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ŠIAME NUMERYJE:

New Yorke iškilmingai pažymėtas
Lietuvos jubiliejus – 4 psl.

Vinco Kudirkos palikuonio 
,,Lietuva brangi” – 6 psl. 

Kovo 5 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius drauge su Latvijos ir Estijos kolegomis Was-
hingtone susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės
sekretoriumi Rex Tillerson.

„Džiaugiamės, kad egzistuoja sutarimas su JAV
tiek dėl strateginių tikslų, tiek dėl taktinių žings-
nių, reikalingų jiems pasiekti”, – sakė Lietuvos už-

sienio reikalų ministras po susitikimo, kuriame buvo ap-
tarti visoms trims Baltijos šalims aktualūs saugumo, ben-
dradarbiavimo gynybos srityje, ekonomikos plėtros,
transatlantinių ryšių stiprinimo klausimai. Taip pat kal-
bėta apie pasirengimą NATO viršūnių susitikimui, ap-

tartos sankcijos Rusijai ir parama Ukrainai, pasirengi-
mas Baltijos valstybių ir JAV vadovų susitikimui Wa-
shingtone balandžio 3 dieną.

„Transatlantinių ryšių gilinimas ir plėtojimas tarp
JAV ir Lietuvos šiandien itin aktualus. Siekiant ilgalaikio
saugumo užtikrinimo, trys Baltijos valstybės turi vie-
ningai dirbti su JAV gynybos, kovos su terorizmu srityje,
hibridinių karų ir kitokių  pavojų atgrasymo klausimais.
Visgi, ne mažiau svarbu rasti naujų būdų ekonominiams
ryšiams stiprinti, plėtoti abipuses investicijas, ieškoti
būdų naujoms darbo vietoms kurti tiek Lietuvoje, tiek
JAV”, – pabrėžė Lietuvos užsienio reikalų ministras.

– 3 psl.

Prie valstybinių vėliavų (iš k.): S. Mikser, E. Rinkēvičs, R. Tillerson ir L. Linkevičius. LR ambasados Washingtone nuotr.

Pokalbis su kitų amžių rašytojais – tai beveik kelionė – René Descartes

L. Linkevičius: sutariame su
JAV dėl strateginių tikslų

smaginosi ir dideli, ir maži

Kaziuko mugėje Lemonte

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Sekmadienį Lemonte esančio Pasaulio
lietuvių centro prieigose netilpo au-
tomobiliai – šimtai Čikagos apylinkėse

gyvenančių lietuvių skubėjo į Kaziuko
mugę, vykusią R. Riškus sporto salėje. Čia
šurmuliavo skautų uniformomis pasipuo-
šęs jaunimas, prekybininkai siūlė pirkti
ant savo stalų išdėliotas prekes. Nosį ku-
teno įvairūs maisto kvapai – norintys ga-
lėjo ne tik paragauti įvairių kepinių, rūky-
tų dešrų ir kumpių, sūrių bei kitokių ska-

nėstų, bet jų ir nusipirkti. Kai kurie versli-
ninkai, visuomeninės organizacijos pri-
statė savo veiklą. Mugėje netilo muzika,
garsios kalbos. Čia susitiko ilgai nesimatę
draugai ir pažįstami, pirkėjai derėjosi su
pardavėjais, galų gale abi derybų šalys lik-
davo patenkintos: vienas pardavęs, kitas
nusipirkęs trokštamą prekę. Čia buvo siū-
loma pirkti įvairių rankdarbių, meno kūri-
nių, papuošalų, mezginių, ekologiškų kūno
priežiūros priemonių, kosmetikos  ir šiaip
visokių stebuklingų sveikatą pataisančių ir
grožį atgaivinančių dalykėlių. – 7 psl.

Jono Kuprio nuotraukos



pareigūnai aplankydavo jį jo bute ir vis kalė tą patį
tekstą – lietuviai siekia nepriklausomybės. Štai
1941 m. vasara. Kaune pasiskelbusi Laikinoji vy-
riausybė jau buvo supratusi, kad jos reali veikla neį-
manoma ir yra daugiau principo reikalas – jie ne-
turėjo nei transporto, nei ryšio priemonių, kad su-
sisiektų su kraštu. O Škirpa vokiečių pareigūnui dr.
Schuettei, kuris atėjo, matyt, ,,prazonduoti”, ką tas
nesukalbamasis lietuvis dar sugalvojo, pateikė pro-
jektą, kuriame Lietuvą pastatė šalia Vokietijos kaip
lygiavertę valstybę (!). Jo iš anksto paruoštame pro-
jekte sakoma: „Vokietija laiko Lietuvą laisva ir ne-
priklausoma valstybe; Lietuva pripažįsta iš savo pu-
sės vadovaujamą Vokietijos padėtį Europoje ir sto-
ja kaip lygiateisis narys į Vokietijos vadovaujamą
Tautų Bendruomenę; numatomi sekantys saitai
tarp Lietuvos ir Vokietijos: susitarimas dėl užsienio
politikos vienalytiškumo, karinė sutartis, glaudūs sai-
tai susisiekimo srityje” ir t.t. 

Išties tik svajotojai (gal fanatikai) gali taip at-
kakliai netikėti, kad jo okupuotai tėvynei jokių ga-
limybių nėra. Škirpą spaudžia voldemarininkai per
majorą Joną Pyragių, kad „pasiduotų visiškon Hit-
lerio dispozicijon”, o Škirpa vėliau samprotavo:
„Aš tokiam besąlyginiam pasidavimui svetimos
valstybės vadui pritarti negalėjau”. Dar daugiau – kai
1941 m. liepos antrojoje pusėje jau buvo aišku, jog vo-
kiečiai galutinai apsisprendė nušalinti Laikinąją vy-
riausybę, Škirpa skuba organizuoti diplomatinį
protestą, kol dar nėra galutinai suvaržytas. Kadan-
gi kolegos tai daryti atsisakė, „teko man pačiam im-
tis plunksnos ir skubėti suprojektuoti atitinkamą
tekstą”. Tuo tik apsunkino savo posto Berlyne ir savo
paties padėtį. „Kai dėl diplomatinio posto, už kurio
veiklą buvau atsakingas aš pats, tai protesto klau-
simas išsisprendė paprasčiau, būtent šiuo būdu:
Vyriausybei savo protesto memorandumą rugpiūčio
5 d. įteikus generalkomisarui von Rentelnui pačia-
me Kaune ir von Rentelnui tą dokumentą pasiėmus
bei pažadėjus jį perteikti į Berlyną Reicho Vyriau-
sybei, pakartotinio protesto įteikimas šiai pastara-

jai iš mano pusės nebebuvo reikalingas.
Vietoj to aš pasitenkinau painforma-
vimu Vokietijos sąjunginių valstybių at-
stovus Berlyne apie tai, kaip Reichas su
Lietuva galų gale pasielgė... Susipažinę
su tais dokumentais, vieni tų mano
diplomatinių kolegų padėkojo man už
tai patys, pažadėdami tuos svarbius
raštus nedelsdami perteikti savo vy-
riausybėms, kiti patvirtino net raštais

juos gavę, o kai kurie dargi reiškė atvirą pasipikti-
nimą tokiu Trečiojo Reicho nedraugišku pasielgimu
Lietuvos atžvilgiu, pareikšdami mūsų tautai ir
mūsų kraštui nuoširdžių simpatijų”.

Žinoma, tas nenuorama galų gale užsitarnavo vo-
kiečių koncentracijos lagerį, kur sulaukė karo pa-
baigos ir buvo amerikiečių evakuotas. 

Zenius iš Kuro aparatūros

Prisimename, kad ir Lietuvos sąjūdžio vadovo V.
Landsbergio vedami lietuviai į 1990 m. kovo 11-ąją ėjo
labai drąsiai, įsitikinę savo teisumu, o paskelbę Ne-
priklausomybės aktą tiesiog šiurpino SSRS vadą M.
Gorbačiovą, nes kalbėjosi su juo kaip lygūs su lygiais.
(Tokie mažiukai su tokiu dideliu!) Nors, kaip ir 1941
m., Lietuvoje tebestovėjo okupacinė kariuomenė ir
reali valdžia priklausė okupantams bei veikė visos
represinės struktūros. Skirtumas tik tas, kad 1990 m.
ir pasaulis, ir Europa jau buvo kitokia negu prieš 50
m., o Sovietų Sąjunga balansavo ant bedugnės kraš-
to. Ir drąsūs buvo ne tik ta saujelė sąjūdininkų, to-
kių buvo ir tarp paprastų žmonių. Žurnalistai daž-
nai prisimena paprastą darbininką Zenių Silvą Li-
sauską, kuris Vilniuje, Kuro aparatūros gamykloje,
drąsiai pasikalbėjo su į Lietuvą 1990 m. sausio 10 d.
atvykusiu M. Gorbačiovu, kuris dar tikėjosi lietuvius
atvesti į protą. Lisausko prisiminimai apie tą dieną
yra užrašyti knygoje „Laisvės kovų ir netekčių me-
tai”, 2016. Toje gamykloje dirbo 80 proc. kitataučių,
gal todėl valdžia ir drįso čia atvesti sovietų vadą. Ir,
žinoma, nesitikėjo, kad viskas pasisuks taip nepla-
nuotai. Visą dieną gamykloje patruliavo KGB dar-
buotojai. Zeniui sąjūdiečiai atnešė plakatą, ant ku-
rio rusiškai buvo užrašyta: „Ne daugiau teisių (ko no-
rėjo A. M. Brazauskas. A. V. Š.), o visišką nepri-
klausomybę”. Jis atsistojo toliau nuo tako, kur turėjo
praeiti Gorbačiovas, bet jo viršininkas patarė: „Ko
slepies? Išeik į priekį, kad pamatytų tave”. Pradėjo
blyksėti fotoaparatai, sutraškėjo kino kameros...
Gorbačiovas pamatė plakatą ir iš karto priėjęs ėmė
šnekinti: kaip plakato savininkas suprantąs nepri-
klausomybę. „Nacija nacijai neturi diktuoti”, – atsakė
jis pagal Leniną. Tada svečias paklausė apie jo išsi-
lavinimą. Zenius atsakė: „Vidurinis”. „Ir taip gerai
rašai rusiškai?” „Mes, lietuviai, mokame ir rašyt, ir
skaityt, ir kalbėt rusiškai, o rusai 50 metų čia pra-
gyveno ir nė žodžio nemoka lietuviškai”. Gorbačio-
vas ėmė mosuoti kumščiais ir grasinti, kad jie neduos
naftos, anglių, geležies... Tada Zenius, kuris buvo pa-
sikaustęs politikoje (du jo broliai buvo partizanai,
pats buvo jų ryšininkas, tėvai – tremtiniai), pasakė:
„Tada atiduokite mūsų auksą, kurį atėmėt ketu-
riasdešimtaisiais, turėsim kuo prekiauti su pasau-
liu”. „O, tu demagogija užsiimi”, – pralaimėjęs dis-
kusiją pasitraukė SSRS vadas. 

Nors drąsuolio poelgis valdžią sukrėtė, bet baus-
ti jo nebespėjo, nes tai buvo 1990 m. kovo 11-osios iš-
vakarės. Tik kai 1991 m. Maskvoje prasidėjo pučas,
Zenius namo laiptinėje buvo užpultas peiliu, bet su-
gebėjo apsiginti. 

Kad sulaukėme Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo 100-mečio, turime būti dėkingi tokiems štai
drąsiems žmonėms, kurių genas atsikartoja vis
naujoje kartoje.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimt-
metis ir artėjanti Kovo 11-oji žadina mintis
apie Lietuvos istoriją. Štai viena iš pasta-

raisiais metais diskutuotinų temų yra Kazio Škir-
pos (1895 m. vasario 18 d. Namajūnuose, Salo-
čių valsčius – 1979 m. rugpjūčio 18 d. Washing-
tone, JAV) – Lietuvos diplomato, pulkininko, Lie-
tuvių aktyvistų fronto įkūrėjo asmenybė. Ties ja
kryžiuojasi diskusijų ietys. Pretekstas diskusijoms
– jo 1940 m. įkurtas Lietuvių aktyvistų frontas
(LAF) – antisovietinio pasipriešinimo organizacija, veiku-
si 1940–1941 m. ir parengusi bei įvykdžiusi 1941 m. birželio
sukilimą. 

Nesileisiu į šio laikotarpio Lietuvos istorijos nag-
rinėjimą, nes nesu kompetentinga. Norėčiau tik
pasidalinti paralelėmis, kilusiomis gilinantis į Ka-
zio Škirpos dokumentinę apžvalgą „Sukilimas (Lie-
tuvos suverenumui atstatyti)”, 1973 m. paskelbtą Was-
hingtone. 

Kazio Škirpos atkaklumas

Priminsiu, kad prieš pat karą, kai brendo SSRS
ir fašistinės Vokietijos konfliktas, pulk. K. Škirpa
buvo Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgalio-
tasis ministras Vokietijoje, o prieš tai – Lietuvos karo
atašė ten pat. Vokietijoje gyvenęs ir veikęs daug metų,
karinėse bei politinėse sferose turėjo naudingų Lie-
tuvai pažinčių. Matyt, ta aplinkybė jam suteikė
drąsos reikštis ypač agresyviai ginant Lietuvos in-
teresus. Šiandien dalis politikų ir visuomenės kal-
tina jį provokiška laikysena, bet atvirai provokiškai
besielgę „voldemarininkai” jį kritikavo kaip tik dėl
jo nenuolaidumo vokiečiams. Jie manė, kad su vo-
kiečiais galima susitarti. Knygoje Škirpa remiasi do-
kumentine medžiaga – savo ir jam rašytais laiškais,
gautais ir išsiųstais raštais ir po karo Vokietijos ar-
chyvuose prieinama medžiaga, taigi jo kalbėjimo tik-
rumu abejoti nėra pagrindo. Ir į akis krenta būtent
jo drąsus, vokiečiams nenuolaidus tonas, nors pri-
valomo mandagumo frazėse ir galima įžiūrėti pa-
taikavimo fašistiniam honorui gaidelių. 

Apie Lietuvos išvadavimą iš sovietinės okupa-
cijos Škirpa mintijo dar tada, kai Hitleris su Stalinu
viešai deklaravo draugystę, nes jam atrodė, kad ta
draugystė negali būti ilgalaikė ir kad lietuviai galėtų
pasinaudoti situacija ir laimėti nepriklausomybę.
Šios dienos akimis žvelgiant, tai buvo svajonės iš fan-
tastikos srities. Kaip ir 1988 m. gimusio Sąjūdžio. Bū-
tent tą paralelę ir noriu išvesti – tarp Kario Škirpos
ir Vytauto Landsbergio, kurie stovėjo dviejų pasi-
priešinimo organizacijų priekyje skirtingu metu.
Juos jungia drąsa bei nenuolaidumas, dargi tam tik-
ras akiplėšiškumas bendraujant su Lietuvos paver-
gėjais. Sklaidant beveik 600 psl. K. Škirpos knygą „Su-
kilimas” neapleidžia jausmas, kad tai jau kažkur gir-
dėta, pažįstama. Ir pažįstama iš mūsų gyvenamo lai-
kotarpio, iš mūsų patirties, kaip žingsnis po žings-
nio atgimė Lietuvos valstybė 1990 m. Didžiausias skir-
tumas, žinoma, kad Škirpai pasisekė kur kas mažiau,
negu Landsbergiui. 1941 m. sukilimas įvyko, bet tai
buvo daugiau tautos charakterio parodymas, kad mes
gyvi, kad nepasiduodame. Lietuvoje žvalgėjo gink-
lai ir Europos užkariavimo maršai, bet LAF pirmi-
ninkas naudojosi proga, kad vokiečiai kol kas negali
atvirai deklaruoti Lietuvos okupacijos, ir nuolat įvai-
riomis progomis kalė mintį – lietuviai siekia ne-
priklausomybės – ir reikalavo vokiečių tam pritar-
ti. 

Kaip žinome, prieš prasidedant karo veiks-
mams su SSRS Škirpai vokiečiai buvo suspendavę
laisvę, jis neturėjo teisės be policijos leidimo išeiti
iš namų, mat vokiečiams jo idėjos nepatiko. Tad siųs-
davo raštus ir naudodavosi progomis, kad vokiečių
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Kadras iš D. Vildžiūno dokumentinio filmo „Lemtingas su-
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demonstruoja lietuvių siekį: „Ne daugiau teisių, o visiškos
nepriklausomybės”. 1990 m. kovo 10 d.
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Minint partizanų vado Adolfo Ra-
manausko-Vanago šimtąsias gi-
mimo metines, šiemet Lietuvo-

je bus rengiamos fotografijų parodos,
minėjimai, organizuojami pėsčiųjų bei
dviračių žygiai. 

Vyriausybei teikiamame projektų
sąraše taip pat numatoma pasirūpinti
vietomis, kur A. Ramanauskas-Vanagas
gimė, augo ir mokėsi. Sąrašą parengė
Kultūros ministerija, Seimui 2018-uosius
paskelbus Adolfo Ramanausko-Vanago
metais. 

A. Ramanauską-Vanagą 
pagerbs JAV

Minint Lietuvos partizanų vado
100-ąsias metines, nuspręsta įrengti
memorialinį ženklą Amerikoje. Pa-
minklas bus pastatytas Connecticut
valstijoje, New Britain, kur 1918 metų
kovo 6 dieną gimė A. Ramanauskas-Va-
nagas.

Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centro (LGGRTC)
duomenimis, paminklui pasiūlyta gar-
binga vieta, šalia gausiai lankomo
Amerikos meno muziejaus, gyventojų
pamėgtame parke, kuriame švenčia-
mos miesto šventės.

„Šiuo metu Connecticut lietuvių
iniciatyva pradedamas rengti detalus
paminklo ir aplinkos sutvarkymo pla-
nas, kuris vėliau bus derinamas su
miesto valdžia”, – pranešė  Užsienio rei-
kalų ministerija.

Paminklo autorius – skulptorius
Jonas Jagėla, jo kompoziciją sudarys
kovotojų už Lietuvos laisvę ženklas:
vertikali ir dvi horizontalios lygiagre-
tės, transformuotos į šakoto ąžuolo
įvaizdį.

Anot LGGRTC, siekiama pabrėžti,
kad 10 metų miškas buvo Lietuvos
partizanų namai, o ąžuolas yra lietuvių
tautos stiprybės ir nenugalimumo sim-
bolis, plačiai naudotas partizaninio
karo metu.

L. Linkevičius: sutariame su JAV dėl strateginių tikslų
Atkelta iš 1 psl.

L. Linkevičius padėkojo R. Tiller-
son už ypač svarbų JAV vaidmenį
mūsų regione ir paragino toliau stip-
rinti savo paramą Baltijos valstybėms
ir visam regionui. Ministras pažymė-
jo, kad Lietuva, kaip ir visos Baltijos
valstybės, gynybai skiria 2 proc. BVP
lėšų, aktyviai prisideda prie sąjungi-
ninkų pastangų kovoje su tarptautiniu
terorizmu, kartu su JAV ir kitais są-
jungininkais prisidėjo prie misijos
Irake, rengiasi stiprinti savo misiją
Afganistane.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras taip pat pabrėžė, kad Rusijai tęsiant
agresiją prieš Ukrainos žmones ir ne-
vykdant Minsko susitarimų, būtina,
kad demokratinės šalys vieningai iš-
laikytų sankcijas.

„Sankcijomis siekiame paskatinti
Kremlių keisti savo agresyvią politiką.
Kol tęsiama agresija, nevykdomi Mins-
ko susitarimai, sankcijos turi būti tę-
siamos. Džiaugiuosi, kad šiuo klausi-
mu sutariame su JAV – mūsų strate-
gine partnere. Svarbu, kad sankcijų
klausimu ES ir JAV toliau glaudžiai
koordinuotų savo veiksmus”, –  sakė L.
Linkevičius.  Jis taip pat skatino Va-
karus aktyviai remti Ukrainą reformų
kelyje; vienas tokių instrumentų – Eu-
ropos planas Ukrainai.

Kad dėl tebesitęsiančios agresijos

Ukrainoje sankcijos Rusijai turi būti iš-
laikytos, buvo pažymėta ir tą pačią die-
ną įvykusiame L. Linkevičiaus susiti-
kime su JAV specialiuoju atstovu Uk-
rainos deryboms, ambasadoriumi Kurt
Volker.

„Ukraina 2014 metais pasirinkda-
ma demokratiją ir europinę kryptį su-
mokėjo didelę kainą. Svarbu, kad de-
mokratinis pasaulis vieningai ir nuo-
sekliai toliau remtų Ukrainos  refor-
mas, skirtas ekonominio augimo pa-
skatinimui, korupcijos pažabojimui”,
– sakė ministras Linas Linkevičius. 

Sprendimai dėl Baltijos valstybių
oro gynybos negali laukti

Kovo 6 dieną Lietuvos užsienio
reikalų ministras L. Linkevičius Was-
hingtone atidarė Lietuvos ir JAV or-
ganizuojamą konferenciją, skirtą Bal-
tijos regiono oro gynybos klausimams.
Čia pristatyta buvusio NATO Europos
pajėgų vado atsargos generolo Philip
Breedlove parengta studija „Efekty-
vios oro gynybos Šiaurės Europoje
link”. Konferencijos metu aptartas
vienas svarbiausių mūsų regiono pa-
jėgumų klausimas – regioninės oro
gynybos sistemos kūrimas.

„Oro gynyba yra vienas svar-
biausių aspektų planuojant Baltijos
valstybių gynybos sistemą. Iš esmės tai
– iššūkis visai NATO, kuris gali būti

Ambasadorius Rolandas Kriščiūnas (v.) ir ministras Linas Linkevičiaus (d.) susitikime su
JAV specialiuoju atstovu ukrainos deryboms, ambasadoriumi Kurt Volker.

įveiktas tik suvienijus JAV ir Europos
valstybių jėgas. Siekiant sukurti efek-
tyvią oro gynybą reikia neatidėliojant
priimti sprendimus,  kiek galima grei-
čiau suplanuoti tiek nacionalines, tiek
NATO investicijas”, – sakė ministras L.
Linkevičius. Jis taip pat pažymėjo,
kad Lietuva jau ėmėsi konkrečių žings-
nių vystydama antžeminę oro gynybos
sistemą, įsigyta Norvegijos-JAV vidu-
tinio nuotolio priešlėktuvinės gynybos
sistema NASAMS. Ministras atkreipė
konferencijos dalyvių dėmesį ir į pa-
sikeitusią saugumo situaciją regione,
pabrėždamas, kad nebegalima tikėtis,
jog Rusija su Europa, ir ypač savo kai-

mynėmis, kalbės nenaudodama kari-
nių, hibridinio poveikio spaudimo
priemonių.

Ši konferencija – jau antrasis Lie-
tuvos Krašto apsaugos ministerijos
kartu su „Atlantic Council”, viena
reikšmingiausių JAV politine analize
užsiimančių institucijų, organizuotas
renginys, siekiant pristatyti Lietuvos
vystomus oro gynybos pajėgumus ir ap-
tarti tolesnius planus saugumo situa-
cijos Baltijos regione ir visoje Europoje
kontekste. Pirmasis renginys vyko Vil-
niuje 2017 m. gruodį.

LR ambasados Washingtone info

A. Ramanauską-Vanagą 
pagerbs Lietuva ir JAV

Paminklas turėtų būti iškilmingai
atidengtas rugsėjo mėnesį.

Tvarkomas kelias iki tėviškės

Įprasminant brigados generolo at-
minimą, iki vasaros vidurio bus sie-
kiama sutvarkyti kelią į jo tėviškę
Bielėnų kaime. Kaip sako Lazdijų ra-
jono savivaldybės meras Artūras Mar-
gelis, vedantis kelias apsunkina pri-
važiavimą iki sodybvietės.

„Tėviškėje yra žemėtvaros paliktas
senas keliukas. Jis valstybinėje žemė-
je, todėl norime šiemet jį sutvarkyti, iš
savivaldybės lėšų”, – sakė A. Margelis.

Mero teigimu, svarbu, kad A. Ra-
manausko-Vanago gimtąsias vietas pa-
matytų kuo daugiau žmonių.

„Reikia žinoti savo istoriją. Žinoti,
kur mūsų didvyris Adolfas Ramanaus -
kas-Vanagas augo, gyveno, mokėsi.

Galėtų apsilankyti ne tik suaugę, bet ir
moksleiviai. Čia galėtų būti vedamos is-
torinės pamokos”, – sakė meras.

Šiuo metu kelio tvarkymui ski-
riami pinigai, bus skelbiamas kon-
kursas. 

Modernus istorijos kabinetas

Brigados generolo atminimas bus
pagerbiamas ir Lazdijų Motiejaus Gus-
taičio gimnazijoje, kurioje A. Rama-
nauskas-Vanagas mokėsi. Gimnazijo-
je planuojama įrengti modernų istori-
jos kabinetą ir jį pavadinti A. Rama-
nausko-Vanago vardu.

Pasak gimnazijos direktorės pa-
vaduotojos Virginijos Spitrienės, kla-
sėje vyks istorijos ir pilietiškumo pa-
grindų pamokos, susitikimai, popietės
bei klasių valandėlės. Užsiėmimus or-
ganizuos ir Alytaus jaunieji šauliai.

Šiuo metu gimnazijoje vyksta idė-
jos įgyvendinimo darbai. Kaip sako V.
Spitrienė, istorijos kabinetas turėtų
būti informatyvus, bet ne perkrautas.

„Šiuo metu renkame ir atrenkame
medžiagą, diskutuojame, gilinamės į at-
skirus A. Ramanausko-Vanago gyve-
nimo etapus, tariamės su jo šeimos na-
riais bei muziejininkais”, – sakė V.
Spitrienė. – Norime, kad būtų ir in-
formatyvu, ir jautru. Kabinetas, ku-
riame būtų kita dvasia.”

Šalia kabineto planuojama sukurti
atskirą erdvę „Pasisėdėjimai su Adol-
fu Ramanausku-Vanagu”.

Šiemet tikimasi tęsti 2017 metų va-
sarą pradėtą A. Ramanausko-Vanago ir
kitų partizanų bei politinių kalinių pa-
laikų paiešką. Archeologiniai kasinė-
jimai turėtų būti vykdomi Vilniaus
Našlaičių kapinėse Antakalnyje.

Manoma, kad A. Ramanauskas-
Vanagas gali būti palaidotas viename
kape su dar dviem asmenimis, kurie
buvo sušaudyti tą pačią dieną kaip ir
partizanų vadas.

A. Ramanauskas-Vanagas vado-
vavo Dzūkijos partizanams, 1949 metais
su kitais partizanų vadais jis pasirašė
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dekla-
raciją.

Ginkluota kova dėl Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo vyko nuo
1944 iki 1953 metų. A. Ramanauskas-
Vanagas buvo suimtas 1956 metais, so-
vietų žiauriai kankintas, o kitais me-
tais jam įvykdyta mirties bausmė.

Pirmadienį Genocido tyrimo cent-
ras ir Ypatingasis archyvas rengia
spaudos konferenciją, kur pristatys
A. Ramanauską-Vanagą kaip pasi-
priešinimo legendą  ir kaip pogrindžio
žurnalistą, atskleis jo įdomiausius ir
tragiškiausius gyvenimo įvykius.

Šia proga bus atversti unikalūs Va-
nago dienoraščiai bei įspūdingos ap-
imties byla, bus parodyti įdomiausi do-
kumentai, partizaninės nuotraukos
bei kiti autentiški daiktai.

BNS 

Paminklo partizanų vadui New Britain, CT eskizas.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

GINTARĖ BUKAUSKAS

New Yorko miesto Lietuvių Bendruo-
menės (LB) valdyba ir JAV LB New Yor-
ko apygarda Lietuvos valstybės atkū-
rimo 100-mečio sukakčiai pradėjo ruoš-
tis prieš porą metų. Šventei buvo pa-
sirinktas istorinis „JW Marriott Essex
House” viešbutis pačiame miesto cent-
re, greta Centrinio parko. Kėlėme keletą
pagrindinių užduočių, kurias norėjome
įgyvendinti. Stengėmės, kad šventė
būtų iškilminga, kad vyktų ypatingoje
ir gražioje vietoje ir būtų aktuali visų
kartų tautiečiams. Taip pat norėjome,
kad kviečiamų atlikėjų ir prelegentų
„geografija” atspindėtų tautiečių, gy-
venančių New Yorko mieste, geografi-
ją – atstovautų gimusiems JAV ir Lie-
tuvoje.

Šventė prasidėjo kokteilių valanda,
kurios metu Lietuvos ambasa-
dorė Jungtinėse Tautose Audra

Plepytė pakvietė tarti sveikinimo žodį
Europos Sąjungos ambasadorių Jung-
tinėse Tautose Joao Vale de Almeida. 

Minėjimas prasidėjo tylos minute,
pagerbiant žuvusius moksleivius Flo-
ridos valstijoje. Po sugiedotų JAV ir
Lietuvos himnų svečius sveikino Lie-
tuvos generalinis konsulas New Yorke

Julius Pranevičius bei Lietuvos am-
basadorius JAV ir Meksikoje Rolandas
Kriščiūnas. Pokylio vedantysis akto-
rius Rytis Valiūnas perskaitė New
Yorko miesto mero Bill de Blasio svei-
kinimą.  

Norime pasidžiaugti, kad New
Yorko bendruomenę atvyko pasvei-
kinti rašytojas bei poetas, prof. To-
mas Venclova. Muzikinę 2 dalių prog-
ramą paruošė a capella septetas iš Ca-
lifornijos „Tolimi aidai”, vadovauja-
mas Kęstučio Daugirdo. Dainininkai
atliko patriotinių dainų programą, o
įpusėjus vakarui – šmaikščių ir links-
mų dainų pynę.

Iš Lietuvos atvykęs Nacionalinio
muziejaus Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės valdovų rūmų direktorius
doc. dr. Vydas Dolinskas glaustai ap-
žvelgė Lietuvos valstybingumo raidą. 

Džiaugiamės, kad pokylis buvo
turiningas: greta svarbiausios temos –
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio
paminėjimo mėgavomės puikia „Toli-
mų aidų” muzikine programa bei su-
btiliai paruoštomis vaišėmis.

Ypač norėtume padėkoti pokylio
rėmėjams, suteikusiems galimybę pa-
sikviesti prelegentus bei atlikėjus. Šir-
dingas ačiū Kazickų fondui, Lietuvių
Fondui, Tautos fondui, Barbara Broc-
coli, James Bond filmų prodiuserė ir
„Vytis Tours”.

VIDA PENIKIENĖ

Įspūdinga Lietuvos valstybingumo at-
kūrimo  jubiliejaus šventė New Yorke,
prasidėjusi vasario 16 dieną garsia-
me viešbutyje „Essex  House”  Manhat -
tane  tęsėsi sekmadienį, vasario 18
die ną, New Yorko Apreiškimo parapi-
joje. Kunigas Vytautas Volertas auko-
jo šv. Mišias – padėką už prieš 100 metų
paskelbtą Lietuvos valstybės atkūrimą
ir kvietė pasimelsti už visus žuvusius ir
kovojusius už nepriklausomybę.

Šv. Mišių metu visų pagrindinių
New Yorko lietuviškų organiza-
cijų atstovai dalyvavo procesi-

joje, nešdami prie altoriaus savo or-
Lietuvos Respublikos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius (ketvirtas iš d.) su New Yorko teatro grupės „Pokštinin-
kai” nariais ir dainos ansambliu „Giedula”.  Mindaugo Žukausko nuotr.

New Yorke iškilmingai paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis

New Yorko Apreiškimo parapijoje skambėjo poezijos ir dainų pynė 

iškilminga Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio šventė buvo paminėta istoriniame „JW
Marriott Essex House” viešbutyje miesto centre.   

Muzikinę programą paruošė a capella septetas iš Californijos „Tolimi aidai”, vadovauja-
mas Kęstučio Daugirdo (antras iš d.).

Ansamblis „Tolimi aidai” įsiamžino kartu su šventės organizatoriais.

iškilmingam minėjimui prisiminti grupė šventės organizatorių ir svečių. 
Ievos Sireikytės nuotraukos
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REGINA JUODEIKIENĖ

Graži tu, mano brangi tėvyne, / Ša-
lis, kur miega kapuos didvyriai: / Gra-
ži tu savo dangaus žydryne! / Brangi:
tiek vargo, kančių prityrei.

Šiais Maironio žodžiais Roches-
terio (New Yorko valstijoje) Lie-
tuvių Bendruomenės valdybos

(RLBV) pirmininkė Skirmantė Juo-
deikytė-Philippone pradėjo iškilmin-
gą vasario 17-osios vakarą, skirtą Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Sveikinimo žodyje ji sakė, kad Tris-
palvė jungia mus visus į būrį, kur tik
bebūtume ir kad esame stiprūs tik bū-
dami kartu. Lietuvai ji palinkėjo vie-
nybės ir ištvermės.

„Būkime kartu, žydėkime, mo-
dernėkime ir, pakėlę galvas aukštai, ei-
kime pirmyn, nes mes – Lietuviai!” –
S. Juodeikytė-Philippone sveikino Ro-
chester lietuvius  Lietuvos valstybės
atkūrimo proga.

Gerbiamo svečio – Lietuvos garbės
konsulo New Yorko valstijoje Rimo Če-
sonio pasisakymas buvo kupinas pa-
triotiškos dvasios. Garbės konsulas
pabrėžė, kaip svarbu prisiminti tuos,
kurie vedė tautą, aukojosi už ją, ken-
tėjo ir žuvo: Jonas Basanavičius, Vin-
cas Kudirka, savanoriai kūrėjai, Sibi-
re kentėjusieji ir nužudyti, sunaikin-
ti partizanai, disidentai ir tie, kurie šal-
tą sausį, rankomis susikabinę, gynė
Vilniaus televizijos bokštą, Parlamentą
ir kurie žuvo tą naktį.

R. Česonis prisiminė ir dypukus,
kurie išeivijoje  gyveno tik Lietuva:
kūrė kultūrinį gyvenimą ir šaukė pa-
sauliui apie pavergtą tautą. „Jei ne jie,
ir mūsų nebūtų čia šiandien, – sakė
garbės konsulas. – Naujoji karta už-
tikrina išeivijos gyvastį, ir, nelaimei at-
ėjus, tikiu, kad jie stos į kovą už savo
Tėvynę. Su viltimi žvelgiu į ateitį”, –
savo pasisakymą baigė R. Česonis.

Svečias iš Lietuvos ir mūsų šven-
tės prelegentas Linas Kojala, Tarp-
tautinių santykių ir politikos mokslų
instituto doktorantas ir dėstytojas,
Rytų Europos studijų centro direkto-
rius, jaunas politikas, gilinantis stu-
dijas Harvardo universitete, Camb-
ridge, Massachusetts, Lietuvą palygi-
no su Ukraina. Prelegentas pabrėžė,
kokia svarbi buvo Lietuvos integraci-
ja į Europos Sąjungą ir kiek jau toli yra
pažengusi Lietuva. „Lietuvos valsty-
bingumas įrodė esąs tvarus, todėl
Kovo 11-oji mus dar kartą sujungė su
Vasario 16-ąja”, – sakė jis.

L. Kojala atskleidė dar vieną fak-
tą – kad turime prisiminti ir 1949 m.
vasario 16-ąją, kuomet kovojusieji
prieš okupaciją išrinko Lietuvos vals-
tybės vadovą Joną Žemaitį-Vytautą,
kuris tuo metu vykdė Lietuvos Res-
publikos prezidento pareigas.

Jaunas politikas nepamiršo ir
JAV lietuvių, kurie užtikrino Lietuvos
valstybingumo idėjos tęstinumą už-
sienyje. Jų pastangomis JAV niekada

Rochesterio lietuviai Lietuvai linkėjo vienybės ir ištvermės

ganizacijų ar tautinius simbolius: vė-
liavas, lietuvišką Šventąjį Raštą, rū-
pintojėlius, koplytstulpius, tautines
juostas, organizacijų istorijos kny-
gas bei trispalvės spalvomis papuoš-
tą ir Lietuvos krepšinio žvaigždžių pa-
sirašytą kamuolį. Procesiją vedė Lie-
tuvos Respublikos generalinis kon-
sulas New Yorke Julius Pranevičius,
įnešęs Lietuvos trispalvę.  

Jį sekė atstovai iš JAV Lietuvių

Bendruomenės (LB) New Yorko apy-
linkės, New Yorko Maironio lituanis-
tinės mokyklos, New Yorko lietuvių at-
letų klubo, New Yorko skautų Nerin-
gos ir Tauro tunto, New Yorko ateiti-
ninkų, Tautos fondo, teatro grupės
„Pokštininkai”, tautinių šokių grupės
„Tryptinis”, New Yorko lietuvių radijo
programos, JAV LB Long Island apy-
linkės, Susivienijimo lietuvių Ame-
rikoje ir New Yorko Apreiškimo pa-

rapijos. Mišių pabaigoje sugiedoti
JAV ir Lietuvos himnai.

Po šv. Mišių, atsigėrus kavos ir pa-
sivaišinus, vyko Lietuvos valstybės at-
kūrimo  šimtmečiui skirta programa.
LR generalinis konsulas New Yorke J.
Pranevičius trumpai  apibūdino Va-
sario 16-osios reikšmę. Dalyviai džiau-
gėsi poezijos ir dainų pyne, atlikta
New Yorko teatro grupės, vadovauja-
mos Vidos Wilson, ir neseniai susi-

kūrusio dainos ansamblio „Giedu-
la”, vadovaujamo Vaivos Aglinskas. Ši
grupė atlieka etnografines dainas.
Pabaigai „Giedula” užtraukė dainą
„Žemėj Lietuvos”, į kurią įsijungė
visi. Meno grupių pasirodymas visų
buvo labai šiltai sutiktas ir puikiai
įvertintas. 

Dalyviai neskubėjo išsiskirstyti ir
liko pabendrauti, džiaugdamiesi pa-
kilia ir šventiška nuotaika.

nepripažino Lietuvos okupacijos, ak-
centavo, kad esame NATO nariai ir ly-
giaverčiai partneriai ir kad Lietuvo-
je, kuri nerimauja dėl agresyvios Ru-
sijos užsienio politikos, yra dislo-
kuoti NATO sąjungininkų kariai.
„Svarbu nesustoti, nenuleisti galvos
ir kad kur bebūtume, toliau kurti
Lietuvą”, – sakė Linas Kojala. Prele-
gentas sulaukė daug pagyrimų už iš-
samų pranešimą ir aiškiai išsakytas
mintis. 

Pridursiu, kad L. Kojala taip pat
lankėsi E. Gervicko lituanistinėje mo-
kykloje, kur susipažino su vaikais,
pa pasakojo apie save, o vaikai pasi-
dalijo savo ruošiamais projektais, skir-
tais Lietuvos jubiliejui.

Po oficialios šventės dalies susi-
rinkusieji nekantriai laukė  šimtme-
čiui skirtos muzikinės programos –
koncerto, kuris turėjo pakylėti mūsų
lietuvišką dvasią ir leisti įsitraukti į
lietuviškų dainų pynę, padainuoti,
palinguoti, jausti vienas kito petį, šil-
tą šypseną... Deja, taip neįvyko. Labai
nusivylėme, kai programoje išgirdome
tik tris lietuviškas dainas, o
likusi programos dalis skambėjo ang-
liškai. Koncerto atlikėjai – Rūta Ščio-
golevaitė ir Paulius Zdanavičius. Nors
tai ir sutrikdė susirinkusiuosius (da-
lyvavo apie 100 žmonių, iš kurių apie
80 proc. buvo lietuviškai kalbantys), ta-
čiau šventinis vakaras vyko toliau ir
tęsėsi iki vidurnakčio.

Noriu atkreipti dėmesį, kad šiai
ypatingai šventei buvo labai kruop-
ščiai ruoštasi. Pokylis vyko „Mar-
riott” viešbučio pokylių salėje. Stalai
buvo papuošti tautinėmis juostomis.
Ant scenos degė lietuviškos – geltona,
žalia ir raudona šviesos. Plevėsavo

Rochester lietuviai kruopščiai ruošė iškilmingą šventę. Dainininkė Rūta Ščiogolevaitė su vyru  (antra iš k.), šalia – RLB valdybos sekre-
torė Janice Raspudic, RLB valdybos iždininkė Aušra Clifford, RLB valdybos pirmininkė Skirmantė Juodeikytė-Philippone. Dešinėje – mu-
zikantas Paulius Zdanavičius.  Aušros Clifford nuotraukos

Susirinkusieji galėjo apžiūrėti Lietuvos istorijai skirtą parodą. 

Lietuvos ir Amerikos vėliavos.
RLBV pirmininkė Skirmantė J.

Philippone buvo suruošusi gražią pa-
rodą su Vasario 16-osios signatarų nuo-
traukomis, jų gyvenimo istorijomis.
Prie Lietuvos 100-mečio plakato akty-
viai fotografavosi šventės dalyviai.
Buvo eksponuotas Lietuvos lito pro-
jektas. Pažymint šią ypatingą datą
Bendruomenės valdyba kiekvienai šei-
mai padovanojo rankų darbo dovanė-
lę – pakabuką su Lietuvos trispalvės
simbolika, kuriuos pagamino Agnė
Sabonis iš Čikagos.

Visą organizcinį darbą atliko RLB
valdyba, bet norėtųsi pabrėžti, kad

kertiniai akmenys buvo Skirmantė J.
Philippone ir Aušra Clifford (RLB iž-
dininkė). Ačiū joms!

Norisi pasidžiaugti, kad buvome
šio 100-mečio istorijos liudininkai. Juk
kito šimtmečio mūsų karta  nebesu-
lauks. Visa Lietuva buvo aukščiausia-
me pakilime. Šis pakilimas dar tebe-
sitęsia. Ir baigdama Tau, mylima Lie-
tuva, linkiu auginti savo vaikus LAIS-
VĖJE.

Auginti juos  tikrais patriotais.
Nors esame maža šalis, tačiau esame
nepakartojama, unikali.

Tegul mūsų laisvės istorija tęsia-
si dar ilgus šimtmečius!
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RASA KAZLAS

Dovui Lietuvninkui prosenelių žemėje tarsi kiekviena
pėda artima ir pažįstama, nors gimė jis ir augo Čika-
gos priemiestyje. Toli nuo Lietuvos, bet su labai
stipriomis lietuviškomis šaknimis formavosi šio jau-
no žmogaus asmenybė. 

Atrodo, kitaip ir būti negalėjo. Dovo senelis
Bronius Polikaitis kilęs iš Gudžiūnų kaimo
prie Kėdainių, o jo žmona Aurelija – iš Vil-

niaus. Dovo prosenelis Alfonsas Pimpė buvo Pir-
mosios Lietuvos Respublikos politikas, ketvirtojo Sei-
mo narys. Senelis Kazimieras Lietuvninkas gimė Vil-
kaviškyje, močiutė Adelė – Ylakių kaime prie Skuo-
do. Dovo prosenelė buvo Emilija Kudirkaitė, Vinco
Kudirkos jauniausia sesuo. Antros kartos JAV lie-
tuvio Dovo šeimoje kalbėta tik senelių kalba ir puo-
selėta didžiausia savastis – lietuvybė. Jos Dovas nuo
mažens sėmėsi šeštadieninėje lituanistinėje mo-
kykloje, aktyvioje išeivių bendruomenėje, kur nuo-
lat dalyvavo lietuviškų šokių grupių, chorų veiklo-
je, krepšinio varžybose.

„Buvau skautas, lankiau visus lietuvių jaunimo
susitikimus. Kiekvieną vasarą važiuodavau į Mi-
chigano valstijoje veikiančią Dainavos ateitininkų
stovyklą, prie kurios steigimo prieš 60 metų prisidėjo
ir mano senelis Bronius Polikaitis. Išsaugoti lietu-
vybę Čikagoje buvo nesunku, o ir pats labai norėjau,
nes kalba ir kultūra man labai svarbios”, – sako tri-
mitininkas Dovas Lietuvninkas.

Į Lietuvą Dovas skrido praėjusių metų rugsėjį ir
žada pabūti iki rugpjūčio. Laimėjęs Fulbrighto sti-
pendiją, Dovas jau ketvirtą kartą grįžo į senelių gim-
tinę ir čia atsidėjo liaudies pučiamųjų instrumentų,
dainų ir trimito istorijos studijoms.

Meilė muzikai prasidėjo nuo mažumės. Dovo
mama – dainininkė, senelis prieš miegą nuo mažens
dainuodavo lietuviškas dainas. Įsiminė ,,Siuntė
mane motinėlė”, ,,Augo kieme klevelis” bei kiti dai-
ningi liaudies rimtai, kurie žadino stiprius Dovo jaus-
mus muzikai.

Būdamas šešerių pradėjo lankyti pianino pa-
mokas, po poros metų grojo smuiku, penktoje klasėje
pradėjo trimituoti, o po to, kai apsilankė Konkordi-
jos universiteto Band Camp stovykloje, nusprendė
būti muzikos mokytoju. ,,Mane toje stovykloje labai
paveikė studentai ir mokytojai, kurie nuoširdžiai da-

lijosi savo muzikine patirtimi; kaip su jais smagu
buvo groti!” – prisimena Dovas. Toji  nenusakoma,
bet labai stipriai juntama muzikos garsų sklei-
džiama energija, kuria dalindavosi muzikantai
bendroje kompanijoje, taip paveikė jaunuolį, kad jis
nusprendė niekuomet neprarasti tos neįkainojamos
muzikos savasties. Visą gyvenimą augęs su muzika,
Dovas pirmasis šeimoje pasirinko profesionalo
muziko kelią. Nuo mažens grojęs pianinu, smuiku,
akordeonu, gitara, Dovas neneigia, kad tikrąjį  mu-
zikinį geną jis paveldėjo iš savo mamos, kurios gi-
minėje buvo nemažai kompozitorių ir chorvedžių.

Kai klausiu, kodėl būtent trimitas, Dovas atsako,
kad kai teko rinktis tarp perkusijos ir trimito, lai-
mėjo pastarasis. ,,Kai pradėjau groti, patiko šio inst-
rumento skleidžiamas garsas. Iš tiesų variniai
instrumentai labai gerai priderinti prie žmogaus
balso skambesio, jie labai dainingi ir garsūs”, – sako
Dovas Lietuvninkas. 

Pradėjęs pūsti trimitą Dovas nusprendė tai
daryti profesionaliai ir New Yorko valstijoje įstojo
į Rochesterio universiteto Eastmano muzikos mo-
kyklą. Ten ne tik mokėsi groti, bet studijavo ir mu-
zikos pedagogiką. Studijų metais Dovas muzikavo
mokyklos simfoniniame ir pučiamųjų orkestruose,
su draugais subūrė net vokišką varinių pučiamų-
jų kapelą.

Atvykęs į Vilnių studijuoti Dovas viliasi, kad
prasiplės ne tik muzikos pasaulis, bet patobulės ir
lietuvių kalba. Išmokęs iš savo tėvų ir senelių se-
nosios protarmės žodžių, Dovas juokiasi, kad jo kal-

Vinco Kudirkos palikuonio ,,Lietuva brangi”

bai dabar septyniasdešimt metų ir draugai lietuviai
kartais pajuokauja, kad jis kalba kaip jų močiutės. 

Viena, kai į senelių tėvynę atvyksti pasisvečiuoti,
visai kas kita, kai lieki ilgesniam laikui ir nori ne-
nori kasdienybė įtraukia į lietuvišką gyvenimą
visu pajėgumu. Kai kalba pakrypsta apie neįprastus
amerikiečiui dalykus, neslepia, kad Amerikos uni-
versitetuose gal ir naujesnės, geresnės patalpos
mokslams, tačiau Dovas mano, kad viskas priklau-
so tik nuo požiūrio į esamas patogumų spragas.

,,Esu patyręs šiokių tokių švietimo sistemos po-
litikos kliūčių, bet Muzikos akademijoje mes visi vei-
kiame tik dėl muzikos ir tik muzikai”, –  sako Dovas,
kuris nelinkęs kritikuoti čionykščio Lietuvos kas-
dienio gyvenimo.

Neslepia, kad kartais jaučia iš sovietų laikų pa-
silikusius mentaliteto skirtumus, todėl jo nestebina
lietuviškas negatyvumas. Atvirkščiai, mano, kad
amerikiečiai galbūt net per daug optimistiški ir daž-
nai stiprius vidinius išgyvenimus stengiasi slėpti po
netikromis šypsenomis, netikru pozityvumu. ,,Vis
dėlto, kaip bebūtų, reikėtų prisiversti daugiau šyp-
sotis, kad kažkokiu būdu tą likusį posovietinį dumb-

Su šeima Aliaskoje. Sesuo Vija, mama Dalia, Dovas ir tėvas Gintaras. Asmeninio albumo nuotraukos

Dovo Lietuvninko džiaugsmas – groti Lietuvoje. 

Su kolegomis Eastmane po koncerto (kairėje John Fatuz -
zo, dešinėje Victor Yuen).

Su dirigente Mirga Gražinyte-Tyla.
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Dovas džiaugiasi prof. Vytauto Landsbergio draugija. 

lą išstūmus, nes tas negatyvumas sėja
pasyvumą. Pastebėjau, kad žmonės
daug skundžiasi, bet tuo viskas ir pa-
sibaigia. Tik pavieniai visuomeninin-
kai kažką daro. Amerikoje kur kas
daugiau aktyvių visuomeninių judėji-
mų. Antra vertus, man patinka būti čia.
Vilnius –jaukus, gražus, kultūringas
miestas. Pirmas savaites bandžiau
daugiau šypsotis žmonėms ir supratau,
kad žmonės čia šilti, tik reikia juos pra-
kalbinti”, – pastebi Amerikos lietuvis
Dovas Lietuvninkas.

Jaunuolis gailisi, kad paroje per
mažai valandų. Norėtų visur spėti,
nes Lietuvos muzikinis kultūrinis gy-

venimas tiesiog traukte traukia. ,,Neį-
tikima, bet vien tik Vilniuje yra trys
simfoniniai orkestrai, tiek daug įdo-
mios kamerinės, naujosios muzikos, so-
listų. Viso pasaulio muzika keliauja per
Lietuvą, o kur dar ‘popso’ ir roko gru-
pės”, – vardija Amerikos lietuvis. O ir
paties Dovo muzikinis užimtumas taip
pat  įspūdingas –  jis groja akademijos
simfoniniame ir pučiamųjų orkest-
ruose, varinių pučiamųjų kvintete
„Brasspalvos”, LMTA „Brass” an-
samblyje, taip pat „Sunday Brass
Band”. O kur dar bandymai dalyvauti
įvairiuose muzikiniuose konkursuose!
Kartu su bičiuliais Dovas siuntė į kon-
kursą savo įrašus, o prieš keletą dienų
kartu  įrašė muziką Audriaus Juzėno
filmui „Pelėdų kalnas”.

Be išvardintos veiklos giliausiai at-
mintyje turbūt įsirėš Lietuvos šimt-
mečiui skirta dar viena muzikinė ini-
ciatyva. Vilniuje nuo sausio mėnesio
pradžios Valstybės 100-mečio proga

kas vakarą pro Valdovų rūmų langą
skamba „Lietuva brangi”. Ją atlieka
trimitininkas Laurynas Lapė su auk-
lėtiniais, tarp kurių – ir Dovas Lie-
tuvninkas. ,,Kiekvieną kartą, kai gro-
ju, aplanko toks nuostabus jausmas, –
kad aš, Amerikos lietuvis, esu Lietu-
voje, iš Valdovų rūmų lango groju ‘Lie-
tuva brangi’, aš esu čia! Kažkas ne-
realaus, tikras stebuklas! Tikrai jau-
dinanti akimirka, kai matau žmones,
kaip jie reaguoja, kaip klauso, o tas
jausmas, kad savo grojimu galiu suža-
dinti kiekvieno praeivio patriotines
stygas ir leidžiu kelioms minutėms
pagalvoti, kas jiems yra toji Lietuva,

turbūt neįkainojamas. Esu be
galo laimingas, kad galiu būti
Lietuvoje per patį Šimtmetį”,
– sako Dovas.

Pakerėtam nepaprastai
turtingos muzikinės kultūros
jaunuoliui teko pasirūpinti ir
žemiškesniais dalykais. Sti-
pendija leido jam Vilniuje įsi-
kurti patogiai. Buto nuoma
miesto centre ir viskas leng-
vai pasiekiama pėsčiomis.
Maisto įsigyja artimiausiose
senamiesčio parduotuvėse ir
namuose dažnai kokį patie-
kalą pasigamina pats. Mėgs-
tamiausias – koldūnai su spir-
gučiais. ,,Pražiopsojau cepe-
linų dieną. Tai po savaitės bė-
gau cepelinų į miestą paval-
gyti”, – juokiasi Dovas.

Gyvenimas Lietuvoje lei-
džia laisvai keliauti po Euro-
pą, ir tai jaunuoliui davė ga-
limybę aplankyti muzikinius
renginius Estijoje ir Paryžiu-
je. ,,Nuskridau į Paryžių no-
rėdamas pamatyti Mirgą Gra-

žinytę-Tylą, bet ji tuo metu dėl ligos ne-
dirigavo, tačiau Šimtmečio proga ji
buvo atvykusi į Lietuvą ir pamačiau ją
čia”, – džiaugiasi Dovas, galėjęs pa-
bendrauti su pasaulio muzikos elito
simpatijas užkariavusia dirigente.

Kai klausiu, ko labiausiai pasi-
ilgsta būdamas Lietuvoje, Dovas atvi-
rauja, kad šeimos ir šuns. Ar tas ilge-
sys truks ilgiau nei iki vasaros, Dovas
nežino, nes jeigu pavyks, norėtų stu-
dijas tęsti kitoje muzikos apšvietos
Mekoje – Suomijos Helsinkio Jeano Si-
beliaus muzikos akademijoje.

Bet tai tik ateities planai, o kol kas
Dovas laukia savo šeimos – tėvų ir se-
sers, kurie žada vasarą atvykti į Dainų
šventę. Tai turėtų būti geriausios ben-
dros atostogos Lietuvoje. Kartu visi
žada plaukti baidarėmis ir grožėtis
lietuviška gamta. Gal vasarą pagaliau
išsipildys ir Dovo močiutės noras. Iš-
lydėdama į Lietuvą ji anūkui palinkė-
jo grįžti ne vienam.

Su akordeonu Dainavoje. 

Kaziuko mugėje Lemonte 

Atkelta iš 1 psl.
Skautų tuntininkė Taiyda Chia-

petta, kuri  jau daugelį metų yra vie-
na iš Kaziuko mugės organizatorių,
tvirtino: mugėje apsilankė per 1000
žmonių, o pardavėjų, pasistačiusių sa-
lėje stalus, buvo daugiau nei keturios
dešimtys. 

Kaziuko mugėje visi turėjo ką
veikti. Su tėvais atėję vaikučiai ne-
nuobodžiavo: šventės organizatoriai
skautai iš anksto buvo pasirengę už-
imti mažuosius svečius. Vieni atski-
rame kambaryje vaikus mokė žaidi-
mų, kartu žaidė. Kiti skautai pre-
kiavo dailiai pačių išmargintais ve-
lykiniais kiaušiniais, specialiai mu-

gei sukurtais kitokiais suvenyrais. 
,,Šiais metais buvo surengta jau

59-oji Kaziuko mugė. Pirmąsias skau-
tai organizavo Jaunimo centre, vė-
liau mugės vieta buvo perkelta į Pa-
saulio lietuvių centrą. Kuo skiriasi
ankstesnės nuo dabartinių? Dabar
daugiau prekių iš Lietuvos, anks-
čiau būdavo  daugiau  rankdarbių
lietuviška tematika”, – sakė T. Chia-
petta. 

Tačiau bendras visas kasmeti-
nes Kaziuko muges vienijantis tiks-
las – ne tiek parduoti ar nusipirkti,
kiek susitikti, pasišnekučiuoti, save
parodyti ir į kitus pasižiūrėti bei pa-
sidžiaugti pavasariu.

Krista Plačaitė ir Danielė Saudargas
parduoda plaukų papuošalus. 

Skautai išsirikiavo Kaziuko mugės atidarymui. Audonės Kižytės  nuotraukos

,,Pirkite populiariosios kambučos arbatos grybo” – mugėje siūlė skautės Goda
Vaiš taras, Monika Ringytė, Greta Stanevičiūtė, ula Kerelytė ir Lilija Gelažis.

Gintaras Aukštuolis prie Lituanicos tunto stalo.

Devynmetis Oskaras Pažakaitis pats išpjaustė
šiuos medinius velykinių kiaušinių laikiklius.
Medžio darbų berniuką moko jo senelis An ta -
nas Gedvilas.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Susitiks Baltijos šalių ir Lenkijos premjerai
Vilnius (ELTA) – Kovo 9-ąją, Vil-

niuje vyks Baltijos Ministrų Tarybos
ministrų pirmininkų susitikimas, vie-
šės Lenkijos ministras pirmininkas
Mateusz Morawiecki. Susitikime bus
aptartos iniciatyvos, skirtos suakty-
vinti dvišalį tarpvyriausybinį ben-
dradarbiavimą visose ūkio srityse,
taip pat siekiant toliau stiprinti re-
gioninį saugumą. 

Dėmesys bus skiriamas trijų Bal-
tijos valstybių elektros tinklų su Euro-
pa sinchronizacijos projekto įgyvendi-
nimui bei regioninės reikšmės infrast-
ruktūros projektų „Via Baltika”, „Rail
Baltika”, GIPL (dujų jungties su Len-
kija) eigai aptarti ir ekonominio-pre-
kybinio bendradarbiavimo stiprinimui.
Taip pat bus aptartos priemonės, skir-
tos lietuvių ir lenkų tautinių mažumų
abiejose valstybėse poreikių tenkinimui.

Lenkijos ir Lietuvos premjerų su-
sitikimas vyks Vyriausybėje. Po šio su-
sitikimo bus pasirašomas Lietuvos ir
Lenkijos Energetikos ministerijų su-
sitarimo memorandumas dėl sustip-
rinto strateginio bendradarbiavimo

energetikos srityje.
Baltijos Ministrų Taryba posė-

džiaus Nacionalinėje Martyno Maž-
vydo bibliotekoje. Susitikime bus ap-
tarti darbo rezultatai įgyvendinant
transporto ir infrastruktūros projektus,
bendros iniciatyvos saugumo srityje,
transatlantinių santykių vystymas, to-
liau derinamos šalių pozicijos dėl dau-
giametės finansinės perspektyvos.

Baltijos valstybių ir Lenkijos mi-
nistrų pirmininkų susitikime dėmesys
bus skiriamas keturšalio dialogo stip-
rinimui, ypatingai siekiant bendrų
pozicijų Europos Sąjungos klausimais,
tokiais kaip daugiametė finansinė per-
spektyva, „Brexit” įtaka regionui,
branduolinio saugumo klausimai.

Bus apsikeista informacija apie
vykstantį dialogą su Europos Komisi-
ja dėl teisės viršenybės Lenkijoje ver-
tinimo. Taip pat dėmesys bus skiria-
mas regiono saugumo aktualijoms
rengiantis NATO viršūnių susitiki-
mui, santykiams su Rytų kaimynais,
papildomos paramos Ukrainai prie-
monėms ir iniciatyvoms.

Atsistatydino Teisingumo ministrė M. Vainiutė 
Vilnius (BNS) – Prezidentės kri-

tikos sulaukusi Teisingumo ministrė
Milda Vainiutė atsistatydino iš pareigų.

Teisingumo ministerijos audito
darbuotoja, anksčiau dirbusi Kauno
tardymo izoliatoriuje Rasa Kazėnienė
praėjusią savaitę užsiminė, kad vice-
ministras Raimondas Bakšys, girdint
ministrei M. Vainiutei, priešinosi jos
ir kolegės iniciatyvai kreiptis į teisė-
saugą dėl Pravieniškių pataisos namų
audito metu surinktos medžiagos.

R. Bakšys gynėsi, tačiau netrukus
pasitraukė iš pareigų.

Situaciją įvertinusi Prezidentė D.

Japonijoje augs Stelmužės ąžuolo klonai
Vilnius (ELTA) – Į Japoniją iške-

liauja unikali Lietuvos šimtmečio do-
vana. Žemės ūkio ministras Bronius
Markauskas, lankydamasis Japonijo-
je, padovanos Hiracukos miestui stel-
mužiukų – Stelmužės ąžuolo klonų.

Į Japoniją iškeliavo pirmieji iš
maždaug šimto ąžuolo klonų, kurie bus
dovanojami Lietuvai valstybės atkū-
rimo šimtmečio proga. Stelmužės ąžuo-
lo klonavimą pavyko atlikti Lietuvos
miškų instituto Miško augalų bio-

technologijų laboratorijoje. Planuoja-
ma, kad klonai bus auginami ir Lie-
tuvos miškuose.

Tikimasi, kad Hiracukos mieste
prigis ir 2020 metais sutvirtėjęs pasitiks
Lietuvos olimpiečius, kurie čia treni-
ruosis dalyvaudami Tokijo olimpiadoje. 

Stelmužės ąžuolas yra seniausias
ir storiausias Lietuvoje augantis pa-
prastasis ąžuolas, vienas seniausių
ąžuolų Europoje – jam yra apie pu-
santro tūkstančio metų. 

Apnuodytas buvęs Rusijos žvalgybininkas  
Londonas (ELTA) – Buvęs Rusijos

ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo
Vyriausiosios žvalgybos valdybos
(VŽV) pulkininkas Sergejus Skripalis
kovo 5 dieną smarkiai nukentėjo nuo
nežinomos medžiagos poveikio Di-
džiosios Britanijos Solsberio miesto
prekybos centre.

„Du žmonės – 60 metų amžiaus vy-
ras ir 30 metų moteris – buvo rasti be
sąmonės ant suolo ‘The Maltings’ pre-
kybos centre Solsberyje”, – sakė poli-
cijos atstovas Craig Holden. „Mes vis
dar esame ankstyvame tyrimo etape,
todėl negalime nustatyti, ar buvo pa-

darytas nusikaltimas”, – pažymėjo pa-
reigūnas.

Nukentėjusieji, ant kurių kūnų
neaptikta matomų sužalojimų, tuč-
tuojau buvo nugabenti į ligoninę. Jų
būklė kritinė.

S. Skripalis 2004 metais Rusijoje
buvo suimtas ir apkaltintas šnipinėji-
mu Didžiosios Britanijos naudai. 2006
metais jis buvo nuteistas 13 metų ka-
lėti. 2010 metais tuometis Rusijos pre-
zidentas Dmitrijus Medvedevas sutei-
kė jam malonę. Nuo 2010 metų buvęs
VŽV pulkininkas gyvena Didžiojoje
Britanijoje. 

Liko žingsnis iki narystės EBPO
Vilnius/Paryžius, (ELTA) – Lie-

tuvos delegacija, vadovaujama finansų
ministro Viliaus Šapokos, dalyvavo Eko-
nominio bendradarbiavimo ir plėtros or-
ganizacijos (EBPO) komiteto posėdyje
Paryžiuje, kuriame svarstyta Lietuvos
ekonominė apžvalga. Tai ypač svarbus
žingsnis Lietuvai, siekiančiai šiais me-
tais gauti kvietimą tapti EBPO nare. 

Ši ekonominė apžvalga yra vienas
iš Lietuvos narystei EBPO privalomų
instrumentų, kurio tikslas – identifi-
kuoti sektorinių politikų poveikį ilga-
laikiam šalies augimui ir makroeko-
nominei situacijai. 

„Galėčiau tai pavadinti vienu pa-
skutiniųjų egzaminų, suteiksiančių
galimybę Lietuvai tapti pasaulio įta-
kingųjų klubo nare. Narystė EBPO
suteiks privilegiją Lietuvai kurti ir pri-
imti įvairių politikos sričių tarptauti-
nes taisykles, kurios turi tiesioginę įta-
ką šalies raidai. Tai valstybės ekono-
mikos stabilumo ir patikimumo ro-

diklis, lemiantis investicijų pritrau-
kimą, tarptautinio skolinimosi kaš-
tus, tvarų augimą”, – Lietuvos narys-
tės naudą EBPO pabrėžė finansų mi-
nistras V. Šapoka. 

Būdama EBPO narė, Lietuva galės
naudotis naujausiais tyrimais, taiky-
ti gerąją 35-ių šalių patirtį. 

EBPO periodiškai ir įvairiais pjū-
viais atlieka kiekvienos šalies narės
ekonomikos analizę bei teikia konk-
rečias rekomendacijas, padedančias
gerinti ekonomikos valdymą. Tikima-
si, kad Lietuva gaus kvietimą tapti
EBPO nare šių metų birželį. 

EBPO – tai 35 valstybes vienijan-
ti tarptautinė organizacija, įkurta 1961
metais JAV ir Kanadai prisijungus
prie Europos ekonominio bendradar-
biavimo organizacijos, vienijusios Eu-
ropos šalis bendram tikslui – atstaty-
ti po Antrojo pasaulinio karo sugriautą
ekonomiką. Organizacijos centrinė
būstinė įsikūrusi Paryžiuje. 

Šiaurės Korėja linkusi nusiginkluoti
Seulas (BNS) – Šiaurės Korėja pa-

reiškė, kad būtų linkusi atsisakyti
savo branduolinio arsenalo, jeigu būtų
užtikrintas jos saugumas, po susitiki-
mo su šios šalies lyderiu Kim Jong-un
pranešė Seulo pasiuntinys.

„Šiaurės aiškiai parodė savo nu-
siteikimą denuklearizuoti Korėjos pu-

siasalį ir aiškiai leido suprasti, kad ne-
bus jokios priežasties turėti branduo-
linių (programų), jeigu bus pašalintos
karinės grėsmės Šiaurės atžvilgiu ir
jeigu bus garantuotas jos režimo sau-
gumas”, – sakė Pietų Korėjos prezi-
dento Moon Jae-in  nacionalinio sau-
gumo patarėjas Chung Eui-yong.

Buvęs D. Trump patarėjas persigalvojo
Washingtonas (LRT.lt) –

JAV prezidento Donald Trump
rinkimų kampanijos patarė-
jas, anksčiau griežtai atsisa-
kęs atvykti į teismą ir suteikti
teisėsaugai informacijos apie
galimą Rusijos kišimąsi į 2016-
ųjų rinkimus, galiausiai persi-
galvojo ir pareiškė, kad jam
teks bendradarbiauti su spe-
cialiojo prokuroro Robert Muel-
ler vykdomu tyrimu.

2015 m. prie D. Trump kam-
panijos prisijungęs Sam Nu-
nberg sakė pykstąs dėl R. Muel-
ler reikalavimo stoti prieš di-
džiąją žiuri ir perduoti tūks-
tančius elektroninių laiškų bei kitokios
medžiagos apie ryšius su buvusiais pa-
reigūnais, pavyzdžiui, savo mentoriu-
mi Roger Stone. Vis dėlto S. Nunberg
pripažino, kad jam galiausiai teks nu-
sileisti.

S. Nunberg 2011 metų pradžioje
dirbo „The Trump Organization”, o vė-
liau įsidarbino patarėju rinkimų kam-
panijoje.

Tų pačių metų rugpjūtį S. Nun-
berg buvo atleistas, paaiškėjus, kad
anksčiau jis buvo skelbęs aštrių ra-
sistinių komentarų savo puslapyje so-
cialiniame tinkle „Facebook”.

Jis teigia, kad buvusio Federalinio
tyrimų biuro (FTB) direktoriaus R.

Mueller komanda praėjusio mėnesio
pabaigoje klausinėjo jį ilgiau kaip pen-
kias valandas. 

Jis sakė, kad iš R. Mueller klausi-
mų galima spėti, kad specialusis pro-
kuroras tiria kalbas apie numanomus
prezidento ryšius su prostitutėmis per
D. Trumpo 2013 metų viešnagę Mask-
voje, kur vyko jo organizacijos rengtas
grožio konkursas „Mis Visata”.

Anot buvusio patarėjo, tyrėjai taip
pat įtaria, kad R. Stone bendradarbiavo
su vyriausybių paslapčių viešintojo
Julian Assange organizacija „Wiki-
Leaks”, 2016 metų viduryje paskelbusia
iš demokratės Hillary Clinton rinkimų
kampanijos pavogtus dokumentus.

Aptarė Šiaurės ir Pietų Korėjų vadovų susitikimą
Pchenjanas (ELTA) – Šiaurės Ko-

rėjos vadovas Kim Jong-un ir Pietų Ko-
rėjos prezidento pasiuntiniai aptarė ga-
limą abiejų šalių lyderių susitikimą.
Tai žymi dar vieną žingsnį olimpinių
žaidynių paskatinto santykių atšili-
mo link.

Ši Seulo delegacija – aukščiausio
rango delegacija, apsilankiusi Šiaurės
Korėjoje per daugiau kaip dešimtmetį.

Vienas jos tikslų, be kitų, buvo tarpi-
ninkauti galimoms Pchenjano ir Was-
hingtono deryboms.

Tačiau Seulas teigė, kad kol kas
nieko konkretaus dėl Kim Jong-un ir
Moon Jae-in susitikimo susitarti ne-
pavyko. Jei šis susitikimas įvyktų, tai
būtų pirmasis tokio pobūdžio susiti-
kimas nuo 2007 metų.

Tailandas gerina šalies įvaizdį
Bankokas (ELTA) – Tailandas

nori atsikratyti sekso turizmo šalies
įvaizdžio. Ministras pirmininkas Pra-
yut Chan-o-cha paragino tokius mies-
tus, kaip Pataya, bei kitus atostogų re-
gionus paversti „kokybiško turizmo
vietomis”.

Oficialiais duomenimis, Tailande

daugiau kaip 120 000 žmonių pinigus
uždirba su seksu susijusiame versle.

Taip generolas reagavo į Gambijos
turizmo ministro žodžius, kurie Tai-
lande sukėlė pasipiktinimą. Minist-
ras savo šalį gynė, teigdamas: „Mes ne-
same sekso turistų tikslas. Jei norite
sekso, keliaukite į Tailandą”.

Ministrė M. Vainiutė, gynusi įtariamą pava-
duotoją, atsistatydino. Delfi.lt nuotr.

Buvęs D. Trump patarėjas S. Nunberg duos paro-
dymus. Daily Kos nuotr. 

Grybauskaitė pareiškė, kad Teisingu-
mo ministrė M. Vainiutė nesusitvarko
su pareigomis ir „demonstruoja poli-
tinį neįgalumą”.
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VERSLO N AUJIENOS

Ragina D. Trump persigalvoti dėl tarifų

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų kovo7 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,81 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,65 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,59 €

Lietuvos užsienio reikalo minist-
ras Linas Linkevičius susitiko su JAV–
Lietuvos verslo tarybos verslo misijos
nariais.

„Pernai Jungtinių Valstijų įmonės
Lietuvoje pradėjo 15 naujų investicinių
projektų, tai rodo, kad esame patraukli
vieta investuoti. Gerai nuteikia au-
ganti abiejų šalių prekyba, didėjančios
investicijos”, – sakė ministras.

Jau antrus metus iš eilės Ameri-
kos-Lietuvos verslo tarybos apsilan-
kymo Lietuvoje metu įteikiamas „Lie-
tuvos-JAV inovacijų apdovanojimas”,
skiriamas Lietuvos asmenims, įmo-
nėms, organizacijoms ar universite-
tams, įgyvendinusiems bendrus ino-
vatyvius projektus su JAV verslo, pre-
kybos, akademinių ir mokslinių tyri-
mų, medicinos ir sveikatos, aplinkos,
energetikos ir švietimo srities atsto-
vais.

Iš 15 pareiškėjų inovacijų apdo-
vanojimui buvo atrinkti penki fina-
listai, o apdovanojimus pelnė „Vita-

med” neinvazinis galvospūdžio abso-
liutinės vertės matuoklis (I vieta) ir
„Deeper” išmanusis sonaras (II vieta).

„Inovacijų apdovanojimas” – tie-
sioginė pagalba tolimesniam Jungtinių
Valstijų ir Lietuvos verslo moksli-
niam bendradarbiavimui, paskata
mūsų šalies inovacijų kūrėjams”, –
sakė L. Linkevičius.  

Antrąją JAV-Lietuvos verslo ta-
rybos apsilankymo Lietuvoje dieną
organizuojamas gynybos pramonės
verslo forumas, kuriame norą daly-
vauti pareiškė per 70 Lietuvos įmonių.

Verslo misiją sudaro tokios žino-
mos JAV kompanijos, kaip „Interme-
dix”, „Orbital ATK”, „Oshkosh De-
fense”, „Strategic Staffing Solutions”,
„Textron Systems”, „Thermo Fisher
Scientific”, „Western Union”, „Philip
Morris International”, „Michigan De-
livery Systems and Support”, „Pfi-
zer”. 

URM info

Susitiko su JAV-Lietuvos verslo tarybos verslo misija

Didžiausia Europos skrydžių ben-
drovė „Ryanair” planuoja 2018 m. ru-
denį atidaryti šešis naujus maršrutus
iš Lietuvos į Italiją, Izraelį ir Jordani-
ją, Kiprą.

Naujieji skrydžiai sujungs Vilnių
su Jordanijos sostine Amanu bei Ve-
necija. Kiti keturi naujieji skrydžiai su-
jungs Kauną su Bolonija, Milanu, Tel

Avivu bei su dar vienu Kipre esančiu
Pafoso miestu.

Iš viso „Ryanair” pasiūlys 35 žie-
mos sezono maršrutus iš trijų Lietuvos
oro uostų. Tai 5 maršrutais lenkia ar-
timiausio konkurento – bendrovės
„Wizz Air” pasiūlymus keliaujantiems
į Lietuvą ar iš jos.

„Verslo žinios”

Lietuva dar geriau pasiekiama

Vilniaus miesto savi-
valdybė aiškinasi, kaip vyko
neoficiali prekyba Kaziuko
mugės vietomis, ir svarsto
nutraukti sutartį su jos or-
ganizatoriumi UAB „Vikš-
ris”, vadovančiu ir restora-
nui  „Marceliukės     klėtis”
Vyteniu Urba.   

„Gavome pranešimus,
kad skiriasi kainos skirtin-
giems mugės dalyviams. Iš-
siaiškinome, kad įtarimai
pagrįsti. Ypač kainos ski-
riasi mugės dalyviams iš už-
sienio”, – sakė Vilniaus
miesto savivaldybės Admi-
nistracijos direktorius Po-
vilas Poderskis.

„Manau, kad tai paskutinė mugė,
kurią organizavo šis operatorius”, –
sakė P. Poderskis.

Gintaras Karanda, Vilniaus mies-
to savivaldybės Licencijavimų ir lei-
dimų skyriaus vedėjas, sakė, kad pa-
žeidimų rasta – daugiau prekybos vie-
tų nei buvo numatyta, pavyzdžiui, Ge-
dimino prospekto atkarpoje, kur turėjo
įsikurti apie 500 prekybininkų, jų ga-
lėjo būti apie 800.

Kaziuko mugės organizatoriaus
konkursą „Vikšris” laimėjo 2016 m. tre-
jiems metams. Vilniaus miesto savi-
valdybė planuoja kreiptis ir į Mokes-
čių inspekciją dėl neplaninio „Vikšrio”
patikrinimo.

G. Poderskis apklausė apie 20 pre-
kybininkų įvairiose mugės vietose, jie
už prekybos vietą mokėjo skirtingai.

Kainos skyrėsi priklausomai nuo
gatvės – centrinėje Gedimino pr. daly-
je ir Maironio gatvėje kainavo brangiau.
Vokiečių ir Didžiojoje gatvėse vieta
palapinei kainavo 69,66 Eur, bet auto-
mobilio priekabos vieta kainavo 350 Eur
– sutartyje įrašyta suma 69,66 Eur.

„Prekybininkai įtaria, kad skir-
tumas tarp sumokėtų pinigų ir su-
mos užfiksuotos čekyje galėtų būti
„juodi” pinigai”, – sakė G. Poderskis.

Triskart, pasak jo, skyrėsi ir kai-
na, kurią sumokėjo svečiai iš užsienio:
už 69,66 Eur kainavusią prekybos vie-
tą prekybininkas iš Latvijos sumokė-
jo 150 Eur.

„Latvijos piliečiai teigė, kad jiems
buvo pasiūlytos dvi prekybos vietos –
prestižinėje Maironio gatvėje už 600
Eur ir neprestižinėje Vokiečių gatvė-
je už 300 Eur”, – sako  G. Poderskis.

Šiųmetėje Kaziuko mugėje pre-
kybos vietų kainos palyginti su pra-
ėjusiais metais nesikeitė: 2 kv. m plo-
to prekybos vietos kaina trims die-
noms buvo 15,48 Eur, plotas prekybi-
niam staliukui – 15,48–23,22 Eur, pre-
kybinei palapinei – 46,44–69,66 Eur,
prekiaujant iš automobilio – 92,88 Eur.

Oficialiame organizatorių skelb-
tame kainoraštyje tokių sumų, kokios
įrašytos sutartyse, kurių fotografijas
jam atsiuntė prekybininkai, nėra.

.
„Verslo žinios”

Juoduliai Kaziuko mugėje

JAV Atstovų rūmų spikeris, res-
publikonas Paul Ryan paragino Prezi-
dento Donald Trump administraciją at-
šaukti sprendimą dėl muito tarifų plie-
nui ir aliuminiui.

D. Trump praėjusią savaitę pa-
skelbė norįs pritaikyti 25 proc. tarifą
plieno ir 10 proc. – aliuminio importui,
siekdamas apsaugoti amerikiečių ga-
mintojus nuo tariamai nesąžiningos
konkurencijos.

Tačiau į tai piktai reagavo kone
visi didžiausi JAV sąjungininkai – Ka-
nada, ES, Meksika, Australija, taip

pat Kinija, kuri yra didžiausia pasau-
lyje plieno gamintoja.

Tačiau D. Trump pasiliko šiek
tiek vietos manevrams, pabrėždamas,
kad naujus muito tarifus 100 proc. jis
remia „šiuo metu”. Anksčiau jis buvo
susiejęs tarifus plienui ir aliuminiui su
NAFTA derybomis – Prezidentas teigė,
kad JAV atšauks sprendimą tuo atve-
ju, jei pavyks su Meksika ir Kanada su-
sitarti dėl palankios trišalės preky-
bos sutarties.

ELTA

Venesuelos BVP pernai susitraukė 13,2 proc.
Venesuelos bendrasis vidaus pro-

duktas (BVP) traukiasi pastaruosius
ketverius metus, ir 2017 metais jis su-
sitraukė daugiau nei 13 proc. Tai pa-
reiškė Nacionalinės asamblėjos Fi-
nansų komiteto vadovas Jose Guerra.

„2017 metais Venesuelos ekono-
mika susitraukė 13,2 proc. – daugiau
nei 2016-aisiais, kai šis rodiklis siekė
12 proc.”, – sakė J. Guerra. Jo verti-
nimu, toks nuosmukis siejamas su
sumažėjusia gyventojų perkamąja ga-
lia dėl mažų pajamų, taip pat su smar-

kiu nacionalinės valiutos nuvertėji-
mu.

Pastaraisiais metais Venesuela
išgyvena sunkią socialinę-ekonomi-
nę krizę, kurią lydi hiperinfliacija ir
pirmos būtinybės prekių bei vaistų de-
ficitas. Parlamento duomenimis, 2017
metais infliacija viršijo 2 600 proc.
Šiais metais, kai kuriomis prognozė-
mis, šis rodiklis gali pasiekti 14 000
proc.

ELTA

Kipras pardavė pilietybę užsienio investuotojams
Kipras per praėjusius dešimt metų

suteikė pilietybę 3 381 užsieniečiui, in-
vestavusiam saloje. Dauguma jų buvo
kinai ir rusai.

1 685 nauji piliečiai yra tiesioginiai
investuotojai, kiti 1 651 – jų sutuokti-
niai ar vaikai.

Pilietybės suteikimo investuoto-
jams programa, anot vyriausybės,
vyksta labai gerai, kaip ir daugelyje
kitų Europos Sąjungos (ES) šalių. ES
pasus ar leidimą nuolat gyventi šalyje
gauna ir investuotojai Portugalijoje, Ai-
rijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Maltoje

bei Bulgarijoje. Vadinamosios „Auk-
sinės vizos programos” vertinamos
prieštaringai, nes jos asmeniui, tu-
rinčiam pasą ar leidimą nuolat gy-
venti šalyje, yra bilietas keliauti į visas
ES valstybes ir čia laisvai judėti.

Kipro pilietybę gali gauti asmuo,
sumokėjęs mažiausiai 2 mln. eurų už
įmonės steigimą. Šioje turi dirbti ma-
žiausiai penki ES piliečiai. Kita gali-
mybė gauti pilietybę yra įsigyti nekil-
nojamojo turto už mažiausiai 500 000
eurų. 

ELTA

Prie Egipto piramidžių neliks įkyruolių
Egipto valdžia teritorijoje prie di-

džiųjų Gizos piramidžių uždraus pre-
kiauti suvenyrais ir jodinėti kupra-
nugariais bei arkliais.

Įvesti daugiau tvarkos prie Gizos
piramidžių šalies valdžios institucijos
nusprendė siekdamos pagerinti turis-
tinį Egipto įvaizdį. Pasitempti skatina
ir artėjantis Didžiojo Egipto muziejaus
atidarymas, numatytas 2018 m pabai-
goje.

Pasak Mohammedo Ismailo, pira-
midžių rajono plėtros projektų vadovo,
dabar piramidžių pamatyti atvyku-
siems turistams tenka galvoti, kaip at-
sikratyti įkyrių pardavėjų, saugoti
savo daiktus nuo kišenvagių bei išsisu -
kinėti nuo kupranugarių ir arklių šei-
mininkų pasiūlymų. Beje, pastarie ji te-
ikdami paslaugas dažnai apgaudinėja
turistus. Pasiūlo nujoti iki piramidžių
už, pvz., 10 Eur, o pasiekus vietą iš nai-

vaus turisto paprašo susimokėti jau
visą 100 Eur.

Be to, pakeliui link piramidžių
turistai mato šiukšles ir gyvūnų eksk-
rementus.

Dėl šių priežasčių ir buvo nu-
spręsta jau šiemet uždrausti bet kokią
privačią veiklą piramidžių rajone. Ap-
link istorinius objektus bus sukurta
moderni infrastruktūra, į kurią bus in-
vestuota 400 milijono Egipto svarų
(JAV 23 mln. USD). Skelbiama, kad tai
bus modernūs informacijos centrai, ka-
vinės, suvenyrų kioskai. Turistams
atvežti iš naujojo muziejaus į pirami-
des bus naudojami elektra varomi au-
tomobiliai, kurie nuo įėjimo į muziejų
važinės kas 5 minutės.

Prekeiviams bei siūlytojams pa-
jodinėti kupranugariais žadama rasti
kitą vietą.

„Verslo žinios”

iš užsieniečių už prekybos vietą pareikalauta sumokėti
trigubai daugiau nei kitiems. V. urba jau anksčiau buvo
įtarinėjamas neskaidriu „Kaziuko mugės“ organizavi-
mu. Scanpix nuotr.
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Lietuvos paštas kviečia tapti unikalaus
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
skirto šešių pašto ženklų bloko, pava-
dinimu „Pasaulio Lietuva”, dalimi. Pir-
mą kartą pašto ženklus papuoš ne is-
torinės asmenybės ir praeities herojai,
bet šimto dabarties žmonių, kurie tel-
kia ir buria lietuvius visame pasaulyje,
atvaizdai. Patekti į šią pašto ženklų
mozaiką galės  kiekvienas  konkurso da-
lyvis.

„Mes jungiamės prie smagios
ir prasmingos iniciatyvos
šimtmečio proga pakviesti

4 milijonus lietuvių visame pasaulyje
liepos 6-ąją, Valstybės dieną, kartu
giedoti „Tautišką giesmę”. Tikime,
kad lietuvių ar jų palikuonių, kurių šir-
dyse dega meilė mūsų kraštui, pasau-
lyje yra net daugiau. Todėl tiems žmo-
nėms, kurie įdės daugiausiai pastangų
kviečiant viso pasaulio lietuvius gie-
doti šimtmečio himną, Lietuvos paštas
atsidėkos – atvaizduodamas juos uni-
kaliame pašto ženklų bloke. Tad lietu-
viai iš viso pasaulio, burkimės!” –
kvietė Lietuvos pašto generalinė di-
rektorė Asta Sungailienė. 

Norintieji dalyvauti konkurse ir
patekti ant šio unikalaus pašto ženklo
turi registruotis iniciatyvos svetainė-
je www.4000000.lt ir siųsti kvietimus pa-
žįstamiems lietuviams ar jų palikuo-
nims visame pasaulyje jungtis prie 4
milijonų choro. Už kiekvieną patvir-
tintą kvietimą bus skiriami virtualie-
ji „gintariukai”. Daugiausiai jų su-
rinkusieji taps pretendentais į atvaiz-
dą pašto ženkle. 

„Praktika rodo, kad absoliuti dau-
guma išvykusių lietuvių, ir ypač tų, ku-
rie emigravo prieš kelis dešimtmečius
ar dar seniau, ryšį su Lietuva palaiko
tik per giminaičius, draugus ar pažįs-
tamus, gyvenančius Lietuvoje. Ko gero,
šiandien neberasime nė vieno žmo-
gaus Lietuvoje, kuris nepažinotų bent
vieno lietuvio, gyvenančio užsienyje:
Londone, Sydney ar San Paule. Pra-
nešti jiems, kad Lietuva šiemet švenčia
Valstybės atkūrimo šimtmetį, ir pa-

kviesti ta proga kartu sugiedoti himną,
manau, yra kiekvieno iš mūsų pilieti-
nė pareiga. Tikime, kad galimybė įsi-
amžinti pašto ženkle žmonėms taps pa-
pildoma paskata”, – sakė iniciatyvos
„Lietuva 4.000.000” vadovas Raimun-
das Daubaras.   

Konkurso būdu įsiamžinti pašto
ženkle bus atrinkta 80 žmonių – tų, ku-
rie per iniciatyvos platformą giedoti
himno pakvies daugiausiai lietuvių
iš visų pasaulio žemynų. 

Dar 20 žmonių, kurie labiausiai nu-
sipelnė savo kasdieniu darbu vienijant
lietuvius pasaulyje, išrinks speciali
pašto ženklų bloko leidybai surinkta
komisija. Komisiją sudaro atstovai iš
pagrindinių lietuvius pasaulyje jun-
giančių organizacijų: 

Marijus Gudynas, LR užsienio rei-
kalų ministerijos Užsienio lietuvių de-
partamento direktorius;

Kotryna Stankutė, „Global Lithua-
nian Leaders” vadovė;

Dalia Henkė, Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės pirmininkė;

Vladas Oleinikovas, Pasaulio Lietu-
vių jaunimo sąjungos pirmininkas;

Ričardas Degutis, LR susisiekimo vi-
ceministras, Pašto mokos ženklų lei-
dybos komisijos pirmininkas;

Asta Sungailienė, AB Lietuvos paš-
to generalinė direktorė;

Ieva Davydenko, iniciatyvos „Lie-
tuva 4.000.000” atstovė.

Konkursas vyks iki balandžio 15 d. 
Pašto ženklų blokas „Pasaulio Lie-

tuva” bus išleistas birželio 29 dieną.
Jame išvysime žmones, kurie  giedoti
„Tautišką giesmę” bus pakvietę dau-
giausia pasaulio lietuvių. 

Konkursą organizuoja iniciatyva
„Lietuva 4.000.000” ir akcinė bendrovė
Lietuvos paštas, turinti plačiausią ir
tankiausią pašto paslaugų teikimo vie-
tų tinklą šalyje. 

Daugiau informacijos apie kon-
kursą, jo taisykles ir iniciatorius rasite
tinklalapyje www.4000000.lt.

Lietuvos pašto info

Po pirmojo „Virtualaus choro. LiETu-
VA” sėkmės ir 2016 m. Lietuvoje apsi-
lankiusio kompozitoriaus Eric Whi-
tacre palaikymo, inicijuojama antroji
projekto dalis, skirta Lietuvos 100-
mečiui!

2018metai – šimtosios
Lietuvos valstybės
atkūrimo metinės,

bei puiki galimybė suvienyti po visą pa-
saulį išsibarsčiusią tautą, kūrybišką ir
dainingą kraštą, bendram tikslui. Šiai
progai skirtas projektas „Virtualus
choras: Lietuva [Vol.2]” kviečia visus
šalies piliečius bei išeivius sudainuo-
ti du kūrinius – „Tautišką giesmę” ir
Vaclovo Augustino naują opusą „Sanc-
tus”, specialiai sukurtą šiai medijai.

Virtualus choras – kompiuterinė-
mis programomis sukurtas audiovi-
zualinis įrašas, kuriame nufilmuotos

individualios vokalinės partijos su-
jungiamos į bendrą chorą. Projekte
[Vol. 2] galės dalyvauti Lietuvos ir už-
sienio gyventojai, įvairių socialinių
sluoksnių, tautybių, pilietybių ir pro-
fesijų atstovai, be amžiaus apribojimų.
Pagrindinis reikalavimas dalyviams –
klausa, muzikinis raštingumas ir bal-
sas. Pagal pateiktą partitūrą, dirigen-
to vaizdo įrašą bei kitas instrukcijas,
kiekvienas norintis galės atlikti ir įra-
šyti vieną iš kiekvieno kūrinio partijų.
Vėliau surinkta atskirų partijų vaiz-
do/garso įrašų medžiaga bus sujungta
į vientisą kūrinį, kuris bus pateiktas
kartu su specialiai kuriama vaizdo
projekcija.

Pirmoji lietuviško virtualaus cho-
ro premjera įvyko 2016 m. birželio 17 d
„Kultūros nakties” metu. Projekte da-
lyvavo 100 choristų: 93 atlikėjai iš Lie-

tuvos, 6 – iš JAV, 1 – iš Ispanijos. Dai-
nininkai atliko Juozo Gudavičiaus kū-
rinį „Kur giria žaliuoja”. Pristatymo
metu virtualų chorą papildė gyva inst-
rumentinio ansamblio improvizacija.

„Šiemet minimas Lietuvos valsty-
bės 100-metis pasufleravo projekto re-
pertuaro pasirinkimą. Pirmiausia, nu-
tarėme atlikti ‘Tautišką giesmę’, kurią
diriguoti pakvietėme Lietuvos nacio-
nalinės filharmonijos meno vadovą ir
vyriausiąjį dirigentą Modestą Pitrėną,
o kartu inicijuoti specialiai virtua-
laus choro medijai skirto naujo opuso
sukūrimą. Su šiuo pasiūlymu kreipė-
mės į vieną ryškiausių lietuvių choro
muzikos autorių ir praktikų, kompo-
zitorių, choro ‘Jauna muzika’ meno va-
dovą ir dirigentą Vaclovą Augustiną”,
– dalijosi mintimis projekto iniciatorė
Ingrida Alonderė. „Įjungiau nenu-
trūkstamo skambėjimo funkciją, atsi-
sėdau ant supamos kėdės, užsimer-

kiau ir leidau tam skambančiam tri-
garsiui giliai giliai įsiskverbti mano są-
monėn, gal net užsnūdau. Sanctus,
sanctus, sanctus – skambėjo galvoj,
lyg tolimų varpo dūžių aidas”, – apie
naujo kūrinio gimimą sakė V. Augus-
tinas.

„Virtualus choras: Lietuva [Vol. 2]”
pristatymas įvyks 2018 m. liepos 6 d.,
minint Valstybės dieną.

Norėdami dalyvauti, susipažinki-
te su informacija ir nurodymais in-
ternetinėje svetainėje www.virtualu-
schoras.lt. 

Projektą organizuoja Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademija (LMTA). Pro-
jektą iš dalies finansuoja Lietuvos kul-
 tūros taryba ir LR kultūros ministeri-
ja.

LMTA info ir nuotr.

Lietuviai iš viso 
pasaulio, burkimės!

Virtualus choras: 
Lietuva [VOL.2]

Kovo 8-oji – Tarptautinė moters diena. 
Ta proga prisiminkime, ką apie moteris sakė (ir galvojo!) garsieji vyrai. 

w Be moters gyvenimo aušra ir vakaras būtų bejėgiški, vidudienis – be
džiaugsmo. – P. Boiste

w Eiles rašančios moterys – tas pats, kas skaičiuojantys arkliai – E. M. Remarque

w Gerbkite moteris: jos nuskina dangiškas rožes ir įpina jas į žemišką gyvenimą. 
– F. Schiller

w Gyventi be moterų taip pat sunku, kaip ir su jomis. – Aristofanas

w Mąstanti moteris yra prarasta moteris. – J. Addison

w Ugnis, moteris ir jūra – trys nelaimės. – Ezopas

w Aš sutinku, kad paskutinis žodis būtų moters, bet tik, jeigu tikrai paskutinis!
– P. Ustinov

w Kaip blogai vyrai begalvotų apie moteris, bet kuri moteris galvoja apie 
juos dar blogiau. – N. S. Chamfort

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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Zita Deveikis, gyvenanti Darien, IL, pratęsė metinę „Draugo” prenu-
meratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Eugenijus Radžiūnas, gyvenantis Omaha, NE, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį..

Įkvėpti itališkos virtuvės

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChiRuRgai akiŲ Ligos

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

http://draugokalendorius.org

Baklažano suktinukai

Reikės: 
1 baklažano
1 sv. vištienos filė vidinės dalies
druskos, pipirų
aliejaus kepimui
šviežių čiobrelių
2 raudonųjų paprikų
1 svogūno
čili pipiro
1 puodelio mascarpone sūrio

Baklažaną supjaustyti plono-
mis išilginėmis juostomis, patep-
ti aliejumi ir apkepti iš abiejų pu-
sių.

Vištienos filė taip pat apkepti
aliejuje. Padruskinti, papipirinti,
pabarstyti šviežiais čiobreliais.

Paprikas supjaustyti siauro-
mis juostelėmis, svogūną – šiau-
deliais. Daržoves apkepinti alie-
juje.

Iš čili pipiro išimti sėklas ir jį
susmulkinti. Mascarpone sudėti į
dubenį, įberti druskos, smulkintą
čili, kepintus svogūnus su paprika,
įpilti padažą, susidariusį kepant
vištieną ir daržoves, išmaišyti.
Tuomet sudėti keptus vištos ga-
baliukus ir vėl išmaišyti.

Ant kiekvienos apkeptos bak-
lažano juostos dėti įdaro, suvy-
nioti.

Likusį įdarą panaudoti kaip
padažą prie suktinukų. Suktinukai
skaniausi  – kambario tempera-
tūros.

SIŪLO DARBĄ IEŠKO DARBO

Sena spintelių gamybos įmonė,
Churchill Cabinet Company,

įsikūrusi Cicero, IL (4616 W. 19th Street),
ieško darbininkų: techninės priežiūros

mechaniko, stalių, surinkėjų. Vertinama
patirtis ir anglų kalbos mokėjimas. Siūlomi

viršvalandžiai ir kitokie priedai.
Skambinti Roger Duba

Tel. 708-780-0070, ext. 4850.

Medikė ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis, puikios
rekomendacijos, legalūs dokumen-
tai. Tel. 773-757-4532. 

Ieškau globėjos (caregiver) darbo
su gyvenimu. Esu komunikabili, atsa-
kinga, sąžininga, turinti gerą jumoro
jausmą. Turiu patirties slaugant se  nyvo
amžiaus žmones, gulinčius ligos patale.
Vairuoju automobilį. 

Tel. 708-789-3065.ReMKiMe DRAugO fOnDą
www.draugofondas.org

MANO  VIRTUVĖ

A † A
JONAS LUKAS-LUKAITIS 

2018 m. vasario 27 dieną gailestingasis Dievas pasišaukė jį į savo
dangiškuosius namus. 

Jonas gimė 1911 m. gruodžio 30 d. Klaipėdoje (tuo metu Memel,
Vokietija) Jono ir Marės (gim. Lankutis) Lukaičių šeimoje. Mo kė-
 si Verslo mokykloje Kaune ir Karaliaučiuje. Tarnavo Nepri klau  -
so mos Lietuvos kariuomenėje. 1938 m. gruodžio 26 d. vedė Mar ga-
 retą Bertulaitytę. Santuoką Dievas palaimino dukrų Walt raud-
Valdovės ir Kristinos bei sūnaus Henry-Gintaro gimimu. 

Po karo 1949 m. šeima atvyko į JAV ir apsigyveno Čikagoje. Ve  -
lio nis dirbo valstybiniu auditoriumi. 1978 m. šeima persikraus tė
gyventi į Floridą. Žmona Margareta mirė 1998 m. rugpjūčio mė-
nesį. Paskutiniuosius kelerius savo gyvenimo metus Jo nas gyveno
pas sūnų Henry Charlotsville, VA. Dukros Waltraud ir Kristina
jau anksčiau buvo pašauktos Viešpaties Dievo į amžinybės na mus.

Liūdesyje liko: sūnus Henry (Patricia) Lukas; anūkai – John
David Moore, Wellington Moore, Erick Moore, Robert Moore, Da-
 vid Karlson, Evie Karlson, Mark Lukas, Laura Lukas, William Lu-
 kas; proanūkiai – John David Jr. Moore, Maz ir Nathaniel Moore,
Aden, Brendan ir Cedra Karlson, Edie, Charlie ir Greta Lukas. O
taip pat – brolis Jurgis Lukaitis su šeima Iowa valstijoje.

Laidotuvių pamaldos vyko kovo 7 d. 10:30 ryte Ziono lietuvių
liu teronų bažnyčioje. Pamaldas vedė kun. dr. Valdas Aušra. Ve lio-
 nis palaidotas Betanijos kapinėse, Justice, IL šalia savo žmonos
ir kitų giminių.

Prisiminkite a. a.  Joną Luką-Lukaitį savo maldose ir minty-
se.

Artimieji

Panna cotta su persikais

Reikės:
1 didelės skardinės konservuotų
persikų
citrinos sulčių
1 puodelio pieno
2 puodelių grietinėlės
1/2 puodelio cukraus
1/2 puodelio baltojo sauso vyno
pakelio želatinos
šviežių persikų puošimui
mėtos lapelių

Sutrinti persikus su citrinos sul-
timis iki košelės (reikia maždaug 3
puodelių piure).

Supilti į puodą kartu su pienu,
grietinėle bei cukrumi ir kaitinti pa-
maišant iki virimo. Nuimti nuo ugnies
ir į karštą kremą įpilti 1/2 puodelio
baltojo sauso vyno. Perkošti. Želatiną
ištirpinti nedideliame kiekyje van-
dens ir supilti į karštą kremą. Gerai iš-
maišyti.

Praaušinti ir supilstyti į gražius
indelius, tuomet Panna cotta dėti į šal-
dytuvą, kad sustingtų.

Šviežius persikus supjaustyti skil-
telėmis, pašlakstyti citrinos sultimis,
pabarstyti cukrumi ir smulkintais
mėtos lapeliais. ,,Pamarinuoti” skil-
teles apie 2 val.

Panna cotta pateikti dubenėliuo-
se arba išėmus iš jų, ant lėkštučių.
Puošti persikų skiltelėmis ir mėtų la-
peliais.

Skanaus!
Jūsų Indrė
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� Kovo 9 d., penktadienį, Lietuvos Res-
publikos generalinis konsulatas Čikagoje
kviečia visus dalyvauti vėliavos pakėlimo iš-
kilmėse Čikagos miesto centre, Daley Plaza.
Apjuosime aikštę 30 metrų ilgumo trispalve
ir džiugiai paminėsime Kovo 11-ąją, Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Ren-
ginio pradžia – 12 val. p. p. Richard J. Da-
ley Center viduje (50 W. Washington St., Chi-
cago, IL 60602), kur muzikinę programą at-
liks Agnė Giedraitytė, vėliau iškilmės persi-
kels į Daley Plaza, kur iškilmingai bus pakelta
Lietuvos Respublikos vėliava.

� Kovo 18 d., sekmadienį, po šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje vyks
Suvalkiečių klubo narių susirinkimas. Kvie-
čiame narius dalyvauti, taip pat laukiame nau-
jų narių, kurie norėtų įsijungti į klubo veiklą.

� Kovo 18 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636) kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias. Galite užpra-
šyti šv. Mišias už mirusius gimines ir drau-
gus. Po šv. Mišių – vaišės Centro kavinėje. Ma-
loniai kviečiame dalyvauti.

� Kovo 25 d., Verbų sekmadienį, Lietuvos
Dukterų draugija tradiciškai prekiaus pyragais,
tortais, kitokiais gardumynais ir velykiniais pa-
puošimais. Renginys vyks Pasaulio lietuvių
centro (Lemont, IL) didžiosios salės vakari-
nėje dalyje nuo 10 val. r. iki 2 val. p. p. Kvie-
čiame visus apsilankyti, pasiruošti šven-
tėms ir tuo pačiu paremti Lietuvos Dukterų
veiklą. Bus vaišės.

� Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, kviečiame
visus dalyvauti Kryžiaus kelyje Čikagos mies-
to centre. Tyli procesija prasidės 8:45 val. r.
Daley Plaza ir pasibaigs apie vidurdienį
Holy Name Cathedral. Stotelėse bus gieda-
ma, klausoma apmąstymų ir Šv. Rašto skai-
tinių. Daugiau informacijos: www.wayoft-
hecrosschicago.org arba tel. 312-725-2320.

� Lietuvių Fondas kviečia teikti paraiškas
2018 metų projektų paramai gauti. Lietuvių
Fondas remia: švietimą, kultūrą, lietuvių iš-
eivijos bendruomenes, jaunimą. Prašymai pri-
imami iki 2018 m. balandžio 1 d. Paraišką
rasite LF tinklalapyje: www.lietuviufondas.org
(skiltyje „Parama”).

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, iL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Pasaulio lietuvių centro 
didžiojoje banketinėje salėje
Lemonte, IL

- akademinė dalis
- meninė programa
- pietūs

REZERVACIJOS 
Aldona Rauchienė 
708/598-7438
aldrauch@gmail.com

RENGĖJAI:
- Lituanistikos tyrimo ir studijų centras
- Mažosios Lietuvos fondas ir draugija
- Vydūno jaunimo fondas

2018 m. kovo 18 d.
12:30 v.p.p.

VILHELMO STOROSTO-VYDŪNO
150-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ 

MINĖJIMAS

,,Aš iš lietuvių tau
tos laukiu, kad

 ji vykdytų žmogaus ir tautos gyvenimo

prasmę, tai esti, kad j
i siektų aukštes

nio, kilnesnio žm
oniškumo".

Auka – 35 dol.

www.draugas.org

Amerikos lietuvių klubas Beverly Shores, IN
kovo 18 d., sekmadienį, kviečia į 

Lietuvos valstybingumo atkūrimo 100-mečio 
ir Nepriklausomybės atkūrimo, 

Kovo 11-osios, minėjimą. 
1 val. p. p. – lietuviškos šv. Mišios, 

2 val. p. p. – minėjimas ir meninė programa.
Mišiose ir meninėje dalyje girdėsime pop chorą

,,Svajonė” (vad. Alina Šimkuvienė).
Po programos bendrausime prie kavos ir užkandžių

St. Ann of the Dunes
433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN 46301

Daugiau informacijos: rutasida2hotmail.com

2018 m. kovo 11 d., sekmadienį, 11:30 val. r.
Čikagos lietuvių evangelikų Tėviškės parapija ir klubas ,,Alatėja”

KVIEČIA Į POPIETĘ, 
skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 28-osioms
metinėms ir a. a. daktaro Algimanto Kelerto ir jo 
šeimos atiminimui

Programoje – dainininkas iš Lietuvos DARIUS KAIRYS

Po minėjimo vaišinsimės kugeliu.

Maloniai prašome iš anksto pranešti apie dalyvavimą

el. paštu: teviskes.parapija@gmail.com

arba ,,Facebook” paskyroje Teviskes Parapija

Parapijos adresas:
5129 Wolf Rd., Western Springs, IL 60558


