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ŠIAME NUMERYJE:

Stipriausias planetos žmogus –
Lietuvos Seime? – 8 psl.

R. Viskanta: Mūsų rūpestis –
studijuojantis jaunimas – 7 psl.

DALIA SHILAS 

Vasario 28 dieną Bostone, Mas-
sachusetts valstijoje, šventėme
Lietuvos Valstybės atkūrimo 98-

ąsias metines ir Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo 26-ąsias metines.

Šventė prasidėjo ryte iškilmingo-
mis šv. Mišiomis Šv. Petro lietuvių
bažnyčioje Pietų Bostone. Mišiose gie-
dojo „Jaunos širdys” ir parapijos cho-
ras. Po pietų šventė tęsėsi Lietuvių Pi-

liečių draugijos klubo salėje. Programą
vedė Bostono lituanistinės mokyklos
(BLM) mokiniai Liepa Ivanauskaitė,
Aidas Jakubėnas ir Andrius Narkevi-
čius.

Šventėje – daug svečių

„Ir smagu, ir nelengva organi-
zuoti Lietuvos Nepriklausomybės
šventę Bostone, – sakė JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) Bostono apylinkės

pirmininkė Rima Girniuvienė. – Šie-
met šventė praėjo labai sėkmingai.
Visus norinčius dalyvauti buvo sunku
sutalpinti į minėjimui skirtą kelių va-
landų programą. Buvo labai miela
matyti svečius iš Lietuvos, džiaugėmės
Lietuvos  generalinio konsulo New
Yorke Juliaus Pranevičiaus dalyvavi-
mu. Šiemet pūgos nesutrukdė, iš Švei-
carijos pagaliau atskrido ir pianistė Ni-
jolė Abarytė”.

– 4 psl. 

Bostono lietuviai sulaukė svečių

1990 m. kovo 11-ąją Aukščiausio-
ji Taryba-Atkuriamasis Seimas priė-
mė aktą ,,Dėl Lietuvos Nepriklau-
somos valstybės atstatymo". Už šį
aktą balsavo 124, susilaikė 6 de-
putatai. Šiuo aktu Lietuvos Res-
publikos Aukščiausioji Taryba,
reikšdama Tautos valią, nutarė ir iš-
kilmingai paskelbė, kad yra atku-
riamas 1940 metais svetimos jėgos
panaikintas Lietuvos Valstybės
suverenių galių vykdymas ir Lie-
tuva vėl yra nepriklausoma vals-
tybė.

Taigi, šiomis dienomis šven-
čiame jau 26-ąjį atkurtosios ne-
priklausomos Lietuvos gimtadie-
nį. Trečiadienį Lietuvos Nepri-
klausomybės Akto signatarai is-
torinėje Seimo Kovo 11-osios Akto
salėje susitiko su moksleiviais.
Kovo 10-ąją, ketvirtadienį, Parla-
mento galerijoje vyko gėlių, skir-
tų padėti ant Lietuvos Nepri-
klausomybės Akto signatarų ka -
 pų, perdavimo iškilmės. 

– 2 psl. 

Šventės dalyviai (iš k.): Harvardo universiteto teisės magistratūros studentas Justinas Jaruse vičius; JAV LB Bostono apylinkės pirmi-
ninkė Rima Girniuvienė; Bostono valdybos narys, JAV LB XXI Tarybos Finansų komisijos pirmi ninkas ir PLB iždininkas dr. Edvar das
Bubnys; Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Prane vičius; JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė dr. Regina
Balčaitienė; kunigas Steponas Žukas; BLM direktorė Gaila Narkevičienė; Lietuvos ūkio viceministrė Rasa Noreikienė; pianistė Nijolė
Abarytė; PLB valdybos Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė, JAV LB XXI Prezidiumo ir JAV LB Bostono apylinkės valdybos narė Dalia
Shilas; „Versli Lietuva” generalinės direktorės pareigas laikinai einanti Rūta Pentiokinaitė ir projektų vadovė Donata Mauricaitė;
Lietuvos garbės generalinis konsulas JAV dr. Thorsteinn Gislason; estų bendruomenės pirmininkas Villu Tari; latvių bendruomenės
pirmininkė Inara Suuberg ir Naujosios Anglijos apygardos pirmininkės pavaduotojas Gintaras Cepas.        Dalios Shilas archyvo nuotr.

Minime Nepriklausomybės atkūrimo 26-ąsias metines

Istorinėje nuotraukoje – džiaugsmas, atkūrus nepriklausomą Lietuvą. 
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.



švietė visą šalį. Atėjo ramybė, taika, išnyko vergys-
tė, žmonių neapykanta ir neteisybė. Visi tapo lai-
mingi.

„Ir nuo tos dienos keikiamasai seniau kalnas
buvo pramintas garbės ir laimės vieta; nuo tos die-
nos jis tapo istoriškuoju žmonių gyvenimo pamink-
lu. Dabar gyventojai ne tik nuo jo nebebėgo kaip nuo
ligos ir maro, bet eidami pro šalį su pagarba ir mei-
le lenkė žemyn savo galvas, atsimindami šalies at-
liuosuotojus. Iškilmingai šventė kasmet žmonės iš-
vadavimo dieną kaip didžiausią savo šalies šventę.
Tą dieną rinkosi jie prie kalno, apsitaisę gražiausiais
rūbais. Su žaliais ant galvų vainikais ėjo jaunos mer-
ginos; puikiausius žolynus nešėsi rankose  gerbiamos
moterys; aukštai iškeltos vėliavos plevėsavo tvirtuose
jaunikaičių ir vyrų delnuose, o pirma visų pui-
kiausiais vežimais baltai apsitaisę važiavo nekalti vai-
kai. Visi buvo linksmi ir laimingi. Prisiartinę prie
kalno ir apsiautę jį aplinkui, linksmais ir gražiais bal-
sais dainavo jie  laisvės ir laimės dainas, barstė ant
kalno žolynus, dėjo vainikus, garbindami savo žu-
vusiuosius atliuosuotojus (…)  Ir tą šventę apvaikš-
tinėjo kas metai; kas metai garbino savo laisvės ir lai-
mės dieną”.

...Ir štai 1990 m. kovo 11 d. Lietuva vėl atkūrė savo
nepriklausomybę. Nekaltas kraujas buvo pralietas
1991 m. sausio 13 d. Po dvidešimt šešerių nepriklau-
somybės, laisvės metų dangus vėl niaukiasi, bet tau-

ta vis aiškiau supranta, kad be aukos ne-
bus nei laimės, nei laisvės. Šauktinių ka-
riuomenės programos atstatymas yra
konkretus žingsnis į gerąją pusę. Pa-
triotinių organizacijų – ateitininkų, skau-
tų ir šaulių – paskelbtas susitarimas
kartu dirbti tautos labui yra kitas žings-
nis sąmoningam tautiniam įsipareigoji-
mui.

Rašytojas Jonas Biliūnas Rusijos
caro okupacijos laikais prieš beveik šim-
tą vienuolika metų alegoriškai rašė dau-

giau apie laimę negu laisvę. Atvirai rašyti apie tau-
tos laisvę buvo ne tik pavojinga, bet tiesiog pražū-
tinga. Savo apysakoje jis išryškino laimės sąvoką,
nuošalyje nepalikdamas pačios laisvės. „Akies mirks-
ny sutrupėjo nelaisvės pančiai, išnyko tarp žmonių
neapykanta ir visokios skriaudos ir neteisybės; visi
pasijuto lygiais ir laimingais, visi gerbė artimą ypa-
tą ir žmogaus tiesas. Atsirado tarp žmonių laimė”.
Daugiau apie tai pagalvojus peršasi išvada, kad lai-
mė neįmanoma be laisvės. Pakartotinai tauta troš-
ko laisvės ir iš jos ištekančios laimės. Prisimindami
Tautos laisvės paskelbimus ir atstatymus pagarbiai
prisimename kovotojus už ją.

1990 m. kovo 11-osios priekyje šviečia Vytautas
Landsbergis, tarsi jaunikaitis, tą istorinę dieną pa-
lietęs J. Biliūno aprašytą „Laimės žiburį”, atnešusį
laisvę Lietuvai. Tai tas pats drąsuolis, dainuojančios
revoliucijos dirigentas, kuriam labai neseniai Lie-
tuvos Seimas atsisakė suteikti užtarnautą Laisvės žy-
menį. Padėka ir pagarba jam ir jo vadovautam At-
gimimo Sąjūdžiui, išsklaidžiusiam sovietinių laikų
baisybes, J. Biliūno žodžiais – buvusias visokiausias
šmėklas, tarsi pragaro dvasias, kurios lakstė nebū-
tų žvėrių pavidale, „…gąsdino iš visų pusių, kaukė
vilkais, cypė gyvatėmis, lojo šunimis”. Ar ne tos pa-
čios šmėklos, persirengusios avinėliais, tebetykoja
Tautos laisvės ir laimės?

Valentino dienai skirtoje skiltyje
(,,Draugas”, š. m. vasario 11d.) ra-
šiau apie laimę ir pabaigoje pa-

minėjau Jono Biliūno apysaką „Laimės
žiburys”, parašytą 1905 m. Ciuriche.
Apie tą apysaką buvau girdėjęs dar jau-
nystėje, bet nebuvau skaitęs. Prieš kele-
tą metų teko aplankyti 1907 m. Lenkijo-
je mirusio rašytojo kapą. Jo palaikai
1953 m. buvo pergabenti į Lietuvą ir pa-
laidoti netoli Anykščių, ant Liudiškių
kalvos. 1958 m. ant kapo iš tašytų apylinkės
akmenų buvo pastatytas 14 metrų aukščio pamink-
las, pavadintas „Laimės žiburiu”. 

Atidžiai du kartus perskaičiau rašytojo „Laimės
žiburį”. Stebėtina, kiek ten įžvalgos, kur tiesiog iš-
pranašauta ne tik tautos laimė, bet ir laisvė. Darius
Širvys prieš porą metų www.bernardinai.lt rašė, kad
simbolinė, poetinė, metaforų kalba geriausiai tinka
nušviečiant aukščiausius žmogaus egzistencijos,
amžinybės ir būties klausimus. Tai sakydamas gal-
voje turėjo „Laimės žiburį”.

Jonas Biliūnas rašė, kad ant aukšto, stataus kal-
no pasirodė stebuklingas žiburys, kuris žibėjo kaip
žvaigždė. Jis buvo apsiaustas šviesiu ratu aukso rai-
dėmis, bet žmonės negalėjo jų perskaityti. Pagaliau
atsirado jaunikaitis, kuris susirinkusiai miniai
perskaitė: „Žmonių laimė”. Niekas negalėjo gerai su-
prasti, ką tie žodžiai reiškia. Galiausiai atėjo vienas
senelis ir pasakė, kad šis žiburys esąs žmonių laimė.
Kas užlips ant kalno ir prisilies prie to žiburio, tas
padarysiąs visus žmones laimingus. „Bet ir tie, ku-
rie užlips ilgainiui ant kalno ir prisilytės stebuklingo
žiburio, pavirs į akmenį ir žus. Daug aukų pareika-
laus žmonių laimė!” Žmonės nuliūdo, bet ėmė rastis
drąsuolių, ėmusių kopti į kalną, ir vieną dieną pa-
siekė viršūnę, akimirksniu pavirsdami akmenimis.
Aplink buvusios šmėklos pražuvo, o paliestas žibu-
rys subyrėjo į nesuskaitomą daugybę švieselių ir nu-

„Laimės žiburys” – tai 
laimės ir laisvės siekisa
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Atkelta iš 1 psl.

Gėlių bus padėta ant signatarų kapų Joniškyje,
Kaune, Kėdainiuose, Kelmėje, Klaipėdoje, Pakruo-
jyje, Palangoje, Plungėje ir Vilniuje.

Kovo 11-osios rytą rengiamos gėlių padėjimo iš-
kilmės prie Kovos 11-ajai skirto paminklo „Žinia” Ne-
priklausomybės aikštėje. Vėliau – iškilmingas Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas
Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. Vidudienį – Balti-
jos valstybių vėliavų pakėlimas Nepriklausomybės
aikštėje.

Šią dieną Seimo durys atviros visiems – čia veiks
vaikų dirbtuvės, vyks viktorina, kurioje svečiai ga-
lės patikrinti Lietuvos istorijos žinias, koncertuos
meno kolektyvai ir folkloro ansambliai, bus rodomi
dokumentiniai filmai. Seimo svečiai taip pat galės
apžiūrėti čia veikiančias parodas: fotografijų paro-
dą „Už Lietuvos Nepriklausomybę” Parlamento ga-
lerijoje ir ekspoziciją „Į Laisvę” Seimo II rūmuose.

Nepriklausomybės atkūrimo diena bus paminėta
ir kitais renginiais. Lietuvos istorijos mokytojų
asociacija rengia konkursą „Lietuvos istorijos ži-
novas”,  Prezidento rūmų ansamblyje bus atvertas
Valstybės pažinimo centras, o Generolo Jono Že-
maičio Lietuvos karo akademijos Kariūnų tarybos
iniciatyva bus atliekamos patriotinės dainos ir da-
lijamasi prisiminimais prie laužo ant istorinio Sta-
lo kalno Vilniuje.

Penktadienį, kovo 11-ąją, vyks atvirų durų va-
landos Valstybės pažinimo centre. Vidudienį Vie-
nybės aikštėje Kaune – iškilmingas  minėjimas, Vy-

1990 m. kovo 11-ąją Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas priėmė aktą ,,Dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės at-
statymo”. Iš k.: Kazimieras Motieka, Bronius Kuzmickas, Vytautas Landsbergis, Česlovas Stankevičius, Aloyzas Sakalas.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Minime Nepriklausomybės atkūrimo 26-ąsias metines

čio Kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ir gėlių pa-
dėjimo prie paminklų Vytauto Didžiojo karo muzie-
jaus sodelyje iškilmės ir trispalvė akcija „Sveika,
Laisve!”.

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje bus aukoja-
mos šv. Mišios. Vakare Lietuvos Didžiosios Kuni-

gaikštystės valdovų rūmuose bus pristatytas meni-
nis-istorinis projektas „AKTAS. Vizuali istorijos in-
terpretacija. Mada videografinėje erdvėje”. Minėji-
mo renginiai taip pat vyks Genocido aukų muzieju-
je. 

ELTA info
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JAV ekspertas Glen Howard:
Rusija galėtų užimti Baltijos valstybes per 36 valandas

rikiečius, kad jie kovotų čia už Lietuvą, kai jūs nie-
ko nedarote dėl savo gynybos, saugumo. Tai tiesiog
nesuvokiama”, – stebėjosi svečias. 

Howard taip pat pastebėjo, kad nors ir menkos,
Lietuvos turimos pajėgos yra labai gerai parengtos,
bet jų nepakanka. Dėl to, kilus hibridinei grėsmei,
Lietuvai būtini didesni pajėgumai.

„V. Putinas žino, kad penktasis NATO straipsnis
jam yra labai pavojingas, todėl jis norėtų panaikin-
ti arba kažkaip suklaidinti žmones. Dėl to, pavyz-
džiui, Kaune, būtų pagrobta 10 Lietuvos karių. Ką da-
rytų NATO? Ar tai jau karo reiškinys, ar tai už puo-
limas, ar mes turime vesti derybas, ar mes turime
apie tai kalbėti Ženevoje? Kokia būtų mūsų politika
ir strategija tokiu atveju? Kalbant apie hibridinį karą
ir ką jis gali padaryti, kaip gali paveikti Lietuvą, tu-
rime galvoti apie bet kokias grės mes. Lietuva neturi
didelės rusų ma žumos, kaip, tarkime, Latvija ar Es-
 tija, tačiau hibridinės grėsmės gali ateiti labai įvai-
riomis formomis –  manau, kad Estijos generolo pa-
grobimas buvo labai geras pavyzdys to, ką Rusija gali
padaryti”, – svarstė jis. 

Šias JAV eksperto G. Howard mintis komen-
tuoja Lietuvos politikai.

Seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto pirmininkas

Artūras Paulauskas:

Šitaip padėties nedramati zuo čiau

G. Howard pasisakymas mus ver čia dar sykį per-
mąstyti mūsų kariuomenės struktūrą, o ypač rezervo
rengimą ir rinkimą. Nors išties mūsų rezervas šiuo
metu nėra didelis, – šauk tiniai, kurių tarnyba Lie-
tuvos kariuomenėje dabar atnaujinta, leis tų jų turėti
žymiai daugiau. Aišku, mes nešnekame apie 200 tūks-
tančių,  bet per 5–7 metus maždaug 100 tūkstančių
rezervistų mes paruošti galėtume. 

Dėl mūsų galimybės gintis – ma nau, kad gali-
mybės didėja vos nes su kiekviena diena. Ir vis dau-
giau įsigyjame naujos ginkluotės, didiname pro fesio-
nalių karių skaičių,  vis dėlto kal bėti apie išsilai-
kymą dieną ar kelias – nevertėtų, nes mūsų gynybos
planai yra ruošiami ir hibridinio, ir konvencinio
karo atvejais. Ir jeigu būtų prieš Lietuvą agresijos
aktas – esame pasiruošę jį atremti. Be abejo, labai di-
delis vaidmuo tektų mūsų sąjungininkams iš NATO,
jų parama ir pagalba, bet vis vien būtina turėti ir
savo stiprias ginkluotąsias pajėgas. Mes negalime
laukti ir tikėtis, kad mus apgins vien tik mūsų part-
neriai iš NATO, be mūsų pačių pastangų. 

Nemanau, kad mes esame tokioje beviltiškoje pa-
dėtyje, kaip ją   nušviečia Ho ward. Tikrai ne. Manau,
kad jis į mū sų pajėgas žiūri labiau per atstumą, mūsų
karių skaičių ir lygina su Ru sijos karių skaičiumi,
lygina teritorijų dydžius, – bet tikrovė gerokai la biau
skiriasi nuo tų plikų skaičių ir samprotavimų. O dėl
skubios para mos iš NATO, mes ir neplanuojame, kad
ji, agresijos atveju, atsirastų Lie tuvoje tą pačią die-

Kovo 3 d. LR Seime vyko konferencija
„Hib ridinės grėsmės Baltijos jūros re -
gione: visuomenės atsparumo didini-

 mas”. Konferencijoje dalyvavo JAV analitinio
cent ro „Jamestown Founda tion” prezidentas, vie -
nas žymiausių JAV karo analitikų Glen Howard.
Anot jo, NATO yra parengusi „ieties smaigalio”
diviziją, jeigu reiktų ginti Baltijos valstybes, tačiau
kalbant apie karines grėsmes Kaliningradas yra
labai pavojinga zona.

„Idėja yra ta, kad NATO lėktuvai negalės at-
skristi į Lietuvą atgabenti reikiamą įrangą per
trumpą laiką. Pratybose Baltijos regione, Rusijoje,
2013 metais dalyvavo 85 tūkst. karių. Tie 85 tūkst., ly-
ginant su NATO 5 tūkst. žmonių divizija, kurie turi
įlipti į lėktuvą, atskristi, priimti staigius sprendi-
mus... Neaišku, kaip visame tame procese dalyvau-
tų Vokietija”, – sakė  Howard.

Kalbėdamas  apie Lietuvą, jis pa brėžė, kad ša-
liai trūksta atgrasymo pajėgumų. Lietuva teturi 15
tūkst. sausumos ir 4 500 rezervo karių, kai tuo tar-
pu Rusija galėtų pasiųsti 85 tūkst. karių. Ekspertas
daro išvadą, kad grėsmės atveju Lietuva neap si gintų,
ir siūlė peržiūrėti nacionalinio  saugumo strategi-
ją.

„Taigi viską suskaičiavus ir mė ginant atsaky-
ti, ar jūs sugebėsite pa sipriešinti, atsakymas turbūt
yra ne. Žinoma, jūsų sprendimas yra, ką jūs norite
daryti savo nacionalinio sau gu mo labui, tačiau
problema yra ta, kad JAV buvo paskaičiuota, kad Ru-
 sija galėtų užimti Baltijos valstybes per 36 valandas.
Matyt, čia, vietoje, nėra pakankamai padaryta. Ko-
dėl Lietuva gynybai neskiria 2 proc. nuo bendrojo vi-
daus produkto, jeigu Esti ja gali tai padaryti? Kodėl
jūs nesuburiate reikiamų resursų, jeigu pra šote ame-
rikiečius atvykti ir aukotis už Lietuvą? Taigi jūs pa-
tys turite tu rėti plačią nacionalinę diskusiją apie
savo strategijas, išteklius, kokius esa te pasirengę iš-
leisti”, – teigė Howard.

„Jeigu Vladimiras Putinas pasi žiū rės į jūsų si-
tuaciją, taip pat į Estijos padėtį. Kurią šalį jis pasi-
rinks – Lietuvą, Latviją – kaip galvojate? Galbūt tas
šalis, kur pasipriešinimas bus mažiausias. Kai ame-
rikiečiai jus kritikuoja už tai, ką jūs darote, jūs pri-
 valote turėti kažką parodyti, ir jums reikia supras-
ti karines strategijas ir nacionalinį saugumą. Ta dis-
 ku sija tiesiog privaloma ir, žinoma, ne man, kaip
amerikiečiui, dera sa kyti, ką jūs turite daryti, tačiau
labai svarbu yra pasižiūrėti į jūsų argumentus. Aš
tuos argumentus turėčiau pateikti amerikiečiams,
kurie galbūt turi tam tikrų abejonių dėl pagalbos Bal-
tijos valstybėms. Yra 150 Amerikos karių, kurie nuo-
lat rotaciniu principus tarnauja Baltijos valstybėse,
tas skai čius yra labai kuklus. Kalbant apie jūsų gy-
nybą, jums reikia atsakyti sau į labai svarbius
klausimus”, – ragino ekspertas.

„Jamestown Foundation” prezidentas negailė-
jo Lietuvai kritikos dėl nepakankamo karių rezer-
vo. Anot jo, daug mažesnė šalis už Lietuvą Estija tai
jau padarė seniai. 

„Jūs man sakote, kad negalite sudaryti netgi 50
tūkst. vyrų rezervo, o Estija gali turėti 4–5 kartus di-
desnį rezervą? Nesakykite man, kad siųstume ame-

Glen Howard Artūras Paulauskas

ną. Mūsų pajėgų užduotis kaip tik ir yra – kariauti
ir atlaikyti agresiją, kol atvyks pastiprinimai. 

Dėl Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) – ši sąjunga
pas mus sparčiai atsinaujina ir jų vaidmuo, mano gal-
va, yra labai aiškiai apibrėžtas, bet reikia nepamiršti,
kad šiandien jie nėra mūsų karinių pa jėgų dalis. Šau-
liai tėra tam tikros kari nės pakraipos visuomeni-
ninkai. Jie galėtų kurti kovinius būrius, tačiau tam
trukdo ginkluotės stoka (nors dabar jau kalbama apie
tai, jog visgi duoti jiems ginkluotės). Be to, jie vis dar
niekaip nesusiderina su Krašto ap saugos ministerija
(KAM) dėl kari nio parengimo. Mat KAM jiems siū-
lo rengtis kartu su savanorių pajėgo mis, o patys šau-
liai mano kitaip. Reikia tikėtis, kad visgi abi pusės
ras sąlyčio taškus. Galbūt šauliai tiesio giniuose
karo veiksmuose ir nedalyvaus, o atlikinės pagalbi-
nes funkcijas. 

Nemanau, kad padėtis tokia pesi mistiška, kaip
kalba Howard. Tikrai nėra taip. Man atrodo, kad toks
nuo monių skirtumas susidaro tik dėl to, kad jis į mus
žiūri iš toli, o mes žino me ir matome ką turime, ką
galime padaryti patys, iš arti. Esu gerokai didesnis
optimistas už jį. 

Krašto apsaugos ministras 
Juozas Olekas:

Nesutikčiau, kad esame silpniausi

Mes savo padėtį žinome ir suvo kiame kur kas ge-
riau, nei G. Howard. Turim savo gynybos planus, ir
juos deriname su NATO gynybiniais pla nais, esame
labai dėkingi mūsų NATO partneriams, kurie vyk-
dydami Wales susitarimus, jau ir dabar yra į Lietu-
vą atsiuntę kai kuriuos sa vo padalinius – kaip žino-
te, pas mus yra įkurtas NATO pajėgų integravimo vie-
netas, dislokuota jų karinė technika. Visos mūsų pa-

stangos kaip tik ir yra nukreiptos į tai, apie ką kal-
 ba ir Howard. Mes darome visus nu matytus žings-
nius, kad agresijos iš išorės nebūtų, o jeigu ir būtų
– tiksliai žinotume, kaip į ją turėtume su reaguoti. 

Be abejo, nesu toksai skeptiškas kaip Howard.
Lietuva jau vienuolika metų  eina  pasirinktu keliu
– teisingu keliu, ir mes, jei ne vien savo pajėgomis,
o  pasinaudojant ir  NATO part nerių kolektyvine gy-
nyba, esame pasiruošę ginti tėvynę ar atgrasyti bet
kurį agresorių. Kaip žinote, pa laikant dabartinei Vy-
riausybei, Pre zidentei ir Seimui krašto gynybos fi-
nansavimas per kelerius artimiausius metus pa-
dvigubės. Howard, kalbėdamas apie mūsų padėtį, žiū-
rė jo į plikus skaičius. Žinoma, nesame pati di-
džiausia nei pagal gyventojų skaičių, nei pagal vals-
tybės plotą ša lis, tai ir mūsų kariuomenės dydis yra
proporcingai kitoks, nei kitų di džiųjų kraštų. Ir fi-
nansiniai resursai yra kitokie. Užtat ir yra Šiaurės
At lanto šalių karinė organizacija, ku rioje kiekvienas,
įnešdamas savo dalį, kartu stiprina ir jos pačios di-
desnį pajėgumą, kuris gali leisti apsaugoti nuo ag-
resijos kiekvieną NATO valstybę. 

Nukelta į 14 psl.

Juozas Olekas
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Atkelta iš 1 psl.

Kunigas Steponas Žukas perskaitė invokaciją,
pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę. Sugiedojome
Amerikos ir Lietuvos himnus. Kanklėmis akompa-
navo Simona Minns. Jos paruošti BLM penktos ir
septintos klasės mokiniai taip pat pristatė progra-
mą. Vasario 16-osios nutarimą ir Kovo 11-osios aktą
skaitė BLM dešimtokai Krista Auštraitė, Veronika
Dilbaitė, Lukas McCarthy, Alandra Rich ir Augus-
tas Senuta. 

Svečius ir dalyvius sveikino LR  garbės gene-
ralinis konsulas JAV dr. Thorsteinn Gislason, LR
ūkio viceministrė Rasa Noreikienė, estų bendruo-
menės pirmininkas Villu Tari (Boston Estonian So-
ciety, Inc.), latvių bendruomenės pirmininkė Inara
Suuberg (Latvian Heritage Foundation). Jau antrus
metus iš eilės sulaukėme Ukrainos bendruomenės
pirmininko Vsevolod Petriv (Ukrainian Congress
Committee of  America-Boston Branch). 

Šventės proga gavome Massachusetts valstijos
gubernatoriaus Charlie Baker pasirašytą prokla-
maciją, sveikinimus nuo Bostono mero Martin J.
Walsh ir buvusiojo Lietuvos ambasadoriaus JAV Žy-
gimanto Pavilionio. 

Konsulas skatino bendradarbiauti

Didžiavomės sulaukę ypatingo garbės svečio. Ak-
tyvią Bostono lietuvių bendruomenę pasveikinęs LR
generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius
palinkėjo ir toliau dalyvauti lietuviškame gyvenime,
burtis į lietuviškas organizacijas, dažniau vykti į Lie-
tuvą, aktyviai dalyvauti rinkimuose, būti Lietuvos
ambasadoriais, kviečiant Amerikos turistus at-
vykti į Lietuvą, potencialiems investuotojams pa-
sakojant apie Lietuvą ir jos laimėjimus, padėti Lie-
tuvos įmonėms prekiauti sava produkcija ir tapti
verslo partneriais JAV. 

Konsulas J. Pranevičius pabrėžė, kad ypač svar-
bus yra bendradarbiavimas mokslo ir švietimo sri-
tyje, tarp universitetų, tarp tyrimų centrų. „Bosto-
ne tai jau labai aktyviai vyksta. Tai ir mano palin-
kėjimas, ir pasidžiaugimas. Bostono tautiečiai gra-
žiai kalba lietuviškai, švenčia ir prisideda prie Lie-
tuvos pristatymo. Turime statyti tiltus verslo, tu-
rizmo srityje. Bostono ir Naujosios Anglijos poten-
cialas yra didžiulis, čia veikti yra perspektyviau
negu New Yorke, Washingtone ar kituose centruo-
se. Mūsų su viceministre Rasa Norei kiene susiti-
kimuose su ‘MassBio’ (Massachusetts Biotechnology
Coun cil – Red.) ir kitų bendrovių atstovais matėme,
kad reikia nuolat priminti apie Lietuvą, apie lai-
mėjimus, išra dimus.”

Studento pranešime – Lietuvos praeitis,
dabartis ir ateitis

Harvardo universiteto teisės magistratūros stu-
dentas iš Vilniaus Justinas Jarusevičius šventėje skai-
tė pranešimą „Nepriklausoma Lietuva: praeitis, da-
bartis ir ateitis”. Pasaulio ekonomikos forumo ben-
druomenės Lietuvoje narys, nuo studijų Vilniaus uni-
versiteto Teisės fakultete pradžios J. Jarusevičius jau
aštuntus metus atlieka praktiką Lietuvos Nepri-
klausomybės akto signataro Kazimiero Motiekos
advokato kontoroje, komercinių ginčų sprendimo sri-
tyje.  Reikšmingą savo darbo dalį J. Jarusevičius
skiria pro bono projektams, teisminiuose ginčuose at-
stovauja Lietuvos jėzuitų provinciją. Greta privačios
praktikos J. Jarusevičius dėsto Vilniaus universite-
to teisės fakultete.  

„Nors į Bostoną atvykau tik prieš pusmetį, esu
ypač dėkingas, kad turėjau progų su jumis susipažinti
ir dar kartą išgyventi stipriąsias mūsų savybes – ben-
druomeniškumą, tautiškumą, inteligentiškumą, –
sakė J. Jarusevičius savo pranešime. – Nesu naujo-
kas. 1911 metais į Pietų Bostoną atvyko mano pro-
seneliai, o 1920 metais jiems gimė trečiasis sūnus –
mano senelis, mamos tėtis, Jonas Bankauskas. Mano
šaknys yra čia, Pietų Bostone. Todėl esu ypatingai su-
jaudintas galėdamas sugrįžti prie savo ištakų ir jus
pažinti…”

,,Lietuva savo istorijoje tik neilgą laiką buvo ap-
ribota geografinėje erdvėje, – savo įžvalgomis dalijosi
J. Jarusevičius. – Gyva yra Lietuvos mintis, tautinė

bendruomenė… Lietuviai gana anksti atvėrė daugelio
užsienio kraštų duris. Štai nuo XIV amžiaus mūsų di-
dieji kunigaikščiai išmintingai plėtė valstybės ribas.
Didysis kunigaikštis Vytautas – talentingas diplo-
matas, sugebėjęs pakviesti užsienio amatininkus ir
prekybininkus. Kaip Vytauto Lietuvą prisimena
kitų tautų atstovai? Žydų tauta Vytauto laikus pa-
mena kaip sėkmingo laikotarpio pradžią, tuomet
jiems buvo suteiktos pirmosios privilegijos… Uk-
rainiečiai pasakoja, kad šiandien istorijos pamoko-
se mokosi, jog buvimas Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės (LDK) sudėtyje buvo jų tautos aukso am-
žius. Taigi, kunigaikščių Lietuva – išmintingo val-
dymo pavyzdys, kuriuo didžiuojamės… Jau XVII a.
viduryje pirmąją lotynišką mokyklą New Yorke įkū-
rė lietuvis Aleksandras Karolis Kuršius. 1864 metais,
carinei Rusijai uždraudus lietuvišką spaudą, 40
metų Lietuva išgyveno sudėtingą laikotarpį. Tačiau
lietuviai sugebėjo suremti pečius bei pasirūpinti lie-
tuvių kalbos ir, dar svarbiau, tautiškumo išsaugoji-
mu. Prisimename knygnešius – žmones, kurie rizi-
kavo gyvybėmis, kad spausdintą lietuvišką žodį į Tė-
vynę atneštų. 

Didžiulis palaikymas knygnešiams buvo išeivi-
ja. Lietuvių diasporą nagrinėjantys mokslininkai su-
taria, kad spaudos draudimo metais Jungtinėse
Amerikos Valstijose išleista literatūra buvo slapta
knygnešių platinama Lietuvoje; Jungtinės Amerikos
Valstijos buvo antrasis lietuviškų knygų leidimo cent-
ras po Rytų Prūsijos. 

XIX a. spaudos draudimo laiku prasidėjusi in-

Iškilmingai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės šventes
Bostono lietuviai sulaukė svečių

JAV LB KV Finansinių reikalų vicepirmininkas Algimantas Gustaitis LF atstovei, JAV LB Krašto valdybos Švietimo tarybos
pirmininkei Daivai Navickienei,  įteikė Žalgirio medalį už ilgametį pasiaukojantį,  4-ių kadencijų darbą Švietimo taryboje.

Almio Kuolo nuotraukos

Šventės akimirka su JAV LB Bostono apylinkės pirminin-
ke Rima Girniuviene ir Bostono lituanistinės mokyklos
mokiniais. 

Bostono lietuvių bendruomenę pasveikinęs LR  generali-
nis konsulas New Yorke Julius Pranevičius palinkėjo ir
toliau aktyviai dalyvauti lietuviškoje veikloje. 

Justinas Jarusevičius Bostono lietuvių šventėje skaitė
pra nešimą „Nepriklausoma Lietuva: praeitis, dabartis ir
ateitis”. 
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Maine valstija – sėkmingo turizmo pavyzdys Lietuvai

Ši valstija pirmiausiai yra gerai žinoma amerikiečiams dėl pagarsėju-
sių skaniųjų Maine jūros vėžių. Tačiau ne tik jūros vėžiai garsina šią vals-
tiją. LR generalinio konsulo ir Maine ekonomikos ir visuomeninės plėtros
departamento komisaro George Gervais bei verslo asociacijos vadovų susi-
tikimo metu paaiškėjo, jog kasmet dešimtys milijonų turistų (2014 m. – 32,9
mln. turistų; viso gyventojų valstijoje – 1,33 mln.) užplūsta į Maine atosto-
gauti. Čia turistai gali pasirinkti jiems tinkamiausią poilsio būdą – nuo de-
ginimosi paplūdimyje iki meškų medžiojimo. 

Turizmas ypatingai plečiasi pastaraisiais metais dėka pasaulinių turizmo
mugių, kuriose mainiečiai aktyviai dalyvauja. Lietuvai – tai geras sėkmin-
go turizmo plėtojimo pavyzdys, iš kurio galime pasimokyti ir mainiečių pa-
tirtį pritaikyti savo šalies praktikoje.

Aptarė investavimo galimybes

Susitikimo su Maine komisaru ekonomikos klausimais metu LR gene-
ralinis konsulas pristatė Lietuvos ekonomiką, apžvelgė investavimo bei ben-
dradarbiavimo galimybes. Didžiausio susidomėjimo sulaukė šiuo metu ak-
tyviai besivystantis gyvybės mokslų sektorius Lietuvoje.

Siekiant dvišalio bendradarbiavimo ir glaudesnių ryšių užmezgimo, LR
generalinis konsulas pakvietė JAV atstovus į Vilniuje vyksiantį „Life Scien-
ces Baltics 2016” forumą (www.lsb2016.com). Gal iš tiesų mokslininkų viltys,
kad nauji mokslo centrai atneš pirmą Nobelio premiją Lietuvai išsipildys? 

Maine valstijoje – naujos Lietuvių Bendruomenės užuomazgos

Tarpusavio gerų santykių užmezgimas bei bendradarbiavimas yra sva-
rus veiksnys, lemiantis šalies ekonominę sėkmę. Skleisti pasauliui žinią apie
mūsų šalį yra taip pat svarbu, kaip ir vienyti visus už Lietuvos ribų gyve-
nančius lietuvius tam, kad lietuvių tautos gyvastis būtų išlaikoma, ugdoma
bei kuriama. Šios vienybės – bendruomenės – siekia ir Maine gyvenantys lie-
tuviai. Vizito metu LR generalinis konsulas susitiko su puikiais Lietuvių Ben-
druomenės steigimo iniciatoriais bei aptarė steigimo planus. Numatomas Ben-
druomenės steigimo renginys – jau šią gegužę, Pranciškonų vienuolyne Ken-
nebunkporte.

Renginio vieta pasirinkta neatsitiktinai. Šis vienuolynas yra lietuviš-
kiausias Maine valstijos kampelis. Jame įsikūrę lietuviai pranciškonai, 1947
m. bėgę nuo sovietinių persekiojimų. Greta jie įsirengė ir koplyčią – jos gra-
žius ekspresionistinius vitražus, metalinį dekorą ir bareljefus sukūrė V. K.
Jonynas. Aplinkiniuose pastatuose pranciškonai įrengė 65 kambarių pran-
ciškonų svečių namus, restoraną su lietuviškais patiekalais. LR generaliniam
konsului vizito į Maine metu teko garbė apsistoti šiame vienuolyne bei įdo-
miai pabendrauti su pranciškonais. 

Gautas kvietimas dalyvauti tarptautinės prekybos parodoje

Beje, kovo 26 dieną Maine tarptautinės prekybos centre Portlande vyks
kasmetinė Maine tarptautinės prekybos diena, kurios programos tema –
„Technologija į priekį: novatoriškos tendencijos Maine  pasauliniam vers-
lui” (angl. Technology Forward: Innovative Trends for Maine’s Global Bu-
siness). Šalies ekspertai aptars naujas technologijas ir tendencijas pagrin-
diniuose sektoriuose, siekiant pagerinti valstijos bendrą produktyvumą ir
efektyvumą. Įteiktas kvietimas LR konsulatui New Yorke dalyvauti šioje pa-
rodoje patvirtina, jog Maine valstija yra suinteresuota tarpusavio bendra-
darbiavimu, svarbu mokėti pasinaudoti teikiamomis progomis ir galimy-
bėmis. 

LR generalinio konsulato New Yorke informacija ir nuotrauka

tensyvi lietuvių emigracija tęsiasi iki
šiandien. Lietuviai, viena vertus, nuo-
lat būrėsi į bendruomenes, antra ver-
tus, aktyviai rėmė geografinę Lietuvą,
palaikė ryšius. Tokia dvasia šiandien
gyvenate ir jūs – jūsų iniciatyvos puo-
selėjant lietuvių parapiją, šeštadieninę
mokyklą ir šį klubą yra ypatingai
svarbios. Tęskite tai! Jūs buriatės
drau gėn ir taip puoselėjate Lietuvos
mintį, dėl jūsų ji lieka gyva.” 

Šie metai – svarbūs Lietuvių
Bendruomenei

Lietuvių Fondo (LF) atstovė, JAV
LB Krašto valdybos (KV) Švietimo ta-
rybos pirmininkė Daiva Navickie nė pa-
pasakojo apie LF veiklą ir padėkojo
Fondui už nuolatinę paramą BLM.
JAV LB KV Finansinių reikalų vice-
pirmininkas Algimantas Gustaitis Dai-
vai Navickienei įteikė Žalgirio meda-
lį už ilgametį pasiaukojantį, 4-ių ka-
dencijų darbą Švietimo taryboje. 

KV vykdomasis pirmininkas Juo-
zas Kazlauskas perskaitė KV pirmi-
ninkės Sigitos Šimkuvienės sveikini-
mą, kuriame ji pabrėžė, kad „šie metai
JAV LB neeiliniai – pradedame švęsti
65-ąsias organizacijos įsteigimo meti-
nes. Galime pasidžiaugti lietuviško-

mis apylinkėmis, kurių šiandien pri-
skaičiuojame 50. Mokslo metų duris at-
vėrė 40 lituanistinių mokyklų… Mus
visus sieja viena tėvynė – LIETUVA!
Raginame ir kviečiame būti neabejin-
gais Lietuvos piliečiais – aktyviai da-
lyvauti Seimo rinkimuose rudenį. Lie-
tuvai svarbus jūsų žodis ir nuomonė,
nelikime abejingi. Tad būkime vie-
ningi, stiprūs ir atsakingi už Lietuvos
Nepriklausomybę!”

Po pertraukos BLM mokiniai su-
organizavo viktoriną „Kas geriausiai
žino Lietuvos istoriją”.

Programoje – ilgai 
laukta pianistė 

Ilgai laukta pianistė Nijolė Aba-
rytė, atvykusi iš Šveicarijos, Meggan
miesto, visus nudžiugino nuostabia
programa. Skambėjo kompozitorių Mi-
kalojaus Konstantino Čiurlionio, Balio
Dvariono kūriniai ir visus subūrusi
Leonido Abario (Nijolės tėvelio) daina
„Ieškok dainoj” (eilės – Stasės Ne-

dzinskienės).
„Vienas Dievas težino, kada ir ko-

kiais keliais migravo mūsų lietuviai į
Ameriką, į Bostoną. Vedini noro stu-
dijuoti, tobulėti, vilties ir valios rasti
gyvenime vietą po saule, – po progra-
mos sakė Nijolė. – Į šventę atėjo graži
lietuviškai kalbanti visuomenė. Gera
buvo pasidalyti muzika su tautiečiais
bei šveicarišku šokoladu su scenos už-
kulisiuose laukusiu pranešinėjančiu
jaunimu. 

Maloniai nustebino, kad BLM pir-
mauja įvairiuose konkursuose, o ben-
druomenė kelia sau rimtą ir gražų už-
davinį: sujungti įvairias lietuvių kar-
tas gyvenančias Bostone. Nuoširdus
ačiū aktyviems bendruomenės na-
riams: Rimai ir Tomui Girniams, Dan-
guolei ir Almiui Kuolams, kurie su ne-
paprastai kūrybinga energija bei atsi-
davimu ‘neša’ didelę dalį bendruome-
nės sėkmės! Bendruomenė turi daug
potencialo: stiprių kūrybingų žmonių,
ir aš linkiu jai sėkmingai plėstis ir vys-
tytis.” 

Kvietė remti lietuvišką
spaudą ir balsuoti

JAV LB Naujosios Anglijos apy-
gardos pirmininkė dr. Regina Balčai-

tienė pasveikino susirin-
kusius ir negailėjo gerų žo-
džių visiems padėjusiems
surengti šią „didelę iškil-
mingą šventę” bei palinkė-
jo ir „toliau puoselėti ir
perduoti jaunesnėms kar-
toms patriotizmo jausmą”.
Pristatydama PLB valdy-
bos Viešųjų ryšių komisijos
pirmininkę Dalią Shilas,
apygardos pirmininkė pa-
brėžė, kaip yra svarbu iš-
laikyti lietuvišką išeivijos
spaudą, kaip svarbu išlai-
kyti apie visų kraštų pa-
saulio lietuvius rašantį lei-
dinį „Pasaulio lietuvis”.

Dalia Shilas padėkojo
visiems atsiliepusiems į
PLB akciją „Išsaugokime
‘Pasaulio lietuvį’ ” ir in-
formavo, kad kiekvieno rė-
mėjo vardas ir paramos dy-
dis bus paskelbtas jungti-
niame kovo-balandžio nu-
meryje. Kartu su PLB iždi-
ninku dr. Edvardu Bubniu
ji maloniai paprašė visus
ne  tik  dalyvauti  šioje ak-
cijoje, bet ir paraginti kitus
prenumeruoti ir paremti
nuo 1963 metų be pertrau-

kos  leidžiamą  žurnalą  lietuvių  kal-
ba.

Dalia Shilas taip pat paskatino su-
sirinkusius savo veikla ir aukomis
remti šią 44 kraštų lietuvių bendruo-
menes jungiančią organizaciją ir pa-
kvietė visus aktyviai dalyvauti PLB ak-
cijoje „Registruokis ir balsuok 2016”. Ji
pabrėžė, kad būtina užsiregistruoti –
pateikti registracijos prašymą, nepai -
sant to, ar dalyviai buvo užsiregistra-
vę balsavimui užsienyje anksčiau vy-
kusiuose rinkimuose, ar ne.

Minėjimą, akompanuojant Simo-
nai Minns, baigėme dainuodami „Lie-
tuva brangi” (žodžiai – Maironio, mu-
zika – Juozo Naujalio) ir vaišėmis.

Šventę organizavo JAV LB Bosto-
no apylinkė, JAV LB Naujosios Angli-
jos apygarda, Tautinės sąjungos Bos-
tono skyrius, Šv. Petro lietuvių para-
pija, BLM ir Bostono skautai. Šventės
metu buvo renkamos aukos JAV LB
Krašto valdybos, JAV LB Naujosios
Anglijos apygardos, ir JAV LB Bostono
apylinkės veiklai paremti.

Iš Šveicarijos atvykusi pianistė Nijolė Abarytė visus
nudžiugino nuostabia programa.  

Reginos Balčaitienės nuotr.

Konsulas aplankė šiauriausią Rytų pakrantės valstiją 

Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius (trečias iš k.) apsilankė
Maine valstijos lietuviškiausiame kampelyje – pranciškonų vienuolyne Kennebunk -
porte.

Lietuvos Respublikos (LR) generalinis konsulas New Yorke Julius Pra -
nevičius kovo pirmomis dienomis pirmą kartą viešėjo šiauriausioje JAV
Ry tų pakrantės valstijoje – Maine. Čia buvo aptartos Lietuvos ir JAV Mai -
ne valstijos ekonominio bendradarbiavimo galimybės. 
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Vis budėsime!
Rako stovyklos atnaujinimas

X Tautinės stovyklos 2018 m. namai
www.rakas.org

Pristatymas 
balandžio 10 d., sekmadienį, 12:30–3:30 val. p. p.

Lietuvių dailės muziejuje
Pasaulio lietuvių centre Lemont, IL.

Susipažinkime su Akademikų skautų sąjungos vadija

Jonas Variakojis
Gyvena: Lockport, IL.
Baigė: University of Illinois at Chica-

go, BSEE; DePaul, MBA.

Profesija/bendrovė: Technical
Product Manager – TrippLite.

Dabartinės pareigos: A.S.S.
Cen t ro vadijos pirmininko pavaduoto-
jas ir Tiekimo skyriaus vedėjas.

Jonas padeda Centro valdybos pir -
mininkui tvarkyti organizacijos reikalus

ir įgyvendinti jos tikslus. Jonas taip pat veda Tiekimo skyrių. 

Šios kadencijos siekiai:
• Drauge su Centro vadija su rengti tradicinius A.S.S. renginius (su važia vimą,

Studijų dienas).

• A.S.S. svetainėje patalpinti Tie kimo skyriaus inventoriaus katalogą bei
užsakymo informaciją.

Čikagoje mūsų skautų tuntų žie mos stovyklos būna la-
bai mažos, o į Detroito ruošiamą žiemos stovyklą su-
važiuoja beveik tiek jaunimo, kiek dalyvauja vasaros

stovyklose. Ledy no stovykloje dalyvavo apie 100 skautų! Va-
žiuodamos nežinojome ko tikėtis, bet buvo labai smagu. 

Penktadienio vakarą visi skautai buvo suskirstyti į ko-
mandas. Kiekviena komanda turėjo „nulipdy ti” sniego
senį iš kartoninės dėžės, mai šų ir laikraščių. Buvo labai įdo-
 mu – visos komandos turėjo tas pa čias priemones, bet snie-
go seniai buvo visiškai skirtingi. 

Šeštadienio rytą, po pusryčių, vėl susitikome koman-
domis ir pradėjo me savo ilgą dieną.  Nuo pusryčių iki va-
 karienės kiekviena komanda keliavo aplink stovyklą, per-
eidama aštuonias stotis. Prie kiekvienos stoties reikėjo at-
likti kokį nors uždavinį. Ma no mėgstamiausios stotys

buvo „broomball” (kažkas tarp ledo ritulio ir futbolo) ir sto-
tis, kurioje naudojome laidynę (slingshot). Iš laidynės šau-
dėme bulvėmis, reikėjo pataikyti į penktadienį „nulipdytus”
sniego se nius.  

Šeštadienio vakarą vyko įspūdingos šv. Mišios. Po Mi-
šių šieno pa krautu sunkvežimiu (hayride) važiavome aplink
Dainavos stovyklą. Kaip smagu! 

Savaitgalis greit prabėgo. Sekma dienio rytą mes su Eri-
ka turėjome pro gos vesti užsiėmimą. Jaunesnes se ses iš-
mokėme paruošti pyragą „tin ginį”. Tinginys išėjo labai ska-
nus, visą suvalgėme. Kol ruošėme „tingi nį”, ant užšąlusio
Spyglio ežero vyko brolių įžodis. Sveikinu visus naujus pri-
tyrusius skautus.

Savaitgalis Ledyno stovykloje buvo labai smagus. Ti-
kiuosi, kad galėsiu grįžti stovyklauti su Detroito skautais
šią vasarą.

SESĖ GITANA VARIAKOJIENĖ

Vieną gražią praėjusio rudens po-
pie tę, Lemont, IL, ,,Saulučių” drau-
govės paukštytės ir ,,Gedimino” drau-
 govės vilkiukai dalyvavo ypač įdo-
mioje skautų sueigoje dviratinin ko
specialybei įsigyti. Diena pasitai kė
nuostabi, taigi pasiskirstę į mažes nes
grupeles, skautukai skubėjo ap lan kyti
3 stotis.

Pirmoje stotyje sesė Julytė Ku-
 dirkienė išmokė saugiai važiuoti dvi-
račiu – ką daryti, jei nori sukti į ku-
 rią nors pusę arba sustoti. Skautai su-
sipažino su dviratininko kelio ženk-
lais. Visi džiaugsmingai dalijosi tu ri-
momis žiniomis ir demonstravo, ką
jau išmoko.

Antroje stotyje brolis Andrius
Ku dirka pamokė, kaip prieš važiuo-
jant patikrinti dviratį. Visi su entu-
ziazmu pūtė orą į padangas ir tikri-
no, ar dviratis paruoštas važiavimui.
Taip pat šioje stotyje skautukai išmo -
ko naudotis dviračio saugos spynele,
– kaip prirakinti ir atrakinti dviratį.

Trečioji stotis – pati smagiausia.
Užsidėjus saugos šalmus visiems te -
ko pavažiuoti dviračiais ir praktiškai
pakartoti tai, ką išmoko ankstesnėse
stotyse. Šiai stočiai vadovavo sesė
Onutė ir brolis Rimas Gecevičiai.
Vi siems buvo nepaprastai smagu
pra leisti valandėlę gryname ore tu-
rint gerų tikslų.

Už gerą darbą ir žinias sesė Nida
Petronienė visus apdovanojo ska-
 niais pyragaičiais, ir su šypsenomis
veiduose  skautukai  išskubėjo  na-
mo.

Majos kampelis

Ledyno stovyklos dalyviai Majos Chiapetta nuotr.

Ledyno 
stovykla
Sausio 29–31 d. kartu su drauge Eri-
ka Katauskaite važiavome į Dai navos
stovyklavietę Michigano valstijoje
dalyvauti Detroito skautų žiemos Le-
dyno stovykloje. Man teko dalyvau-
ti šių skautų stovykloje praėjusią va-
sarą, buvo labai smagu, tad nuta-
riau išbandyti ir jų žiemos stovyklą. 

Dviratininkės/o specialybė jaunesniesiems skautams

Jaunesnieji skautai – paukštytės ir vilkiukai
atidžiai klauso vadovų apie dviračių eismo
saugumą.

Naujai įgytos žinios leidžia smagiai ir sau-
giai važiuoti dviračiais.

Sesės Nidos Petronienės nuotraukos
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Vydūno jaunimo fondas – studijuojančio jaunimo rėmėjas
Lietuviams studentams JAV pa remti 1952 metais ke-
letas Akademi nio skautų sąjūdžio narių-iniciatorių
įkū rė Vydūno fondą (arba Vydūno jaunimo fondą –
VJF). Nuo įkūrimo Fondas yra suteikęs daugiau
negu 1 mln. JAV dolerių paramos lietuviams stu-
dentams, jaunimo organizacijoms ir įvai riems švie-
tėjiškiems leidi niams.  Už lietuvybės puoselėjimą
Jung tinėse Amerikos Valstijose, svarią paramą Lie-
tuvos mokslo institucijoms ir studentijai 2009 m. rug-
sėjo mėn. 18 d. Vydūno fondas apdovanotas ,,Lie-
tu vos tūkstantmečio žvaigž de”. Kalbinu VJF tarybos
pirmininką Romualdą Viskantą.

– Kaip gyvuoja Vydūno jaunimo fondas? 
– Šį pavasarį sukanka 64 metai, kai buvo įsteig-

tas VJF. Fondo iniciatoriai, gimimas, augimas ir plė-
tojimas yra ga na detaliai apibūdinti knygoje ,,Vy dū -
no Fondui – 55”, išleistoje 2010 me tais Čikagoje. Fon-
do pagrindinis tikslas yra paremti lietuvius skau-
tus ir jaunimą pašalpomis bei stipendijomis, kad jie
galėtų tęsti studijas JAV, Lietuvos ir pasaulio uni-
versitetuose. VJF yra pelno nesie kian ti or ganizacija,
užregistruota Illinois valstijoje. Fondas veikia ir lė-
šas skirsto prisilaikydamas Illinois ir JAV  Inter nal
Revenue Service nuo statų.

– Ne pirmi metai esate VJF ta ry bos pirmininkas. Kas
naujo įvy ko Fonde Jums ,,atsistojus prie vairo”?

– Aš tapau VJF tarybos pirminin ku prieš trejus
metus. Didžiausias mūsų rūpestis yra rasti naujų
lėšų Fondo išsilaikymui ir klestėjimui. Pagrindinis
lėšų  šaltinis praeityje buvo kalėdinių atvirukų
spausdinimas ir platinimas, bet dabar, mažėjant skai-
čiui lietuvių, kurie paštu siunčia kalėdinius svei-
kinimus, pelnas mažėja ir reikia ieškoti ir rasti nau-
jų lėšų šaltinių bei dovanų.

– Profesiniais pasiekimais pralenkėte Jus išugdžiu sią
lietuvių skautų organizaciją, tačiau iki šios dienos daly-
vaujate skautijos veikloje. Kas Jus paskatino būti skautu?  

– Skautauti pradėjau Vokietijoje, Uchte pabė-
gėlių stovykloje, anglų zo noje. Emigravus į JAV, kol
gyvenau Či kagoje, dar aktyviai dirbau su aka demi-
kais skautais, bet, baigęs studijas, persikėliau gy-
venti į West La fayette, IN, ir galimybės bendradar-
bia uti su lietuvių skautais nutrū ko, o dirbti su
amerikiečiais skautais neturėjau noro ir laiko.

– Ar labai laikas pakeitė Jūsų paties vertybių skalę?
– Nuo pat jaunystės buvau pri pratęs dirbti, ir lai-

kas nepakeitė ma no vertybių. Nelaukiau ir neieš-
kojau paramos iš JAV visuomeninių labdaros or-
ganizacijų. Atsikėlęs gyventi į Čikagą, dienos metu
dirbau fabrike, o vakare lankiau ir užbaigiau gim-
naziją, o ją užbaigęs dirbau fabrike popietinėje pa-
mainoje, o dienos metu lankiau aukštąją mokyklą.
Susitau pęs pinigų ir tėvams padedant pradėjau
studijuoti Illinois universitete, kur baigiau mecha-
nikos inžinerijos studijas. 

– VJF žinomas savo gerais darbais. Fondo rūpesčiu
išleistas ne vienas leidinys. Ką Jūsų gyvenime reiškia kny-
ga?

– Pagrindinis VJF tikslas yra remti lietuvius, be-
simokančius aukštosiose mokyklose. Mažesnė dalis
skiriama kaip dovana lituanistinių studijų ir pa-
našios veiklos skatini mui. Fondo rūpesčiu yra iš-
leista apie 20 knygų. Tai daugiausia visuome ninio
pobūdžio ar literatūrinės knygos. 

Man  asmeniškai knygos ir periodinė mokslinė
literatūra buvo vienintelės, kurios buvo prieinamos.
Ma no studijų laikais internetas dar nebuvo išrastas,
o ir dabar man ma lo niau paimti knygą į rankas, negu
ją skaityti kompiuterio ekrane.

– Jau daug metų VJF ruošia kalėdinių ir velykinių at-
virukų kon kursus. Ar daug dailininkų at siliepia į šį konkursą?

– Nuo pat VJF įsteigimo didžiausia dalis lėšų
buvo surenkama platinant kalėdinius ir velyki-
nius atviru kus. Lietuviai dailininkai – Vytautas Ig-
nas, V. Vijeikis, Ada Sutkuvienė, Zita Sodeikienė ir

daugelis kitų – yra paruošę ir su-
kūrę šimtus originalių atvirukų.
Buvo ruošiami konkursai, kuriuo-
se įdomiausi, gražiausi kūri niai bū-
davo atrenkami spausdinimui. Knygos
,,Vydūno Fondui – 55” puslapiuose ga-
lime pamatyti per 150 atvirukų, kurie
buvo pagaminti 1952–2009 metais. Mano
spėjimu, kon kursuose yra dalyvavę per 50
daili ninkų, kurių originalūs darbai buvo
atrinkti  ir panaudoti atvirukų spausdinimui.

– VJF kiek vienais metais iš da li ja daugiau nei 100
stipendijų ir premijų Lietuvos ir Lietuvių skau tų sąjun-
gos studentams. Kas skatina Fondą remti jaunimą? Kas
tie dosnūs mecenatai?

– Kaip jau anksčiau minėjau, pagrindinis VJF
steigėjų tikslas buvo paskolų/stipendijų skyrimas
studentams. Pamažu Fondo tikslai plėtėsi, ir dalį  pa-
jamų imta skirti kaip dovana lituanistinėms studi-
joms ir ki tiems lietuviškiems tikslams. Vienkartinių
ar daugkartinių VJF stipendijų/premijų/paskolų
įkūrimo nuorodas/rei ka lavimus galima rasti Fondo
interneto puslapyje (www.vydunofondas.net). Kvie-
čiu vi sus lietuvius, o ypač Lietuvių skautų sąjungos
(LSS) narius ir rėmėjus, paremti Fondo pastangas ir
dosniai aukoti Fondo darbams. Per praėjusius 6-erius
metus VJF paskyrė daugiau kaip 250 000 dol. sti-
pendijoms/pre mijoms ir paramai Lietuvos studen-
tams. Fondas taip pat paskyrė per 175 000 dol. Lie-
tuvių skautų są jun gos studentų stipendijoms, pro-
jektams ir spaudai. Kasmet Fondas Lie tuvoje ir iš-
eivijoje išdalija per 100 stipendijų, premijų ir kon-
kurso laimė jimų, kurių dydis siekia nuo 200 iki 1 000
dol. Pvz., 2015 metų fil.  Gražinos Musteikytės 10 000
dol. var dinė stipendija buvo paskirta LSS Vidurio ra-
jono jaunam vadovui Man tui Nariui. Devyniolika
LSS studentų gavo mecenatų vardines stipendijas.
Fondo rėmėjai yra žmonės, paaukoję dideles pinigų
sumas vardinėms sti pendijoms ir premijoms ir, ži-
noma, visi kalėdinių atvirukų pirkėjai bei aukotojai.
Reikia pasakyti, kad  pelnas iš kalėdinių atvirukų pla-
tinimo mažėja ir šiuo metu didžiąją dalį lėšų Fondas
gauna  iš rėmėjų.

– Kas Fonde gali įsteigti vardi nę premiją ar sti pendi-
ją?

– Kiekvienas norintis gali tapti VJF mecenatu
ir įsteigti stipendi ją/pre miją studijoms paremti,
suda rant sutartį su Fondu, bei nurodant tikslus ir sti-
pendijos/paramos skyrimo sąlygas (pvz., našlai-
čiui, moksleiviui, studijuojančiam Lietuvos istoriją,
ir t. t.). Vienintelė sąlyga – studentas turi mokytis tik

pripažintose (akredituotose) JAV, Lietuvos ir kitų ša-
lių mokslo įstaigose. 

Štai praėjusiais metais  Gražina Liautaud pa-
aukojo Fondui didesnę pi ni gų sumą jos a. a. vyro Jim
Liau taud vardinei stipendijai įsteigti. Ši stipendija
steigėjos nurodymu bus skiriama lietuvių kilmės stu-
den tui/ei, studijuojančiam Illinois universitete.

– 1989 metais, po beveik 50 me tų sovietų okupacijos,
Lietuvoje bu vo atkurta Lietuvos skautų są junga. 1995 m.
įkurta Lietuvos skautija. Ar palaikote ryšius su Lie tuvos skau-
tais, ar turite bendrų projektų?

– Aš asmeniškai neturiu ryšių su Lietuvoje at-
kurta skautija. Kai ji atsikūrė, aš jau buvau nutolęs
nuo skautų veiklos JAV.

– Kas Jums kelia daugiausia nerimo, labiausiai jau-
dina stebint šiandieninį Lietuvos jaunimą – emigracija, ne-
darbas ar pan.?

– Nesu gerai susipažinęs su šiandieniniu Lie-
tuvos jaunimu, o ypatingai aukštojo mokslo studijas
tęsiančiais jaunais žmonėmis. Tik ret kar čiais lan-
kantis ir trumpą laiką praleidžiant Lietuvoje nesu su-
sidaręs pilno įspūdžio. Kas mane daugiausiai ne ra-

mina – tai sunki
ekonominė pa dėtis
Lietuvoje, kuri
verčia jaunimą

emigruoti iš Lietu-
vos ir ieškoti geres-

nių gyvenimo sąlygų
Europoje ir kitose pa-

saulio šalyse. Mano pa-
ties pusbrolio jauna dukra

prieš keletą metų emigravo
į Australiją.

– 45 metus išdirbote Purdue
universitete, Jums suteiktas šio uni-

versiteto garbės daktaro ,,Ho no ris Cau-
sa” laipsnis, esate pa saulinio lygio ši-

lumos mainų mokslininkas. Kokiomis sa-
vybėmis tu ri pasižymėti žmogus, kad pa-

siektų tokias mokslo aukštumas?
– Tiesą sakant, negaliu pasakyti, ko-

kių savybių turi turėti žmogus, kad galėtų
pasiekti aukštą mokslinį/techninį pripa-

žinimą. Mano atveju – tai buvo užtektinai
geri gabumai, darbštumas ir laimė pasirink-

ti sritį, kurioje Amerikos krašto uždaviniai ir tiks-
lai reikalavo naujų mokslinių-techninių pasiekimų
ar pagerinimų. Esu pirmas Amerikos lietuvis, 1987
me tais išrinktas į prestižinę JAV tautinę inžinerijos
akademiją (National Aca demy of  Engineering).

– Šalia darbo buvo šeima. Su žmona Birute užaugi-
note tris vai kus. Lankiausi svetinguose Jūsų namuose, ska-
navau Jūsų žmonos Birutės puikius valgius. Kokia šei my-
ninės laimės paslaptis?

– Šeimyninės laimės paslaptis yra ta, kad manoji
Birutė yra geriausia moteris mano gyvenime. Ji su-
 kū rė šeimos gyvenimo aplinką ir pa lengvino mano
darbą universitete. Gal jos asmenybę išugdė sunkūs
jau nystės gyvenimo metai. Pokario me tais Vokieti-
joje ji buvo našlaitė (jos tėvai liko Lietuvoje), tad  nuo
jaunystės ji buvo gyvenimo priversta rūpintis savi-
mi.

– 2016-aisiais minėsite jubi liejinę sukaktį. Jei atsuk -
tumėte laikrodį atgal, ar norėtumėte ką nors keisti savo gy-
venime?

– Taip, šį rudenį sukanka 60 metų kaip esame
vedę. Tie metai taip greitai prabėgo!  Nežinau, ar no-
 rė čiau keisti savo gyvenimą, jeigu ga lėčiau gyveni-
mo laikrodį atsukti at gal. Gal tik norėčiau ne taip
sunkiai dirbti, daugiau laiko praleisti su šei ma, vai-
kais, na ir gyventi arčiau di desnės lietuvių susibū-
rimo vietos.

– Ačiū už pokalbį ir sėkmės Jūsų darbuose.

Kalbino 
Laima Apanavičienė

Ro mual das Viskanta.
Laimos Apanavičienės nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Praėjusį savaitgalį JAV vykusias „Ar-
nold Strongman” galiūnų varžybas aš-
tuntą kartą laimėjo Lietuvos stipruolis
Žydrūnas Savickas. Šiame prestižiniame
turnyre varžėsi 10 stip riausių planetos
galiūnų, o jų nugalėtojas laikomas stip-
riausiu pasaulio žmogumi.

40metų, 182 kg svorio atletas
dvi dienas (kovo    4–5 d.) Co-
lumbus mieste (OH) vyku-

siame  stipriausių pasaulio atletų tur-
nyre iškovojo pirmąją vietą, vos tašku
aplenkęs savo pagrindinį varžovą, še-
šeriais metais jaunesnį amerikietį
Brian Shaw ir tuo pačiu atsilygino jam
už praėjusiais metais patirtą apmaudžą
nesėkmę. 

Antrą kartą varžybų istorijoje ant
nugalėtojų pakylos kilo du lietuviai –
trečiąją vietą praėjusį šeštadie nį lai-
mėjo 33 metų Vytautas Lalas. Jis „Ar-
nold Strongman” turnyre pergalę šven-
tė 2014 m.

Šių metų varžybų nugalėtojas Ž.
Savickas iš kultūrizmo legendos Ar-
 nold Schwarzenegger rankų atsiėmė 75
tūkst. dolerių piniginį prizą ir vertin-
gą Louis Cyr prizą. V. Lalui atiteko 17
tūkst. dolerių čekis.

Stipriausias Lietuvos žmogus „Ar-
nold Classic” turnyre dalyvavo jau 11-
ąjį kartą ir nugalėtoju tapo net aštuo-
nis kartus. Lietuvis šias varžybas lai-
mėjo šešis kartus iš eilės nuo 2003 iki
2008 metų, 2010-aisiais užėmė antrąją,
2011 ir 2012 m. – trečiąją vie tą, dar kar-
tą laimėjo varžybas 2013 metais, o per-
nai buvo antras.

Permaininga kova 
dėl čempiono vardo

15-ą kartą Columbus, OH, vyku-
siame dviejų dienų „Arnold Classic” ga-
liūnų turnyre dalyvavo dešimt planetos
stipruolių. Kaip jau tapo įprasta, jie iš-
bandė jėgas pen kiose rungtyse. 

Ž. Savickas per penkias rungtis su-
rinko 42 taškus ir vos vienu tašku ap-

lenkė praėjusių metų čempioną ame-
rikietį Brian Shaw. Daug prakai to ke-
lyje link bronzinio apdovanojimo išliejo
ir kitas lietuvis – 36 taškus surinkęs V.
Lalas. Jis tik 2,5 taško aplenkė Lenki-
jos sportininką Ma teusz Keliszkowski.

Kas taps planetos stipriausiuoju,
kaip ir pernai, sprendėsi paskutinėje
rungtyje, nes lietuvis 3 taškais atsiliko
nuo nugalėtojo vardą gynusio ameri-
kiečio Brian Shaw. Tačiau mū siškis pu-
sės tonos medinės platformos nešimo
į įkalnę rungtyje dešim ties metrų at-
karpą įveikė per 13 sek., kai varžovas
tą padarė tik per 18,62 sek. ir šioje
rungtyje liko tik ketvirtas. V. Lalas
užėmė antrąją vietą ir išsaugojo tre-
čiąją vietą bendroje įskaitoje.

„Arnold Strongman” galiūnų var-
 žybų pradžia Ž. Savickui nieko gero ne-
žadėjo: penktadienio popietę  vyku-
sioje pirmoje didžiausio, svorio kėlimo
(„mirties traukos”), rungtyje Lietu-
vos stipruolis atkėlė 404 kg ir liko tik
šeštas.

Šioje rungtyje pasaulio rekordą
(465 kg) pagerinęs anglas Eddie Hall dėl
vėliau patirtos traumos nebaigė var-
žybų.

Šeštadienį vykusioje antroje rung-
 tyje – rąsto kėlime – Ž. Savickas ir V. La-
las vieninteliai pajėgė iškelti 204 kg rąs-
tą. Ž. Savickas tą padarė ke turis kartus,

o V. Lalas – vieną. Kiti dalyviai iškėlė
mažesnio svorio rąstus.

Trečioje rungtyje – 136,6 kg svar-
mens kėlime – Ž. Savickas (2 kartai) už-
ėmė antrąją vietą, o lengvesnius svar-
menis kėlęs V. Lalas buvo ketvirtas.

Ketvirtoje rungtyje – beveik 700 kg
naščių nešime – Ž. Savickas vėl užėmė
antrąją vietą, o V. Lalas pasie kė ket-
virtą rezultatą.

Po pergalingų varžy-
bų Ž. Sa vickas pernelyg
neatviravo, ar dar išvy si-
me jį „Arnold Strong-
 man” turnyre. Lietuvos
stipruolis šie met, spalio
mėnesį vyksiančiuose
rin kimuose, sieks LR Sei-
mo nario mandato. Tad
mylimą sportą Žydrū nas
greitu laiku gali iškeisti į
politiką. 

Įspūdinga sporto
šventė

„Arnold Strongman”
varžybos yra viena kul-
tūrizmo legendos, buvu-
sio Californijos guber-
natoriaus Ar nold
Schwarzenegger suma-
nyto ren ginio „Arnold

Aštuntoji Ž. Savicko pergalė
„Arnold’s Strongman” turnyre

Ar daug yra pasaulyje žmonių, kurie galėtų atkelti šią 465 kg sveriančią štangą? Andriaus Sprindžio nuotraukos

Ant laimėtojų pakylos užlipę Lietuvos stipruoliai – Vytau-
tas Lalas (k.) ir Žydrūnas Savickas dar kartą patvirtino savo
jėgą „Arnold Strong man” turnyre.

Sports Festival” dalių. Kasmet ši vis
populiarėjanti sporto šventė vyksta Co-
lumbus, OH ir yra vienas stambiausių
tarptautinių spor to renginių pasaulyje
ir didžiausias multi-sporto festivalis
JAV, kuria me varžosi daugiau kaip
20 tūkst. sportininkų!

Šiemet sporto festivalio progra mo-
je buvo 69 sporto šakų (14 – iš olimpi-
nių žaidynių programos) at stovų var-
žybos. Jas stebėjo per 300 tūkst. žmo-
nių, kurie per keturias spor tinio sa-
vaitgalio dienas išleido net 45 mln. do-
lerių.

Gausioje sporto sirgalių grupėje,
kaip įprastai, buvo ir nemažas būrys
JAV gyvenančių lietuvių, kurie karš-
tai palaikė Lietuvos stipruolius.

Galutinė „Arnold Strongman” 
rikiuotė (taškai): 

1. Žydrūnas Savickas (Lietuva) – 42
2. Brian Shaw (JAV) – 41
3.  Vytautas Lalas (Lietuva) – 36
4.  Mateusz Keliszkowski (Lenki ja) – 33,5
5.  Hafthor Bjornsson (Islandija) – 33
6.  Michail Šivlykov (Rusija) – 23,5
7. Jerry Prittchet (JAV) – 23
8.  Dimitar Savatinov (Bulgarija) – 17,5
9.  Eddie Hall (Anglija) – 10
10.  Aleksandr Lysenka (Rusija) – 6.

Turnyro nugalėtojas sprendėsi paskutinėje rungtyje. Ž. Savickas į įkalnę nešdamas pu-
sės tonos medinę platformą, įveikė savo pagrindinį varžovą Brian Shaw.

„Arnold Classic” sporto šventės sumanytojas ir globėjas A.
Schwarzenegger jau 8-ą kartą Columbus mieste spaudė ran-
ką stipriausių planetos galiūnų turnyro nugalėtojui Ž. Sa-
vickui.
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Kovo 6 d. Toronte santykius aikš tėje
„aiškinosi” vieninteliai du lietuviai, žai-
džiantys NBA. Šį sezoną ga lingai žen-
gianti Jono Valančiūno To ronto „Rap-
tors” savo namų sienose priėmė Donato
Motiejūno Houstono „Rockets” ir šei-
mininkai sulaukė skam baus antausio –
„Rockets” po dešimties metų pertrau-
kos sugebėjo išvykoje nurungti „Rap-
tors” 113:107 (26:30, 25:31, 26:24,
33:22) ir nutraukė net 13 laimėtų akis-
tatų prieš savo žiūrovus seriją. 

J.Valančiūnas stengėsi prisidėti
prie komandos puolimo – jis
įmetė 12 taškų bei atkovojo po

krepšiais 10 ka muolių. Tuo tarpu po
traumos atsigaunantis D. Motiejūnas
prie sėkmės prisidėjo 4 taškais.

Lietuviai aikštėje vienas prieš kitą
žaidė tik pirmoje rungtynių da lyje, o
per lemiamą ketvirtąjį kėlinį ant par-
keto pasirodė tik J. Valančiū mas, kuris
įmetė 2 taškus – tai buvo paskutinieji
„Raptors” taškai dviko voje.

Šį susitikimą Toronte stebėjo ir
Lietuvos krepšinio rinktinės treneris
Jonas Kazlauskas. Jis su specialia mi-
sija išskrido į Kanadą, kad susitiktų su
abiem žaidėjais bei pakalbėtų apie jų
pagalbą nacionalinei koman dai Rio
de Janeiro olimpiadoje.

Prieš šią kovą komandos buvo
skirtingose barikadų pusėse: „Rap -
tors” Rytų konferencijoje užima an trą-
ją vietą ir artėja prie atkrinta mųjų var-
žybų kelialapio – iki praėjusios dviko-
vos turėjo 41 pergalę bei 19 pralaimė-
jimų

Tuo tarpu „Rockets” Vakarų kon-
ferencijoje vis dar bando kabintis į at-
krintamųjų varžybų traukinį – Hous-
 tono atstovai turėjo 30 pergalių ir 32
pralaimėjimus, bei Vakarų konferen-
cijoje svyravo tarp 8 ir 9 vietų.

Maža to – abiejų klubų istorijos
metraščiai buvo ne D. Motiejūno klu bo
pusėje: Houstono komanda To ronte

nebuvo laimėjusi nuo pat 2006–2007
metų sezono. Tačiau svečiai padarė neį-
manomą – dvikovos eigoje panaikino 18
taškų atsilikimą ir neleido „Raptors”
pasiekti namų pergalių rekordo – To-
ronto krepšininkai po pralaimėjimo
Chicago „Bulls” sausio 3 dieną namie
laimėjo 13 rungtynių iš eilės.

Tai buvo geriausias rezultatas klu-
bo istorijoje ir jis, jei ne „Roc kets”, ga-
lėjo dar pagerėti, mat po šių rungtynių
Toronto klubas turėjo namie dar ke-
turias akistatas.

J. Valančiūno 
palinkėjimas draugui

D. Motiejūnas pabaigė savo ilgą ir
įprastą pasiruošimą rungtynėms ir
prisėdo ant suolelio, laukdamas savo
„brolio” – Jono Valančiūno. Nors abu
lietuviai NBA žaidžia jau ketverius
metus, jie aikštėje susitinka retai.

„Pirmaisiais metais žaidžiau Plė-
 tojimosi lygoje, vėliau gavau traumą.
Žaidėme keletą kartų, bet kai esame ko-
mandos nariai Lietuvos rinktinėje, vi-
sada smagu pažaisti kartu. Taip pat ir
vienas prieš kitą”, – sakė D. Mo tiejūnas.

Lietuvis Houstono „Rockets” ko-
 mandoje vidurio puolėju žaidžia re tai,
tačiau tikėjosi „pasistumdyti” su To-
ronto „Raptors” aukštaūgiu J. Va lan-
čiūnu. „Aš sulauksiu šanso”, – nu sijuo-
kė Donatas, jau pirmosiomis minutė-
mis klaidinančiu judesiu ap gavęs Joną.

J. Valančiūnas turėjo svarbų pa-
linkėjimą savo draugui.

„Visada laukiu susitikimų su juo,
nes jis puikus žaidėjas. Labai gaila, kad
jis patyrė tą nugaros trau mą. Tikiuo-
si, kad jis atsigaus ir išliks sveikas. Jau
dabar jis sveikas. Linkiu jam sėkmės ir
pasimatyti Lietuvos rinktinėje”, – pa-
linkėjo J. Valančiū nas.

Tačiau pats D. Motiejūnas apie
olimpinę rinktinę kalba atsargiai –
vasarą jo laukia komandos paieškos ir
nugaros stiprinimas.

Lietuvos vidurio puolėjas Egidi-
 jus Mockevičius padarė viską,
kad Evansville „Purple Aces”

komanda prasibrautų į NCAA „Kovo
beprotybę”, tačiau jis negalėjo apsau-
goti ko mandos nuo pražūtingos rung-
tynių baigties. Evansville krepšininkai
Mis souri Valley konferencijos finale
paskutinę sekundę „krito” prieš „Nor -
thern Iowa Panthers” 54:56 (18:32,
36:23).

E. Mockevičiaus
komandai
nepasisekė

Dvikovos pabaiga susiklostė
lyg Hollywoodo filmas. „Purple
Aces” pa darė beprotišką darbą pa-
naikindami net 17 taškų skirtumą
ir sukurdami intrigą iki finalinio
švilpuko. Tačiau paskutinės atakos
teisė atiteko „Pan thers”. Iniciatyvos
ėmėsi Wes Wash pun. Jis rado gali-
mybę atlikti meti mą, kamuolys iš
pradžių trenkėsi į lanką, bet aukš-
tai atšokęs krito že myn skrosdamas
tinklelį.

Netrukus W. Washpun užgriu-
vo visa „Panthers” komanda – ji
įžengė į NCAA „Kovo beprotybę”.
„Tai ge riausias jausmas gyveni-
me”, – džiūgavo rungtynių didvyris,
gavęs MVP apdovanojimą.

E. Mockevičius dėl pergalės
dras kėsi iš paskutiniųjų. Nors per
37 mi nutes pasižymėjo tik 6 taš-
kais (1/4 dvit., 4/8 baud.), sugriebė
net 19 atšokusių kamuolių, blokavo
3 meti mus, suklydo 2 ir prasižengė
3 kartus. 

Po krepšiais karaliaujantis E.
Mockevičius jau baigė savo ketverių
metų studijas ir vasarą pradės pro-
fesionalo karjerą. Galbūt jo našų
darbą įvertins ir Lietuvos rinktinės
tre ne riai, kurie pakvies šį gabų
krepšinin ką prisijungti prie Lie-
tuvos rinktinės kandidatų, jau šią
vasarą pradėsian čių pasirengimą
Rio de Janeiro olim pinėms žaidy-
nėms.

Šį sezoną 23 metų 208 cm ūgio
krepšininkas per 32 minutes rink-
davo vidutiniškai po 16 taškų, at-
kovodavo net 13,8 atšokusio ka-
muolio ir blokuodavo 2,8 metimo.

„Purple Aces” nežaidė NCAA
„Kovo beprotybėje” nuo 1999 metų.
Kon ferencijos čempionai pateko į
NCAA atkrintamąsias varžybas,
kuriose dalyvaus 64 stipriausios
ly gos komandos.

J. Valančiūno palinkėjimas
D. Motiejūnui

D. Motiejūnas Houstono „Rockets” komandoje vidurio puolėju žaidžia retai, tačiau turėjo
progos susitikti su Toronto „Raptors” aukštaūgiu J. Valančiūnu.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Toliau skelbia KGB agentus

Izraelio premjeras nesusitiks su B. Obama
Jeruzalė (ELTA) – Izraelio prem-

jeras Benjamin Netanyahu atmetė pa-
siūlymą dalyvauti susitikime su JAV
prezidentu Barack Obama. Netikėtas
B. Netanyahu sprendimas atšaukti
šio mėnesio vizitą į Washingtoną nu-
stebino JAV pareigūnus. 

Baltieji rūmai užginčijo Izraelio
žiniasklaidos pranešimus, esą prem-
jeras vizitą atšaukė dėl to, kad Baltų-
jų rūmų atstovai nesugebėjo susitar-
ti dėl susitikimo datos, kuri derėtų
prie B. Obama dienotvarkės. Trintis
tarp dviejų vadovų atsirado kaip tik
prieš JAV viceprezidento Joe Biden vi-
zitą į Izraelį, per kurį planuojama ap-

tarti JAV karinę pagalbą Izraeliui.
Pasak Baltųjų rūmų, Izraelis pa-

siūlė dvi susitikimo datas, ir JAV su-
tiko su viena iš jų.

B. Netanyahu kabineto šaltiniai
sakė, kad premjeras į Washingtoną ne-
norėjo vykti dėl ten vykstančių partijų
kandidatų į prezidento postą rinkimų
bei nesiliaujančių nesutarimų dėl
JAV karinės paramos dydžio Izraeliui.

Per dešimtmetį JAV Izraeliui ke-
tina suteikti karinės pagalbos už apy-
tiksliai 5 mlrd. dolerių, o Izraelis nori,
kad karinė pagalba siektų nuo 10
mlrd. iki 15 mlrd. dolerių. 

Vilnius (LRT.lt) – Šiemet baigiant
viešinti buvusių KGB agentų bylų in-
formaciją, bus paskelbta bent dešimt
gerai žinomų pavardžių, sako Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos ty-
rimo centro (LGGRTC) direktorė Te-
resė Birutė Burauskaitė.

„Tai daugiau kultūros veikėjai.
Ir aš manyčiau, kad jie atsirado tame
sąraše tam tikrais tikslais – ar juos
kompromituoti, ar juos pritraukti, ka-
dangi jie turėjo įtakos visuomenėje”, –
sakė T. Burauskaitė.

Buvęs departamento direktorius,
parlamentaras Arvydas Anušauskas
taip pat pastebėjo, kad spausdinto są-
rašo pabaigoje yra keletas visuomenėje
gerai žinomų pavardžių, du asmenys
jau yra mirę, likę yra gyvi, tačiau šios
pavardės įrašytos ranka.

„Koks motyvas tai nulemia, kodėl
tai padaryta, man kelia klausimų”, –

komentavo A. Anušauskas.
Pasak A. Anušausko, prieš žlun-

gant Sovietų Sąjungai, Lietuvos KGB
darbuotojai bylas naikino, apie 5 tūkst.
bylų išvežė į Maskvą – jos saugomos
Rusijos archyvuose.

Skaičiuojama, kad per pusę am-
žiaus Lietuvoje veikė per tūkstantį
agentų.

2012 metų rudenį Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centro  (LGGRTC) pradėtame skelbti
sąraše, kuris prieinamas svetainėje
kgbveikla.lt,  šiuo metu yra lygiai 1 000
agentų pavardžių. 1987 metais KGB
parengtame  dokumente iš viso, kaip
teig ta, yra 1 669 pavardės.

KGB dokumentai pradėti viešinti
Seimui papildžius Liustracijos įstaty-
mą. Tam buvo įkurta speciali svetainė
kgbveikla.lt.

New Yorkas (ELTA) – Buvęs New
Yorko meras Michael Bloomberg ne-
dalyvaus kovoje dėl JAV prezidento
posto. Milijardierius anksčiau svars-
tė galimybę stoti į kovą dėl Baltųjų
rūmų kaip nepriklausomas kandida-
tas.

„Man akivaizdu, jog jeigu įsi-
jungsiu į kovą, tai neįstengsiu jos lai-

mėti”, – sakė buvęs meras.
M. Bloomberg daug metų buvo De-

mokratų partijos narys, bet, prieš kel-
damas savo kandidatūrą į New Yorko
mero postą 2001 metais, tapo respub-
likonu. 2007 metais jis balotiravosi
antrai kadencijai į miesto vadovus jau
kaip nepriklausomas politikas. 

Vilnius (ELTA) – Nuo kovo 15 d.
bevizio režimo programos valstybių,
taip pat ir Lietuvos, piliečiams, vyks-
tantiems į Kanadą, bus reikalingas
elektroninis kelionės leidimas. Elekt-
roninis patvirtinimas keliauti į Ka-
nadą galioja 5 metus. Platesnė infor-
macija apie eTA skelbiama
http://www.canada.ca/eta.

Nors elektroninis kelionės leidi-
mas yra naujovė, jį gauti yra nesudė-
tinga ir nebrangu (7 Kanados dol.), o
paraiškai užpildyti reikia tik poros
minučių. Įprastais atvejais elektroni-
nis kelionės leidimas bus atsiųstas
beveik iš karto į keliautojo elektroni-
nio pašto dėžutę. 

Vilnius (ELTA) – Jau
daugelį metų Vilniuje bran-
dinama metro idėja gali būti
įgyvendinama privačių in-
vestuotojų iniciatyva, be vals-
tybės paramos, teigia metro
idėjos šalininkai. Anot jų,
metro projekto realizavimu
sostinėje domisi keletas po-
tencialių užsienio rangovų. 

Pasak asociacijos „Metro
sąjūdis” valdybos pirminin-
ko Juozo Zykaus, susidomė-
jimą statyti metro Vilniuje iš-
reiškė kelios kompanijos, tad
valstybė metro statybos gali
neberemti. 

„Yra dvi kinų firmos (viena ben-
dra kinų ir europiečių), taip pat pran-
cūzų firma, vokiečių ‘Siemens’, ispa-
nų”, – sakė J. Zykus. Be to, metro sta-
tyba domisi turkai ir italai.  

Metro idėja Vilniuje sklando jau
seniai. Piliečių asociacija „Metro są-
jūdis” įsitikinusi, kad Vilniuje įreng-
tas metro išspręstų sostinės susisie-

kimo problemas, todėl kartu su part ne-
riais parengė ir Seime įregistravo Met-
ropoliteno koncesijos įstatymą, tačiau
2014 metų pabaigoje jis buvo nepriim-
tas. Pirminiais skaičiavimais, metro
įgyvendinimas valstybei kainuotų
maždaug 4 mlrd. litų, metro projekte
numatytos trys linijos. 

Metro, kurio linijos sudarytų apie
40 km ilgio tinklą, būtų pastatytas per
20–30 metų. 

Washingtonas (BNS) – Ameri-
kietis programuotojas Ray Tomlin-
son, kuriam daugelis priskiria elekt-
roninio pašto išradimo laurus, mirė
būdamas 74 metų.

R. Tomlinson 1971 metais išrado
tiesioginių elektroninių žinučių siun-

timą tarp atskirus kompiuterius nau-
dojančių vartotojų viename elektro-
niniame tinkle. Iki tol vartotojai ga-
lėdavo rašyti žinutes tik tiems, kas
naudodavosi tuo pačiu kompiuteriu.

Jis taip pat išrado simbolį @, nau-
dojamą elektroninio pašto adresuose.

Mirė elektroninio pašto ir @ išradėjas

Prošvaistė MH17 lėktuvo numušimo tyrime 
Amsterdamas (LRT.lt) – Nyder-

landai sulaukė visos informacijos iš
Jungtinių Valstijų, kad galėtų tirti
Malaizijos oro linijų lėktuvo MH17
numušimą rytų Ukrainoje 2014 me-
tais.  

Tai paskelbta po tyrėjų ir aukų ar-
timųjų susitikimo. Pastarieji išreiškė
susirūpinimą, kad Washingtonas ne-
sidalina visa savo turima informacija.

Per katastrofą 2014-ųjų liepą žuvo

visi 298 lėktuvu skridę žmonės, dau-
giausiai Nyderlandų piliečiai. Tarp-
tautinė tyrėjų grupė pernai nustatė,
kad orlaivis buvo numuštas Rusijoje
pagaminto zenitinio komplekso „Buk”
raketa, paleista iš separatistų kont-
roliuojamos teritorijos Rytų Ukrai-
noje. Maskva teigia, kad tai neatitin-
ka tikrovės ir aiškina, kad dėl katast-
rofos kaltas Kijevas. 

M. Bloomberg iškėlė baltą vėliavą 

Užsieniečiai domisi metro statyba Vilniuje 

Šveicarijos banke nėra A. Butkevičiaus sąskaitos

Vykstantiems į Kanadą, reikės e-leidimo

Vilnius (BNS) – Dabartiniai Lie-
tuvos Seimo ar Vyriausybės nariai ne-
turėjo sąskaitų banko HSBC Šveicari-
jos padalinyje, pareiškė Valstybinė
mokesčių inspekcija (VMI). Tačiau,
anot VMI, sąskaitų banke turėjo ke-
liasdešimt Lietuvos mokesčių mokė-
tojų.

„TV3 Žinios”, remdamosi gandais
tarp politikų,  pranešė, jog sąskaitas
HSBC banke turėjusių Lietuvos gy-
ventojų sąraše minimos velionio Pre-
zidento Algirdo Mykolo Brazausko,
premjero Algirdo Butkevičiaus, „tvar-
kiečio” Kęsto Komskio pavardės. Anot
„TV3 Žinių”, VP grupės (,,Vilniaus

prekybos”) akcininkams pradėjus vie-
šai aiškintis santykius, skelbta, kad už
atominės elektrinės projektą „Leo LT”
kai kuriems tuometinės Gedimino Kir-
kilo Vyriausybės politikams būtent į
HSBC banką buvo pervestos „premi-
jos”.

15min.lt pernai skelbė, kad nute-
kėjusioje informacijoje apie HSBC
Šveicarijos padalinio klientus figūravo
buvęs „Snoro” banko akcininkas Vla-
dimiras Antonovas, kuris turėjo ma-
žiausiai tris sąskaitas, taip pat Medi-
cinos banko pagrindinis akcininkas
Saulius Karosas.

Seulas (BNS) – Pietų Korėja ir
Jungtinės Valstijos kovo 7 d. pradėjo
iki šiol didžiausias bendras karines
pratybas, dėl kurių įniršusi Šiaurės
Korėja vėl pagrasino branduoliniais
smūgiais Seului ir JAV žemyninei da-
liai.

Kasmet rengiamos pratybos vi-
sada padidina įtampą padalytame Ko-
rėjos pusiasalyje. Tačiau šįmet padėtis
ypač nestabili, nes Šiaurės Korėja ne-
seniai išbandė dar vieną branduolinį
užtaisą ir didelio nuotolio raketą, taip

pat reiškė įtūžį dėl Jungtinių Tautų
sankcijų, kurios buvo paskelbtos dėl
pastarųjų Pchenjano veiksmų.

Bendrose pratybose šiemet daly-
vauja 300 tūkst. Pietų Korėjos ir 15
tūkst. JAV karių, taip pat kai kurie
strateginiai JAV karinių jūrų pajėgų
laivai ir karinių oro pajėgų lėktuvai.

Šiaurės Korėjos įtakinga Nacio-
nalinės gynybos komisija pareiškė
esanti pasiruošusi didelio masto ka-
riniam kontrpuolimui.

Šiaurės Korėja grasina branduoliniu smūgiu

Metro, kurio linijos sudarytų apie 40 km ilgio tinklą,
būtų pastatytas per 20–30 metų.

Vilniausmetro.lt nuotr. 

Mirė e-pašto išradėjas Ray Tomlinson. Wired.com nuotr.
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Kinijos susivienijimo „Dalian Wan-
da” valdomas JAV kino teatrų tinklas
„AMC Entertainment” įsigijo konku-
rentę „Carmike” už 1,1 mlrd. JAV dole-
rių, – bendrovėms susijungus šalyje
susiformuos didžiausias JAV kino te-
atrų tinklas. 

„Wanda” yra didžiausia kino teat-
rų operatorė, perėmusi AMC 2012 me-
tais už 2,6 mlrd. dolerių. Sparčiai au-
gančiai grupei vadovauja turtingiausias
Kinijoje žmogus Wang Jianlin.

Kinijos verslas savo rankose su-

kaupia vis svarbesnių JAV kino pra-
monės aktyvų. Sausį skelbta, kad Ki-
nijos korporacija „Dalian Wanda” įsi-
gijo Hollywoodo kino studijos „Legen-
dary Entertainment” kontrolinį akcijų
paketą už 3,5 mlrd. JAV dolerių. 

Wang Jianlin jau antri metai iš ei-
lės yra turtingiausias žmogus Azijoje. Jo
turtas, „Forbes” duomenimis, siekia
28 mlrd. dolerių. Be to, jis valdo 20
proc. „Atletico” futbolo klubo (Madri-
das) akcijų.

„Draugo” info

Lietuvos įmonė „Innos-
park” pristato šviesos staliuką
„Monai” su cirkadiniu ap-
švietimu. Tokio tipo apšvieti-
mas prisitaiko prie paros meto
ir ryte padeda geriau susi-
kaupti ir būti darbingiems, o
vakare – geriau pasiruošti mie-
gui ir pailsėti, teigia projekto
sumanytojai. 

Spalvą ir šviesos intensy-
vumą keičiančio staliuko sa-
vybės konkrečiu metu žmo-
gaus organizmui padeda iš-
skirti reikalingus hormonus.

Ryte staliuko skleidžiama
intensyvi mėlyna ir balta švie-
sa padeda gaminti streso hormoną kor-
tizolį, kad žmogus būtų budrus. Vaka-
re staliukas skleidžia blankesnę šviesą,
leidžiančią padidinti melatonino lygį,
kuris būtinas siekiant kokybiškai mie-
goti. Apšvietimo ryškumą ir intensy-
vumą galima keisti nuotoliniu  pulteliu,
o ateityje tą bus galima daryti į išmanųjį
telefoną parsisiuntus programėlę.

Staliuką „Monai” namuose ar biu-
re galima naudoti ir kaip pagrindinį
šviesos šaltinį.

Inovatyvus šviesos staliukas su-

kurtas bendradarbiaujant su Vilniaus
universiteto mokslininkais. Jie padėjo
pritaikyti naujausias technologijas, lei-
džiančias subalansuoti žmogaus biolo-
ginį laikrodį, kuris priklauso nuo gau-
namos šviesos kiekio ir intensyvumo.

2015 m. Ūkio ministerijos teikia-
muose apdovanojimuose už inovaci-
nius projektus „Monai” pripažintas ge-
riausiu naujų gamybos procesų, me-
džiagų ir technologijų kategorijoje.

Mokslas IT

Kibernetinio saugumo produktus
kurianti ir vystanti Kanados bendrovė
„Arc4dia” plečia padalinį Lietuvoje ir
artimiausiu metu planuoja priimti iki
50 aukštos kvalifikacijos kibernetinio
saugumo specialistų. Skaičiuojama,
kad bendrovės sukurtos kibernetinio
saugumo sistemos Šiaurės Amerikoje
ir Europoje saugo turto už maždaug 20
mlrd. dolerių bei užtikrina ypatingos
svarbos infrastruktūros objektų sau-
gumą.

Pagrindinė bendrovės būstinė įsi-
kūrusi Montrealyje, Kanadoje. 

Vilniuje bendrovė planuoja vystyti
ir klientams diegti technologiją
„SNOW”, padedančią nuo kibernetinių
atakų apsaugoti kompiuterius, serve-
rius ir išmaniuosius telefonus. Skir-
tingai nei daugelis panašių sistemų,

„SNOW” veikia ne kaip nuo atakų ap-
saugantis skydas, o kaip seklys, ban-
dantis aptikti įsilaužėlius, nustatyti jų
tipažus ir analizuojant jų elgesį, kont-
roliuoti keliamas grėsmes. Vystant
technologiją ir atliekant kibernetinio
saugumo tyrimus, bendrovė planuoja
bendradarbiauti su šalies universite-
tais bei verslo partneriais.

Šiais metais vykusiose parodose
bendrovė jau spėjo pristatyti ir itin sau-
gų telefoną, kuriame įdiegta įsilaužė-
lių sekimo programa „SNOW”.

Bendrovė pernai metais teikė ki-
bernetinio saugumo programinę įran-
gą ir mokymų paslaugas su hakerių at-
akomis kovojančiai Ukrainos vyriau-
sybei. Projektą finansavo Kanados vy-
riausybė. 

„Investuok Lietuvoje”

Vilniuje saugos kanadiečių milijardus

Kinijos magnatas valdys JAV kino tinklą

Lietuviai sukūrė išmanų staliuką  

VERSLO N AUJIENOS

Į Palangą ateina tarptautinis vieš-
bučių tinklas „Marriott”. Tarp tūks-
tančių visame pasaulyje išsidėsčiusių
šio tinklo viešbučių lietuviškasis „Mar-
riott” su SPA kompleksu kurorte turė-
tų atsirasti iki 2018-ųjų. Tai bus pir-
masis šio tinklo viešbutis Baltijos ša-
lyse.

Palangoje išdygsiančiame trijų-
penkių aukštų „Marriott” viešbutyje,
numatoma iki trijų šimtų lovų bei apie

pusšimtis įvairių paslaugų kabinetų.
Į pirmąjį Baltijos šalyse keturių

žvaigždučių „Marriott” viešbutį Pa-
langoje numatoma investuoti iki 30
mln. eurų. 

Tikimasi, kad Palangoje, kaip ir
Druskininkuose, apie pusę būsimo SPA
ir viešbučio lankytojų sudarys lietu-
viai, kita dalis – užsieniečiai.

LRT.lt 

Amerikoje sausų pusryčių ir kavos rinka iš-
gyvena ne pačius geriausius laikus. Kokius
pusryčius dažniausiai valgo amerikiečiai? 

Atkreipiamas dėmesį į tai, kad
2015 metų apklausoje 40 proc. Y kar-
tos žmonių atsakė, kad sausi pusry-
čiai yra nepatogus maistas pusry-
čiams, nes pavalgius reikia plauti
lėkštę! Negana to, ne aukso amžių iš-
gyvena ir kavos pupelių rinka. Pa-
bandykime išsiaiškinti priežastis.

Y kartos problema

Y karta (gimusieji 1984–2003 m.) –
interneto, socialinių tinklų vaikai,
gimę pačiame kompiuterizacijos
įkarštyje. Jie tikisi galimybės tobulėti
ir neslepia didelių asmeninių ambi-
cijų. Darbe Y karta yra profesionalūs
ir kompetentingi specialistai, tačiau
darbuotojai dažnai neturi kantrybės
siekti ilgalaikių tikslų.

Panašu, kad Y kartos žmonės ne-
beranda laiko ne tik kruopščiam sie-
kiui kopti karjeros laiptais, bet ir pa-
prastam rytiniam kavos su tirščiais
puodeliui bei lėkštei sausų pusryčių.

Amerikiečių įpročiai keičiasi

Nėra nieko paprasčiau, kaip pa-
ruošti sausus pusryčius. Tereikia at-
likti vieną ar du veiksmus: į dubenė-
lį, kuriame įbėrėte dribsnius, įpilti
pieno arba jogurto. Valgymas taip
pat nėra sunkus darbas, tačiau kodėl
ekonomistai susirūpino, kad ameri-
kiečiams nebepatinka sausi pusry-
čiai? Kasmet amerikiečiai dribsniams
išleidžia apie 10 milijardų JAV dole-
rių. Taip buvo ilgus dešimtmečius.
Kas nutiko vadinamajai Y kartai?

Panašu, kad šiuolaikinei kartai
sausi pusryčiai tampa sunkiai įme-
nama paslaptis.

Ekonomistų teigimu, per pasta-
ruosius metus sausų pusryčių par-
davimai smuko beveik 30 proc., o
ateitis išlieka labai neaiški. Priežas-
tis nėra sudėtinga suprasti: dažniau-
siai ryte žmonės skuba į darbą, tad
pusryčius ruošti namie tampa didelė
prabanga, kur kas greitesnis kelias –
pusryčius valgyti miesto kavinėje,
tarkime, užsisakyti sumuštinį. Kiti
žmonės per skubėjimą visai pamirš-
ta pavalgyti pusryčius. Tačiau trečioji
priežastis priverčia suglumti – Y kar-
ta atsisako pusryčių, nes pavalgius
reikia plauti indus, mat indai patys
kažkodėl neišsiplauna.

Tingėjimas palietė
ir kavos rinką

Kavos pupelės bei kava su tirš-
čiais patyrė panašų likimą.

Patogumas yra svarbiausias
veiksnys, kuris šiais laikas keičia
vartojimo tendencijas.

Kavos pupelės išgyvena tragiš-
kus laikus, žmonės renkasi maltą
kavą.

Išsinešama kava žmonėms tapo ne
tik pomėgiu, bet ir mada. Tuo nau-
dodamiesi verslininkai plečia savo
tinklą, atidaro vis naujų kavinių, o
naujokai šioje konkurencingoje rin-
koje nebijo ieškoti savo vietos ir savo
kliento. Vieni puodelio kavos visada
eina į tą pačią kavinę, kiti mėgsta iš-
bandyti vis naujas vietas, tuo metu ka-
vos pardavėjai skėsčioja rankomis,
nes situacija ima prastėti.

Specialistai perspėja, kad kavos
kainų šuolis prekybos vietose – tik lai-
ko klausimas, o kavos mėgėjai bus pri-
versti plačiau atverti savo pinigines.

Kavos pupelių brangimo priežas-
tis – ta pati, kaip ir metų pradžioje: ka-
vamedžiams itin pakenkusi sausra
Brazilijoje, didžiausioje kavos augin-
tojoje pasaulyje.

Maistas į namus

Populiarėja maisto į namus pri-
statymo mada. Ji populiari ne tik
tarp Y kartos atstovų, tačiau šioje am-
žiaus kategorijoje maisto pristaty-
mas į namus yra net 20 proc. popu-
liaresnis.

To nereikia sieti vien tik su žmo-
nių tingumu. Žmonės tiesiog nebeturi
laiko nuvykti į parduotuvę ir valan-
dą vaikštinėti prekybos centre, o pa-
skui laiką leisti eilėje prie kasos. 

Dar viena tokio greito Y kartos gy-
venimo pasekmė – vakarienė valgoma
ne namuose, nes šeimos nebeturi lai-
ko gaminti valgio. Žvelgiant į situaciją
prieš 30 metų, tendencija buvo kito-
kia.

Yra ir šis tas esmingesnio kas-
dieniame amerikiečių ir greičiausiai
daugelio Y kartos visame pasaulyje
žmonių gyvenime. 2014 metais atlik-
ta apklausa atskleidė, kad 82 procen-
tai tėvų, kai buvo vaikai, atlikdavo
namų ruošos darbus, tuo tarpu tik 28
procentai šių dienų jaunimo sutiko
padėti namų buityje.

Tik laiko klausimas, kaip ameri-
kiečių jaunimas tvarkysis su šia keis-
ta problema. Visgi skamba iš tiesų
keistai: nevalgyti, nes vėliau teks
plauti lėkštes. Geriau to nedaryti.

Ekonomika.lt 

Palangoje bus viešbutis „Marriott” Amerikiečių tingumas – pavojaus signalas pasauliui

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų kovo 9 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,91 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,68 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,28 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,61 €

Niekas nė negalvoja plauti indų. 
Vikipedia.lt nuotr.

Lietuvių startuolis sukūrė išmanųjį stalą. 
„Facebook” nuotr.
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SVEIKATA

Kurią druską rinktis?

GYD. ONA RADZEVIČIENĖ

Druska – kasdieninis ir nepakeičiamas  maisto pa-
gardas, tačiau pastaruoju metu dažnai perspėjama
apie druskos žalą organizmui. Nors druska vartoja-
ma jau ne vieną tūkstantmetį,  bet nebuvo taip pa-
brėžia ma, kad ji yra kenksminga. O romėnų laikais net
atlygis už  darbą buvo mokamas druska. Kas atsiti-
ko šiuo metu, kad taip anksčiau buvęs brangus pro-
duktas, šiandien tapo žalingas?

Kam naudinga druska?

Druska (natrio chloridas) yra kristalinės struk-
tūros cheminė medžiaga, sudaryta iš 40 proc. natrio
ir 60 proc. chloridų. Druska apskritai nėra orga-
nizmui žalinga. Ji yra būtina gyvybės palaikymui.
Tai vienas iš svarbiausių  organizmo
elektrolitų. Mūsų organizme druska
reikalinga:

*palaikyti medžiagų apykaitos pro-
cesus;

* užtikrinti normalią organizmo
skysčių pusiausvyrą, leidžiant vande-
niui patekti į ląsteles;

*užtikrinti normalią kraujo, ašarų,
prakaito, seilių gamybą;

*padėti žarnynui įsisavinti mais-
tingas medžiagas;

*apsaugoti raumenis  nuo spaz-
mų;

*palaikyti sąnarių judrumą;
*užtikrinti normalų širdies ritmą

bei kraujo spaudimą;
* pagerinti ryšius tarp nervinių ląstelių;
* padėti suskaldyti angliavandenius ir baltymus.
Druska padeda ilgiau išlaikyti šviežius maisto

produktus. Tą jau pastebėjo kinai prieš 5 000 metų.
Ši savybė  ilgai buvo aktuali, kol nebuvo šaldytuvų
ir šaldiklių. Druska naudojama konservuoti mais-
tui bei pagerinti jo skoniui. Ji taip pat puikiai pri-
taikoma buityje. Druska galima išvalyti vyno dėmes,
naudoti kaip valymo priemonę, blogą kvapą šali-
nančią priemonę batams, šaldytuvams, šiukšli-
nėms.

Koks druskos kiekis
yra reikalingas?

Studijos įrodė, kad dienos norma yra 2 300–3 000
mg druskos (apie vienas arbatinis šaukštelis). Ame-
 rikos gyventojai sunaudoja apytikriai 3 400 mg.
Yra plačiai paplitusi nuomonė, kad per daug varto-
jant druskos padidėja kraujo spaudimas. Tačiau šiuo
metu atlikti tyrimai iš dalies tą paneigia. 

2013 m. studijos teigia, kad asmenys, vartojan-
tys mažiau nei 2 300 mg druskos  per dieną, nėra ge-
resnės sveikatos nei tie, kurie vartoja didesnį kiekį.
Vienos studijos metu buvo stebimi 28 880 asmenų, ser-
gančių širdies ligomis ir diabetu. Išvadose teigiama,
kad  mirtingumas, tarp asmenų, suvartojančių ma-
žiau nei 2 000 druskos, buvo net 37 proc. didesnis nei
tų, kurie vartojo nuo 4 000 mg iki 6 000 mg druskos.

Kitos studijos teigia, kad natrio chlorido kiekis,
kurį įsisavina  žmogaus organizmas – beveik ne-
kintamas dydis, svyruojantis nuo 2 600 mg iki 4 800
mg. Žmogus negali įsisavinti druskos daugiau, nei
jam reikia. Druskos perteklius pašalinamas iš or-
ganizmo natūraliai.

Nepaisant  naujų teiginių apie druską, medikai
kol kas neskuba atsisakyti įprastų siūlymų riboti
druskos kiekį, ypač asmenims, kurių kraujospūdis
linkęs didėti. Jiems siūloma suvartoti per dieną ne
daugiau nei 1 000–3 000 mg druskos.  Esant padidė-
jusiam kraujospūdžiui, ribojant druskos kiekį, su-
mažinamas  skysčių užsilaikymas organizme, kas
tikrai ženkliai sumažina kraujospūdį. Tai ypač  lie-
čia asmenis, kurių kraujo spaudimas yra nežymiai

padidėjęs. Jiems paprastai pa-
kanka sumažinti druskos kiekį,
kad normalizuotųsi kraujo spau-
dimas.   

Jei jūs įsitikinę, ar medikai
pataria, kad turite mažinti druskos
kiekį, pradėkite riboti perdirbtą
maistą. Druskos kiekis, gauna-
mas su perdirbtu maistu, sudaro
net 75 proc. gaunamo druskos kie-
kio. Druska plačiai vartojama
maisto pramonėje, nes ji  yra ne tik
konservantas, bet ir skonio stip-
riklis. 

Druskos rūšys

Druskos yra daug rūšių, kurių
kiekviena išsiskiria savo naudin-

gumu tiek sveikatai, tiek namams. Druskos yra
įvairių formų, spalvų, rupumo. Jos skiriasi ir che-
mine sudėtimi. Kaip išsirinkti tą, kuri yra geriausia
ir sveikiausia vartoti?

Stalo druska

Stalo druska yra vartojama dažniausiai, bet tai
nėra pati geriausia druska. Tai – perdirbta druska,
kuri išgaunama kaitinant aukštoje temperatūroje,
naudojant aukštą spau dimą, balinant.  Perdirbimo
metu praradusi dalį mineralų, ji yra papildyta net 18
įvairių maistinių priedų. Kai kurie priedai orga-
nizmui nėra naudingi (vienas iš jų išlaikyti druską
birią). Stalo druska yra praturtinta jodu, kuris yra
būtinas normaliai  skydliaukės veiklai. Jodas stip-
rina protinę veiklą bei reguliuoja nervų sistemos dar-
bą, palaiko medžiagų apykaitą, o taip pat yra nau-
dingas nėščioms moterims. Tačiau, kad joduota
druska būtų naudinga, perkant reikia pasidomėti,
kada ji yra pagaminta. Ji netenka gerųjų savybių
maždaug po keturių mėnesių Taip pat reikia atsi-
minti, kad druską kaitinant, jodas beveik visiškai iš-
garuoja. Jodo galite gauti vartodami kiaušinius, pie-
no produktus, jūros žoles bei žuvį. 

Jūros druska 

Jūros druska išgaunama vienu iš saugiausių
būdų – garinant jūros vandenį.  Nors natrio chlori-
do kiekis joje yra beveik toks pat, kaip ir stalo drus-
koje, bet lyginant su perdirbta stalo druska, ši drus-
ka yra daug vertingesnė. Jūros druskoje randami
pėdsakai mikroelementų – cinko, geležies, seleno ir
kt. pėdsakai, kurie užtikrina svarbių organizmo funk-
cijų veiklą bei palaiko sveiką elektrolitų pusiausvyrą.
Jūros druskoje randami kalcio, magnio, kalio  mi-
neralai, kurie yra taip pat naudingi organizmui, ta-
čiau jų kiekis yra labai mažas, ir ypatingo poveikio
sveikatai nesudaro. Mineralai suteikia jūros druskai
šiek tiek kartoko, saldaus ar švelniai saldaus skonio. 

Priklausomai nuo mineralų, esančių jūros drus-
koje, o taip pat nuo vietovės, kurioje yra išgaunama
drus ka, jūros druskos yra keletas rūšių. Tai Hima-
lajų druska, keltų druska,  grynoji (Real) druska.

Himalajų druska

Himalajų druska yra išgaunama Pakistane, Hi-
malajų kalnuose. Druskos klodai susiformavo prieš
40–50 milijonų metų. Kadangi milijonus metų jie buvo
padengti išsilydžiusių uolienų sluoksniu, todėl jie
nėra užteršti jokiomis cheminėmis medžiagomis. Hi-
malajų druska visiškai švari ir natūralios kilmės. Ją
išgaunant taip pat nenaudojami chemi kalai. Hima-
lajų druska kasama požeminėse kasyklose rankiniu
būdu ir apdorojama akmenimis. Ji neturi konser-
vantų bei priedų. Himalajų druska yra švelniai ro-
žinės spalvos, kurią suteikia geležies oksidas. Jo kie-
kis druskoje yra palyginti mažas, todėl sveikatai jis
nekenkia.

Gydytojai pritaria, kad Himalajų druska yra šva-
riausia ir naudinga sveikatai. Milijonus metų žemės
paviršiaus slėgti druskos kristalai yra tobuliausios
geometrinės struktūros. Kristaluose yra net 84 mik-
roelementai, beveik tokie pat kaip ir žmogaus or-
ganizme. 

Pilkoji arba keltų druska 
(Celtic Sea Salt)

Ši druska iš kitų išsiskiria švelnia pilka spalva
ir drėgnumu, dėl joje likusio nedidelio kiekio van-
dens. Pilkoji druska išgaunama Prancūzijoje iš jūros
vandens, keltų naudotais druskos gavimo būdais (me-
diniais indais surenkama nuo vandens paviršiaus).
Tai yra natūrali, žmogaus beveik neperdirbta, su-
kurta gamtos, mikroklimato, vėjo ir saulės. Ji neturi
priedų, neužteršta, savo sudėtyje turi 80 mikroele-
mentų pėdsakų. Manoma, jog pilkoji druska gerina
miego kokybę. Lyginant su kitomis druskų rūšimis,
joje randama daugiau geležies ir mažiau natrio. 

Grynoji druska 
(Real Sea Salt) 

Tai yra dar viena patikima ir kokybiška  drus-
kos rūšis.  Grynoji druska yra neperdirbta jūros drus-
ka, rožinės ar rausvos spalvos, turinti savo sudėty-
je  60 naudingų sveikatai mineralų. Ši druska yra iš-
gaunama JAV (Redmont, Utach). Jos kaina yra žy-
miai mažesnė nei Himalajų druskos, ir jos galima įsi-
gyti sveiko maisto parduotuvėse. 

Himalajų, keltų bei  grynoji druska yra ekolo-
giški produktai, todėl jų kainos yra aukštesnės nei
jūros druskos. Kurią druską pasi rink site – priklau-
so nuo jūsų.  Jei jūsų valgiaraštyje vyrauja organi-
niai produktai, pasirinkę vieną iš šių trijų ekologiškų
druskos rūšių, jūs praturtinsite organizmą naudin-
gais mikroelementais ir pagerinsite sveikatą. 

Paruošta remiantis: Chicago Tribune,
www.efarma.lt, www.realsalt.com, 

www.celticseasalt.com, www.delfi.lt  
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Tiškevičiaus koldūnai
Šis koldūnų receptas iš XIX amžiaus
Tęsiant nostalgiškų receptų temą, noriu prisiminti džiovintais baravykais
įdarytus koldūnus. Tai išlikęs grafo Tiškevičiaus receptas. Juos gamindavo
mano draugė Marija, gyvenanti Palangoje. Kai užsukdavau pas ją, ji žino-
davo, kad nieko daugiau nenorėsiu – tik tų nepaprastų koldūnų. 

MANO  VIRTUVĖ

skaitykite 

,,draugą”  greičiau!

www.draugas.org

ĮVAIRūS

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

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 ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

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
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, 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

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

n Perku senelių priežiūros darbą su grįžimu
namo. Gali būti nepilna darbo diena. Galiu
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-786-
7078.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi
pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 708-
571-8930

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė

patirtis. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-640-3559

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali ang -
lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitga liais.
Tel. 773-940-5264.

n Vyras ieško nebrangiai  išsinuomoti studi-
ją ar vieno miegamojo butą Lemont , IL . Tel.
708-220-3202.

Per skautybę – lietuvybei
Išeivijos skautų lietuviško liaudies meno knyga

1945 metais Vakarų Vokietijoje pabėgėlių, išvietintųjų lageriuose-stovyklose
buvo atkurta Lietuvos skautų organizacija.
2015 metais Lie tuvių skautų sąjunga šven-
tė lietuviš kos skautybės atgimimo 70-ąją
sukaktį. Šios sukakties proga v.s Alė Nami -
kienė paruošė gausiai iliustruotą kny gą,
kurioje apstu išeivijos lietuvių skaučių ir
skautų sukurto liau dies meno pavyzdžių –
kalėdinių šiau dinukų, velykinių margučių,
lietuviškų juostų, tautiniais drabužiais
aprengtų lėlių, lietuviškais raštais iš degin-
tų lėkščių... Knygoje aprašyti lietuvių liau-
dies meno puoselėtojai įvairiose Amerikos
ir Kanados vieto vėse.  Kaip leidinio įvade
teigiama, jis „...yra skirtas prisiminti seses ir
bro lius, kurie, suvėrę šiaudinukus, p r i e
lietuviško, skautiško Kūčių stalo su kvietė
mūsų visuomenę, velykes, mar ginusias
margučius ir tą meną ro džiusias kitataučiams, parodų ren gėjas, audėjas, kurios
tautiniu dra bu žiu aprengė mūsų jaunimą.  Visa tai – kad Lietuvos vardas būtų gy -
vas...”

Knygą  „Per skautybę – lietuvybei” galite įsigyti ,,Draugo” krau-
tuvė lėje.  Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mo-
kestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)  Tei rau kitės tel.
773-585-9500. 

Tešlai: 
480 g miltų (17 oz, maždaug 3 stik-
linės),
3 kiaušiniai, 
250 ml vandens (8, 5 oz, maždaug
1 stiklinė),
druskos pagal skonį. 

Įdarui: 
170 g (6 oz) džiovintų baravykų, 
250 g (8, 8 oz) kiaulienos kumpio, 
2 kiaušiniai, 
druskos,
maltų juodųjų pipirų. 

Padažui:
2 svogūnai, 
2–3 šaukštai sviesto kepti.

Miltus sumaišyti su kiaušinių
plakiniu, pagardinti druska ir pa-
mažu supilti vandenį. Užminkyti teš -
lą – ji turi būti elastinga ir nelipni. 

Grybus virti sūdytame vande-

nyje apie 15 min. Kumpį supjaustyti
kubeliais, sumaišyti su smulkintais
grybais, įmušti kiaušinius, pagar-
dinti prieskoniais ir viską gerai iš-
maišyti.

Tešlą iškočioti, supjaustyti ga-
balėliais, įdaryti gauta mase ir for-
muoti koldūnus. Virti sūdytame van-
denyje 25–30 min. 

Svogūnus susmulkinti ir kepti
ant silpnos ugnies apie 4 min. Kol-
dūnus patiekti su svogūnų padažu.

Šis karališkas patiekalas tiks ir
Velykų stalui. Skanaus!

Jūsų Indrė

Išradingumui ribų nėra!
Skulptūros iš ...daržovių.

STALO IDĖJOS
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Išrinkta nauja LBD valdyba 
ir prezidentas

Lietuvos Biblijos draugiją (LBD)
1992 metais įsteigė 8 Lietuvos
tradicinės krikščionių Bažny-

čios, inicijuojant atstovams iš Jung-
tinių Biblijos draugijų, kurios viena iš
147 narių yra ir Lietuvos Biblijos
draugija. Kovo  5 dieną evangelikų
liuteronų parapijos salėje įvyko LBD
visuotinis susirinkimas, kuriame, po
metinio LBD direktorės Vilhelminos
Kalinauskienės pranešimo apie drau-
gijoje pernai nuveiktus darbus ir veik-
lą, buvo išrinkta nauja valdyba. Pagal
LBD įstatus prezidento ir valdybos rin-
kimai draugijoje vyksta kas treji me-
tai, kai Bažnyčios-steigėjos deleguoja
savo narius į LBD valdybą pagal ti-
kinčiųjų skaičių. Šiai kadencijai Ka-
talikų Bažnyčia delegavo: vysk. Joną
Ivanauską,  kun. Saulių Rumšą OP,  dr.
Ingridą Gudauskie nę, kun. Danel Di-
kevič, s. Agnietę Ivaš kevičiūtę, kun.
Mozę Mitkevičių; Ortodoksų Bažny-
čios atstovai – kun. Vitalijų Mockų ir
kun. Sergijų Nejfach;  Ev. Liuteronų
Bažnyčią atstovaus vysk. Mindaugas
Sabutis,  Ev. Reformatų – Giedrius
Vaitiekūnas, Ev. Sekmininkų – vysk.

Rimantas Kupstys,  Baptistų sąjungą
– past. Albertas Latužis, Septintosios
dienos adventistus – vysk. Bertoldas
Hibneris, Sentikių bažnyčią – Grigo-
rij Bojarov. Valdyboje yra ir asocijuo-
tos LBD narės – Lietuvos Laisvųjų
krikščionių bažnyčios – siunčiamas
narys, tačiau jis dalyvauja posėdžiuose
be balsavimo teisės. Šią kadenciją tai
Vitoldas Balčiūnas. Naujoji valdyba,
susirinkusi pirmam posėdžiui iš kar-
to po visuotinio susirinkimo, išrinko
ir LBD prezidentą. Juo tapo Liutero-
nų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sa-
butis, viceprezidentais išrinkti kun.
Vitalijus Mockus ir pastorius Albertas
Latužis.

Šiemet vyks ir visų Jungtinių
Biblijos draugijų Generalinė Asamb-
lėja, į kurią kas 6 metai susirenka visų
147 šalių atstovai.   Šiais metais pa-
saulinė Generalinė Asamblėja vyks
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Phi-
ladelphijoje, kur visus priims Ameri-
kos Biblijos draugija, švenčianti jau
200 metų veiklos jubiliejų.

,,Draugo” info

Sėdi (iš k.): s. A. Ivaškevičiūtė,  dr. I. Gudauskienė,  kun. S. Nejfach, LBD direktorė V. Ka-
linauskienė ir vysk. B. Hibneris. Stovi: kun. S. Rumšas, vysk. J. Ivanauskas, kun.V. Moc-
kus, G. Vaitiekūnas, past. A. Latužis, V. Balčiūnas ir vysk. M. Sabutis. 

LBD archyvo nuotr.

Atkelta iš 3 psl.

Ir nesutikčiau, kad jeigu mus kas
užpultų, tai kol atvyktų pastiprinimas
– jau būtume sudoroti. Štai kaip tik dėl-
to ir yra Lietuvoje palikta dalis NATO
ginkluotės, pas mus nuolat tre niruojasi
užsienio šalių kariai, turi me greitojo
reagavimo pajėgas. Mūsų supratimu,
pagalbininkai turėtų at vykti į Lietuvą
dar netgi prieš agresiją ir ją stabdyti.
Šiuo požiūriu esame apginti kaip nie-
kad nesam buvę. 

Nesutikčiau su pasa-
kymu, kad esame patys
silpniausi netgi iš visų
trijų Baltijos kaimynų –
latvių, estų. Priešingai,
esame patys stipriausi.
Mū sų krašto gynybos fi-
nansavimas absoliučiais
skaičiais ir mūsų ka-
riuomenė patys didžiau-
si, turime daugiausia
ginkluotės, karinės tech-
nikos. 

Galiu pasakyti – tai
yra Howard asmeninė
nuomonė, o panašių mes
girdime dažnai. Tačiau
tokie pasisa ky mai nieko
bendro neturi su mūsų
pasirengimais, su mūsų
ir su NATO galimybėmis,
pajėgumais. O dar rei kia
turėti galvoje, kad mes
ne viską galime viešai kalbėti nei apie
savo planus, nei apie galimybes. Tačiau
galiu užtikrinti, kad pastaraisiais me-
tais mes žymiai sustiprinome savo ap-
ginamumą. 

Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto narė, buvusi

Krašto apsaugos ministrė
Rasa Juknevičienė: 

G. Howard visiškai teisus

Kalbant apie G. Howard  pasisa ky-
mą – tai visiškai realistinis požiū ris. Di-
džiausia bėda yra ta, kad 2004 metais,
Lietuvai įstojus į NATO, tuometinė
Lietuvos valdžia  nutarė, kad Lietuvai
nebereikia taip vadinamos teritorinės
gynybos. Buvo sa koma, kad jeigu reiks
– ateis NATO ir mus apgins, o be to –
kas jau čia mus ir puls? 

Šis požiūris buvo sudaužytas į ši-
 pulius 2014 metais, Rusijai aneksavus
Krymą, ir tada apsinuogino žiauri rea-
lybė. Paaiškėjo, kad nei Lietuva, nei
NATO nėra pasirengusios agresijoms
iš išorės.

Tais 2004 metais buvo atsisakyta
jau sukurtos kariuomenės vystymo
strategijos, nes jos tikslas  buvo ginti
savo teritoriją. Taip iš mūsų kariuo me-
nėje numatytų sukurti trijų briga dų
buvo palikta tiktai viena. Ir visa tuo-
metinė kariuomenė buvo pradėta
orientuoti į tarptautines operacijas.
2008 metais buvo panaikinti šauk ti niai,
o tai reiškė, jog Lietuva atsisakė reng-
ti savą rezervą.

Štai dėl to mes dabar atsidūrėme
tokioje padėtyje, kad bandom sugrįžti
ten, kur buvom iki 2004 metų – vėl ku-

riame rezervines pajėgas. Reiktų čia
paaiškinti, kad Lietuvos kariuo menė
numatyta būti mišri: jos stu burą su-
daro profesionalūs kariai, bet tokių pa-
jėgumų mums būtų per ma ža. Reikia
turėti parengtų žmonių, kurie galėtų
bet kada, reikalui esant, papildyti nuo-
latines pajėgas. Tam mes jau nuo per-
nai ir pradėjome rengti šauktinius.
Žinoma, 9 mėnesių yra mažoka, kad
šauktinius visiškai apmokytume, ta-
čiau tai visgi yra minimalus laikotar-

pis, per kurį jau galima įgyti pagrin-
dinius gebėjimus, įgauti karinę spe-
cialybę ir pelnytai būti įrašytam į re-
zervą. 

Štai apie ką kalba Howard. Jis vi-
siškai teisus – šiandien turime per
mažai parengtųjų, galinčių prisijung-
ti prie nuolatinės mūsų kariuomenės.
Turim vos 2 500 dabar rengiamų šauk-
tinių. 

Howard kalba dar apie tai, kad jei-
gu mes norime, kad pas mus ateitų
amerikiečiai ir mus apgintų – jie turi
žinoti, kad mes esame tokia valstybė,
kuri taip pat įdeda lėšų į savo krašto gy-
nybą. Man tokią pamoką teko iš mokti,
kai 1997 metais pirmą kartą nuvykau
susipažinti su NATO struktūromis,
ėmiau jiems kalbėti, jog mes esam
tiek daug kentėję, tiek daug skriausti...
Jie išklausė manęs ir sa ko: o kodėl ita-
lų, britų, amerikiečių motinos turėtų
siųsti savo sūnus žūti už jūsų žemę, kai
jūs savo kariui per metus duodat vieną
porą batų... 

Na, taip, mes esam visai kitų gali-
mybių šalis ir niekada neturėsime to-
kių didelių, gausių kariuomenių, ko-
 kias turi Rusija. Mes turėtume sa vo gy-
nybos jėgas skaičiuoti kartu su NATO
partnerių pajėgumais. Tačiau tiesą
sako Howard, kad mūsų indėlis turi
būti adekvatus šaliai, esančiai NATO
pasienio zonoje. Būtina, kad Aljansas
matytų, kad mes patys rimtai žiūrime
į savo pačių saugumą, tam skiriame fi-
nansavimą, proporcingą savo gynybi-
niams poreikiams. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

Nuotraukos: Propatria.lt, 
15 min.lt, KAM nuotr.

„Hibridinės grėsmės Baltijos
jūros regione: visuomenės
atsparumo didinimas”

www.facebook.com/draugo laikrastis

Rasa Juknevičienė 
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www.draugas.org/mirties.html

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Ke-
letas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

A † A
BIRUTĖ MARIJA 
SASNAUSKIENĖ
KUPČINSKAITĖ

Mirė 2016 m. kovo 6 d.
Gimė 1939 m. gegužės 21 d., Lietuvoje.
Gyveno Westmont, IL, anksčiau Marquette Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: vyras Albinas; duktė Judita Sostaric su vyru

Bar ry;  sūnus  Jonas  su žmona  Terrian; anūkai Nicholas, Ti -
mot hy, Jessica, Marina, Andrew  ir Olivia.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, kovo 10 d., 10 val. ryto Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 11 val. ryto aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių  laidotuvės privačios.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vau ti šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Heidelbergo universiteto studijų laikų ir viso gy -
venimo artimai draugei

A † A
VIDAI REKLAITYTEI JURKUS

mirus, reiškiu giliausią užuojautą dukteriai DAINAI
JURKUS ir kartu liūdžiu.

Alicija Nika Solienė
Juno Beach, FL

A † A
IEVAI AŠMONTAITEI

KASNIŪNIENEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame ve -
lio nės sūnų, Lietuvių Fondo valdybos pirmininką
MARIŲ KASNIŪNĄ, jo brolį VYTAUTĄ, gimines ir
artimuosius.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
taryba, valdyba ir darbuotojai

Gyvenimas negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikvietė

A † A
ARVYDĄ HENRIKĄ PADLECKĄ,

mylimą dr. REGINOS PADLECKIENĖS sūnų.
Nuoširdžiausiai užjaučiame ir dalijamės skaus-

mu.
Mūsų širdys gedi su jumis.

LUMA moterys

Dėl mamos

A † A
IEVOS KASNIŪNIENĖS

mirties, nuoširdžiai užjaučiame LF valdybos pirmi nin -
ką MARIŲ KASNIŪNĄ, jo šeimą, brolį VYTAUTĄ
KASNIŪNĄ su šeima ir visus gimines bei artimuosius.

Šią sunkią netekties valandą esame kartu su Jumis.

Čikagos lituanistinės mokyklos
mokytojai ir tėvai

Eidamas 84-uosius metus mirė
lietuvių-šveicarų kilmės JAV
mokslininkas, baltistas, Lietu-

vos mokslų akademijos užsienio narys,
vienas žymiausių Lietuvos XX am-
žiaus istorijos tyrinėtojų Alfred Erich
Senn. Profesoriui teko būti 1988–1991
metų Lietuvos išsivadavimo įvykių
liudininku ir dalyviu. Mokslininkas
yra parašęs aštuonias knygas, skirtas
Lietuvos istorijai. Savo atsiminimais
apie 1991-ųjų sausio įvykius jis dalijosi
savo knygoje, kuri vertinama už ne-
šališkumą. Savo darbuose autorius
gilinosi į lietuvių diplomatijos gimimą,
jos veiklą svarbiausiais Lietu vos už-
sienio politikos krypčių klausimais ir
pats bendravo su daugeliu lietuvių
politikų ir diplomatų. Istorikas taip pat
daug metų rūpinosi Vilniaus ir Madi-
sono miestų ryšių plėtojimu. Už nuo-
pelnus garsinant Lietuvos vardą moks-
lininkui įteiktas Užsienio reikalų mi-
nisterijos garbės ženklas „Lietuvos
diplomatijos žvaigždė”. Istoriko darbas
„Gorba čiovo nesėkmė Lietuvoje” buvo
ap dovanotas Amerikos Baltijos studi-
jų asociacijos įsteigta Edgar Anderson
prezidentine premija. Jis 2004 m. ap-
dovanotas Vytauto Didžiojo ordino
Karininko kryžiumi. 

Istorikas gimė 1932 m. balandžio
12 dieną, o jo tėvas – filologas, leksi-
kografas Alfred Senn. Meilę Lie tuvai

garbusis mokslininkas pavel dėjo iš
savo tėvo šveicaro Alfred Senn (1899–
1978) – taip pat garsaus baltisto, filo-
logo, leksikografo. A. E. Senn motina
– lietuvė Marija Eva Vedlugaitė. Į JAV
jo tėvai persikėlė 1930 metais. 1958 m.
A. E. Senn baigė Columbia University.
A. E. Senn apgynė daktaro disertaciją
„The Emergence of  Modern Lithua-
nia” (Lietuvos valstybės atkūrimas
1918– 1920 m.), kuri 1959 m. buvo iš-
leista atskira knyga, kuri atvėrė ang-
lakalbiams vakariečiams nežinomą
Lietuvos pasaulį. 

1958 m. Hunter College lektorius,
1958–1960 m. Rutgers Newark College
of  Arts and Sciences istorijos dėsty-
tojas, 1959–1960 m. Fordham  Univer si-
ty Šiuolaikinės Rusijos studijų insti-
tuto bendradarbis, 1960–1961 m. Rut-
gers  University  asistuojantis dėsty-
tojas, 1960 m. Rutgers  Uni versity lek-
torius, 1961 m. Fordham University
dėstytojas, 1961–1965 m. University of
Wisconsin  istorijos dėstytojas, 1965–
1967 m. asocijuotas profesorius, 1967–
1998 m. University of  Wisconsin pro-
fesorius, vėliaus profesorius emeritas.
1996 m., 1999–2000 m. Vytauto Didžio-
jo universiteto vizituojantis profeso-
rius. Mėnraščio „Akiračiai” redakci-
nės kolegijos narys. 

ELTA

Mirė garsus istorikas A. E. Senn 

Profesorius Alfred Senn Bal tis ti kos studijų vasaros institute, Seattle, WA, kalbėjo apie Lie-
tuvos vaidmenį So vie tų Są jungos žlugimui. Kairėje – Rasa Rai šytė, dešinėje – Ina Bertu-
 lytė-Bray. Zitos Petkienės nuotr. Iš ,,Draugo” archyvo
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Pasidalinkite 
nuomone

www.facebook. com/draugolaikrastis

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Vasario 25-tos dienos „Draugo” nu-
meryje pasakojome apie Kazickų
šeimos fondo remiamą „Krepšinio

galia” programą Lietuvoje. Krepšinio
treneriai ne tik moko jaunimą žaisti
krepšinį, tačiau tampa ir… istorijos mo-
kytojais. Vasario mėnesį Elektrė nuose
vieną iš užsiėmimų treneris Arminas
Vareika pradėjo kitaip nei įprasta. Įėjęs
į užsiėmimų kambarį ir pradėjęs plevė-
suoti Lietuvos vėliava, treneris paklau-
sė jaunuolių, kodėl jis taip elgiasi. Visiems
buvo aišku, kad Vasario 16-tosios pro-
ga, bet ar visi jaunuoliai žinojo, kas yra
Vasario 16-toji? Kodėl ji mums svarbi? 

Retas kuris turėjo teisingą atsaky-
mą, bet treneris per daug neliūdėjo, nes

Krepšinio treneris
supažindino jaunimą
su Lietuvos istorija

skaitykite 

,,draugą”  greičiau!

www.draugas.org

� Jau šį savaitgalį pereiname prie vasaros
laiko. Neužmirškite sekmadienį, kovo 13-ąją,
2 val. nakties laikrodžių rodykles pasukti 1
val. pirmyn. Vasaros laikas galios iki lapk-
ričio 6-osios.  

n  Švč. Mergelės Marijos Nekalto  Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) šį penktadienį, kovo 11 d., bei kiek-
vieną Gavėnios penktadienį 4:30 val. p. p.
eisime Kryžiaus kelią su apmąstymais. Šeš-
tadienį, kovo 12 d., 11 val. r. kun. Kęstu-
tis Dvareckas praves Gavėnios rekolekci-
jas. Kovo 13 d. 10 val. r. minėsime 5-ąjį Ga-

vėnios sekmadienį. Eucharistijos šventimą
atnašaus kun. Gediminas Keršys.

n Lietuvos Dukterų draugija kovo 20 d. 10
val. r. PLC didžiosios salės vakarinėje daly-
je ruošia tortų, pyragų ir kitokių gardėsių iš-
pardavimą. Kviečiame ateiti ir įvertinti mūsų
naujųjų šeimininkių iškeptus gardumynus.
Bus kavutė ir vaišės.

n Kovo 20 d., Verbų sekmadienį, 1 val. p.
p. Čikagos Jaunimo centro tėvų jėzuitų
koplyčioje kun. Jaunius Kelpšas atnašaus šv.
Mišias. Šv. Mišios šioje koplyčioje vyksta kar-
tą per mėnesį – dažniausiai paskutinį mė-
nesio sekmadienį. Apie pasikeitimus iš
anksto bus pranešama laikraštyje. Galima už-
prašyti šv. Mišias už mirusius artimuosius.
Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę gau-
siai dalyvauti šv. Mišiose ir pratęsti šios kop-
lyčios gyvavimą. Po šv. Mišių –  vaišės
Centro kavinėje.    

Rašytojo Antano Vaičiulaičio minėjimas įvyks sekmadienį, balandžio 17
d., 12:45 val. p. p. PLC didžiojoje salėje. Programoje – ištraukos iš Vai-
čiulaičio raštų: romano ,,Valentina”, ,,Italijos vaizdai”, ,,Pasaka apie gerą se-
nelį, nykštuką Ulduką, ir milžiną Žaliapūgį” ir kt. Minėjimą ruošia
Korp!Giedra. 

Kovo 20 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Beverly Shores Lietuvių klubas kviečia
į Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą, kuris vyks Šv. Onos bažnytėlėje (433
E. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN 46301) po 1 val. p. p. lietuviškų pa-
maldų. Mišias atnašaus kun. Gediminas Keršys. Šventinę programą atliks Lie-
tuvių Operos choras, vadovaujamas Jūratės Grabliauskienės. Kviečiame visus
gausiai dalyvauti, pakvieskite savo draugus ir kaimynus. Savo aukomis paremsite
Lietuvių Operą. Po programos – vaišės. Pasiteirauti tel. 219-512-3493.

užsiėmimas ir buvo skirtas supažindinti
jaunuolius su istorija. Į pagalbą treneris pa-
sitelkė vaizdo medžiagą ir detaliai supa-
 žindino jaunimą, kuo svarbi mums ši
šventė. Jaunajai kartai sunku suvokti,
kuo yra svarbi Vasario 16-toji, nes šie įvy-

kiai skaičiuoja jau 98-erius metus, bet tre-
neris pabrėžė, kad svarbiausia reikia di-
džiuotis, jog esame lietuviai ir neužmirš-
ti gerbti tų, ku rie kovojo už mūsų laisvę.

„Krepšinio galia” info ir nuotr.


