
Lietuvių kilmės žurnalistas Tony Maciulis darbuojasi „Yahoo!” studijoje.
„Yahoo News” nuotr.

Bet juk be meilės žmogus – tai tik atostogaujantis lavonas – Erich Maria Remarque
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Idėja, paversta 
verslu – 7 psl. 

,,Lietuvių dienos” parvedė 
į tėvų žemę – 8 psl.

Prie  ,,Yahoo!” video naujienų vairo – lietuvis

cijos (American Football Champions-
hip – AFC) rungtynėse jie susimovė.
Tony parašė kandų laišką tuometi-
niam jų žaidėjui Bernie Kosar. Kitą
rytą pabudęs Tony nebebuvo taip įnir-

šęs – laiškas liko neišsiųstas. „Įsivaiz-
duokite, jeigu tuomet būtų egzistavęs
‘Twitter’ – tie žodžiai vis dar klajotų po
pasaulį”, – sako Tony Maciulis. 

– 4 psl. 

Kadenciją baigiantis JAV viceprezidentas Joe Biden ir
jo vadovaujama delegacija į Rygos tarptautinį oro uostą ant-
radienį, rugpjūčio 23 dieną, atskrido dviem lėktuvais. Pir-
masis lėktuvas nusileido apie 8 val. ryto, o antrasis nutū-
pė maždaug  po 15 minučių.

Prieš nusileidžiant šiems lėktuvams jokiems kitiems
orlaiviams nebuvo leidžiama tūpti arba kilti. Amerikiečių
delegacijos paimti atvažiavo juodų limuzinų kolona. Oro uos-
te J. Biden pasitiko Latvijos užsienio reikalų ministras Ed-

gars Rinkevičs ir JAV ambasadorė Latvijoje Nancy Pettit.
Latvijos sostinėje prieš šį vizitą buvo imtasi griežtesnių sau-
gumo priemonių, kai kuriose gatvėse apribotas eismas. 

J. Biden Rygoje susitiko su visų trijų Baltijos šalių va-
dovais, taip pat surengė dvišalius susitikimus su Latvijos
prezidentu Raimonds Vejoniu ir premjeru Mariu Kučins-
kiu.  JAV viceprezidentas taip pat paskelbė kreipimąsi į Bal-
tijos šalių žmones.

– 3 psl. 

Baltijos šalių prezidentai su JAV viceprezidentu aptarė saugumo iššūkius. Iš k.: Dalia Grybauskaitė, Joe Biden, Raimonds Vejonis ir Too-
mas Hendrik Ilves. Roberto Dačkaus (LR Prezidento kanceliarija) nuotr.

Paskutinis JAV viceprezidento 
vizitas Baltijos šalyse

JOVITA BELIAK-
ANTANAVIČIENĖ 

Visiems gerai žinomas prekės ženklas
„Yahoo!” neseniai pradėjo skaičiuoti tre-
čią dešimtmetį. JAV internetinės milži-
nės teikiamos paslaugos vis dar pri-
traukia apie 1 milijardą vartotojų per
mėnesį. Įmonė plečiasi, o prie sėkmin-
gos veiklos prisideda ir lietuvių kilmės
Tony Maciulis, „Yahoo!” video naujienų
vadovas, neseniai atšventęs 40 metų
gimtadienį.

Nors dabar Tony gyvena New
Yorke, save jis vadina „mid-
western” berniuku iš Cleve-

lando, Ohio, kurį užaugino du mylintys
tėvai. Naujienų vadovas puikiai prisi-
mena laikus prieš socialines medijas ir
technologijų suteiktas galimybes, kai
norint pabendrauti tekdavo pakelti te-
lefono ragelį ir susiskambinti. O norint
kažkam parašyti, tekdavo naudoti ra-
šiklį ir popierių bei išsiųsti laišką pa-
prastu paštu.

Tony pamini istoriją iš vaikystės,
kai 1987 metais amerikietiško futbolo
komanda „Cleveland Browns” priartėjo
prie galimybės žaisti „Super Bowl”.
Žaisdami Amerikos futbolo konferen-



Rimvydo Valatkos komentaro apie mūsų
sportininkų pralaimėjimus Rio de Janei-
ro olim piadoje.  Tikriausiai  visi sutiksi-
me – vylėmės  sulauksią  daugiau   meda-
lių. Bet ne visos viltys išsipildė. Kas kal-
 tas? 

Apžvalgininkas pateikė savo versiją,
nevengdamas aštrių, piktų epi tetų. Pa-
vyzdžiui, Lietuvoje jaučiami „civilizacinio

nuovargio simptomai”, vis dažniau ir garsiau „ima-
me teisinti savo ištižimą, lepumą”. Ieškome vien pa-
siteisinimų, kodėl taip klai kiai pralaimėjome krep-
šinio aikštelėje. 

Su R. Valatka sutinku: „Nei hedonizmas, nei po-
litkorektiškumas, nei ašaringas pralaimėjusio spor-
tininko vertinimas neugdo čempionų”. Tokia laiky-
sena augina tik ištižėlius. 

Taip, tai – tiesa. Bet ir vėl norisi paklausti –
ką daryti? Juk hedonizmo ir politkorektiškumo
itin daug visoje Europoje. Dabar madinga trokš-
ti ma lonumų, ramybės, sotumo, tingumo. Europa
akivaizdžiai neturi didžiulių  tikslų. Europa net
bijo tramdyti kaimynes šalis puldinėjančią Ru-
siją.

Pabrėžti europietiškumą

Vertinga Vytauto Didžiojo universiteto Filo-
sofijos ir socialinės kri-
tikos katedros docentės
daktarės Ra sos Baloč-
kaitės analizė (LRT Kla-
si kos laida „Manasis
aš”), jog „už lietuvių
deklaruojamo europie-
tiškumo dažnusyk slypi
traumos ir nuoskau-
dos”. 

Svarbus klausimas:
kam dirbtinai rodyti
savo europietiškumą?
Mes juk esame euro-
piečiai. Bet kai despe-
ratiškai ir pompastiš-
kai siekiame pabrėžti
esantys ne menkesni
euro piečiai už vokie-
čius ar prancūzus, tai
prikrečiame kvailysčių.
Pavyzdžiui, mūsų res-
toranų ir kavinių mu-
zikantai dainuoja ang-
liškai, prancūziškai, vo-
kiškai, nors šių kalbų
deramai nemoka ir tik
paviršutiniškai suvo-
 kia, apie ką jiems tenka
dainuoja. Tai ar ne juo-

kingai atrodome? Ar ne pras mingiau dainuoti
lietuviškai lietuviškas dainas – ką geriausiai mo-
 kame ir suprantame? Argi britams, vokiečiams ir
prancūzams mes gali me būti įdomūs, jei mėg-
džiosime Lon doną ar Paryžių ir gėdinsimės būti
savimi? 

Šias mokslininkės pastabas suvo kiu kaip ragi-
nimą nebijoti būti lietuviais. Išties – tikras euro-
pietis yra tas, kuris nesidairo per petį į jokius au-
toritetus, nesistengia niekam įtikti, kuriam euro-
pietiškumas yra natū ralus, lengvas, savaime su-
prantamas. 

Juk tigrui nereikia demonstruoti savo tigriš-
kumo. Tigras elgiasi natū raliai. Kiekvienas jo žings-
nis – natū ralus.

Tad kada liausimės bijoti savo lietuviškumo ir
pradėsime baimintis savo nuovargių, apatijų, silp-
nybių? 

tuvių nusiteikę laimės ieškoti kitur, tik ne Lietuvo-
je? Kodėl Lietuva netapo tokia gera, kokios mes
troškome? Kodėl mes vis dar ma nome, kad „Lietuvą
geresne privalo pa daryti kiti, o aš pats – niekuo dė-
tas”.

Tikriausiai vienintelis teisingas požiūris yra šis:
„mūsų pasiekimai kur kas įspūdingesni nei susi-
kaupusios bėdos”. Per ypač trumpą laiko atkarpą pa-
siekėme ypač didelių pergalių. Kai priekaištaujame
sau dėl didelių nesėkmių, niekuomet nepul ki me į kitą
kraštutinumą – pesimiz mą. Juk pasiekėme dalykų,
kuriais negalima nesididžiuoti. Tik kažko dėl, pasak
prof. V. Landsbergio, apie gerus dalykus vis dar ne-
norima kal bėti.

Specifinės sąlygos

Verta dėmesio ir Lietuvos kariuomenės vado pa-
tarėjo, karo istoriko Valdo Rakučio pastaba (tekstą

paskelbė BNS), kad „lietuviai linkę per anks ti švęs-
ti ir per anksti atsipa lai duoti”. Istorikas atkreipia dė-
mesį, kad mums, lietuviams, nedera pa mirš ti, jog
Laisvę iškovojome ne vien savo atkaklumo ir užsi-
spyrimo dėka. Privalėjo dar būti subrendusios spe-
 ci  finės sąlygos. Specifinės sąlygos – tai akivaizdžiai
nusilpusi Blogio im pe rija. 

Nors lietuviškasis atkaklumas, užsispyrimas ir
drąsa, žinoma, ne iš piršto laužtos kategorijos, vis tik
ne reikia visų nuopelnų prisiimti sau. „Mūsų tauta
yra linkusi labai susi reikšminti, o po to – atsipalai-
duoti ir vaikytis labai menkų interesų”. Šias mintis
istorikas išdėstė Seimo konferencijoje, surengtoje pri-
siminti lem tingąjį 1991-ųjų rugpjūčio mėnesį.

Civilizacinis nuovargis

Negaliu užmiršti ir tinklalapyje delfi.lt paskelbto

Užtektinai tiksliai prisimenu, ką
veikiau 1991-ųjų metų rugpjūčio
19–23 dienomis, kai sovietinės im-

perijos šalininkai Maskvoje rengė kari-
nį perversmą. Tokios akimirkos – neuž-
 mirštamos. 

Rugpjūčio pučo išvakarėse

Kaip neužmirštama ir 1990-ųjų kovo 11-oji, kai
Aukščiausiosios Tary bos pirmininkas prof. Vytau-
tas Lands bergis pranešė, jog Lietuva atkuria ne-
priklausomybę. Kaip neuž mirštamas ir 1991-ųjų
sausis, kada bu dėjome prie Aukščiausiosios Tary bos,
laukėme šturmo, gedėjome žuvu siųjų... 

Tiesa, 1991-ųjų rugpjūtis jau buvo gerokai kitoks.
Puikiai suvokėme, kuo baigtųsi sovietų imperiją bet
ko kia kaina išsaugoti trokštančių KGB generolų per-
galė. Tačiau tuometinis nerimas jau buvo sumišęs
su stipria viltimi: „atlaikę sausio puolimus, atlai ky-
sime ir rugpjūčio pučą”. 

Taigi tą įsimintiną rugpjūtį, bū da mas „Lietuvos
aido” korespondentu, su grupe Lietuvos parlamen-
tarų skubėjau į Taliną, kur buvo rengiamas Baltijos
asamblėjos posėdis. Be je, važiavome ne pagrindiniais,
o ap linkiniais keliukais, kad išvengtume susidūri-
mų su autostradas galė ju siais blokuoti sovietų ka-
riškiais. Esti jos sostinę pasiekėme laimingai. Baltijos
asamblėjos posėdis bai-
gėsi taip pat sėkmingai. 

Kitą dieną išvažia-
vome į Rygoje organi-
zuojamą antrąjį Baltijos
asamblėjos posėdį. Kai
po paros pajudė jo me į
Vilnių, kad suspėtume į
Lietuvos sostinėje orga-
nizuojamą trečiąjį
Asamblėjos posėdį, pu-
čas Maskvoje jau buvo
galutinai išsikvėpęs, o
Va karų valstybės tiesiog
lenktyniavo, ku ri grei-
čiau pripažins Lietuvos
ne priklausomybę.

Tad 1991-ųjų rugpjū-
tis buvo už tek tinai gra-
žus, linksmas, šviesus.
Nuoširdžiai atrodė, kad
toliau bus tik lengviau,
gražiau, paprasčiau.

Šiandien, prabėgus
25-eriems me tams, opti-
mizmo – žymiai mažiau.
Jau natvišką maksima-
lizmą papildė ži nojimas,
jog pavojai ir bėdos nie-
kur nedingsta. Tiesiog
vienus rūpesčius keičia kiti – ne mažiau sudėtingi,
pavojingi, bjaurūs. Prabėgus daugiau nei dviem de-
šimtmečiams taip pat atėjo žinojimas, kad po ener-
gijos ir ryžto visuomet ateina nuovargis.

Apie gerus dalykus 
kažkodėl nekalbama

Šiandien norėtųsi prisiminti ir įsiminti kai
kurias tendencijas, mus lydinčias visus pastaruosius
metus. Jas vertėtų kuo geriau įsisąmoninti, kad ne-
sukluptume ten, kur nedera suklupti brandžiai,
save gerbiančiai tautai.

Taigi įsiminė prof. V. Lands ber gio žodžiai, ne-
seniai paskelbti tinklalapyje delfi.lt: „Lietuva turė-
tų būti suprantama kaip dangaus ar Dievo duota pri-
vilegija, tačiau kai kas ją traktuoja kaip nelaimę”. 

Ar suprantame, kas atsitiko, kad tiek daug lie-
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Paskutinis JAV viceprezidento vizitas Baltijos šalyse
Atkelta iš 1 psl.

Užtvirtinta strateginė Baltijos 
šalių ir JAV partnerystė

Priešpiet įvyko keturšalis visų tri-
jų Baltijos šalių prezidentų – Dalios Gry-
bauskaitės, Raimonds Vejonio ir Too-
mas Hendrik Ilves – dalykinis susitiki-
mas su JAV viceprezidentu J. Biden. Lie-
tuvos vadovę lydėjo Lietuvos užsienio
reikalų ministras Linas Linkevičius.

Prezidentės D. Grybauskaitės tei-
gimu, simboliška, jog šis susitikimas
vyksta Lietuvai, Latvijai ir Estijai mi-
nint 27-ąsias Baltijos kelio metines.
„Šiandien Baltijos šalys ir Jungtinės
Amerikos Valstijos yra pasirengusios
dar kartą patvirtinti mūsų strateginę
partnerystę. Ji trunka jau ne vienerius
metus, todėl esame tikri, jog kad ir ko-
kie pokyčiai įvyktų JAV po prezidento
rinkimų, šios šalies įsipareigojimai
NATO ir Baltijos regionui išliks tvirti”,
– sakė Prezidentė.

Šiame susitikime buvo dar sykį pa-
tvirtinta, jog Jungtinės Amerikos Vals-
tijos yra tvirtai ir garbingai įsiparei-
gojusios NATO sutarties 5-ajam straips-
niui, kuris įtvirtina kolektyvinės gy-
nybos principus.

Keturšaliame aukščiausio lygio
susitikime aptartas Baltijos šalių ir
viso regiono saugumo stiprinimas, na-
cionalinio Lietuvos, Latvijos ir Estijos
atsparumo grėsmėms didinimas. Kal-
bėta, kokiomis atgrasymo priemonėmis
JAV ketina prisidėti rytiniame NATO
flange, taip pat energetinio saugumo ir
branduolinės saugos klausimais.

Lietuvos vadovė pabrėžė, jog tvirta
JAV politinė valia tęsti aktyvią europi-
nę užsienio politiką ir solidus šios šalies
karinių pajėgų dislokavimas regione yra
labai veiksminga atgrasymo priemonė.
Pasak Prezidentės, tai ne tik užkirs ke-
lią galimoms karinėms provokacijoms
ir agresijos atvejams, bet ir padės iš-
spręsti „Suvalkų koridoriaus” proble-
mą. Stipri Jungtinių Amerikos Valstijų
lyderystė yra reikalinga ir formuojant
regioninę oro gynybos sistemą.

Prezidentės teigimu, Lietuva taip
pat nuosekliai stiprina savo gynybinius
pajėgumus modernizuodama karines
pajėgas, gerindama infrastruktūrą, di-
dindama finansavimą krašto gynybai.

Šalies vadovė taip pat atkreipė dė-
mesį į Lietuvos kaimynystėje, Baltaru-
sijoje statomą Astravo atominę elektri-
nę, kurios statybų darbai vykdomi pa-
žeidžiant tarptautinius saugumo  reika -
lavimus, o būsimos jėgainės vietoje pa-
sikartojo ne vienas incidentas. Ši elekt-
rinė, pasak D. Grybauskaitės, kelia ne-
rimą visam regionui ir ji gali būti pa-
naudota nekonvenciniu būdu. Todėl bū-
tina visomis tarptautinei bendruomenei
prieinamomis priemonėmis reikalauti,
jog šis projektas būtų įgyvendinamas
skaidriai, laikantis griežtų saugumo
reikalavimų, arba – sustabdytas.

Priimta vieninga Deklaracija 

Susitikimo pabaigoje buvo priim-
ta bendra Lietuvos, Latvijos, Estijos ir
JAV politinė deklaracija dėl bendra-
darbiavimo padidinto saugumo ir gy-
nybos srityse, kuria dar kartą patvir-
tinama strateginė Baltijos šalių ir
Jungtinių Amerikos Valstijų partne-
rystė. Taip pat pabrėžtas siekis įgy-
vendinti Varšuvos NATO viršūnių su-
sitikimo įsipareigojimą investuoti į
stiprias, lanksčias ir tarpusavyje efek-
tyviai sąveikaujančias karines pajėgas.

Deklaracijoje teigiama, kad na-
cionalinio atsparumo didinimas, atsa-

ko hibridinėms ir kibernetinėms grės-
mėms stiprinimas, energetinis saugu-
mas, sienų apsauga, pilietinės valios ir
pasirengimo gintis ugdymas, veiks-
minga kritinės infrastruktūros apsau-
ga yra vieni esminių JAV ir Baltijos ša-
lių bendradarbiavimo prioritetų. 

JAV yra ne kartą išsakiusios, jog
Baltijos šalių saugumas yra šios vals-
tybės nacionalinis interesas. Saugumo
garantijas Jungtinės Valstijos patvir-
tino konkrečiais veiksmais, kuriais
yra stiprinamas visų trijų Baltijos
valstybių saugumas. Varšuvoje JAV
patvirtino ketinimą regione dislokuo-
ti brigadą savo karių, aktyviai daly-
vauja karinėse pratybose, kuriose ge-
rinama tarpusavio sąveika ir komu-
nikacija su Baltijos šalių bei kitų są-
jungininkių pajėgomis. Per specialų fi-
nansinį instrumentą – Europos pati-
kinimo iniciatyvą – JAV Europos sau-
gumo stiprinimui 2017 m. skiria 3,4 mi-
lijardus dolerių.

JAV viceprezidentas paskelbė
kreipimąsi į Baltijos šalių žmones

J. Biden kalbą tiesiogiai translia-
vo Lietuvos televizija. Pateikiame svar-
biausias mintis.

Apie nepriklausomybės atgavimą
„Netgi kai jūsų šalies vėliavos ne-

galėjo plazdėti čia, Rygoje, netgi kai jos
negalėjo plazdėti Vilniuje, netgi kai jos
negalėjo plazdėti Taline, jos išdidžiai
plevėsavo Washingtone.”

Apie Baltijos kelią
„Tuo metu buvau sužavėtas. Jūs

įkvėpėte pasaulį, įkvėpėte visus pries-
paudą patiriančius žmones (…). Matė-
me, kaip atgaunate savo laisvę.”

Apie pažangą
„Per kelis trumpus dešimtmečius

Baltijos žmonės sukūrė tikras demok-
ratijas. Jūs atvėrėte ekonomikas, iš-
laisvinote savo žmonių išradingumą.”

„Tuo metu, kai abejojama dėl to-
lesnio tikėjimo Europos integracija,

jūsų šalys tvirtai primena, kiek daug
galima pasiekti, kai sugriaunate sie-
nas, trukdančias bendradarbiauti, už-
uot kūrus klaidingą susiskaldymą.”

„Narsiai kovojantiems ir savo de-
mokratiją bei nepriklausomybę ginan-
tiems Ukrainos žmonėms Baltijos šalys
yra galingas pavyzdys ir įkvėpimas.”

Apie NATO
„Tegul nelieka jokių abejonių: Ame-

rikos įsipareigojimai pagal 5-ąjį straips-
nį yra tvirti kaip uola ir nesvyruojan-
tys. Davėme šventą pažadą, prisiekėme
savo garbe – ir niekada, niekada neat-
sisakysime vykdyti savo įsipareigojimų.
Ne tik dabar, bet ir visados.”

„Amerika niekada neatsisakys
ginti savo sąjungininkų. Mes atsaky-
sime. Kai Rusija vėl imasi agresyvių
veiksmų ir grasina savo kaimynių su-
verenioms teisėms, NATO mūsų die-
nomis išlieka tokia pat gyvybiškai
svarbi, kokia buvo visados.”

„Puolimas prieš vieną yra puoli-
mas prieš visus. Taškas, sakinio pa-
baiga – tai visiškai elementaru, visiškai
paprasta. Norime, kad žinotumėte, kad
Maskva žinotų – jog kalbame rimtai.”

„Jungtinės Valstijos gauna milži-
nišką naudą iš jūsų narystės NATO.
Jungtinės Valstijos dėl to yra stipresnės
ir saugesnės. Mūsų galimybės vystyti
užsienio politiką priklauso nuo vie-
ningos, laisvos ir taikios Europos. Tai
pagrindas, ant kurio galime projektuoti
galią bet kur pasaulyje.”

„Estija yra viena iš vos kelių są-
jungininkų, skiriančių gynybai 2 proc.
BVP, kaip reikalauja NATO. Latvija ir
Lietuva šį tikslą numato pasiekti 2018
metais. Kartu žengiame svarbius žings-
nius stiprindami visų mūsų gynybą ir
demonstruodami atgrasymo įsiparei-
gojimą, kad nei Rusija, nei bet kuri kita
šalis niekada nesuabejotų šio aljanso
ryžtu ir pasirengimu.”

Apie D. Trump
„Kad ir ką girdite per šį įtemptą po-

litinį sezoną, abi mano šalies partijos gi-

liai įsipareigojusios NATO. Neklausykite,
ką kalba tas kitas vyrukas – jis nežino ką
kalba ir nesupranta apie ką kalba.”

Apie energetiką
„Latvijoje žengėte svarbų žingsnį li-

beralizuodami dujų sektorių, nes tai lei-
do Baltijos šalyse sukurti visiškai in-
tegruotą regioninę rinką. Lietuvos su-
skystintų gamtinių dujų terminalo,
taikliai pavadinto ‘Independence’ var-
du, inauguracija buvo didžiulis šuolis
pirmyn nutraukiant Baltijos regiono
energetinę priklausomybę nuo Rusijos.”

„Svarbu, kad tęstumėte pastan-
gas diversifikuoti energijos šaltinius ir
išplėstumėte jungtis į Europą, kad jo-
kia šalis negalėtų naudoti energetikos
jūsų suverenitetui pakirsti. Dabar yra
metas veikti, nes būtent dabar vyksta
transformaciniai pokyčiai pasaulinė-
se dujų rinkose.”

„Pirmą kartą dujos iš Jungtinių
Valstijų vartojamos Europoje ir kiek-
viena Europos šalis dabar gali nusi-
pirkti šio Amerikos ištekliaus. Tai kri-
tiškai svarbu, nes Europai reikia skir-
tingų dujų tiekimo šaltinių, o ne nau-
jų dujotiekių, kurie dar padidina pri-
klausomybę nuo Rusijos.”

D. Grybauskaitė: mes tikime JAV,
kokia jos administracija bebūtų

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
sakė pasitikinti Jungtinėmis Amerikos
Valstijomis  nepriklausomai nuo jos
valdžios pokyčių. Prezidentė pažymė-
jo, kad JAV viceprezidento vizitas buvo
skirtas aptarti NATO valstybių vado-
vų susitikime Varšuvoje priimtų spren-
dimų įgyvendinimą bei konkretų JAV
vaidmenį šiame kontekste. 

„Tai yra lyg ir toks perėjimas, pa-
likimas administracijos, kuri Lietuvai
buvo tikrai palanki. Mums svarbu,
kad būtų perėmimas, vadinamoji isto-
rinė atmintis administracijų, kokia ji
dabar beateitų”, – pasitikėjimą JAV de-
monstravo D. Grybauskaitė. 

Prezidentė patikslino, kad kalba-
ma apie saugumo, atgrasymo garanti-
jas, JAV buvimą mūsų regione vieno-
kia ar kitokia forma. Baltijos šalių
vadovai buvo patikinti, kad jos su JAV
išlieka strateginėmis partnerėmis. 

Lietuvos vadovė nebuvo linkusi ko-
mentuoti pareiškimų, pasigirdusių
Rusijoje, reaguojant į NATO vadovų
Varšuvoje priimtus sprendimus. 

Prezidentė užsiminė, kad JAV in-
vestuos ir į regioninę oro gynybą.
„Oro gynyba turės būti bendra visam
regionui. Šiuo metu mes kontaktuoja-
me ir perkame kai ką iš norvegų, bet,
be jokios abejonės, investicijos bus, ir
JAV investuos į regioninę oro gynybą”,
– sakė D. Grybauskaitė. 

Šalies vadovė teigė, kad tai, kiek ir
kokios technikos ar karių reikia mūsų
regione, spręs NATO ekspertai, ir kiek-
viena šalis tada jau dalyvaus pagal savo
pajėgumus. 

„Sąjungininkų buvimą mes jau
dabar jaučiame per pratybas, būsimo
bataliono dislokavimą, kuriam vado-
vaus Vokietija, ir taip toliau. Taigi tas
užtikrinimas, ypač atgrasymo, tikrai
yra. Mokymai ir mūsų kariuomenės
rengimo procesas, bendradarbiavimas
tarp atskirų šalių kariuomenių taip pat
vyksta kiekvieną dieną. Dvišaliu pa-
grindu Jungtinės Valstijos taip pat pa-
sirengusios investuoti ir apmokyti
mus gintis nuo nekonvencinių prie-
monių, pavyzdžiui, hibridinio karo,
kibernetinių atakų ir panašiai”, – tei-
gė D. Grybauskaitė. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

Prez. D. Grybauskaitė ir viceprezidentas Joe Biden.                          Roberto Dačkaus nuotr.
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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.

Tony mielai sutiko papasakoti „Draugo” skai-
tytojams apie sėkmingą karjerą ir savo lietuviškas
šaknis.

– Kokia Jūsų profesija?
– Aš esu žurnalistas. Iš tiesų, aš esu daug kas –

vadybininkas, skaitmeninės žiniasklaidos vado-
vas, rašytojas, bet kai manęs kas paklausia, aš vi-
suomet prisistatau, jog esu žurnalistas, nes čia
yra mano širdis. Aš įgijau magistro laipsnį Columbia
University – tai geriausia vieta mokytis amato, ku-
rioje įgijau labiausiai įkvepiančios akademinės
patirties savo gyvenime. Būtent dėl studijų aš per-
sikrausčiau gyventi į New Yorką, kuriame pasilikau
ir po studijų baigimo. Šiuo metu gyvenu Manhattan
Upper West Side dalyje, netoli Lincoln Center, o
mano darbovietė yra Times Square. Viskas ranka pa-
siekiama!

– Kaip Jūs atsidūrėte „Yahoo News”? Ar sudėtinga buvo
čia patekti?

– Kiek laiko turiu (šypsosi)? Čia atsidūriau
savo karjeros pradžioje, kuri rimtai prasidėjo 2000
metais, iš karto po to, kai baigiau žurnalistikos stu-
dijas. Keletas labai svarbių mentorių ir patarėjų pa-
dėjo man pasiekti tikslus ir atsidurti toje vietoje, ku-
rioje esu šiandien. Aš dirbau New Yorko radijuje
prieš Rugsėjo 11-osios įvykius. Išpuoliui įvykus, aš
tuoj pat išsiunčiau savo CV (Curriculum Vitae – gy-
venimo aprašymas – Red.) kiekvienai kabelinei sto-
čiai ir tinklui, nes žinojau, jog visiems jiems reikės
žmonių. 

Buvau įdarbintas MSNBC ir dirbau kaip užsa-
kovas, vėliau prodiuseris, dar vėliau straipsnių ra-
šytojas. Rick Kaplan tuomet buvo informacinio ka-
nalo prezidentas, aš gerai su juo sutariau. Kai jis tapo
žurnalistės Katie Couric vykdomuoju prodiuseriu
„The CBS Evening News”, jis mane jai pristatė. Aš
su Katie gerai sutariau. Kartu dirbom apie dešimt-
metį, įskaitant plėtros laikotarpį bei jos dienos po-
kalbių  laidos pradžią. Kai ji buvo paskirta tapti „Ya-
hoo” pasaulio naujienų vedėja, aš persikėliau čia no-
rėdamas sukurti originalią video naujienų koman-
dą.

– Kaip tapote „Yahoo!” video naujienų vadovu?
– Tai buvo ilgas ir vingiuotas kelias, bet manau,

kad aš labai tikau šiam naujam vaidmeniui, kai jiems
manęs labiausiai reikėjo. Turėjau patirties tiek te-
levizijoje, tiek skaitmeninėje vaizdo įrašų srityje, be
to, mes su Katie Couric jau buvome susidraugavę.
Kai pradėjau dirbti „Yahoo!”, iš karto buvau sve-
tingai priimtas, ir žinojau, kad turėsiu palaikymą,
kurio reikės kuriant komandą... Ir aš jį turėjau. 

– Kaip atrodo Jūsų tipinė darbo diena?
– Atsikeliu apie 6 val. 30 min. ir tuoj pat per-

skaitau skirtingų leidinių antraštes bei naujienas.
Kartais, kai jaučiuosi gerai, einu į Flywheel užsi-
ėmimą (uždaras dviračių trekas – Red.) arba bėgio-
ju, kad išsibudinčiau. Atvykstu į biurą apie 9 val.
ryto. Su komanda aptariame istorijas, kurias tą die-
ną ketiname pristatyti. Apskritai aš kalbuosi su Ka-
tie porą kartų per dieną bei peržvelgiu ypatingai ap-
krautą savo susitikimų tvarkaraštį. Apie 6 val. va-
kare perskaitau elektroniniu paštu gautus laiškus
ir dokumentus. Prieš eidamas miegoti dar kartą pa-
tikrinu elektroninį paštą ir peržvelgiu kitos dienos
tvarkaraštį. 

– Koks interviu Jums buvo įsimintiniausias ar pali-
ko didžiausią įspūdį?

– Jų buvo labai daug. Man visada patiko Nora
Ephron ir aš turėjau progą pakalbinti ją prieš jai pa-
liekant šį pasaulį (Nora Ephron – garsi žurnalistė,
rašytoja, režisierė – Red.). Interviu su JAV prezidentu
Barack Obama per „Super Bowl” 2010 metais Bal-
tuosiuose rūmuose buvo virpinantis. Bet, manau,
pats įsimintiniausias interviu buvo su jaunu ber-

Prie  ,,Yahoo!” video naujienų vairo – lietuvis

niuku, vardu Pierre Larousse. Mes jį sutikome per
Haiti dienas, po ten vykusio žemės drebėjimo. Abu
jo tėvai žuvo ir jis buvo sunkiai sužeistas. Jo ašaros
ir sielvartas persekiojo mane dar gana ilgą laiką. Mes
neseniai pasidomėjome, kaip šiam berniukui seka-
si, ir aš nudžiugiau sužinojęs, kad jis yra gyvas ir
sveikas. Gyvenimas Haiti nėra lengvas, tačiau Pier-
re rado savo kelią ir siekė geriausio. Kartais tai vis-
kas, ko gali tikėtis. 

– Neseniai Jūsų studijoje lankėsi Lietuvos užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius. Kokį įspūdį jis Jums pa-
liko? Kokiomis temomis diskutavote?

– Buvo šaunu su juo susitikti ir pokalbis su juo
man labai patiko. Jis turi gerą humoro jausmą! Mes
diskutavome keliomis rimtomis temomis, tokiomis
kaip terorizmas ir „Brexit” (Didžiosios Britanijos iš-
stojimas iš Europos Sąjungos – Red.). Taip pat kal-
bėjome apie Rusiją ir Vladimiro Putino agresiją, pro-
pagandos karą, kurį jis vykdo. Šios temos sudarė di-
delę dalį mūsų pokalbio. Taip pat ministras turėjo
galimybę papasakoti apie Lietuvą ir kaip tauta lai-

Tony Maciulis su Lietuvos užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi „Yahoo News” studijoje diskutavo politikos te-
momis.                                                                                                                                                                                „Yahoo News” nuotraukos

kosi šiandien. Aš tikrai norėčiau nuvykti į Lietuvą
artimoje ateityje!

– Ar be Lino Linkevičiaus Jūsų studijoje lankėsi ir kiti
lietuviai? Ar dažnai sutinkate lietuvių ren giniuose į kuriuos
vykstate?

– Manau, jog lankėsi. Įdomu tai, kad nors mūsų
šalis yra maža, lietuvių yra visur! Aš mokėjau už savo
sąskaitą viename Londono restorane ir padavėja, pa-
žvelgusi į mano kreditinę kortelę, prisistatė, jog taip
pat yra lietuvė!

Kalbant apie renginius, aš dalyvavau keliuose
Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate New
Yorke vykusiuose renginiuose, tiksliau, susitiki-
muose su vietos lietuviais profesionalais. Man teko
didelė garbė asmeniškai susipažinti su Lietuvos am-
basadoriumi JAV ir Meksikoje Rolandu Kriščiūnu
bei LR generaliniu konsulu New Yorke Juliumi
Pranevičiumi. Turėjome progą padiskutuoti apie lie-
tuvišką paveldą, mūsų karjeras, Lietuvos santy-
kius su Rusija bei žiniasklaida. 

– Gimėte Amerikoje, tačiau turite lietuviškas šaknis.
Papasakokite plačiau apie savo šeimą. Kas pirmasis išvyko
iš Lietuvos į Ameriką? Ar vis dar turite giminių Lietuvoje? 

– Mano tėčio tėvai, Kostas ir Ona Maciulevičiai,
kilę iš miestelio netoli Kauno. Jie, kaip ir tūkstan-
čiai kitų, pabėgo iš komunizmo ir nusitiesė kelią į
pabėgėlių stovyklą pokario Vokietijoje. Mano tėtis
gimė toje stovykloje. Pasak įrašų, kuriuos rado
mano mama, jie į Ameriką atvyko  1950 m. birželio
15 dieną. Štai taip prasidėjo mano tėčio amerikietiška
istorija.

Kalbant apie gimines, mano tėtis  mano, jog mes
vis dar turime tolimų giminaičių Lietuvoje. Mano se-
nelė buvo tie ,,klijai”, kurie palaikė ryšį su Lietuva.
Aš prisimenu, jog ji turėjo šūsnį laiškų, gautų iš drau-
gų ir pusbrolių, kuriuos ji paliko. Deja, daugelis jų
jau yra mirę, kaip ir mano močiutė, ir aš nepažįstų
jų vaikų ar anūkų. 

– Ar turite kažką lietuviško savyje? 
– Mano seneliai dirbo nepaprastai sunkiai, no-

rėdami atsivežti savo šeimą į Ameriką ir suteikti
jiems geresnį gyvenimą. Mano senelė valydavo baž-
nyčias, o senelis dirbo gamykloje. Jie įskiepijo
mano tėčiui tą pačią darbo etiką, meilę šeimai ir
mokslo svarbą, kad mūsų gyvenimas būtų geresnis.
Mano mama kilusi iš šeimos, kuri puoselėjo pana-
šias vertybes – sunkiai dirbančių vidurio vakarie-
čių tipas. Mano sesuo Julie ir aš gavome visą tą mei-
lę ir palaikymą. Kas mane daro lietuviu? Manau, tai
mano darbo etika, mano aistra žinioms ir mano ne-
priklausomybė.

Tony Maciulis su kolege Katie Couric dalyvavo JAV Res-
publikonų partijos nacionaliniame suvažiavime.
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GITANA MERKELIENĖ

Apie buvusios Aušros Vartų baž-
nyčios New Yorke sunaikinimą rašiau
praėjusiais metais. Tiesą pasakius, dva-
sinė parapija tebegyvuoja, įsižiebusios
praktinės sielovados kibirkštys negęsta.
Praradę savo šventovę (bažnyčios pa-
statas galutinai nugriautas 2015 m.
balandį) buvusieji ištikimi parapijiečiai
veiklą tęsia. Jau antra vasara Lietuvo-
je rengiami susitikimai rodo, kad nu-
griovus pastatą liko tikinčios ir mylin-
čios širdys, kurios ir toliau bent kartą
per metus susiburia. Šiemet bendrai
maldai ir pabendravimui rugpjūčio 16
d. buvo susiburta Vilniaus Aušros Var-
tuose. Pakalbinau keletą buvusių Auš-
ros Vartų parapijos New Yorke parapi-
jiečių, teiraudamasi, kas juos skatina tai
daryti, kodėl gyvuoja „širdžių bažny-
čios” vardą gavęs judėjimas ir ką tai
jiems reiškia. 

Rytis Širvinskas: „Į New Yorką at-
važiavau 2005 m., kai Aušros Vartų baž-
nyčia jau nebeveikė. Taip, iš pradžių su
didele viltimi rinkomės prie NY Ka-
tedros reikšti savo nerimo ir protesto
prieš ruošiamą uždarymą. Po keleto
metų mano entuziazmas išblėso, nes
pamačiau, kad  tikimybė ją išlaikyti
tirpsta greičiau nei pavasarinis snie-
gas. Be to, aš nesu labai tikintis, nes
Dievą matau kiekviename žmoguje – jis
man yra didžiausia gyvenimo mįslė.
Mano apsisprendimas dalyvauti šiame
judėjime buvo inspiruotas daugiau
tautinio architektūrinio palikimo iš-
saugojimo idėjos. Mindaugo paskatin-
tas kartkartėmis atvažiuodavau pa-
laikyti savo tautiečių, besirenkančių
prie bažnyčios. Dėl šio judėjimo ateities

Aušros Vartų New Yorke dvasinė parapija tebegyvuoja

Praradę Aušros Vartų bažnyčią New Yorko lietuviai buriasi prie Aušros Vartų Vilniuje.                                                       G. Merkelienės nuotr.

Eimantė Arbutavičiūtė.                    Asmeninio albumo nuotr.

norėčiau pasakyti taip: bendrauti yra
gražu, bet perkelti New Yorko viltis ir
skausmą į Vilnių nelabai matau pras-
mės. Aš esu žemiškas žmogus ir dau-
giau patiriu džiaugsmo bendrauda-
mas kasdieniais reikalais. Bet Min-
daugo ir Ritos Stelmokienės  pastangas
bei užsidegimą labai vertinu ir bran-
ginu, nes supratau, kad tokio gilaus įti-
kėjimo aš jau nepasieksiu.”

Mindaugas Blaudžiūnas: „Toks jaus-
mas, jog su bažnyčios nugriovimu ir
manyje kažkas sugriuvo. Nusivyliau
organizuota religija. Tokią bažnytėlę

Lietuvoje būtume apsupę ir išsaugoję
taip pat, kaip ir Seimo rūmus.” 

Genovaitė Meškelienė: „Aušros Var-
tų parapijoje atsidūriau pamačiusi
skelbimą internete. Susidomėjau, at-
ėjau, patiko. Man padarė įspūdį pra-
sminga Ritos malda, kantrybė aš-
tuonerius metus burti žmones prie
uždarytos bažnyčios. Nuėjau ant laip-
tų 2012 m., ir ’prilipau’. Gana dažnai
ateidavau melstis iki pat uždarymo
2015 m. Ir praėjusiais metais, ir šie-
met Lietuvoje dalyvavau Ritos ir Gi-
tanos organizuojamame renginyje.

Abu renginiai savaip įdomūs ir pra-
smingi. Tas pats bažnyčios pavadi-
nimas Aušros Vartai – ir New Yorke,
ir Vilniuje. Šventa vieta šiame Vil-
niaus senamiesčio kampelyje. Malo-
nu buvo sutikti New Yorko lietuvius
kitoje aplinkoje. Čia susirinkusieji
esame bendraminčiai, nors maža da-
lele prisidedantys prie šventų vietų
paminėjimo ir išsaugojimo. Labai
džiugu, kad renginuke dalyvavo ir
jaunimas. Gal jis po daugelio metų tęs
mūsų idėjas. Labai norisi, kad susi-
burtume ir kitais metais, tai jau tam-
pa tradicija.”

Po pamokų turėdama laisvo laiko ir galėdama
nerūpestingai stebėti praeivius parke jau-
čiuosi tokia privilegijuota. Mane visada žavėjo

parko gyvumas: vaikai su seneliais, besidžiaugian-
tys nuostabiu oru, paaugliai, kurie visai kaip aš, il-
sisi po pamokų ir, žinoma, suaugusieji, po dienos dar-
bų skubantys namo. Kartais užsisvajojusi pagaunu
save mąstant, jog gyvenimas prieš kelis dešimtme-
čius kaip diena ir naktis skyrėsi nuo dabartinio,  man
tokio įprasto ir mielo širdžiai. Sveiku protu sunku
patikėti, kad beveik prieš septyniasdešimt metų
mano bendraamžiai krito kovoje už nepriklausomą
tėvynę.

Klausiu savęs ar tie mažyliai, žaidžiantys par-
ke, okupacijos metu vis dar būtų tokie guvūs?  Kad
ir kaip stengčiausi įsivaizduoti tą parke aidintį
krykštavimą ir šypseną keliantį juoką, galiu galvo-
ti tik apie jų silpną raudą, tėvams kraunant daiktus
prieš kelionę į Sibirą, sužinojus apie jų teikiamą pa-
galbą partizanams. O gal visgi jie būtų pakankamai
protingi ir neišduotų miško brolių KGB pareigū-
nams, persirengusiem partizanais. Ar jie sielotųsi,
matydami vyresniuosius brolius ar seses, vidury
tamsiausios nakties, besiruošiančius į mišką, kad
prisidėtų prie kovos prieš totalitarinę valstybę? Ar
jiems tai rūpėtų?

Klausiu savęs, ar mano bendraklasiai, vairuo-
jantys brangius, už tėvelių pinigus pirktus auto-
mobilius, paaukotų asmeninę laimę dėl Lietuvos ne-
priklausomybės. Ar jie būtų tie, besipriešinantys iki
paskutinio kraujo lašo, ar tie, kurie gėdingai talkintų

Atminimas neišblės

Regis, kad suaugusieji daug žino apie ginkluotą re-
zistenciją, bet kiek iš jų okupacijos akivaizdoje iš-
drįstų išeiti į miškus? Kiek iš jų ir toliau gyventų savo
prisitaikėliškus gyvenimus? 

Klausiu savęs, ar vyresnioji karta dar pamena lie-
tuvių kovą prieš Sovietų Sąjungą. Mano močiutė vis
dar atsimena, koks siaubas apimdavo grįžus namo iš
miško, kur kaimo žmonės slėpėsi nuo Raudonosios
armijos: namai būdavo apversti aukštyn kojom, lan-
gai išdaužyti, o aplink mėtydavosi tik naminių paukš -
čių galvos. Mano senelis, kuris būdamas visai mažas
buvo ištremtas į Sibirą, išsaugojo partizanų dainų
rinktinę. Tyriausias dėkingumas ir įvertinimas,
meilė ir švelnumas, patriotizmas ir atsidavimas – šie
nuo mažų dienų širdį šildantys jausmai įamžinti kny-
gos puslapiuose. Mūsų seneliai, išgyvenę tą siaubingą
lietuvių tautai laikotarpį, yra partizanų ir jų mora-
linių vertybių gyvas palikimas, blėstantis vis labiau
įsigalint materializmui.

Man kartais darosi baisu pagalvojus, kad gink-
luota rezistencija grimzta į užmarštį, o kraujas, iš-
lietas kovojant už tėvynę, tampa bevertis. Vien nuo
minties, jog jaunų vaikinų gyvybės, paaukotos kovoje,
tampa savaime suprantamu dalyku, suskaustą širdį.
Rodos, kad žmonės nebesuvokia, kokią milžinišką įta-
ką ginkluota rezistencija padarė mūsų tautinio iden-
titeto formavimuisi. Mano pesimizmą nuolat su-
griauna pilietinės  iniciatyvos: įvairūs žygiai parti-
zanų takais, partizanų dainų konkursai, įvairūs
minėjimai prie memorialų. Partizanų drąsa ir noras
gyventi nepriklausomoje valstybėje išliko iki mūsų
dienų. Tai įrodo paprastas pavyzdys:šauktinių ne-
prireikė, nes savanorių, atlikti privalomąją karo tar-
nybą, buvo daugiau nei tikėtasi. Tai tik įrodo jauni-
mo norą gyventi nepriklausomoje valstybėje, pasi-
ryžimą ginti savo šalį su tokia pat drąsa ir atsidavi-
mu, kokiu prieš kelias dešimtis metų kovojo ir par-
tizanai.  Jie mums paliko ne tik tautinį identitetą, bet
ir norą gyventi nepriklausomoje valstybėje. Pa-
prasti darbai, turintys kilnią misiją, neleis pamirš-
ti žuvusių už tėvynę. Ant nepriklausomybės auku-
ro sudėtos gyvybės nebus pamirštos tol, kol lietuviai
saugos moralines vertybes ir vertins tuos, kurie pa-
aukojo savo gyvybes vardan mūsų laisvės.

okupantams, fotografuotų ir tyčiotųsi iš žuvusių par-
tizanų kūnų? Ar apsuptyje jie pasiduotų? O gal
garbingai žūtų, jau šalti pradėjusiomis lūpomis
melsdami, jog jų gyvybė bei išlietos motinų ašaros
nebūtų bevertės? Nors apie ginkluotą rezistenciją ži-
nome tikrai daug, vis tiek sunku įsivaizduoti, kokią
tragediją išties išgyveno lietuviai.

Klausiu savęs, ar suaugusieji dar pamena tas pa-
sakas prieš miegą ir dainas apie partizanus, dai-
nuotas jų senelių. Visi, užaugę komunistinėje sant-
varkoje, dar tikriausiai pamena, jog buvo drau-
džiama kalbėti apie pasipriešinimą, o partizanus vie-
šai vadindavo išdavikais. Nors Sovietų Sąjunga ir
bandė ištrinti partizanus iš jaunosios kartos at-
minties, visi jų bandymai buvo visiškai beviltiški.

Alytaus ir Rochesterio susigiminiavusių miestų komiteto
pirmininkas, LR garbės konsulas New Yorko valstijoje
Rimas Česonis pasiūlė gražią idėją – surengti mokinių raši-
nių konkursą, skirtą pagerbti partizaninėms kovoms ir
Lietuvos pasipriešinimui sovietinei okupacijai. Konkursas
įvyko, komisija įvertino gimnazistų rašinius lietuvių ir
anglų kalbomis, nugalėtojai buvo apdovanoti piniginėmis
premijomis ,,Alytaus dienų” metu. Spausdiname I vietos
laimėtojos, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimna-
zijos IV klasės mokinės Eimantės Arbutavičiūtės rašinį.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Birželio 30 d. „Skautybės kelyje” buvo paskelbtas
pluoštas prisimini mų apie per anksti palikusį mus
skautą – brolį Liną Paužuolį. Šian dien šeima dalijasi
dar keliais atsitikimais iš a. a. Lino, kuris buvo links-
mo būdo, visada pasiruo šęs ką nors pasakyti ar pa-
daryti juo kingo, gyvenimo.

Lankant Šv. Lawrence gimnaziją, Linas iš che-
mijos mokytojo gavo užduotį – laboratorijoje
pagaminti paraką. Po ra studentų susidomėjo:

„Ar jie gerai padarė? Reikia išban dyti.” Uždegus pa-
 raką, laboratorija prisipildė dū mų. Už neleistiną ban-
 dymą du studentai buvo išprašyti iš gimnazijos. Baus-
mė palietė ir Liną, nes jis buvo tas asmuo, kuris „juo-
ką” užbaigia. Sumanytojas sėdi ausis suglaudęs, o Li-
nas tai tęsia ir yra nu baudžiamas...

Rako   stovykloje  skautus dainuoti  mokindavo
a. a. Faustas Strolia arba brolis Puodžiūnas. Kai ku-
rios dainos buvo populiarios, skautai jas mielai dai-

nuodavo. Viena iš tų dainų yra: „Links mumas eina per
girias, paukš teliai kelia vestuves”. Linui parūpo su-
žinoti, ką „jaunikis daro per vestu ves”. Paleistas
gaidys prie vėliavų stie bų kapstė kojomis žemę, o gal
ruo šėsi „vestuvėms”? Stovyklos vadovybė pažiūrėjo
tai kitomis akimis, liepdami gaidį atiduoti ūkininkui.
Be „jaunikio” negalėjo būti vestuvių. Taip ir liko ne-
atsakyta į klausimą, kaip paukščiai kelia vestuves?

Kita populiari daina: „Pradės aušrelė aušti, pra-
dės gaidžiai giedoti, neleidžia skautams miegoti”. Rei-
kia išbandyti! Gaidys važiuoja stovyklon, įkištas į spe-
cialų lagaminą, kad ne uždustų. Stovyklos vadovybė,
iš gir dusi apie Lino norą patyrinėti dai nos žodžių tik-
rumą ir turėdami skir tingą nuomonę nei Lino, pata-
rė grą žinti gaidį ūkininkui ir tik tada grįžti į stovyklą.

Pradėjęs skautauti nuo jaunu mės ir stovyklau-
damas įvairiose sto vyklavietėse, Linas pastebėjo, kad
skautai daug laiko praleidžia nenau dingai. Pasitaręs
su skautų tėvais, no rinčiais, kad jų sūnūs darytų pa-
 žangą skautų sueigose, į tunto veiklą įjungė ameri-

kiečių skautų progra mos dalį – „erelio” ženklo
programą. 

Tunte ar draugovėse skautiškos veiklos pa-
grindas yra gerai pasi ruo šęs vadovas. Vadovo pasi-
ruošimui yra naudojami trys būdai: jaunam vadovui
– „Gintaro/Ąžuolo” savaiti niai kursai, o suaugusiam
vadovui – tarptautiniai skautiškos veiklos kursai, ku-
riuos praveda kiekviena valstija savo vietovėje
„Wood Badge”  – Gilvelio kursai.

Kursai rengiami savaitės metu arba savaitgaliais;
kad gautų pažy mėjimą, kursantai turi įdėti daug
energijos ir parodyti norą mokytis.

Linas nelankė aukščiau pami nėtų vadovavimo
mokyklų (kursų), bet buvo skaitęs daug vadovams
skirtos literatūros. Jis savo energiją sky rė skautų to-
bulinimui. Liko daug ne užbaigtų darbų, kuriuos tu-
rės atlikti kiti vadovai.

Mielas Linai, ilsėkis Dievo karalystėje.

Senas Vilkas

Šią vasarą Rako stovyklai suka-
 ko 60 metų! Šiam ypatingam ju-
bilie jui mūsų skautai paruošė

laiko kapsulę. Toje kapsulėje buvo
įdėtas kiek vieno stovyklautojo as-
mens lapas, kuriame buvo pažymėta
stovyklautojo mėgiami dalykai ir sto-
vyklautojo nuotrauka. Kapsulė buvo
užkasta ma šinų stovėjimo aikštelėje
netoli Rako paminklo. Toje vietoje
kabo plakatas, kuriame parašyta,
kad 2031 m. (per Rako 75 m. jubiliejų)
kapsulė bus atidaryta. Man tada bus
32 metai!

Nors Rako stovykla šiais metais

Majos kampelis
„Rakas 60”

Rako stovykla – be brolio Lino

Gintarinio inkaro pastovyklė. Jūrų skautės švenčia 80 m. jubiliejų.                                                                                                                                                                          Majos Chiapetta albumo nuotr.

vyko tik savaitę (liepos 16–23 d.), skau-
tai nuveikė daug smagių darbų.  Ant-
radienį visos jūrų skautės iš Gin tarinio
inkaro pastovyklės iškylavo Pere Mar-
quette upėje su plaustais. Bu vo saulė-
ta ir smagi diena, pra lei s ta su nuosta-
biomis sesėmis. Trečia dienį vyko visos

stovyklos olimpiada. Visi stovyklau-
tojai buvo suskirstyti į aštuonias miš-
rias komandas. Kiek vie na komanda at-
stovavo mažiau girdėtiems kraštams:
Mozambikui, Bu rundžiui, Tuvalu,
Rytų Timorui, Tadžikijai, Uzbekijai,
Gambijai, Bur kina Fasui. Komandos

pavyzdingai sportavo, smagiai žaidė
žaidimus sto vykloje ir prie ežero. Mo-
zambiko ko manda laimėjo aukso, Bur-
kina Faso – sidabro, o Gambijos –
bronzos prizus. Ketvirtadienio vakarą
vyko talentų va karas, kuriame pasi-
rodė daug nuos tabių dainininkų, mu-
zikantų, juokdarių ir t. t. 

Savaitė prabėgo greitai, ir sto vyk-
 lautojai savaitę smagiai užbaigė šo-
kiais. Šeštadienį buvo liūdna atsi svei-
kinti ir išvažiuoti, nors manęs lau kė
dar pora skautiškų stovyklų.

g. valt. Maja Chiapetta 

Naujos gintarės: Erika Katauskaitė, Krista Mikalūnaitė, Maja Chiapetta, Alissa Pociūtė, Jaz-
mina Raudytė, Licija Marcalytė. Ūdryčių vadovė g. valt. Maja su sese Annika.
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ALGIRDAS ZAILSKAS

Kompanijos „Morningstar” isto rija prasidėjo
Čikagoje, vieno miega mojo bute Lincoln Par-
ke. Jos įkūrėjas Joe Mansueto, atsisakęs ak-

cijų analitiko darbo, įmonę įregistravo 1984 metais.
Tuo metu JAV populiarėjo investiciniai fondai ir
401(k) pensijų planai. Mansueto suprato, kad inves-
tuotojams trūksta nešališkos informa cijos priimant
investavimo spren dimus. Šiandien jo įkurta kom-
panija jau veikia 27 pasaulio šalyse.

Idėją pavertė verslu

Joe Mansueto, dar dirbdamas ak cijų analitiku,
pastebėjo, kad viduti niams investuotojams trūksta
palyginamos informacijos apie investici nius fondus.
Mansueto taip pat manė, kad paprastiems žmonėms
reikalinga profesionali investicijų analizė. Kur-
 damas verslą jis užsibrėžė tikslą – pa dėti investuo-
tojams pasiekti savo finansinius tikslus. Buvo įdar-
binti ke li darbuotojai ir komanda kibo į darbą – pra-
dėjo rinkti informaciją apie investicinius fondus. 

„Morningstar” produktas vadinosi The Mutual
Fund Sourcebook™ (investicinių fondų knyga). Lei-
dinys kainavo 32,50 dol. už ketvirtį ir pirmaisiais me-
tais pritraukė 600 prenumeratorių. Knyga pasidarė
svarbi ne tik investuotojams, bet ir finansų pa tarė-
jams bei finansų institucijoms. 

„Morningstar” išaugo į tarptau ti nę kompaniją.
Šiandien įmonėje dir ba jau per 4 000 darbuotojų, pra-
 ėjusių metų pajamos siekė 789 milijonus dol.

Investicinių produktų reitingavimas

„Morningstar” siūlo eilę paslau gų privatiems in-
vestuotojams, finansų patarėjams, turto valdyto-
jams ir pensijų planų tiekėjams. Kompanija tiekia fi-
nansinius duomenis ir siūlo investicinių fondų, ak-
cijų ir įvairių anuitetų analizę – duomenys apima
maždaug 530 000 investicinių produktų. Privatiems
investuotojams „Mor ningstar” gali padėti įvertinti
finansų patarėjų suteiktus investicijų pa tarimus.

Ko gero, geriausiai žinomas „Mor ningstar” siū-
lomas investicinių fondų reitingavimas žvaigždutė-

„Morningstar” – tarptautinė kompanija, įkurta Čikagoje

mis – istoriniai fondų investavimo rezulta tai (pako-
reguoti pagal riziką) įvertinami nuo vienos iki pen-
kių žvaigždučių. „Morningstar” taip pat anali zuoja
ilgesnio laikotarpio investici nių fondų rezultatų
perspektyvas ir suteikia jiems vertinimą nuo blo-
giausio „Negative” iki geriausio „Gold”. 

Įmonių akcijos reitinguojamos „Morningstar”
analitikams atlikus akcijų tikrosios vertės (angl. int-
rinsic value) nustatymą.

Žinoma, „Morningstar” reitingai netu rė tų būti
vertinami kaip reko men dacija pirkti ar parduoti fi-
nan si nius produktus. Reitingus reikėtų naudoti
kaip papildomą informaciją investicinių sprendimų
priėmimo procese, kuris pas kiekvieną yra indivi-
dualus – skiriasi finansiniai tikslai, tolerancija ri-
zikai ir valdomas portfelis. 

Kompanijos įkūrėjas ir vadovas Joe Mansueto. 
,,Morningstar” nuotr.

,,Morningstar” centrinė būstinė Čikagos centre – 22 W.
Washing ton St.                                              Behance.net nuotr.

Jungtinių Tautų (JT) būstinėje
New Yorke rugpjūčio 23 dieną,
antradienį, surengtas Lietuvos,

Latvijos ir Estijos išeivių istorijai skir-
tos parodos pristatymo renginys. 

Pasak Lietuvos nuolatinės atstovės
JT ambasadorės Raimondos Murmo-
kaitės, istorinės atminties išsaugoji-
mas kitoms kartoms – itin aktualus,
ypač dabar, kai esame pakartotinių
bandymų perbraižyti Europos žemė-
lapį liudininkai, kai pasaulį krečia di-
džiausia migracijos krizė nuo Antrojo
pasaulinio karo laikų. 

Paroda pasakoja iš savo gimtinių
dėl sovietinių represijų pasitrauku-
sių Baltijos šalių politikos, mokslo ir
kultūros elito atstovų gyvenimo isto-
rijas. Pasakojimui pasitelkiamos jų

šeimų išsaugotos relikvijos: dienoraš-
čiai, dokumentai ir fotografijos.

Ekspozicija parengta bendromis
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Či-
kagoje, Vytauto Didžiojo universiteto
Lietuvių išeivijos instituto bei lietuvių,
latvių ir estų bendruomenių išeivijoje
pastangomis. Lietuvos nuolatinė misija
JT surengė šios parodos pristatymą JT
būstinėje New Yorke. 

Parodos pristatymo renginyje ap-
silankė daugiau kaip pusantro šimto
svečių – JT diplomatų, sekretoriato dar-
buotojų, žiniasklaidos ir Baltijos šalių
bendruomenių atstovų. 

Paroda JT būstinėje bus ekspo-
nuojama iki rugpjūčio 26 dienos. 

ELTA

Jungtinėse Tautose pristatoma Baltijos šalių išeivių istorija

Parodos atidaryme apsilankė JT diplomatai, žiniasklaidos, Baltijos šalių bendruomenių
atstovai.                                                                                                                                            URM nuotr.

Komentarai apie įvykius rinkose

„Morningstar” taip pat analizuoja aktualijas pa-
saulio rinkose ir pa teikia savo komentarus inves-
tuotojams.

Vienoje iš kompanijos publikacijų „Brexit” tema
juokaujama, kad „Brexit” stipriau loja nei kanda. Kom-
 panijos specialistai komentuoja praėjusio mėnesio
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) pasaulio ekonomi -
kos prognozes, pagal kurias D. Bri tanijos ekonomika
šiais metais turė tų augti 0,2 proc. lėčiau nei progno-
 zuota anksčiau. Kitų metų šalies augi mo prognozė su-
mažinta 0,9 proc. TVF 2017 metų pasaulio ekonomikos
augimo prognozę sumažino nuo 3,5 iki 3,4 proc.

Kita vertus, 2017 D. Britanijos eko nomika turėtų
augti 1,3 proc. – greičiau nei Vokietijos, kuriai TVF
prog nozuoja 1,2 proc. plėtrą. Reikš mingos įtakos kitų
metų pasaulio eko nomikos augimo lėtėjimui D. Bri-
 ta nija daryti neturėtų dėl sąlyginai mažo šalies dydžio.

Žinoma, D. Britanijos ekonomi kos prognozės gali
keistis, nes šiuo metu nėra žinoma, kaip šaliai sek-
sis tarptautinės prekybos derybos su Europos Są-
junga ir kitomis šalimis. 

Naujo logotipo sukūrimas 

Grįžkime prie įmonės istorijos. Praėjus penke-
riems metams po įkūrimo, Joe Mansueto nusprendė
atnaujinti įmonės logotipą. Jis perskaitė Paul Rand
knygą „A Designer’s Art”. Paul Rand buvo sukūręs lo-
gotipus tokioms kompanijoms kaip IBM, UPS ir
ABC. 1991 metais Mansueto susi sie kė su 75-erių di-
zaineriu ir buvo sutarta sukurti naują „Morningstar”
logotipą už 50 000 dol., pusę sumos su mokant iš anks-
to. Mansueto naująjį logotipą iki šiol vadina viena ge-
 riau sių savo kada nors darytų in vesticijų į įmonę.

Įmonėje nei vienas darbuotojas neturi kabineto (įskaitant ir Joe Mansueto bei kitus vadovus) – visi yra vienodai priei-
nami.                                                                                                                                                                                                        Unifor.lt nuotr.
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Praėjusiais metais vykusių „Lie tu vių dienų” aprašymas buvo baigtas tokiu saki-
niu: „Visa tai patyrusi ma no žmona jau galvoja organizuoti šei mynos išvyką į kitų
metų ‘Lietuvių dienas’” („Draugas”, 2015.08.25). Po to sukūrėme tai progai marš-
kinėlius ir laukėme 2016 metų „Lietuvių dienų”, vyksiančių rugpjūčio 13–14 die-
nomis Frackville, PA. Šis festivalis, pradėtas 1914 m. – prieš 102 metus – yra lai-
komas ilgiausiai tebesitęsiančiu etni niu metiniu renginiu Amerikoje.

Kaip ir praėjusiais metais, šventė vyko miestelio apsipirkimo centro pa-
talpose. Dar prieš renginio oficialų atidarymą susirinkusiųjų nuotaiką
kėlė „Sensations” muzikos grupė. 12:40  val. po pietų šventė buvo atida-

 ryta JAV ir Lietuvos himnais. Šven tės programai vadovavo Paul Doma lakes, Lie-
tuvos vyčių 144 kuopos iždi ninkas. Jo brolis Larry yra kuopos pirmininkas, o
visa Domalakes šei my na yra tarsi tos apylinkės lietuvių ne tik širdis, bet ir ener-
ginga darbo jėga. Buvo pristatytas viršila John A. Stricker, kuris partnerystės
su Lie tuva programoje yra Pennsylvanijos kariuomenės ryšininkas. Šiais lai-
 kais tokia partnerystė įgyja naujos svarbos. Programos vadovas susirin-
 kusiems pristatė garbingą lietuvių išeivių istoriją, pabrėždamas valstijos ang-
lių kasyklose dirbusiųjų įna šą. Neveltui Schuykill apskritis yra valdžios pri-
pažinta kaip lietuviškiausia apskritis valstijoje ir jai suteiktas „Little Lithua-
nia” titulas.

Programoje pynėsi pristatymai, atžymėjimai, padėkos, muzikos ir dai nų gar-

Baltimorės šokių grupės ,,Malūnas” (vadovai Rytis Grybauskas ir Eglė Baublys-Noepk)
šokėjėlės savo jaunatviška energija užbūrė žiūrovus.

Siuvinėjimo menas ne tik nesensta, bet kasmet populiarėja.

Ketvirtos kartos lietuvaitė Karen Domalakes kartu su vaikučiais inscenizavo pasaką ,,Eglė žalčių karalienė”.                   Jono Dunčios nuotr.

„Lietuvių dienos” parvedė į žemę mūs tėvų

,,Lietuvių dienų” vyr. organizatorius adv.
Paul Domalakes.

Šokių grupės ,,Malūnas” vadovas Rytis Gry-
bauskas.
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sai. Dvylika pradžios mo kyklos vaikučių, lankančių katalikiš kas mo-
kyklas, gavo mokslo stipendijas. Nuotaikingai visus linksmino daini-
ninkas Augis Dicevičius iš Clevelando, OH. Karen Domalakes su gru-
pe vaikučių inscenizavo pasaką „Eglė žalčių karalienė”. Šis vaidinimėlis
buvo pakartotas ir kitą dieną. Popietei įsibėgėjus buvo išdalinti dainų
žodžiai ir visi kartu prie partizanų laužo dainavome patriotines dainas.
Prie laužo kartu dainavo ir lietuvių partizanų uniformomis ap sirengę
vyrai. Dienai baigiantis daug kas sugužėjo į svetainę, kur vyko „Boi-
lo” konkursas. Man tai negirdėtas žodis, reiškiantis krupniką. Ne tik
teisėjai, bet ir svečiai ragavo įvairių krupnikų. Laimėtojai buvo paskelbti
kitą dieną. Olimpinės žaidynės nebuvo įtrauktos į „Lietuvių dienų” prog-
ramą, – o tą vakarą kaip tik žaidė Lietuvos ir Ispanijos krep šinininkai,
– bet teko ne tik jas matyti, bet ir išgyventi nusivylimą netikėtu mūsiškių
pralaimėjimu. 

Antroji diena prasidėjo šv. Mi šiomis Marijos Dangun Ėmimo baž-
 nytėlėje. Jos vitražuose matomi šv. Kazimieras, Šiluvos Marija, šv. Jur-
 gis. Ant sienos kabo Aušros vartų Marijos paveikslas. Praėjusių metų
aprašyme minėjau, kad prie altoriaus stovėjo nublukusi Lietuvos tris-
palvė. Šiemet jos jau nebebuvo. Pustuštėje bažnyčioje per pamokslą ku-
nigas priminė garbingą šios apylinkės lie tuvių istoriją. Šv. Mišios buvo
pradėtos Lietuvos himnu ir baigtos „Ma rija, Marija” giesme. 

Mano žmonai šis savaitgalis pri minė Marianapolio lietuvių ge-
guži nes prieš šešiasdešimtį metų. Tai nuotaikai sukelti padėjo
lietuviškas maistas, kurio abi dienas buvo galima nusipirkti.

Užkandžiaujant prie ilgų stalų teko susipažinti su kitais tautiečiais. Iš-
skirtinai noriu pami nėti Henry Gaidis, atvykusį iš Balti more, MD. Pa-
sirodo, kad jis gerai pažinojo kun. Kazimierą Pugevičių, Vytautą Ėrin-
gį (mano buvusį kai myną Lietuvos kaime), kartu su Juo zu Gaila pri-
klauso tam pačiam JAV veteranų skyriui. Ne prie užkandos stalo, bet
taip pat teko susipažinti ar vėl susitikti su ŠALFASS pirmininku Lau-
rynu Misevičiumi, žurnalo „Bri dges” redaktore Terese Vekteris, JAV
LB Krašto valdybos vicepirmininke informacijai Laima Liutikiene, dr.
Jonu ir Vitalija Dunčiais ir kitais. 

Antrąją dieną padidėjusį „Lietu vių dienų” dalyvių skaičių džiugino
vaikučių tautinių šokių ratelis, pa kartotas „Eglės žalčių karalienės” vai-
 dinimėlis. Jaunatviška energija žiūrovus užbūrė Baltimorės šokių gru-
pė „Malūnas”, kuriai vadovauja Rytis Grybauskas ir Eglė Baublys-
Noepk.  Pasijutau lyg dalyvaująs šie met vykusioje Tautinių šokių šven-
tėje Baltimorės mieste, kur neteko būti. 

Dienai einant vakarop vėl vi siems dainavo Augis Dicevičius. Įsi drą-
sinęs jo paprašiau padainuoti Vy tauto Kernagio dainą apie Colorado va-
balus. Tai dar sovietinių laikų sa tyrinė daina apie kolchozus ir tuo lai-
ku būtą (ne)tvarką. Prisipažino ilgą laiką jos nedainavęs, bet taip įspū-
dingai padainavo, kad susilaukė garsiausių žiūrovų katučių, nors, spė-
ju, dauguma dainos žodžių nesu prato.  

„Lietuvių dienos” buvo uždarytos sudainuojant „Lietuva brangi”
ir „God Bless America”. Žmonėms skirstantis prie mikrofono priėjo jau-
nuolis ir be jokio įvado pradėjo „a capella” giedoti Pauliaus Jurkaus pa-
rašytą giesmę „Kaip grįžtančius namo paukščius parveski Viešpatie ir
mus. Į žemę mūs tėvų parveski…” Giedorius gal liks nežinomas, bet jo
spontaniškai prasiveržusi ir nuoširdi giesmė paliko neišdildomą įspū-
dį. 

Tą savaitgalį prie daugelio pre kystalių galima buvo įsigyti ginta-
 rinių papuošalų, medžio drožinių, stiklo gaminių, aprangos su tautine
simbolika, muzikos įrašų, knygų bei žurnalų. Prie vieno stalo sėdėjo
Phyllis J. Edwards, knygos „The Invincible Heart” autorė. Pasirodo, kad
jos mergautinė pavardė buvo Kriaučiūnaitė, taip įrašyta ir jos knygo-
je. Kiti stalai viliojo lietuviško maisto gaminiais – šakočiais, duona, kum-
piais, dešromis, kepsniais. Būti nai reikia paminėti Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centro paruoštą keliaujančią parodą „Sportas JAV lietu-
vių gyvenime”. Įspūdingai pa ruoštuose plakatuose rodoma sporti nės
veiklos pradžia, sportas DP sto vyklose, sporto išvykos, sporto organi-
zacijos, spaudos leidiniai, parodos pabaigoje – ir skyrelis „Aš sportuoju”.

Nuotaikingomis dainomis visus linksmino
Augis Dicevičius.

Iš k.: Romualdas Kriaučiūnas, Laima Liutikienė ir Gražina Kriaučiūnienė turėjo apie ką pa-
sikalbėti.                                                                                                       Lauryno Misevičiaus nuotr.

Ketvirtos kartos lietuvaitė pardavinėjo
maistą.

Norinčių  prisidėti prie šventės savanorių  niekada netrūksta.

Robbie Soltz aiškina siūlų verpimo subtilybes.                                    Jono Dunčios nuotr.
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LIETUVA  IR PASAULIS

Parengė Vitalius Zaikauskas

Lietuvai prisiekė 22 nauji piliečiai
Vilnius (VRM info) – Vidaus

reikalų ministerijoje įvyko pilie-
tybės priesaikos iškilmės, kurių
metu vidaus reikalų viceminist-
ras Justas Pankauskas priėmė 22
asmenų priesaiką Lietuvos Res-
publikai.

Vidaus reikalų ministerijoje
prisiekusiems asmenims LR pi-
lietybė buvo suteikta ar grąžinta
LR prezidento dekretu. 9 asme-
nims pilietybė suteikta natūrali-
zacijos tvarka, tai reiškia, kad jie
gyvena Lietuvoje, bet iki šiol neturėjo
jokios pilietybės. Dar 13 asmenų anks-
čiau turėjo kitos valstybės pilietybę,
kurios neteko: LR prisiekė 4 buvę Ru-
sijos Federacijos piliečiai, 2 – Balta-
rusijos Respublikos, 2 – Armėnijos, 1 –
Kazachstano, 1 – Vengrijos, 1 – Turki-
jos, 1 – Uzbekistano, 1 – buvęs Meksi-
kos pilietis.

Pagal LR pilietybės įstatymą as-

muo, kuriam suteikta pilietybė, per nu-
statytą laiką turi viešai ir iškilmingai
prisiekti LR – tik po to jis tampa jos pi-
liečiu ir įgyja piliečio teises, laisves ir
pareigas. Priesaiką priima vidaus rei-
kalų ministras ar jo įgaliotas vicemi-
nistras.

Šių metų pirmąjį pusmetį LR pi-
lietybė buvo suteikta 120 asmenų, 2015
metais – 245 asmenims.

Vilnius (ELTA) – Valstybės tar-
nybos departamentas (VTD) paskelbė
konkursą Migracijos departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos di-
rektoriaus pareigoms užimti. Nuola-
tinio vadovo departamentas neturi
jau daugiau kaip metus. 

Departamento Teisės ir tarptau-
tinio bendradarbiavimo skyriaus ve-
dėja Evelina Gudzinskaitė laikinai va-
dovauti Migracijos departamentui pa-
skirta 2015 metų liepos 22 d. 

Kandidatui vadovauti Migracijos

departamentui keliami tokie reikalavi-
mai: turėti aukštąjį universitetinį ar jam
prilygintą socialinių arba humanitari-
nių mokslų studijų srities išsilavinimą;
turėti ne mažesnę kaip 2 metų vado-
vaujamo darbo, vadovaujant instituci-
jai, įstaigai, organizacijai ar jos padali-
niui, patirtį; mokėti anglų arba vokiečių,
arba prancūzų kalbą B2 lygiu ir pan.

Migracijos departamento prie
VRM vadovas į pareigas priimamas 4
metų kadencijai ir yra tiesiogiai pa-
valdus vidaus reikalų ministrui.

Motinos Teresės kanonizacija – rugsėjo 4 d.
Roma (Vatikano ra-

dijas) – Artėja vienas
pagrindinių, daugiau-
sia maldininkų į Romą
sutrauksiančių Gailes-
tingumo metų renginių
– Kalkutos Motinos Te-
resės kanonizacija.

Įvairūs su kanoni-
zacija susiję renginiai
Romoje vyks visą sa-
vaitę. Rugsėjo 1-ąją ne-
toli Vatikano bus atida-
ryta paroda „Motinos
Teresės žinia, gyveni-
mas ir dvasingumas”.
Penktadienio, rugsėjo
2-osios vakarą Latera-
no Šv. Jono bazilikoje
vyks maldos vigilija ir Eucharistinė
adoracija. Šeštadienio, rugsėjo 3-iosios,
rytą Šv. Petro aikštėje vyks jubiliejinė
popiežiaus Pranciškaus bendroji au-
diencija. Katechezė bus skirta Motinai
Teresei. Pagrindinis įvykis – kanoni-
zacijos Mišios – prasidės sekmadienio,
rugsėjo 4-osios rytą, 10 val. Romos
laiku, Šv. Petro aikštėje.

Kalkutos Motina Teresė – Agnes
Gonxha Bojaxhiu gimė 1910 m. da-
bartinės Makedonijos sostinėje Skop-
je mieste, albanų šeimoje. 1928 m. nu-
vyko į Kalkutą dirbti mokykloje. 1937

Migracijos departamentas ieško direktoriaus

Vilnius („Draugo”
info) – Klaipėdoje viešė-
jęs vidaus reikalų mi-
nistras Tomas Žilinskas
teigia, kad Viešojo sau-
gumo tarnyba ir „Klai-
pėdos nafta” atsakingai
saugo Suskystintųjų
gamtinių dujų (SGD) ter-
minalą.

Ministro teigimu,
prie terminalo įrengtos
apsaugos zonos, jos taip
pat saugomos. Terminalo viduje ir išo-
rėje veikia kameros, aplink jį pareigūnai
periodiškai apiplaukia, o esant reikalui
gali vykdyti stebėjimą ir po vandeniu.

Ministras tvirtino pastebėjęs ir
kelis SGD terminalo apsaugos trūku-
mus, tačiau sakė, kad jie nėra esminiai.

„Jeigu žiūrėtume sistemiškai, tai

tikrai padaryta daugiau negu reikia”,
– teigė T. Žilinskas.

Jis su energetikos ministru Roku
Masiuliu apžiūrėti terminalo vyko po
to, kai prieš porą savaičių į šalia Bū-
tingės terminalo esantį tanklaivį atsi-
trenkė apsaugos nepastebėta privati
girto vokiečio vairuojama jachta.

SGD terminalas saugus 

Vilnius (BNS) – Į Lietuvą iš Rio de
Janeiro olimpinių žaidynių sugrįžo
Lietuvos krepšinio rinktinė su vy-
riausiuoju treneriu Jonu Kazlausku.

Kelias dienas Brazilijoje pailsė-
jęs 61-erių metų krepšinio specialistas
Vilniaus oro uoste pareiškė, kad baigia
darbą rinktinėje.

„Aš didžiuojuosi, kad man daug
kas pavyko, bet ateina laikas, kai vis-
kas turi baigtis, – sugrįžęs į Vilnių sakė
J. Kazlauskas. – Baigėsi mano kont-
raktas ir nebėra ką galvoti. Šie metai
man buvo paskutiniai. Nieko neslėpiau
ir niekas nesikeičia”.

Lietuvos krepšinio rinktinė Rio de
Janeire įspūdingai pradėjo grupės
varžybas ir iškovojo tris pergales, ta-
čiau vėliau sekė skaudūs pralaimėji-

mai Ispanijai, Kroatijai ir ketvirtfi-
nalyje – Australijai.

Šiuo pralaimėjimu baigėsi ir olim-
pinis 2013–2016 metų ciklas, kurio
metų J. Kazlauskas vadovavo rinktinei
ir su ja iškovojo 2013 ir 2015 metų Eu-
ropos vicečempionų titulus bei 2014-ai-
siais planetos pirmenybėse užėmė ket-
virtą vietą.

Pirmą kartą J. Kazlauskas Lietu-
vos rinktinės vyriausiuoju treneriu
tapo 1997 metais ir pasitraukė iš jos po
fiasko 2001-ųjų Europos pirmenybėse.
Tąsyk jo vadovaujami Lietuvos krep-
šininkai iškovojo 2000 metų Sidnėjaus
olimpinių žaidynių bronzos medalius.

Iš viso vadovaujant J. Kazlauskui
Lietuvos rinktinė žaidė sužaidė 190
rungtynių ir iškovojo 133 pergales.

J. Kazlauskas traukiasi iš rinktinės

New Yorkas (BNS) – JAV respub-
likonų kandidato į prezidentus Donald
Trump rinkimų kampanijos pirmi-
ninkas Paul Manafort, atsidūręs ži-
niasklaidos dėmesio centre dėl ryšių su
Ukrainos atliekamu antikorupciniu ty-

rimu, pateikė prašymą atsistatydinti.
„Paul Manafort pateikė prašymą

dėl atsistatydinimo iš kampanijos, ir aš
jį priėmiau”, – išplatintame pranešime
nurodė respublikonų kandidatas.

Atsistatydino  D. Trump kampanijos vadovas 

Haga (BNS) – Baudžiamojo tyrimo
dėl 2014 metais Ukrainoje numušto
oro bendrovės „Malaysia Airlines”
MH17 skrydžio lėktuvo pirminės iš-
vados bus paskelbtos kitą mėnesį, pra-
nešė olandų prokurorai.

Tikimasi, kad tyrimo rezultatai
atskleis, kokio tipo raketa 2014 metų lie-

pos 17 dieną buvo panaudota numušti
lėktuvui, skraidinusiam 298 keleivius
ir įgulos narius. Taip pat turėtų paaiš-
kėti, iš kurios vietos ji buvo paleista.

Planuojama paskelbti informaci-
ją, susijusią su „panaudoto ginklo tipu
– ir iš kur jis buvo paleistas”, nurodė
tarptautinė tyrėjų komanda.

Išvadas dėl numušto orlaivio paskelbs rugsėjį

Talinas (ELTA) – Estija palaiko
idėją elektros energijos importą iš tre-
čiųjų šalių riboti priemonėmis, ku-
rios tokios elektros kainą padarytą
nekonkurencinga Baltijos šalių ar Va-
karų Europos rinkose, teigė Estijos
ekonomikos ir komunikacijos minis-
terijos atstovas Timo Tatar.

T. Tatar teigė, kad vienas iš būdų,
kaip riboti Astravo elektrinės elektros
patekimą į rinką, – sinchronizacija
su Vakarų Europos tinklais – užtruk-
tų bent 10 metų, todėl būtina rasti
kitų priemonių.

„Estija stipriai remia mechaniz-
mus, kurie panaikintų už sienos ga-
minamos atominės ar bet kurios kitos
energetikos rūšies ekonominį konku-
rencingumą (...). Tai pasiųstų žinutę,
kad nesame suinteresuoti (elektros)
energijos importu iš trečiųjų šalių”, –

kalbėjo T. Tatar.
Lietuvos energetikos ministras Ro-

kas Masiulis sakė, kad Lietuva galėtų
apriboti Astrave pagaminamos elektros
patekimą į Baltijos šalių arba Vakarų
Europos rinkas tam panaudojant elekt-
ros prekybos biržą. R. Masiulis pabrė-
žė, kad Baltijos šalims būtina kuo grei-
čiau atsijungti nuo Rusijos kontroliuo-
jamos energetikos sistemos ir sinchro-
nizuotis su Vakarų elektros tinklais.

Baltarusijos pareigūnų teigimu,
pirmasis Astravo elektrinės reakto-
rius bus paleistas 2018 m., o daugiau
kaip 60 proc. čia pagamintos elektros
energijos bus eksportuojama. Astravo
AE statoma už 50 kilometrų nuo Vil-
niaus. Numatyta, kad reaktoriai bus
aušinami Neries upės vandeniu. Lie-
tuva yra išsakiusi nuogąstavimų dėl
statomo objekto saugumo.

Estija nepirks nesaugios elektros energijos

New Yorkas (BNS) – Jungtinių
Valstijų technologijų milžinės „Mic-
rosoft” įkūrėjo Bill Gates grynoji tur-
to vertė pasiekė rekordinę 90 mlrd. JAV
dolerių žymą. Dabar jo turtas sudaro
0,5 proc. Amerikos BVP.

Turtingiausiu pasaulio žmogumi

esančio B. Gates turtas 90 mlrd. JAV
dolerių ribą pasiekė praėjusį penkta-
dienį. Daugiausia tam įtakos turėjo pa-
brangusios bendrovių „Canada Na-
tional Railway Company” ir „Ecolab”,
kurių dalį valdo ir milijardierius, ak-
cijos.

B. Gates turtas išaugo iki rekordinio lygio

Po incidento su Būtingės naftos terminalu suabejota SGD ter-
minalo saugumu. Ve.lt nuotr.

Motina Teresė 1979 m. įvertinta Nobelio premija.
Biography.com nuotr.

Lietuva pasipildė 22 naujais piliečiais. VRM nuotr.

m. davė vienuolinius įžadus. 
Sesuo Agnes-Teresė, iš pradžių

pati, o vėliau kitų jai pritariančių vie-
nuolių ir pasauliečių moterų padeda-
ma, ėmė globoti gatvėse mirštančius
vargšus. 1948 m. ji paliko vienuolyną ir
persikėlė į Kalkutos lūšnynų rajoną.

1950 m. buvo įkurta Motinos Te-
resės vadovaujama seserų Meilės mi-
sionierių kongregacija.

Sulaukusi 87 metų, Motina Teresė
mirė 1997-ųjų rugsėjo 5 d. 2003 m. spa-
lio 19 d. popiežius Jonas Paulius II ją
paskelbė palaimintąja.
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VERSLO N AUJIENOS

Labai mažoms, mažoms ir viduti-
nėms eksportuojančioms įmonėms at-
siranda galimybė dalyvauti užsienyje
vykstančiose tarptautinėse parodose.
Paramą gali gauti ne trumpiau kaip
metus veikiančios įmonės, kurių me-
tinė apyvarta ne mažesnė kaip 145 000
eurų. Didžiausia projektui galima skir-
ti finansavimo lėšų suma – 45 tūkst.
eurų, kompensuojama iki 50 proc. da-
lyvavimo tarptautinėse parodose iš-
laidų.

Pagal 2014–2020 m. Europos Są-
jungos fondų priemonę „Naujos gali-
mybės LT” pateiktos 447 paraiškos, ku-
riomis prašoma 16,7 mln. eurų finan-
savimo. Šios priemonės tikslas – pa-
skatinti įmones kuo daugiau dėmesio
skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir
esamų rinkų plėtrai. Šio kvietimo biu-

džetas – 6,5 mln. eurų. 
Paraiškas pateikusios įmonės pla-

nuoja dalyvauti tarptautinėse paro-
dose bei verslo misijose Italijoje, Pran-
cūzijoje, Olandijoje, Vokietijoje, JK, Da-
nijoje, Švedijoje, Belgijoje, Norvegijo-
je, Lenkijoje, Latvijoje, JAE, JAV, Ki-
nijoje, Japonijoje, Turkijoje, JAV, Ru-
sijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje ir kt. 

Paraiškas pateikusių įmonių veik-
la susijusi su atvykstamuoju turiz-
mu, kosmetikos, juvelyrinių dirbinių
gamyba, transporto valdymo sistemų,
IT platformų kūrimu, laikrodžių, paš-
to ženklų gamyba, antikvarinių gink-
lų restauracija, medienos ir metalo ap-
dirbimu, išmaniųjų elektronikos prie-
taisų gamyba, baldų bei interjero di-
zaino sprendiniais bei kt.

ELTA

Auga susidomėjimas tarptautinėmis parodomis

JAV technologijų kompanijai
„Google” Rusijos konkurencijos prie-
vaizdas liepė sumokėti 438 mln. rublių
(6,8 mln. USD) baudą dėl antikonku-
rencinių veiksmų, tačiau baudos dydis
tarptautinei milžinei – tik uodo įgėli-
mas. 

Rusijos antimonopolijos tarnyba
nusprendė, kad ,,Google” elgiasi ne-
sąžiningai reikalaudama, jog išma-
niųjų telefonų gamintojai prieš juos
parduodant įdiegtų „Google” kuriamas
programėles. Rusijos pareigūnai nori,
kad „Google” leistų iš anksto į išma-
niuosius telefonus, naudojančius „And-
roid” programinę įrangą, diegti ir tre-

čiųjų šalių programėles.
Ši bauda ir Europos Komisijos

vykdomi tyrimai leidžia prognozuoti,
kad „Google” šiapus Atlanto laukia
daugiau teisinių nemalonumų. Bet ar
tokio dydžio baudos „Google”  bent
kiek jaudina. Ją valdančiosios kom-
panijos „Alphabet” finansinės atas-
kaitos rodo, kad tokią sumą, kokia
Rusija nubaudė JAV milžinę – 6,8 mln.
USD –  „Google” uždirba per 41 minu-
tę.

„Alphabet” 2016 m. antrojo ket-
virčio pajamos siekia 21,5 mlrd. USD.

Lukas Kisielius, „Verslo žinios”

„Google” baudą atidirbo per 41 minutę

Klausimas, ar vadovai skiriasi nuo ly-
derių bei kaip jie skiriasi, jau seniai ke-
lia nesutarimų. Kai kurios kompanijos
bando savo darbuotojus išmokyti abie-
jų, o kitos laiko šias sąvokas visiškai skir-
tingomis. Tačiau iš tiesų atsakymas į šį
klausimą lieka neaiškus, kadangi va-
dovas ir lyderis yra ir tas pats, ir du skir-
tingi dalykai.

Vadovas – žmogus, pasirūpinan-
tis, kad darbai būtų įvykdyti.
Vadovas vadovauja žmonėms

bei yra atsakingas už kasdienį logisti-
kos, komunikacijos, darbo eigos bei už-
duočių organizavimą. Jis pasirūpina,
kad viskas eitųsi sklandžiai – kad
kiekvienas būtų tarsi didelio įrenginio
dalis, be kurios įrenginys negalėtų
tinkamai funkcionuoti. 

Lyderis – tai žmogus, įkvepiantis
kitus, turintis misiją, numatantis ateitį
ir gebantis visą tai pateikti taip, kad ap-
linkiniai patikėtų tikslu – bei norėtų
būti jo dalimi – ir būtų motyvuoti.
Tam tikra prasme, darbovietės lyderiai
turi pasekėjų. Vadovai, techniškai, jų
neturi. Nebūtinai. 

Tačiau viskas slypi kur kas gi-
liau, nei sąvokos „vadovas-lyderis”
arba „lyderis-vadovas”. Iš tiesų viskas
priklauso nuo vykdymo. Kitaip ta-
riant, vadovas, kuris nesugeba vesti
savo komandos arba tiesiog to nedaro,
greičiausiai yra ne koks vadovas. Ly-
giai kaip ir lyderis, nesugebantis va-
dovauti, taip pat nėra labai efektyvus. 

Bet taip neprivalo būti. Bet kuris,
savo darbovietėje norintis pasiekti
sėkmės tiek vadovavime, tiek lyderys-
tėje, tiesiog turi atkreipti dėmesį, kur
jų veiksmuose susikerta šių dviejų są-
vokų savybės, bei suvokti, kad svar-
biausia yra susitelkti į tai, kokį povei-
kį darote žmonėms. Juk tai ir skiria
blogą nuo gero, gerą nuo puikaus. 

Pirmas dalykas, kurį turi turėti ge-

ras vadovas ir lyderis, tai gebėjimas
bendrauti. Ir nors kai kuriems tai ge-
riau sekasi nei kitiems, tai yra toks įgū-
dis, kurį treniruojantis įmanoma išsi-
ugdyti. Darbovietės komunikacija yra
unikali ir būtent todėl į ją reikėtų žiū-
rėti kaip į kalbą, reikalaujančią darbo
ir kartojimų, norint laisvai ja kalbėti. 

Taip pat privalote rodyti pagarbą
kitiems žmonėms bei jų jausmams,
nepriklausomai nuo jų padėties orga-
nizacijoje. Labai paprasta prielaida: pa-
garba gimdo pagarbą. 

Jei tai, kas svarbu kitiems, taps
svarbu ir jums, jie jums atsakys tuo pa-
čiu. Tiek kaip vadovui, tiek kaip lyde-
riui, jums reikia, kad žmonės arba at-
liktų darbą, arba įgyvendintų jūsų vi-
ziją, arba ir viena, ir kita. Juk tai, ką
jie emociškai ir psichologiškai jaučia
jums – ir, aišku, kompanijai – galiausiai
nulemia to darbo kokybę. Jei jie jausis
nevertinami, išnaudojami ar kad su
jais elgiamasi neteisingai, širdies į
darbą jie neįdės, todėl geriausiu atve-
ju jis bus atliktas vidutiniškai, blo-
giausiu – siaubingai. 

Galiausiai, lyderių ir vadovų veiks-
mai turi sutapti su jų žodžiais. Ge-
riausias būdas formuoti elgesį yra ro-
dyti pavyzdį. Jei sakysite viena, o da-
rysite kita, prarasite pasitikėjimą bei
patikimumą, o kartu prarasite ir ge-
bėjimą būti efektyviu, daryti įtaką ki-
tiems bei stumti į priekį žmones, ko-
mandas ir organizacijas. 

Tad nors ir galima kiekvieną vaid-
menį apibrėžti pagal jo funkciją, sėkmė
bet kuriame iš jų priklauso nuo abiem
vaidmenims būdingų savybių. 

Mums reikia vadovų, gebančių
įkvėpti žmones jais sekti, bei lyderių,
gebančių palaikyti tvarką ir sklandų
darbą. Ir štai, baigiame ten, nuo kur
pradėjome. Jie skirtingi, tačiau nela-
bai.

15 min.lt

Vadovas ir lyderis – ne vienas ir tas pat

JAV bankai labiausiai nuo prieš -
krizinių 2007-ųjų padidino kredito kor-
telių apyvartą. Manoma, kad skolin-
tojai per daug rizikuoja, turint minty-
je niekaip proveržio nepasiekiančią
šalies ekonomiką.

Per šių metų II ketv. JAV bankai
kredito kortelių pagalba išskolino 18
mlrd. USD, 7,6 proc. daugiau nei prieš
metus, o tokių paskolų portfelis išau-
go iki 685 mlrd. USD.

Nors vidutinis augimas nesiekė de-
šimtadalio, tačiau atsirado ir sekto-
riaus žvaigždžių. Pavyzdžiui, Atlanto-
je įsikūręs bankas „SunTrust” II ketv.,
palyginti su tuo pačiu laikotarpiu per-
nai, kredito kortelėmis išskolino 26
proc. daugiau. O tokie milžinai kaip
„Citigroup” savo portfelį augino 12
proc., „Wells Fargo” – 10 proc, o „US
Bank” – 16 proc., rodo „Deutsche Bank”

surinkti duomenys.
Kredito kortelės bankams – viena

pelningiausių verslo dalių, kur vidu-
tinės palūkanos siekia 12–14proc. Todėl
pastaruoju metu skolintojai tarpusa-
vyje konkuruoja vis aršiau, pavyz-
džiui, klientams siūlydami nemokamas
skrydžių mylias, grynuosius ir pan.

Ekspertai mano, kad vartojimo
paskolų apimtys per kredito korteles
pasiekė viršūnę ir netrukus turėtų
pradėti leistis. Kita vertus, žvelgiant iš
istorinės perspektyvos, vėluojamų grą-
žinti ir blogų paskolų dalis visame
portfelyje kol kas yra gana žema.

Kai kurie bankai jau padidino re-
zervus, skirtus padengti galimiems
nuostoliams.

Liucija Zubrutė, 
„Verslo žinios” 

Nerimas dėl JAV kredito kortelių 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų rugpjūčio 24 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,67 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,16 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,65 €

Pavojingai auga JAV kredito kortelių apyvarta. Mainstreet.com nuotr.

Ne kiekvienas vadovas yra lyderis. „Facebook” iliustr. 
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KRISTINA LAPIENYTĖ

Viename iš socialinių tinklų ki lus diskusijai apie lie-
tuvių paveldą (tie sa, kalba ėjo apie genetinius tyri-
 nėjimus), viena žymi lietuvių aktorė pastebėjo, kad
nėra čia ko didžiuotis gimus vienoje ar kitoje tauto-
je, nes praeitis esą tik atima laiką ir nieko neduoda...
Su tokia nuomone, nors ją galima ir suprasti, labai sun-
ku sutikti, bent jau dirbant archyvuose.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre saugomas
Felikso Stungevi čiaus archyvas. Feliksas
Stungevi čius – ekonomistas, vertėjas, gimęs

1920 m. Maskvoje, jūrų kapitono Igno ir Sofijos
Stungevičių šeimoje. Vai kys tėje šeima emigravo į
Urugvajų. Baigęs mokslus Urugvajuje, jis keletą metų
dirbo Lietuvos konsulate, o 1942 metais tapo Urug-
vajaus vicekonsulu Čikagoje. Nuo 1950 metų buvo
Urug vajaus garbės konsulas Čikagoje. Nors pagal iš-
likusius archyvinius do kumentus neatrodo, kad F.
Stungevi čius buvo labai aktyvus lietuviškoje veik-
loje, tačiau ryšiai su lietuviais visai nenutrūko. Bene
daugiausia jis bendravo su lietuviais jėzuitais, ku-
 riuos ilgą laiką rėmė. Jis taip pat tvirtino ir norin-
čių keliauti į Urugvajų vi zas, taigi archyve esama ir
t. Bro niaus Krištanavičiaus, ir vysk. Vin cen to Briz-
gio vizų prašymai ir kelio nės dokumentai.

Dar vienas įdomus dokumentas, rastas archyve
nėra visiškai tiesiogiai susijęs su F. Stungevičiaus
asme nybe, tačiau puikiai parodo, kaip kartais per-
sipina tautų likimai. Taigi archyve saugomas 1951 m.
dokumentas, kuriuo kreipiamasi į Urugvajaus kon-
sulą F. Stungevičių ir tvirtinama, kad asmuo yra il-

Žmonių ir tautų likimų istorijos LTSC archyvuose

Naujajame režisieriaus Kristijono Vildžiūno filme
,,Senekos diena” yra tokia scena: tuščiame provinci-
jos kelyje lyg gyvatė išsirangiusi vėliavomis mojuo-
jančių ir dainuojančių žmonių grandinė. Simboliška,
kad filmo premjera minint 27-ąsias Baltijos kelio me-
tines rugpjūčio 23-iąją įvyko Estijoje.

Juk pagrindinio filmo herojaus gyvenimo ke-
lionė nusitęsė iki Talino, o Baltijos kelias iki šiol
liko svarbus akcentas ano meto jaunuolių li-

kimuose. 
,,Baltijos kelyje stovėjome, nes tikėjome, kad ga-

lime kurti gyvenimą, galime nugalėti tai, kas jį žlug-
do. Visi kartu ir kiekvienas atskirai”, – sakė filmo
režisierius K. Vildžiūnas, kuriam dabar Baltijos ke-
lyje yra svarbesnis ne politinio, o dvasinio apsi-
sprendimo aspektas. Štai kodėl režisierius tų dienų
įvykius vaizduoja subjektyviai – kaip magiškas
akimirkas, netikėtai įsiveržiančias į filmo tėkmę. 

,,Tačiau tai nereiškia, kad Baltijos kelio scenos fil-
me stilizuotos ar abstrakčios. Atvirkščiai – mes siekėme
kuo didesnio tikrumo”, – patikslino K. Vildžiūnas.

Kokių tos dienos prisiminimų išsaugojo filme
vaidinantys garsūs Lietuvos aktoriai? 

,,Buvo labai labai jaudinantis dalykas sugrįžti
į tą laiką, kai tikėjome tuo, ką darome”, – neabejo-
ja Vesta Grabštaitė.

,,Visi Baltijos kelyje buvome lygūs, ir niekas net
nepagalvojo, kad kada nors teks pjautis tarpusavy-
je žemėje, plytinčioje abipus kelio, – sakė Arūnas Sa-
kalauskas, iš Vilniaus miesto automagistralę pasi-
ekęs senu žiguliuku. – Važiavome su draugais.
Mums visiems buvo smagu dalyvauti istorijoje”. 

Arūnas Storpirštis prisimena į magistralę va-
žiavęs su tėčiu ir broliu, irgi aktoriumi Gediminu
Storpirščiu: ,,Esu pesimistas, atrodė, būtinai kiek-
vienas privalome dalyvauti, nes mums neužteks ran-
kų ir iš gražios idėjos išeis šnipštas. Šiaip ne taip, per
spūstis, užkaitusiu varikliu, atvykome į magistralę.
Labiausiai prisimenu jausmą – pakilų, gražų jaus-
mą, kuris buvo apėmęs kiekvieną. Mane tik nervi-
no būriai komjaunuolių, kurie ėmėsi iniciatyvos
skirstyti žmones, reguliuoti eismą, tarsi jie būtų visą
tą akciją sugalvoję”. 

Larisa Kalpokaitė prieš 27-erius metus tą dieną
su režisieriumi Rimu Tuminu jo žiguliuku grįžo iš
spektaklio ,,Čia nebus mirties” Panevėžyje. ,,Kai pra-
skrido lėktuvas ir iš jo pradėjo kristi gėlės, sustojo-

K. Vildžiūno filme ,,Senekos diena” – Baltijos kelias

gametis Telšių ra binų mokyklos (kolegijos) Cleve-
lande darbuotojas. Pasidomėjus daugiau, kodėl gi Cle-
velande gyvuoja mokykla lietuviško miesto pavadi-
nimu, pasi ro dė, kad ši mokykla, įsteigta 1875 me tais
Telšiuose. Čia rabinai Elieze ris Gordonas ir Šimonas
Škopas su kūrė mokymo koncepciją, kurią naudoja
studijuojantys Torą visame pa saulyje. 1939–1940 me-
tais, Lietuvą okupavus sovietams, mokykla buvo už-
daryta, tačiau 1941 metais tuo pa čiu pavadinimu at-
sikūrė JAV, Cleve lando mieste. F. Stungevičiui atsi-
ųsto laiško antraštėje nurodoma, kad mo kyklos pa-
dalinys 1950 m. buvo kuriamas Tiberias, Izraelyje, ta-
čiau nepa vyko rasti informacijos apie tolesnį jo li-
kimą. Dar vienas bandymas ati daryti mokyklos pa-
dalinį Izraelyje buvo 1977, mokykla uždaryta 1979. 

Fonde taip pat saugomas ir Fe lik so bei Igno Stun-
gevičių susirašinėjimas ispanų kalba, bei Felikso
rinkta pašto ženklų kolekcija. Taip pat esa ma ir as-
meninių laiškų Ignui bei So fijai Stungevičiams ang-
lų, ispanų, ru sų ir lenkų kalbomis. Nenuostabu, kad
lietuvių ir lenkų kraujo turėjęs bei šešias kalbas mo-
kėjęs Feliksas Stun gevičius sėkmingai vadovavo
ver timų ir spausdinimo kompanijai. 

Grįžtant prie mūsų aktorės po žiū rio, ar ši in-
formacija apie Felikso Stungevičiaus archyvą „ką
nors duo da?”. Praktinės naudos lyg ir nėra, tik ga-
lima pabandyti suvokti ir su prasti, kaip vienas
žmogus gali susieti tautas ar net valstybes ir įtako-
ti ki tų gyvenimus. Archyvai tarnauja būtent tam. Tai-
gi man artimesnis George Orvelo pasakymas, kad
„efek tyviausias būdas sunaikinti žmones yra paneigti
ir sunaikinti jų supratimą apie savo pačių istoriją.” 

Kristina Lapienytė – LTSC vykdomoji vicepirmininkė

Straipsnyje naudotasi informacija iš TELSHE YES-
HIVA – The Ency clo pedia of  Cleveland History
http:// ech. case.edu/cgi/article.pl?id=TY

Dokumentas iš LTSC archyvo Felikso Stungevičiaus fondo.

me ir susikabinome už rankų su kelyje stovinčiais
žmonėmis. Atrodė, vyksta didžiulė šventė, žmonės
juokavo, skaldė anekdotus, dainavo. Net dvi juod-
margės, besiganančios pievoje, atrodė nustebu-
sios”, – šmaikštavo aktorė. 

Fotografuotis, tikina, nė į galvą neatėjo. Sako,
buvę taip natūralu tiesiog stovėti susikibus už ran-
kų ir jausti vieniems kitus. ,,Vėliau pasirodė infor-
macija, kad tą dieną Vilniaus mieste neįvyko nė vie-
nos vagystės”, – prisiminė L. Kalpokaitė. 

Pagrindinio vaidmens atlikėjas Dainius Gave-
nonis, paklaustas apie Baltijos kelią, iš pradžių pa-
manė, kad jo prisiminimus ištraukė ne kas kitas, o
kino filmas ,,Senekos diena”, kurioje aktoriai bandė
atkartoti tos dienos įvykius.

Paskambinęs tėvams ir sužinojęs, kad su jais Bal-
tijos kelyje nestovėjo, Dainius nusiminė – neturės, ką
papasakoti. Tačiau tų dienų jausmas buvo likęs toks
stiprus, kad aktorius nusprendė jį pasitikrinti, pa-
skambinęs seseriai. ,,Nejau neprisimeni? – stebėjosi
ši. – Juk važiavome visi kartu, autobusu, su mano
draugėmis, o viena iš jų netgi sėdėjo tau ant kelių”.

Sesers prisiminimai atgaivino ir jo jausmą – tau-
riai geltoną saulę vakarėjant, daugybę žmonių, di-

džiules spūstis: ,,Autobuse visi keitėsi vietomis – pa-
sėdėję užleisdavo vietą kitiems. Man buvo šešiolika,
mergaitė sėdi ant kelių, pila karštis, širdis spurda.
Tai buvo tikra, ne iš kino – kažkur važiavome, kaž-
kas sėdėjo kažkam ant kelių, kažkas laikėsi už ran-
kų. Labai tikra”. 

Filmo ,,Senekos diena” veiksmas rutuliojasi
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse ir
mūsų dienomis. Keli 18-mečiai paskutiniais soviet-
mečio metais įkuria Senekos draugiją, kurios narių
šūkis – ,,Gyvenk kiekvieną dieną taip, tarsi ji būtų
paskutinė”. Po 25-erių metų filmo herojus Simonas,
sėkmingas žmogus, vis dažniau prisimena save,
kažkada jaunystėje atsisakiusį gilių jausmų. Nusi-
vylimo savimi kartėlis pastūmėja herojų prisimin-
ti gyvenimo akimirkas, kurios grąžina savigarbos
jausmą, sutaiko su realybe. 

Filme vaidina aktoriai Dainius Gavenonis, Elž-
bieta Latėnaitė, Marijus Mažūnas, Vesta Grabštaitė,
Arūnas Storpirštis, Arūnas Sakalauskas, Ina Mari-
ja Bartaitė, Emilija Latėnaitė, Ričardas Vitkaitis, Dai-
va Rudokaitė, kiti. Lietuvoje filmo premjera numa-
toma rugsėjo 30 d. 

ELTA

Kadras iš K. Vildžiūno filmo ,,Senekos diena”.                                                                                                     Modesto Ežerskio nuotr.
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n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Didelė darbo patirtis, minimali anglų kal-
ba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 773-
940-5264.

n  Vyras ieško pagyvenusių žmonių  priežiūros dar-
bo. Gali pakeisti, išleisti atostogų. Tel. 630-670-0813.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su grį-
žimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi pakeiti-
mai. Tel. 331-245-5378 arba 331-245-5077.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-

venimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė patirtis. Gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-640-3559.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. 15 metų darbo patirtis, kalba angliškai, ne-
vairuoja. Tel. 872-218-0098.

n  Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos darbo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 630-280-1347.

n  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo  pakeitimų
penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais.  Le-
galūs dokumentai, vairuoja, patirtis, rekomenda-
cijos. Tel. 708-465-6854.

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

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
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

ĮVAIRūS

,,Draugo” knygynėlyje rasite tai, ko jums reikia 
Siūlome atvykti į ,,Draugą” ir įsitikinti, kad čia jūs įsigysite knygas, 

kurių ilgai ieškojote. Prižadame – knygų įvai rovė jus nustebins.

Šįkart siūlome susipažinti su Birutės Jonuš-
 kaitės (ra šytoja, publicistė, vertėja) apsa ky mų
knyga ,,Kregždėlaiš kis”. Ši kny ga, anot autorės,
skirta savo laukinės prigimties neišdavusioms
moterims arba bent jau mėginan čioms susivokti,
kas jos esančios. (Beje, ir nekompleksuotiems
vyrams, norintiems bent šiek tiek pažinti tokias
moteris). Čia viskas tikra – ir meilė, ir mirtis, ir iš-
davystė, ir netgi mūsų ėjimas į Europą – nes pa-
tikrinta gyvenimu. Kaip teigia pati autorė: ,,Knygą
rašiau natūraliai, kaip gyvenu ir jaučiu  aš, kaip
gyvenate ir jaučiate jūs: kartais – su aistra, kar-
tais – su ironija, kartais – su lengva šypsenėle. 

Knygos kaina – 13 dol. (Illinois valstijos pridėtinės
vertės mokestis – 9.25 proc., 

persiuntimas  paštu – 5 dol.). 

Daugiau informacijos tel. 773-585-9500

„Draugo” knygynėlis dirba nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p.
Adresas: 4545 W. 63rd. Street, Chicago, IL 60629

MANO  VIRTUVĖ

Ką valgysim? Baklažaną! 
Ši vasaros pabaigos daržovė puikiai tinka tiek užkandžiui, tiek
pagrindiniam patiekalui.

Kepti baklažanai su grybų įdaru

Reikės:
1–2 baklažanų
saujos grybų įdarui
aliejaus kepimui
druskos, pipirų
čiobrelių
grietinės
tarkuoto parmesano (arba ched-

dar) sūrio

Nuplautus ir nusausintus bakla-
žanus perpjauti pusiau išilgai. Puseles
išskobti, išskobtą baklažanų vidų su-
pjaustyti kubeliais.

Gautus baklažano ,,dubenėlius”
padruskinti, papipirinti, pašlakstyti
aliejumi.

Šviežius nuvalytus ir nuplautus
grybus (baravykus, voveraites, porta-
bello ar kt.) supjaustyti. Keptuvėje
įkaitinti aliejų, sudėti grybus, kelias ša-
kutes šviežio čiobrelio ir kepti vis pa-
maišant. Baigiant kepti padruskinti,
papipirinti.

Baklažanų kubelius sumaišyti su
keptais grybais, įdėti kelis šaukštus
grietinės ir vėl išmaišyti. Šiuo mišiniu
užpildyti išskobtas baklažanų puse-
les. Apibarstyt tarkuotu Parmesano sū-
riu ir apie 30 minučių kepti 200 C (400
F) karštumo orkaitėje. 

Pastaba. Baklažanus galima įda-
ryti ir džiovintais grybais. Tuomet

grybus reikia išmirkyti, išplauti, ap-
virti. Apvirtus supjaustyti juostelėm ir
pakepinti su smulkiai kapotu svogū-
nėliu.

Baklažanų užkandis

Reikės:
3 baklažanų
3 skiltelių česnako
2 valg. šaukštų alyvuogių aliejaus
1/2 citrinos sulčių
saujos smulkiai kapotų kalendros

(coriander) arba petražolės lapelių
kalendros sėklų
jūros druskos
šviežiai maltų juodųjų pipirų

Orkaitę įkaitinti iki 200 C (400 F).
Įdėti kepti baklažanus (nepjaustytus).
Kepti, kol sutrūkinės odelė, apie 20–30
min. Dar karštus baklažanus nulupti,
susmulkinti minkštimą.

Paruošti užpilą. Sutrinti arba spe-
cialiu spaustuvu išspausti česnaką,
sugrūsti kalendros sėklas, įberti drus-
kos ir pipirų, įpilti citrinos sulčių ir
alyvuogių aliejaus, įberti smulkintą ka-
lendrą ar petražoles. Viską išplakti.

Baklažanų masę sumaišyti su pa-
ruoštu užpilu, pabarstyti kalendros
lapeliais. Patiekti ant skrudintos duo-
nos riekelių.

Skanaus!
Jūsų Indrė

www.draugofondas.org
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PO DIEVO SPARNU

RENATA ŽIŪKAITĖ

Jau daugiau kaip 10 metų Klaipė-
doje veikiantis Šv. Pranciškaus  dvasi-
nės pagalbos centras sergantiems vėžiu
ir jų artimiesiems yra nuostabi vilties
oazė, padedanti įveikti sunkią ligą arba
pasiruošti šviesesniam išėjimui. Išgirdę
mirtinos ligos diagnozę dauguma jau-
čiasi pasimetę ir nežino kaip toliau gy-
venti. Šiame  centre ligoniai randa
centro darbuotojų, savanorių ir kitų
savo likimo brolių palaikymą. Čia iš
naujo gimsta viltis gyventi, čia gimsta
tikėjimas stebuklais ir Dievo prisilieti-
mu. 

Centras savo veiklą pradėjo  2005
m. sergančiųjų onkologinėmis ligo-
mis ir brolių pranciškonų iniciatyva.
Broliai yra dvasiniai ligonių ir jų ar-
timųjų palydovai. Pasak centro di-
rektorės Aldonos Kerpytės, ligoniai,
išgirdę diagnozę,  dažnai  neturi jokios
galimybės su kažkuo pasidalinti, būti
išklausyti, į kažką atsiremti.  Dažnai
ta diagnozė būna pasakoma tiesiog
koridoriuje. 

Aldona, prieš daug metų  pati su-
sirgusi šia sunkia liga,  ieškojo pagal-
bos  sau  ir pradėjo burti panašaus li-
kimo  žmones. Dvasinė pagalba yra la-
bai reikalinga, ji nuramina. Aldona pa-
stebi, kad dvasinė parama ligoniui
suteikia viltį. 

Prieš šv. Pranciškaus onkologijos
centro įkūrimą moterys, sergančios
onkologinėmis ligomis,  buvo susibū-
rusios į draugiją „Zunda”. Vienai iš
„Zundos” narių, Mildai, buvo diagno-
zuotas 4-tos stadijos krūties vėžys ir jai
buvo likę gyventi vos keli mėnesiai. O
sustiprinta bendrystės,  kitų rūpesčio,
brolių pranciškonų dvasinės paramos,
moteris išgyveno 16 metų. 

Žmonės, atėję į centrą, taip pat
turi galimybę pasiruošti mirčiai. Jie iš-
eina iš gyvenimo šviesiai, susitaikę su
savimi, artimaisiais, Dievu, pasak gy-
dytojo Alekseičiko – „įaugę į amžiny-
bę”. Centras nėra pabėgimas nuo min-
čių apie mirtį. Būtent čia atrandama,
kad mirtis nėra pralaimėjimas, tai
naujas gyvenimas. 

Centre pagalbą gali  surasti žmo-
gus, kuris pats sau  nori padėti. Ateina
žmonės, ką tik išgirdę diagnozę, ateina
jau  10 metų  gyvendami su ta liga, atei-
na ligonių artimieji, draugai, netekę ar-
timųjų žmonės. Čia sergantieji būna iš-
klausomi ir tuomet jie gali pasirinkti
pagalbos kryptį. 

Centre lankytojų laukia  sociali-
niai darbuotojai, psichologai,  dvasi-
ninkai. Čia sielai teikia atgaivą dailės,
muzikos, šokio, knygų terapijos. Mo-
terys turi galimybę nusikirpti plaukus
prieš chemoterapiją, visažistė pamoko

Vilties oazė
Dailės terapija centre.                                                                                 A. Darongausko nuotr. ,,Vilties bėgimas”.

makiažo subtilybių, išmokstama pasi-
siūti sau tinkamą skarelę. Rankdar-
biai, pokalbiai, bendra malda, piligri-
minės kelionės praskaidrina sergan-
čiųjų kasdienybę.  

Ligoniai čia pasijaučia priimti,
išklausyti, kažkam reikalingi. Šiame
centre jie jaučiasi kaip namuose, čia
yra sugrąžinamas visas jų žmogiškas
orumas.

Žinoma, gydo ir nuostabi gamta,
supanti centrą, jūros oras. Koplytėlėje
sergantieji gali kasdien patirti gydan-
tį Dievo artumą, čia jų nuolat laukia
broliai pranciškonai. Būtent čia įvyks-

ta ne tik fiziniai, bet ir dvasiniai ste-
buklai, žmonės sugrįžta pas Dievą, jų
siela randa Jame savo ramybę. Per
kiekvienas šv. Mišias broliai meldžia-
si už sergančiuosius, jų kiekviena aša-
ra yra įrašoma į Dievo knygą. 

Centre sukurta namų aplinka lei-
džia žmogui jaustis oriai.  Ligoniai  per-
mąsto savo gyvenimą ir į kasdienybę
grįžta kitokie. Gydytojai pastebėjo,
kad ligoniai, grįžę iš centro, yra ra-
mesni, labiau koncentruoja dėmesį,
nebeturi tiek baimių. Centro darbuo-
tojai neneigia tradicinės medicinos,
kviečia per gydytojus įžvelgti Dievo pa-

galbą, tačiau stengiasi apsaugoti žmo-
nes nuo šarlatanų.

Sutikti centre ligoniai liudija, kad
čia jiems iš karto pagerėja savijauta,
pati draugiška aplinka, bendra veikla,
rankdarbiai, brolių bendrystė tarsi iš
naujo užaugina  sparnus. Čia iš naujo
gimsta viltis. Medicinoje žinoma daug
atvejų, kai ligoniai, išgirdę diagnozę ir
pasiduodantys nevilčiai,  miršta labai
greitai. Ir priešingai – gyjant ligonių
sielai, liga tarsi sustoja.  Džiugu, kad su
Dievo pagalba yra įveikusių mirtiną
ligą. 

56 metų Irena liudija,  prieš 14
metų išgirdusi lemtingą diagnozę apie
II stadijos krūties vėžį, negalėjo priimti
šios naujienos, su tuo susitaikyti.  La-
bai norėjosi pasikalbėti su kažkuo,
kas turi panašią patirtį, išgirsti pa-
guodžiantį, sustiprinantį žodį. 

Prasidėjo labai sunkus gydymas:
radioterapija, chemoterapija.  Liga pa-
sidavė gydymui, kūnas sveiko, tačiau
buvo be galo sunku, atrodė, kad pa-
saulis neteko spalvų, ji nenorėjo girdėti
muzikos, bendrauti su žmonėmis, per-
sekiojo mirties baimė. Kartais skaus-
mas atrodė nepakeliamas. Nepadėjo jo-
kie psichologai.  Viena gera draugė pa-
siūlė pagalbos ieškoti pas dvasinin-
kus, nuvedė  į Kretingos pranciškonų
vienuolyną. Pas brolį Antaną po dau-
gelio metų atliko išpažintį.  Priėmus at-
gailos sakramentą širdyje labai pa-
lengvėjo. Nuo to karto Irena pajuto šir-
dyje troškimą pažinti Dievą. 

Kartą per Sekmines nuvažiavusi į
Pakutuvėnus, pajuto didelį Dievo pri-
silietimą, džiaugsmą, patir tą per jo
artumą. Ir tada ji suprato, kad Dievas
gali išgydyti jos negalią. Vėliau Aldo-
nai Kerpytei patarus  susirado vėžiu
sergančiųjų grupelę.... Bendruomenė-
je Irena atrado palai ky mą, viltį, galė-
jo pasidalinti savo džiaugsmais ir rū-
pesčiais, sugrįžo gy venimo spalvos.
Dabar Irena jaučiasi pasveikusi ir kas-
dien už tai dėkoja Dievui. Tą laiką, gau-
tą iš Dievo kaip brangią dovaną, Irena
trokšta paskirti taip pat savo likimo
broliams ir sesėms, sergantiems šia
baisia liga.  

Šv. Pranciškaus onkologiniame
centre paslaugos yra nemokamos, todėl
broliai nuolat ieško paramos, pagalbos
sergantiesiems. Jau kelintus metus iš
eilės Klaipėdoje yra organizuojamas
„Vilties bėgimas”, per kurį sveikieji so-
lidarizuojasi su sergančiaisiais ir jų pa-
laikymas liudija viltį, kad sergantieji
nėra vieni. Pastaraisiais metais Klai-
pėda tapo tikru „Vilties miestu”, kai
viltimi dalijasi įvairių sričių sporti nin-
 kai ir menininkai.  Šių renginių metu
surinktos lėšos yra skiriamos šv. Pran-
ciškaus onkologinio centro veiklai pa-
remti. 

Centro direktorė Aldona Kerpytė.                                                                    A. Kubaičio nuotr.

Šalia centro – koplytėlė.                           Šv. Pranciškaus onkologijos centro archyvo nuotr.
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Pastaruoju metu sulaukiame daug  JAV
ir Europos šalyse gyvenančių ir dir-
bančių lietuvių klau simų dėl privalo-
mojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų
mokėjimo ir išvykimo iš Lietuvos dek-
laravimo.

Pateikiame „Sodros” specialistų
parengtus atsakymus į dažniau-
siai užduodamus klausimus ir

primename, kad bendrą informaciją
šiais klausimais galite gauti el. paštu
info@sodra.lt arba telefonu +370 5
250 0883, o asmeninę – „Sodros” inter-
neto svetainėje prisijungę prie asme-
ninės „Sodros” paskyros gyventojui
www.gyventojai.sodra.lt.

Kodėl reikia mokėti PSD įmokas?
Privalomasis sveikatos draudi-

mas užtikrina asmeniui nemokamą
medicinos pagalbą ir gydymą. Įmokos
šiam draudimui turi būti mokamos už
kiekvieną asmenį. Skiriasi tik įmokų
mokėjimo būdas: pavyzdžiui, pensi-
ninkai, vaikai yra draudžiami valsty-
bės lėšomis, už darbuotojus, dirban-
čius pagal darbo sutartis, PSD įmokas
„Sodrai” perveda darbdavys ir pan. O
nedirbantys ir valstybės lėšomis ne-
draudžiami žmonės, įmokas turi su-
simokėti savarankiškai, kad susirgę ar
patyrę traumą neturėtų mokėti už gy-
dymą. 

Kas turi savarankiškai draustis PSD?
Kokio dydžio įmokas reikia mokėti?

Savarankiškai privalomuoju svei-
katos draudimu turi draustis tie as-
menys, kurie niekur nedirba, nevykdo
savarankiškos veiklos, nesimoko ir
nėra drausti valstybės lėšomis. Jie
kiekvieną mėnesį iki einamojo mėne-
sio paskutinės dienos turi sumokėti 9
proc. dydžio PSD įmokas nuo mini-
malios mėnesinės algos (MMA).

Iki šių metų liepos 1 d. MMA buvo
350 eurų, taigi, mėnesinė PSD įmoka
buvo 31,5 Eur. „Sodra” PSD įmokas ad-
ministruoja nuo 2016 m. sausio 1 die-
nos. Tad maksimalus susikaupęs PSD
įmokų įsiskolinimas „Sodrai” iki liepos
mėnesio yra 6 x 31,5 = 189 eurai. At-
kreipiame dėmesį, kad nuo liepos 1 die-
nos MMA padidėjus iki 380 eurų, mė-
nesinės PSD įmokos yra 34,20 Eur, to-
dėl įsiskolinimas už septynis mėnesius
jau sudarys 223,20 Eur.

Ar galiu nemokėti PSD įmokų, jei gy-
venu ir dirbu kitoje šalyje?

Galite, jei, išvykdami ilgesniam
kaip 6 mėnesių laikotarpiui, dekla-
ruojate savo išvykimą Gyventojų re-
gistrui. Paprasčiausia tai padaryti pri-
sijungus prie Elektroninių valdžios
vartų arba nuvykus į savo seniūniją.
Asmens išvykimo deklaracija įsiga-
lioja nuo jos pateikimo dienos. 

Užsienyje gyvenantys ir dirban-
tys Lietuvos piliečiai, kad jiems būtų
perskaičiuotos PSD įmokos, gali at-
galine tvarka deklaruoti išvykimą
užpildydami ar patikslindami gy-
ventojo pajamų deklaracijos (GPM308)
duomenis tų metų, kuriais jie išvyko
iš Lietuvos, tačiau ne ankstesnių kaip
2011 metų. Jeigu gyventojas iš Lietu-
vos išvyko iki 2011 metų, turėtų būti
teikiama 2011 metų galutinai iš Lie-
tuvos išvykstančio gyventojo GPM308
deklaracija.

PSD įmokų Lietuvoje taip pat ne-

reikia, jei asmeniui, vadovaujantis
Europos Sąjungos socialinės apsau-
gos sistemų koordinavimo reglamen-
tais, taikomi kitos ES valstybės narės
(ne  Lietuvos Respublikos) socialinio
draudimo teisės aktai.

Svarbu žinoti, kad „Sodra”, nu-
statydama prievolę mokėti PSD įmokas
ir apskaičiuodama (ar perskaičiuoda-
ma) šių įmokų įsiskolinimą, šiais me-
tais taiko laikiną išlygą – atsižvelgia ir
į VMI pateiktą pajamų mokesčio dek-
laraciją. Tačiau jau nuo 2017 metų šios
išimties nebeliks ir bus vadovaujama-
si tik Gyventojų registrui pateiktomis
deklaracijomis. 

Kaip deklaruoti išvykimą ne elektroni-
nėmis priemonėmis?

Atvykus į seniūniją ar savivaldy-
bę, kurioje esate deklaravęs gyvena-
mąją vietą Lietuvoje. Deklaracija įsi-
galioja nuo deklaracijos pateikimo die-
nos;

Užpildant GMP308 deklaraciją (7
laukelyje nurodant galutinio išvykimo
iš Lietuvos datą ir atitinkamai 8 lau-
kelyje pažymint „X” – tai reiškia, kad
deklaraciją teikia galutinai išvyks-
tantis) ir pristatant tiesiogiai apskrities
Valstybinei mokesčių inspekcijai arba
nusiunčiant ją paštu Valstybinei mo-
kesčių inspekcijai adresu Neravų g. 8,
66257 Druskininkai, Lietuva;

Užpildant deklaraciją Lietuvos
diplomatinėje atstovybėje ar konsuli-
nėse įstaigose užsienio valstybėse.
Deklaracija įsigalioja nuo jos pateiki-
mo dienos.

Deklaruodami savo gyvenamosios vie-
tos pakeitimą, konsulinei įstaigai turite
pateikti:

• užpildytą nustatytos formos dek-
laraciją;

• asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą arba leidimą gyventi Lie-
tuvoje;

• globą (rūpybą) ar atstovavimą pa-
tvirtinančius dokumentus ar šių do-
kumentų nustatyta tvarka patvirtintus
nuorašus (kopijas) ir savo asmens ta-
patybę patvirtinantį dokumentą, jeigu
asmens gyvenamąją vietą deklaruoja
globėjas (rūpintojas) ar socialinės glo-
bos įstaigos atstovas.

Kokius dokumentus reikis pateikti
„Sodrai” įmokų perskaičiavimui, jei išvyki-
mas nebuvo deklaruotas? 

Jei išvykimą deklaruosite Gyven-
tojų registrui, t. y., išvykimas bus skai-
čiuojamas nuo deklaravimo dienos,
tam kad būtų perskaičiuotas įsiskoli-
nimas, „Sodros” skyriui, administ-
ruojančiam Jūsų PSD įmokas, reikia
pateikti vieną iš dokumentų, išduoda-
mų socialinį draudimą administruo-
jančių institucijų: formas E101, E102,
E103, E104, E106, E205, pažymėjimą
A1 ar kitą pažymą, patvirtinančią, kad
buvo mokėtos socialinio draudimo
įmokos ES valstybėje narėje, Norvegi-
joje, Šveicarijoje, Islandijoje arba Lich-
tenšteine.

Jei šių dokumentų gauti nepa-
vyksta, turite apie tai informuoti „Sod-
ros” teritorinį skyrių, kurio specialis-
tai patys užprašys kitos šalies institu-
cijos informacijos apie Jūsų draustu-
mą socialiniu draudimu toje šalyje.

Jokie kiti dokumentai – pavyz-
džiui, Danijos „geltonoji” ar „mėlyno-
ji” korta ir pan., taip pat dokumentai

iš kitų nei minėtos šalys – asmens
prievolės mokėti PSD įmokas nepa-
naikina.

Ką daryti, jei atsirado įsiskoli nimas
„Sodrai”, nors išvykimas buvo nurodytas
VMI pateiktoje metinėje gyventojo pajamų
mokesčio deklaracijoje? 

Reikia kreiptis į „Sodros” Pane-
vėžio skyrių (adresu Vasario 16-osios g.
60, LT-35167 Panevėžys, el. p. paneve-
zys@sodra.lt) – ten įmokų administ-
ravimo specialistai patikrins apskai-
čiuotų PSD įmokų pagrįstumą.

Ar reikia PSD įmokas mokėti Lietuvo-
je individualią (taip pat ir žemės ūkio) veik-
lą vykdantiems asmenims, jei jie dirba ki-
toje ES šalyje?

Jei Lietuvos pilietis dirba pagal
darbo sutartį kitoje Europos Sąjungos,
Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje
ar Lichtenšteine ir vykdo savarankiš-
ką veiklą Lietuvoje, socialinio draudi-
mo ir privalomojo sveikatos draudimo
įmokas reikia mokėti tik vienoje vals-
tybėje, tačiau jos bus skaičiuojamos
nuo pajamų, gautų vykdant veiklą
abiejose valstybėse.

Paprastai tokiu atveju asmeniui –
nepriklausomai nuo to, ar jis yra dek-
laravęs išvykimą – Lietuvoje PSD įmo-
kų mokėti nereikia, nes jam tuo metu
taikoma tos valstybės, kurioje jis dir-
ba pagal darbo sutartį, socialinio drau-
dimo teisė. Visgi tam, kad įrodytų, jog
moka socialinio draudimo įmokas ki-
toje valstybėje, žmogus privalo „Sod-
rai” pateikti tos valstybės, kurioje dir-
ba pagal darbo sutartį, išduotą A1 for-
mos pažymėjimą, dėl kurio išdavimo
reikia kreiptis į tos valstybės institu-
ciją, administruojančią socialinį drau-
dimą.

Kaip galima pasitikrinti, ar nesu sko-
lingas PSD įmokų?

– Asmenys, nevykdantys jokios
ekonominės veiklos, nedraudžiami
PSD valstybės lėšomis arba vykdantys
individualią žemės ūkio veiklą (kai
žemės ūkio valda ar ūkis yra 2 EDV ir
mažiau), pasitikrinti, ar neturi PSD
skolų, gali internete, adresu www.sod-
ra.lt/pasitikrink.

Nuorodoje skelbiama ir papildoma
informacija apie tai, kaip sumokėti
sukauptą skolą, įmokų kodai ir pan.

Minėtoms grupėms nepriklau-
santys asmenys draustumą privalo-
muoju sveikatos draudimu gali pasi-
tikrinti Valstybinės ligonių kasos in-
terneto svetainėje https://dpsdr.vlk.lt/.

Kaip susimokėti PSD įmokas?
Apskaičiuotos įmokos mokamos į

„Sodros” surenkamąsias sąskaitas.
Svarbu atsiminti, kad nuo 2016 metų
pasikeitė mokėjimų į „Sodros” suren-

kamąsias sąskaitas tvarka.
Mokant įmokas privaloma nuro-

dyti įmokos kodą. Nenurodžius kodo
arba nurodžius jį neteisingai, įmoka
gali „pasiklysti” ir nebus užskaityta, o
mokėtojui bus fiksuojama skola ir
skaičiuojami delspinigiai, be to atsiras
papildoma našta įrodinėti, kad įmoka
buvo sumokėta.

PSD įmokų kodai:
364 – mokant einamąsias PSD įmo-

kas;
365 – mokant įsiskolinimą;
366 – mokant delspinigius.

Kas bus, jei išvykimo nedeklaruosiu ir
PSD įmokos nemokėsiu?

Tuomet ne tik negalėsite naudotis
iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo lėšų apmokamomis paslaugo-
mis ir už jas reikės susimokėti pa-
tiems, bet dar ir kaupsite įsiskolinimą,
kuris vėliau gali būti priverstinai iš-
ieškomas.

Ar sumokėjus einamojo mėnesio PSD
įmoką nutrauktas draustumas bus atstaty-
tas?

Dėl įmokų nemokėjimo nutrauktas
draustumas bus atstatytas tik tokiu at-
veju, jei bus padengta visa iki einamojo
mėnesio susidariusi skola. Esant įsi-
skolinimui, sumokamos įmokos pir-
miausia nukreipiamos įsiskolinimui
padengti, taigi, jei esate skolingas, pvz.
už 2 mėnesius, tai pervedus įmoką už
1 (einamąjį) mėnesį, sveikatos prie-
žiūros paslaugomis negalėsite naudo-
tis, nes įmoka bus užskaityta kaip sko-
los padengimas.

Kiek gali kainuoti gydymas neturint pri-
valomojo sveikatos draudimo?

Medicinos paslaugos gali būti labai
brangios, pavyzdžiui, apendicito ope-
racija kainuoja apie 650 Eur, širdies
operacija – nuo 3 300 Eur, sudėtinges-
nės operacijos – per 4 000 Eur, kata-
raktos operacija – apie 350–450 Eur, ke-
penų transplantacijos operacijų kaina
prasideda nuo 34 000 Eur, kelio ir klu-
bo sąnarių protezavimas (su protezu ir
reabilitacija) – nuo 3 000–3 500 Eur, na,
o vaistų žarnų karcinomai gydyti kai-
na gali siekti 30 000 Eur metams, krū-
ties vėžiui gydyti – 35 000 Eur, inkstų vė-
žiui – 37 000 Eur, vaistai onkohemato-
loginėms ligoms gydyti – 31 000 Eur ir
daugiau. 

Jei žmogus yra draudžiamas PSD,
šios sumos kompensuojamos iš Priva-
lomojo sveikatos draudimo fondo biu-
džeto lėšų.

Sveikatos priežiūros paslaugų kai-
nas galima rasti http://www.vlk.lt/
veikla/veiklos-sritys/sveikatos-prie-
ziuros-paslaugu-bazines-kainos.

,,Sodros” info 

Dar kartą apie privalomąjį
sveikatos draudimą

A † A
VACLOVAS JAKOVICKAS

Mirė 2016 m. rugpjūčio 20 d., Ellicott City, MD., sulaukęs 92
metų.

Gyveno Palos Hills, IL.
Nuliūdę liko: duktė Rūta Kozinski, anūkas Brian Kovick, arti-

mi giminės Vida Uebel, Violeta Weaver ir Victoria Galkus.
A. a. Vaclovas buvo vyras a. a. Danutės ir tėvelis a. a. Ray -

mond.
Šv. Mišios už velionį bus aukojamos penktadienį, rugpjūčio 26

d. 10 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.
Po Mišių a. a. Vaclovas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę artimieji
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ŠILUVOS ATLAIDAI IR POKYLIS

Kviečiame dalyvauti kasmetiniuose Šiluvos atlaiduose Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kuriuos praves kunigas Re-
migijus Veprauskas iš Lietuvos. Šiluvos atlaidai prasidės rugsėjo
4 d., sekmadienį, 11 val. r. šv. Mišiomis. Savaitės dienomis šv. Mi-
šios bus aukojamos 10 val. r.

Atlaidus užbaigsime rugsėjo 11 d., sekmadienį, 11 val. r. – iškil-
minga procesija iš klebonijos kiemo eis į bažnyčią, kur bus aukojamos
šv. Mišios.

Iškart po Mišių (1 val. p. p.) parapijos salėje vyks metinis pokylis
su sveikinimais, šventiniais pietumis ir loterija. Muzikinę programą at-
liks viešnios iš Lietuvos– operos solistė Giedrė Kelpšaitė ir pianistė Dai-
va Šumskienė. Daugiau informacijos ir bilietai į pokylį tel. 773-776-
4500.

� Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. kviečiame atvykti į šv. Mišias Tėvų jėzui-
tų koplyčioje (5620 So. Claremont Av.,Chi-
cago, IL). Galėsite užprašyti šv. Mišias už mi-
rusius artimuosius. Palaikykime šią gražią,
neseniai atgimusią tradiciją – kartą per
mėnesį susitikti jaukioje lietuviškoje šven-
tovėje. Po šv. Mišių – vaišės Jaunimo cent-
ro kavinėje.

� Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) vyks PLC lauko geguži-
nė. Renginyje skambės muzika, vyks loteri-
ja, bus pardavinėjami šalti gėrimai bei lie-
tuviški užkandžiai. Veiks lietuviška mugė.
Daugiau informacijos paskambinus tel.
630-257-8787. Visi labai laukiami! 

� E. Gervicko lituanistinė mokykla skelbia nau-
jųjų mokslo metų pradžią – rugsėjo 10 dieną,
11 val. r. Adresas: Our Lady of Lourdes Church,
150 Varinna Drive, Rochester, NY 14618

� Rugsėjo 10 d., šeštadienį, 7 val. v.  visus
kviečiame į  Irūnos ir Mariaus Jampolskio nuo-
tai kingą pasirodymą „Viskas baigta”.  Pasi-

rodymas vyks Willowbrook Ballroom, 8900
S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480).
Daugiau informacijos paskambinus tel. 708-
668-6214.

� Rugsėjo 10 d., šeštadienį, 7 val. v. „Sie-
los” galerijoje (14911 127th St., Lemont, IL
60439) jūsų laukia teminis vakaras: ,,Langas
į Nijolės Oželytės gyvenimo mome tus”. Po ren-
ginio galėsite įsigyti N. Oželytės poezijos kny-
gelę. Bus meninė programa ir vaišės. Taip pat
susitikimas su N. Oželyte vyks ir sekmadie-
nį po šv. Mišių. Pradžia 12 val. p. p. Visi lau-
kiami ,,Sielos” galerijoje. Daugiau informaci-
jos paskambinus tel. 630-291-0097 (Asta
Zimkienė).

� Spalio 1–2 d., šeštadienį-sekmadienį, Šv.
Kazimiero lietuvių parapijoje (2718 St., Geor-
ge St., Los Angeles, CA 90027) vyks 30-toji
Lietuvių dienų šventė. Lietuviškas maistas,
gėrimai, meno kūriniai, muzika ir šokiai! Ren-
ginyje taip pat pasirodys Andrius Mamontovas
su grupe, „Dainavos” ansamblis, „LB Spin-
dulys”, „Tolimi aidai” bei daugybė kitų dai-
nininkų ir šokėjų. Daugiau informacijos
tinklalapyje ltdays.com. Visi labai laukiami!

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

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Maironio lituanistinei mokyklai 2016–2017 mokslo metams penktadieninei
pamainai reikalingi mokytojai. Dėl smulkesnės informacijos pra šome kreiptis
į mokyklos direktorę Godą Misiūnienę: el. paštas gmisiuniene@maironis.org
arba tel. 630-257-0888 (palikite žinutę).

Metiniai ,,Draugo” pietūs rengiami spalio 30 dieną, sekmadienį, 
Willowbrook pokylių salėje Willow Springs priemiestyje.

,,Draugo” skaitytojai, rėmėjai, lietuviškos parapijos ir mokyklos, lietu-
viškų įstaigų ir organizacijų atstovai kviečiami pasižymėti šią datą savo
kalendoriuose. Jūs visi labai laukiami svečiai!

Dar galite suspėti pamatyti Jules Massenet spektaklį „Manon”, kuriame Pou-
sette vaidmenį atlieka Kristina Malinauskaitė. Opera vyks rugpjūčio 26 d. 7:30
val. v. ir rugpjūčio 28 d. 2 val. p. p. Baruch Performing Arts Center, The Rose
Nagelberg Theatre, 1 Bernard Baruch Way, New York, NY 10010.


