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LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS

ŠIAME NUMERYJE:

,,Naktis muziejuje” – būtina
išmėginti! – 5 psl.

LRD premija skatina toliau
tyrinėti mūsų paveldą – 8 psl. 

Diskusijų centras – ambasada

Birželio 22–23 d. Washingtone lan-
kėsi Vilniaus viešosios žydų bibliote-
kos direktorius Žilvinas Bieliauskas.
Vizito metu Ž. Bieliauskas susitiko
su JAV žydų organizacijų atstovais, ap-
silankė Kongreso bibliotekoje ir JAV
Holokausto memorialiniame muzie-
juje, aptarė bendradarbiavimo gali-
mybes su Washingtono žydų kultūros
centro vadovais.

Birželio 23 d. Washingtono profe-

sionalų klubas prie ambasados su-
rengė susitikimą su Europos Sąjungos
ambasadoriumi Maskvoje Vygaudu
Ušacku tema „Vakarai ir Rusija pa-
saulėžiūrų sandūroje”.

Birželio 28 d. ambasadoje vyko
susitikimas su JAV Sausumos pajėgų
karo koledžo, vienos iš aukščiausių ka-
rinės akademinės institucijos JAV, stu-
dentais, turinčiais aukščiausius kari-
nius laipsnius ir didelę tarnybos patirtį
JAV kariuomenėje.

– 2 psl.

AISTĖ JAKŠTIENĖ

Lietuvos maisto pramonei istorinis įvy-
kis – pirmą kartą Lietuvos maisto pro-
duktų gamintojai dalyvavo Amerikos di-

džiausioje maisto parodoje „Summer Fancy
Food Show”, ku ri New Yorke birželio 26–28 d.
subū rė viso pasaulio gamintojus ir pir kėjus bei
atskleidė naujausias maisto pramonės ten-
dencijas. Į parodą atvy kę Lietuvos gamintojai
savo produkcija ir idėjomis su JAV verslinin-
kais pirmiausiai pasidalijo Lietuvos Res pub-
likos generaliniame konsulate New Yorke bir-
želio 24 d. vykusiame partnerystės renginyje. 

– 2 psl.

Visi keliai veda į
Washingtoną ir Baltimorę

Maisto
produktų
eksporto į JAV
galimybės
aptartos
konsulate 
New Yorke LR generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius (trečias iš k.) su svečiais – į parodą

atvykusiais Lietuvos įmonių atstovais.                   LR konsulato New Yorke nuotraukos

Lietuviškais produktais domisi garsus šefas – Michael Laiškonis.

Birželio pabaigoje–liepos pradžioje
Washingtone ir Baltimorėje vyksta
daugybė renginių, suburiančių JAV
lietuvius, Lietuvos politikus, Lietuvos
ambasados diplomatus ir JAV kole-
gas bei draugus ir kviečiančių dis-
kusijoms politikos, saugumo, gyny-
bos, kovos su propaganda, verslo
plėtros, investicijų skatinimo, ben-
dradarbiavimo turizmo srityje bei
kultūrinės sklaidos temomis.
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Susitikimo metu Lietuvos ambasados JAV karo
atašė biuras supažindino studentus su Lietuvos už-
sienio ir gynybos politikos aktualijomis ir pristatė
Lietuvos kariuomenės vystymosi prioritetus, pasi-
rengimą užtikrinti saugumą regione ir Lietuvos pri-
imančios šalies paramą NATO ir JAV pajėgoms
Lietuvoje.

Birželio 28 d. ambasadoje surengtas Demokratijų
bendrijos Moterų demokratijoje darbo grupės, kuriai
pirmininkauja Lietuva, posėdis. Jame dalyvavo Lie-
tuvos atstovė, darbo grupės pirmininkė ambasado-
rė Nijolė Žambaitė, Demokratijų bendrijos genera-
linė sekretorė ambasadorė Maria Leissner, darbo gru-
pės nariai, atstovaujantys Salvadorui, Suomijai, Ja-
ponijai ir Urugvajui.

Birželio 29 d. Lietuvos diplomatinėje atstovybė-
je vyko diskusija „Nepripažinimo politika: praeitis,
dabartis ir ateitis”, kurioje dalyvavo užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius, Pasaulio politikos ins-
tituto profesorius, analitikas, rašytojas ir žurnalis-
tas, Rusijos, Eurazijos, tarptautinės žiniasklaidos eks-
pertas, buvęs JAV valstybės sekretoriaus James Ba-
ker specialusis patarėjas Sovietų pilietybės klausi-
mais ir Baltijos reikalais Paulas Goble ir Damian Lea-
der, New Yorko universiteto profesorius, buvęs JAV
valstybės departamento Šiaurės ir Baltijos šalių
biuro vadovas, buvęs misijos vadovo pavaduotojas
JAV ambasadoje Vilniuje.

Kultūra – taip pat svarbi

Šiandien, birželio 30-ąją, atidaroma Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje Washing-
tone įkurtos lietuvių Šiluvos Dievo Motinos koplyčios
50 metų minėjimui skirta paroda.

Liepos 3 d. JAV lietuvių renginių ciklą vainikuos

XV lietuvių tautinių šokių šventė Baltimorėje, pra-
sidėsianti 1 val. p. p. Šokių šventė JAV organizuoja-
ma nuo 1957 m., kuomet dešimtys tūkstančių šokė-
jų švęsti savo lietuviškumą per dainą ir šokį rinko-
si Čikagoje, Clevelande, Toronte, Hamiltone, Los An-
geles bei Bostone. 2016 m. ši tradicija tęsiama mies-
te, kuriame sukaupta ilga Amerikos lietuvių istori-
ja. Liepos 3 d. į „Royal Farms” areną Baltimorėje su-
sirinks 1 800 šokėjų iš viso pasaulio, susibūrusių į
daugiau nei 33 šokių kolektyvus. Daugiau informa-
cijos – http://sokiusvente2016.org/lt.

Liepos 4 d. 1–5 val. p. p. Lietuvos ambasadoje JAV
rengiamas susitikimas su Lietuvos Seimo pirmininke
Loreta Graužiniene, kultūros ministru Šarūnu Bi-
ručiu ir Lietuvos ambasados diplomatais. Seimo pir-
mininkė atidarys Prezidentui Kaziui Griniui skirtą
parodą, bus minimos Lietuvos Valstybės (Lietuvos
Karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Jungtinių Ame-
rikos Valstijų Nepriklausomybės dienos. 

Liepos 6 d. 2 val. p. p. Lietuvos ambasada kartu
su JAV Lietuvių Bendruomene prisijungs prie pa-
saulio lietuvių, giedosiančių Tautišką giesmę visa-
me pasaulyje. Washingtone himnas bus giedamas prie
JAV širdies – Baltųjų rūmų. Liepos 4 d. 10 val. r. him-
nas bus giedamas ir Inner Harbour pakrantėje Bal-
timorėje. Šią akciją organizuoja Lietuvos generalinis
konsulatas Čikagoje, bendradarbiaudamas su Šokių
šventės organizaciniu komitetu.

URM info

Vilniaus viešosios žydų bibliotekos direktorius Žilvinas Bie-
liauskas (k.) ir LR ambasadorius Washingtone Rolandas Kriš-
čiūnas. URM nuotr.

Visi keliai veda į Washingtoną ir Baltimorę 

Atkelta iš 1 psl.

„Lietuvos gaminių kokybė bei ekologiškumas lei-
džia tikėtis sėkmės JAV rinkoje – tai liudija sparčiai
augantis Lietuvos eksportas į JAV. Per mūsų šalies
produkciją ameri kie čiai turi progos pažinti Lietuvą”,
– renginį pradėdamas kalbėjo Lietuvos Respublikos
generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevi-
čius. 

Lietuvos gamintojai užsienio sve čiams konsulate
pristatė savo produkciją ir diskutavo apie Lietuvos
ir JAV prekybos partnerystės iššūkius bei galimybes.
Susipažinę su mūsų šalies produkcija JAV prekybi-
ninkai ieškojo Lietuvos partnerių, kurių gaminius
galėtų importuoti į JAV. Paroda JAV ir Lietuvos vers-

linin kams paklojo pagrindus sėkmingos partnerys-
tės pradžiai. Į konsulatą buvo atvykę „Cerera”, „Liū-
tukas ir Ko”, „Gudobelė”, „Švenčionių vaistažolės”
įmonių atstovai; pieno produktų gamintojai – AB „Vil-
kyškių pieninė”, „Marijampolės pieno gru pė”, „Že-
maitijos pieno grupė”; mėsos įmonių atstovai –
„Klaipėdos mėsi nė”, AB „Krekenavos agrofirma”,
„Biovela”, taip pat LMPA Lietuvos mėsos perdirbė-
jų asociacijos, Lietu vos žemės ūkio produktų rinkos
reguliavimo agentūros atstovai.

Neseniai JAV Maisto saugos ir kontrolės tarny-
ba (FSIS) patvirtino, kad lietuviškos mėsos produk-
cijos standartai atitinka JAV reikalavimus, tai itin
svarbus įvykis šalių bendradarbiavimui. Apie ge-
rėjan čius Lietuvos ir JAV prekybos santykius liudija

Vyksta lietuviško maisto degustacija. LR konsulato New Yorke nuotr.

Maisto produktų eksporto į JAV galimybės ryškus Lietuvos eks porto į JAV augimas. 2015 m.
buvo stebimas 32,7 proc. eksporto į JAV teigiamas po-
kytis, o 2016 m. pirmojo ketvirčio duomenis lyginant
su 2015 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, Lietuvos
eksportas į JAV šoktelėjo 20,3 proc. Net pusę – 14,4
mln. eur. – šiais metais išaugusio Lietuvos ekspor-
to į Šiaurės Ameriką ir Aziją sudaro lietuviškų pre-
kių išvežimas būtent į JAV rinką. 

Prieš didžiąją „Summer Fancy Food Show” pa-
rodą konsulato ren gi nyje pristatyta lietuviška pro-
dukcija jau pelnė užsienio verslininkų simpatijų. Lie-
ka tikėtis, jog dar daugiau sėkmės JAV ir Lietuvos
prekybinei partnerystei bus atnešęs istorinis lietu-
vių gamintojų pasirodymas „Summer Fancy Food
Show” maisto pramonės renginyje. 

Aistė Jakštienė – LR generalinio konsulato New
Yorke vicekonsulė

J. Pranevičius: ,,Per mūsų šalies produkciją amerikiečiai turi progos pažinti Lietuvą”.  

Atkelta iš 1 psl.
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VITALIUS ZAIKAUSKAS

Laukėm laukėm – sulaukėm. Ir „sulaukė” ne vien Di-
džioji Britanija, netgi ne vien Europos Sąjunga (ES), ne
vien Lietuva – „sulaukė” visas pasaulis. 

Lietuvoje ruošėmės švęsti Jonines, o britai bū-
riais traukė į balsavimo vienas – vyko refe-
rendumas, nusprendžiantis ar Jungtinė Ka-

ralystė lieka ES, ar pasileidžia savais keliais. 
Su nerimo prieskoniu laukėme rezultatų, nors

širdies gilumoje galvojome, kad balsavimas visgi nu-
tildys rėksnių euroskeptikų balsus ir, nusipurtę dul-
kes, gyvensime toliau lyg niekur nieko... 

Deja, įvyko blogiau nei tikėjomės. Arba kaip no-
rėjome tikėtis. Suskaičiavus balsus paskelbta, kad bal-
suotojų aktyvumas buvo net 72,16 proc., už tolesnę ša-
lies narystę ES pasisakė 16 141 241 britų, o 17 410 742
balsavo už išstojimą. Kitaip – už išstojimą iš ES – 52
proc., o likti panoro 48 proc.

Brexit – laimėjo! O Britanija? 

Šitą žodį jau išmokome (BRItain EXIT). Iškal-
bingi išstojomo iš ES oratoriai žadėjo šalies ateitį be
Briuselio diktatūtos, be milijonų emigrantų, be pa-
ramos labiau diržą susijuosusioms Bendrijos ša-
lims. 

Kas tiesa, tai tiesa, – dar visai neseniai Britani-
ja pati su maloniausia šypsena kvietėsi darbo jėgą,
o dabar ekoniminiai migrantai jau atiminėja darbo
vietas, naudojasi palankia socialinių garantijų sis-
tema, skurdina kraštą. Persekioja baimė, kas atbėgs
iš Sirijos, kas bus, jeigu į ES kada nors įstos Turki-
ja ir t. t. 

Tiesa, ekspertai visi kaip vienas pabrėždavo, jog
tai tėra deklaracijos, malonūs žodžiai – Brexit šali-
ninkai per visą agitacijos laikotarpį taip ir nesuge-
bėjo pasiūlyti jokių konkrečių priemonių, kaip su-
valdyti neigiamus ekonominius ir politinius proce-
sus. 

Deja, šie perspėjimai niekam perdaug nerūpėjo.
Šūkių grožis ir skambumas buvo svarbesnis už jų tik-
rumą ir racionalų pagrindą. 

Prieš referendumą „Leave” šalininkai žadėjo, kad
tie 350 mln. svarų (430 mln. eurų), kuriais šalis kas
savaitę remia ES biudžetą, bus skiriami nacionalinei
sveikatos sistemai. Žinoma, ko gero net patys šių pa-
žadų dalintojai suprato, jog tai melas, nes Jungtinė
Karalystė į ES biudžetą kas savaitę mokėdama 350
mln. svarų tuo pačiu lėšų ir susigrąžina – grynosios
paramos lieka 250 mln. svarų (307 mln. eurų). Be to,
kadangi dalis JK pinigų ES yra išleidžiami šalyje –
remiant universitetus, mokslinius tyrimus, inves-
tuojant į infrastruktūrą – bendra britų išlaidų suma
sumažėja iki 175 mln. svarų (215 mln. eurų).

Žurnalistų užspiestas Jungtinės Karalystės ne-
priklausomybės partijos (UKIP) vadovas Nigel Fa-
rage, tik paskelbęs laimėjęs referendumą, net ne-
rausdamas išpyškino: ,,teiginys apie 350 milijonus
svarų buvo ‘klaidelė’”. 

Su kiekviena minute po referendumo rezultatų
paskelbimo visiems ėmė vertis akys. Kurį anksčiau
išsakytą teiginį bepaimsi – ,,Leave” šalininkai pri-
pažino tyčia ar netyčia klaidinę rinkėjus. 

Nigel Farage tučtuojau pareikalavo visos šios ko-
šės užvirėjo premjero David Cameron atsistatydini-
mo.  Šis paskelbė atsistatydinsiąs spalio mėnesį, o de-
rybos su ES pradėti išstojimo iš ES procesą – jau bus
naujojo premjero reikalas. 

Pasaulis sureagavo kitaip

Vargu ar britų populistai tikėjosi tokios pasau-
lio reakcijos. Jau tą patį birželio 24-osios rytą svaro
kursas aiktelėjo ir nusileido žemyn. Pirmadienį,
birželio 27 dieną, paskelbta, kad svaro kursas nukrito
žemiausiai per 30 metų. Smuko pasaulio finansinės
rinkos. Tokijo vertybinių popierių birža krito 8 pro-
centais, daugiausiai nuo 2008 metų. Pietų Korėjos
„Kospi" smuko 3, o Britanijos FTSE 100 – 8,3 proc.

Ir naivu būtų manyti, kad ties tuo sustos. 
Didelės verslo grupės, su retomis išimtimis, aiš-

kiai pasisakė už JK pasilikimą ES, didžiausiame pa-
saulio prekybos bloke, visų pirma dėl to, kad tai su-
teikia prieigą prie 500 mln. Europos vartotojų.

Didžiųjų pasaulio verslo korporacijų vadovai, visi

D. Britanijos pasirinkimas: kas rankutėmis plos paskutinis?

Per šias kelias dienas po referendumo JK akcijų rinka pra-
rado apie 160 mlrd. eurų, t.y. tiek Britanija būtų sumokėju-
si į ES biudžetą per 15 metų! Iliustracijos iš „Facebook”

kaip vienas, kalba apie tai, kad dabar prasideda eko-
nominis ir finansinis sąstingis. Manoma, kad jis už-
truks menesius, o galbūt netgi ir ištisus metus.

„Jaguar Land Rover”, didžiausias JK automo-
bilių gamintojas, skaičiuoja, kad kompanijos meti-
nis pelnas iki 2020 m. gali sumažėti 1 mlrd. GBP, jei
Britanija prekyboje su Europa grįš prie Pasaulio pre-
kybos organizacijos (PPO) taisyklių. Kompanijos sa-
vininkės, Indijos „Tata Motors”, akcijos smuko dau-
giau nei 10 proc..

Škotiško viskio gamintojai eksportuoja apie 90
proc. savo produkcijos. Jie pabrėžia ES rinkos svar-
bą, mat ji praryja apie trečdalį viso šio eksporto. Ta-
čiau taip pat šio sektoriaus įmonėms svarbi derybinė
galia, kurią ES panaudoja tardamasi dėl prekybos są-
lygų su tokiomis sparčiai augančiomis rinkomis kaip
Indija, kuri taiko 150 proc. importo tarifą stipriesiems
gėrimams.

Kai kurie investuotojai mano, kad „Brexit” gali
baigtis Jungtinės Karalystės ar net globalia recesi-
ja. Kai kurioms tarptautinėms bendrovėms galvos
skausmu taps dėl svaro nuosmukio sutirpęs pelnas.
Kritęs svaras neša milžiniškus nuostolius ir JAV įmo-
nėms,  kurioms svarbi JK rinka. Ir tai ne vien vis-
kio pramonė. 

Pirmadienį Londone užfiksuotas smarkus ban-
kų, aviakompanijų ir nekilnojamojo turto bendrovių
akcijų kursų smukimas, nes investuotojų nuomone
šie trys sektoriai labiausiai nukentėjo nuo Didžiosios
Britanijos sprendimo išstoti iš ES. Didžiosios Bri-
tanijos pigių skrydžių bendrovės „EasyJet” akcijos
atpigo daugiau nei 16 proc. po to, kai buvo perspėta,
kad birželio 23 d. įvykusio referendumo metu britų
priimtas sprendimas išstoti iš ES pakenks jos vers-
lui per ateinančius šešis mėnesius. 

„British Airways” akcijų kursas krito 9,4 proc.

Stebimas ir bankų akcijų išpardavimas. „Royal
Bank of  Scotland” akcijos atpigo daugiau nei 15 proc.,
„Lloyds” – 8,9 proc., o „Barclays” ir RBS akcijos kri-
to net 30 proc.

Bankų akcijos pinga ir Vokietijoje, Italijoje ir Is-
panijoje, Kinijoje, Japonijoje.

Beje, Britanijai išstojus iš ES, iš Londono pri-
valės trauktis ir ES priklausančios finansinės įstai-
gos. Dabar manoma, kad tai bus didžiulis smūgis Lon-
donui, kaip pasaulio finansų centrui. Jau nekalbant
apie tūkstančius tūkstančių darbuotojų atleidimą.
Nes keistai atrodytų Europos finansų sostinė – už ES
ribų. 

Jau kalbama apie nuosmukį žemės ūkyje, in-
vesticijose į mokslo pažangą, į statybų sektorių ir
daugybę kitų sferų. Ekspertai, ramindami Brexit ša-
lininkus, kalbėjo apie baisias atsiskyrimo pasekmes,
bet dabar ateitis ima rodytis dar šiurpesnė.

Vyriausybės skaičiavimais, 12,6 proc. JK eko-
nomikos yra susijusi su eksportu į 27 ES šalis nares,
tačiau tik 3,1 proc. šių šalių ekonomikos sukuriama
eksportuojant į Jungtinę Karalystę. 80 proc. JK
bendrovių, eksportuojančių į užsienį, prekiauja su
ES.

Britų pramonės konfederacija nurodo, kad dėl
„Brexit” iki 2020 m. šalyje bus prarasta nuo 550 000
iki 950 000 darbo vietų.

Kas čia darosi? 

Jau penktadienį į gatves, pirmiausiai Londone,
pasipylė žmonės. Jie reiškė protestą ir apgailestavimą
dėl tokių referendumo rezultatų ir pasekmių. Tą pa-
čią dieną buvo sukurta ir imta pasirašinėti peticija,
reikalaujanti antrojo referendumo. Pirmadienio
ryte (birželio 27 dieną) paskelbta, jog per dvi dienas
ją pasirašė 3 milijonai 300 tūkstančių britų.

Pagal šalies įstatymus, surinkus 200 tūkstančių
parašų, juos apsvarstyti privalo parlamentas. 

Pažvelkite atidžiau į balsavimo rezultatų žemė-
lapį, kaip balsavo Šiaurės Airija, Škotija, Velsas – jie
balsavo už likimą ES. 

Dar vienas galvos skausmas 

Vos prieš porą metų Škotija rengė referendumą
dėl santykių su JK. Pasisakė už ėjimą kartu su Di-
džiaja Britanija. Dabartinis referendumas parodė vi-
siškai priešingus siekius, todėl Škotijos pirmoji mi-
nistrė ir Nacionalistų partijos (SNP) vadovė Nicola
Sturgeon pranešė, kad Škotijos vyriausybė formaliai
sutiko imtis veiksmų, siekdama užtikrinti, kad
būtų priimti ir įsigaliotų reikalingi teisės aktai, lei-
siantys surengti antrąjį referendumą, spręsiantį, ar
Škotija įgis nepriklausomybę nuo Jungtinės Kara-
lystės. 

Įdomu ir tai, kad už pasitraukimą iš ES dau-
giausiai balsavo vyresnio amžiaus rinkėjai. Todėl jau-
nesnieji eina į gatves „dėkodami”, kad pensininkai
ir namisėdos uždarė jiems kelius studijuoti kitose ša-
lyse, keliauti be vizų ir t. t. 

Nukelta į 15 psl.

Bene geriausiai atspindinti pastarųjų dienų įvykius karikatūra: ,,Parašiuto nereikia – aš turiu vėliavėlę”.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

DALIA SHILAS

Šiltą gegužės vakarą JAV Bosto no Lie-
tuvių Bendruomenė susirinko į Lietuvių
piliečių klubą paminėti Mo tinos dieną
dainomis ir šokiais. Šventės dalyvius
puikia programa pradžiugino du ko-
lektyvai – iš Cleve lando atvykęs choras
„Exultate” ir Bos tono lietuvių tautinių
šokių gru pė „Sambūris”.

Lietuvių ir amerikiečių choras
„Exultate” gyvuoja jau daugiau
kaip tris dešimtmečius ir yra

Clevelando Lietuvių Bendruomenės
pasidi džia vimas. Nuo pat choro įkūri-
mo 1982 m. jam vadovauja  dirigentė ir
kompozitorė Rita Čyvaitė-Kliorienė.
Pagrin dinė solistė – Virginija Bruožy-
tė-Mu liolienė, akompaniatorius – Wil-
liam Shaffer. 

Chorą sudaro 40 narių – nuo moks-
leivių iki garbaus amžiaus dain ininkų.
Gausų ir įvairų choro repertuarą su-
daro bažnytinė ir pasaulietinė muzika
– apie 350 klasikinių ir lietuvių kom-
pozitorių sukurtų kūri nių. Choras yra
išleidęs tris kompaktines plokšteles:
„Prakartėlėn sku bu”, „Prisikėlė Jis” ir
„Gyvenimas – Giesmė”.

Šis choras surengė daugybę solo
koncertų Clevelande, Čikagoje, De t-
roi te, Montrealyje, Philadelphijoje, Ro-
chesteryje, St. Petersburge (Flori dos
valstijoje), Toronte. Choro nariai kon-
certavo Romoje ir Vilniuje, dalyvavo tri-
juose Šiaurės Amerikos dai nų festiva-
liuose Čikagoje ir Toronte. Daug nusi-
pelnė atgaivinant Šiaurės Amerikos
dainų festivalio tradicijas puiki choro
vadovė, muzikė ir kompozitorė Rita Čy-
vaitė-Kliorienė.

Rita Čyvaitė-Kliorienė buvo VIII
Lietuvių dainų šventės vyriausioji
meno vadovė, ilgą laiką dirbo Šv. Ka zi-
miero lituanistinėje šeštadieninėje mo-
kykloje Clevelande, ateitininkų sto-
 vykloje „Dainava”, dalyvauja įvai riuo-
se išeivijos chorų renginiuose. Kartu su
chorais „Volungė” ir „Dai na va” ji pa-
ruošė trijų chorų progra mą, su kuria
koncertavo Clevelande, Čikagoje ir To-

Buvome tarsi „viena šeima – viena tauta”

Šventės dalyvius puikia programa pradžiugino iš Clevelando atvykęs choras „Exultate”. Chorui diriguoja Rita Čyvaitė-Kliorienė.
Dalios Shilas nuotraukos

ronte. Rita yra sukū rusi, aranžavusi,
harmonizavusi daug dainų vaikams ir
suaugusių chorams. Ji priklauso įvai-
rioms profesinėms Amerikos ir Lietu-
vos organizacijoms, palaiko glaudžius

ryšius su Lietuvos kompozitoriais,
lankosi Lietuvoje ir dalyvauja pasaulio
lietuvių šventėse.

Susirinkusieji į šventinį vakarą su
malonumu klausėsi choro atlieka mų

dainų: „Ei jovar, jovar!” (muz. Ni jolės
Sinkevičiūtes, lietuvių liaudies žo-
džiai), „Saulė teka” (muz. Vytauto
Montvilos, žodž. Mykolo Karčiausko),
„Poeto svajonė” (muz. Fausto Stro lios,
žodž. Henriko Nagio) ir kitų. Visi su-
tartinai padainavo „Žemėj Lietu vos”
(muz. Kęstučio Vasiliausko aranž. Ri-
tos Kliorienės, žodž. Sigito Gedos),
„Padainuosim mes sustoję” (lietuvių
liaudies daina, aranž. Da riaus Poli-
kaičio), „Viena šeima – vie na tauta”
(muz. Ritos Čyvaitės-Klio rienės, žodž.
Nijolės Kersnauskaitės).

Bostone 1937 m. suburta lietuvių
tautinių šokių grupė „Sambūris” yra
Šiaurės Amerikos ilgiausiai gyvuo-
jantis kolektyvas. „Sambūris” yra da-
lyvavęs visose 14-koje Lietuvių Tauti-
nių Šokių šventėse ir keturio se Lietu-
vos Dainų šventėse. Šiuo me tu kolek-
tyvas ruošiasi 2016 m. Bal ti morėje lie-
pos 3 d. vyksiančiai XV Lie tuvių tau-
tinių šokių šventei „Šaukia ten tave ke-
lionė”. „Sambū riui” vado vauja Tomas
Mikuc kis, Rū ta Mickū nas, Audra Vei-
tas-Avižonis ir Daiva Veitas.

Ansamblis padovanojo bostoniš-
 kiams neužmirštamas šokių šventės
programos „Šaukia ten tave kelionė”
akimirkas. Vyresnieji atliko šokius
„Ak, norėtum grįžti”, „Kubilinis” (Lai-
mutės Kisielienės choreog.) ir „Subat-
vakaris” (Tamaros Kalibatai tės cho-
reog.). Jaunimas trypė „Pasiu tusiai
gražios Jadvygos polką” (Vid manto
Mačiulskio choreog.), „Malū nėlį” (Kot-
rynos Marijošienės ir Juozo Lingio
choreog, Tomo Mikuckio kompozicija),
„Aštuonytį” (Juozo Lingio choreog.)
„Liuoksinį” (Ričardo Ta mu čio cho-
reog.) ir „Šventinę polką” (Juozo Lin-
gio choreog, Tomo Mikuc kio kompo-
zicija). Jauniai smagiai sušoko „Jeru-
bėlę” (Juozo Lingio komp.) ir „Varžy-
tuvių polką” (Aldo nos Ivanauskienės
choreog., Tomo Mikuckio ir Vilijos
Yčaitės kompozicija), o vaikai – „Pa-
sėjau kanapę” (Onos Razutienės cho-
reog.) ir „Vėjo malūnėlį” (Rūtos Nari-
jauskaitės choreog.). Gegužinę vedė
Dorsey Minns.

„Sambūris” ruošiasi XV Lietuvių tautinių šokių šventei „Šaukia ten tave kelionė”. Dešinėje – XV Lietuvių tautinių šokių šventės vyriausiasis
meninis vadovas Tomas Mikuckis.

Bostone 1937 m. suburta lietuvių tautinių šokių grupė „Sambūris” yra Šiaurės Amerikos
ilgiausiai gyvuojantis kolektyvas.



52016 BIRŽELIO 30, KETVIRTADIENISDRAUGAS

MILDA STANISLAUSKAITĖ

Gegužės 22 dieną, po šv. Mišių,
New Yorko Apreiškimo pa-
rapijos apa tinėje salėje įvy-

ko  JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) New Yorko mies to apylinkės
metinis susirinkimas. Sveikinimo
žodį tarė ir susirinkimą vedė apy-
linkės pirmininkė Rasa Sprindys.
Gelmina Martinson primi nė apie
praeitus renginius ir jų įvai rovę. Su-
sirinkime taip pat dalyvavo JAV
LB New Yorko apygardos pirmi nin-
kas Algirdas Grybas, artimos Long
Island apylinkės pirmininkė Ra-
mutė Žukaitė ir Amerikos Lietu vių
Tarybos (ALT) pirmininkas  Susivie-
nijimo Lietuvių Amerikoje (SLA)
valdybos pirmininkas Saulius Kup-
rys. 

A. Grybas kalbėjo apie tokių su-
 sirinkimų svarbą ir reikalingumą,
palinkėjo visiems sėkmės Bendruo -
me nės veikloje. Jis taip pat priminė,
kad apie lietuviškus renginius vi-
suo met galima sužinoti tinklalapy-

Bostono lituanistinės mokyklos vaikai naktį praleido muziejuje

je www.nylithuanian.org ir skatino vi sus pri-
sijungti prie savaitinio naujienlaiškio in-
ternete. 

S. Kuprys pasveikino visus SLA ir
ALT’o vardu. Jis papasakojo apie puikias
SLA patalpas, priminė, kad reikia jas iš-

saugoti ir pakvietė visus įsitraukti į lietu-
višką veiklą. Gintarė Bukauskienė pristatė
būsimus ren ginius ir planus kitiems me-
tams. Lai ma Hood pristatė finansinę atas-
kaitą, priminė apie solidarumo mokestį ir
padėkojo visiems už Bendruomenės rėmimą. 

SONATA JAKUBĖNIENĖ 

Nors vasara jau įsibėgėjo, mo kykla už-
vėrė duris, noriu pasidalinti prisimini-
mais iš gegužės 20-osios. Tą dieną,
tiksliau vakarą, būrys Bostono litua-
nistinės mokyklos vaikų ir juos lydinčių
tėvelių, ne šiaip nuvyko į Bostono
mokslo muziejų (Boston Science Mu-
 seum), bet praleido ten naktį! Mintis
praleisti naktį mu ziejuje vaikams atro-
dė intriguojanti, na, o vaikus lydinčius
tėvelius kiek baugino mintis apie gali-
mą bemiegę naktį…

Vos atvykę į muziejų užsiregist-
ravome ir turėjome truputį lais-
vo lai ko savarankiškai pasi-

vaikščioti ir patyrinėti. Vaikams buvo
smagu tai daryti draugų būryje! Ne-
trukus salėje prasidėjo oficia lus lan-
kytojų sutikimas. Po trumpo sveikini-
mo šauni vedėja pravedė re gos ir sme-
genų sąveikos demonstra ciją. Visi ste-
bėjomės, kaip puikiai ir vaizdžiai pa-
teikta informacija ir vai kams, ir su-
augusiems.

Kita stotelė: vaikams buvo su-
 teikta galimybė gaminti darbelius – ir
dideli, ir maži entuziastingai įsitrau kė
į statybinę veiklą. Rezultatas – iš įvai-
rių atliekų pastatyti ekologiški „mies-
tai”! 

Vėliau, truputėlį užvalgę, vėl tu rė-
jome laiko pavaikščioti po muziejų, o

Kontrolės komisija, vado-
vaujama Kęstučio Bilerio, pa-
tikrino apy linkės finansus ir pa-
tvirtino, kad ap skaita vyksta
tvarkingai ir teisingai. 

Šiais metais 3 valdybos na-
riai ir 3 kontrolės komisijos
nariai baigė savo kadencijas.
JAV Lietuvių Ben druomenės
Tarybos nariai Valdas Buožys,
Monika Kungienė ir Laura Vi-
džiūnaitė suorganizavo naujų
na rių rinkimus. Kol balsai buvo
skai čiuojami, Vida Jankaus-
kienė užtraukė lietuvišką dai-
ną ir visi mielai prita rė. Į New
Yorko miesto apyinkės val dybą
buvo perrinkti Vida Jan kaus-
 kienė ir Raimundas Šližys, nau-
jai išrinktas Saulius Žilinskas.
Į re vizi jos komisiją buvo per-
rinkti Kęstutis Bileris ir Petras
Ševelkovas, naujai išrinktas
Silvestras Stanislauskas. Po
rinkimų valdybos nariai iš-
klausė susirinkusiųjų pasisa-

kymus ir pasiūlymus. 

Milda Stanislauskaitė – JAV LB
New Yorko miesto apylinkės val-
dybos narė.

New Yorko LB susirinkimas

JAV LB New Yorko miesto apylinkės metinį susirinkimą vedė apylinkės pirmininkė Rasa Sprindys. 
Algirdo Grybo/ www.nylithuanian.org nuotr.

tada  nuskubėjome į elektros ir žai bų
demonstraciją. Visi įdėmiai klau sė ir,
neabejoju, daug išmoko. Ši dalis buvo
labai įspūdinga. Beje, tai vyko salėje,
kuri buvo skirta mūsų mokyklai įsi-
kurti nakčiai. Susiradę vietas, įsitai-
sėme miegui – pojūtis nepakartoja-
mas! Manau, kiekvienas vaikas (ir su-
augęs) nors kartą turėtų iš gy venti
naktį muziejuje.

Po pusryčių patekome į pla ne ta-
 riumo demonstraciją. Įsitaisę itin pa-

 togiose kėdėse buvome pakylėti į
žvaigždes! Vėlgi džiaugiamės, kaip
puikiai viskas sukurta ir pateikta… Po
savarankiškų žaidimų, kurie, beje,
vaikų nuomone, galėtų tęstis visą die-
ną, žiūrėjome IMAX filmą apie bangi-
nius. Tuo programa baigėsi, bet kas no-
rėjo galėjo likti muziejuje kad ir visą
dieną! 

Kam įdomu: išvyka kainavo 50
dolerių asmeniui, į kainą įskaičiuoti
pusryčiai, visi užsiėmimai ir pasiro dy-

mai, garažas kainavo tik 5 dole rius, be
to, dar gavome bilietą kitam kartui!
Esam be galo dėkingi Naidai Šnipaitei-
Johnson už šios ypatingos Bostono li-
tuanistinės mokyklos ek skursijos pui-
kų organizavimą. Nors iš pradžių mes,
tėvai, buvome nusi teikę skeptiškai,
puikiai praleidome laiką, būtinai su
visa šeima ir draugais dalyvautume
vėl.

Sonata Jakubėnienė – Bostono li tu -
anistinės mokyklos bibliotekinin kė 

Žaidimai muziejuje, vaikų nuomone, galėtų tęstis visą dieną. Sonatos Jakubėnienės nuotraukos

Muziejuje vaikams buvo suteikta galimybė gaminti darbelius - visi entuziastingai įsitraukė
į statybinę veiklą.

Bostono mokslo muziejaus programos, skirtos mažiesiems, vedėja pritraukė Bostono li-
tuanistinės mokyklos vaikų dėmesį
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Labai liūdna šeimai, tėvams,
draugams ir organizacijai,
kada jaunas, darbštus ir turin-

tis patyrimo skautiškai veiklai asmuo
palieka mus. Linas gimė ir augo skau-
tiškoje šeimoje. Ištikus širdies prie-
puoliui, vos 59-erių me tų vyro  gyve-
nimo siūlas nu trūko.

Linas skautauti pradėjo „Rako”
stovykloje būdamas tik šešių mėne-
sių. Ačiū tėvams, kad surado sto vyk-
lavietę, kurioje buvo supažindintas su
visais stovyklautojo nepatogumais.

Metai bėgo kaip pavasario žy-
dinčios ievos. Per bėgančio laiko pra-
 varas buvo dalyvauta įvairiuose mo-
kymo kursuose, dirbama su „Li tua -
nicos” skautais, ruošiant juos „Ere-
lio” žymeniui pagal Amerikos skau-
tų programą. Apytikriai per trejus
metus „Lituanicos”  tunto skautų
„erelio” žymeniui buvo paruošta 20
skautų. Viskas buvo daroma skautų
tėvams pritariant. Ši programa yra
gera tuo, kad jaunuolius ugdo suma-
niais vadovais Amerikos visuome-
nėje. Ši programa labai padeda ieš-
kant darbo. „Erelio” ženklo turėjimas
yra naudingas. Norint gauti „Ere-
lio” žymenį, reikėjo įdėti daug pa-
stangų, – Lino, jaunuolių ir tėvų ben-
dro dar bo. Amerikiečių skautai buvo

supa žindinti su lietuviais skautais, o
lie tuviai skautai buvo pristatomi
Ame rikos skautams kaip pavyzdys,
kad per darbą galima daug pasiekti.
Šis Lino darbas aukštosios lietuvių
skau tų vadovybės nebuvo įvertintas.

Lietuvių visuomenė turėtų žino-
 ti, kad skautavimas nėra lituanistinė
ar kitokia ugdymo mokykla. Čia jau-
 nuoliai susirenka pasirodyti, išsikal -
bėti, aptarti numatomas iškylas į
gam tą. Iš šios grupės jaunuolių visuo -
menė sulaukia vadovų viešajam gy-
venimui.

Lietuvius skautus ruošiant šiam
žymeniui, buvo iškeltas lietuvių skau-
 tų vardas. Amerikiečiai skautai ir jų
visuomenė lietuvius rodo kaip labai
darbščius jaunuolius, į kuriuos reikia
lygiuotis.

Linas į „Lituanicos” tuntą įsi-
jungė 1965 m. kaip jaunesnysis skau-
tas. 1968 metais davė pasižadėjimą
būti skautu; 9-ojoje Tautinėje sto-
vykloje Brolijos stovyklos viršininku
buvo a. a. Vladas Vijeikis, daug gero
padaręs Lietuvių skautų sąjungai iš-
eivijoje.

Nuo pat įstojimo į „Lituanicos”
tuntą Linas daug laiko skyrė skautų
užimtumui. Dvejus metus „Lituani -
cos” tunte ėjo tuntininko pareigas. Or-

ganizavo plaukimo, gyvybės gelbė ji-
mo ir pirmosios pagalbos kursus.
Buvo laikotarpių, kada jūrų skautų
veikla buvo silpna, ypač naujesniųjų
jūros skautų. Tuntininkas juos pa sky-
rė dirbti su skautų vienetais. Lino
veikla ne visiems patiko. Sunku visus
patenkinti. Buvo daroma tai, kas tuo
metu buvo prieinama pagal turimas
pajamas. 

Linas labai daug darbo įdėjo ruoš-
damas tunto šaudymo aikštę. Jam
talkino Algis Vaitkevičius ir keletas
kitų, buvusių Miško brolių. 

Negailestinga mirtis nusinešė
gabų, Skautų sąjungos neįvertintą
skautų vadovą. Lino laidotuvėse da-
 lyvavo daug jaunimo, nes Linas jį
my lėjo ir mokėjo su juo sugyventi. Tu-
rėjo ir „priešų”, negali juk visiems
įtikti. Linas buvo patarėjas, jis nieko
nebarė ir nieko nevertė daryti. Leido
skautams patiems spręsti. 

Gyvenimas painus, kupinas ne-
žinomybių, bet skaudžiausia, kai Am-
 žinybėn išeina jaunas...

Viskas praeina, lieka tik „išdai-
nuota muzika”. 

Ilsėkis ramybėje, draugų aplan-
 kytas ir pagerbtas.

Senas Vilkas

VS. RITONĖ RUDAITIENĖ

Vėl apsisuko metų ratas. Atrodo, kad laikui bėgant jis
išvysto vis di desnį greitį, ir dabar sukasi greičiau ir grei-
čiau. Vyr. skautės ir skautinin kės „Verpstės” stengiasi
neatsilikti ir spėti verpti Aukščiausiojo joms skirtus
„kuodelius”.

Vos pradėjusios būrelio metinę veiklą, 2015 m.
lapkričio 27 d., neteko la bai brangios sesės v.
s. Danutės Dir vo nienės. Gruodžio 17 d. tra-

dicinėje Kalėdų/Kūčių sueigoje sužibo dar viena –
jos atminimui uždegta žva kutė. Danutė – tai jau de-
šimta „verpstė”, kuri Aukščiausiojo pašaukta išėjo
Namo.Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios sukaktis
„Verpstės” šventė kovo 10 d. Nijolė Martinaitytė-Nel -
son kalbėjo apie mūsų tautos didijį poetą Mairo nį,
kuris visuose kūrybos žanruose vystė patriotinius,
gamtinius, asme ni nius ir religinius motyvus. Kalbė -
da ma apie ilgą ir sunkų Lietuvos ke lią į 1918-jų va-
sario 16-osios Nepri klau somybės paskelbimą, Nijo-
lė at ski riems istorijos laikotarpiams (be siruošiant,
kovojant ir laimėjus) pa rinko Maironio parašytų ei-
lėraščių. Gerai visiems žinomi patriotiniai Maironio
eilėraščiai nušvito dar kita šviesa, kai buvo sužinota,
kurie eilė raščiai kuriuo metu ir kodėl buvo su-
 kurti. Tai buvo labai įdomus, eilė raš čiais iliustruo-
tas pašnekesys, ypač todėl, kad eilėraščius skaitė
mūsų „verpstė”, aktorė Nijolė Martinaity tė. Kovo 11-
ajai paminėti Ritonė Ru daitienė perskaitė jaudi-
nančius Da lios Kavaliauskienės ir Ernesto Lu ko še-
vičiaus prisiminimus. Buvo pro ga prisiminti, kaip
tuos įvykius toli nuo tėvynės išgyvenome mes.

Balandžio/kovo mėn. Lietuvių dailės muzieju-
je, Tautodailės galerijoje, vyko tautinių drabužių pri-
juosčių paroda. Tarp rengėjų buvo tautodailininkės
„verpstės” Vida Rimie nė ir Aldona Rauchienė, tad
sueiga buvo vedama pačioje galerijoje. Šalia juostos
puošniausia namie austo tautinio drabužio dalis yra
prijuostė. Pagal prijuostes galima nustatyti, kuria-
me Lietuvos regione tautinis drabužis buvo išaustas.

Prisiminkime ps. fil. Liną Paužuolį, nuėjusį Namo

ps. fil. Linas Paužuolis

„Verpsčių” būrelyje
Aukštaičių, vilniečių, dzūkų, suvalkiečių, zana-
 vykų, kapsų, žemaičių ir Mažosios Lie tuvos pri-
juostės turi savitų, iš skir tinių stiliaus ir tekstilės or-
namentikos bruožų. Svarbi pamoka: kad tautinis dra-
bužis būtų autentiškas, jį įsigyjant reikia gerai ištirti
jo stilių ir žiūrėti, kad nebūtų jame sumaišyti keli
skirtingi stiliai.

Paskutinei prieš vasarą sueigai, skirtai poezijai
ir kūrybai, vykusiai gegužės mėnesį, Irena Grigai-
tienė paruošė išsamią ir įdomią paskaitą „Jai nebuvo
svarbu” apie poetės Sa lomėjos Nėries gyvenimą ir
kūrybą. „Salomėja, – sakė Irena, – buvo emocijų ka-
muolys, jai daug kas nebuvo svarbu. Turėdama
daug emocinių išgyvenimų, sugebėjo visa tai per-
duoti savo kūryboje. Rašė, ką jautė savo širdyje… Ga-
liausiai tapo kontroversine asmenybe”.

Klausantis Irenos surinktų bio grafinių žinių

apie Salomėją Nėrį su sidarė įspūdis, kad poetė, nors
gau siai Dievo apdovanota kūrybiniais gabumais,
visą savo gyvenimą buvo nepagydoma idealistė,
lengvabūdiška, impulsyvi, taip iki galo ir nesu-
brendusi. Salomėja, ieškodama švie ses nės ateities sau
ir pasauliui, tarytum nerami peteliškė žuvo jos įsi-
vaizduoto „žibinto” ugnyje. Taip išsipildė jos pačios
parašyta pranašystė: „Aud ringą naktį aš gimiau. Ru-
dens vėjai liūtais staugdami daužė mano lopšį… Tą
naktį raganos many užbūrė savo žavėjimo galią... Tu
būsi kaip tie vė jai, amžinai ieškantys stygų, kurio mis
jų daina linksmiau suskambėtų. Tu būsi benamė kla-
jūnė, kaip tie vė jai! Tu būsi… Demonas mane pa bu-
 čiavo! Jo pabučiavimas – mano likimas, mano pra-
keikimas ir išganymas!”…

Salomėja Bačinskaitė mirė 1945 m. Maskvoje, pa-
laidota Kaune, Pet raš iūnų kapinėse. Jai buvo 41 m. 

Malonios ir saugios vasaros vie na kitai palin-
kėjusios, „Verpstės” su stabdė savo verpimo ratelius
ir atsi sveikino iki šių metų spalio ar lapkričio mė-
nesio.

,,Verpsčių” būrelio narės nepailsdamos suka savo ,,kuodelius”.  ,,Verpsčių” archyvo nuotr.
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VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

STASYS IGNATAVIČIUS

Birželio 17 d., minint žymaus Lie tuvos karinio ir
visuomenės vei kė jo, mokslininko, gydytojo,
Šaulių są jungos Centro valdybos nario, Šau lių

są jungos Garbės šaulio generolo Vlado Nagio-Nage-
vičiaus 135-ąsias gimimo metines, į buvusį generolo
dvarą, Že mait kiemį, rinkosi ramovėnai, Lietu vos ka-
riuomenės kūrėjų-sa vanorių sąjungos nariai, biru-
tietės, šauliai, ka rininkai, muziejininkai, LSMU stu-
dentų korporacijos „Frater ni tas Li tua nica” ir Kauno
visuome nės atstovai. Minėjime, kurį vedė Vilniaus įgu-
los karininkų ramovės viršininkas Gaudentas Aukš-
tikalnis, kalbėjo krašto apsaugos ministras Juo zas Ole-
kas, Lietuvos kariuome nės vado gen. ltn. Jono Vytauto
Žuko sveikinimo laišką perskaitė jo patarėja Danguolė
Bič kaus kienė, apie ra mo vių darbą ir tikslus kalbėjo
Lietu vos kariuomenės karininkų ramovių viršininkų
tarybos pirmininkas ats. kpt. Gintautas Deksnys,
pranešimą apie generolo gyve nimą, karinę tar nybą, vi-
suome ni nę veiklą ir nuopelnus ateities kartoms per-
skaitė Lietu vos kariuomenės kūrėjų-savanorių są-
jungos Kauno sky riaus pirminin kė, Vytauto Di džio jo
karo muziejaus darbuotoja dr. Auš ra Jurevičiūtė,
me ni nę programą atliko Lietuvos kari nių oro pajėgų
orkestras, vadovaujamas kpt. Ričardo Kukulskio,
Kauno, Vilniaus ir Klaipė dos įgulų karinin kų ramo-
vių meno kolektyvai. Po oficialiosios dalies visi bičiu-
liavosi prie bendro vaišių stalo. 

Būsimasis generolas gimė 1881 m. birželio 17 d.
Kretingoje, muitinės tarnautojo Vladislovo Kiprijo-
no Na ge vičiaus ir miestietės Marijos Mag dalenos Ei-
tavičiūtės-Nagevičienės šeimoje. Pradinį išsilavini-
mą gavęs Kretingoje, mokėsi Palangos progimnazi-
joje, bet buvo pašalintas už atsi sa kymą dalyvauti sta-
čiatikių pamaldose ir melstis rusiškai. Mokslus tęsė
Rygos Aleksandro gimnazijoje, kurią aukso medaliu
baigė 1902 m. Gimna zijoje priklausė slaptam lietuvių
moks leivių būreliui, kurio susirinkimai vykdavo jo
motinos bute. Drauge su Kipru Bieliniu ir kitais iš-
sikovojo lietuviškas pamaldas moksleiviams. Įstojo
į Peterburgo Karo medicinos akademiją (baigė 1910
m.) ir Peter burgo Archeologijos institutą (baigė 1904
m.). Ėmė domėtis Lietuvos isto rija, pradėjo bendra-
darbiauti su laik raščiais „Vilniaus žinios”, „Lietuvos
žinios”, „Viltis”. 

1905–1907 m. Rusijoje vykę revoliuciniai nera-
mumai įtraukė ir V. Na ge vičių, įstojo į socialde-
mokratų partiją. 1905 m. dalyvavo Didžiajame Vil-
 niaus Seime, kuriam pateikė siūlymus dėl Lietuvos
valstybingumo. Platindamas Vilniaus Seimo nutari -
mus Palangoje ir Kretingoje, už po li tinę veiklą buvo
areštuotas, iškelta byla dėl socialdemokratinės lite-
ra tūros laikymo ir platinimo, kalintas Telšių, Šiau-
lių ir Kauno kalėjimuose. Advokatui V. Stašinskui ir
Karo me dicinos akademijos prof. Ivanui Pavlo vui pa-
vyko jį apginti.

Studijuodamas Karo medicinos akademijoje,
1908 m., drauge su Vla du Ingelevičiumi, Kaziu Ože-
liu ir Pra nu Sližiu įkūrė slaptą lietuvių studentų me-
dikų organizaciją „Fra ternitas Lituanica”, kurios
tikslas – išsaugoti lietuvybę ir tautinę kultū rą. Šiai
korporacijai būsimasis gene rolas priklausė visą gy-
venimą, o Lie tuvoje ši organizacija išaugo į gausią stu-
dentų medikų korporaciją. 1910 m., baigęs Karo me-
dicinos akademiją, buvo paskirtas į Rusijos Baltijos
jūros karo laivyną, įgijo papulkinin kio laipsnį. Pir-
mojo pasaulinio karo metais dalyvavo mūšiuose, caro
buvo apdovanotas. Liepojoje įsteigė lietuvių draugi-
ją, subūrė lietuvius pabė gė lius ir Helsinkyje. 

1917 m., po Vasario revoliucijos Rusijoje ir nu-
vertus carą, V. Nage vi čius Petrograde dalyvavo Ru-
sijos lie tuvių seime, sudarė kairiųjų karinin kų blo-
ką, kurio balsais seimas pri ėmė rezoliuciją, pasisa-
kančią už ne priklausomos Lietuvos valstybės at kū-
rimą. Tais pačiais metais perkeltas į Juodosios jūros
karo laivyną. Se vastopolyje kaip nepartinis socialistas
išrinktas į jūreivių, kareivių ir darbininkų tarybą bei
į centrinį jū reivių komitetą, subūrė lietuvius pa bė-
gėlius ir rūpinosi jų grįžimu į Lie tuvą. Nors buvo
aukšto rango kari ninkas, išvengė bolševikų represijų,
nes buvo nuoširdus su eiliniais jūrei viais.

Generolui Vladui Nagiui-Nagevičiui – 135

1918 m. rugpjūčio mėn. grįžo į Li etuvą. Vilniu-
je įsijungė į visuomeni nę veiklą, savanoriu įstojo į
besikurian čią Lietuvos kariuomenę, buvo pirmasis
Lietuvos kariuomenės karo gydytojas. 1918 m. spa-
lio 15 d. įsteigus Apsaugos komisiją, paskirtas jos sek-
 retoriumi. Kartu su kitais komisijos nariais įtikino
Valstybės Tarybos pir mininką Antaną Smetoną
kurti kariuomenę. Į Kauną atvyko 1919 m. ge gužės
mėnesį ir įsijungė į karo tarnybą, buvo paskirtas ka-
riuomenės lau ko sanitarijos inspektoriumi, o nuo
gruodžio 19 d. iki 1940 m. rugpjūčio mėn. vadovavo
Krašto apsaugos minis terijos Karo sanitarijos tar-
nybai. Šiose pareigose jis daug nuveikė rū pindamasis
kariuomenės sanitarijos gerinimu. Per trumpą lai-
ką įrengė Ka ro ligoninę Kaune, lauko ligonines pa-
frontėje, aprūpino jas vaistais, me dikamentais, su-
būrė kariuomenėn gerus gydytojus ir medicinos se-
seris, organizavo jų tobulinimosi kursus, siuntė gy-
dytojus tobulintis į užsienį, likvidavo epidemijų ži-
dinius, įkūrė Sanitarijos puskarininkių mokyklą,
Aukštuosius karo sanitarijos kursus ir kt. Atstova-
vo Lietuvai karo medicinos kongresuose Madride
(1933 m.) ir Briuselyje (1935 m.). 1920 m. gegužės 20
d. jam suteikiamas generolo leite nanto laipsnis,
1936 m. gruodžio 28 d., pagal Karo tarnybos įstatymą,
generolo leitenanto laipsnis pakeistas į brigados ge-
nerolo. Ypač rūpinosi Ne priklausomybės kovose in-
validais ta pusiais kariais, išsireikalavo, kad ka riai-
invalidai gautų pensijas, rūpino si protezais, pasta-
tė jiems bendra bu čius, įrengė skaityklas, įsteigė dirb-
 tuves, kuriose buvo mokomi amatų. Iš karo invalidų
subūrė pučiamųjų orkestrą ir Karo muziejaus gar-
bės sargybą. Jo iniciatyva buvo įkurtas komitetas
karo invalidams šelpti, kuriam ir vadovavo. 

Tuometinėje Lietuvoje tik riau siai nebuvo tau-
tinės organizacijos, kurioje jis nedalyvautų. Buvo ne
tik vienas pirmųjų Lietuvos kariuome nės ir jos
tradicijų kūrėjų, jam priklauso idėja steigti Vyčio kry-
žiaus or diną. Jo iniciatyva įkurtas Karinin kų klubas,
vėliau pavadintas Kari nin kų ramove. Daug metų pir-
minin kavo Karininkų ramovės seniūnų tarybai,
daug triūso įdėjo statant ka rininkų ramovės pasta-
tą Kaune. Ge nerolo dėka atidarytas Karo muziejus
buvusiame caro kariuomenės kazokų manieže, iš ko-
vos laukų ir privačių ko lekcijų surinkti eksponatai,
o 1936 m. vasario 16 d. atidarytas  architekto Vla di-
 miro Dubeneckio suprojektuotas ir pastatytas nau-
jas Vytauto Di džiojo karo muziejaus pastatas. Jam
pavyko gauti daugybę retų ekspo na tų, rūpinosi tau-
tos didvyrių atminimo įamžinimu, įgyvendino Vė-
liavos pakėlimo ceremoniją ir kitus ritua lus, įrengė

kariljoną, pastatė Knygne šių sienelę, įkūrė memo-
rialinį taką... Jam vadovaujant Muziejus ir sodelis
tapo masiškiausiai lankoma tautos šventove, tauti-
nių ir valstybinių šven čių vieta. 

Rūpindamasis sužeistais ir sergan čiais kariais
įkūrė Moterų komi tetą, kuris vėliau išaugo į veiklią
Di džiosios kunigaikštienės Birutės drau giją, subū-
rusią karininkų žmo nas. 

Buvo aktyvus ir Šaulių sąjungoje. 1925 m. iš-
rinktas į Šaulių sąjungos Centro valdybą, 1939 m. jam
suteikiamas LŠS garbės šaulio vardas. Šau lišką ir pa-
triotinį darbą jis dirbo ir būdamas provincijoje. 1925
m., kaip buvęs savanoris, gavo 20 ha žemės prie Bab-
tų. Iš buvusio dvaro išsinuomojo dar 60 ha. Savo dva-
rą pavadino Žemaitkiemiu, kuris sulenkėjusioje
Babtų apylinkėje tapo lietuvybės ir tautinės kultū-
ros centru; ten buvo šven čiamos Joninės (dalyvau-
davo iki 2000 žmonių, suvažiuodavo Kauno inteli-
gentija, valstybės vadovai, pre zi dentas A. Smetona)
ir kitos valstybinės bei tautinės šventės, o progra mą
atlikdavo šaulių meno kolektyvai. Babtuose subūrė
šaulių būrį, kuris aktyviai prisidėjo prie apylinkės
lie tuvinimo. Ilgainiui generolo dvaras tapo pavyz-
diniu ūkiu, garsėjusiu veis liniais arkliais.

Matydamas Baltijos jūros svarbą Lietuvai, 1923
m. įsteigė Jūrininkų sąjungą, kuriai ir vadovavo, ne-
trukus buvo įkurta ir Jūrininkų mokykla. Už nuo-
pelnus buvo išrinktas Lietu vos jūrininkų sąjungos
Garbės pirmi ninku. Buvo Lietuvos gyvūnų globos
draugijos narys (1934–1940 m. – pir mi ninkas), 1923
m. organizavo olimpinį sąjūdį, vadovavo Lietuvos
sporto lygai, 1925–1928 m. vadovavo Lietuvai pa-
gražinti draugijai, 1927 m. dalyvavo steigiant Lie-
tuvos aero klubą ir buvo jo pirmosios valdybos na-
rys, įkūrė Lietuvių-suomių draugiją, bu vo lietu-
vių-latvių ir lietuvių-estų drau gijų valdybos narys,
nuo 1927 m. – Vyčio kryžiaus ordino ir nuo 1928 m.
– Savanorių medalio komisijų na rys. 1938 m. lankė-
si Pietų Afrikoje ir grįžęs iš ten įsteigė Pietų Afrikos
lie tuvių draugiją.

Gen. V. Nagevičius buvo vienas pirmųjų profe-
sionalių Lietuvos ar che o logų. Jau 1907 m. dalyvavo
pirmajame Lietuvos mokslo draugijos su važiavime,
1918-1919 m. buvo šios draugijos valdybos narys. Ar-
cheolo gi nius tyrinėjimus pradėjo 1905 m. Vakarų Že-
maitijoje. Tyrinėjo Karte nos, Kretingos, Norgėlų,
Skomantų, Viekšnių, Šateikių, Pryšmančių ir ki tus
kapinynus. Svarbiausius ir reikš mingiausius ar-
cheologinius tyrinėji mus atliko Apuolės (1931–1932
m.) ir Senosios Įpilties (1933–1934 m.) piliakalniuo-
se. Įdiegė daug naujovių, pvz., pirmasis Lietuvoje pa-
naudojo aviaciją filmavimui ir fotografavi mui. Apie
generolo tyrinėjimus plačiai rašė tuometinė Lietu-
vos spauda. 1921–1925 m. buvo paskirtas Valstybi nės
archeologinės komisijos nariu, rūpinosi archeolo-
ginių paminklų ap sauga, ruošė pranešimus ir pas-
kai tas, kurias skaitė tarptautiniuose archeologų
kongresuose Rygoje (1930 m.), Londone (1932 m.) ir
Osle (1936 m.). 1933 m. Stokholme istorikų ir ar cheo-
logų draugijoje skaitė paskaitą apie Lietuvos prie-
šistorę, tais pačiais metais Italijoje stebėjo Pompė-
jos kasinėjimus. Nuo 1933 m. – Latvijos mokslų
akademijos narys korespondentas.

Sovietų Sąjungai okupavus Lie tu vą, 1940 m.
birželio 25 d., gen. V. Na gevičius atleistas iš muzie-
jaus virši ninko pareigų ir paleistas į sanitarijos ka-
rininkų atsargą. Apsigyveno sa vo ūkyje. Prasidėjus
Vokietijos-Sovietų Sąjungos karui grįžo į Kau ną,
buvo Lietuvos aktyvistų fronto Kauno štabo pata-
rėjas, dalyvavo 1941 m. birželio 23–28 d. sukilime. 1941
m. rugsėjo 15 d. drauge su kitais LAF at stovais pa-
sirašė memorandumą „Apie Lietuvos būklę pradė-
jus veikti vokiečių civilinei valdžiai Lietuvoje”. 

Vokiečių okupacijos metais grįžo dirb ti į muzie-
jų, paskirtas jo virši nin ku.  Dalyvavo antinacistinė-
je veik loje, buvo gestapo persekiojamas. 1943 m. pa-
sirašė po memorandumu, nesutikdamas su SS legio-
no for ma vimu Lietuvoje. Gen. Povilui Plecha vi čiui stei-
giant Vietinę rinktinę, sto jo į jos gretas ir buvo pa-
skirtas Sa nitarijos skyriaus viršininku. 

Nukelta į 13 psl.

Generolas Vladas Nagius-Nagevičius
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VAIDA LOWELL

„Draugo” puslapiuose dažnai ma toma Raimundo Ma-
riaus Lapo pa vardė. Informatyvūs, detalūs tiria mie-
 ji straipsniai apie lietuvybę, išei viją ir lietuvius – Rai-
mundo sritis. Ne įkainojamą jo indėlį tiriamosios
žur nalistikos srityje šiemet įvertino Lietuvių rašytojų
draugija. Už Rai mundo Lapo straipsnius lietuvių is-
to rijos, literatūros ir kultūros temomis draugija šių
metų pradžioje paskyrė literatūrinę premiją. Deja,
šis svarbus faktas liko spaudos nepastebėtas. Šios
draugijos premiją šiemet gavo ir rašytoja Rūta Še-
petys. Simobolišką,  kad sveikinimo raštą Raimun-
das Lapas rado savo pašto dėželėje Va sario 16-ąją,
Lietuvos Nepriklauso my bės die ną!

Žurnalistinės temos – gilios

Mano žurnalistinė pažintis su Raimundu pra-
sidėjo prieš daugiau nei ketverius metus. Tuomet
su kolege Gerda But kuviene buvome ką tik išleidę
knygą „Titaniko lietuviai”. Knygos tematika apie lie-
tuvius, atsidūrusius garsios pasaulio katastrofos įvy-
kių sū kuryje, sudomino Raimundą, su šia tema jis
supažindino ir „Draugo” skaitytojus. 

Mūsų profesinė draugystė tebesitęsia iki šiol.
Nekantriai laukiu  nau jų Rai mundo  straipsnių, ku-
rie nėra paviršutiniški faktų kratiniai. Raimundas
detaliai įsigilina į rašo mą temą,  pateikia įvykių
prieš isto rę, supažindina su faktais, paklausia taik-
lių ir šmaikščių klausimų, iliustruoja temas reto-
mis archyvinėmis fotografijomis. Tam įtakos turi ir
tai, jog Raimundas – buvęs muziejinin kas ir bib-
liotekininkas arba kaip jis save pavadina –„krap-
štukas dokumentalistas”. Bendraujant su Rai mun-
 du laikas ištirpsta – pasakojimai įtraukia.

Įdomu, kad Raimundas gimė ir užaugo Čika-
goje, bet neaugo lietuviš kose Čikagos apylinkėse,
kaip daugelis jo kartos  draugų, užaugusių Mar  -
quette Parke, Gage Parke ar Brighton Parke. Jis augo
Melrose Parke, vaka riniame Čikagos priemiestyje.
Čia taip pat buvo lietuvių bendruomenė, veikė šeš-
tadieninė „vargo” mokyklėlė, kurioje, susispietę į
ankštas pa talpas, rinkosi įvairaus amžiaus vai kai,
mokėsi lietuviško žodžio. Rai mundo tėvai buvo
užsiėmę, dirbo še šias dienas per savaitę ir neturė-
jo lai ko eiti į teatrą, operas ar meno parodas. Save
jis vadina savamoksliu lie tuviu, tačiau jo lietuvių
kalbos stiliaus galėtų pavydėti ne vienas Lie tuvoje
gimęs ir užaugęs tautietis. 

Šaukia naujos pavardės

Raimundo žurnalistinių pėdsakų aptikti gali-
ma dar jo vaikystėje. Jau būdamas vaikas jis siųs-
davo straips nelius į „Draugo” vaikų skyrių „Tė višk-
ės žiburėlis”. Tapęs paaugliu įsidarbino savanoriu
muzikologo Juozo Žilevičiaus įkurtame muzikolo-

gijos archyve jėzuitų vienuolyno patalpo se, Gage Par-
ke, Čikagoje. Čia besidarbuodamas Raimundas ak-
tyviai ėmė bendradarbiauti su du kartus per savaitę
Clevelande leidžiamu laikraščiu „Dirva”. 1977 m. Vil-
niaus universi tete Raimundas studijavo užsienio lie-
 tuviams skirtuose kursuose. Visa tai formavo vis
tampresnį ryšį su lietuvybe ir Lietuva.

Raimundas juokauja, kad kiek vie name į rankas
paimtame žurnale jis ieško lietuviškų pavardžių, nie-
kada nepalieka kino salės po paskutinio akordo, o
atidžiai peržiūri kūrėjų ir aktorių pavardes ir ieško
lietuviškų sąsajų. „Man yra pavojinga atsisėsti prie
kompiuterio, nes tiesiog šaukte šaukia kiekvieną
mielą dieną naujos pavardės iš įvairiausių sričių,
ypatingai tokiose vietose kaip New Yorke, Čikago-
je, Los Angeles – visur. Naujai atvykę emigrantai: ju-
velyrai, madų dizaineriai, fotografai, profesionalūs
menininkai, kaip sakoma, sąrašas – begalinis. At-
skleisti būtent jų gyvenimo istorijas yra pats įdo-
miausias dalykas”. 

Horizonte – knygų leidybos idėjos

Dabar – spaudos žurnalistas, bet  33 savo kar-
jeros me tus jis yra atidavęs radijo žurnalistikai. Ra-
dijo laidų skaičiai įspūdingi: prie mikrofono pra-
leista beveik 5 000 valandų, parengta per 2 500 laidų. 

Būdamas vos 16 metų amžiaus 1971 m. Rai-
mundas sudarė ir išleido pirmajį Lietuvos valsty-
binių mokes čių ženklų katalogą (500 egz. tiražu). Pir-

mas blynas neprisvilo. Tuomet fila telistai savo ran-
kose dar nebuvo turėję specializuoto Lietuvos pašto
ženklų katalogo.

Kita knyga – „Ten, ekrane suži bus: Amerikos lie-
tuvių kinematogra fija 1909–1979” (lietuvių ir anglų
k., 1983 m.) dienos šviesą išvydo, kai kompiuteriai ne-
egzistavo ir viską tekdavo rinkti po kruopelę. Deta-
lus, kaip pats Raimundas sako, alinantis, medžiagos
rinkimas ir tyrimas užtruko apie septynerius metus.
Kol draugai su merginomis į pasimatymus eidavo ar
baruose laiką leis davo, Raimundas rausėsi po ar chy-
vus ir rašė, rašė, rašė. 

Laikai pasikeitė, internetas at vė rė naujas tyri-
mų galimybes ir Rai mundas kunkuliuoja naujomis
leidybos idėjomis, kurioms suskaičiuoti kažin ar
abiejų rankų pirštų užtektų. Žurnalistas atvirauja,
kad norint įgy vendinti šias idėjas, tetrūksta finan-
 sinės paramos tyrimo ir knygų rašymo laikotarpiui
bei leidybos išlai doms padengti. Juk rašymas už
„ačiū” – tai ne sviestas, ant duonos jo neužtepsi.

„Born in Lithuania”

Pasaulio litvakų biografijų žinynas – viena Rai-
mundo prioritetinių idėjų. Ne vieną straipsnį apie
litva kus parašęs žurnalistas nori iškelti litvakų
nuopelnus į dienos šviesą glo baliu mastu. Pavyzdžiui,
visi savo pi ni ginėse nešiojamės litvako nuopelną –
JAV vieno cento monetą, kurios di zainą, skirtą JAV
prezidento Abra ham Lincoln 100-osioms gimimo
me tinėms paminėti, 1909 metais sukūrė žymus
skulptorius, kilęs iš Šiaulių, vėliau persikėlęs gyventi
į New Yorką, Victor David Brenner. 

Prieš porą metų Raimundas tu rėjo garbę kalbėtis
su lietuvių kilmės Nobelio premijos laureatu profe-
 so riumi Robert Shiller, kurio asmenybė  ir istorija
tokia įdomi, kad apie jo šeimos medį galima būtų ir
atskirą knygą išleisti.

Tuomet jam ir dingtelėjo mintis –  turime R. Shil-
ler, turimą kitą lietuvį – Nobelio premijos laureatą –
Czeslaw Miłosz, bet  kodėl nepasidomėjus litva-
kais? „Drau ge” jis paskelbė pradinę apžvalginę stu-
diją („Lietuvos indėlis į No belio premijų aruodą”,
2013 m. gruo džio 10 d.). Šiame prieš trejus metus at-
liktame tyrime iš maždaug 840 No belio premijos lau-
reatų jis atrado apie 30 litvakų. „Maža kaip musytė
Lietuva, nors kadaise ir buvo nuo jū ros iki jūros di-
džiausia šalis Euro poje, davė pasauliui daug žymių
litva kų iš įvairiausių sričių: ir ekonomi kos, ir pra-
mogų verslo, ir meno”, – sako Raimundas Lapas. 

„Nuėjus į muziejų prie meno kū rinių dažnai ga-
lima pamatyti priera šą ‘Born in Lithuania’, išgirs-
ti šį pristatymą per radiją. Aš pagalvojau, kad yra la-
bai svarbu tuos visus žmo nes pateikti pasauliui.
Mano są ra šuose tokių žmonių yra 400–500. Bro liai
Shubert – teatrą mylintis žmogus iš karto juos at-
pažins. Jie – trys bro liai emigrantai iš Kudirkos Nau-
mies čio. Arba Jack Benny – žymusis ko mediantas
smuikininkas, komikų ansamblis „Three Stoo ges”
(Red. – litvakų iš Kauno Jeanie ir  Salomon Gorovitz
sūnūs Moe, Shemp  ir Curly Howard gimė New Yor-
ke). Kur nepasisuksi – ank kiekvieno kampo pama-
tysi litvaką, tad kodėl jų neįam žinus?” – retoriškai

Raimundas M. Lapas: ,,Man pavojinga sėdėti prie kompiuterio. Su kiekvienu klavišo paspaudimu vis atrandu naują, iki
šiol nežinomą lietuvį”. Darbo aplinkoje savo namuose. 2016 m. Jono Kuprio nuotr.

LietuvYbė
šykštus

darbdavys,
bet be jos

negali

Jaunystės nuodėmė – 384 puslapių iliustruotas žinynas
,,Ten, ekrane sužibus: Amerikos lietuvių kinematografija
1909–1979”. Po septynių gimdymo metų ir dar beveik
dvejus pragulėjęs spaustuvėje šis ,,kūdikis” išvydo die-
nos šviesą 1983-aisiais.
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Legendinė bilijardo meistrė – Jean Balukas.

klausia Raimun das Lapas ir  pridūrė:
„Savo rankose turime diplomatinį ko-
zirį – suartinti dviejų šalių santy-
kius”. 

Lietuviai – ne vien krepšiniu
gali didžiuotis

Kita Raimundo idėja – žinynas
apie lietuvių kilmės amerikiečių spor-
to veikėjus. Jis juokauja, kad lie tuviai
galvoja, jog esame krepšininkų tauta.
Ir tuoj pat priduria: „Iš tikrųjų – ne tik.
Esame imtynininkų, boksi nin kų ir
kitų sporto sričių tauta.” Raimun das
yra rašęs apie plaukikę Albiną Osipa-
vičiūtę iš Worchester, Massa chusetts
valstijos, kuri 1928 m. tapo 100 m.
plaukimo laisvuoju stiliumi JAV čem-
pione ir pagerino tris nacio nalinius re-
kordus, o tais pačiais me tais vykusio-
se olimpinėse žaidynėse Amsterdame
pasiekė naujų olimpi nių ir pasaulio re-
kordų. Iš 1936 m. Berlyno olimpiados
turime kitą spor tininką Amerikos lie-
tuvį vyrą, lai  mė jusį bronzos medalį.
Raimun das priduria, kad yra ir žymių
biliardo bei golfo žaidėjų. 

Šis žinynas būtų „coffee table”
formato, skirtas pavartyti ir susipa-
žinti. R. Lapas įsitikinęs, jog svar-
biausias rinkodaros elementas jo kny-
gų leidyboje – anglų kalba. Leidi niai
būtų prieinami visiems Ame ri kos lie-
tuviams, trečios ar ketvirtos kartos,
kuriems jau sunku suprasti lietuvių
kalbą, bei amerikiečiams, be sidomin-
tiems sporto istorija. 

„Dainiaus Zubraus ar Jono Va lan-
čiūno pavardes visas pasaulis ži no, bet
jei pasakysi Jean Balukas, tai dauge-
lis ir Jean Balukas atsimins”, – post-
ringauja Raimundas. Išties, Jean Ba-
lukas (57 m.) gyvena Brooklyne, yra
žymi pasaulio biliardo čempionė. 1966
m., būdama šešerių metukų amžiaus,
ji pasirodė telelaidoje „I’ve Got a Sec-
ret” su vedėju Steve Allen. Laidoje
reikėdavo atspėti žmogaus profesiją,
užduodant klausimus. Niekas negalė-
jo atspėti, kad maža mergaitė Jean
buvo pasaulio biliardo čempionė!

Jean parašytų biliardo vadovėlių
galima rasti interneto knygų parduo-
tuvėse. Šie vadovėliai, įvertinti kelių
šimtų dolerių sumomis, anot Rai mun-
do, laikomi biliardo mėgėjų „šven -
tuoju raštu”. „Bandydamas šiuo pro-
jektu sudominti Lietuvoje esančias
organizacijas, leidyklas, krei piausi į
savo pažįstamą, kuris, kai lankydavo-
si Čikagoje, visuomet dalyvaudavo
mūsų radijo laidose, –  Lietuvos olim-
pinės akademijos (LOA) vadovą Artū-
rą Poviliūną. Jis patarė kreiptis į spau-
dos atstovą, buvusį sportininką, Va-

lentiną Alek ną. Pamaniau, LOA leidžia
knygas, galbūt būtų įdomu. Valentinas
man dagiai išklausė, bet paaiškino,
kad Lietuvoje knygai anglų kalba būtų
per maža rinka. Argumentas, kad
Amerika būtų raktas į plačią rinko-
darą, jo neįtikino. Po ke lių mėnesių pa-
sirodo leidinys „Невидимая сторона
олимпийской медали. Артурас
Повилюнас, Алоизас Урбонас. Vil-
nius: Gairės, 2016. – 272 p. (Red. – liet.
„Nematyta olimpinio medalio pusė”.
Artūras Poviliūnas ir Aloyzas Urbo-
nas.) Olim piečiai bijo anglų kalbos, ta-
čiau ‘gimtosios’ kalbos negali užmiršti.
Yra labai skaudu”. Galbūt Šiaurės
Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo
sporto sąjunga (ŠALFASS) susidomė-
 tų... Mano amžiną atilsį tėveliai ir
brolis Tomas aktyviai dalyvavo ŠAL-
FASS veikloje. Tėveliai buvo vieni iš
pirmųjų Čikagos golfo klubo steigė-
jų”, – min timimis dalijasi Raimundas.

Kišeninis gidas po 
lietuvišką Čikagą

Aukščiau paminėti du projektai –
svarbiausieji Raimundo planuose, ta-
čiau jis turi ir kitų idėjų. Pavyz džiui –
anglų kalba parengtas kiše ni nio for-
mato gidas po senąją lietuvišką Čika-
gą. Pernai Raimundas bu vo paruošęs
išsamų straipsnį „Drau ge” apie įdo-
mias Čikagos miesto su lietuvybe su-
sijusias vietas, kvie čiantį į Dainų
šventę susirinkusius dalyvius ir mies-
to svečius aplankyti ne tik maldos na-
mus, bet ir „Ramo vos” kino teatrą, ku-
ris, nors daugelį metų stovi tuščias, yra
pripažintas Čika gos architektūrinės
komisijos kaip vienas įdomiausių savo
archi tektūra kino teatrų Čikagoje, ki-
tas vietas („Lietuviško kultūrinio pa-
veldo gidas”, 2015 m. liepos 2–4 d.). 

Tačiau Čikagoje yra daug dau-
giau įdomių vietovių, kurios patektų
į šį gidą. Iš įdomesnių vietų Raimun-
 das pamini žinomo gangsterio Alvin
Karpio istoriją. Jo tėvai Karpavičiai
gyveno Čikagos Humboldt Parko ra-
jone. Dar – brolių Shubert teatras, ne
kartą keitęs pavadinimą. 

Pirmą kartą Čikagoje besilan kan-
tiems ir nedaug laiko turintiems ke-
liauninkams Raimundas pataria ap-
lankyti dvi seniausias bažnyčias. Vie-
na – tai Dievo Apvaizdos – su nuosta-
 biais vitražais, lietuviškai išgravi ruo-
 tomis Kryžiaus kelio stotimis. Bažny-
čios kertiniame akmenyje yra užrašas
lietuvių, anglų ir ispanų kal bomis,
skelbiantis, kad 1978 m. čia lankėsi Po-
piežius Jonas Paulius II. Kita – tai Šv.
Kryžiaus bažnyčia, neseniai atšventusi
savo 100 metų jubi liejų. Keramikinės

grindų plytelės buvo atgabentos iš Lie-
tuvos, taip pat ten yra keturi milžiniš-
ki vitražisto Adolfo Valeškos tapybos
darbai.

Dėmesio centre – Pasaulinė
paroda New Yorke 

1939 – 1940 m.

Lietuvos paviljono Pasaulinėje pa-
 rodoje New Yorke 1939–1940 m. tema
taip pat galėtų tapti atskiru leidiniu,
kuri sudomintų kolekcinin kus, istori-
kus, meno mėgėjus. Rai mun das išei-
vijos spaudoje yra skelbęs nemažai
straipsnių šia tema. Daugelis parodos
eksponatų, prasi dėjus Antrajam pa-
sauliniam karui, negalėjo sugrįžti į Lie-
tuvą. 

„Iš tikrųjų paviljonas buvo mūsų
garsaus skulptoriaus Vytauto Kašu bos
nuopelnas. Yra išlikęs net spal votas
brolių Kazio ir Mečio Matuzų kino fil-
mas iš 1939 m. lietuvių dienos, kurio-
je dalyvavo per 3 000 lietuvių dai ninin-
kų”, – pasakoja Raimundas. 

Projektas įamžinti karčiamas

Mūsų pokalbyje suskamba seniai
girdėtas žodis „karčiama”. Pasirodo,
Raimundas turi pakankamai medžia-
gos apie lietuvių užeigas – karčiamas
Čikagoje ir Illinois valstijoje 1892– 1992
m., jog ši tema galėtų išsiplėsti į atskirą
knygą. „Karčiama buvo vis kas: ir ban-
kas, ir finansinis patarėjas, ir psi-

chiatras, ir gydytojas, ir ver tėjas, ir
piršlys, kur žmonės, ypač se nieji emig-
rantai, rasdavo pagalbą ir prieglobs-
tį”, – porina Raimundas.  

Kodėl minimi būtent 1992 metai?
„Nes Čikagoje po 1992 m. išnyko visos
lietuviškos karčiamos. Pavyzdžiui,
Marquette Parke, vien 69-oje gatvėje,
tarp California ir Western, buvo 15-ka
lietuviškų karčiamų. Šiandien iš liko
vos viena. Bet yra dar svarbesnis – psi-
chologinis reiškinys. Kažkada karčia-
mos buvo susitikimų, ben dra vimo vie-
ta. Nežinau, ar yra atitikmuo lietuvių
kalboje, bet mes prara dome savo lie-
tuviškus „neighbourhoods”: Marquette
Park, Gage Park, Brighton Park, Brid-
geport, Cicero. Jau negali išeiti į gatvę,
kaip prieš 50 metų, ir susikal bėti lie-
tuviškai. Užeigos klestėjo ne vien Či-
kagoje, bet ir visame Illinois. Net
Springfielde, Illinois sostinėje, jau tu-
riu užregistravęs 10 lietuviškų kar-
čiamų”, – apibendrina Raimun das La-
pas. Prikelti jų istoriją – tai papasako-
ti apie  tuo metu gyvenusius žmones.

Marijampolės pašto
istorija, dedikuota motinai

Marijampolės pašto istorija 1820–
1955 m. – tema, kuri būtų šeimyninis
paminklas Raimundo a. a. mamos, gi-
 musios Marijampolėje, Vilhelminos
Kubiliūtės atminimui. Anot Raimundo,
Marijampolės geo gra fija įdomi – tarsi
langas iš rytų į va karus – įdomus as-
pektas filatelistams, ne tik lietuviams,
bet ir len kams bei žydams. „Labai no-
rėtųsi, kad mano mo tiną pažinę žmo-
nės, jų draugai, kurių galbūt jau ne-
daug yra likusių tarp gyvųjų, padėtų
man pastatyti paminklą mano motinos
garbei – ne iš ak mens, kuris jau daugelį
metų stovi Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse”, – sako jis.

Leidinys „Vilniaus pašto istorija
1700–1953 m.” taip pat būtų skirtas fi-
latelistams. Nors Raimundas gimęs
Čikagoje, save jis laiko ir vilniečiu. Kai
pirmą kartą 1976 m. jis lankėsi Lietu-
voje, Vilnius jį sužavėjo savo dinamiš-
kumu ir kosmopolitiškumu. Vien iš Vil-
niaus keliavusių laiškų Raimundo ko-
lekcijoje yra apie 3–4 tūkstančius. Pa-
minėtinas pirmasis Rusijos pašto ženk-
las, išleistas 1857 m., ant voko keliavęs
iš Vilniaus. Lei dinyje vietos rastų ir
Napoleono ka reivių laiškai, 1812 m.
siųsti iš Vil niaus į Prancūziją. Čia
būtų ir istorija apie retenybę, vieną iš
trijų žino mų vokų pasaulyje, 1870 m.
oro balionu iš Paryžiaus pristatytą į
Vilnių. Vienas naujausių atradimų,
net 40 metų užtrukusių paieškų re zul-
tatas – vokas, Antrojo pasaulinio karo
metais siųstas iš Vilniaus geto. 

Nukelta į 14 psl.
Tik po 40 aistringų paieškos metų Ženevoje pavyko užtikti voką, išsiųstą iš Vilniaus
geto.

1939 m. rugsėjo 10-osios –  ,,Lietuvių dienos"
Pasaulinėje parodoje New Yorke suvenyri-
nis ženklelis.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

V. Adamkus tapo garbės šauliu
Vilnius (BNS) – Minint Šaulio

dieną (birželio 27) kadenciją baigu-
siam Prezidentui Valdui Adamkui
buvo suteiktas garbės šaulio vardas.

V. Adamkui garbės šaulio vardas
suteiktas už paramą organizacijai, da-
lyvavimą jos renginiuose. Garbės šau-
lio vardą turėjo ir pirmasis Lietuvos
prezidentas Antanas Smetona.

Renginyje Vilniaus rotušėje daly-
vavo apie 200 šaulių ir garbių svečių,
o šaulio priesaiką davė ir Tėvynę gin-
ti prisiekė 18 piliečių, kurie prisidės

prie Karaliaus Mindaugo Vilniaus 10-
tosios rinktinės šaulių.

Lietuvos šaulių sąjungai šiuo
metu priklauso daugiau kaip 10 tūkst.
narių.

Jos tikslas – stiprinti valstybės gy-
nybinę galią, ugdyti pilietiškumą ir
tautinį sąmoningumą, plėtoti valstybės
gynybos švietėjišką veiklą, teikti pa-
galbą policijai bei civilinės saugos ir
gelbėjimo sistemos institucijoms.

Šaulio diena minima nuo Lietuvos
šaulių sąjungos įkūrimo 1919 metais.

Vilnius (BNS) – Visuomenė so-
cialinių grėsmių baiminasi labiau,
nei karinių, pastarąsias labiau linku-
si akcentuoti Lietuvos žiniasklaida,
rodo Kauno technologijos universite-
to (KTU) atstovų atliktas tyrimas.

Vertindami žiniasklaidoje daž-
niausiai minimas grėsmes, tyrėjai iš-
skyrė septynias. Tarp jų dominuoja
karinės grėsmės: Rusijos karinės inva-
zijos į Lietuvą grėsmė, suintensyvėję ka-
riniai konfliktai pasaulyje, tarptautinis
terorizmas mūsų regione, mažėjantis
nacionalinis saugumas. Taip pat iš-
skirtos NATO subyrėjimo, galimo bran-
duolinių ginklų panaudojimo, Rusijos
grėsmė kitiems regionams grėsmės.

Tuo metu visuomenės apklausa
parodė, kad gyventojai didžiausiomis
grėsmėmis laiko senėjančią visuome-
nę, suintensyvėjusią emigraciją, al-
koholizmą ir narkomaniją, mažėjantį
gimstamumą.

Anot tyrimo, visuomenė beveik ne-
sibaimina ir dėl galimo krikščioniškų
vertybių sunykimo, Islamo religijos ir

kultūros įtakos, branduolinio karo –
šias galimas grėsmes visuomenė pri-
skiria prie mažiausios rizikos grupės.

Vertinant grėsmes įtakos turi ir
žmonių pajamos bei išsilavinimas,
amžius. Pavyzdžiui, vyresni žmonės
nurodė labiau juntantys psichologinį
nerimą ir socialinį neužtikrintumą, o
tai paaštrina visų karinų grėsmių,
taip pat ir terorizmo vertinimą.

Kuo turtingesni žmonės, tuo jie
mažiau įžvelgia grėsmių ir tai galioja
visoms karinėms grėsmėms. O aukš-
tasis išsilavinimas taip pat prisideda
prie didesnių pajamų.

Tyrėjai aiškinosi ir Rusijos tele-
vizijos įtaką lietuvių tautybės asme-
nims. Rusijos televizijos kanalus žiū-
rintieji skeptiškiau vertino NATO,
taip pat įžvelgė mažesnes karines grės-
mes iš Rusijos. Tuo metu apklaustieji,
turintys aukštąjį išsilavinimą,
NATO vertino palankiau.

Aukštasis išsilavinimas leidžia pi-
liečiams visapusiškiau įvertinti grės-
mių dinamikas ir atspindėti niuansus.

Vilnius (ELTA) – Vyriausybė ne-
pritarė Seimo narių siūlymui numatyti
baudžiamąją atsakomybę už savano-
riškus lytinius santykius tarp kraujo
ryšiais artimai susijusių asmenų.

Vyriausybės išvados projekte tei-
giama, kad baudžiamosios atsakomy-
bės už kraujomaišą nustatymas būtų
netikslinga, neproporcinga ir pertek-
linė priemonė. Išvados rengėjai taip pat
pasigedo įstatymo projekto aiškina-
majame rašte argumentų, kodėl siū-

lomas būtent toks socialinės problemos
sprendimo būdas. 

Civiliniame kodekse nustatytas
draudimas tuoktis artimiems gimi-
naičiams. Baudžiamasis kodeksas nu-
mato atsakomybę visais atvejais, kai ly-
tiškai santykiaujama ar tenkinama
seksualinė aistra, panaudojus smurtą,
psichinę prievartą, pažeidžiant žmo-
gaus seksualinio apsisprendimo lais-
vę ar neliečiamumą.

Vilnius (BNS) – Britų fotografas
Judah Passow nusprendė perduoti Lie-
tuvos žydų bendruomenei 350 metų
skaičiuojantį autentišką Toros ritinį,
jis bus grąžintas į Vilniaus choralinę
sinagogą.

„Svarbi ne pati Tora, bet žmogaus
poelgis, kad jis nusprendė Torą pado-
vanoti mūsų Sinagogai. Tai buvo jo šei-
mos Tora, kuri išsaugota per karą, per
visą laiką. Vyrai prie šios Toros ėjo bar
mitzvah (berniukų iniciacija į vyrus –
BNS), pradėjo skaityti Šventąjį raštą iš
šios Toros, tad tai yra mums didelė gar-
bė”, – sakė Lietuvos žydų bendruome-
nės pirmininkė Faina Kukliansky.

Pagal žydų religinę tradiciją, Tora
turi būti rašyta ranka. Anot F. Kuk-
liansky, šis Toros ritinys pakeis ir da-
bar naudojamus jau susidėvėjusius
šventraščius.

Vilniaus choralinėje sinagogoje
buvo surengta iškilminga Toros įne-
šimo šventė, pristatytos Toros ypatybės
ir istorija.

Pasaulinius apdovanojimus pel-
niusio britų  fotografo J. Passow šeima
56 metus saugojo šį Toros ritinį. Jis
buvo laikomas ir naudojamas Vilniaus
gete karo metu, getą likvidavus, Tora
išsaugota ir išvežta iš šalies.

Pekinas (ELTA) – Milijonieriams
iš Azijos dabar priklauso daugiau tur-
to nei turtingiesiems iš Šiaurės Ame-
rikos, Europos ir kitų pasaulio regio-
nų. 2015-aisiais Azijos regiono milijo-
nierių turto vertė pašoko 10 proc., di-
džiausias prieaugis matyti Kinijoje ir
Japonijoje.

Iš viso pernai milijonieriams vi-
same pasaulyje priklausė beveik 60
trln. JAV dolerių, t. y. jų turtas ketu-
riskart lenkė vertę, registruotą prieš
30 metų. prognozuojama, kad turtin-
gųjų aktyvai iki 2025-ųjų gali būti ver-
tinami jau 100 trln. JAV dolerių.

Azijoje asmenų, kurių aktyvų ver-
tė siekia 1 mln. JAV dolerių, skaičiaus
augimas susidarė net ir sulėtėjus Ki-
nijos ekonomikos plėtrai bei nusilpus
Japonijos ūkiui. Skelbiama, kad dau-
giausiai teigiamos įtakos turėjo veik-

la finansinių paslaugų sferoje, tech-
nologijų ir sveikatos priežiūros pra-
monės srityse. 

Iš viso regiono turtingųjų valdo-
mas turtas siekia 17,4 trln. JAV dolerių,
o, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje ro-
diklis sudaro 16,6 trln. JAV dolerių.

Los Angelas (BNS) – JAV federa-
linis teisėjas pasirašė susitarimą, pa-
gal kurį „Happy Birthday to you” – vie-
na geriausiai atpažįstamų melodijų –
tampa viešo naudojimo daina.

Taip baigėsi ilgas teisinis ginčas
dėl muzikos leidėjų „Warner/Chap-
pell Music” pretenzijų į šios dainos au-
torines teises.

„Tai didžiulė pergalė visuomenei ir
menininkams, kurie nori vartoti ‘Hap-
py Birthday to you’ savo klipuose ir mu-
zikoje”, – sakė advokatas Daniel Schacht.

„Visi, kam gimtadienis, gali švęs-

ti”, – sakė advokatas.
Viena ieškovų Rupa Marya, gru-

pės, kurios buvo paprašyta sumokėti
455 dol. už „Happy Birthday” panau-
dojimą viename jos albumų, vadovė,
sveikino susitarimą ir vadino jį svar-
biu momentu muzikos industrijai.

„Gera žinoti, kad ši daina oficialiai
išvaduota”, – sakė ji, sudainavusi
„Happy Birthday” prie teismo rūmų.

Dainą 1893 metais užrašė vaikų
darželio auklėtoja iš Kentucky Patty
Hill ir jos sesuo Milfred, nors kai kas
sako, kad melodija yra dar senesnė.

Washingtonas (BNS) – Jungti-
nės Valstijos pasiskundė Rusijai dėl
amerikiečių diplomatų bei jų šeimų na-
rių persekiojimo ir bauginimo kam-
panijos Maskvoje.

Tarp pareigūnų, išsakiusių nepa-
sitenkinimą, buvo ir JAV valstybės
sekretorius John Kerry, kuris kovą
aptarė šį klausimą su Rusijos vadovu
Vladimiru Putinu. 

Valstybės departamento atstovė
Elizabeth Trudeau pakomentavo: „Per
pastaruosius dvejus metus labai išau-
go saugumo darbuotojų ir kelių poli-
cijos vykdomas priekabiavimas prie
mūsų diplomatų Maskvoje ir jų seki-
mas”.

Ji komentavo „The Washington
Post” paskelbtą straipsnį, kuriame ap-
rašyta virtinė Rusijos saugumo ir žval-

gybos tarnybų veiksmų prieš ameri-
kiečių diplomatinį korpusą, įskaitant
diplomatų bei jų artimųjų sekimą, pa-
sirodymą oficialiuose priėmimuose
be pakvietimo bei mokėjimą žiniask-
laidai už negatyvius reportažus bei
straipsnius.

Kai kurie diplomatai laikraščiui
pasakojo, kad naktį į jų namus buvo įsi-
brovę nežinomi asmenys, kurie per-
statė baldus, uždegė šviesas ir netgi nu-
situštino ant svetainės kilimo.

„The Washington Post” citavo pa-
reigūnus, kurie sakė, kad Rusijos žval-
gybos pareigūnai kartą buvo įsibrovę
į JAV gynybos atašė namus Maskvoje
ir nužudė jo šunį.

„Matome, kad tokių atvejų pa-
daugėjo, ir žiūrime į tai rimtai”, –
sakė E. Trudeau.

Turkija atsiprašė už numuštą Rusijos lėktuvą
Maskva („Draugo” info) – Rusijos

prezidento Vladimiro Putino atstovas
Dmitrijus Peskovas pranešė, kad Tur-
kijos prezidentas atsiprašė, jog šalis Si-
rijos pasienyje numušė Rusijos karinį
lėktuvą. Anot D. Peskovo, V. Putinas su-
laukė žinutės iš Turkijos prezidento
Recep Tayyip Erdogan. Prezidentas iš-
reiškė nuoširdžią užuojautą žuvusio pi-
loto šeimai ir paprašė atleidimo. Tur-
kija taip pat pasiruošusi sumokėti
kompensaciją Rusijai už numuštą lėk-
tuvą.

Incidentas įvyko pernai lapkritį.
Dėl to Rusija nutraukė organizuotas tu-
ristines keliones į Turkiją ir uždraudė
daugelio žemės ūkio produktų impor-
tą iš Turkijos. 

Pareiškęs apgailestavimą dėl
Maskvos karinio naikintuvo numuši-
mo Turkijos prezidentas viliasi greito
santykių su Rusija normalizavimo. V.
Putinas ne kartą reikalavo R. T. Erdo-

gan atsiprašymo.
Anksčiau Turkija atsisakė atsi-

prašyti dėl minimo incidento ir tvir-
tino, kad Rusijos lėktuvas įskrido į jos
oro erdvę ir kad jis ignoravo kartoti-
nius perspėjimus.

Rusija tvirtino, kad lėktuvas ne-
buvo kirtęs sienos, ir apkaltino Turkiją
suplanuota provokacija.

Ko labiau baiminasi visuomenė 

Kraujomaiša nebus kriminalizuojama

Grįžta 350 metų senumo Tora 

350 metų senumo Tora sugrįžo iš kur ir
buvo iškeliavusi.                Wilnoteka.lt nuotr.

JAV kaltina Rusiją diplomatų persekiojimu

Azijos milijonieriai lenkia Europą ir JAV

„Happy Birthday” plėškit už dyką 

Azijos turtuoliai lenkia kolegas Europoje ir
JAV. Shutterstock nuotr.

Turkija teigė naikintuvą pašovusi virš savo te-
ritorijos. AP nuotr.
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Naftos kainos ir vėl sumenko, nes
rinkų dalyvius veikia šokas, patirtas
po Britanijos referendumo dėl narys-
tės Europos Sąjungoje (ES) rezultatų.
Tiesa, kai kurie analitikai teigia, kad
„Brexit” poveikis pasaulinei kuro pa-
klausai bus ribotas.

„Brent” markės naftos ateities
sandorių vertė sumenko 0,76 JAV do-
lerio – iki 47,65 JAV dolerio už barelį.
Savo ruožtu JAV išgaunama WTI mar-
kės žaliavinė nafta kainavo 0,85 JAV do-
lerio mažiau – 46,79 JAV dolerio už ba-
relį.

Abi žaliavinės naftos rūšys, lygi-
nant su penktadienio kainomis, atpigo
maždaug po 5 proc.

Tiesa, jau birželio 27 dieną „juo-
dojo aukso” kainos ir vėl kiek kilste-
lėjo, nes analitikai ėmė kalbėti, kad
Britanijos pasitraukimas iš ES turės
itin nedaug įtakos prekybai nafta.

„Jeigu skaičiuosime, kad Didžio-
sios Britanijos BVP dėl balsavimo pa-
sitraukti iš ES smuks 2 proc., t. y. di-
džiausiu prognozuojamu rodikliu, tai
naftos paklausa šalyje greičiausiai su-
mažės 1 procentu arba 16 tūkst. bare-
lių per dieną. Tai maždaug 0,016 proc.
pasaulinės paklausos. Šis kiekis ne-
paprastai mažas, kad ir kaip skai-
čiuotume”, – teigiama banko ,,Gold-
man Sachs” pranešime.

ELTA

Kinijos arbatos gamybos milžinė
„Yunnan Dianhong group” svarsto ga-
limybę įkurti atstovybę Lietuvoje – ji
galėtų tapti rinkodaros centru Euro-
poje, sako Lietuvos premjeras A. But-
kevičius.

„Kinija vis labiau domisi Lietuvos
teikiamomis galimybėmis čia inves-
tuoti. „Yunnan Dianhong group” irgi
yra susidomėjusi ir mes skatiname
kompaniją įsikurti Lietuvoje. Tai yra
didžiausia juodosios arbatos gamin-
toja, planuojanti plėsti verslą ir savo at-
stovavimą Europoje. Ji turi planų įre-
gistruoti įmonę Lietuvoje, kuri galėtų

veikti kaip rinkodaros centras Euro-
pai, o galbūt įkurti apdirbimo įmonę
mūsų šalyje. Tikimės, kad planai virs
realybe”, – teigė Algirdas Butkevi-
čius.

Jis Vilniuje susitiko su grupės
valdybos pirmininku Wang Tianquan
ir aptarė galimybes investuoti Lietu-
voje.

„Yunnan Dianhong group” yra
didžiausia Kinijos arbatos augintoja ir
gamintoja. Grupė turi 85 apdirbimo ga-
myklas ir per metus pagamina 15
tūkst. tonų arbatos.

BNS 

Lietuvoje padalinį
kuria startuolis „Cujo”,
kuris yra patekęs į 20
perspektyviausių „Te-
chCrunch” startuolių
sąrašą.

Išmaniųjų namų
apsaugos technologiją
vystantis startuolis
„Cujo” planuoja iki šių
metų pabaigos Lietuvo-
je  įdarbinti 20 specia-
listų, kurie kurs, tobu-
lins ir išbandys techno-
logiją bei vykdys jos
techninį palaikymą ir
klientų aptarnavimą,
skelbia „Investuok Lie-
tuvoje”.

„Lietuvą pasirinkome dėl kelių
priežasčių. Viena vertus, Lietuva yra
konkurencinga lokacija kaštų pras-
me, o tai svarbu jaunai bendrovei.
Kita vertus, Lietuvos informacinių
technologijų talentai, kuriantys pro-
duktus ir vykdantys jų palaikymą,
yra aukščiausios klasės”, – sako Ei-
naras von Gravrock, „Cujo” įkūrėjas ir
generalinis direktorius.

„Cujo” įrenginys yra išmanioji
ugniasienė, jungiama prie maršruti-
zatoriaus ir leidžianti apsaugoti namų
bevielio interneto tinklą nuo progra-
mišių atakų. Pasak kūrėjų, debesų
kompiuterijos ir mašininio mokymo-
si principais paremtas „Cujo” yra tar-
si policininkas, prižiūrintis informa-
cijos srautus.

„Augant daiktų internetui ši prob-
lema bus dar opesnė. Šiuo metu vidu-
tiniame namų ūkyje JAV prie bevielio
interneto tinklo jau prijungta apie 20
įrenginių, technologijų mėgėjų na-
muose šis skaičius siekia 40, o kai ku-
riuose namų ūkiuose į tinklą sujung-
ta ir apie 100 prietaisų, palaikančių
įvairias išmaniųjų namų funkcijas.
Dėl to namų ūkiams programišių ata-

kos tampa nemažiau pavojingos nei
verslo bendrovėms”,  – teigia Grav-
rock.

Šiuo metu startuolis jau yra par-
davęs daugiau nei 4 000 „Cujo” įren-
ginių, valdomų „Android” ir „iOS”
operacinėms sistemoms skirta prog-
ramėle. Keletas JAV pagamintų įren-
ginių artimiausiu metu pasieks ir Lie-
tuvą.

Kaune įsikursiantis „Cujo” pada-
linys yra pirmasis bendrovės padali-
nys ne JAV.

„Cujo” pernai metų gale sutelk-
tinio finansavimo platformoje „Indie-
gogo” surinko per 128 000 USD, nors
startuolio tikslas buvo tik 30 000 USD.

Į „Cujo” dėmesį yra atkreipusios
tokios žiniasklaidos priemonės kaip
„Inc.com”, „TechCrunch”, „PC World”.

Apie planus kurtis Lietuvoje taip
pat pranešė trimačius kalnų žemėla-
pius slidininkams kuriantis britų star-
tuolis „Fatmap” užbaiginėja įsikūrimo
darbus Lietuvoje. Čia per pusantrų
metų planuoja įdarbinti 10 progra-
muotojų ir trimačių technologijų spe-
cialistų.

„Verslo žinios”

Arbatos milžinė įsikurs Lietuvoje

Į Lietuvą ateina JAV startuolis

Po „Brexit” ir vėl krito naftos kainos

VERSLO N AUJIENOS

Daugelis darbdavių pripažįsta, kad at-
sirinkti tinkamą darbuotoją yra sudė-
tingas darbas, tačiau kai reikia žmogų
atleisti – tai yra pati nemaloniausia
pareiga. Vis dėlto galima šį procesą
sutvarkyti taip, kad darbuotojas išeitų
kuo mažiau įsiskaudinęs.

Svarbiausia atleidžiamam žmo-
gui išaiškinti, kodėl yra priimtas
toks sprendimas. 

Darbo sutartis yra abipusis susi-
tarimas tarp darbdavio ir darbuotojo.
Jos nutraukimas – irgi. Vis dėlto daž-
niau atleisti iš darbo dėl įvairių prie-
žasčių paprašo pats darbuotojas. Taip
pat būna, kad atleidimas vyksta abiem
pusėms susitarus. Tačiau kartais
sprendimą atleisti žmogų priima darb-
davys.

Jei suprastėja rezultatai

Jei priėmimas į darbą paprastai
yra apgaubtas smagių emocijų, nes
abi pusės turi savų lūkesčių dėl būsimo
bendradarbiavimo, tai atleidimo pro-
cedūra slegia. Ypač tada, jei įmonė
yra nedidelė, o darbuotojų santykiai
joje – draugiški ir šilti: tuomet atlei-
dimas priimamas kur kas asmeniš-
kiau.

Personalo specialistai nurodo, kad
svarbiausia atleidžiamam žmogui iš-
aiškinti, kodėl yra priimtas toks spren-
dimas. Viena iš priežasčių, kada tenka
atsisveikinti su pavaldiniu – darbuo-
tojas nepasiekia gerų rezultatų arba jie
akivaizdžiai suprastėja.

Paprastai sprendimas atleisti dar-
buotoją dėl to, kad jis ėmė prasčiau
dirbti, per dieną ar dvi nepriimamas.
Dažniausiai su tokiu žmogumi yra
kalbama, aiškinamasi, kas nutiko. Ta-
čiau jei padėtis nesikeičia į gerąją
pusę, darbdaviui belieka su juo atsi-
sveikinti.

Ir nors priežastis atleisti darbuo-
toją yra objektyvi, tačiau neretai pra-
nešti apie tokį sprendimą vadovui yra
sudėtinga ir nemalonu, nes su žmogu-
mi dažnai yra išdirbta daug metų, gal
net spėta susibičiuliauti. Tačiau sen-
timentus reikia nustumti į šalį, nes
verslas jų nepripažįsta.

Pasiūlykite rekomendaciją

Kur kas sudėtingesnė padėtis, kai
reikia mažinti darbuotojų skaičių dėl
to, kad pačiai įmonei iškilo grėsmė ne-
išgyventi. Šiuo atveju reikia viską ge-
rai apgalvoti, tačiau veikti greitai, nes
biudžetas atlyginimams paprastai su-
daro didžiąją dalį įmonės sąnaudų,
tad kuo ilgiau bus atidėliojama priim-
ti sprendimą ir atleisti darbuotojų
dalį, tuo verslo padėtis gali tapti kri-
tiškesnė.

Šiuo atveju būtina atvirai nuro-
dyti, kodėl reikia atsisveikinti su kai
kuriais žmonėmis, paaiškinti, kad jei
to nebus padaryta, neišgyvens visa
įmonė.

Vadovui reikia nusiteikti, kad kai
kurie atleidžiami darbuotojai pratrūks
pykčiu, ims kalbėti nerinkdami žo-
džių. Bet tai geriau, negu žmogus, iš-
girdęs apie atleidimą, pultų į ašaras. O
taip irgi nutinka. Natūralu, kad vado-
vas impulsyviai pradeda jį guosti ar net
apkabina, tačiau to daryti neverta,
nes žmogui toks gestas gali pasirody-
ti lyg suteikiantis vilties.

Kur kas naudingiau jam pasiūlyti
parašyti gerą rekomendaciją, kuri pra-
verstų ieškant naujo darbo. Taip pat va-
dovas turėtų pabrėžti, kad kai įmonė
vėl atsistos ant kojų ir pradės ieškoti
naujų žmonių, pirmiausiai apie tai
informuos atleistuosius darbuotojus,
pasiūlydama jiems sugrįžti.

Rasa Dževeckytė, 
„Verslo žinios”

Kaip atsisveikinti su darbuotoju

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų birželio 29 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,90 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,67 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,69 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,20 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,64 €

Unikalus įrenginys ,,Cujo” saugos nuo interneto įsilaužimų.
Rengėjų nuotr.

Svarbu mokėti atsisveikinti su darbuotoju.                                                    Shutterstock nuotr.
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Prezidento Kazio Griniaus demokratijos receptai
ALGIS VAŠKEVIČIUS

„Praktinė demokratija: Preziden to Ka-
zio Griniaus receptas” – taip pa vadinta
paroda neseniai atidaryta Isto rinėje
Prezidentūroje Kaune. Ji skirta šiemet
minimoms 150-osioms Lietuvos prezi-
dento Kazio Griniaus (1866–1950) gi-
mimo metinėms. Prezi den tas ir jo šei-
ma parodoje pristatyti išties originaliai,
išradingai ir pa traukliai, tad nenuosta-
bu, kad jau pir mosiomis dienomis ir sa-
vaitėmis čia sulaukta daug lankytojų.

Paroda atidaryta birželio 8-ąją –
būtent tą dieną lygiai prieš 90
metų prezidento priesaiką išta-

rė pavyzdinis Lietuvos demokratas
Kazys Gri nius. Atidarant parodą su-
rengtas ne didelis minėjimas Istorinės
Preziden tūros sodelyje prie K. Gri-
niaus pa minklo, kur Lietuvos Res-
publikos pre zidentės Dalios Grybaus-
kaitės var du, taip pat nuo Kauno mies-
to savivaldybės bei Istorinės Prezi-
den tū ros buvo padėta gėlių.

Prezidento gyvenimu besidomin-
tiems asmenims gerai žinoma, kad
jis, dar vaikystėje užsikrėtęs demo kra-
 tijos idėjomis, jas puoselėjo visą gyve-
nimą – ir kovodamas už lietuviš ką
žodį ir Lietuvos Nepriklausomybę, ir
saugodamas Pirmosios Lietuvos Res-
 publikos laisves ir teises, kurda mas
valstybės pamatus kaip Minis tras Pir-
mininkas ir Prezidentas bei protes-
tuodamas prieš nedemokratiš kus oku-
pantų veiksmus. 

Parodoje yra cituojami daktaro
Vinco Tercijono 1946 metais JAV lie tu-
vių dienraštyje „Naujienos” išspaus-
 dinti žodžiai: „Dr. K. Grinių galima pri-
skirti prie tų laimingų asme nybių,
kurių darbai sutampa su jų skelbia-
mom idėjom. (...) Dr. Grinius visur
įrodė, kad jo darbai atatinka jo žo-
džiam ir mintim, skelbtom raštuose
arba iš Seimo tribūnos”.

Vos įėjus į pirmąją naujosios pa ro-
 dos salę, akis pradžiugina margaspal-
vių tautinių juostų raštai. Tai ypatin-
gi eksponatai – unikali  preziden to
pirmosios žmonos Joanos Gri niuvie-
nės surinkta suvalkietiškų liau diškų
dirbinių, daugiausia prijuosčių, ko-
lekcija. Kazys Grinius rašė, jog „ši
kolekcija, pradėta rinkti apie 1898 me-
tus Pilviškiuos, šeimai buvo labai
brangi ir matė daug pasaulio: kolekcija
pabuvo Nalčike, Kislovods ke. 1919 m. iš
Kislovodsko per Novo rosijską, Kons-
tantinopolį, Marselį, Lorgues nuke-
liavo į Paryžių, iš kur 1923 m. buvo par-
vežta Kaunan”. 

J. Griniuvienė šią kolekciją rin ko
maždaug per 28 metus, iš viso ją suda-
ro apie 355 įvairūs tekstilės kū riniai.
Dalį daiktų ji įsigijo, dalį gavo dovanų,
o dalis buvo atlygis K. Gri niui už jo kaip
gydytojo darbą. 1927 metais už 15 tūks-
tančių litų kolekciją įsigijo Mikalo-
jaus Konstantino Čiur lionio galerija ir
iki šiol jie yra saugomi Nacionaliniame
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.

Kitoje parodos salėje įrengta ori gi-
nali vaistinė, kur ant išdėstytų bu teliu-
kų galima rasti įvairių užrašų. Čia
lankytojai gali pasitikrinti savo de-
mokratijos supratimo lygį – apsilan kyti
improvizuotoje demokratijos vaistinė-
je ir iš įvairių sudėtinių da lių „pasiga-
minti” veiksmingiausią vais tą įvai-
rioms demokratiją vargi nan čioms li-
goms gydyti. Tai puiki edu kacija, lei-
džianti sužinoti, kokias kar čias piliules
su žmona Joana at gimimo laikotarpiu

Kazys Grinius „girdė” carinei valdžiai,
kokią vietą demokratijos idėjos užėmė
Kazio Gri niaus šeimoje ir kokį peną kū-
nui bei sielai jie rasdavo laisvalaikiu.

„Norėjosi parengti originalią pa ro-
dą, įdomiau ir įvairiau atskleisti pre-
zidento asmenybę, tad ir sugalvojome
šią vaistinę, kur lankytojus pa sitinka
baltu chalatu vilkintis vaistininkas ir
pasiūlo vaistų vienai ar kitai ligai gy-
dyti. Ši edukacinė parodos dalis labai
populiari tarp lankytojų, kurie už tei-
singus atsakymus ap dovanojami pri-
zais – parodos proga išleistais atviru-
kais su prezidento atvaizdu, rašik-
liais, plakatais. Džiau giamės, kad tokia
parodos idėja pa siteisino ir sudomino
lankytojus”, – pasakojo „Draugui” Is-
torinės Prezi den tūros vadovė Renata
Mikalajū naitė.

Lankytojus sudomina ir dar vie-
 nas unikalus eksponatas – paties Pre-

Stenduose – Prezidento darbo ir poilsio akimirkos. A. Vaškevičiaus nuotr.

zidento rankomis DP stovykloje Vo-
kietijoje 1944–1946 metais išdrožti šach-
matai. Jais Halės mieste, kur bu vo
įsikūrę, prezidentas žaisdavo su savo
sūnumi Liūtu. K. Grinius buvo išties
geras šachmatininkas, ir jo memoria-
liniame muziejuje Marijam po lė je iki
šiol vyksta šachmatų tur nyrai prezi-
dento atminimui pagerbti.

Parodoje gausu įvairių retų fo to g-
rafijų, kurios atskleidžia K. Grinių ir
kaip gydytoją, ir kaip įvairių kny gų,
vadovėlių, straipsnių autorių. Atski-
ruose sten duose K. Grinius pristato-
mas kaip politikas, matome jo laisva-
laikio akimirkas su šeima. Čia ir pre-
zidento mirties iš vakarėse 1950 metų
birželio 3 dieną daryta fotografija, kai
prie jo lovos nusifotografavo būsimasis
Lietuvos prezidentas Valdas Adam-
kus, draugavęs su K. Griniaus sūnumi
Liūtu Griniumi (1927–1989), kuris dar
1943–1944 metais Lietuvoje su V. Adam-
ku mi ir Gabrieliumi Žemkalniu  da-
lyvavo antinaciniame pasipriešinime
– leido ir redagavo laikraštį „Jaunime,
budėki”.

Nuotraukoje įamžintas ir Prezi-
dento su šeima atvykimas į Jungtines
Amerikos Valstijas, kai 1947 metų sau-
 sio 25 dieną jis atvyko į New York
viešbutį „Barbizon Plaza”. Čia taip
pat ir 1949 metais Čikagoje daryta Pre-
zidento, jo žmonos ir sūnaus foto grafi-
ja, tais pačiais metais rugsėjį įamžin-
tas Prezidentas, dirbantis prie savo dar-
bo stalo Čikagoje, Vasario 16-osios mi-
nėjimas 1947 metais Baltimo rėje ir
daugelis kitų akimirkų.

Atskirame stende – ir dokumentas,
liudijantis, kad šiemet vasario 1 dienąLankytojai parodoje ras ir im provizuotą vaistinę.
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n  Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gy-
venimu kartu. Gali pakeisti ilgesniam laikui, išleis-
ti atostogų. Patirtis, anglų kalba. 
Tel. 773-681-2957.

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 nebrangiai  išsinuomoti studiją ar
vieno miegamojo butą Lemont, IL . Tel. 708-220-
3202
n  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo  pakeiti-
mų penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais.  Le-
galūs dokumentai, vairuoja, patirtis, rekomenda-
cijos. Tel. 708-465-6854.

n  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą, pasi-
šventusi ligonių ir senų žmonių priežiūrai, turi au-
tomobilį, legali, ieško darbo. Gali dirbti Čikagoje ir
jos priemiesčiuose. Tel. 773-330-0092.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo savait-
galiais. Vairuoja. Tel. 312-937-1636.

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

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 senelių priežiūros darbo pakeiti-
mų savaitės bėgyje. Tel. 773-786-7078.

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

Kaziui ir Kristinai Griniams Izraelio
valstybė už Antrojo pasau li nio karo me-
tais gelbėtas žydų gy vybes suteikė Pa-
saulio teisuolių var dą. K. Grinius ir jo
žmona Kristina nacistinės Vokietijos
okupacijos me tais buvo priglaudę bi-
čiulį Kauno geto kalinį Dmitrijų Gel-
perną. Lietuvoje K. Griniaus ir K. Gri-
niu vie nės indėlis gelbėjant žydus buvo
įver tintas dar 1993 metais, kai jiems su-
 teikti nacionaliniai apdovanojimai – Žū-
vančiųjų gelbėjimo kryžiai.

Stende – Pasaulio teisuolių vardo
suteikimą liudijantis pažymėjimas bei
medalis. Apdovanojimą šių metų ge-
gužės 5 dieną Lietuvos Vyriausy bėje iš
Izraelio ambasadoriaus Lie tuvoje Ami-
ro Maimono rankų priėmė Kazio Gri-
niaus progimnazijos direktorius Stasys
Šimanauskas.

Šios parodos organizatoriai – Isto-
rinė Prezidentūra ir Nacionalinis M. K.

Čiurlionio dailės muziejus, jos globėjas
– Prezidentas Valdas Adam kus. Parodos
atidaryme jis nedalyvavo, bet ruošiasi ją
aplankyti ar ti miau siu metu, nes „Prak-
tinė demo kra tija: Prezidento Kazio Gri-
niaus receptas” veiks visus metus.

Naujoji paroda – tik vienas iš ju bi-
liejinių prezidento K. Griniaus rengi-
nių. 150 metų sukaktis bus minima
gruodžio mėnesį, iki to laiko bus pa-
kartotinai išleisti du jo knygos „Atsi-
minimai ir mintys” tomai, taip pat pa-
sirodys ir šios knygos naujas, iki šiol ne-
skelbtas tomas. Artėjant jubiliejui, tvar-
koma ir prezidento am žinojo poilsio vie-
ta netoli jo gim ti nės Selemos Būdos kai-
me esančioje maumedžių giraitėje
Mondžgirėje, kur prezidento palaikai il-
sisi nuo 1994 metų – tada vykdant jo pa-
sku tinę valią jie buvo pervežti iš Čika-
 gos. Artėjant sukakčiai, vyks ir daugiau
įvairų renginių, skirtų prezidentui.

1944 m. vasarą, artėjant antrąjai so-
vietinei okupacijai, su žmona (bu vo ve-
dęs Veroniką Baronaitę, savo vaikų ne-
turėjo, turėjo įsisūnijęs pusbrolio sūnų
Leoną) pasitraukė į Va karus, Austriją.
Apsigyveno Vorarl ber go lietuvių pa-
bėgėlių stovykloje, 1949 m. emigravo į
JAV, įsikūrė Willoughby miestelyje,
Ohio valstijoje netoli Clevelando. Čia
prasidėjo liūdniausias generolo gyve-
nimo lai kotarpis. Nemokėdamas ang-
lų kalbos ir būdamas senyvo amžiaus,
negalėjo susirasti darbo. Verstis teko
iš virėja, kambarine ir valytoja dir-
bančios žmo nos algos. Materialinės
buvusių bendražygių paramos atsisa-
kydavo. Pasiligojęs vis dar gyveno vil-
timi grįž ti į Lietuvą. Generolas Vladas
Na gius-Nagevičius mirė 1954 m. rug-
sėjo 15 d., palaidotas Clevelando Kal-
varijų kapinėse. 1995 m. jo ir žmonos

palai kai buvo pervežti į Lietuvą ir pa-
lai doti gimtosios Kretingos kapinėse.

Už nuopelnus brigados generolas
Vladas Nagius-Nagevičius buvo ap do-
vanotas Vyčio kryžiaus 5 laipsnio or-
dinu (1920 m.), II rūšies Vyties kryžiaus
2 laipsnio ordinu (1928 m.), Vytauto Di-
džiojo 2 laipsnio ordinu (1936 m.), DLK
Gedimino 2 laipsnio ordinu (1928 m.),
Savanorių (1928 m.) ir Lietuvos nepri-
klausomybės (1928 m.) medaliais, Šau-
lių Žvaigždės or dinu (1931 m.), Šaulių
žvaigždės ordino medaliu (1939 m.), ki-
tais Lietuvos organizacijų ir daugelio
užsienio valstybių pagarbos ženklais.
2003 m. vasario 26 d. Lietuvos gyven-
tojų ge nocido ir rezistencijos tyrimo
centro Pasipriešinimo dalyvių teisių
komi sijos nutarimu gen. V. Nagevi-
čius po mirties pripažintas kariu sa-
vanoriu.

Paminklas K. Griniui Istorinės Prezidentūros
kiemelyje.

Pasaulio teisuolių apdovanojimas Griniams.

K. Griniaus rankomis išdrožti šachmatai DP stovykloje Halės mieste.

Nagiui-Nagevičiui – 135
Atkelta iš 7 psl. 
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

MANO  VIRTUVĖ

Karštą vasaros dieną niekas taip neatgaivina kaip šaltos sriu-
bos. Ir nebūtinai tai turi būti šaltibarščiai. Išmėginkite šiuos re-
ceptus.

Tiršta mėlynių ir
jogurto šaltsriubė

Puikus gaivinantis patiekalas,
kai nesinori nieko sunkaus. O kiek
vitaminų!

Reikės:
400 g mėlynių (apie 14 oz)
1/2 puodelio vandens
2 valg. šaukštų medaus
1/2 arb. šaukštelio cinamono
1 puodelio natūralaus jogurto
žaliosios citrinos
2 arb. šaukštelių cukraus
mėtos lapelių papuošimui

Mėlynes nuplauti, nuvarvinti,
suberti į puodelį. Įdėti cukraus ir
cinamono. Užkaitinti ant nedidelės
ugnies ir pavirti apie 5 minutes. Nu-
imti nuo viryklės, sutrinti (galima
elektriniu trintuvu) iki vientisos
masės. Atvėsinti ir padėti į šaldy-
tuvą maždaug 2 valandoms, kad vi-
siškai atšaltų. Išėmus iš šaldytuvo
užtarkuoti žalios citrinos žievelę, iš-
spausti ir įmaišyti citrinos sultis.
Supilti 1/2 puodelio jogurto ir
medų. Viską gerai išmaišyti ir vėl
atvėsinti šaldytuve. Tada supilti
likusį jogurtą, išmaišyti ir patiek-
ti. Supylus į lėkštes ar dubenėlius
sriubą galima papuošti mėlynių
uogomis ir mėtos lapeliu.

Avokadų ir žolelių šaltsriubė

Reikės:
4 avokadų
2 skiltelių česnako
1 litro daržovių sultinio (apie 34
oz)
2 valg. šaukštų pomidorų pa-
dažo
1 valg. šaukšto žaliųjų citrinų
sulčių
2 valg. šaukštų kalendros (co-
riander) arba petražolės lapelių
1 aitriosios paprikos
druskos 
maltų juodųjų pipirų
grietinės

Avokadus nulupti, pašalinti
kauliukus ir supjaustyti. Į indą su
avokadais supilti sultinį, pomidorų
padažą, citrinų sultis, sudėti pries-
koninius žalumynus, česnaką ir
viską sutrinti iki vientisos masės
(geriausia – elektriniu maišytuvu
ar trintuvu). Pagardinti druska ir
pipirais.

Pipirą supjaustyti žiedeliais
ir užberti ant sriubos viršaus. Sriu-
bą atšaldyti šaldytuve (apie 2 va-
landas). Supilti į lėkštes ir uždėti po
šaukštą grietinės.

Skanaus!
Jūsų Indrė

Atkelta iš 9 psl.

Domina Art déco ištakos
tarpukario Vilniuje 

Art déco ištakos tarpukario Vil niu-
je – dar viena tema, kuri galėtų tapti
knyga. Raimundas jau seniai do mėjosi
Art déco istorija Lietuvoje. „Mane vi-
sada labai intrigavo pramoninis Art
déco: radijo imtuvai, namų apyvokos
reikmenys, virduliai kavai virti, elekt-
riniai prietaisai, įpakavimai, saldainių
dėželės. Labai dramatiška – gladiato-
rius joja veži me, pakėlęs kardą – sal-
dainių dėžutė.”

Žurnalistas yra sukaupęs daug
originalių to meto knygų, žurnalų vir-
šelių su tikrais Art déco pa vyz džiais.
Prieš porą metų „Draugo” skaitytojai
turėjo puikią progą susipažinti su tar-
pukario Vilniaus menu Raimundo
straipsniuose: „Tarp gra žių viliokių ir
raumeningų atletų... Art déco ištakos
Vilniuje iki 1940-jų (I) (2014 m. rugp-
jūčio 16 d. ), „Stilius – prabangos ir to-
bulumo išraiška. Art déco ištakos Vil-
niuje iki 1940-ųjų (II)” (2014 m. rugp-
jūčio 23 d.) ir ,,Du kartus pasirodyti po-
kylyje su ta pačia suknele – šiukštu.
Art déco ištakos Vilniuje iki 1940-ųjų
(III) (2014 m. rugpjūčio 30 d.). 

Pažintis su Piotr Rypson, dailės is-
toriku, vienu iš Lenkijos naciona linio
muziejaus vadovų, Čikagos konferen-
cijoje prieš porą metų, įkvėpė Rai-
mundą dar giliaui pasidomėti Vilniaus
Art déco menu. Konfe ren cijoje istoriko
pristatyta tema buvo lenkiškas požiū-
ris į Art déco už Lenkijos ribų – apie
krokuvietį dailininką Tadeusz Peiper,
kuris nuo 1925 m. gyveno ir kūrė Is-
panijoje, Madride. 

Kvietimai su aukso ir sidabro pa-
 puošimais, pluoštas Vilniaus kabareto
naktinių klubų šokėjų nuotraukų pa-
vyzdžių iš Raimundo kolekcijos suža-
vėjo dailės istoriką, ir jis, vos grižęs į
Varšuvą, Raimundui atsiuntė savo pa-
rašytą knygą anglų kalba „Against
All Odds” apie Lenkijos grafikos di-
zainą 1919–1945 m. Joje daug infor-
macijos ir apie Vilnių. Istorikas pata-
rė Raimundui kreiptis į tą pačią nedi-
dukę leidyklą su trijų žmonių koman-
da, leidžiančią įvairią meninę litera-
tūrą. Raimun das turi idėjų išleisti ke-
letą straipsnių Lenkijos ir Lietuvos

spaudoje, kurie būtų tarsi jo tarptau-
tinė vizitinė kortelė, ieškant leidybos
rėmėjų.

Žvilgsnis į Lietuvos kavinių 
kultūrą iki Antrojo 

pasaulinio karo

Su Raimundu kalbėjomės ir apie
dar vieną knygos idėją – apie restora-
 nų ir kavinių kultūrą Lietuvos did-
miesčiuose nuo seniausių laikų iki
Antrojo pasaulinio karo. Tokią knygą
(dalinai jau paruoštą) Raimundas
skelbtų lietuviškai. Į šį projektą galbūt
įtrauktų ir Lietuvoje studijuojančius
doktorantus. 

„Puikiai visi žinome apie ‘Metro -
polio’ restoraną Kaune, kur vyko daug
skandalų, kur ponia prezidentienė So-
fija Smetonienė turėjo atski rą kam-
barėlį su bridžo stalu, kur su ‘grieti-
nėle’ ir kitom diplomatų žmo nom   po
pietų lošdavo kortomis. Yra daug pi-
kantiškų istorijų”, – sako pašne kovas. 

Knygą papuoštų iko nografinė me-
džiaga – seni meniu, nuotraukos, pla-
katai. Visa tai apjungus pikantiškais
tekstais ir anekdotais, būtų galima iš-
 leisti knygą, kuri Lietuvoje sulauktų
susidomėjimo.

Idėjoms įgyvendinti trūksta
finansinės paramos

Raimundas sako, kad Lietuvių ra-
šytojų draugijos įteikta premija – tai
paskatinimas nenustoti rašyti. Ir pri-
duria: „Lietuvybė – šykštus darbdavys,
nemokantis algų. Iš lietuvybės negali
pragyventi, bet be jos – tu nie kas. Man
nesupratamas Lietuvių Fondo žvilgs-
nis į išeivijos lietuvius. Didžiulis dė-
mesys stipendijoms studentams ir Lie-
tuvoje, ir čia. Ir kur yra tie lietuvaičiai
šiandien? Juk tikrai yra vertingų pro-
jektų, kurie nuskambėtų už mūsų lie-
tuviško kai melio ribų ir atneštų re-
zultatų”. 

„Už nepilnų dvejų metų mes mi nė-
sime Lietuvos 100 metų Nepriklau so-
mybės jubiliejų – būtų puiki proga
paskelbti ar litvakų žinyną, ar lietuvių
kilmės sportininkų istoriją. Iš ties, no-
rint šias idėjas įgyvendinti, tetrūksta
lėšų”, – prisipažįsta žurnalistas Rai-
mundas Lapas. 

LieTuVyBė
– šykštus darbdavys, bet be jos negali

9-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje vien 69-oje gatvėje Čikagoje buvo 15 lietuviškų
užeigų. Iš k.: bibliotekininkas Raimundas M. Lapas, politologas Edvardas Tuskenis, sve-
čiai iš Vilniaus – muzikologas Bronius Ambraziejus ir teatro kritikė Ramunė Zdanavičiū-
tė bei baro savininkas Vladas Andrijauskas. 1988 m. Eugenijaus Butėno nuotr.
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http://draugokalendorius.org

www.draugas.org/mirties.html

PADĖKA
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LINUI JONUI PAUŽUOLIUI
Išėjusiam į Amžinybę ir palikusiam daug nebaigtų darbų

Lituanicos tunte, „Miško Brolių” draugovėje ir visuomeninėje veik-
loje, tariame nuoširdžiausią ačiū visiems, dalyvavusiems laido-
tuvėse.

Didžiausią padėką reiškiame laidojimo namų direktoriui Don-
ald Petkui, jo talkininkams ir visiems asmenims, prisi dė ju siems
prie iškilmingų, Liną pagerbiančių laidotuvių. Nuo širdus ačiū Jau-
nimo centro tarybai ir administracijai už sustiprinimo žodžius.
Ačiū Maironio lituanistinei mokyklai, buvusiai direktorei ir
valdybai, kad prisiminė Liną, dirbusį mokyklos sienų praplėtime.

Lino šeima: žmona Carrie, sūnūs Antanas, Jr ir Dominic, reiškia
nuoširdžiausią padėką Robertui Vitui ir darbštiems šeimos nari-
ams už talkinimą Linui visuose skautiškuose ir visuomeniniuose
darbuose.

Nuoširdžiausią padėką tariame „Miško Brolių” vadovui Algiui
Vaitkevičiui už užuojautą „Drauge” ir garbės sargybos suorga ni-
zavimą laidojimo namuose. Ačiū „Miško Broliams” ir skautams
vyčiams.

Dėkojame Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonui
Jauniui Kelpšui už atnašautas šv. Mišias, įdomų pamokslą apie Lino
nueitus kelius ir palydėjimą į Šv. Kazimiero kapines. Ačiū Lino ir
Paužuolių giminėms ir draugams už Lino palydėjimą į Amžiną poil-
sio vietą.

Ačiū Giedrei Sokienei už giedojimą šv. Mišių metu ir var-
gonininkui  Ričardui Sokui.

Liūdinti visa Paužuolių giminė

A † A
ALGĖ ŠLEŽIENĖ

Mirė 2016 m. birželio 9 d., sulaukusi 89 metų.
Gimė 1927 m. vasario 23 d. Ukmergėje, Lietuvoje.
Gyveno St. Pete Beach, FL, anksčiau Long Beach, IN, Flossmoor,

IL ir Chicago, IL.
Algė buvo dukra a. a. Juozo Butėno ir a. a. Filomenos Gry baus -

kaitės, žmona a. a. dr. Adolfo Šležo.
Nuliūdę liko: dukra Sylvia Šležas-Lukas su vyru Linu ir sūn-

umis Nikolas ir Peter, brolis Zenonas Butėnas su žmona Margarita
ir sesuo Vida Šilienė su sūnumis Dariumi ir Algiu.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisi -
minti a. a. Algę savo maldose.

Nuliūdę artimieji

Brangiam tėveliui

A † A
JURGIUI 
IDZELIUI

iškeliavus Amžinybėn, dukrai VILIJAI bei visiems
gi mi nėms ir artimiesiems reiškiu giliausią ir nuošir -
džiausią užuojautą.

Dr. Nora Sugintaitė

Atkelta iš 3 psl.

Sukurtas dar vienas nesantaikos
židinys – amžių ir kartų konfliktai, ryš-
kėjantys kasdien vis stipriau. Ir ne vien
Londone, kuris, beje, balsavo už pasi-
likimą ES.

Sukruto ir kiti radikalai

Ne vien Škotija ir Šiaurės Airija
galvoja apie pasinaudojimą padėtimi.
Jau kalbama apie JK santykius su
Gibraltaru, kraštutiniai dešinieji Is-
panijoje vėl prakalbo apie išėjimą iš ES
ir Katalonijos nepriklausomybę, belgai
prisiminė savo ketinimus skirtis su
Briuseliu, sujudo vengrai, slovakai... 

Reikia pabrėžti, kad ekspertai dar
prieš referendumą vieni tyliau, kiti gar-
siau kalbėjo apie Rusijos vaidmenį
šioje painioje istorijoje. Ir kas gali pa-
neigti, kad čia nekyšo V. Putino ausys,
kurio sena idėja – sunaikinti Europos
Sąjungą. 

NATO generalinis sekretorius
Jens Stoltenberg pareiškė, kad Jung-
tinės Karalystės vaidmuo Aljanse išliks

nepakitęs, nepaisant to, kad britai re-
ferendume nusprendė išstoti iš ES.

D. Trump suskubo pasveikinti
Londoną su pergale. Kalbėjęs apie abe-
jotiną NATO, kaip gynybos organiza-
cijos, būtinybę ir simpatizuojantis V.
Putinui, jeigu jis būtų išrinktas Pre-
zidentu – kas grėstų Lietuvai?

Turkijos prezidentas Recep Tyyip
Erdogan taip pat pasidžiaugė: „Lai-
kau Britanijos žmonių sprendimą nau-
jos eros Britanijai ir ES pradžia...”

Žinoma, šioje istorijoje nematyti
Briuselio kaltės – reiškia būti aklam ar
pusakliui. Nematyti išpūsto Europos
valdymo aparato, nesiskaitymo su Ben-
drijos narių nuomonėmis... Reikia ti-
kėtis, kad dabartinė situacija privers
pagaliau atsibusti ES vadovus.

Šiame rašinyje palietėme tik kai
kuriuos šio įvykio – referendumo dėl
JK atsiskyrimo nuo ES – aspektus. Jų
yra daugybė. Pavyzdžiui, išstojimo ir
ES mechanizmas. ES vadovybė nori,
kad Britanija kuo greičiau kreiptųsi su
prašymu pradėti išstojimo procedū-
rą. Beje, pati išstojimo procedūra tu-
rėtų tęstis apie dvejus metus.

Ar galų gale nepasirodys, kas čia stambiausias laimėtojas? Meška? 

D. Britanijos pasirinkimas

„Concise Encyclopaedia 
of Lithua nian Minor” 

Šios knygos tikslas yra išsaugoti istoriją ir kultūrinį paveldą krašto, iš kurio kilo
Mažvydas, Donelaitis ir Vy dūnas, kur buvo išspausdinta pir ma lietuviška knyga ir
pirma lietuviška gramatika, krašto, kuriame kny  gos buvo spausdinamos spaudos
draudimo laiku ir knygnešių slaptai gabenamos į Didžiąją Lietuvą. No rint pasiekti
didesnį skaitytojų skai čių ši knyga yra išleista anglų kalba.

Knygą išleido: Mažosios Lietuvos Fondas (MLF – JAV ir Kanada) ir Mokslo ir enciklo-
pedijų leidybos centras (Vilnius), 2014. 656 puslapių, iliustracijos, žemėlapiai, ISBN 978-
5-420-01746-3

Knygos išleidimą finansavo
MLF rėmėjai ir Lietuvių Fondas.

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 50 dol.
Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol. 

4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629;
tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org



� Mielos mamytes, tėveliai, močiutės, se-
neliai ir vaikeliai!!! Šį rudenį planuojame ati-
daryti lietuvišką mokyklėlę. Norinčius leis-
ti vaikučius į mokyklėlę kviečiame registruotis
el. paštu: dalyciukas@gmail.com arba tel.
630-402-5828. Registruojame iki rugpjū-
čio 1 d. – JAV LB  Pietvakarių Floridos val-
dyba.

� LDM galerijoje „Siela” (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439), iki rugsėjo 24 d. veiks
paroda „Žmonės”. Parodoje bus eksponuo-
jami tapybos, grafikos, ir keramikos darbai
kurie yra saugomi Lietuvių dailės muziejaus
saugyklose. Visi kviečiami apsilankyti!

� Liepos 4 d., pirmadienį, 1 val p. p. LR
ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas
maloniai kviečia XV Lietuvių tautinių šokių
šventės dalyvius ir JAV lietuvių bendruo-
menės narius praleisti liepos 4 dienos po-
pietę kartu su LR Seimo pirmininke Loreta
Graužiniene, Kultūros ministru Šarūnu Bi-
ručiu ir Lietuvos diplomatais Lietuvos am-
basadoje JAV (2622 16th St., NW, Was-
hington, DC 20009). Atidarysime Prezidentui
Kaziui Griniui skirtą parodą, kartu prisi-
minsime Šokių šventės akimirkas ir pami-
nėsime Lietuvos Valstybingumo bei JAV ne-
priklausomybės dienas. Norintiems apsi-
lankyti būtina registruotis iki birželio 30 d.
el. paštu rsvp.us@urm.lt.

� Liepos 2 d., šeštadienį, 3 val p. p. visi
kviečiami į Joninių šventę – stovyklą Golden
Gate Canyon parke (Rifleman Philips group

campground, 92 Crawford Gulch Rd, Gol-
den, CO 80403). Norintys stovyklauti atsi-
vežkite palapines bei maisto. Daugiau in-
formacijos „Facebook” paskyroje face-
book.com/events/850390741753705/.

� Liepos 9 d., šeštadienį, 4 val. p. p. Hochs-
tein School of Music and Dance Performance
Hall (50 N. Plymouth Ave., Rochester, NY
14614) LSMU tautinių šokių ansamblis „Ave
Vita” kviečia į koncertą, kuriame susipins šo-
kiai, dainos ir tradiciniais liaudies instru-
mentais atliekama muzika. Bilietus galima
užsisakyti el. paštu sjuodeikytep@gmail.com
arba paskambinus tel. 585-489-5668
(Skirmantė J. Philippone).

� Liepos 24 d., sekmadienį, 11 val r. Sis-
ters of Immaculate Conception (600 Liberty
Highway, Putnam, CT 06260–2503) or-
ganizuojamas piknikas – lietuvių susiartinimo
šventė. Šventė prasidės šv. Mišiomis, vėliau
pietūs, užsiėmimai ir įvairios pramogos. Veiks
lietuviška mugė. Daugiau informacijos el.
paštu aidask@aol.com (šventės ruošos ko-
miteto pirm. Aidas Kupčinskas).

� Rugpjūčio 21 – 28 d., Neringos stovyk-
loje (147 Neringa Rd., Brattleboro, VT
05301) vyks menų ir sveikatingo poilsio sto-
vykla suaugusiems „Meno8Dienos”. Kvie-
čiame visus registruotis Neringos interneti-
nėje svetainėje:  neringa.org/lt_forms.html.
Smulkesnė informacija el. paštu danguo-
le@kuolas.com (Danguolė Kuolienė).

http://draugokalendorius.org

16 2016 BIRŽELIO 30, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

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

Lietuvių Fondas skelbia papildomą paraiškų priėmimą pro-
jektų paramai gauti. Elektroninę paraišką rasite LF tinklala-
pyje www.lietuviufondas.org (skiltyje ,,Parama”). 

Paraiškos priimamos nuo
2016 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 1 d.

Detroito skautų tuntams: ,,METAI 65-ki -- MES JAUNI, MES JAUNI!!!" Daugiau kaip
šimtas  Gabijos ir Baltijos tuntų stovyklautojų  šia proga per tuntininkus s. Dainą
Anužienę ir b. Andrių Anužį siunčia karščiausius (90°F) bei džiugius linkėjimus
,,Draugui” ir mieliems skaitytojams Pauliaus Jurgučio nuotr.

Liepos 6 dieną aukščiausias pasaulio dangoraižis Burj Khalifa užsidegs geltona, žalia ir
raudona spalvomis.

Iniciatyvos „Tautiška giesmė aplink pasaulį” organizatorius pasiekė žinia, kad taip
Dubajuje gyvenantys lietuviai ketina paminėti Lietuvos Valstybės dieną. Beveik 100 km
spinduliu matomos trispalvės fone jie kartu su lietuviais visame pasaulyje 9 val. v. giedos
„Tautišką giesmę”.

Viena įspūdingiausių iniciatyvų neabejotinai nusimato Jungtinių Arabų Emyratų sos-
tinėje Dubajuje. Šiame mieste iniciatyvinė grupė, padedant Dubajaus lietuvių bendruo-
menei ir Ukrainos oro linijoms, organizuoja projektą „Trispalvės šviesa”, kurio metu aukš-
čiausias pasaulio dangoraižis Burj Khalifa (880 m) liepos 6 dieną, 8 val. v. vietos  laiku (9
val. v. Lietuvos laiku) trims minutėms bus nušviestas geltona, žalia ir raudona spalvomis.

„Tautiškos giesmės aplink pasaulį” organizatoriai ragina visas lietuvių bendruomenes
pranešti apie savo iniciatyvas el. paštu info@tautiskagiesme.lt arba „Facebook” platfor-
moje adresu www.facebook.com/tautiskagiesme.

Bernardinai.lt

Aukščiausias pasaulio pastatas nušvis Lietuvos trispalve

Tęsiame labai gražią, unikalią tradiciją - Valstybės dienos
proga lietuviams visame pasaulyje vienu metu giedoti

,,TauTišką giesmę”. 
Liepos 6-tą dieną, trečiadienį, 1 val. p. p. kviečiame

atvykti prie Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios
(Marquette Parke, Čikagoje) 

ir kartu sugiedoti Lietuvos himną. 
Pasipuoškite lietuviška atributika. Po giedojimo eisime 

į atvėsintą parapijos salę užkąsti ir pabendrauti.

Išvyka į Michigan City

Liepos 20 d., trečiadienį, organizuojame išvyką į Michigan City, IN,

kur aplankysime ,,International Friendship Gardens”.

Išvykstame 9 val. r. nuo Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios (Mar-

quette Parke), sugrįžtame apie 6 val. v.

Prašome registruotis parapijos tel. 773-776-4600 (Audra).

Kelionės kaina asmeniui  – 30 dol. 


