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Visą vasarą, nuo birže-
lio 28 d. iki rugpjūčio
23 d. Neringoje (Ver-

monto valstija) šurmuliuoja
jaunieji stovyklautojai. Sto-
vyklos vyksta lietuvių bei
anglų kalbomis ir yra suskirs -
tytos pagal vaikų amžių. Taip
pat vyksta ir šeimų stovyklos,
kur kartu su vaikais leidžia
laiką ir tėvai. Neringos prog-
rama neleidžia nuobodžiauti,
nes kasdien apstu įvairių už-
siėmimų. Kiekviena diena vis
kitokia – šiemet stovyklos
programoje vaikai turėjo „Su-
sikaupimo”, „Literatūros”,
„Sporto” bei „Is torijos” die-
nas. Taip pat vy ko berniukų –
mer gaičių varžytuvės ir talentų vakaras. Vaikai buvo su-
pažindinti ir su pagrindinėmis lietuviškomis metų
šventėmis – Šv. Kūčiomis, Šv. Kalėdo mis, Šv. Velykomis,

Rasomis (Joninėmis) ir net Gandrinėmis. Visai stovyk-
lai kartu švenčiant šias šventes vaikai sužinojo apie jų
tradicijas, apeigas bei valgius.    – 4  psl.
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Moteris medelį augina dėl žiedų, vyras – dėl vaisių – Aug. Kotzebue 
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ŠIAME NUMERYJE:

Mano vasara stovykloje – 5 psl.

,,Tour de Rakas 2014” – 6 psl.

Neringos stovyklos – neblėstantis lietuvybės židinys 

Stovyklautojos susikaupusios pina Joninių vainikėlius. 

Laisvės keliu

Rugpjūčio 24 d. 2 val. p. p., sekmadienį,
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje ati-
daroma paroda ,,No Home To Go To:
The Story of Baltic Displaced Persons,
1944–1952”. Ji skirta paminėti dvi mūsų
tautai svarbias sukaktis: Molotovo-Rib-
bentropo pakto pasirašymą prieš 75-
erius metus ir ,,Baltijos kelio” 25-metį.

Paroda pasakoja apie žmones, ku-
rie paliko savo kraštą. Apleido jį ne sa -
vo noru, ne geresnio gyvenimo ieško-
da mi. Bėgo sveiki ir paliegę, suaugę ir
vaikai. Europa degė karo liepsnose, o
Lietuvą užplūdo okupantai.

Tuo tarpu vakar Vilniuje, Ka-
tedros aikštėje, prasidėjo dau-
giadienės dviračių lenktynės

,,Baltic Chain Tour”, kurių nugalė-
tojas paaiškės sekmadienį Taline.
Jos rengiamos ketvirtą kartą, o jų tra-
sa tęsiasi per Lietuvą, Latviją ir Es-
tiją – kaip ir ,,Baltijos kelias” prieš
ketvirtį amžiaus, kuriam šios lenk-
tynės ir yra skirtos. 

Šiemet varžybose dalyvauja 20
komandų iš 14-os šalių.

Lenktynių atidaryme sportinin-
kus, varžybų organizatorius sveiki-
no jas globojantis ministras pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius. Prem-
jeras įteikė Lietuvos vėliavą olimpi-
niam čempionui Artūrui Kaspučiui.

Garbingiausiose Baltijos šalių
dviračių lenktynėse dalyvauja dvi
Lietuvos komandos – šalies rinktinė
ir ,,Top Team”. Varžybose taip pat da-
lyvauja trys Estijos, po dvi – Latvijos,

iš praeities
į ateitį

Rusijos ir Vokietijos bei po vieną Aust-
rijos, Baltarusijos, Belgijos, Čekijos, Ka-
zachstano, Lenkijos, Norvegijos, Slo-
vakijos ir Ukrainos komandos.

,,Baltic Chain Tour” sudaro penki
etapai, iš viso – 851,8 km. Lenktynių ap-
dovanojimų fondą sudaro beveik 12

tūkst. eurų. Pirmąsias ,,Baltic Chain
Tour” lenktynes 2011 metais laimėjo es-
tas Erki Putsep, antrąsias – lietuvis Ge-
diminas Bagdonas, o trečiąsias – vokie -
tis Philipp Walsleben. Pernai Lietuvos
rinktinė nugalėjo komandų įskaitoje. 

,,Draugo” info

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.



Lietuvos specialiųjų tarnybų darbuotojas dar pri-
dūrė, jog šis rusų gynybos atstovas greičiau siai se-
kamas, tad į tų, kurie jį seka, akiratį, be abejo, pateko
ir kiek per ilgas mūsų pokalbis Čekijos ambasado-
je, ir mūsų tarsi nekaltas susitikimas prie Centrinės
universalinės parduotuvės. 

O kai po kelių savaičių tą Rusijos kariškį ir vėl
sutikau vienoje iš Vilniaus centre esančių picerijų, –
tapo išties neramu. Kaip ir pirmaisiais abiem atve-
jais, taip ir trečiąjį sykį Rusijos atstovas demonstravo
akivaizdų lipšnumą.

Sužinojęs apie trečiąjį susidūrimą pažįstamas ka-
riškis perspėjo, jog laukčiau blogiausio: spaudoje
greičiausiai pasirodys demaskuojančių straipsnių.
O po to greičiausiai ims žlugti mano, kaip karinio žur-
nalisto, karjera. Lietuvos krašto apsaugos ministe-
rija tikriausiai atsisakys finansuoti karinį priedą, aš
neteksiu darbo, bus sunku įsidarbinti kituose lei-
diniuose. Kas gi norės priimti Rusiją kritikuojantį,
bet su Rusijos ambasados atstovais neva nuolatinį
ryšį palaikantį žurnalistą? 

Sunerimęs ilgai laukiau, kada kritiškas straips-
nis pasirodys kuriame nors lietuvių ar rusų kalba lei-
džiamame leidinyje. Svarsčiau, kaip galėčiau atremti
oponentų versijas, argumentus, spėliones. Sutikite,
versijų, turint šiuos faktus, galima sugalvoti pačių
įvairiausių. Argi negalima svarstyti, jog slaptų su-
sitikimų greičiausiai būta ir daugiau, tik ne visi jie
– užfiksuoti? Tačiau toks rašinys, mano nuostabai,
nepasirodė. Nei po mėnesio, nei po pusmečio, nei po
metų. 

Tačiau Rusija pasiekė savo tikslą. Leisti karinį
priedą tapo žymiai sudėtingiau. Jaučiau, kaip kar-
dinaliai pasikeitė kai kurių ministerijos atstovų po-
žiūris, kaip nusisuko kai kurių karinių dalinių va-
dovai. Jei iki tų nelemtų „susitikimų” bet kada ga-
lėjau paprašyti interviu arba leidimo dalyvauti vi-
sose be išimties pratybose, tai dabar atsirado truk-
džių. Į kai kurias pratybas, konferencijas ir semi-
narus tiesiog „pamiršdavo” pakviesti, o paskui bar-
davo, kad nedalyvavau, pražiopsojau, neaprašiau. 

Buvo akivaizdu, jog gandai apie neva slaptus
mano susitikimus su Rusijos gynybos atstovu klai-
džiojo tiek KAM, tiek Gynybos ministerijos korido-
riuose. Tiesa, niekas man nieko į akis nesakė. Ir vis
dėlto buvo akivaizdu, jog paskleista būtent nepa-
lankiausioji versija. 

Tada ėmiau suvokti, kodėl bet kokia vieša kri-
tika – kur kas geriau nei užkulisinės intrigos. Jei
spaudoje būtų pasirodžiusios kritiški straipsniai, ga-
lėčiau gintis. Ne teismuose, iškėlus privataus kalti-
nimo bylą, o laikraščių puslapiuose. Turėčiau pre-

tekstą skaitytojų dėmesiui pateikti sa-
vąją versiją. Jei ne tame, tai kitame lei-
dinyje. Būčiau turėjęs priežastį savuo-
sius argumentus išguldyti ir ministe-
rijos ar Gynybos štabo kabinetuose.

Bet tuomet, kai nebuvo jokios vie-
šos kritikos, nebuvo galimybės viešai
gintis. Štai kodėl netikiu nuoširdumu tų,
kurie teismo salėse šiandien aršiai gina
savo įžeistą garbę bei orumą. 

H H H

Iškalbinga, kad neva įžeistą garbę bei orumą Lie-
tuvos teismuose šiandien dažniausiai gina būtent Ru-
sijos įtakos agentais ar Kremliaus propagandistais
pavadintieji. Tarsi Rusijos agentų, šnipų ir propa-
gandistų Lietuvoje negalėtų būti „iš principo”. Tar-
si Rusijos agresiją palaikančiųjų Lietuvoje tebūtų nie-
kinga mažuma. 

Čia įžvelgiu didžiąją Lietuvos bėdą: slaptų ir pu-
siau slaptų dabartinės Rusijos mylėtojų pozicijos Lie-
tuvoje ypatingai stiprios. Viešieji Rusijos gerbėjai
(prisiminkime šokiravusį buvusio parlamentaro
Rolando Paulausko videointerviu rusų kalba ar Al-
girdo Paleckio vizijas apie Sausio 13-ąją), – ne tokie
pavojingi. Pavojingesni būtent slaptieji, kurių leng-
vai neišlukštensi. O jei ir bandysi išlukštenti, vi-
suomet rizikuoji atsidurti lietuviškosios Temidės, ku-
riai reikalingi neginčijami įrodymai, rankose.  

Taigi politikos apžvalgininkas Kęstutis Gir-
nius labai neteisus, tinklalapyje delfi.lt rašęs, jog ag-
resyvioji Kremliaus pozicija Lietuvoje turi ypatin-
gai mažai gerbėjų. Atvirkščiai. Šių eilučių autoriui
kartais atrodo, jog mūsų, remiančių Ukrainos va-
karietišką kryptį, – mažuma. Labai taikliai apžval-
gininkui K. Girniui atkirto delfi.lt vyriausioji re-
daktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, savo
redaguojamame tinklalapyje pastebėdama: „Jau ku-
ris laikas apžvalgininkas Kęstutis Girnius baidosi
informacinio karo šmėklų, stengiasi įtikinti skai-
tytojus, kad ‘Rusijos dezinformacija neturi didesnio
poveikio’,  Lietuvos  dalyvavimas informaciniame
kare ‘yra bergždžias’, pasigenda Lietuvos žiniask-
laidos objektyvumo aprašant Rusijos sukeltus ka-
rinius konfliktus Gruzijoje ir Ukrainoje”...

Lietuvoje tikrai nėra taip gražu, kaip įsivaiz-
duoja K. Girnius. Tereikia prisiminti, kaip mes
rinkome šachmatų pasaulio vadovą. Lietuvos šach-
matų atstovai privalėjo vienbalsiai paremti buvusio
Pasaulio šachmatų čempiono Gario Kasparovo kan-
didatūrą. Kremliaus šalininkas Kirsanas Iliumži-
novas Lietuvoje negalėjo laimėti nė vieno balso. Bent
jau man taip atrodo. O kaip atsitiko? Beveik – pusė
per pusę. Nevengiantis Kremlių kritikuoti G. Kas-
parovas Lietuvoje sulaukė 12-os balsų, vengiantis
Kremlių kritikuoti K. Iliumžinovas – 10-ies balsų.

Deja, panašios proporcijos greičiausiai išlieka
ir kitose lietuviškosiose srityse. Be kita ko, santykis
krypsta ne mūsų labui. Jau vien dėl to, kad tikrieji,
t. y. slapti ir pusiau slapti Kremliaus gerbėjai, jaučiasi
ypatingai saugūs. Juos nuo bet kokios kritikos bud-
riai saugo lietuviškasis Baudžiamasis kodeksas. 

Lietuvoje tebemadinga privataus
kaltinimo tvarka kelti baudžia-
mąsias bylas visiems, parašiu-

siems bent kiek aštresnį straipsnį ar ko-
mentarą. O kol galioja civilizuotoms
valstybėms nepriimtina nuostata viešą
žodį analizuoti į pagalbą pasitelkiant
būtent baudžiamojo kodekso straips-
nius, noriu prisiminti nutikimą, kuris,
mano supratimu, byloja, jog vieša kri-
tika ir viešai išguldytos nepalankios
versijos, – ne pats skaudžiausias ir ne pats pavojin-
giausias reiškinys. 

Tai nutiko maždaug prieš 15-a metų, kai reda-
gavau karinį priedą „Vardan Lietuvos”. Kadangi ka-
rinį priedą finansiškai rėmė tuometinė Lietuvos
Krašto  apsaugos  ministerijos  vadovybė,  kartais
tek  davo važiuoti ne tik į poligonus, bet ir į oficialius
priėmimus. 

Sykį tuometinio Čekijos ambasadoriaus Lietu-
voje Štefan Füle buvau pakviestas į Čekijos amba-
sadoje rengiamą oficialų priėmimą, skirtą Lietuvos
stojimo į NATO struktūras problemoms aptarti
(tuo metu Lietuva dar nebuvo priimta į NATO gre-
tas, todėl ši tema buvo aktuali). 

Jau buvau pripratęs, kad visuose bent kiek
mūsų šaliai svarbesniuose renginiuose dalyvauja ir
Rusijos gynybos atašė. Kaipgi be rusų diplomatų?
Anuomet Vakarai demonstravo prieš NATO plėtrą
piestu stojančiai Rusijai begalinį atvirumą. Tiesa,
Rusijos karo atstovai oficialiuose priėmimuose daž-
niausiai vengdavo pokalbių.  

Tačiau tąsyk Rusijos gynybos atstovas buvo šne-
kus. Ypač keista, kad jis pasikalbėti panoro būtent
su manimi, Rusiją kritikuojančio karinio priedo re-
daktoriumi. Iš pradžių nesupratau – kodėl. Patirtis
bylojo, jog būtent Rusijos kariškiai vengdavo net
menkiausio Lietuvos žiniasklaidos dėmesio. Niekad
neduodavo interviu. Nufotografuoti juos būdavo
dar sunkiau. Vos tik pastebėdavo fotoaparatą, ne-
delsiant nusisukdavo. 

O čia – viskas atvirkščiai. Rusišką karinio jūrų
laivyno uniformą dėvintis kariškis pats priėjo, pats
užmezgė pokalbį. Pokalbio tema buvo neutrali. Ir vis
dėlto Rusijos gynybos atstovo draugiškumas atrodė
keistas. 

Bloga nuojauta dar labiau sustiprėjo, kai suži-
nojau, kas gi iš tikrųjų yra šių eilučių autorių
draugiškai užkalbinęs Rusijos kariškis. Pasirodo, tai
buvo mano kritikuotas Rusijos karininkas, išvytas
iš Norvegijos dėl „elgesio, nesuderinamo su diplo-
matiniu statusu”. 

Štai kokia likimo ironija! Viename iš savo
straipsnių gyriau Norvegijos kontržvalgybą už
principingumą išvejant rusų šnipą. O kad persona
non grata Norvegijoje tapęs rusų kariškis atsidurs
vakarietišką kryptį pasirinkusioje Lietuvoje ir lyg
niekur nieko bičiuliškai šnekučiuosis su savo kri-
tiku, – nesitikėjau.

Tada ir nusmelkė pirmoji nuojauta, jog esu
kompromituojamas. Įtarimai dėl kompromitacijos
dar labiau sustiprėjo, kai tą kariškį po kelių savai-
čių „atsitiktinai” sutikau Vilniuje. Dėvėjo civilius
drabužius. Pirmasis puolė sveikintis. Kalbėjo mei-
liai, tarsi būtume seni pažįstami. Pabandžiau juo at-
sikratyti žvilgtelėdamas į laikrodį, girdi, labai sku-
bu. Rusijos kariškis ištiesė ranką atsisveikinimui,
bet atsisveikindamas pokalbį sugebėjo dar mažumėlę
pratęsti. 

Apie šį įtartiną nutikimą informavau pažįsta-
mą karininką, dirbusį Lietuvos specialiosiose tar-
nybose. Slaptųjų tarnybų atstovo tvirtinimu, susi-
tikimai nėra atsitiktiniai. Tiesiog kažkam reikia tu-
rėti įrodymų, kuriais remiantis būtų galima tvirtinti,
jog žurnalistas Gintaras Visockas karts nuo karto
bendrauja su Rusijos ambasados gynybos atstovu,
kurį Norvegijos Karalystė oficialiai įvardino šnipu.
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Rusijos psichologinis karas – mūšiai be konfrontacijos
DR. STASYS BAČKAITIS
ALT’o atstovas Washington’e prie 

Central and East European Coalition

Šių metų liepos mėnesį mes, Cent-
 ral and Eastern European Coa-
lition (CEEC) organizacija, bu vo-

me susitikę su JAV Californijos Kong-
reso atstovu Adam Schiff  ir Go vernor
of  Board of  Broadcasting Governors
(BBG) Matthew Armst rong pasida-
linti mintimis apie Ru si jos keliamą pa-
vojų regiono valstybėms. Atskiruose
susitikimuose abu iš reiškė nemažą
susirūpinimą dėl Rusijos sėkmingai
vykdomos kari nės, nors ir ribotos ag-
resijos, o ypač dėl psichologinio karo
pasekmių lais vos Europos valstybių
stabilumui. Rusijos strategija siekia
nesukeliant valsty-
bių fizinės konf-
rontacijos: a) at-
kurti Rusijos 1989
m. valstybines ri-
bas, b) išstumti JAV
iš artimo bendra-
darbiavimo su Eu-
ropos Sąjunga po-
litinėje, ekonomi-
nėje ir karinėje
plotmėse, c) suda-
ryti sąlygas NATO
subyrėjimui ir d)
išardyti Europos
Sąjungą kaip kon-
kurentę Rusijos do-
minavimui Euro-
poje (1)* 

Rusijos tikslas – pasiekti tai be ka -
ro ir be tie sioginės konfrontacijos, pa-
sinaudojant psichologinio karo prie-
 monėmis. Pagal RAND korpora ciją,
psicholo giniu karu siekiama pa keisti
visuo me nės dvasines ir moralines
nuosta tas, vertybes, požiūrius bei įsi-
tikini mus. Šie veiksniai veikia tiesio-
giai, bet dažniausiai nepastebimai, be
lo gikos ir įrodymų, palaips niui kei-
 čiant mąstymą net ir prieš žmonių va  -
lią bei įsitikinimus.

Pagal Lietuvoje leidžiamą „Moks -
las ir technika” žurnalą (2014 m. ge-
gužės mėn. laidos straipsnį (2), rusų
psichologas ir psichiatras Bech terevas
1908 m. rašė, jog „Visi žino, ko kį ma-
gišką gydomajį poveikį gali turėti vie-
nas guodžiamasis gydytojo žodis, ir at-
virkščiai – kaip kartais vei kia rūstus
ir šaltas nuosprendis”. Tai įtaigos me-
chanizmas, ypač veiksmingas, kai in-
formacijos šaltiniui pavyksta suža-
dinti poveikio objektą. 

Psichologinio karo ištakos (2) 

„Washington Post” rugpjūčio 2 d.
laidoje, straipsnyje „How our informa -
tion wars began” (3), teigiama, kad in-
formacijos kontrolės ir ja ma ni pulia-
vimo pradininkai buvo ang lai. Prasi-
dėjus Pirmajam pasauliniam karui
anglai per valandą La manšo kanale
nukirto transatlantinius telefono ir te-
legrafo kabelius tarp Vokietijos ir JAV.
Taip buvo nu trauktas tiesioginis Vo-
kietijos ryšys su Amerikos žemyne
esančiomis Vo kietijos ambasadomis
bei ten gana stipriomis vokiečių ben-
druomenė mis. Anglai taip pat pradė-
jo slaptai nu tekinti žinias iš toliau
veikiančių ryšių kabelių tarp JAV ir
Europos. To kiu būdu  jie Pirmojo pa-
saulinio karo metu valdė beveik visus
ryšių srautus, vykstančius tarp visų
Ame rikos kontinento valstybių ir Eu-
ro pos. Tačiau pagrindinis anglų pro-
pagandos taikinys buvo sukelti JAV ir

Vokietijos priešpriešą, skatinant Ame-
 riką remti Angliją materialiai bei ka-
rui su Vokietija psichologiškai pa-
ruošti Amerikos politikus ir visuo-
 menę. 

Psichologinio karo sąvoka jau bu -
vo žinoma senų senovėje – pasi reiš-
 kiančiomis pompastiškomis kal bomis,
grasinimais ir skleidžiamais gandais
apie karių gausą ir jų žiaurumą, sie-
kiant palaužti ryžtą priešintis, pasi-
duoti be kovos. Po Pirmojo pa saulinio
karo psichologinį poveikį dar labiau iš-
tobulino Vokietijos naciai, Italijos fa-
šistai ir ypač Sovietų Sąjungos komu-
nistų vadovai. 

Psichologinio karo svarba spar čiai
išaugo plėtojant ryšių technolo gijas
Antrojo pasaulinio karo metu. Visos
kariaujančios valstybės sukūrė spe-
cialius ir dažniausiai slaptus pa dali-
nius psichologinėms operacijoms vyk-
dyti, plačiai panaudojant radiją ir ki-
tas priešus klaidinančias komunika-
cijos priemones. Ypač efektyvūs bu vo
britai, parengę nemažai kovinių gud-
rybių, nuvedančių priešininkus į pra-

žūtingus sprendi-
mus.  

Bet galbūt už
visus gudriausia
psichologinio karo
vykdytoja buvo So-
vietų Rusija. Po
Antrojo pasau li nio
karo, prasidėjus
šaltajam karui,

Pir moji KGB valdyba labai sustiprino
slaptą ir klaidinančią informacinę
veiklą, kurios tikslas buvo sovietinės
politikos užsienyje įgyvendinimas. Jie
suvokė, kad psichologiniame kare ne
tiek svarbu yra išmanyti įvairias tech-
nologijas, kiek valdyti tikslinę audi-
toriją, prieš kurią būtų nukreiptos
psichologinės operacijos, pvz., žinoti
jos nuostatas ir vertybes, vi suomeninio
bei tautinio sąmonin gumo sampratą ir
t. t. Tai padėjo jiems skleisti kitokias,
bet nebūtinai prieštaraujančias idėjas
ir informaciją, siekiant paveikti arba
paskatinti tam tikrą požiūrį, elgseną
arba veiksmus naudojantis sąmonin-
ga faktų manipuliacija. 

Tradicinės informacinio karo
technologijos (2)

Kartu su naujausiomis informa-
cinio karo priemonėmis šiuo metu
naudojami ir tradiciniai būdai. Tarp
jų: Klastotės – iš dalies arba visiškal fal-
sifikuoti dokumentai, laiškai, tary-
tum netikėtai pamesta slapta informa -

cija. Naudojamas net žinomų laikraš-
čių numerių perdirbinėjimas.  Disk-
reditacija taikoma įvairioms or ganiza-
cijoms, politinei veiklai, pažiū roms,
teorijoms, taip pat pavieniams žmo-
nėms. Naudojant šį metodą pa brė žiama
negatyvioji objekto pusė (ji pateikiama
kaip esminė). Baugini mas pasireiškia
žiauriomis akcijomis prieš etnines ma-
žumas, politinius priešininkus (lietuvių
tauta buvo bauginama laisvės kovoto-
jų lavonais miestelių aikštėse). Orga-
nizuojamos dažnos karinės pratybos
pasienyje – demonstruojama karinė
galia, kart kartėmis, lyg atsitiktinai
pažeidžiama valstybės siena. Baražas
– visuo menės dėmesio nukreipimas
nuo es mingai reikšmingo įvykio or-
ganizuojant triukšmingas kampani-
jas dėl mažiau reikšmingų įvykių.
Faktų pa teikimas vykdomas tenden-
cingai pa renkant iš konteksto iš-
trauktus faktus, dokumentus ar įvy-
kius. Užkrėti mas – pasinaudojant so-
cialinio tei singumo nelygybėmis, na-
cionaliniais jausmais, religiniais įsi-
tikinimais destabilizuojama visuome-
nė arba griaunamas karių kovingumas.
Gan dai – senas dezinformavimo būdas.
Jie būna kiršinantys, griaunantys vil-
tį, bauginantys ir kt. Gandai ypač efek-
tingi ekstremalių situacijų ir politinės
įtampos metu.

Metodiškai ir konstruktyviai pa tei-
kiant dezinformaciją ir kitus psicho-
loginio poveikio būdus, visuome nėje
paskleidžiant tam tikrus mąstymo ste-
reotipus, tikslinės auditorijos  išmonė
orientuojama norima linkme.

Šiuolaikinio informacinio karo
vykdymo struktūra 
ir technologijos (2)

Daugelis valstybių, turėdamos su-
siklosčiusias tradicijas informacijos
valdymo srityje, įvairiai spren džia pa-
sirengimą informaciniam ka rui. Vie-
nos šalys kuria informacinio karo pa-
dalinius, kurie pasirengę prak tiniams
veiksmams bet kurioje vietoje ir bet ku-
riuo laiku. Šie pada liniai įeina į gink-
luotujų pajėgų arba specialiųjų tarny-
bų sudėtį. Prireikus jie gali būti pa-
naudojami ir taikos me tu, taip pat ir
prieš savus piliečius. Kitose šalyse in-
formacinio karo ma žesnės sudėties pa-
daliniai (taikos metu) įeina į civilines

Nukelta į 7 psl.
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RY T YS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Atkelta iš 1psl.

Trečiąją stovyklos savaitę Neringa „pavirto” Lietu-
vos sostine Vilniumi. Stovykloje  atsirado Gedimino
pilies bokštas, Vilniaus rotušė, Šv. Onos bažnyčia

bei kiti įvairūs vaikų įkurti objektai. Įsikūrė ir Miglės ope-
ros ir baleto teatras bei Tado futbolo komanda. Vaikams
kasdien  vyko įvairios pamokos: kulinarijos, meno, šo-
kio bei kitos. 

Apie Neringos stovyklą, ten tvyrančią lietuvybės
dvasią bei darbo stovykloje įspūdžius kalbėjome su šią
vasarą ten dirbančiu iš Lietuvos atvykusiu poetu, pub-
licistu, vaikų rašytoju, teatro bei kino režisieriumi Vy-
tautu V. Landsbergiu. 

– Ar šiemet pirmą kartą dalyvavote-dirbote Neringos
stovykloje?

– Taip, pirmą kartą dalyvavau tokio pobūdžio už-
siėmimuose. Patirtis labai įdomi tik, sakyčiau, nėra
labai lengva. Lietuvoje organizuoti stovyklas bei jose
dirbti yra visai kas kita. Be to, Neringos stovyklos tra-
dicijos yra labai gilios, ji organizuojama jau labai
daug metų. Pirma, stovykla turi tam tikrą savo mo-
delį, todėl turi sugalvoti, kaip įsiterpti bei įsilieti ir,
tuo pačiu, praturtinti tą programą. Antra, Lietuvo-
je nėra problemų su kalba, o čia, kalbėdamas turi pa-
rinkti žodžius, kad būtum suprastas. Taigi, manau,
kad patirtis buvo labai naudinga tiek man pačiam,
tiek vaikams. 

– Kas ir kada Jus pakvietė atvykti ir kaip sutikote kvie-
timą?

– Praėjusiais metais Neringos stovykloje vado-
ve dirbo mano dukra Elena. Ji parsivežė labai gerus
įspūdžius. Vėliau, sausio 13-osios laikotarpiu, aš pats
viešėjau JAV ir čia pristatinėjau filmą apie partiza-
nus „Trispalvis”, kurį rėmė ir Amerikos lietuviai.
Tos kelionės metu iš Neringos stovyklos organiza-
torių kaip tik ir gavau pasiūlymą pamėginti suor-
ganizuoti vaikams literatūrinę ar kino programą.
Man pasiūlė atsivežti ir dvi savo dukreles, kurioms
aš norėjau parodyti, ką reiškia būti lietuviu. Gal tai
ir skamba keistai, tačiau atvykęs į Ameriką, gali pa-
mokyti vaikus ir pats pamatyti, ką reiškia būti tik-
rais patriotais – kuomet rytais yra pakeliama Lie-
tuvos trispalvė bei giedamas himnas, aukojamos šv.
Mišios bei aktyvesnis visas dvasinis gyvenimas.
Kuomet aplinkoje yra tavo bendraamžiai, kurie tai
daro pagarbiai ir noriai, norom nenorom ir pats tuo
„užsikreti”. 

Neringos stovyklos – neblėstantis lietuvybės židinys

– Savo „Facebook” paskyroje Jūs labai gražiai atsi-
liepiate apie tai, kaip JAV lietuviai ir jų vaikai puoselėja lie-
tuvybę. Ar tikėjotės tai pamatyti prieš atvykdamas čia?

– Kad šitaip – nesitikėjau. Mačiau įvairiuose ren-
giniuose, kaip žmonės susirenka ir kalba apie Lie-
tuvą, kaip jiems tai skaudu ir kaip jiems tai rūpi. Tai
yra vienas esminių žmogiškųjų paradoksų. Su Tė-
vyne yra kaip ir su žmogumi. Kuomet netenki bran-
gaus ir mylimo žmogaus, pradedi galvoti, kad jam
daug ko nepasakei, nepadarei, nepadėjai... Kuomet
Tėvynę turi mylėti iš toliau, kai nebegali po ją kas-
dien vaikščioti, atsiranda visai kitas santykis, daug
trapesnis, tikresnis. Aš kartais pasvajoju, kada mes
išmoksime taip mylėti Lietuvą joje gyvendami. Kuo-
met gyveni su artimu žmogumi, pastebi ir jo blogą-
sias puses, ydas ir apie tai daug kalbi, bet jei jam kas
nors nutinka, iškart matai tik tai, kas geriausia. Gal-
būt laikas mums Lietuvoje išmokti matyti daugiau
jos gerųjų pusių, daugiau apie tai kalbėti. Kadangi
dabar mes vien kritikuojame, iškeliame ir kalbame
tik apie tai, kas nepasiseka, kas yra blogai. Taigi, šia

prasme, yra daug ko išmokti ir parvežti į Tėvynę. 
Man netgi kilo idėja, kurią pasiūliau ir vado-

vams, pagalvoti apie jungimąsi – vaikų iš Lietuvos
atvežimą į Neringos stovyklą ir Amerikos lietuviu-
kų atvežimą į Lietuvą. Vaikai vieni iš kitų galėtų daug
ko išmokti. Pirma, čionykščiai galėtų išmokti lais-
vo bendravimo lietuvių kalba ir susidaryti tikrą vaiz-
dą kaip lietuviai gyvena Lietuvoje, kadangi antro-
pologinis pažinimas vaikystėje yra labai svarbus.
Antraip vėliau gali ištikti šokas, jeigu Lietuvą pažinsi
tik iš Neringos stovyklos ir atvykęs į tikrąją Lietu-
vą pamatysi, kad joje yra ir kitokių žmonių ir vaikai
bendrauja kitaip. Lygiai taip pat vaikai, atvykę iš Lie-
tuvos į čia, įgautų neįkainojamos patirties ir grįžę į
Lietuvą visai kitaip ją vertintų, gerbtų, mylėtų.
Švietimo ir dvasios ugdymo programa, kurią Neringa
sukūrė per tiek metų, tikrai galėtų prisidėti ir daug
duoti Lietuvai įgyvendinant tokią idėją.

– Ar tai galėtų būti receptas, kurį siūlytumėte lietu-
viams Lietuvoje – kaip įgyti daugiau  patriotiškumo bei iš-
mokti mylėti Tėvynę?

– Manau, geriausias receptas yra   kuomet nie-
ko nemokai, o patys nutaria, kad tai yra smagu. Ne-
ringoje yra sukurta tokia aplinka, kai tu norom ne-
norom, kad ir koks skeptiškas bebūtum dėl trispal-
vės kėlimo kas rytą bei himno giedojimo, tau tai pra-
deda patikti, nes tai daroma kasdien ir daroma su už-
sidegimu. Aš pats giedodamas himną po kartą ar du
per dieną, pradėjau gerai suprasti žodžius, į juos įsi-
gilinti ir pajusti tikrąją reikšmę. Čia turbūt šiek tiek
yra ir Amerikos įtaka, kadangi šalies vėliava, him-
nas yra itin gerbiami, didžiuojamasi esant šios šalies
piliečiais. Džiaugsmą, kad esame lietuviai, mes Lie-
tuvoje, deja, esame šiek tiek praradę.

– Ar manote, kad ši Neringoje ,,užauginta” lietuvių
karta ir toliau puoselės lietuvybę, išlaikys kalbą, kaip da-
bar tai daro jų tėvai? Ar jie to neužmirš? Ką reikėtų dary-
ti, kad jie neužmirštų savo lietuviškų šaknų?

– Iš tikrųjų, aš vis dar nesuprantu, kodėl nėra
Lietuvoje galimybės vaikams atvykti  į Lietuvą mo-
kytis. Yra Lietuvių namai, mokykla, skirta emig-
racijoje gyvenančių tėvų vaikams. Kodėl yra tik Va-
sario 16-osios gimnazija Vokietijoje? Kodėl Amerikos
lietuvių vaikai negali atvykti į Lietuvą? Geriausia
dovana jiems būtų – metus praleisti Lietuvoje. Tuo-
met jie lietuviais liktų visam gyvenimui ir tikrai ge-
rai jaustųsi ir ten, ir čia. Kartais aš matau, kad kai
vaikai atvyksta į Lietuvą, jie jaučiasi nejaukiai, ka-

Vytautas V. Landsbergis įsitraukė į stovyklos linksmybes. „Neringos” „Facebook” archyvų nuotraukos

Užsiėmimuose su vaikais kartu linksminosi ir projektų vadovai: Vytautas V. Landsbergis (k.) smagiai šoka su vaikais.
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dangi mes, Lietuvoje, esame šiek tiek
grubesni, šiek tiek stačiokai, turime
mažiau bendruomeniškumo, yra dau-
giau individualizmo. Visa tai patyręs
gali nusivilti Lietuva. Tačiau kitaip ir
negalėjo būti, juk buvo okupacija, buvo
tremtis. Dėl sovietinės sistemos užau-
go tokie žmonės. Būdamas šalia jų
kaip tik gali juos išmokyti kitokio
bendravimo. 

Labai paprastas pavyzdys yra Vy-
tauto Didžiojo universitetas Kaune,
kurio didžiąją dalį vadovų ir dėstytojų
sudarė emigracijos išeiviai, moksli-
ninkai. Kaunas pradėjo keistis, stu-
dentai tapo kitokie, kadangi pamatė,
kad gali su dėstytoju būti bičiuliais,
kad gali labai daug iš jo pasisemti ir tai
nėra kažkoks „susireikšminęs”, iš
aukštumų į tave žiūrintis asmuo. Tai-
gi, Kaune akademinis klimatas labai
pasikeitė. Gali atvažiuoti ir sakyti:
„Ech, čia ne tokie kaip aš”. Arba – sa-
kyti: „Aš galiu juos ko nors išmokyti,
noriu būti su jais kartu, galiu pats iš jų
daug gauti bei jiems duoti”. Tai yra Lie-
tuvos valdžios uždavinys, kaip sukur-
ti tokias studijų programas, į kurias
Amerikos lietuviai galėtų siųsti savo
vaikus. Grįžęs į Lietuvą mėginsiu gar-
siai ir aktyviai apie tai kalbėti, kadangi
jau esu susidūręs su konkrečiais atve-
jais. Kai kas norėjo siųsti vaikus į Lie-
tuvą, bet mokykla atsakė, kad yra ga-
limybė tik Sibiro tremtiniams ir nie-
kuo negalime padėti.  

– O kokios buvo Jūsų pareigos Nerin -
gos stovykloje, ką ten veikėte?

– Kiekvienas namelis turėjo savo
vadovą ir dar buvo projektų vadovai,
taigi aš buvau vienas projektų vadovų.
Pagrindiniai mano projektai buvo ki-
nas ir literatūra. Su vaikais kūrėme pa-
sakas ir išleidome knygeles. Vaikai
išvyko su knygelėmis, kuriose yra jų
pa sakos bei iliustracijos. Su antrąja
vaikų grupe kūrėme filmą apie parti-
zanus. Jo garso takeliui pasiskolinome
Veronikos Povilionienės ir Gyčio Paš -
kevičiaus „Oi, neverk motušėle” fo-
nogramą. Vaikai suvaidino partiza-
niškas scenas. Iš tikrųjų, mane nuste-
bino jų entuziazmas ir tai, kaip galima
turint minimalius kostiumus Neringos
stovykloje suvaidinti tai, kas jaudintų
ir sukurtų pokario iliuziją.  Taip pat
mes visi pasidalinome pamokas,  ir
mano pamoka buvo apie knygnešius.
Aš dėsčiau istoriją. Šį dalyką paban-
dėme mokytis ne tik sausai ir teoriškai,
bet ir praktiškai. Mes su vaikais su-
kūrėme scenarijų apie knygnešius,
įsivaizdavome tuos laikus, o po to Ne-
ringos stovyklą pavertėme filmavimo
aikštele. Pagal vaikų sukurtą scenari-
jų bandėme nufilmuoti filmą, bet su-
spėjome tik pirmą epizodą. 

– Turėjote labai daug veiklos. Kokie
įspūdžiai, kaip sekėsi darbas su vaikais?

– Pirmiausia norėčiau paminėti
psichologinį klimatą. Mane labai nu-
stebino ir pradžiugino vaikų gerano-
riškumas tarpusavyje ir vienas kito pa-
laikymas. Lietuvoje, deja, dažniau ma-
tai atvirkštinį variantą. Čia viskas
priešingai, vaikai eina vienas kitam į
pagalbą. Pavyzdžiui, viena mano duk-
rų turėjo stiprią alerginę reakciją. Bū-
tumėte matę, kaip vaikai bėgo į virtu-
vę jai gaminti specialaus maisto. Labai
smagu, kad su savo problemomis čia
nelieki vienas, yra kas tau noriai pa-

deda. Kūrybos prasme, vaikai yra pa-
siruošę ir nusiteikę imti ką tik gali. Vie-
nintelis dalykas, kurį aš galbūt norė-
čiau šiek tiek keisti ar tobulinti, yra tai,
kad vaikams yra labai labai daug veik-
los stovyklos metu. 

Kuomet aš pats organizuoju sto-
vyklas Lietuvoje, susitelkiame ties vie-
na ar dvejomis temomis, tuomet gali iš
esmės sužinoti ir pasisemti daugiau ži-
nių. Tačiau, tiesą sakant, aš suprantu,
kad čia turbūt yra vienintelė vieta, vai-
kai  būna ilgesnį laiką, todėl norima
per tą laiką visko juos išmokyti, viską
jiems parodyti – ir Kalėdas, ir Kūčias,
ir Jonines, ir Gandrines, ir Velykas...
Galiausiai matau, kad vaikai jau ne-
beatskiria – ar tai Kūčių, ar Velykų pa-
tiekalai... Galbūt čia nėra tokių gali-
mybių patirti visa tai natūraliai kaip
Lietuvoje. Neringos stovykloje vaikai
per savaitę turi pereiti visus metų ri-
tualus. Būtų galima skirti visą savaitę
vien Kalėdoms, jų valgiams, tradici-
joms ir viskam kitam, tačiau čia tiesiog
trūksta laiko. 

– Ketinate atvykti į stovyklą ir kitais me-
tais? 

– Mielai. Jeigu tik būsiu reikalin-
gas, būsiu pasiruošęs. Darbas su vai-
kais ir lietuvybės puoselėjimas yra
viena pagrindinių mano veiklų ir Lie-
tuvoje – su knygomis, spektakliais, fil-
mais. Jeigu būsiu kviečiamas, tikrai
mielai važiuosiu. 

– Ko tikėjotės prieš atvykdamas į Ne-
ringos stovyklą? Kokie buvo Jūsų lūkesčiai
ir ar tai labai skyrėsi nuo realybės?

– Gyvenime stengiuosi vadovautis
viena paprasta taisykle – gyventi be lū-
kesčių ir priimti viską taip, kaip yra,
kaip tam tikrą Dievo dovaną, kad vė-
liau netektų nusivilti. Tie dalykai, ku-
rie buvo sudėtingesni, buvo gera pa-
moka išmokti ir kitais metais tų klai-
dų nedaryti arba rimčiau pasiruošti.
Šiaip aš visiems siūlyčiau džiaugtis
tuo, ką turime. Stovyklos, matyt, tuo ir
yra naudingos, kad grūdina mus ir vai-
kus. Išbūti tiek laiko kartu uždaroje sto-
vyklos erdvėje yra išbandymas. Sun-
kiausia buvo po sporto dienos, kuomet
turėjau dėstyti rimtus dalykus apie
kiną – vaikai buvo visiškai nesusi-
kaupę. Bet visada mokytojams yra
kur tobulėti ir mokytis. 

– Kaip manote, ką Neringos stovykla
duoda Amerikos lietuvių vaikams? 

– Turbūt pagrindinį dalyką – jaus-
mą, kad tokių kaip aš yra daugiau ir
kad mes galime bendrauti net ir lietu-
viškai. Tai yra labai svarbus patyri-
mas, lietuvių kalba vaikai susikalba vis
laisviau, išmoksta dainas... Mačiau,
kaip mažesnieji atvyko beveik nekal-
bėdami lietuviškai, o pabaigoje traukė
tas pačias lietuviškas dainas bei galė-
jo suregzti vieną kitą sakinį. Tai pa-
grindinis geras dalykas – kad atvykęs
vaikas išmoksta būti ir bendrauti su sa-
viškiais. O antra, aš matau nemažai šei-
mų, kurios lankė Neringos stovyklą ir
joje susipažino. Tai taip pat labai lin-
kėtina, kad lietuviai kurtų šeimas su
lietuviais. Teigiamų pusių galima
įžvelgti labai daug. Esu labai paten-
kintas ir taip pat noriu paminėti, kad
be Kazickų šeimos fondo paramos, ne-
būčiau  atvykęs. Noriu už tai padėko-
ti ir pasakyti, kad stengiuosi nenuvil-
ti.  

VYTIS DUNČIA

Aš  norėčiau papasakoti apie savo vasarą Neringos s tovykloje. Kiek-
vienas namelis turėjo savo dienotvarkę.  Kėlėmės 8 valandą.  Atsikėlę
darėm mankštą.  Po to Aldona Lingertaitienė pravesdavo rytinę mal-

dą.  Susitvarkydavome savo namelį.  Valgydavome skanius pusryčius.  Pavalgę
eidavome pakelti vėliavų.  Iš ryto vykdavo pamokos.  Gerai padirbėję val-
gydavome pietus.  Po pietų gaudavome ledų ir eidavome prie tvenkinio. Po
to grįždavome į virtuvę pavakariams.  Užvalgę turėdavome dar daugiau pa-
mokų.  Tada eidavome valgyti vakarienės.  Po vakarienės nuleisdavome vė-
liavas. Ir tada prasidėdavo linksmoji dalis – vakarinė programa.  Eidavome
miegoti 9:30 val. v.  Bet man labiausiai patiko kalbėtis su draugais laisvalaikiu.

Buvo labai daug įvairių ir linksmų pamokų: dainavimo, šaudymo su strė-
lėmis, gamtos pažinimo, istorijos, literatūros, tautinių šokių, kepimo, grojimo
būgnais, kūno kultūros, meno (dažymo, piešimo, juostų audimo, šiaudinu-
kų gamybos, apyrankių pynimo...  Dalyvavome smagiausiuose užsiėmimuose:
keliavome Neringos upeliu, rašėme straipsnius į laikraštėlį, žaidėme įvai-
riausius žaidimus, vaidinome, sportavome,  šokome ,,Zumbą”, išbandėme
krikščionišką meditaciją,  išmokom ,,taekwondo” pagrindus.  Kiekviena pa-
moka trukdavo apie 40 minučių.  Pamokų laikas praeidavo labai greitai.  Per
istorijos pamoką aš sužinojau, kad Kristijonas Donelaitis buvo liuteronų ku-
nigas ir parašė poemą ,,Metai”.

Vakarinė programa visada būdavo linksma.  Laikas prie laužo visų sto-
vyklautojų buvo mėgstamiausias. Vadovai sukurdavo laužą, ir namelių gy-
ventojai vaidindavo įvairiausius vaidinimus. Vienas vakaras buvo skirtas žai-
dimams.   Kiekvienas vadovas pravedė skirtingus žaidimus.  Visiems labai
patiko žaidimas su  moneta.  Vadovė laikė vienoje rankoje monetą ir atbėgę
prie jos vaikai turėjo atspėti, kurioje rankoje ta moneta yra.  Jeigu atspėjai
teisingai, tai gali nubėgt atgal prie savo komandos ir tada kitas vaikas nu-
bėga atspėti.  Jeigu neatspėji, reikia pabučiuoti žemę ir sušukti ,,aš myliu Ne-
ringą”, tada bėgimą reikia kartoti iki tol,  kol atspėji. Buvo ir  susikaupimo
vakaras.  Vyresniųjų mergaičių ir berniukų nameliai turėjo tarpusavio dvi-
kovą.  Vadovai aiškinosi, kurio namelio stovyklautojai yra mandagesni, ku-
rie gražiausiai lietuviškai kalba, kurie geriausiai vaidina, kas geriausiai at-
sakinėja į klausimus, kas geresnį šūkį sugalvojo, kas labiau pasiruošę, kas
gražiau dainuoja ir t. t.   Šiemet šią dvikovą laimėjo berniukai.

Vėliavų pakėlimas ir nuleidimas vyko kiekvieną rytą ir vakarą – jeigu
tik nelijo. Kiekvieno namelio stovyklautojai iš eilės gaudavo pakelti vėliavą
ryte, kol kiti stovyklautojai giedodavo Amerikos himną ir nuleisti vakare, kol
stovyklautojai giedodavo Lietuvos himną. Prieš nuleidžiant stovyklos vėliavą,
kiekvieno namelio gyventojai turėjo sukurti šūkį. Mūsų namelio puskutinės
dienos šūkis buvo: ,,Ūkis, ūkis, ūkis čia mūsų puskutinis šūkis”.  

Maistas stovykloje buvo labai skanus.  Man labiausiai patiko Neringos
kugelis ir dešra su kopūstais.

Vyresnieji stovyklautojai kūrė filmą apie partizanus.  Jiems padėjo sve-
čias iš Lietuvos Vytautas V.  Landsbergis ir vadovas Dainius Bukauskas.  Aš
labai siūlyčiau jums pasižiūrėti šį labai gerą filmą, nufilmuotą Neringoje:
www.youtube.com/watch?v=cCagGge770A  

Jau minėjau, kad mes mokinomės šokti tautinius šokius.  Šokome Put-
namo, CT piknike. Buvo labai smagu ten šokti ir dainuoti.  Aš net nežinojau,
kad man taip patiks šokti!

Po Putnamo pikniko į stovyklą grįžo tik vyresnieji stovyklautojai.  Die-
notvarkė buvo panaši kaip ir pirmas dvi savaites, tik nebuvo tautinių šokių.
Trečiąją savaitę mes turėjome klasikinių šokių pamokas. Buvo ir šokių va-
karas, kuris vadinosi linksmavakaris.  Linksmavakario metu vyko šokių kon-
kursas ir diskoteka.  

Apskritai Neringoje buvo labai labai smagu.  Apie Neringos stovyklą dau-
giau informacijos galima pasiskaityti www.neringa.org .  Aš esu labai dėkingas
visiems, kurie aukojasi ir kaip nors prisideda, kad Amerikos lietuviukai tu-
rėtų tokią smagią vietą praleisti savo atostogas.

Šios vasaros Neringos vadovo Dainiaus Bukausko kartu su lietuvių vai-
kų stovyklos vyriausiais stovyklautojais sukurtą trumpą filmą apie par-
tizanus „Oi, neverk, motušėle”, galite pažiūrėti „You Tube” interneto sve-
tainėje: www.youtube.com/watch?v=cCagGge770A

Mano vasara Neringoje

Ruošiamės šokių repeticijai Vyčio Dunčios nuotr.
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SKAUT YBĖS KELIAS

„Sietuvos” draugovės sesės,
pasižymėkite savo kalendoriuose!

„Sietuvos” skautininkių ir 
vyr. skaučių draugovės sueigų datos:

2014 m. rugsėjo 18 d.

2014 m. spalio16 d.

2014 m. lapkričio 20 d.

2014 m. gruodžio  4 d. –  Kūčios

Sueigos vyks pas
sesę Ireną Kirkuvienę, 1 val. p. p.

Greitai pasimatysime!
s. Vilija – draugininkė

Antradienis, liepos mėn. 15 diena

Ši diena pavadinta „Nulio diena” („Day Zero”).
Šiandien prasidėjo 2014 metų kelionė dvira-
čiais į Rako stovyklavietę, kuri yra netoli

Custer miestelio, Michigane. Prieš dvejus metus,
skautas vytis Vytenis Lietuvninkas išdrįso vienas
dviračiu keliauti iš savo namų Lemonte, Illinois iki
Algio ir Violetos Strikų vasarnamio New Buffalo, Mi-
chigane – apie 86 mylias. Tas brolio Vytenio užsi-
mojimas įkvėpė kitus tą patį atlikti šiais metais.
Praeity kelionės dviračiais yra prasidėjusios Mi-
chigano valstijos pietvakariniame kampe (pvz.,
Bridgman, Sawyer, Union Pier arba New Buffalo
miesteliuose). Šįmet iššūkis buvo nukeliauti į mūsų
mylimąją Rako stovyklą iš Pasaulio lietuvių centro
Lemonte. Tą iššūkį pasiryžo įgyvendinti septyni „Li-
tuanicos” tunto skautai vyčiai: Vytenis Lietuvnin-
kas, Julius Lietuvninkas, Kęstas Jodwalis, Linas Ke-
lečius, Donatas Ramanauskas, Andrius Rasutis ir
Petras Remeikis – visi (išskyrus brolį Julių) „pa-
gyvenę” skautai, nuo 48 iki 57 metų amžiaus (broliui
Juliui – tik 23-eji). Jau penktą valandą ryto visi bu-

vome prie Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
laiptų. Renata Remeikienė ir sesė Aušra Petry nu-
fotografavo mūsų būrelį, nors dar tik pradėjo auš-
ti. Truptį po penktos valandos ryto mūsų ratai pra-
dėjo suktis.  Dangus be debesėlio, oras vėsus – negali
būti puikesnės sąlygos važiuoti dviračiais.

Iš Lemonto keliavome į rytus, o tada – į pietus.
Smagu pagaliau pradėti ilgai svajotą kelionę.  Pir-
mo trumpo poilsio sustojome Yankee Woods parke,
Oak Forest, Illinois, nukeliavę apie 18 mylių. Ties 171-
os ir Ashland gatvių sankryža (Hazel Crest, IL) su-
stojome pakeisti brolio Juliaus padangą. Gerai,
kad brolis Julius yra dviračių mechanikas!

Trumpai vėl sutojome Highland, IN, Main Squa-
re parke, o po to suradome Erie-Lackawana taką,
skirtą dviratininkams ir iškylautojams. Labai gra-

„Tour de 
Rakas”

2014 m. kelionė dviračiais į Rako stovyklą:

žus takas, protarpiais jautėmės lyg va-
žiuotume pro medžių tunelį. Iš Erie-
Lackawana tako pervažiavome
į Oak Savannah taką.

Gerai paspaudėme apie dvi-
dešimt mylių iki Arthur C. Olson
parkelio, šalia Prairie Duneland
tako, netoli Portage, IN. Miestelį pa-
siekėme jau nuvažiavę apie 56 mylias.
Nuvažiavę apie 65 mylias, sustojome pa-
valgyti pietus Tanya’s Patisserie Chesterton,
IN. Ten taip pat radome į Chesterton Bicycle Sta-
tion, kur brolis Julius gavo naują užpakalinį ratą
savo dviračiui. Kol valgėme, ratas buvo pa-
ruoštas ir mes keliavome toliau.
Trumpam poilsiui susto-
jome Washington Parke,
Michigan City, IN. Keletą
mylių važiavome Lakesho-
re Drive keliu pro Long Be-
ach ir Grand Beach mieste-
lius, visiškai palei Michigano
ežerą. Oi, kokių gražių vasar-
namių ten matėme – nuostabu.

Visi vėl išalkę. Netrukus
atvykome į New Buffalo, MI ir užsukome pavaka-
rieniauti į Rio’s Premium Mexican Cuisine resto-
rantą. Ten mus sutiko vietiniai lietuviai ir skautai
Andrius Valaitis ir Vida Maciukevičiūtė-Kluko.

Po vakarienės būrelis pravažiavo pro New Buf-
falo miesto centrą iki Noros Spurgytės-Buchek va-
sarnamio. Ten dalis grupės planavo pernakvoti, o li-
kusieji važiavo dar kelias mylias iki Algio ir Viole-
tos Strikų vasarnamio Timber Lane kelyje, viso su-
korę apie 96 mylias.  Brolis Algis buvo vienas iš pir-
mosios 1976 m. kelionės dviratininkų, jis taip pat da-

Vytenio Lietuvninko autoportretas

lyvavo antroje kelionėje
1996 metais. Gal 2016 m.
metais prikalbinsime jį vėl

važiuoti kartu?  Strikų
šeima jau trečią sykį pri-
ima dviratininkus į savo
namus, ir už tai visi sako-

me „Ačiū!”. Nedaug lai ko
turėjome pasikalbėti su mū -

sų šeimininku, nes 8 valan dą
suvažiavo likusieji
dviratininkai ir mū -
sų palydovai. Prie
septynių skautų
vyčių būrelio pri-
sidėjo prit. skau-
tai Vilmantas
Stankus, Gri-
gas Žim kus,
Arnas Lesis,

prit. skautė Karolina
Stankutė ir tėvelis Vidas Žim-

kus. Mūsų motorizuoti palydovai: skautas
vytis Juozas Kapačinskas (jau ketvirtą sykį palydi

,,Tour de Rakas”) ir Harvey Levin (Karolinos ir Vil-
mantų Stankų tėvelis). Sesė Dalia Maciukevičiūtė-
Žygienė, kuri keliavo su grupe ketvirtadienį liepos
18 d., irgi prisistatė.

Visi susėdome „posėdžiui”: buvo išdalinti kelio -
nės marškinėliai, specialiai pritaikyti dviratinin-
kams, su skauto vyčio Lino Jodwalio sukurta emb-
lema, po to brolis Vytenis (pagrindinis kelionės or-
ganizatorius) supažindino su svarbiausiomis tai-
syklėmis ir patarimais, atsakė į visų klausimus. Po
kuklių naktipiečių visi susiradę savo nakvynės vie-
tas nuėjo miegoti. Taip ir baigėsi „Nulio diena”. Bu -
vo nepaprastai smagu su būreliu kartu ,,apšilti”
(warm-up”).

Bus daugiau

„Bro D”
Donatas Ramanauskas

Julius Lietuvninkas taiso padangą. D. Ramanausko nuotr.

Illinois-Indianos valstijų linija. V. Lietuvninko nuotr.
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Rusijos psichologinis karas 
Atkelta iš 3 psl.

struktūras. Kai nėra karo, jie vykdo propagandi nius
ir ideologinius uždavinius pagal vyriausybės užsa-
kymus nacionalinio saugumo labui. 

Kai kuriose šalyse tiek valstybinėms propa-
gandos žinyboms, tiek komercinėms masinės in-
formacijos prie monėms vadovauja informacinio
karo specialistai. Jie užtikrina nuolatinį propagan-
dinį informacijos srautą savo šalies vadovybės pa-
laikymui. 

Rinkos dėsnių valdomoje visuo menėje infor-
macija yra prekė, ji parduodama. Žiniasklaidos
struktūras ji bando paveikti naudos koncepcija. Ži-
niasklaidos priemonės yra remia mos įvairių insti-
tucijų: firmų, akci nių bendrovių, bankų, fondų ir
pan. Įstatymų numatyta tvarka rėmėjas negali daryti
įtakos skelbiamos informacijos turiniui, bet pinigai,
gaunami iš rėmėjų, be abejo, daro poveikį informa-
cijai. Todėl tam tikroms jė goms nesunkiai atsiran-
da galimybė organizuoti informacinio karo veiks-
 mus. Tokios agresijos formai sunku pasipriešinti, ka-
dangi tarptautinės teisės institucijos nėra įgaliotos
reguliuoti šį procesą ir informacijos turinį. Dėl to vi-
suomenėje pastebimi pastovios klaidinančios in-
formacijos įtakoje besiformuojantys ar jau susifor-
mavę mąstymo stereotipai – mažos valstybės nevi-
savertiškumo kompleksai, tautinės ir valstybinės sa-
vimonės sunykimas, vadovybės nekompetencija,
saugumą užtikrinančių organizacijų pasimetimas ir
kt.  „Draugo” liepos 29 d. Gintaro Visocko straipsnis

„Rusijos slaptosios tarnybos ir vėl šaiposi iš lietuvių”
gerai iliustruoja klaidinančios informacijos žalingą
poveikį (4). 

Kaip viena iš informacinio karo technologijų mi-
nėtinos netikros vėliavos (angl. False Flag) opera-
cijos. Terminas „netikra vėliava” yra kilęs iš laivy-
no istorijos, kada priešui ap gauti buvo naudojamos
svetimo lai vyno vėliavos. Rengiant tokias ope racijas
naudojamos sukarintos arba civilinės organizacijos.
Tikrąją organizaciją ir jos dalyvius stengiamasi
paslėpti. Šį būdą dažniausiai naudoja karinis arba
saugumo personalas, vykdantis teroro aktus, pvz., V.
Pu ti no „žalieji žmogeliukai” Krymo ir Ry tų Ukrai-
nos operacijose. Senesnis pavyzdys – smogikų for-
muotės, apsi metusios partizanų būriais Lietuvos par-
tizaninio karo metu. Prie netikros vėliavos operacijų
priskirtina kai kurių taikos bei aplinkos apsaugos
organizacijų ir net politinių partijų veikla.  Dauge-
lis šių metodų pradėti naudoti Antrojo pasaulinio
karo metu ir vėliau įvairiuose konfliktuo se.

Informacinio karo strategija

Daniel Lerner, buvęs CIA strateginio padalinio
„Office of  Strategic Ser vices” vadovas (5), analiza-
vo įvai rias informacinio karo strategijas. D. Lerner
sugrupavo psichologinio (in formacinio) karo tech-
nologijas į tris kategorijas: baltąsias, pilkąsias ir juo-
dąsias.

Baltosios technologijos – informa cinis karas
nėra perdėtai šališkas. Jo informacijos šaltiniai
yra identifikuoti ir patvirtinti;

Pilkosios technologijos – akcentuojama teisingoji,

bet mažiau patikima, informacijos dalis su klaus-
tukais, tačiau informacijos šaltiniai neidentifikuo-
jami;

Juodosios technologijos – informa cija iš esmės
yra melaginga arba subtiliai paslėpta, jos šaltiniai
neiden tifikuoti.

Juodosios informacinio karo operacijos yra
slaptų karinių struktūrų, saugumo tarnybų, įvairių
organizacijų ir jų padalinių, privačių bendrovių ir
kompanijų veiklos sfera. Pag rindinis skirtumas
tarp juodųjų ir paprasčiausiai slaptų operacijų yra
tas, kad juodosios operacijos remiasi reikšmingu ap-
gaulės laipsniu. Naudojami informacijos „santyki-
nio išbalinimo” būdai, melaginga informacija iš pra-
džių pateikiama ko kiam nors leidiniui, iš kurio per-
 spausdinama internete, dar vėliau ją išspausdina
koks nors laikraštis, remdamasis internetine me-
džiaga. Taip informacija „identifikuojama”. 

Informaciniame kare dar naudojami žodiniai,
vaizdo arba muzikiniai neurolingvistinio poveikio
būdai, kei čiantys žmonių motyvaciją. Tokia spe-
cialistų parengta užkoduota for ma informacija per-
teikiama per radiją, televiziją ir kitais būdais. Žmo-
gus, besiklausantis muzikos, stebintis fil mo perso-
nažus, net neįtaria, kad per pasąmonę norima link-
me yra formuo jamos jo vertybinės ir kitokios nuo-
statos. Pagrindiniu poveikio ob jektu šiuo atveju tam-
pa smegenų neurofiziologinė veikla ir jos sukelta
emocinė būsena.

Europarlamentaras
V. Mazuronis teigia (6),
jog ilgalaikiame plane
Rusija „bando nustumti
ir užmaskuoti sampra-
tą, kad realiai yra užpul-
tos visos Europos vals-
tybės, jų vertybės bei de-
mokratijos pagrindai.
Užpultos klastingai, di-
džia dalimi joms pačioms
pilnai nesuvokiant, kas
vyksta”.

Informaciniai karai ir 
internetas (2)

Rusijoje politinės ir
ekonominės krypties por-
talus lanko per 1,5 mln.
žmonių. Tai reiškia, kad
internetas suteikia dide-
les galimybes organi zuo-
 jant informacinius ka-

rus. Taip internete sutelkta informacija yra nau-
dinga sužinoti, kuo auditorija domisi ir kas jai
svarbu. Kiekvienas interneto lankytojas gauta in-
formacija dalijasi su kitais žmonėmis. Šis efektas ge-
rokai padidinamas ir žurna listų straipsniais, pa-
našiai kaip plintančios bangos, sukeltos į vande nį
mesto akmenėlio.  Galimybė elektro nine susižino-
jimo sistema sekti, kas ir ką skaito bei kuo domisi,
yra puikus ir gana patikimas įrankis paruošti ir ves-
ti informacinius ka rus. 

Dabartiniu metu Rusija vykdo in tensyvų ne-
konvencinį informacinį karą. Galima sakyti, jai pa-
vyko įtikinti dalį pasaulio visuomenės, kad Ru sija
neturi interesų Ukrainoje, kad JAV diriguoja Uk-
rainai. Tačiau kaž kodėl už Krymo operacijos nušvie -
timą V. Putinas apdovanojo 300 žurnalistų.  Šis fak-
tas iliustruoja informa cijos perteikimo reikšmę.

Kalbant apie technologinę informacinio karo
dalį, kibernetiniai incidentai ir atakos ypač pavojingi
informacijos infrastruktūrai, elektroninių ryšių
tinklui, pramonės procesams ir finansų valdymo sis-
temai, elektros ir dujotiekio tinklams bei kitoms sis-
temoms, kurių sutrikimai padaro daug žalos na-
cionaliniam saugumui, šalies ūkiui, kelia sumaištį
visuomenėje. 2009 m. viešai pasirodė kenksminga
programinė įranga „Stuxnet”, galinti ne tik laikinai
neutralizuoti informacinę sistemą, bet ir fiziškai ją
sunaikinti.  

Kibernetinėje erdvėje bandomas virusas (V666),
monitoriaus ekrane sukeliantis šviesos dėmes, visų
pir ma yra gana galinga įtaigos priemo nė. Be to, toks
įvykis gali taip pat negatyviai paveikti psichofizio-
loginę prie kompiuterio sėdėjusiojo būseną. 

Ar įmanoma  pasipriešinti 
klaidinančios 

informacijos srautui?

Pagal „American Scientific” žurnalo straipsnį
(7), masinės internetinės informacijos atsiradimas
bei tiesioginiai žinių perdavimo srautai televizijoje
davė priešingą efektą nei buvo tikėtasi iš laisvai pri-
einamos bei gausiai pateikiamos informacijos. Kas
nebuvo numatyta, kad informacija, pateikiama be
kritiškų filtrų, suteiks galimybę atsirasti milžiniš-
 kiems klaidingų žinių srautams. Klai dinančią in-
formaciją buvo daug sunkiau paskleisti spausdinto
žodžio eroje, kai žinias ruošdavo profesiona lai žur-
nalistai bei pačių žinių patikimumą vertino atsakingi
redaktoriai. Bet spausdintam žodžiui tampant ant-
raeiliu faktoriumi, elektroniniu būdu pateikiamos
nepatikrintos žinios ir tuo pačiu dezinformacija jau
tampa kasdienybe ne tik tarpusavio bendravime, bet
ir politikos, karinių tikslų bei verslo ir ekonomikos
srityse. 

Kai kurie analitikai bei teisinin kai mano, kad
galima  paneigti bei  klaidinančiai  informacijai
prieš pastatyti teisinius procesus bei įvertinti ją
specialiuose analizės centruose. Tačiau tikslingai  ir
sub tiliai pateikiamos informacijos dažniausiai neį-
manoma išnarpalioti bei susekti jos šal tinių. Ji
sunkiai atpažįstama, nes labiau apeliuoja į jausmus,
į pasąmo nę. Net ir identifikavus šaltinius paneigi-
mas paprastai būna logiškas ir racionalus. Daž-
niausiai laimi emocijos. Jos gimdo patikimumą to,
kas norima girdėti arba tikėti. Nelaimei daugeliu at-
vejų tokia negatyvi, gudriai užtušuota, bet įtikinanti
informacija, ypač jeigu visuomenėje vyrauja nepa-
sitikėjimas ir nėra skaidrumo vi suose gyvenamos ap-
linkos sluoksniuose, yra net ir laukiama. Apgaulę
gali nugalėti tik brandi, kritiškai mąstanti ir infor-
maciją analizuojanti visuomenė bei visų valstybinių,
verslo ir socialinių organizacijų informacijos ir
procesų skaidrumas. Pagal europarlamentarą V.
Mazuronį (6), „Jeigu ir toliau mes nesuprasime ar
vaidinsime, jog nematome bei nesu prantame, kas
vyksta – mes pralai mė sime nebe mūšį, mes pralai-
mėsime karą. O tai niekas kita kaip mūsų valstybės
nepriklausomybės išsaugojimo ar praradimo klau-
simas”.
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LIETUVA IR PASAULIS

Taika – būtina Ukrainai ir Europai Kijevas (ELTA) – Lietuvoje viešė-
jęs Ukrainos Aukščiausiosios Rados
pirmininkas Oleksandras Turčyno-
vas teigė, kad Rusijos vykdomas karas
yra nukreiptas ne tik prieš jo šalį, bet
prieš visą Europą, ir prašė Europos Są-
jungos padėti karine technika. 

Kalbėdamas apie Rusijos vadina-
mąjį humanitarinės pagalbos konvojų
svečias jį vadino Rusijos provokacija. 

„Rusijos suformuoto krovinio pa-
skirtis yra vien ideologinė propagan-
dinė. Tai yra automobiliai, kurie veža

tonas vandens ir druskos. Jų netrūks-
ta tuose regionuose”, – sakė O. Turčy-
novas. 

Per vizitą Lietuvoje, į kurią jis at-
vyko dalyvauti Šiaurės ir Baltijos vals-
tybių parlamentų pirmininkų susiti-
kime, svečias iš Ukrainos sakė pajutęs
labai rimtą paramą tiek iš mūsų, tiek
ir iš Baltijos bei Šiaurės šalių parla-
mentų vadovų. 

Nors situacija sudėtinga, Ukrainos
parlamento vadovas tunelio gale mato
šviesą. 

Ukrainos patriotai gina taiką Europoje

Bagdadas (ELTA) – Sunitų ekst-
remistinė organizacija „Islamo vals-
tybė” (IS) grasina Jungtinėms Valsti-
joms. 

Jei nuo amerikiečių oro antskry-
džių Irake nukentės IS kovotojai, JAV
piliečiai savo ruožtu visur taps atakų
taikiniu, pareiškė grupuotė paskelb-
tame vaizdo įraše.

Įraše anglų kalba sakoma: ,,Mes vi-
sus jus paskandinsime kraujyje”. Fil-
muotoje medžiagoje parodytas per JAV
okupaciją Irake nukirsdintas ameri-
kietis ir snaiperių aukos.

JAV karinė aviacija šiuo metu
Šiaurės Irake remia kurdų kovotojus ir
vyriausybinių pajėgų karius kovoje
su IS ekstremistais. Šie yra užėmę

dalį Irako teritorijos. Iki šiol grupuo-
tė koncentravosi į žemės grobimą Ira-
ke ir Sirijoje savo paskelbtam kalifatui.
Didesnių atakų prieš vakariečių tai-
kinius kol kas nebuvo. 

„Islamo valstybė” grasina amerikiečiams

Ženeva (BNS)  – Vakarų Afriką
krečiantis Ebolos viruso protrūkis
šiai metais nusinešė jau 1 229 žmonių
gyvybes, o šia pavojinga liga užsikrė-
tė iš viso mažiausiai 2 240 žmonės, pra-
nešė Pasaulinė sveikatos organizacija
(PSO). 

PSO taip pat nurodė bendradar-
biaujanti su Jungtinių Tautų (JT) Pa-
sauline maisto programa, siekiant ap-
rūpinti maisto produktais apie mili-
joną žmonių, gyvenančių dėl šios epi-
demijos paskelbtose karantino zonose
Gvinėjoje, Liberijoje ir Siera Leonėje.

Bet Liberijos vyriausybė visgi pri-
pažino, kad iš užpultos gydymo įstai-

gos Monrovijoje pabėgo mažiausiai
17 pacientų. 

Užpuolimo metu kai kurie asme-
nys buvo ginkluoti, o minia išgrobstė
beveik visą ligoninės turtą  – medici-
nos įrangą, čiužinius, lovas ir net kru-
vinas paklodes, ant kurių gulėjo Ebo-
los virusu užsikrėtę ligoniai.

Pareigūnai užtikrino, kad policija
deda visas pastangas ieškodama infe-
kuotųjų.

Patekęs į žmogaus organizmą,
Ebolos virusas plinta per kūno skys-
čius, todėl užsikrėtusiųjų izoliavimas
yra pirmoji prevencijos priemonė ligos
plitimui sustabdyti. 

Ebolos virusas nusinešė jau per 1,2 tūkst. gyvybių 

Reikjavikas (ELTA) – Islandijoje
paskelbtas oranžinis (priešpaskuti-
nis) pavojaus lygis dėl galimo Bardar-
bungos ugnikalnio išsiveržimo. Šio
vulkano seisminis aktyvumas paste-
bimas nuo rugpjūčio 16-osios.

Pranešama, jog prietaisai užfik-
savo visą seriją požeminių smūgių, iš
kurių stipriausias buvo 3,8 balo.

Dėl galimo Bardarbungos išsiver-

žimo pavojaus valdžia buvo priversta
uždaryti kelias automobilių magist-
rales salos pietryčiuose. Įspėtos ir
aviacijos bendrovės.

2010 metais Ejafjadlajokudlio ug-
nikalnio išsiveržimas Islandijoje ke-
lioms paroms paralyžiavo oro susisie-
kimą Europoje. Aviacijos bendrovių
nuostoliai siekė 1,7 milijardo dolerių. 

Gali išsiveržti Bardarbungos ugnikalnis

Delis (ELTA) – Indijos vyriausy-
bė atšaukė ilgai planuotas derybas su
Pakistanu dėl Kašmyro regiono, po to,
kai Delyje esantys pakistaniečių at-
stovai ėmė konsultuotis su Kašmyro
separatistais. 

Indijos užsienio reikalų sekretorė
Sujatha Singh Pakistano diplomatus
įspėjo, kad derybas galima vesti arba
su Deliu arba su Kašmyro separatis-
tais, tačiau ne su abiem pusėm iš kar-
to. Paaiškėjus, kad Islamabadas igno-
ravo įspėjimą, Indijos vyriausybė at-
šaukė kitą savaitę planuotą užsienio
reikalų ministrų susitikimą diskusijai

dėl Kašmyro statuso atnaujinimo.
Indija šiuo metu valdo beveik du

trečdalis musulmoniško Kašmyro re-
giono, kuris byrant Britų imperijai tu-
rėjo likti nepriklausoma valstybe. Pa-
kistano vyriausybė reiškia teritorines
pretenzijas į visą regioną, argumen-
tuodama etnine ir religine gyventojų
sudėtimi. Indija Pakistaną nuolatos
kaltina separatistų judėjimų Kašmy-
re kurstymu ir finansavimu, o dviša-
liai santykiai smarkiai atšalo po te-
roristų išpuolių Mumbajuje 2008 m.,
kuriuos, kaip įtariama, finansavo Pa-
kistano saugumo tarnyba. 

Indija atšaukė ilgai planuotas derybas su Pakistanu

Vilnius (Prezidentūros info) – Lie-
tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė susitiko su Ukrainos
Aukščiausiosios Rados pirmininku
Oleksandru Turčynovu, su kuriuo ap-
tarė saugumo situaciją Ukrainoje, ES
ir Asociacijos sutarties ratifikavimą
bei šalies raidai būtinų europietiškų
reformų įgyvendinimą.

Prezidentė išsakė tvirtą paramą
Ukrainos vyriausybės siekiui atkurti
taiką ir stabilumą šalies rytuose.

Pasak šalies vadovės, vyksta in-
formacinis karas, todėl labai svarbu,
kad objektyvi informacija iš Ukrainos
pasiektų kuo platesnį tarptautinį ži-
niasklaidos tinklą. 

Valstybės vadovės teigimu, pasi-
rašydama ES Asociacijos sutartį Uk-
raina žengė lemiamą žingsnį, kuriuo
pasirinko europietišką vystymosi ke-

lią. Dabar, pasak Prezidentės, labai
svarbu iki rugsėjo pabaigos ratifikuo-
ti Asociacijos sutartį, įgyvendinti joje
numatytas sąlygas ir tęsti pradėtas
esmines demokratines reformas.

Lietuvos vadovė taip pat pabrėžė,
jog tikisi, kad išankstiniai rinkimai į
Aukščiausiąją Radą bus laisvi ir sąži-
ningi bei prisidės prie politinės situa-
cijos stabilizavimo valstybės viduje.

Aptariant paramos Ukrainai klau-
simus Prezidentė pažymėjo, jog bet
kokie vienašališki Rusijos veiksmai
Ukrainos teritorijoje, kad ir prisiden-
giant humanitarine pagalba, yra tarp-
tautinės teisės pažeidimas. Parama
Ukrainai, pasak šalies vadovės, turi
būti teikiama per Raudonąjį Kryžių ar
kitas tarptautines organizacijas ir tik
suderinus su šios šalies vyriausybe.

Vilnius (BNS) – Europos Komisi-
ja (EK) dengs Lietuvos žemės ūkio
sek toriaus nuostolius, kuriuos įmonės
patyrė, nes dėl Rusijos sankcijų nega-
lėjo realizuoti greit gendančios pro-
dukcijos.

EK nusprendė imtis išskirtinių
priemonių dėl vaisių ir daržovių au-
gintojų, kurie laiku nespės rasti nau-
jų rinkų. Pasak Komisijos, Lietuva ir
Lenkija bus vienos pirmųjų, gausian-
čių paramą.

Rusija rugpjūčio pradžioje 1 me-
tams apribojo mėsos, vaisių ir daržo-

vių, pieno ir jo produktų importą iš Eu-
ropos Sąjungos, JAV ir kitų šalių, pa-
laikančių sankcijas Rusijai.

Vien 4 pieno perdirbimo bendro-
vės – „Pieno žvaigždės”, „Žemaitijos
pienas”, „Rokiškio sūris” ir ,,Vilkyškių
pieninė” – dėl sankcijų kas mėnesį pra-
ras apie 20 mln. litų pajamų. Tačiau vi-
sos įmonės nurodė, kad tai nepakenks
bendrovių veiklos tęstinumui.

Nuostolių patiria ir šalies vaisių
bei daržovių augintojai – vien morkų
augintojai gali prarasti 15 mln. litų.

Europos Komisija dengs nuostolius 

Vilnius (alkas.lt) – Rugpjūčio 22 d.
12 val. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje
prie Prezidentūros bus paminėtos aš-
tuntosios pulkininko Vytauto Pociūno
žūties metinės.

2006-ųjų rugpjūčio 23-iąją Breste
žuvusio Vytauto Pociūno mirties ap-
linkybės bei jo pomirtinio šmeižto
kampanijos priežastys iki šiol vis dar
lieka Lietuvos teisėsaugos neištirtos.

„Todėl savo valstybei neabejingi
piliečiai jau septintą kartą kviečiami
susirinkti Vilniaus Simono Daukanto
aikštėje ir atkakliai priminti atsakin-
goms valdžios institucijoms, kad ištirti
pulkininko Vytauto Pociūno žūtį ir jo
šmeižtą yra Lietuvos garbės reikalas,
kad valstybei tarnavę pareigūnai ne-
turi būti niekinami ir šmeižiami”, – ra-

šoma šios akcijos rengėjų, Piliečių
Santalkos bei M. K. Čiurlionio kultū-
ros ir paveldo fondo išplatintame pra-
nešime spaudai.

Minimos pulkininko V. Pociūno žūties metinės

Vilnius (BNS) – Kultūros minis-
terija parengs siūlymus, kaip kovoti su
Rusijos skleidžiama propaganda prieš
Lietuvą ir padidinti laidų su oficialio-
mis Europos Sąjungos (ES) kalbomis
televizijoje ir radijuje skaičių

Ministro Šarūno Biručio vado-

vaujamą Darbo grupę sudaro Seimo,
Vyriausybės, Valstybės saugumo de-
partamento, Lietuvos radijo ir televi-
zijos komisijos, Ryšių reguliavimo tar-
nybos, Lietuvos radijo ir televizijos aso-
ciacijos ir Lietuvos kabelinės televizi-
jos asociacijos atstovai.

Sankcijos už propagandą prieš Lietuvą

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pasirašė dekretą, ku-
riuo, vadovaudamasi Konstitucija ir at-
sižvelgdama į ministro pirmininko
Algirdo Butkevičiaus teikimą, nuo
rugpjūčio 25 d. atleidžia Jaroslavą Ne-
verovičių iš energetikos ministro pa-
reigų. 

Laikinai eiti energetikos ministro
pareigas iki rugsėjo 7 d. pavesta susi-

siekimo ministrui Rimantui Sinkevi-
čiui, o nuo rugsėjo 8 d. iki bus paskir-
tas naujas ministras – ūkio ministrui
Evaldui Gustui. 

Premjeras pateikė prašymą atsta-
tydinti J. Neverovičių po to, kai šis, ne-
paisydamas premjero valios, paskyrė
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
(LLRA) atstovę Renatą Cytacką vice-
ministre. 

Atleistas energetikos ministras J. Neverovičius
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Baltarusiai nori lietuviško 
pieno ir jautienos

JAV kroviniai bus gabenami
per Klaipėdos uostą

Pasaulinė alternatyva bankams 
jau Lietuvoje

Verslininkai parašais
įsipareigojo būti sąžiningi

Lietuvių lazeriai uždirba 
milijonus

Viena sėkmingiausių Lietuvos aukštųjų techno-
logijų įmonė „Ekspla”, gaminanti pažangius la-
zerius, lazerines sistemas ir komponentus, gali

džiaugtis sėkmingai užpildžiusi dar vieną segmentą tarp-
tautinėje rinkoje. Įmonė pirmoji pasaulyje pradėjo par-
davinėti naujos kartos femtosekundinius skaidulinius
lazerius. Produktą sukurti padėjo Vienos technikos universitetas (Austrija),
o didelę dalį finansavimo projekto partneriai gavo iš mokslinius tyrimus ir
inovacijas mažose ir vidutinėse įmonėse skatinančios tarptautinės progra-
mos „Eurostars”.  Bendras projekto biudžetas siekė 1.3324 mln. eurų.

Bendradarbiavimas gimė iš „Ekspla” bendravimo su Vienos technikos
universitetu. Bendras darbas, trukęs trejus metus (nuo 2008 iki 2011 m.), buvo
labai rezultatyvus. Pirminis projekto, pavadinto „Uplit”, tikslas buvo sukurti
trumpųjų impulsų (impulsų trukmės: nuo šimtų femtosekundžių iki dešimčių
pikosekundžių) stiprinimo sistemas, galinčias generuoti iki 125W vidutinės
galios, tačiau galutinis rezultatas pranoko lūkesčius – sukurti naujos kar-
tos itin greitus impulsus siunčiantys femtosekundiniai skaiduliniai lazeriai.

„Uplit” projektas padėjo „Ekspla” įsitvirtinti tarptautinėje rinkoje. 2013
m. duomenimis projekto metu sukurti produktai įmonei uždirbo 8 mln. eurų
pajamų. Iki 2016 m. iš šių produktų „Ekspla” tikisi uždirbti dar 12 mln. eurų.

„Eurostars” – tai pirmoji Europos inovacijų programa, specialiai skir-
ta finansuoti mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinius ty-
rimus, investuojančias į inovacijų ir naujų technologijų kūrimą. Programą
Lietuvoje paskirta administruoti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentū-
rai (MITA). Per programos veikimo laikotarpį nuo 2008 m. iki 2013 m. iš viso
finansuota 15 sėkmingų projektų, kuriuose dalyvavo partneriai iš Lietuvos.
Programos finansavimo intensyvumas siekia iki 75 proc. verslo subjektams
ir iki 100 proc. mokslo ir studijų institucijoms. Paraiškas dalyvauti programoje
galima teikti iki š.m. rugsėjo 11 d.              

Švietimo ir mokslo ministerijos info

Valiutų santykis (2014 metų rugpjūčio 20 d.)
1 USD (JAV doleris) – 2,59 LTL 
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,41 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,37 LTL 
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,32 LTL 
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,19 LTL

Parengė Vitalius Zaikauskas 

Pasaulyje plačiai paplitusi alternatyva bankų teikiamiems vartojimo
kreditams – jungtinio finansavimo (angl. peer-to-peer lending, person-to-
person lending, social lending, p2p lending) modelio pagrindu veikiančios

finansinės institucijos – jau ir Lietuvoje. 
Institucijų veikimas pagrįstas žmogaus skolinimo kitam žmogui principu

ir yra vykdomas per administruojančią sistemą. Kadangi paskolos davėjai pa-
skolas finansuoja tiesiogiai, o sistemos administravimo kaštai nėra dideli, jung-
tinio finansavimo institucijos gali pasiūlyti mažas paskolų palūkanas ir dide-
lę investicijų grąžą.

Jungtinio finansavimo bendrovės pasaulyje išpopuliarėjo labai greitai: 2005
metais įsikūrė pirmoji tokio pobūdžio bendrovė ,,Zopa”, šiuo metu jau suteikusi
paskolų už daugiau nei 590 milijonų svarų sterlingų bei laimėjusi ne vieną ap-
dovanojimą, už didžiausią klientų pasitikėjimą paskolų teikimo srityje, 2006 me-
tais JAV įsikūrusi bendrovė „Lending Club”, paskolinusi daugiau nei 5 milijardus
JAV dolerių, kurios investuotojai uždirbo daugiau nei pusę milijono JAV dolerių
investicijų grąžą, nuo 2009 metų prasidėjo šio modelio institucijų steigimosi bu-
mas, susikūrė tokios kompanijos kaip ,,RateSetter”, ,,Funding Circle”, ,,Thin-
Cats” (visos – Jungtinė Karalystė), ,,CreditEase” (Kinija), ,,Kokos” (Lenkija),
,,Auxmoney” (Vokietija), ,,Savy” (Lietuva) ir daugelis kitų.           

Ekonomika.lt

Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, finansų ministras Ri-
mantas Šadžius, ūkio viceministrė Rasa Noreikienė kartu su Lie-
tuvos verslo asociacijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija ir di-

džiųjų įmonių vadovais pasirašė Geros verslo praktikos, įvedant eurą, me-
morandumą. Prie memorandumo jau prisijungė 37 asociacijos, 44 savivaldybės
ir 242 įmonės, kurios savanoriškai įsipareigojo užtikrinti sąžiningą kainų li-
tais perskaičiavimą į eurus ir nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu di-
dinti prekių ir paslaugų kainas.

Geros verslo praktikos memorandumo pasirašymą inicijavusi Ūkio mi-
nisterija tikisi, kad prie memorandumo prisijungs ir jame numatytų prin-
cipų laikysis dauguma verslininkų, savivaldybių ir jų kontroliuojamų įmo-
nių.

Verslo subjektai, prisijungę prie memorandumo, įgyja teisę naudotis spe-
cialiai šiam tikslui sukurtu logotipu „Perskaičiuota sąžiningai” ir juo pa-
žymėti prekybos ir paslaugų teikimo vietas, naudoti jį rinkodaros tikslais ir
taip informuoti vartotoją, kad laikosi memorandume nustatytų principų. 

Vyriausybės info

Baltarusiją domina lietuviški žemės ūkio ir maisto produktai, ypač ža-
liavinis pienas ir jautiena, taip pat jie norėtų su Lietuva kurti bendras
įmones, teigė su darbo vizitu Baltarusijoje viešėjusi žemės ūkio ministrė

Virginija Baltraitienė. 
Ministrė buvo susitikusi su Baltarusijos žemės ūkio ir maisto ministru Leo-

nidu Zajacu aptarti Rusijos embargo pasekmių, glaudesnio bendradarbiavimo
galimybių ir dvišalės prekybos žemės ūkio ir maisto produktais suaktyvinimo.

Prekyba su Baltarusija užima svarbią vieta Lietuvos užsienio prekyboje že-
mės ūkio ir maisto produktais. 2013 metais žemės ūkio ir maisto prekių eksportas
į Baltarusiją sudarė 180 mln. eurų, arba 3,8 proc. viso žemės ūkio ir maisto pro-
duktų eksporto. Eksporto struktūroje pagal šalis Baltarusija buvo 8 vietoje iš
134 eksporto partnerių.                                                                                               

ELTA

Lietuvoje rugpjūčio 19–21 d. lankėsi JAV gynybos departamento Trans-
portavimo vadovybės vadas generolas Paul J. Selva. JAV pareigūnas ap-
žiūrėjo Lietuvos logistikos ir transporto infrastruktūrą ir susitikimuo-

se su šalies pareigūnais aptarė bendradarbiavimo, vežant nekarinius NATO Tarp-
tautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) krovinius, patirtį ir tolesnes per-
spektyvas.

Klaipėdoje gene-
rolui buvo pristatyta
Jūrų uosto infrast-
ruktūra, vyko susiti-
kimai su valdžios ir
verslo atstovais, da-
lyvaujančiais perve-
žant per Klaipėdos
jūrų uostą NATO
ISAF krovinius.

Rugpjūčio 20 d.
Vilniuje P. J. Selva
susitiko su Prezi-
dente Dalia Gry-
bauskaite, Lietuvos
kariuomenės vadu
generolu Jonu Vy-
tautu Žuku, minist-
ru pirmininku Algirdu Butkevičiumi, užsienio reikalų ministru Linu Linke-
vičiumi.

Lietuva pirmuosius nekarinius NATO ISAF krovinius ,,Šiaurinio kelio”
maršrutu, einančiu per Centrinę Aziją, Rusiją, Baltarusiją į Baltijos jūrų uos-
tus, į Afganistaną pradėjo vežti 2008 m. Didesni ISAF krovinių srautai pradė-
ti gabenti 2011 m. pradžioje. Paaiškėjus, kad ISAF operacija Afganistane turi
baigtis iki 2014 m. pabaigos, 2012 m. per Klaipėdos uostą pradėti gabenti ir iki
šiol gabenami iš Afganistano atvykstantys ISAF kroviniai.

2014 m. pabaigoje NATO šalims narėms išvedus tarptautinio saugumo pa-
ramos pajėgas iš Afganistano, Lietuva jau bus užsitikrinusi vietą tarptautiniame
transporto koridoriuje, einančiame Azijos kryptimi. Tikimasi, kad ateityje tai
Lietuvai pasitarnaus vykdant kitų šalių komercinius ir vystomojo bendra-
darbiavimo projektus Azijos šalyse.                                                                    

ELTA

Gen. Paul J. Selva ir LR prezidentė D. Grybauskaitė
R. Dačkaus nuotr.



10 2014 RUGPJŪČIO 21, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Iš LIETUVOS VYčIų VEIKLOS 

Pradžia – rugpjūčio 14 d. ,,Drauge”

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Trečioji suvažiavimo diena

Šeštadienis, liepos 26 d., prasidėjo šv. Mišiomis
viešbutyje. Pagrindinis celebrantas buvo kun.
Tomas Karanauskas. Jam talkino kun. Audrius

Arštikaitis. Mišios buvo aukojamos už Lietuvą ir JAV
– jų piliečius ir jaunimą. O taip pat už Lietuvos Vy-
čių organizacijos rėmėjus. Giesmes vedė Marytė Bi-
zinkauskaitė. Giedojome tradicinę „Pulkim ant ke-
lių”, „Štai esu čia” ir „Marija, Marija”.

Trečiasis seimo posėdis pradėtas kun. A. Arš-
tikaičio malda. Dėl svarbių priežasčių kun. Antanas
Markus, Šiluvos Mergelės Marijos padalinio pirmi-
ninkas, suvažiavime nedalyvavo. Jo vardu šio pa-
dalinio komiteto iždininkė Mary Beth Šlakis pranešė
apie praėjusių metų veiklą. Visi delegatai buvo ra-
ginami garsinti Šiluvos Mergelės Marijos istoriją –
draugams, pažįstamiems ir svetimtaučiams.  Pada-
linio tinklalapyje (www.ourladyofsiluva.com) galima
rasti daug istorinės medžiagos apie Šiluvą. Arti-
miausiu metu ši informacija bus platinama lenkų ir
ispanų kalbomis. Kun. Markus ir jo specialiai su-
darytas komitetas turi paruošę įvairios spausdintos
medžiagos apie šį apsireiškimą. Pardavimui esama
įvairių suvenyrų: sidabrinių ir auksinių medalių,
ženkliukų, paveikslų ir DVD iš 2008 m. jubiliejinės
šventės Čikagoje,  marškinėlių bei „hooded sweat jac-
kets” su Šiluvos Mergelės Marijos atvaizdu ir kt.
Buvo pranešta, kad Vyčių organizacijos šimtmečio
jubiliejui įamžinti Vidurio Amerikos apygarda bai-
gė įgyvendinti projektą – pastatė memorialinį pa-
minklą, vaizduojantį Šiluvos Mergelę Šiluvoje. Pa-
minklas pastatytas Šv. Kazimiero kapinėse Čikago-
je. Kitoje paminklo pusėje užrašyta Švč. Mergelės Ma-
rijos apsireiškimo istorija ir dedikacija su rėmėjų
vardais. Oficialus paminklo šventinimas su prog-
rama vyko gegužės 4 d. Mary Beth Šlakis padėkojo
visiems už paramą šiam padaliniui. 

Stipendijų komiteto pirmininkė Elena Mika-
lauskas įvardijo 2014–2015 m. Lietuvos Vyčių ketu-
ris stipendijų laimėtojus: Medeline Domalakes (144
kuopa, Frackville, PA); Dana Barkus (110 kuopa, Mas-
peth, NY); Jessica Juozitis (72 kuopa, Binghamton,
NY) ir Alexandra Kowker (144 kuopa, Frackville, PA).
Iš viso jaunųjų Vyčių stipendijoms buvo išdalinta
6,000 dol. 

Mary Beth Šlakis ir Robert Petkus, iždo patikė-
tiniai, pranešė, kad patikrino Lietuvos Vyčių orga-
nizacijos finansų knygas ir organizacijos padalinių
knygas, kurios tvarkomos rūpestingai ir tvarkingai.
Iždo patikėtiniai džiaugėsi, kad net keturios kuopos
pasisiūlė globoti ateinančius keturis metinius su-
važiavimus. Buvo pranešta, kad 102-sis metinis su-
važiavimas vyks 2015 m. rugpjūčio 6–9 d. Orlando, FL.
Bus apsistota ,,Hilton Orlando Lake Buena Vista”
viešbutyje (kaina vienai parai – 109.00 dol.). Ši su-
važiavimą globos 16-oji kuopa, veikianti Čikagoje.
2016 m. 103-ąjį Vyčių suvažiavimą globos 72 kuopa,
veikianti Binghamton, NY. Numatyta naudotis
,,Doubletree” viešbučiu. 2017 m. 104-ąjį suvažiavimą
globos 96 kuopa, veikianti Dayton, OH. Ir 2018 m. 105-
ąjį suvažiavimą globos 1 kuopa, Brockton, MA.
Tiksli data ir viešbučių kainos bus praneštos arti-
miausiu metu. Labai džiugu, kad kuopos pasisiūlė
ir iš anksto rūpinasi būsimais metiniais suvažiavi-
mais! 

Mandatų komisija pranešė, kad šiame posėdyje
dalyvavo 39 balsuojantys delegatai: 22 suvažiavimo
delegatai, 9 apygardos delegatai, 4 garbės nariai, 4
centro valdybos nariai, 8 svečiai, atstovaujantys 5 ra-
jonams ir 10 kuopų. Dalyvavo 5 jaunieji ir paaugliai
vyčiai. Iš viso šioje sesijoje dalyvavo 52 asmenys. 

Centro valdybos pirmininkės trečioji pavaduo-
toja, dirbanti su jaunaisiais vyčiais, Alexandra
Rudmin šio posėdžio metu papasakojo apie jaunimo
veiklą. Ketvirtadienį, liepos  24 d., jaunimas suren-
gė posėdį, o po to buvo nagrinėjama lietuviškų kry-

Lietuvos Vyčių 101-ajam metiniam suvažiavimui pasibaigus (2)
žių ir koplytstulpių Kryžių kalne is-
torija. Penktadienį, liepos 25 d., jau-
nieji vyčiai dalyvavo smagioje išvy-
koje į „Disneyland”, o vėliau – į „Ca-
lifornia Adventureland”. Kiekvienas
jaunasis vytis papasakojo, ką jis su-
žinojo apie Kryžių kalną Lietuvoje ir
kokius įspūdžius jis parsiveš iš pra-
moginių parkų „Disneyland” ir „Ca-
lifornia Adventureland”. Alexandra
Rudmin pranešė, kad per suvažiavi-
mo uždarymo pietus jaunieji vyčiai
pardavinės loterijos bilietus, o delega -
tai galės laimėti jų pagamintus medi -
nius kryžius. Visas pelnas bus skiria -
mas našlaičiams Lietuvoje. Kiekvie-
nam dalyvaujančiam jaunam vyčiui
buvo įteikti suvažiavimo žymenys ir
50 dol. stipendija, o Vyčių fondo pir-
mininkė Irene Ožalis įteikė po 100 dol.
kiekvienam dalyvavusiam jaunajam
vyčiui. 

Finansų patikrinimo komitetui
buvo pristatytos rezoliucijos, lie-
čiančios Lietuvos Vyčių organizacijos
aukų paskirstymą. Įvairių draugijų
spaudai ir organizacijoms buvo pra-
šyta 1,500 dol. paramos. Kadangi or-
ganizacijos iždas gerokai sumažė-
jęs, buvo nuspręsta, kad šiais metais
aukos nebus skiriamos. Jei nariai no -
ri ir gali, prašoma, kad asmeniškai remtų organi-
zacijas, draugijas, spaudą. Finansų patikrinimo ko-
mitetą sudarė: garbės narė Bernice Aviža, Centro val-
dybos iždininkė; Centro valdybos patikėtiniai Mary
Beth Šlakis ir Robert Petkus; Irene Ožalis, 3 kuopa
iš Gintaro apygardos; Robert Damasauskas iš Vidu-
rio Amerikos apygardos; Julia Schroder iš Vidurio
Atlanto rajono, Erin Petkus iš Vidurio centro rajo-
no ir Frances Bumila iš Naujosios Anglijos apygar-
dos. Toliau vyko naujosios Centro valdybos rinkimai. 

Naująją 2014–2015 m.
Centro valdybą sudaro: 

Dvasios vadas – garbės narys prelatas kun. Juo-
zas Anderlonis (3 kuopa, Philadelphia, PA), pirmi-
ninkė – garbės narė Regina Juškaitė-Švobienė (102
kuopa, Detroit, MI), I vicepirm. – Robert Petkus (96
kuopa, Dayton, OH),  II vicepirm. – Mary Agnė Mi-
kalauskas (96 kuopa, Dayton, OH), III vicepirm.
(jaunimui) – Alexandra Rudmin (16 kuopa, Chicago,
IL), protokolų sekretorė – Liza Macke (157 kuopa, Le-
mont, IL), finansų sekr. – Junė Grenier (6 kuopa, Hart-

ford, CT), iždininkė – garbės narė Bernice Aviža (136
kuopa, Hudson-Mohawk, NY), iždo patikėtiniai –
Mary Beth Šlakis (16 kuopa, Chicago, IL) ir Dave Bou-
cher (78 kuopa, Lawrence, MA). 

Komisijos:
Lietuvių reikalų – John Mankus (72 kuopa,

Binghamton, NY);  Lietuvių kultūros/kalbos – Ma-
rytė Šepikaitė (133 kuopa, Los Angeles, CA); Garbės
narystės – garbės narys Walter Svekla (3 kuopa, Phi-
ladelphia, PA); Ritualų – Georgiana Macke (157 kuo-
pa, Lemont, IL); Stipendijų – Elena Mikalauskas (96
kuopa, Dayton, OH); Ryšių su visuomene – garbės na -
rė Regina Juškaitė-Švobienė (102 kuopa, Detroit, MI);
L.V. fondas – Irene Ožalis (3 kuopa, Philadelphia, PA);
Šv. Kazimiero gildija – John Mankus (72 kuopa,
Binghamton, NY); Mergelės Šiluvos fondas – garbės
na rys kun. Antanas Markus (112 kuopa, Chicago, IL).

Sveikinimų/aukų komitetas pranešė, kad per šį
suvažiavimą buvo surinkta 3,245 dol. Aukos bus
ski riamos specifiniams Vyčių organizacijos padali-
niams bei aukotojų nurodytoms programoms. 

Malda ir Lietuvos Vyčių himnu baigėme oficia-

Lietuvos Vyčių centro valdybos pirmininkė, garbės narė Regina Juškaitė-
Švobienė skaito organizacijos praėjusių metų veiklos pranešimą

Svečiuose pas Rūtą Lee. Rūta Lee, Alex Trebeck, kun. Audrius Arštikaitis ir Regina Juškaitė-Švobienė
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liąją 101-ojo Lietuvos Vyčių suvažia-
vimo/seimo dalį. 

Iškilmingas pokylis

Kiekvienas Lietuvos Vyčių sei-
mas, baigus darbo posėdžius ir išrin-
kus naują Centro valdybą ateinan-
tiems veiklos metams, pažymimas iš-
kilmingu uždarymo pokyliu. 101-ąjį su-
važiavimą šeštadienį, liepos 26 d., „The
Embassy Suites-Glendale” viešbučio
pokylių salėje. Prieš pokylį visi Lie-
tuvos Vyčiai susirinko viešbučio so-
delyje oficialiai suvažiavimo dalyvių
nuotraukai. 

Garbės narys Robert A. Martin,
Jr., pristatė garbės stalo svečius: Po-
piežinės Šv. Kazimiero lietuvių kole-
gijos rektorių Romoje kun. Audrių
Arštikaitį, Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės pirmininkę Danguolę Na-
vickienę, Lietuvos Vyčių centro val-
dybos pirmininkę, garbės narę Reginą
Juškaitę-Švobienę, Lietuvos Vyčių Šv.
Kazimiero gildijos komiteto pirmi-
ninką ir Lietuvos reikalų komiteto
pirmininką, garbės narį John Mankus,
Hollywoodo aktorę  Rūtą Kilmonytę-
Lee ir jos vyrą Webb Lowe, žinomą fut-
bolo žvaigždę Dan Audick, LR garbės
konsulę Los Angeles Daivą Čeka-
nauskaitę-Navarrette ir 133 kuopos
pirmininkę bei šio, 101-ojo, metų su-
važiavimo komiteto pirmininkę Ma-
rytę Šepikaitę. 

M. Šepikaitė sveikino visus atvy-
kusius ir pristatė šio iškilmingo va-
karo pranešėją aktorę iš Los Angeles
Rūtą Kilmonytę-Lee. Marytė Bizin-
kaus kaitė, 1 kuopos pirmininkė, pra-
dėjo JAV himno ir Tautiškos giesmės
giedojimą. Kun. A. Arštikaitis sukalbė -
jo invokaciją. Po vakarienės LR garbės
konsulė Los Angeles Daiva Čekanaus -
kaitė-Navarrette sveikino Vyčius ir
jiems dėkojo už darbą, meilę ir ištiki-
my bę Dievui bei Tėvynei. Pasaulio
Lie tuvių Bendruomenės pirmininkė
Danguolė Navickienė, sveikindama
Lietuvos vyčius, kvietė dirbti kartu su
Lietuvių Bendruomene, nes visų mūsų
tikslai panašūs – padėti artimui ir
tar nauti Dievui bei Tėvynei. 

Futbolo žvaigždė Dan Audick dė-
kojo Marytei Šepikaitei ir visiems vy-
čiams už suteiktą progą dalyvauti šia-
me suvažiavimo uždarymo pokylyje.
Jis sakė dažnai dalyvaujantis Los An-
geles lietuvių rengiamoje šventėje
„Lietuvių dienos”, linkėjo sėkmės Vy-
čių organizacijai.

Lietuvos reikalų komiteto pirmi-
ninkas, garbės narys Jonas Mankus
pristatė specialų „Baltic American
Freedom League, Inc.” (BAFL) apdo-
vanojimą. Ši organizacija buvo įsteig-
ta 1981 m. Los Angeles, CA, ją įsteigė
Baltijos-Amerikos politiniai aktyvistai,
siekdami paremti pabaltijiečių kovą už
laisvę ir nepriklausomybę vaduojantis
iš Sovietų Sąjungos okupacijos. BAFL
informuodavo Amerikos valdžią apie
Baltijos šalyse Sovietų vykdomą kul-
tūrinį genocidą, persekiojimą dėl re-
ligijos ir apie kitus žmogaus teisių
pažeidimus. Šiuo metu BAFL toliau re-
mia pabaltiečių interesus ir bendra-
darbiauja su Amerikos valdžios at-
stovais, rugpjūčio 23 d., Juodojo kas-
pino dieną, prisimena nacistinės Vo-
kietijos ir komunistinės Sovietų Są-
jungos aukas. 

Jonas Mankus BAFL direktorių
tarybos narei Marytei Šepikaitei įtei-
kė menininkės Valerijos Ruzgienės
sukurtą „Gintaro mišką” – trijų me-
džių kompoziciją, simbolizuojančią
Latviją, Estiją ir Lietuvą. BAFL orga-
nizacijos vardu M. Šepikaitė padėkojo
už gražią dovaną ir dėmesį šiai orga-
nizacijai. Padėkos ženklan M. Šepi-
kaitė Rūtai Kilmonytei-Lee, Reginai

Juškaitei-Švobienei ir Robert A. Mar-
tin, Jr., įteikė po dovanėlę. 

Toliau Rūta Kilmonytė-Lee tarti
žodį pakvietė Lietuvos Vyčių organi-
zacijos Centro valdybos pirmininkę,
garbės narę Reginą Juškaitę-Švobienę.
Pirmininkė išreiškė padėką Marytei
Šepikaitei ir 133 kuopos nariams už jų
pasiaukojamą darbą ruošiant 101-ąjį
metinį suvažiavimą. Nedaug organi-
zacijų gali didžiuotis tokiu garbingu
amžiumi. „Esame gyva, svarbi ir rei-
kalinga organizacija”, – sakė pirmi-
ninkė ir baigdama perskaitė poeto
Bernardo Brazdžionio eiles „Mano
protėvių žemė”.

101-ojo suvažiavimo komiteto pir-
mininkei M. Šepikaitei padėkojus vi-
siems už dalyvavimą ir kun. A. Aršti-
kaičiui sukalbėjus maldą oficialioji
pokylio dalis buvo baigta. 

Toliau vyko bendravimas su seniai
matytais draugais, naujų pažinčių
mezgimas. Ne tik jaunimas, bet ir vy-
resnio amžiaus „jaunimas” smagiai
šoko, trypė polkas ir modernius šokius.
Delegatai ir svečiai puikiai praleido
laiką! Pokylyje dalyvavo daugiau kaip
100 vyčių ir svečių. 

Suvažiavimą baigiant

Sekmadienį, liepos 27 d., suvažia-
vimo baigimo šv. Mišios buvo atna-
šaujamos Šv. Kazimiero bažnyčioje,
Los Angeles, CA. Pagrindinis šv. Mišių
celebrantas buvo kun. Audrius Aršti-
kaitis. Jam talkino parapijos klebonas
kun. Tomas Karanauskas. Prieš pra-
dedant šv. Mišias ketvirtojo laipsnio
medalis ir žymenys buvo įteikti Mary
Agnes Mikalauskas (96 kuopa, Dayton,
OH). Prisiekė naujoji Centro valdyba. 

Mišių metų giedojo dainininkė ir
1 kuopos pirmininkė Marytė Bizin-
kauskaitė ir parapijos choras. Šiai
ypa tingai šventei vargonavo buvęs pa-
rapijos vargonininkas muz. Viktoras
Ralys. Šv. Mišių intencija buvo už Lie-
tuvos Vyčių organizacijos ateitį. Šv.
Raštą skaitė garbės narys Jonas Man-
kus. Tikinčiųjų maldų intencijas skai-
tė garbės narė Elena Nakrosis. Aukas
prie altoriaus nešė Centro valdybos pir-
mininkė, garbės narė Regina Juškaitė-
Švobienė, buvęs Centro valdybos pir-
mi ninkas, garbės narys Robert A. Mar-
tin, Jr., 133 kuopos narės Dana Jaziu-
konytė ir Susan Trautman bei jaunie-
ji vyčiai Brian ir Justin Johnson, 19
kuopos nariai iš Pittsburgh, PA. 

Baigiantis Mišioms 133 kuopos
pirmininkė padėkojo visiems už daly-
vavimą suvažiavime ir kvietė sugrįž-
ti į California šį rudenį, kai bus šven-
čiamos tradicinės „Lietuvių dienos”.

Lietuvos Vyčių organizacijos vardu
Centro valdybos pirmininkė, garbės
narė R. Juškaitė-Švobienė dėkojo M. Še-
pikaitei ir jos komitetui už suvažiavi-
mo paruošimą, dvasininkams klebonui
kun. T. Karanauskui bei kun. A. Arš-
ti kaičiui už šv. Mišių auką, pamokslus
bei maldas. Linkėjo visiems geros ir
saugios kelionės grįžtant namo. Taip
pat kvietė Vyčius aplankyti šalia pa-
rapijos esantį poeto Bernardo Braz-
džionio kiemelį ir niekuomet neuž-
miršti jo eilių, kurios aukština protė-
vių žemę. 

Šv. Mišių auka baigta visų dalyvių
sugiedotu Lietuvos Vyčių himnu. Ant
bažnyčios laiptų buvo padaryta bendra
vyčių, parapijiečių ir svečių nuotrau-
ka. Šiai progai M. Šepikaitė parūpino
didžiulį plakatą su užrašu „Little Lit-
huania”. 

Po šv. Mišių parapijos salėje vyko
atsisveikinimo pietūs ir vaišės, pa-
ruoštos Laimos Leko. Maldą prieš vai-
šes sukalbėjo klebonas kun. T. Kara-
nauskas. Po vaišių vėl buvo gera pro-
ga pabendrauti. Vyko loterija, kurios

pelnas buvo skiriamas seselės vie-
nuolės Helen Ivanauskas projektui
„Lithuanan Children’s Relief  fund”
paremti. Buvo surinkta 287 dol. 

Po pietų vyčiai, kurie dar nebuvo
išvykę, dalyvavo legendinės Holly-
wood žvaigždės lietuvaitės Rūtos Kil-
monytės-Lee ir jos vyro Webb Lowe
priėmime jų namuose. Rūtos pussese-
rė ir mūsų ilgametė vytė Frances Bu-
mila bei jos duktė Susan Bumila-Traut-
man taip pat buvo jų viešnios. Turėjo-
me progos arčiau susipažinti su akto-
re Rūta Lee ir jos vyru. Buvo maloni
proga susitikti su Alex Trebeck (tele-
vizijos laidos ,,Jeopardy” vedėju) ir ko-
medijine aktore  Joanne Worley (var-
jetė ,,Laugh-In”). 

Lietuvos Vyčių organizacijos 2014
metų seimas/suvažiavimas buvo dar-
bingas, sėkmingas ir visiems dalyva-
vusiems itin įsimintinas. 

Iki malonaus pasimatymo atei-
nančiais metais Lietuvos Vyčių orga-
nizacijos 102-ajame suvažiavime/sei-
me, vyksiančiame Orlando, Florida,
2015 m. rugpjūčio  6–9 d.!

Lietuvos Vyčiai, Šv. Kazimiero parapijiečiai ir svečiai Kęsto Kazlausko nuotraukos

Vyčiai svečiuose pas Rūtą Lee.
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liacijos pro cesais. Etnolingvistinis iš-
eivių atsparumas buvo silpnesnis nei
ekonominis gaju mas. Prie tokių ten-
dencijų galėjo prisidėti ir šioje knygo-
je aprašyta sąmoninga valdžios integ-
racinė politika. Brazilijoje per visus
karo ir pirmuosius du pokario metus
nebuvo lietuviškų laikraščių. Kaip
sakė Amerikos lietuvių istorikas S.
Mi chelsonas, lietuvių kolonija buvo
akla ir kurčia. Anot jo,

... penkerių metų karas atšaldė lie-
tuvius nuo spaudos, dėl to ir karui pa-
sibai gus, ir atgavus laisvę savo laik-
raščiams leisti, lietuviai nesiskubino
juos atgaivin ti. Mūsų žmonės jau buvo
pramokę vietinės kalbos ir tenkinosi
brazilų laikraš čiais. Šiuo kartu lietuvių
spaudos klausimas rodėsi sunkesnis,
negu pirmaisiais ateivystės metais.
Tada mūsų ateiviai gyveno dar Lietuvos
dvasia, nemokėjo ki tos kalbos, ilgėjosi
lietuviškos spaudos, ir kiekvienas nau-
jai pasirodęs laikraštis visada rasdavo
skaitytojų ir rėmėjų. Dabar gi, po karo
sąlygos visiškai pasikeitė: senoji ateivių
masė paviršutiniškai „subrazilėjo”, ga-
lėjo skaityti jau portugalų spaudą, o jų
vaikai, užaugę svetimo krašto sąlygose
ir papročiuose, daugumoje tapo jau
„tikrais” brazilais. 419

Karo metų įstatymai Brazilijoje
buvo stiprus smūgis lietuvių veiklai, o
ir grį žus prie pagrindinių demokrati-
jos sąlygų liko daugelis teisinių normų,
kurios itin nepalankiai veikė kolonijas
San Paule ir Rio de Žaneire. Buvo
draudžiama ne Brazilijoje gimusiems
būti laikraščių redaktoriais. 1947 m. lie-
tuviai įsigudri no, padedant vietiniams
brazilams, kurie net nemokėjo lietu-
viškai, rasti draugų, sutikusių forma-
liai būti vyriausiaisiais redaktoriais.
Taip kone dešimtį metų ėjo Žinių laik-
raštis, kurį iš tikrųjų redagavo buvęs
mokytojas ir dramatiško likimo žmo-
gus Simas Bakšys. Panašiai pasielgė ir
katalikiškojo laikraščio Mūsų Lietuva
leidėjai. Ilgainiui tik jis vienas išsilai-
kė, o Žinios sustojo. Tarsi lietuviškos
koloni jos pasimetimo gija buvo S. Bak-
šio klajonė: jis patraukė į džiungles ieš-
koti aukso, ir niekas po to apie jį nie-
ko nebegirdėjo. Liko tik jautrus prisi-
minimas kunigo Antano Saulaičio SJ
pasakojimuose.

417. Valbasys, Linas. Penkiasdešimt metų tropikuose,
p. 205.

418. Girdauskas, Feliksas. „Vytis” Pietų Kryžiaus že-
mėje. In: Lietuvių imigracijos Brazilijon pen kiasde-
šimtmetis, p. 51.

419. Michelsonas, Stasius. Lietuvių išeivija Amerikoje,
p. 446.

neįsijungė. Čia ir buvo liepto galas. Nuo
1950 metų, kai dėl įvairių priežasčių
choro eilės praretėjo, jau buvo nebe-
įmanoma daugiau viešai pasirodyti,
nors bažnyčioje vis dar giedojo...418

Argentinoje ir ypač Urugvajuje
viešo tautinio veikimo sąlygos buvo ge-
res nės, tačiau juk negalima užmiršti,
kad būtent Brazilija buvo šalis, kurios
mi gracijos vėjai buvo nubloškę di-
džiausią skaičių lietuvių. Čia gana
dramatiškai klostėsi jų likimai. Sis-
tema, kuri buvo pradėta kurti nepri-
klausomos Lietuvos Vyriausybės ir vi-
suomenės rūpesčių, buvo gerokai ap-
ardyta, tačiau vis dar buvo atspara pri-
tilusiai lietuviškai veiklai. San Paulo
Vila Zelina gražėjo nepaisant visų di-
džiosios politikos posūkių: darbštieji
lietuviai kaupė savo turtą, lipdė pries-
tatėlį prie priestatėlio, kol viso lietu-
viško rajono namukai ėmė nebetilpti
nedidukuose sklypeliuose.

Daiktiškais, ūkinis lietuvių gy-
venimas gerėjo lygia greta su asimi-

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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Vištų karalijos kontekste, skir-
tingai nuo K. Graužinio liudi-
jimo J. Budriui, Urugvajaus

lietuvių būta ir žemės ūkyje. Kairysis
žurnalistas L. Valbasys pama tė dau-
giau nei diplomatas. Jis aprašo štai to-
kius vaizdus iš 1954 m. kelionės pas
Urugvajaus lietuvius:

Vieną dieną draugai Valioniai įso-
dino mane ir Šabrinskus į mašiną ir nu-
ga beno pas vieną pirmųjų Urugvajaus
lietuvių organizacijų steigėjų ūkininką
Joną Likšą. Abu Likšos pusamžiai,
malonūs žmonės. Turėjo jie 15 ha ūkį,
laikė 13 raguo čių ir 3 arklius. Pasišne-
kėję, pasivaišinę mate ir įvairiais šei-
mininkų daržo vaisiais, grįžome į mies-
tą.

Nuo čia prasidėjo ilgesnė mūsų
kelionė pas kitus ūkininkus. Aplankė-
me du ge rai gyvenančius bičiulius – uk-
mergiškį Povilą Rindzevičių ir šiaulietį
Jurgį Baškį. Jie turėjo gražų gyvenamą
namą, sodą ir žemei dirbti mašinas:
traktorių, bulvia kasę... Jų ūkelis labai
gražioje vietoje, šalia plento, netoli
Montevideo aerouosto Karasko.

Buvome pas trakiečius – Antaną ir
Juozą Kluževičius. Jų ūkeliai po 6–8
hekta rus ištisai užsodinti vaismedžiais,
tarp kurių augina bulves ir daržoves.

Geriausiai sutvarkytas buvo An-
tano Žemetskio 8 ha ūkelis. Tuo metu
šeimi ninkas burzgino raudoną trak-
toriuką po lauką, užsodintą obelimis,
persikais ir vynuogienojais. Kieme
smygsojo aukštas radio antenos stiebas,
o toliau – elektrai gaminti prietaisas.

Kai iš tolo pamačiau baltas mūro
sienas ir šiaudais dengtą stogą, nuste-
bau. Juk tai tikras lietuviškas vienkie-
mis. Jo šeimininkas – šiaulietis Adolfas
Jenkauskas, kaip jis pats pasakojo įsi-
kūręs prieš dvidešimt metų. Turi trak-
torių, piaunamąją...417

Kaip ir prieš pusę šimto metų lie-
tuviams imigrantams įsišaknijimas
ant že mės buvo simboliškai svarbus
aktas. Tačiau šie liudijimai neturi
klaidinti: tiek Šiaurės Amerikoje, tiek
po Pietų Kryžiumi tokių sėkmingų
ūkininkų lietuvių kolonijose buvo ab-
soliuti mažuma. Jie buvo lyg kokie įsi-
šaknijimo naujose tėvy nėse misionie-
riai. Taip atrodė net kairiųjų pažiūrų
žurnalistui.

Kad ir kokie rūpesčiai ir mate-
rialinio gyvenimo sunkumai būtų pri-
slėgę Ar gentinos, Brazilijos ir Urug-
vajaus lietuvius, kad ir kokį socialinį-
politinį ir tauti nį slėgį būtų jie karo
metais jautę, palyginti su Lietuvos
patirtomis tragedijomis tai buvo švel-
naus likimo ženklai. Karo metu Ar-
gentina buvo bene arčiausiai na cių Vo-
kietijos, kurios povandeniniai laivai,
o ir vėlesni nacių pabėgėliai La Plato-
je jautėsi gana jaukiai. Brazilija svy-
ravo tarp kariaujančių pusių. Jos vy-
riausybė je būta ne tik provokiškų sen-
timentų, bet ir vokiečių diasporos at-
stovų. Vis tik karo pabaigoje didžiau-
sia Pietų Amerikos šalis prisidėjo prie
antinacinės koa licijos. Urugvajus visad
buvo svarbiausia britų atspara konti-
nente, o karo metu bandė žvalgytis ne-
utraliteto link. Demokratija čia laikė-
si ilgiausiai, kol ir ją 8 deš. pradžioje
pakirto karinė dešiniųjų chunta. Visa
tai buvo svarbios tautinių ir socialinių
lietuvių diasporos problemų aplinky-
bės. Visose trijose šalyse būta daugiau
mažiau panašių tendencijų: viena, sie-
kimas iš imigrantų margumyno kon-
soliduoti labiau susitelkusias nacijas,
kita – neleisti komunistams pernelyg
įsiviešpatauti visuomenėje.

Brazilijoje karo metu buvo už-
drausta atskirų tautinių imigrantų
bendrijų švietimo jų kalbomis sistema.
Lietuviams tai buvo didelis smūgis –
buvo pakirs tos visos organizacinės

veiklos šaknys. Kita vertus, visose tri-
jose šalyse lemtingu laikytinas Lietu-
vos valstybės žlugimo faktas. Tai reiš-
kė, kad nebebus paramos, kurią labai
stipriai juto tenykštės lietuvių ben-
druomenės. Jos niekad nebuvo to kios
pajėgios, save išlaikančios ir net tu-
rinčios lėšų paremti, kokia buvo Ame-
rikos lietuvių diaspora. Chorvedys Fe-
liksas Girdauskas po dvidešimties
metų prisimins:

Karui prasidėjus Europoje, jo at-
garsiai pasiekė visą pasaulį, neišski-
riant nė Brazilijos. Brazilijos valdžia
karo metu labai suvaržė visų svetim-
šalių veiklą. Buvo draudžiama sveti-
mom kalbom kalbėti, daryti susirinki-
mus, susibūrimus, už drausta svetim-
šalių spauda ir kita. To pasėkoje ir „Vy-
čio” /choro/ gražiai pradėta veikla at-
simušė į karo ištiestą spygliuotų vietų
užtvarą. (...) Kita vertus šis, tarp savęs
susigyvenęs vienetas, per eilę metų išli-
ko beveik nepasikeitęs. Mažai kas iš cho-
ro pasitraukė, bet ir naujų jėgų į chorą
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Neokatechumenato kelias – atsakas į 
XXI a.  Naujosios Evangelizacijos troškulį

RENATA ŽIŪKAITĖ

Po II Vatikano susi-
rinkimo Bažnyčia
tapo artima ne tik

kunigams ir vienuoliams,
bet ir pasauliečiams. Iki
tol paprasti tikintieji baž-
nyčioje dažnai tebuvo tik
stebėtojai, jausdamiesi to-
limi liturgijai, kurios ne-
suprasdavo. Iki tol vyravo
ryškus perskyrimas dva-
sininkijos ir pasauliečių.
Pasauliečiai netgi neturė-
jo galimybės gilintis į Šv.
Raštą ir per jį atrasti savo
tikėjimo slėpinius.

Po Antrojo pasauli-
nio karo prasidėjusi sekuliarizacija
privertė dvasininkiją ieškoti naujų
priemonių, kaip pasiekti bažnyčią jau
palikusius žmones ir nebranginančius
tradicinio tikėjimo. 

Naujosios Evangelizacijos poreikį
pirmiausia įžvelgė popiežius Jonas
Paulius   II.  Jis kalbėjo  apie  poreikį
apaš  talavimo ir misijos ne tik tuose
kraštuose, kur nėra krikščionybės sėk-
los, bet ir buvusiuose krikščioniškuo-
se kraštuose, kur vyrauja tikėjimo kri-
zė ir vertybių perkainojimas. 

Bažnyčia visais amžiais skelbė
Evangeliją, tačiau šių dienų žmogus
reikalauja visai naujo Bažnyčios  at-
sako į jo neviltį, pasimetimą, netikėji-
mą bei vertybių krizę. Bažnyčia privalo
ieškoti naujų priemonių Evangelijai
skelbti. Dažnas šių dienų žmogus, gy-
venantis patogiame Vakarų pasaulyje
ar postkomunistinėje šalyje, nebeieško
Dievo ir yra užmiršęs savo krikščio-
niškas šaknis, gyvena tuštumoje ir
pasimetime. Jis nebeatranda atsakymų
į giliausius būties klausimus, trapi
vertybių piramidė be  tvirto pagrindo
subyra ištikus išbandymams.

Bažnyčia, norėdama padėti šių
dienų žmogui, ieško naujų priemonių
skleisti Evangeliją, kuri pasiektų kiek-
vieną žmogų dėl įvairių priežasčių
praradusį tikėjimą. Nors šie žmonės
kažkada priėmė krikštą, bet tikėjimas
juose dėl įvairių priežasčių pranyko.
Jie krikščionybės esmę supranta labai
paviršutiniškai, o Bažnyčią traktuoja
tik kaip instituciją. Naujosios Evan-
gelizacijos misija – pažadinti juose
gyvą tikėjimą Kristumi.

Po II Vatikano susirinkimo skelb-
ti Evangeliją yra kviečiami ne tik dva-
sininkai, bet ir tikintys pasauliečiai.
Jie kviečiami būti pasaulio druska ir
liudyti Kristų savo kasdienybėje, pa-
saulyje, kuris gyvena be Dievo.  Baž-
nyčia ragina juos atrasti savo charizmą
ir įsijungti į Gerosios Naujienos skel-
bimą. Pasauliečiai kviečiami kuo ak-
tyviau dalyvauti liturgijoje, giliau iš-
gyventi Dievo žodį ir brolišką tarpu-
savio bendrystę. 

Naujosios Evangelizacijos švieso-
je pasauliečiai tampa pilnaverčiais
Bažnyčios nariais, kiekvienas pagal
savo gebėjimus galintis prisidėti prie
įvairiausių Bažnyčios veiklų. Tad savo
vietą čia gali atrasti ir močiutė, ir vai-
kas, ir neįgalus žmogus, visi savo in-
dėliu gali prisidėti prie gražesnės ir gy-
vesnės Bažnyčios kūrimo.

Dauguma tikinčiųjų pasauliečių
ateidami į bažnyčią tikisi nelikti pa-
syviais stebėtojais, o atrasti kažkokią
veiklą ar maldos grupelę kaip sau la-
biausiai tinkantį kelią Dievop. Daliai ti-
kinčiųjų iškyla klausimas, kaip išgy-
venti savo krikštą, priimtą dar kūdi-
kystėje, kaip pagilinti menkas, į vai-

kišką Pirmosios Komu-
nijos drabužėlį telpančias
tikėjimo žinias? 

Tiems Bažnyčios na-
riams, kurie  nieko ne-
ieško, ar į kurių porei-
kius nėra tinkamai atsa-
koma, kyla pavojus tapti
tik sausais sakramentų
vartotojais arba tradicijų
saugotojais. Bet gyvas ti-
kėjimas gimsta per pil-
nutinį įsitraukimą į Baž-
nyčios gyvenimą.

Kaip atsakas į Nau-
josios Evangelizacijos po-
reikį dvelkiant šv. Dva-

siai pasaulyje gimė šimtai judėjimų ir
bendruomenių, kuriose vyrai ir mote-
rys giliai ir asmeniškai sutiko gyvąjį
Kristų, įsijungė į Evangelijos skelbimą,
išgijo iš priklausomybių ir nuodėmės
žaizdų, buvo išlaisvinti iš piktojo ver-
gystės, pažino save Kristaus šviesoje.
Šiose bendruomenėse subrendo daug
gilių pašaukimų į kunigiškąjį ir vie-
nuolinį luomą, gimė daug šeimų, ku-
rios yra atviros gyvybei ir priima  Die-
vo siunčiamus vaikučius, daug šeimų
išvyko į įvairius pasaulio kampelius,
kad paprastume liudijant  Kristaus
meilę, skleistų jo šviesą. Daug jaunimo
buvo apsaugoti nuo baisios pasaulio
siūlomos tuštybės: narkotikų, alkoho-
lio, neskaistaus ikisantuokinio gyve-
nimo ir kitų didelių klaidų. Bendruo-
menėse jaunimas atrado – kokia dide-
lė yra žmogaus gyvybės vertė ir kaip at-
sakingai reikėtų kurti šeimą. Tai Co-
munione e Liberazione, Fokuliarai, Ti-
kėjimas ir šviesa, Šv. Egidijaus bendruo -
menė, Neokatechumenatas ir daugelis
kitų. 

Nuo 1988 m. Lietuvoje taip pat pra-
dėjo megztis įvairių bendruomenių
daigai, kur žmonės, išsivadavę iš so-
vietinio įšalo, galėjo pažinti gyvąjį
Kristų. Dabar Lietuvoje veikia daugy-
bė įvairių judėjimų ir bendruomenių,
kurios kaip tyri šaltiniai gaivina Baž-
nyčią. Tai charizmatinis judėjimas Gy-
vieji akmenys, Neokatechumenatas, Fo-
kuliarai, Tikėjimas ir šviesa bei kiti.

1998 m. Sekminių dieną tūkstan-
čiai narių iš viso pasaulio  bei įvairių
judėjimų susirinko Šv. Petro aikštėje
susitikti su popiežiumi Jonu Pauliumi
II. Jis ta proga kalbėjo:

„Kiekvienas judėjimas skiriasi
nuo kito, bet visi yra apjungti į tą pa-
čią bendrystę ir tai pačiai misijai.
Mūsų pasaulyje, kur vyrauja sekulia-
rizuota kultūra, puoselėjanti ir propa-
guojanti gyvenimo be Dievo modelį,
daugelio tikėjimas patiria sunkių iš-
bandymų ir neretai yra užgniaužiamas
bei nuslopinamas. O judėjimai ir nau-
josios bažnytinės bendruomenės kaip
tik ir yra šv. Dvasios pateiktas atsaky-
mas į dramatišką tūkstantmečio pa-
baigos iššūkį. Jie ir jūs esate Apvaizdos
duotas atsakymas.”

Vienas stipriausių atsakų į XX a.
sekuliarizacijos iššūkius buvo Neoka-
techumenato kelio gimimas Ispanijos
periferijose prieš daugiau nei 40 metų.
Šis Kelias iš lūšnynų persikėlęs į pa-
rapijas ir pasklidęs visame pasaulyje
buvo nuostabi galimybė tiek pasau-
liečiams, tiek dvasininkams išgyventi
savo krikšto slėpinį ne studijuojant
sausus teologinius traktatus, bet įsi-
leidžiant į savo sielos tamsą Dievo
žodį, įsijungiant į gyvą liturgiją ir bro-
lių bendruomenę. Tai tarsi vėlyvas
post factum katekumenato, kurį turė-

tume gauti prieš savo krikštą, išgyve-
nimas. 

Kelio veiksmingumą liudija gau-
sūs vaisiai: daugybė nuo santuokos su-
byrėjimo išgelbėtų šeimų, daugybė gi-
musių vaikų, kurie, be tėvų tikėjimo
šviesos, būtų pasmerkti abortui, daug
nusidėjėlių, atradusių atsivertimą ir at-
leidžiančią Kristaus Meilę,  daug pa-
šaukimų į vienuolinį gyvenimą ir ku-
nigystę, daug kunigų, nuo savo apdul-
kėjusio formalaus tikėjimo atsigręžu-
sių į gyvą Kristų. Šių metų vasarį po-
piežius Pranciškus šimtus Neokate-
chumenato kelio šeimų išsiuntė į mi-
sijas įvairiuose pasaulio kampeliuose,
kur trūksta šv. Dvasios druskos ir
šviesos.

Neokatechumenato įkūrėjas Kiko
Arguello gimė 1939 m. turtingų ispanų
šeimoje Madride. Talentingas tapyto-
jas, matydamas didžiulį nesutapimą
tarp išpažįstamos katalikybės reika-
lavimų ir kasdienės praktikos, patyrė
tikėjimo krizę. Nevilties akimirką
Kiko maldavo Dievo gailestingumo.
1959 m. Kiko patyrė asmeninį apreiš-
kimą – Švenčiausioji Mergelė Marija
prašė suburti krikščionišką bendruo-
menę, panašią į šv. Šeimą, kuri, šlo-
vindama Dievą, gyventų nuolankiai ir
paprastai, o kitą žmogų priimtų kaip
Kristų.

Vėliau, atlikdamas karinę tarny-
bą Afrikoje, Kiko Arguello susipažino
su Charles de Foucauld (1859–1916)
dvasingumu (Charles de Foucauld–
prancūzų kunigas, vienuolis, gyvenęs
tarp tuaregų genčių Alžyro apylinkė-
se. 1908–1909 m. Charles de Foucauld
Prancūzijoje įkūrė pasauliečių ben-
driją, kurios nariai skaitė Šv. Raštą ir
stengėsi gyventi pagal Evangeliją. 1927
m. pradėta Charles de Foucauld beati-
fikacijos byla).

Grįžęs iš Afrikos, Kiko pajuto – jei
Kristus ateitų į žemę antrąjį kartą, tai
norėtų jį surasti po kryžiumi, t. y. tarp
vargšų. Kiko Arguello ryžosi jiems
liudyti Kristų, gyvendamas pagal Char-
les de Foucauld formulę: tyloje, kon-
templiacijoje, paprastai, būdamas tarp

jų. Kiko apsigyveno Palomero vargšų
kvartale. Jo pagalbininke ir bendra-
darbe tapo Carmen Hernandez,  su ku-
ria jis susipažino po tarnybos. 

Chemijos absolventė ir teologijos
magistrė Carmen priklausė „Villa Te-
resita” bendruomenei, kurios tikslas
buvo padėti rasti darbą buvusioms
prostitutėms. Tuo metu ji padėjo pa-
siruošti misionierių grupei, turinčiai
vykti į Boliviją skelbti Gerąją Naujie-
ną Oruro kasyklose dirbantiems varg-
šams. Carmen Hernandez taip pat ap-
sigyveno vargšų kvartale. 1962 m.
Kiko, Carmen padedamas, įkūrė pir-
mąją bendruomenę: kaimynai rink-
davosi Kiko namuose, kur jis mokė
juos katekizmo, jie kartu skaitė Šv. Raš-
tą, giedojo giesmes. Ilgainiui lūšnyno
gyventojai ėmė keistis: nustojo vogti,
mušti savo šeimos narius, pradėjo
dirbti, ėmė patys išlaikyti šeimas, o vai-
kus leisti į mokyklą.

Madrido arkivyskupas Casimiro
Morcillo ėmėsi globoti lūšnynų ben-
druomenę, paskyrė jai kunigą, kuris
šventė su vargšais Eucharistiją ispanų
kalba. Tai įvyko II Vatikano Susirin-
kimo metu, kai liturgija dar nebuvo
švenčiama gimtąja kalba. Tad iš neiš-
silavinusių žmonių, valkatų, elgetų, bu-
vusių kalinių ir prostitučių susikūrė
krikščioniška bendruomenė, kurios
ryškiausias ženklas buvo meilė Nu-
kryžiuotajam Kristui.

Per 40 metų šis Kelias paplito
daugiau kaip 105 šalyse, 800 vyskupi-
jų, 5 000 parapijų. Šiuo metu gyvuoja
apie 16 000 bendruomenių; apie 500 šei-
mų yra išvykusios į misijas, pasauly-
je veikia 35  neokatekumenams  pri-
klausančios „Redemptoris Mater” se-
minarijos, rengiančios kunigus misi-
jų darbui.

Nuo 1989 m. šis Kelias gyvuoja ir
Lietuvoje. Vilniaus, Kauno, Panevė-
žio ir Kaišiadorių parapijose veikia
apie 20 bendruomenių, kurios gilina-
si į Dievo žodį, kartu švenčia Eucha-
ristijos ir Atgailos liturgijas, padeda
parapijų klebonams misijų ir pasto-
racijos darbuose.

Charles de Foucauld
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MŪSų STALUI

Šiek tiek istorijos: 

nuo hipių iki šių dienų    

Žodis „piknikas” pirmą kartą pa-
vartotas 1692 metais Tony Willis
knygoje „Prancūzų kalbos kilmė”,
kur pique-nique įvardinta kaip są-
voka, apibūdinanti kartu pietau-
jančius žmones, kurie atsineša
vyno. Gana ilgai šis žodis vartotas
apibūdinant grupę žmonių, val-
gančių suneštą maistą. Vėliau pik-
niku pavadintas aukštuomenės
paprotys kartkartėmis rengti iš-
kylas ir valgyti po atviru dangumi.

Po Prancūzijos revoliucijos
(1789 metais) karališkieji parkai tapo
atviri visuomenei, juose iškylauti ir
užkandžiauti tapo itin populiari
miestiečių pramoga.

XX amžiaus madinga londo-
niečių grupė sukūrė Pikniko ben-
druomenę, kurios nariai susitikdavo
pabendrauti po atviru dangumi,
atsinešdavo savo maisto ir niekas
nebūdavo laikomas tokio pobūvio
šeimininku, kiekvienas – pats sau šei-
mininkas ir svečias.

XX amžiaus pradžioje piknikai
nustojo būti tik aukštuomenės ir pa-
siturinčių miestiečių pramoga, iš-
kylos pasiekė ir skurdžiau gyve-
nančius visuomenės sluoksnius.
Priežastis – pramoninė revoliucija ir
urbanizacijos pradžia. Per išeigines
miestų gyventojai tiesiog bėgte
bėgo į gamtą trokšdami pailsėti
nuo triukšmo ir miesto apnašų. 

1960-ųjų pabaigoje ir mados
vėl kiek pakito: naujų vėjų įpūtė
studentų ir hipių mada rinktis gam-
toje, klausytis muzikos, džiaugtis
laisva meile. Nepakeičiamais pik-
niko atributais tapo palapinės, lau-
žai, gitaros.

Apie 1960 metus po visą Tary-
bų Sąjungą paplito gruziniškos šaš-
lykinės. Jos labai greitai prigijo ir
žmonės pamėgo gardų ir ypač iš-
kyloms tinkantį maistą, kepamą
tose šašlykinėse. Šašlykai buvo ke-
pami ne tik iš avienos, bet ir kiau-
lienos, paukštienos, jautienos. Vėliau
ant iešmo pradėta kepti žuvis ir
daržovės. 

Reikia pripažinti, jog šašlykai –
gardus iškylų patiekalas, o jų ruoši-
mas – tikras ritualas. Tačiau vis daž-
niau norisi pasidairyti ir kažko kito:
kokių dar skanių patiekalų (be šaš-
lykų, dešrelių ir didkepsnių) galima
pasigaminti lauko kepsninėje?

Iš pateiktų mano receptų gali-
ma atsirinkti sau tinkamiausius arba
vienus produktus pakeisti kitais, o
kiekviena šeimininkė, pasitelkusi
savo fantaziją, įveda kažką naujo.

Vasara – piknikų ir kepsninių metas

Varškės sūris su 
daržovėmis ir prieskoniais

Puikus, sotus patiekalas ne tik ve-
getarams. Ypač patogu tai, kad jį gali-
ma paruošti iš anksto namuose, o nu-
vykus į iškylos vietą tereikės padėti ant
kepsninės grotelių.

Reikės: 1 riebaus varškės sūrio, 2–3
šaukštų majonezo, pomidoro,  nedidelio
baklažano, paprikos, saujos prieskoni-
nių žalumynų (baziliko, salierų lapelių,
kalendros), žiupsnelio druskos, pipirų.

Varškės sūrį įtrinkite druska ir
prieskoniais. Vieną šoną aptepkite ma-
jonezu. Daržoves supjaustykite plono-
mis riekelėmis ar žiedeliais. Pusę jų su-
dėkite tiesiai ant sūrio, pabarstykite ža-
lumynais. Priglauskite prie apteptos
pusės didelį folijos lakštą ir, prilaiky-
dami sūrį, apverskite, kad daržovės at-
sidurtų apačioje, ant folijos, o neaptepta
sūrio pusė – viršuje. Dabar  pakartokite
tą patį su kita sūrio puse: aptepkite
šoną majonezu, sudėkite likusią dar-
žovių dalį, užberkite žalumynų. Taip
paruoštą sūrį suvyniokite į foliją. Per-
nelyg stipriai nespauskite: viduje tu-
rėtų likti vietos orui, kol sūris ir dar-
žovės kais. Padėkite sūrį ant kepimo
grotelių ir kepkite virš žarijų 20–30 mi-
nučių, vieną kartą apverčiant. Sūris pa-
tiekiamas toje pačioje folijoje, kurioje
buvo kepamas. Atsargiai praplėškite
viršutinę folijos dalį, saugokite, kad ne-
išbėgtų sultys,  – tai nepaprastai gardus
padažas.

Jei gaminate didesniam žmonių
kiekiui, galite sūrį kepti supjaustytą
riekelėmis.

Keptų daržovių salotos

Šios salotos puikiai tinka prie kep-
tos mėsos, nors prisiekusiems daržovių
gerbėjams tai gali būti ir atskiras pa-
tiekalas.

Reikės: 1–2 baklažanų, 1–2 papri-
kų, 2–3 pomidorų, 2–3 skiltelių česnako,
ryšulėlio žalumynų (krapų, petražolių,
baziliko, kalendros), 1  šaukšto acto, 3
šaukštų alyvuogių aliejaus, žiupsnelio
druskos, maltų juodųjų pipirų, maltos
raudonosios paprikos, čiobrelių, šala-
vijų.

Daržoves nuplaukite, suverkite
ant iešmo ir apkepkite iš visų pusių
virš karštų žarijų. Numaukite nuo ieš-
mo, nulupkite žievelę. Tada supjaus-
tykite smulkesniais ar stambesniais ga-
balėliais (dėl gabalėlių dydžio kinta ir
pačių salotų skonis). Įberkite smul-
kintų česnakų, žalumynų, prieskonių,
įpilkite acto, aliejaus, pagar-
dinkite druska, pipirais ir
išmaišykite. Salotas patie-
kite iš karto – dar neatau-
šusias.

Keptos baklažanų
arba cukinijų juostelės

su įdaru

Reikės: cukinijų arba bakla-
žanų, karštai arba šaltai rūkyto
kumpio ar keptos vištienos  filė, kelių
raudonųjų paprikų, tarkuoto kietojo
sūrio, mėgstamo prieskonių mišinio.

Cukinijas arba baklažanus su-
pjaustykite pailgomis, siauromis juos-
telėmis (naudokite daržovių skustuką).

Kumpį arba  vištieną bei  paprikas taip
pat pjaustykite juostelėmis, įvynioki-
te jas į cukinijas ar baklažanus, bevy-
niodami dar pabarstykite sūriu ir
prieskoniais. Persmeikite dantų krap-
štuku ir kepkite vartydami 15–20 mi-
nučių.

Ant iešmo kepti obuoliai

Paprastas, lengvai pagaminamas
patiekalas, idealus iškylos desertas!

Reikės: obuolių, cukraus, cina-
mono.

Nuplaukite obuolius ir įrėžkite
vertikaliai jų paviršių nuo kotelio iki
galiuko. Padarykite po 6–8 tokius pjū-
vius vienodais atstumais. Pjūviai ne-
turėtų būti pernelyg gilūs, geriausia,
kad siektų maždaug pusę minkštimo
gylio. Į didesnį dubenį įberkite cukraus
ir cinamono. Imkite po vieną įpjautą
obuolį, pavoliokite šiame mišinyje,
maukite ant iešmo ir kepkite virš karš-
tų žarijų, dažnai vartydami. Patie-
kiant  galima nulupti žievelę.

Kepti bananai su šonine

Saikingai saldūs bananai ir sūri,
traški, apskrudusi šoninė – kas gali
būti gardžiau? O pasigaminti – visai pa-
prasta!

Reikės: 2 bananų ir 4–6 rūkytos
kiaulienos šoninės juostelių.

Bananus nuplaukite, nulupkite.
Geriausia rinktis ne visai prinoku-
sius – pakaitinti jie šiaip ar taip su-
minkštės, o labai sunokę gali ištižti.
Kiekvieną bananą įsukite į 2–3 plonas
šoninės juosteles, sutvirtinkite paga-
liuku. Taip paruoštus bananus sudė-
kite ant kepimo grotelių, pakepkite virš
karštų žarijų po 3–5 minutes iš abiejų
pusių, kol šoninė gražiai paskrus. Pa-
tiekite karštus.

Bulvės su padažu

Šį skanėstą galima patiekti kaip
garnyrą,  kaip užkandį prie alaus arba
kaip atskirą patiekalą – su baltuoju pa-
dažu ar kastiniu.

Reikės: 2 svarų bulvių (geriausia
– šviežių), 5 šaukštų sau-

lėgrąžų aliejaus, 3
šaukštų pa-

p r i -
kos milp

prikos miltelių, druskos, pipirų,
Bulves švariai nuplaukite, jei rei-

kia – nuskuskite. Supjaustykite į stam-
bias dalis (gabalėliai turėtų būti ne per
maži, kad neiškristų pro groteles).
Apvirkite bulves pasūdytame vande-
nyje, kad šiek tiek suminkštėtų, bet ne-
būtų visiškai išvirusios. Į dubenį įpil-
kite aliejaus, suberkite prieskonius,
viską sumaišykite. Padažas turėtų
būti gana sūrus. Nusunkite bulves, su-
krėskite į dubenį su padažu, išmaišy-
kite ir  palikite 10–15 minučių. Taip pa-
ruošti bulves galima ir namuose – be-
liks dubenį sandariai uždengti ir vež-
tis į iškylos vietą. Vėliau sudėkite
bulves ant grotelių, kepkite lauko
kepsninėje, kol dailiai apskrus iš abie-
jų pusių.

Ant iešmo keptos bulvės

Tai gali būti ne tik puikus priedas
prie mėsos, bet ir sotus bei skanus at-
skiras patiekalas.

Reikės: 10 nedidelių bulvių, 1/2
svaro rūkytos kiaulienos šoninės, drus-
kos ir prieskonių pagal skonį.

Bulves nuplaukite ir nuskuskite.
Šoninę supjaustykite plonomis juos-
telėmis. Kiekvieną bulvę įtrinkite
druska ir prieskoniais. Tada apvy-
niokite viena ar keliomis šoninės juos-
telėmis. Sumaukite ant iešmo ir ap-
vyniokite folija. Kepkite virš karštų ža-
rijų apie 15 minučių, tada nuimkite fo-
liją ir palikite dar 5–10 minučių ap-
skrusti.

Patikrinti galite šakute: kai iške-
pusios bulvės bus minkštos, šakutė į
jas smigs gana lengvai.

Ar skirtingi patiekalai lauko keps-
ninėse kepami vienodame karštyje?
Tiesioginė kaitra, sklindanti nuo ža-
rijų, reikalinga švelniasniam mais-
tui, kuris ruošiamas greitai: nedide-
liems mėsos gabalėliams be kaulų,
paukštienai, žuviai, daržovėms, por-
cijomis supjaustytiems didkepsniams.
Kepant virš žarijų, mėsos ar daržovių
paviršiuje esantis padažas ar marina-
tas karamelizuojasi, susidaro traški
plutelė. Netiesioginė kaitra tinka-
mesnė dideliems mėsos gabalams,
ypač kai reikia kepti ilgiau, pvz., visam
viščiukui ir t. t. 

Paruošta pagal „Moters virtuvę”
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TEATRų IR KONcERTų SALĖSE

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Mozart „Figaro vedybos” buvo operos žanro revoliucija, ir ne vien dėl
siužeto vingių. Pirmą kartą istorijoje muzika kalbėjo tikrų gyvenimiškų
pesonažų lūpomis, atskleidė jų dvasines būsenas, jų psichologiją. Pa-

sak R. Wagner, „Figaro vedybos” – išlaisvinta opera buffa, pavirtusi muzikine
komedija – Commedia per musica
(beje, taip ir pavadintas Lorenzo da
Ponte libretas). Nė viena opera, su-
kurta iki „Figaro vedybų”, nepri-
lygsta pastarajai savo muzikine
kalba – čia regime ištobulintus
ansamblius, naujoviškas, žavin-
gas melodijas, naujomis spalvo-
mis pražydusį turtingą orkestrą.
Opera nuginkluoja savo tobula
darna tarp teksto ir muzikos, o gra-
cingumas ir išdidumas yra ap-
gaubti kone nežemiškos auros. Šį
savo kūrinį Mozart parašė vos per
mėnesį, gi antrojo veiksmo finalas
pareikalavo tik dviejų dienų!

Vienuolika operos veikėjų su-
daro unikalią charakterių galeriją;
jie užima skirtingą padėtį visuo-
menėje ir yra labai skirtingi žmo-
nės. Esminė operos ,,Figaro vedy-
bos” ašis yra visagalė meilė, besi-
skleidžianti pačiais įvairiausiais
atspalviais: tai Grafo geismas ir
meilės nuotykių troškimas, Che-
rubino įsimylėjimas į pačią Meilę,
nostalgiškos Grafienės pastangos
susigrąžinti išblėsusius jausmus,
Figaro apsėdęs aštrus pavydas, ne-
kantrus Susannos laukimas... Mei-
lė apima visus siužeto posūkius, vi-
sus tamsiausius Grafo Almavivos dvaro kampelius.

Rašydamas šią operą Mozart galėjo gilintis į savo realistinę, tačiau atlai-
džią filosofiją apie vyrų ir moterų santykius, jų meilę, pavydą, ambicijas, lū-
kesčius, troškimus, silpnybes. Tai maištinga komedija apie socialinę ir seksualinę
įtampą, kuri džiaugsmingai dingsta finale. Taip, šis kūrinys – apie meilę ir po-
litiką  XVIII  a. Europoje.

Tačiau prisimindamas Andriaus Mamontovo dainą „Meilės niekad nebus
per daug” klausiu savęs ir kitų – ar Čikagai nebus per daug ,,Figaro”? Dar kovo
mėnesį mes stebėjome naują ,,Le Nozze di Figaro” pastatymą Lyric Operos sce-
noje, ir praėjus vos penkiems mėnesiams šio veikalo sceninį variantą matome
Ravinia festivalyje. Nors ir koks bebūtų smagus šis kūrinys, manau, kad neat-
sižvelgta į ne tokios jau gausios rimtosios muzikos mėgėjų ,,vėjų mieste” po-
reikius. Kam kartoti? Nejaugi daugiau nėra ką statyti? 

Spektaklio Ravinia festivalyje puošmena – Čikagos simfoninis orkestras (kaž-
kaip įspraustas į mažą Martin teatro scenos erdvę!), apie kurio meistrišką gro-
jimą nė pusės blogo žodžio negali pasakyti. Maestro James Conlon taip ugnin-
gai dirigavo, kad antrajame veiksme net savo batutą pametė (dirigentą žaibiš-
kai išgelbėjo violončelininkas). Buvo ir malonių staigmenų – visų pirma tai pir-
mą kartą Ravinia dainuojanti  Lisette Oropesa (Susanna). Mane ji tikrai suža-
vėjo. Jos sopranas  šviesus, žavingas, vaidyba šmaikšti, koketiška. Jos Sussa-
na buvo puiki pora John Relyea Figaro. Didelio ūgio bosas-baritonas žiūrovų
veiduose sukėlė ne vieną šypseną, o ir klausytis jo buvo malonu. Figaro čia, Fi-
garo ten?..

Figaro čia, Figaro ten

Susannos vaidmeniu debiutavo Lisette Oropesa.        Russell Jenkins/Ravinia nuotraukos

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti
savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo lietuvių ar rusų šeimose. Ge-
ros rekomendacijos. Tel. 630-863-1168.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
dienomis arba naktimis. Didelė darbo pa-
tirtis, vairuoja. Tel. 708-955-3690.

� Moteris ieško vyresnių žmonių priežiū-

ros darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų kal-
ba, geros rekomendacijos. Tel. 773-329-
9918

� Moteris, turinti ilgametę žmonių prie-
žiūros darbo patirtį, ieško darbo su grįžimu
arba su gyvenimu. Kalba angliškai, turi
automobilį ir labai geras rekomendacijas. 
Tel. 630-664-2777.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo.
Vairuoja, kalba lietuviškai, angliškai, rusiš-
kai, lenkiškai. Tel. 773-387-7232.

� Dirbanti, rami, pagyvenusi moteris ieš-
ko išsinuomoti kambarį pietiniuose Čikagos
rajonuose. Tel. 708-789-3377, palikti ži-
nutę.

Cherubino – Renee Rapier

Lietuvė Rūta Meilutytė Nand-
zinge (Kinija) vykstančių ant-
rųjų jaunimo (iki 18 metų) va-

saros olimpinių žaidynių merginų 100
m plaukimo krūtine varžybose rugp-
jūčio 20 d. iškovojo antrą aukso medalį.

17-metė olimpinė ir pasaulio čem-
pionė atkarpą įveikė per 1 min. 5,39
sek. ir antrąją vietą užėmusią kinę He
Yun (1 min. 7,49 sek.) aplenkė daugiau
nei 2 sek. Bronzą iškovojo ukrainietė
Anastasija Maliavina (1.08,16).

Tuo tarpu Berlyne (Vokietija)
vykstančio 32-ojo Europos plaukimo
čempionato vyrų 100 m plaukimo krū-
tine varžybose Lietuvos atstovas Gied-
rius Titenis rugpjūčio 19 d. iškovojo
bronzos medalį.

25-erių metų anykštėnas finale
atkarpą įveikė per 59,61 sek.

Nugalėjo britas Adam Peaty (58,96
sek.), o sidabrą pelnė jo tėvynainis
Ross Murdoch (59,43 sek.).

R. Meilutytei – dar vienas auksas, o G. Titeniui – bronza!

Giedriui Titeniui – Europos plaukimo čempionato bronza EPA-ELTA nuotr.
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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
� Rugpjūčio 24 dieną, tuoj po šv. Mišių,
Lemonto Kryžių kalnelyje bus šventinamas
Lietuvos Dukterų drau gijos koplyt stulpis ,,Į
šviesią ateitį”, kurį padarė ir paaukojo dr.
Romas Po vilaitis. Visuomenė kviečiama
gausiai dalyvauti šventinimo apeigose. Po
to galėsime pabendrauti PLC  rengiamoje
gegužinėje.

� Čiurlionio galerija Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) rugsėjo 5 d., penktadienį, maloniai
kviečia į 2014–2015 metų sezono atida-
rymą – į jungtinę Daivos Karužaitės, Virgi-
nijos Norbuta, Leonos Petreikytės-Siliūnie-
nės ir Magdalenos Stankūnės parodą ,,Su-
die, brangioji vasara”. Pradžia 7:30 val. v.

� Mokslo metų atidarymas Čikagos litua-
nistinėje mokykloje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636) vyks rugsėjo 6

d., šeštadienį, 10 val. r. Maloniai kvie-
čiame atvykti mokinius ir tėvelius. Čikagos
lituanistinei mokyklai reikalingi mokytojai.
Kreiptis į mokyklos direktorę Laimą Ap-
anavičienę el. paštu laimaa@hotmail.com
arba tel. 708-296-3192.

� Rugsėjo 28 d. 12:30 val. p. p. Le mon -
to didžiojoje salėje Lietuvos Duk terų drau-
gija rengia kasmetinius iškilmingus ,,Ru-
dens pietus”, kurių me tu bus pagerbtos
dvi ilgametės ir visų pagarbos nusipelniu-
sios buvusios Drau gijos pirmininkės Emilija
Kielienė ir Joana Krutulienė. Norin tys da-
lyvauti pra šo mi iš anksto už si sakyti vietas
pas Aldoną Rukuižienę tel. 708-499-4845
arba pas Gražiną Ka zėnienę tel. 630-272-
9131. Kviečia me visus gausiai dalyvauti,
paremti il ga  metę Draugijos veiklą. Jūsų
lau kia gardžios vai šės, nuotaikinga progra -
mėlė, loterija. 

Grupė „Antis” sukūrė vaizdo įrašą naujausiai ir, ko gero, vienai gražiausių
savo dainų „Debesys”. Kai rugpjūčio pradžioje savo „Facebook” paskyroje
grupė pakvietė gerbėjus į filmavimąsi Vilniuje menų fabriko „Loftas” kieme,
nedaug kas iš susirinkusiųjų įsivaizdavo, ko tikėtis.

Vieną dieną dainos „Debesys” žodžiai dažais buvo rašomi ant žydrai
nudažytos sienos, kuri vėliau buvo gausiai papuošta debesimis. Jau kitą
dieną ant šių debesų susirinkusieji surašė savo palinkėjimus ir mintis, todėl
naujausiame „Anties” vaizdo įraše galima išvysti daug giedrų ir geranoriškų
veidų, taip pat perskaityti šiltų ir  gražių minčių ir palinkėjimų.

# „Antis” – „Debesys” (oficialus video): http://youtu.be/_i-skXF9ecY

M. P. 3 info ir nuotr.

Lietuvių Fondas
kviečia į susitikimus su 
Algirdu Kaušpėdu
Improvizacinis vakaras: pokalbiai, atsiminimai, klausimai ir diskusijos su
Algirdu Kaušpėdu – įvairiapusiška asmenybe, architektu, legendinės
roko grupės  ,,Antis” įkūrėju ir dainininku, vienu iš Lietuvos Sąjūdžio ini-
ciatorių, Sąjūdžio tarybos nariu, Vilniaus miesto garbės piliečiu.

Rugpjūčio 22 d., penktadienį, 6:30 val. v.
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre
14911 127th St., Lemont, IL 60439
Lietuvių Fondo nariams dalyvavimas nemokamas. 

Rugpjūčio 24 d., sekmadienį, 4:30 val. v.
Lietuvos Respublikos ambasadoje JAV
2622 16th St., N.W.,
Washington, D.C., 20009 
R.S.V.P. iki rugpjūčio 21 d. agne.bukavickaite@urm.lt
Renginys nemokamas, tačiau raginame visus tapti LF nariais
arba papildyti jau esamus LF įnašus.

Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienį, 6:30 val. v.
Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate New Yorke
420 Fifth Ave. 3rd Fl.
New York, NY 10018
R.S.V.P. iki rugpjūčio  25 d. duomenys@lithfund.org
Renginys nemokamas, tačiau raginame visus tapti LF nariais
arba papildyti jau esamus LF įnašus.

Pristatytas „Anties” dainos vaizdo įrašas 

Džiunglių legenda atgis naujame lietuviškame filme
„Caritas et Amor” – tai filmas, at gaivinsiantis į užmarštį grimztančią istoriją apie

iškilų mūsų tautietį Fer dinandą Aleksandrą Bendoraitį. Tai neeilinių gebėjimų as-
menybė, kurios gyvenimas nusidriekė per Lietuvą, Vo kietiją, Prancūziją, Braziliją
ir Bo liviją. Kaip kunigas-misionierius at vy kęs į atokias Amazonės džiungles, F. A. Ben-
doraitis netruko pritaikyti savo medicinos žinių, o aštrų protą, netausodamas jėgų
skyrė visą gy ve ni mą trukusiai filantropiškai veiklai. Padrė Bendoraitis laiko suge-
bėdavo rasti viskam: nuo kaimelio gyventojų asmeninių problemų ar higienos pa-
 mokėlių indėnams iki pirmosios Ama zonėje radijo stoties ar indėnų ko lonijos nyks-
tančioms gentims. Nors gyvenimas viename skurdžiau sių pasaulio regionų leng-
vas nebuvo, tautiečio darbų sąraše galime rasti dvi pastatytas ligonines, sustab-
dytas epidemijas, išrastą laivų-poliklinikų sistemą, plytinę, skurstančiųjų mitybos
centrą, pritrauktas milijonines paramas tiek vaistais, tiek pinigais tiems, kuriems
pagalbos labiausiai reikėjo. 

Apie kino filmo vertą jo gyveni mą režisierius Vytautas Puidokas su žinojo per
dėkingą atsitiktinumą, ke liaudamas Pietų Amerikos džiun glė se. Gaila, tačiau apie
atokiame pasau lio krašte gyvenusio lietuvio darbus Lietuvoje žinoma labai mažai.
Doku mentinio filmo „Caritas et Amor” ko manda siekia atgaivinti šią didingą legendą
ir su vienu ryškiausių išeivijos lietuviu supažindinti ne tik Lie tuvos, bet ir viso pa-
saulio žiūrovus. „Atokiose Amazonės džiunglėse jis kū rė pasaulį iš naujo, tačiau kaip
ir mes visi nuolat balansavo tarp didin gų svajonių ir sudėtingos žmogiškos prigimties”
– pasakoja režisierius Vy tautas Puidokas.

Filmą kuria prodiuseriai Paulius Juočeris ir Tadas Bojarskas, kurių dar bų sąraše
jau ne vienas filmas apie svarbius Lietuvai istorinius įvy kius ar asmenybes. Tarp su-
kurtų fil mų „Knygnešys” (Rež. J. Trukanas, 2011 m.), „Trispalvis” (Rež. V. V. Land s-
 bergis, 2013 m.) ir šiuo metu paraleliai kuriamas dokumentinis filmas apie Vytau-
tą Kernagį. „Caritas et Amor” režisieriui V. Puidokui lietuvių gyvenimo svetur tema
taip pat la bai aktuali, jis yra dokumentikos apie ekspediciją „Misija Sibiras” auto-
rius.   

Kviečiame prisidėti prie filmo kū rimo pasidalinant vertinga medžiaga. Jeigu
pažinojote F. A. Bendoraitį asmeniškai, ar turite bet kokios in for macijos apie jo gy-
venimą, labai pra šome susisiekti su mumis. La biausiai stokojame žinių apie lietu-
vio misionieriaus gyvenimą iki išvykstant į Amazonės džiungles: Lietu vo je, Vokietijoje,
Prancūzijoje. Net ir menkiausia gyvenimo jo detalė mums gali būti svarbi.

Taip pat kviečiame paremti filmo „Caritas et Amor” kūrimą finansiš kai. Filmas
nėra pigus, filmavimai bus vykdomi Lietuvoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, o didžio-
ji dalis – Pietų Amerikoje. Idėją palaiko ir remia Lie tuvos kino centras, tačiau pil-
nai fi nan suoti viso gamybos proceso jie ne gali, todėl mums svarbi net ir ma žiausia
parama. 

Daugiau apie filmą (informacija lietuvių ir anglų kalbomis): www.caritaseta-
mor.com

Su mumis galite susisiekti: Tadas@ironcat.lt +37061436696
Filmo kūrėjai

www.draugas.org/kalendorius


