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Biologijos konkurso auksas –
lietuviams studentams – 4 psl.

Geriau kartu su draugu klysti negu būti prieš jį teisiam – Romain Rolland

ŠIAME NUMERYJE:

Nesenstančios 
Naujienos radijas – 3 psl. 

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
Turininga  L. Linkevičiaus viešnagė Čikagoje

Šių metų spalio 3–5 dienomis Lie tu vos
Respublikos užsienio reikalų minist-
ras (URM) Linas Linkevičius darbo vi-
zitu lankėsi Čikagoje, kur susitiko su
šiame mieste reziduojančiais ge nera-
liniais ir garbės konsulais, už sie nio po-
litikos ekspertais, lietuvių bendruo-
menės organizacijų atstovais ir ge-
neralinio konsulato įsikūrimo naujo-
se patalpose proga surengė priėmi -
mą. 

Simbolinis generalinio konsu-
lato naujų patalpų atidarymas
spalio 5 d., pirmadienį, pradėtas

pašventinimu, dalyvaujant visų Či-
kagoje veikiančių lietuviškų katali-
kų ir liuteronų parapijų kunigams.
Netrukus po to ministras kreipėsi į
susirinkusius lietuviš kų organiza-
cijų atstovus, dėkodamas už nuosek-
lią paramą Lietuvai, ypač siekiant jos
išlaisvinimo sovietinės okupacijos
laikotarpiu. „Jūsų visų, kaip ir pa-
skutiniojo prieškario nepriklauso-
mos Lietuvos paskirto ir okupacijos
laikotarpiu daug nuveikusio gene-
ralinio konsulo Petro Daužvar džio,
vaidmuo siekiant Tėvynės iš lais vini-
mo buvo esminis”, – sakė L. Linke-
vičius. Užsienio reikalų ministras
ypač šiltai prisiminė liepos mė nesį
vykusią dešimtąją Šiaurės Ame rikos
lietuvių Dainų šventę – renginį, pa-
demonstravusį JAV ir Kanadoje gy ve-
nančios diasporos vienybę ir įteikė
padėkos raštus šios šventės rengė-
jams: Vytui Čuplinskui, Dariui Poli-
kaičiui, Kastyčiui Giedraičiui bei
kitiems, prisidėjusiems prie jos ren-
 gimo ir įgyvendinimo. – 2  psl.

ŽIVILĖ KAREVAITĖ

Garsiausi pasaulio fotog-
rafai sa vo mokiniams
dažnai pataria kuo dau-

giau žvalgytis, net ilgoje kelio-
nėje autobusu nemiegoti ir nuo-
lat dairytis pro langą. Juk ne-
žinai, ką netikėto pa matysi.
Panašiai nutiko ir su šio bene
didžiausio naujos „Panelės”
straips nio herojėmis. Su 17-
mete Lile akis į akį netikėtai su-
sidūrėme... auto buse. Švie-
siaplaukė mergina pa prašė pa-
saugoti lagaminą, kol ji pirks
bilietą. Kai ji sugrįžo pasiimti
daiktų, kažkas skatino pa-
klausti, kurgi ji su tokiu di-
džiuliu lagaminu skrenda. „Į
Va rėną”. Kur?! Į Varėną juk
niekas neskrenda, kas čia per
nesusipratimas? Ir tik po trečio
sakinio supra tau, kad ši jauna
keliauninkė – ne atostogaujan-
ti Lietuvos moksleivė, o čia iš
labai toli atvykusi ir puikiai lie-

Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius įteikia padėką architektui R. Griškeliui

Užsienio reikalų ministras ,,sidabrinio balso” mergaitei – Agnei Giedraitytei padova-
nojo sidabrinį šaukštelį, o jaunoji dainininkė ministrui – savo kompaktinę plokštelę.

Lietuva? Labai graži!

 tuviškai kalbanti išeivių atžala sava no-
rė, vasarą po mokyklos skyrusi ne va-
karėliams, o geriems darbams Lie tuvo-

je. Ir, pasirodo, ji atvyko su visu būriu
bendraamžių bendra minčių!

– 10 psl.

Veronika, Daina ir  Marija Eglės Juozaitytės nuotraukos
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L. Linkevičiaus viešnagė Čikagoje
Atkelta iš 1 psl.

Vėliau kalbėjęs generalinis kon-
sulas Marijus Gudynas pabrėžė: „Ne
konsulato patalpos, bet žmonės, kurie
jame dirba ir kurie čia buriasi, yra pa-
tys svarbiausi. Greta generalinio kon-
sulato nuolat plazdėsianti trispal vė
ne tik pristatys Lietuvą miesto gy ven-
tojams ir svečiams, bet kartu simboli-
zuos jau daugiau nei šimtmetį šia me
mieste gyvenančių lietuvių vaidmenį
kuriant tiek Lietuvos, tiek JAV ateitį.”
Konsulas nuoširdžiai dė kojo visiems,
prisidėjusiems prie ge neralinio kon-
sulato perkėlimo bei įsi kūrimo. Ypač
daug padėjusiems archi tektui Riman-
tui Griškeliui bei advo katui Alexander
Rimui Domans kiui įteiktos užsienio
reikalų minis tro padėkos „už ženklią
ir svarią pa galbą planuojant bei įgy-
vendinant Lietuvos Respublikos ge-
neralinio konsulato Čikagoje perkėli-
mą į naujas patalpas
NBC Tower pastate”.
Taip pat padėkota Taurui
Bubliui, Simonui Vertel-
kai ir Andriui Šližiui,
nuoširdžiai talkinusiems
įrengiant naujas konsu-
lato patalpas. Vakaro
programa baigta solistės
Agnės Gied raitytės pui-
kiai atliktomis dainomis.

Renginio svečiai ap-
žiūrėjo konsu lato atida-
rymui specialiai pareng-
 tą čia dirbusių konsulų
Antano Kal vaičio ir Pet-
ro Daužvardžio 120-
osioms gimimo meti-
nėms paminėti skirtą pa-
rodą, o taip pat gėrėjosi
eksponuotomis lietuvių
dailininkų šiuolaikinių
vaikų knygų iliustraci-
 jomis.

Tą pačią dieną L. Linkevi čius, su-
sitikęs su Čikagoje reziduojančiais
diplomatinių įstaigų vado vais, dau-
giausia dėmesio skyrė padė čiai Uk-
rainoje ir Sirijoje bei nepa kan kamai
pasaulio šalių reakcijai į šiuos karinius
konfliktus. Ministras ypač pabrėžė
vertybėmis grįstos politikos svarbą
sprendžiant opiausias užsienio politi-
kos problemas, taip pat nemažai dė-
mesio skirta Europos Są jungos Rytų
partnerystės politikos ateičiai. 

Privačiame susitikime su di džiau-
 sios užsienio politikos srityje vei kian-
čios organizacijos „Chicago Coun cil on
Global Affairs” prezidentu bei buvusiu
kolega JAV ambasadoriumi prie NATO
Ivo Daalder pasi keis ta nuomonėmis
apie galimus ak tualiausių užsienio
politikos klausi mų sprendimo būdus,
aptarta, kaip stiprinti JAV ir Europos

Sąjungos bendradarbiavimą. L. Lin-
kevičius pa kvietė I. Daalder į Lietuvą
dalyvauti 2016 metų „Sniego susitiki-
me” – tradicinėje Europos ir Šiaurės
Ame rikos politikos strategų diskusi-
joje.

Apsilankymo Čikagoje metu mi-
 nistras L. Linkevičius taip pat dalyvavo
šv. Mišiose Švenčiausios Merge lės Ma-

rijos Gimimo bažnyčioje Mar quette
Park bei metiniuose laikraščio „Drau-
gas” pietuose.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

LR gen. konsulato Čikagoje ir 
Jono Kuprio nuotraukos

Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius su Čikagoje reziduojančiais generaliniais ir garbės konsulais

Naujų generalinio konsulato Čika goje patalpų pašventinimo akimirka

Į 107-uosius įžengusį ,,Draugą” metinių pietų proga pasveikino LR ambasada
Washingtone ir ambasadorius Rolandas Kriščiūnas.  Nuoširdžiai dėkojame  – Redakcija.
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Mes norime eteriu perduoti ramybę

Jau vienuolika metų, kai Lietu voje girdima nekomercinė
katalikiška radijo stotis „Marijos radijas”,  Romos Kata-
likų Bažnyčios doktrina besivadovaujančio tarptautinio
radijo transliuotojo „Radio Maria”  pada linys.

Pirmosios radijo laidos pradėtos transliuoti Kaune
2004 m. rugpjūčio 30 d., po mėnesio – Klaipėdoje ir Šiau-
liuose.

Apie „Marijos radiją”  Lietuvoje pasakoja šios sto-
ties programų direktorius kun. Gintaras Blužas, OFS. 

– Kaip gimė ,,Marijos radijas”? 
– Pirmiausia, tai buvo teologijos daktaro kapu-

cino brolio kunigo Vincento Tamašausko mintis įkur-
ti katalikišką radijo stotį. Paskui salezietis Palemono
parapijos klebonas kun. Massimo Bianco, atvykęs iš
Italijos, pakartojo šią idėją, nes jis gerai žinojo pa-
saulinę „Marijos radijo”  stotį. Jis pirmasis  padėjo
užmegzti ryšius. Taip italų dėka ir užgimė lietuviš-
kasis „Marijos radijas”. Jeigu ne jie – tai nežinia, kaip
būtume įsisteigę, nes pirmosios lėšos ir buvo jų, ita-
lų.  

Iš pradžių „Marijos radijas”  nebuvo pasaulinis
radijas – tai buvo tik parapijinė radijo stotis. Italijoje
katalikiškų radijo stočių yra daugybė. Dešimtimis,
o gal net ir dar daugiau. Tačiau labai greitai ji išplito
po visas šalis, po visą pasaulį. Šiandien sunku pa-
sakyti, kiek yra stočių, nes vis atsidaro naujos. Ta-
čiau, manyčiau, kad dabar jų yra per septyniasdešimt
ir veikia visuose pasaulio kontinentuose. Beje, visai
neseniai ,,Marijos radijas” ėmė veikti Latvijoje,
Makedonijoje. Kai kuriose šalyse  jų yra net ne po vie-
ną – transliuojama skirtingomis kalbomis. Taigi, sto-
čių yra gerokai daugiau nei šalių, kuriose veikia „Ma-
rijos radijas”.  

Lietuvoje ši stotis veikia jau 11 metų. Pirmasis
lietuviškosios stoties steigėjas ir direktorius buvo ku-
nigas Oskaras Petras Volskis. Vėliau ,,Marijos ra-
dijui”  vadovavo kun. Kęstutis Kėvalas,  o dabar, grei-
tai bus jau treji metai,  – esu aš. 

– Ar daug turite etatinių darbuotojų, savanorių? 
–  Savanorių net nesuskaičiuojame. O darbuotojų

dabar yra 12. Tačiau pagrindinės mūsų pajėgos, be
abejo, yra savanoriai.  Darbuotojai yra tarsi sava-
norių koordinatoriai. Ir, savaime suprantama, jeigu
kas atsitinka su savanoriais – mes juos pakeičiame
eteryje. Juk žmonėms visko gali nutikti...

„Marijos radijo”  pagrindinis veiklos principas
– veikti per savanorystę. Jeigu neliktų savanorių, ne-
galėtume aprėpti tiek, kiek apimame dabar. Mūsų lai-
dų vedėjai – savanoriai ir keletas kunigų. Turime sa-
vaitinių laidų, kurias veda net po keturis savanorius
– kiekvienas kartą per mėnesį. Turime ir apie 30 ku-
nigų, bendradarbiaujančių su mumis, turinčių nuo-
latines savo laidas. Kasdieninę homiliją rengia ir
skaito vis kitas kunigas. 

Radijuje dirba tokie savanoriai, kurie patys
laidų neveda, bet be jų pagalbos kiti nebūtų girdimi –
tai daugiau techniniai ar administraciniai pagalbi-
ninkai. 

– Ateina žmogus iš gatvės ir sako: patirties radijuje ne-
turiu, tačiau noriu vesti laidą... Ką jam atsakote?  

– Žinoma, taip nebūna, kad kažkas pasako – „no-
riu”,  ir mes iškart suteikiame eterį. Dažniausiai mes
patys ieškome, kas galėtų vesti laidą, kokią mes su-

Skelbiame 
Naujieną,
kuri 
nesensta

galvojam, kokios mums labiausiai  trūksta.  Su-
prantama, kad  į pasisiūlymą visuomet atsižvelgia-
me, – gali būti malonus atradimas. Stengiamės at-
kreipti dėmesį į  balso tembrą, tarseną, artikuliaci-
ją, kirčiavimą, lietuvių kalbos jautimą ir išmanymą,
sugebėjimą aiškiai dėstyti savo mintis ir pan. Tačiau
dar svarbiau mums tai, kokią nuotaiką savo balsu su-
kelia kalbėtojas – kad nebūtų migdantis, pernelyg
flegmatiškas, bet ir ne per daug džiaugsmingas. Mes
norime eteriu perduoti ramybę. Balsas turi tikti ir
maldai – juk ji sujungia tūkstančius klausytojų. Mels-
tis nebūtina paplonintu, dirbtinai skambančiu bal-
su. Tačiau turi jaustis gyvumas, ugnis. Dvasia turi
sklisti kartu su malda. Skaitantis maldą per „Marijos
radiją” turi būti pavyzdys kitiems, tuo metu besi-
meldžiantiems drauge namuose. Dar griežtesni bal-
so reikalavimai  skaitantiems Šv. Raštą ar knygas.
Beje, pas mus skaityti ateina ir aktoriai, profesio-
nalūs diktoriai.

– O kaip jūs apibūdintumėte savo radijo stotį, kaip ją
pristatytumėt tam, kuris niekada nėra jūsų klausęs? 

– Tai jau užrašyta mūsų radijo logotipe: „Krikš-
čioniškas balsas – jūsų namuose”.  Mūsų radijas yra
su misija: skelbiame Naujieną, kuri nesensta. Ne-

skubant skelbiame Gerąją Naujieną. Skelbiame ne
vien žodžiais, bet ir suburdami klausytojus bendrai
maldai. Malda mūsų radijuje  – labai svarbus seg-
mentas. Gal kam ir keistai atrodo melstis per radi-
ją.  Kiekvienas radijas kuria savo nuotaiką. Mes taip
pat prisidedame prie ramybės skleidimo. Mes su-
teikiame žmonėms daug paguodos. 

Dažnai darome ir tiesiogines transliacijas. Tu-
rime klausytojų liniją – bet kas gali mums į laidą pa-
skambinti, išsakyti maldos intencijas. Yra laidų, į ku-
rias galima paskambinti ir pasidalinti savo mintimis,
ar paklausti kunigo, kas rūpi, ko nežino, bet nori su-
žinoti. Per savaitę paruošiame per dvi dešimtis ori-
ginalių laidų. Išsilaikome vien tik iš aukų – jokios
reklamos pas mus nebūna. O sumos, kurias kas mė-
nesį turime surinkti, – tikrai nemažos. Radijas – bran-
gu. Pati didžiausia suaukotų lėšų dalis skiriama ra-
dijo stoties dažnių išlaikymui. 

–  O klausomumą sekate? 
– Ne, mums tai nėra aktualu. 

– O dėl savęs pačių? 
– Ne, nes užsakyti  klausytojų apklausą yra la-

bai brangu, o mes nenorime švaistyti aukotojų pi-
nigų. Mes itin atsakingai elgiamės su suaukotais pi-
nigais.  

– O jūsų programos girdimos visoje Lietuvoje? 
– Dar ne 100 procentų teritorijos esam girdimi,

bet jau beveik. Jau baigiam susilyginti su naciona-
liniu radiju, „dengiame” beveik visą Lietuvą. 

– Papasakokite apie savo darbuotojus: kas ką veikia?
– Turime du darbuotojus viešiesiems ryšiams,

kurie rūpinasi ir paramos paieškomis. Vienas jų  dir-
ba Vilniaus „Marijos radijo” studijoje – jis ir ope-
ratorius, ir darbų koordinatorius (jo rūpestis sude-
rinti kada koks įrašas, kada kokia transliuojama lai-
da iš Vilniaus studijos, prižiūri studijos patalpas ir
pan.). Yra keli garso operatoriai, koordinatorius Kau-
no studijoje. Jie derina savanorių darbus, savanorių
laidas, jas redaguoja, daro išankstinius įrašus, pa-
ruošia laidas kartojimams, tvarko fonoteką, laidų ar-
chyvus ir atlieka daugybę kitų darbų. Tikrai čia yra
ką veikti – gan sunkiai ir įtemptai sukamės per die-
ną. 

–  Ar daug laiškų gaunate?
– Netrūksta. Bet mes su klausytojais bendrau-

jame ne vien laiškais – į daugelį mūsų laidų galima
paskambinti tiesiogiai, parašyti SMS žinutę. Mes ne-
blogai jaučiame savo klausytoją. Juo labiau kad daž-
nai važiuojame į parapijas pabendrauti su žmonėmis,
dažnai transliuojame šv. Mišias tiesiogiai iš įvai-
riausių atlaidų, net ir iš mažų miestelių ar kaimelių
bažnyčių. Po transliacijų taip pat dažniausiai dar pa-
bendraujame su vietos tikinčiaisiais, palaikome
betarpišką ryšį. 

Nukelta į 14 psl.

„Marijos radijo” Lietuvoje programų direktorius kun. Gin -
ta ras Blužas, OFS. 



DALIA SHILAS

Rugsėjo 24–28 dienomis Bostone, Mas-
sachusetts valstijoje, vykusiame pres-
tižiniame sintetinės biologijos konkur-
se „iGEM” (angl. Internatio nal Geneti-
cally Engineering Machine Competi-
tion) septynių Vilniaus universiteto stu-
dentų komanda „Vilnius iGEM” iškovojo
aukso medalį ir pa teko tarp penkių ge-
riausiųjų savo srityje.

Šiame nuo 2004 metų vykstančia-
 me Massachusetts technologijos
in stitute (Massachusetts Institu-

te of  Tech nology) įsteigtame konkurse
dalyvavo 282 komandos, kurias suda rė
daugiau nei 3 000 žmonių iš geriau sių
pasaulio universitetų. Lietuva, at stovau-
jama pirmos komandos iš Bal tijos šalių
„Vilnius iGEM”, žengė vie ną pirmųjų
žingsnių į tarptautinę erdvę.

Lietuviai konkurse kūrė bakteriją

Konkurso „iGEM” tikslas – suburti studentus ir
net moksleivius į komandą suteikiant jiems galimybę
visą vasarą įgyvendinti savo idėjas sintetinės bio-
logijos srityje. Konkur se realizuojama idėja turi
būti susijusi su pasaulyje aktualia problema. Kon-
kurso dalyviams keliami itin aukšti reikalavimai, nes
didžioji da lis atliktų projektų pritaikomi praktiko-
je, sprendžiant aktualias problemas aplinkosaugos,
medicinos, gamybos ir kitose srityse.

Lietuvių komanda buvo nominuota už konkur-
se pristatytą projektą „ColiClock”, sprendžiantį
bakterijų senėjimo klausimus, o praktikoje jis gali
būti pritaikomas naudojant genetiškai modifikuotas
bakterijas pasėliams ar augalams tręšti, įvairių pa-
viršių apsaugai ir ligoms gydyti.

Komanda „Vilnius iGEM” kon kurse kūrė bak-
teriją, galinčią prisi dė ti prie genetiškai modifikuo-
tų or ganizmų (GMO) kontrolės. Studentai konstravo
sistemą, kuri leistų bak te rijai pasenti ir numirti. Dėl
tokio me chanizmo smarkiai sumažėtų horizon talios
genų pernašos ir GMO plitimo tikimybė. GMO kont-
rolės mechanizmų kūrimas yra ypač svarbus, nes mo-
difikuotų organizmų plitimas ša lia mūsų yra ak-
tualus visame pasau lyje. Vilniaus komanda padėjo
visuo menei suprasti, kas yra sintetinė biologija, mo-
difikuoti organizmai ir kur jie pritaikomi.

Komandoje – septyni studentai

Pirmąją komandą „Vilnius iGEM” sudaro sep-
tyni Vilniaus universiteto studentai: Ieva Savickytė,
Ieva Rauluševičiūtė, Ingrida Olen draitė, Mykolas
Bendorius Danielius, Dvareckas, Barbora Bajorinaitė
ir Šarūnas Tumas.

Ieva Savickytė ir Ieva Raulu še vičiūtė Vilniaus uni-
versiteto ketvirtame kurse studijuoja genetiką.
„Kon kursas „iGEM” mums reiškia naują patirtį ne
tik laboratorijoje, bet ir už jos ribų, – sako Ieva Sa-
vickytė. – Tikiu, kad šiuo projektu atversime duris
į pasaulį visiems biomokslų srityje dirbantiems lie-
tuviams. Norime išbandyti kuo daugiau naujų daly -
kų.”

Ingrida Olendraitė, „komandos šypsenėlė”, Vilniaus
universitete bai gė molekulinės biologijos studijas, o
šį rudenį pradės studijuoti magistrantūroje Londo-
ne – University College London. „Mano už duotis –
koordinuoti komandos darbą ir su mūsų idėjomis su-
pažindinti plačiąją visuomenę. Tai tikras iššūkis, ta-
čiau kartu ir nepaprastai smagi veikla.”

Mykolas Bendorius, vienas iš laboratorijos guru,
Vilniaus universitete studijavo molekulinę biologi-
ją, o šiais metais pradės magistrantūros studijas
Prancūzijoje, Lione, universitete École Normale Su-
périeure. „Prie ‘iGEM’ prisijungiau todėl, kad tai pui-

ki galimybė apjungti mokslą, meną ir verslą. Tai tik-
ra kūryba.”

Danielius Dvareckas, „Vilnius iGEM” internetinio
puslapio kūrėjas ir dizaineris, šiais metais baigė bio-
chemijos bakalauro studijas Vilniaus universitete.
Danielius kartu su Dai nium Tautvaišu sukūrė ko-
mandos logotipą. „Šis konkursas man puiki galimybė
įgyti naujų žinių ir įgūdžių. Mano moto – tobulink
ir tobulėk. To ir siekiu konkurso ‘iGEM’ projekte.”

Barbora Bajorinaitė, jauniausia komandos narė,
šiuo metu Vilniaus universitete studijuoja geneti-
ką. „Tik šiais metais pradėjau dirbti laboratorijoje,
todėl konkursas ‘iGEM’ man yra viena pirmųjų ir
svarbiausių praktikų.”

Šarūnas Tumas Vilniaus universitete baigė bio-
chemijos bakalaurą ir tęsia studijas Kopenhagos uni-
versi tete. „Konkursas ‘iGEM’ yra puiki proga išmokti
suplanuoti mokslinį pro jektą ir patikrinti kritinį
mąs tymą. Kartu su Mykolu koordinuojame mūsų pro-
jekto laboratorinį darbą.”

„iGEM” – puiki niša studentams 
išlaisvinti vaizduotę ir kurti

Sveikiname ir didžiuojamės mū sų jaunaisiais
mokslininkais, kurie Bostone vykusiame konkurse
„iGEM” buvo nominuoti kartu su Harvardo, Hei-
delbergo universitetų, Massachuetts technologijų
instituto komandomis. Toks komandos įvertini-
mas – ne tik prestižinė patirtis komandos nariams,
bet ir didelė pas kata Lietuvos biotechnologijų
mokslo krypties studentams. „Tikimės, kad mūsų
pergalė padės atverti duris ki tiems jaunų moksli-
ninkų projektams ir prisidės prie mokslo pažangos
Lietuvoje”, – džiaugėsi studentai.

„Manome, kad Lietuvai tikrai reiktų ir toliau
dalyvauti konkurse ‘iGEM’, – sako Ieva Savickytė.
– Tai reikšmingas tarptautinis ‘ringas’, kuriame lie-
tuviai pajėgūs konkuruoti su stipriausiais pasaulio
universitetais ir užimti aukščiausias vietas. Jau da-
bar sulaukėme keleto susidomėjusių studentų pra-
šymų, o ateityje tikimės dar didesnio palaikymo, stu-
dentų ir dėstytojų aktyvumo. Konkursas ‘iGEM’ yra
puiki niša studentams išlaisvinti vaizduotę ir kur-
 ti, tad manome, kad su laiku dalyvavimas šiame kon-
kurse turėtų tapti nuolatine ir itin naudinga prak-
tika Lietuvos universitetuose, o gal netgi ir gim-
nazijose”.

Studentai susitiko su 
ambasadoriumi  ir Bostono lietuviais

Kelionės į JAV metu komandos nariai ne tik da-
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

„iGEM” konkurse lietuviai studentai laimėjo auksą

Keturi „Vilnius iGEM” komandos nariai pristatė savo projektą  Lietuvos ambasadai JAV ir jos vadovui ambasadoriui Ro-
landui Kriš čiūnui. Iš kairės: Ieva Rauluševi čiūtė, Barbora Bajorinaitė, Ieva Sa vickytė, Lietuvos ambasadorius JAV Rolan-
das Kriščiūnas ir Danielius Dvareckas.     Studentų asmeninio archyvo nuotraukos

Pirmąją komandą „Vilnius iGEM” sudaro septyni Vilniaus universiteto studentai. Iš kairės: Šarūnas Tumas, Mykolas Bendorius, Danielius
Dvareckas, Ieva Savickytė, Barbora Bajorinaitė, Ieva Rauluševičiūtė ir Ingrida Olendraitė. 
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Šių metų Jungtinių Tautų (JT) Genera-
linės Asamblėjos metu rug sėjo 27–28
dienomis, po šešerių metų pertraukos,
New Yorke viešėjo Rusi jos prezidentas
Vladimiras Putinas. Dėl Rusijos vykdo-
mos neteisėtos in vazijos Ukrainoje, ka-
rinių dalinių dislokavimo Sirijoje, tarp-
tautinių su tarčių nesilaikymo ir itin ag-
resyvios užsienio politikos kaimyninių
šalių atžvilgiu New Yorke vyko Rytų Eu-
ro pos šalių protestas. Per dvi dienas
buvo suorganizuoti net trys protesto
mitingai, kuriuose dalyvavo ukrai nie čiai,
baltarusiai, latviai ir lie tu viai.

New Yorko lietuviai aktyviai da-
 lyvavo protesto mitinguose ir
eiseno se prieš Vladimiro Puti-

no vykdomą politiką Ukrainos atžvil-
giu. Prie pro testuotojų rugsėjo 27 die-
ną šalia Jungtinių Tautų būstinės pri-
sijungė tautiniais drabužiais pasipuo-
šusi Aldutė Bulotaitė-Belzer, „Nema-
tomo fronto” filmo režisierius Vincas
Sruo ginis ir kiti New Yorko lietuviai.

Lietuvos televizija (LRT) trans lia-
 vo reportažą iš sekmadienio ryto pro-
testo prie JT būsti nės. Žurnalistai pa-
kalbino Aldutę Bulotaitę-Belzer – lie-
tuvę aktyvistę, protestuojančią prieš
Kremliaus politiką dar nuo aštuntojo
dešimtmečio. Moteris koresponden-
tams parodė nuotraukų iš ankstesnių
(1980–1991 m.) protestų New Yorke. Po
ilgos pertraukos ji vėl atsidūrė pro-
testuotojų gretose. 

LRT korespondentams ji sakė ko-
vojanti „Prieš Putiną, jo akcijas ir ką
jis yra ‘pridirbęs’ ne tik Ukrainoje, bet
ir Sirijoje, kitur. Mes esam lietuviai,

Bostono lietuvių klube penki komandos studentai susitiko su Bostono lietuvių bendruomenės atstovais ir pristatė savo projektą. Iš kai-
rės sėdi: studentai Danielius Dvareckas, Ieva Rauluševičiūtė, Ieva Savickytė, Barbora Bajorinaitė ir Šarūnas Tumas. 

Dalios Shilas nuotraukos

New Yorko lietuviai dalyvavo protestuose prieš Kremliaus politiką

Prie protestuotojų rugsėjo 27 dieną šalia JT
būstinės prisijungė tautiniais drabužiais
pasipuošusi Aldutė Bulotaitė-Belzer (vidu-
ryje), „Nemato mo fronto” filmo režisierius
Vincas Sruoginis (prie Ukrainos vėliavos), ir
kiti New Yorko lietuviai.

Protes tuotojų archyvo nuotr.

Aldutė Bulotaitė-Belzer LRT žurnalistams sakė protestuojanti prieš Kremliaus politiką
dar nuo aštuntojo dešimtmečio.                                         Iš www.lrt.lt reportažo nuotrauka

mes visada užstosim kaimynus ukrai-
niečius draugus, ir save apginsim.”
Visą reportažą galite pažiūrėti
www.lrt.lt/mediateka/irasai#/prog-
ram/1457 (laidos „Šiandien” rugsėjo 27
dienos įrašas).

„Draugo” info

lyvavo konferencijoje, bet ir pristatė
savo projektą   Lietuvos ambasadai
JAV ir jos vadovui amba sadoriui Ro-
landui Kriščiūnui. „Am basadorius
buvo labai malonus ir entuziastingai
pritarė idėjai plėsti Lietuvos studentų
mokslinę praktiką, – pasakoja Ieva Sa-
vickytė, viena iš keturių komandos
dalyvių, susiti kusių su ambasadoriu-
mi. – Mes pristatėme savo idėją ir patį
konkursą ‘iGEM’. Ambasadorius ap-
rodė istorija alsuojantį ambasados pa-
statą ir papasakojo daug įdomių daly-
kų apie Lietuvą ir JAV, apie čia gyve-
nančius lietuvius. Labai džiaugiamės
ne tik nuoširdžiu mūsų komandos pa-
laikymu, bet ir ambasadoriaus pa-
stangomis plėtoti mokslinę pažangą
Lie tuvoje ir už jos ribų.”

Bostono lietuvių klube penki ko-
mandos studentai taip pat susitiko su
Bostono Lietuvių Bendruomenės (LB)
atstovais ir pristatė savo projektą. Su-
sitikime su studentais dalyvavo dr. Re-
gina Balčaitienė – JAV LB  XXI Prezi-
diumo narė, Naujosios Anglijos LB
apygardos pirmininkė; Rima Gir niu-
vienė – JAV LB XXI Prezidiumo narė,
LB Bostono apylinkės pirmi ninkė;
Daiva Navickienė, JAV LB Krašto val-
dybos Švietimo tarybos pirmininkė;
Dalia Shilas – Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės (PLB) Vie šų jų ryšių komi-
sijos pirmininkė, JAV LB XXI Prezi-
diumo narė ir kiti Bos tono LB atstovai.

„Mūsų pasiruošimas ir įdėtos pa-
stangos atnešė sėkmę. Esame labai dė-
kingi VU Biotechnologijos instituto
profesoriui Virginijui Šikšniui už glo-
bą ir pagalbą kuriant komandą, ko-
mandos idėjos autoriui Dainiui Taut-
vaišui, rėmėjams ir visiems, ku rie
mus palaikė”, – sakė studentai.

Nuoširdžiai dėkojame Bostono LB
atstovams, padėjusiems skleisti žinią

apie „iGEM” konkursą ir pirmąją lie-
tuvių komandą „Vilnius iGEM”. Tai pat
esame dėkingi Rūtai Motiejūnaitei su
vyru, Kęstučiui ir Rikantei Kvera-
goms, Laurai Apple ton už studentams
suteiktą nakvynę ir PLB valdybos na-
rei Daliai Shilas, padėjusiai viską or-
ganizuoti.

Grįžusius komandos narius oro
uoste su šypsenomis veiduose pasi-
 tiko pasiilgusios šeimos bei draugai.
Lietuva žinią apie tokį svarbų laimė ji-
mą sutiko itin džiaugsmingai. Ko man-
dos nariai sulaukė kvietimų pa pasakoti
apie konkursą ir sintetinę biologiją
įvairiuose renginiuose, apie juos rašė
keletas informacijos kana lų.

Konkurse pristatytas projektas „ColiClock” sprendžia bakterijų senėjimo klausimus. Iš kai-
rės: studentai Barbora Bajorinaitė, Šarūnas Tumas, Danielius Dvareckas, Ieva Savickytė
ir Ieva Rauluševičiūtė.



nienė; iždininkė – ps. fil. Elytė Mau-
rukienė; sekretorė – j. vs. Dana Miku-
žienė; tiekimo sky rius – s. Loreta Ju-
čienė; renginių vedėjos – ps. fil. Tina
Buntinienė ir s. fil. Ramunė Papartie-
nė; tinklalapio vedėja – ps. Audronė Ma-
tutienė; „Facebook” – s. Rasa Rama-
nauskienė; korespondentė – s. fil. Rita
Rašymienė; tunto archyvo vedėja – s.
fil. Vida Brazaitytė; programos koor-
dinatorė – vs. fil. Aušra Jasaitytė-Pet-
ry; Kaziuko mugės dar bų vedėja – ps.
Audronė Matutienė. Be šių visų darbš-
čių moterų, į vadiją taip įeina visos
draugininkės ir vyr. skaučių būrelio va-
dovės – Liepsnelių ir giliukų (pačių jau-
niausių skautukų) draugininkai And-
rėja ir  And rius Jarašiai, Saulučių
(paukštyčių) dr-vės draugininkė ps.
fil. Julytė Kudirkienė, Šešupės (skau-
čių) dr-vės draugininkė ps. fil. Judita
Urba-Hoch,  Živilės (prityrusių skau-
čių) dr-vės draugininkė sesė Lidija Šo-
 liūnienė, Austėjos būrelio vadovė vs.
Audra Lintakienė, Čiurlionienės bū re-
lio vadovė ps. Zita Baltramonaitė, Emi-
lijos Platerytės būrelio vadovė ps. Ire-
na Meilienė, J. Augustaitytės-Vaičiū-
nienės būrelio vadovė vs. fil. Aušra Pet-
ry, Juzės Daužvardienės būrelio vado-
vė vyr. sk. Aldona Urbienė, Sutemų bū-
relio vadovė ps. Shirley Ambutienė,
Verpsčių būrelio vadovė sesė Vida Ri-
mienė ir Žiežirbų būrelio vadovė vs.

Dalia Trakienė. Prisijungs ir kitos se-
sės – kaip instruktorės, talkininkės
ar pagalbininkės. Malonu, kad Audra
ir Aras Lintakai sutiko būti AVK tun-
to Rako stovyklavietės tėvūnai.

Po visų pranešimų ir įsakymų at-
ėjo laikas sveikinimams, dovanoms ir
ledams. Aušros Vartų/Kernavės tuntas,
atsidėkodamas už sunkų darbą ir gerą
vadovavimą pasveikino buvusią tun-
tininkę ir įteikė gražų japonišką klevo
medelį su įvairiaspalviais lapais, ant
kurių pasirašė skautės. Taip pat buvo
įteikta visų sesių pasirašyta nuotrau-
ka iš 2015 metų Rako stovyklos. Sesė
Nida perdavė sesei Renatai labai gražią
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Čikagos Akademikų skautų sąjūdžio metinė šventė
Čikagos Akademikų metinė šventė vyks spalio 16–18 dienomis. 

Prašome pasižymėti savo kalendoriuose šiuos renginius:

– Penktadienį, spalio 16 d., 7 val. v. Ateitininkų namuose, Lemont, IL, rodysime fil-
mą „Kaip mes žaidėme revoliuciją”. Po filmo – Dariaus Polikaičio paskaita.

– Šeštadienį, spalio 17 d., 5:30 val. p. p. Willowbrook Ballroom, 8900 Archer Ave. Wil-
low Springs, IL 60480 vyks  iškilminga sueiga/vakarie nė/šokiai. Vietas užsisakyti tel.
773-351-5348 (Aleksandra Stalionytė) arba el. paštu: alex.stalionis@gmail.com

– Sekmadienį, spalio 18 d., 11 val. r. šv. Mišios Švč. Mergelės Ma rijos Gimimo baž-
nyčio je Marquet te Parke. Po Mišių – kapų lankymas Šv. Kazi miero  ir Tautinėse ka-
pinėse.

AVK tuntas turi naują tuntininkę

FIL. RITA RAŠYMIENĖ

Aušros Vartų/Kernavės (AVK)
tunto rudeninė ir tuntininkių
parei gų perdavimo sueiga įvy-

ko rugsėjo 19 d., šeštadienį, Pasaulio lie-
tuvių centre Lemonte.  Rugsėjo 1 d. sesė
Renata  oficialiai perėmė tuntininkės
parei gas iš sesės Nidos Petronienės.
Nuo to laiko naujoji tuntininkė kvietė
savo vadiją ir sudarė naujus planus.
Sesė Renata Ramanauskaitė-Borucki
buvo paskutinė Aušros Vartų tunti-
ninkė prieš 22 metus, kai buvo su-
jungti du tuntai. Taigi, ji yra nauja da-
 bartinė AVK tuntininkė, bet su sa vim
atsineša daug patirties ir žinių, daug
naujų minčių ir kai kurių senų, bet tik-
rų darbo pagrindų. Prie salės visus pa-
sitiko sesė Marytė Kriau čiū nienė, kuri
rinko skaučių parašus ir nario mo-
kesčius. Reikėjo pasirašyti ant spalvoto
(popierinio) klevo lapo ir ant tunto
nuotraukos, kuri buvo da ryta Laisvės
Žingsnių Rako stovykloje. Pasirodo,
tai – dovanos išeinančiai tuntininkei.
Sesėms išsirikiavus, iš kil mingą sueigą
vedė komendantė Alina Meilytė. Ji
perskaitė tunto įsa kymus, kurie atlei-
do sesę Nidą iš pa reigų, padėkojo jai už
puikiai atliktą vadovavimą bei sveiki-
no sesę Renatą ir linkėjo jai visa ko ge-
riausio naujose pareigose. Pareigų per-
davimo apeigas atliko sesė Dana Mi-
kužienė. Buvo įnešta tunto vėliava.
Sesė Dana pakvietė buvusią tuntinin-
kę sesę Nidą  ir perdavė jai tunto vė-
liavą. Nida sa vo ruožtu įteikė vėliavą (ir
,,simboliš kai” visą tuntą) naujai tun-
tininkei sesei Renatai. Būti tuntininke,
kaip visi žino, yra nelengvas įsiparei-
gojimas. Bet jeigu yra gera vadija ir
stipri komanda, tas darbas pasidaro žy-
miai lengvesnis. Nau joji adjutantė sesė
Rūta Ozers perskaitė pirmą sesės Re-
natos įsakymą, kuriame buvo prista-
tyta nauja vadija. 

Naują Aušros Vartų/Kernavės va-
 diją sudaro: tuntininkė – vs. fil. Rena-
ta Borucki; tuntininkės pava duo toja –
ps. fil. Ramona Stephens-Žemaitienė;
adjutantė – s. fil. Rūta Ozers; komen-
dantė – ps. Alina Mei lytė; narystės
koordinatorė – sesė Marytė Kriaučiū-

J. vs. Dana Mikužienė prašo buvu sią tuntininkę s. fil. Nidą Petronienę perduoti vėliavą nau-
jai tuntininkei.

Tunto vėliava perduota naujai tuntininkei  vs. fil. Renatai Borucki (d.).
Loretos Jučienės nuotraukos

gėlytę (ją gavo prieš dvejus su puse
metų perėmusi tuntą) ir pajuokavo:
„Nenumarinau gėlytės ir taip pat ne-
numa rinau tunto”. Naujai tuntinin-
kei bu vo įteiktas krepšelis reikmenų ir
pa tarimų, kad jai antrą kartą būtų
lengviau vado vauti. Krepšelyje buvo ra-
 ganos kepurė ir liniuotė (jeigu ret kar-
 čiais reikės mus sudrausti); veido kau-
kė su didele nosimi ir plačiais ūsais (o
kartais mus prajuokinti); aspirinas
(gal ir galvelė nuo darbų skaudės);
„pepto-bismol” buteliukas (ir rūpes-
čiai truputį gadins skrandį); mėlyni
marškinėliai, ant jų, su blizgančiu už-
rašu „tuntininkė” (gerbsime tavo pa-
siryžimą, neužmiršdamos, kas tu tokia
esi). Naujai tuntininkei buvo palinkė-
ta daug gražių dienų ir laimingo va-
dovavimo vėl perėmus tun to vairą. Ir s.
Nidai, ir v. Renatai buvo įteikta daug
daug gražių gėlių .

Po to visi ėjo valgyti ledų, ku riuos
parūpino buvusi tuntininkė sesė Nida
Petronienė. Galėjai susikurti labai ska-
nių kombinacijų iš ledų, o  jų pa kartoti.
Jeigu nenorėjai ledų – nauja renginių
vadovė sesė Ramunė kvietė visus pa-
ragauti šviežių „taffy apples” – obuolių
ant pagaliuko su tirštu ka rameliniu pa-
dažu. Taip pat buvo dė lionė, kurią rei-
kėjo sudėti ir ją iš spręs ti. Pirma naujos
tuntininkės sueiga praėjo sklandžiai ir
tvarkin gai. Lin kime sesei Renatai daug
gražių va dovavimo dienų, glaudaus
bendra dar biavimo su tunto sesėmis ir
malo nių įspūdžių. Ranka rankon mes
kar tu žengiam skautišku keliu.

Paukštytės kantriai laukia sueigos pradžios. Iš kairės: Sonia Puido kaitė, Stefutė Deuschle,
Erika Drilin ga ir Adriana Butkevičiūtė.
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Valdovų rūmų paramos komiteto 
JAV 2015 m. ataskaita JAV LB tarybai

REGINA NARUŠIENĖ

Kiekvienais  metais, kai  sėdame rašyti metinės  atas-
kaitos, susumuoti ir pristatyti JAV LB  tarybai  ir vi-
suomenei  mūsų nuveiktus darbus,  mintimis   su-
grįžtame į  praeitį, į  pačią Lietuvos  Valdovų rūmų (VR)
atstatymo  pradžią, kai visuomenėje   vyko  diskusi-
jos, ar  reikia Lietuvai to  brangaus projekto. Šiandien
jau visi   suprantame, kad  sprendimas buvo teisin-
gas, o investicija į rūmų  atstatymą, kad ir ne pigi, bet
pasiteiso. Rūmai jau veikia, nors   dar   ir nėra pilnai
atidaryti,  gausiai   lankomi lietuvių   ir svečių  iš už-
sienio. Jie puikiai reprezentuoja   Lietuvos  didingą
praeitį bei istoriją,   čia vyksta  parodos,  koncertai, pas-
kaitos, susitikimai ir kiti kultūriniai renginiai. Valdo-
vų rūmų paramos komitetas  JAV buvo sukurtas 2003
metais, kai  šiam projektui labiausiai reikėjo  palaikymo
ir paramos.  Jis veikia po  JAV LB   skėčiu – nors ir  yra
savarankiškas padalinys,  tačiau atsakingas JAV LB.
Šis komitetas išaugo  iš   Lietuvos Valdovų rūmų pa-
ramos fondo, keliems  aktyviems   VR  atstatymo  rė-
mėjams  sumanius aktyviau į rūmų  atstatymą  įtrauk-
ti  ir JAV  gyvenančius  lietuvius  ar lietuvių kilmės as-
menis. 

Pagal sutartį su  VR paramos fondu  Lietuvoje,
mūsų komitetas atstovauja JAV lietuvius,  o
veiklos ataskaitą kasmet pateikia JAV LB Ta-

rybai  metinės Tarybos sesijoje.  Komiteto finansinę
reviziją vykdo JAV LB Kontrolės komisija.  Tokios
taisyklės  yra sutartyje, kuri buvo patvirtinta JAV
LB valdyboje. Kaip sutartyje numatyta, įkurtasis VR
paramos  komitetas   JAV  gavo teisę kaupti  lėšas VR
atstatymui, telkti  aukas, atidaryti ir laikyti atskirą
lėšų sąmatą.  Komitetas turi teisę pasirinkti finan-
savimui konkrečius Valdovų rūmų atstatymo ir
įrengimo  projektus. Nuo 2003 metų komitetas ne tik
rinko lėšas Valdovų rūmų atstatymui paremti,  tačiau
jau  surinktas lėšas investavo į atskirų  menių  bei
VR interjero įrengimą  ar apipavidalinimą.

Šiuo metu VR  paramos  komitete yra  10 narių:
Algimantas Gustaitis (JAV LB valdybos atstovas), Re-
gina Narušienė (pirmininkė), Milda Napjus, Vida
Radvenienė, Vaiva Ragauskaitė, Marija Remienė, Vio-
leta Rutkauskienė (sekretorė), Laima  Žliobienė, Da-
lia Badarienė,  Audronė Užgirienė (iždininkė) –
visi  aktyvūs ir daug  dirbantys  VR atstatymui  pri-
tariantys žmonės. 

2014 m.  VR paramos komitetas JAV buvo su-
rengęs keturis posėdžius,  o 2015 m.  (iki dabar) – jau
posėdžiavome keturis kartus.

2015 m. kovo 5 d.  protokolu, Valdovų rūmų pa-
ramos komitetas patvirtino 2014 metų  finansinę atas-
kaitą ir ją išsiuntė  JAV LB Krašto valdybos finan-
sų  vicepirmininkui   bei  JAV LB tarybos Revizijos

komisijai. Balandžio 25 d.  posėdžio protokolu  ko-
mitetas nutarė finansuoti  VR  administracijos  pa-
siūlytą  informacinės terminalų programos paruo-
šimą,  paremiant projektą  ne didesne nei 10,000 dol.
suma. Šiose  ruošiamose terminalų  programose lan-
kytojai  ras  daug vertingos informacijos  apie JAV
ir  užsienio lietuvių  indėlį, kovojant  už Lietuvos
valstybingumo  atkūrimą ir įtvirtinimą  bei JAV ir
užsienio lietuvių prisidėjimą,  atkuriant  pačius Val-
dovų rūmus.  Turinį  ir tekstą keliomis kalbomis,  ku-
riame numatoma pateikti šią   informaciją,  VR pa-
ramos  komitetas dar turės paruošti. Pateikta in-
formacija turėtų  atspindėti šias temas: 

1. Lietuvos išeivijos veikla, siekiant atkurti
Lietuvos valstybingumą, parenkant originalius eks-
ponatus. 

2. Valdovų rūmų paramos komiteto JAV veikla
(su eksponatais ir rodiniais, dokumentų kopijo-
mis).  Reikės paruošti svarbiausių akcijų, projektų
originalius dokumentus eksponavimui programose.  

3.  I  terminalo  visų VR  paramos  aukotojų są-
rašas. 

Komitetas būtų dėkingas,  jei kas norėtų prisi-
jungti prie JAV   lietuvių  veiklos atkuriant Lietuvos
valstybingumą aprašymo.  Prašome  kreiptis  į  Re-
giną Narušienę el. paštu: rbnar123@gmail.com. 

Taip pat  nuspręsta  iš komiteto  turimų  lėšų  už-
sakyti ir finansuoti ,,Tūkstantmečio varpo” mar-
murinę informacinę lentelę ir stendą. Projekto au-
torius – prof. Audrius Klimas, o gamintojai – Vilniaus
dailės akademijos meno ir dizaino laboratorija. 

Tame  pačiame  posėdyje buvo  pritarta  Mildos
Napjus  tikslines   aukas (apribotas spec. projektui)
skirti VR  Saulės laikrodžio bokštelio   projektui bei
jo  gamybai.

Birželio  30 d. posėdyje  buvo  tartasi dėl  Stefos
Urban tikslinės aukos panaudojimo. Ji buvo paau-
kojusi 10 000 dol.  savo pasirinktiems  projektams pa-
remti – atspausdinti 1,000 egz. prof. Mečislovo Jučo
knygą ,,Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė” (6,000
dol.) ir išleisti  po 1 000  egz. VR nuolatinės ekspozi-
cijos  informacinį vadovą lietuvių ir anglų kalba
(4,000 dol.).   Vadovas buvo atspausdintas už 2,158.20
eurų, tačiau nebuvo  išpildytos  sutarties sąlygos. Ko-
mitetas, gavęs tokią informaciją,  nusprendė  ne-
mokėti tų lėšų,  kadangi  Valdovų rūmų administ-
racija nesilaikė  susitarimo sąlygų. 

Rugpjūčio 12 d. posėdyje  komitetas vėl svarstė
ekspozicijos vadovų apmokėjimo reikalus,  ban-
dant surasti kompromisą  dėl šio  leidinio apmokė-
jimo. Komitetas sutiktų  sumokėti tą sumą, jei  VR
administracija pridėtų prie vadovėlio priedą – ,,ad-
dendum”,  aprašant  ,,Tūkstantmečio varpą” ir Gar-
bės lenteles  su nuotraukomis, taip pat, jei  direkci-
ja raštiškai  pasižadėtų  įtraukti  praleistą infor-
maciją  kitose  VR vadovo laidose. Savo  kompromi-
sinį pasiūlymą nusiuntėme VR administracijai.
Dabar laukiame atsakymo iš VR direkcijos, ar pri-

imtinas toks  mūsų pasiūlymas.   
2015 m. birželio 30 d. buvo paskelbta  pirmojo

pusmečio finansinė ataskaita, kurią Komitetas po-
sėdyje patvirtino paskutiniame savo posėdyje. Taip
pat  buvo  sutartinai  patvirtintas  apmokėjimas  už
išlaidas  gaminant  informacinę ,,Tūkstantmečio
varpo”  lentelę. 

2015 m. sausio 1 d. mūsų ižde buvo 102,151 dol.,
iš jų aukos apribotos  specialiems projektams – 15,300
dol. (M. Napjus 11,300 dol. ir  S. Urban 4,000 dol.), au-
kotojų nurodymu.  

2015 metais  buvo tik vienas išmokėjimas – Sau-
lės  laikrodžio bokštelio  dizaino ir gaminimo avan-
sas (Mildos Napjos auka) – 2,371 dol.  sumai. Birže-
lio 30 d.  finansinėje institucijoje buvo – 100,715 dol.
suma,  iš kurių  12,929 dol.  yra apriboti  pagal  au-
kotojų nurodymą specialiems projektams remti.
Pelno iš investicijų   gauta  935.00 dol. 

Kadangi  finansinė krizė Lietuvoje ir visame pa-
saulyje stipriai pakenkė ekonomikai, tai lėšos,  ku-
rias Vyriausybė buvo numačiusi  Valdovų rūmams,
labai  sumažėjo. Dėl to  ir VR  užbaigimas nusikėlė
į ateitį. Rūmai, kaip žinome,  buvo numatyti užbaigti
2009 m.  Dabar prognozuojama,  kad statyba gal bus
užbaigta 2018 m., bet  padidėjusios išlaidos,  pasi-
ruošiant agresijai iš rytų, gali  ir vėl atsiliepti VR  už-
baigimui. Tad visi norintys paremti  VR  projektą dar
gali aukomis  prisidėti prie Lietuvos valdovų rūmų
atstatymo.   Aukas prašome siųsti: Audronei Užgi-
rienei, 1056 Saxony Drive, Highland Park, Illinois
60035.

Komitetas vis skatina VR administraciją pa-
baigti mūsų įsipareigotus projektus,  kuriuos  ga-
lėtume apmokėti  pervedant  numatytas  ir mūsų su-
kauptas  likusias lėšas. Tikime, kad iki šių metų pa-
baigos pasiseks užbaigti atskirus  projektus.

Norėtųsi  nuoširdžiai  padėkoti  visiems  Valdovų
rūmų  atstatymo rėmėjams, aukotojams  ir komite-
tui, kuris  nuoširdžiai  dirba, siekdamas  tikslingai
panaudoti  aukotojų  paskirtas lėšas.

Regina Narušienė – Valdovų rūmų  paramos ko-
miteto JAV pirmi ninkė.

Saulės laikrodis papuošė Lietuvos valdovų rūmus, tuoj bus
pagamintas bokštelis.

,,Tūkstantmečio varpas”  ir naujai paruoštoji informacinė lentelė  Lietuvos
valdovų rūmuose Informacinė ,,Tūkstantmečio varpo” lentelė 
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NATO smerkia Rusiją
Briuselis („Draugo” info) – Rusijos

įsibrovimą į Turkijos oro erdvę NATO
pasmerkė kaip „nepaprastą pavojų” ir
pareikalavo, kad Maskva nutrauktų
visas atakas prieš Sirijos opoziciją ir ci-
vilius.

Ambasadoriai iš 28 šalių, NATO na-
rių, pareiškė esą labai susirūpinę dėl
Rusijos karinių pajėgų telkimo Sirijo-
je ir atakų, kurios tapo civilių aukų
priežastimi ir nekliudė „Islamo vals-
tybės” džihadistų, priešingai negu tvir-
tina Maskva.

„Sąjungininkės ragina Rusijos Fe-
deraciją nedelsiant nutraukti atakas
prieš Sirijos opoziciją ir civilius, savo

pastangas sutelkti į kovą su ISIL ir ska-
tinti konflikto sprendimą politinės per-
eigos procesu”, – sakoma NATO pra-
nešime.

Prancūzijos vadovas Francois Hol-
lande trečiadienį kalbėdamas Europos
Parlamente teigė, kad, nesiimant veiks-
mų Sirijoje, Artimuosiuose Rytuose
gali kilti ,,visuotinis karas”. Jis  taip pat
netiesiogiai sukritikavo Rusiją dėl oro
atakų Sirijoje siekiant paremti Prezi-
dento Bashar al-Assad režimą. Pasak
Prancūzijos vadovo, visos suintere-
suotos šalys Sirijoje turi kurti politinę
ateitį be B. al Assad ir ,,Islamo valsty-
bės”.

BP sumokės rekordinę kompensaciją

Londonas (Alfa.lt) – Britanijos
energetikos milžinė BP sumokės re-
kordinę 20,8 mlrd. dolerių (18,5 mlrd.
eurų) kompensaciją, kad JAV vyriau-
sybė nebereikštų teisinių pretenzijų dėl
žalos, padarytos per 2010 metų katast-
rofinį naftos išsiliejimą Meksikos įlan-
koje, pranešė JAV generalinė prokurorė
Loretta Lynch.

Per sprogimą, nugriaudėjusį neto-
li Louisianos krantų gręžybos platfor-
moje „Deepwater Horizon”, žuvo 11
žmonių ir prasidėjo didžiulis naftos iš-
siliejimas. Į Meksikos įlankos vandenis
pateko iš viso 780 tūkst. kubinių metrų
naftos.

BP tik po 87 dienų sugebėjo už-
kimšti pramuštą gręžinį, kurio žiotys
buvo maždaug 1,5 km gylyje, o jūros pa-
viršiuje pasklidusi naftos dėmė buvo
Virginijos valstijos dydžio.

„Šis istorinis sprendinys yra stip-
rus ir deramas atsakas į didžiausią eko-
loginę katastrofą per Amerikos istori-

ją”. – sakė L. Lynch. 
Paplūdimiai pajuodo nuo naftos

penkiose valstijose, o per katastrofą,
kuri prikaustė šalies ir pasaulio dė-
mesį, taip pat buvo buvo padaryta di-
džiulė žala regiono turizmo ir žvejybos
sektoriui.

Ši kompensacija bus didžiausia,
sumokėta kaip viena suma per JAV tei-
singumo departamento istoriją.

VW skandalas kainuos labai brangiai 
Frankfurtas (ELTA) – Skandalas,

sudrebinęs Vokietijos automobilių ga-
mybos susivienijimą „Volkswagen” dėl
ekologinių testų klastojimo, susijęs su
maždaug 8 mln. dyzelinių automobilių
Europos Sąjungos šalyse, nes taršos rod-
menis klastojanti įranga buvo diegiama
ir nedidelės 1,2 l talpos varikliuose. 

VW pripažino, kad maždaug 11
mln. jos gamintų dyzeliniu kuru varo-
mų automobilių įdiegta programinė

įranga, leidusi klastoti teršalų emisijas
testų metu. Specialūs davikliai nusta-
tydavo, kad vykdomas patikrinimas, ir
perjungdavo variklį dirbti išskiriant su-
mažintą kenksmingų dujų kiekį. Vėl
pradėjus įprastą darbą šis režimas bū-
davo išjungtas, o tai reiškia, kad eksp-
loatuojamų transporto priemonių emi-
sijos buvo gerokai didesnės nei lei-
džiama. 

Californijoje įteisinta eutanazija

Cigaretės brangios, nuorūkos – dar brangesnės

Los Angelas (ELTA) – Californi-
jos gubernatorius Jerry Brown pasi-
rašė įstatymą, leidžiantį nepagydo-
mai sergantiems žmonėms savo noru
pasitraukti iš gyvenimo.

Tad Californija tapo penktąja
Amerikos valstija, kur leidžiama eu-
tanazija. Anksčiau analogiški įstaty-
mai buvo priimti Oregono, Washing-
tono, Montanos ir Vermonto valstijose.

77 metų gubernatorius J. Brown
yra katalikas, o jaunystėje jis ketino

tapti kunigu. Katalikų bažnyčia pri-
skiria eutanaziją prie mirtinų nuodė-
mių. Pagal naująjį įstatymą, sprendi-
mą dėl eutanazijos turi priimti du gy-
dytojai, konstatavę, kad pacientui liko
gyventi ne daugiau kaip pusmetis ir
kad jis yra sveiko proto ir geros at-
minties.

Eutanazija leidžiama Belgijoje,
Šveicarijoje, Nyderlanduose, Liuk-
semburge ir Kolumbijoje. 

Kam teks Vyriausybės premijos?

Žalia šviesa internetiniam balsavimui 
Vilnius (Alfa.lt) – Teisingumo mi-

nisterija įregistravo įstatymo projek-
tą, kuris reglamentuotų balsavimo in-
ternetu sistemos sukūrimą ir įgyven-
dinimą.

Balsavimo internetu sistemos su-
kūrimo ir įgyvendinimo įstatymo pro-
jektu siūloma nustatyti pagrindinius
balsavimo internetu principus, rinkėjo
balso prioriteto, balso patikrinimo ir
anuliavimo taisykles, balsavimo pa-
slapties užtikrinimo principus, rin-
kėjo tapatybės nustatymo aspektus, in-
formacinės sistemos steigimo pa-
grindus, jos funkcinius, saugumo ir au-
dito reikalavimus.

Įstatymo projektas numato, kad
vykstant balsavimui, rinkėjas inter-

netu gali balsuoti kelis kartus, tačiau
bus įskaitomas tik vėliausiai gautas
rinkėjo balsas. Tokiu būdu sudarius
rinkėjui galimybę pakeisti savo balsą.
Balsuojančiojo internetu tapatybei
nustatyti bus naudojami plačiai pa-
plitę, patikimi ir saugūs identifikavi-
mo būdai, panaudojant skaitmeninius
sertifikatus.

Parlamentas pavasario sesijoje
grąžino iniciatoriams tobulinti su in-
ternetiniu balsavimu susijusius įsta-
tymų projektus. Dauguma prieš in-
ternetinį balsavimą pasisakančių par-
lamentarų kelia abejones, ar bus už-
tikrintas balsavimo sistemos saugu-
mas, garantuojami skaidrūs rinkimų
rezultatai.

Vilnius (Diena.lt) – Kandidatai į
kitų metų Vyriausybės kultūros ir
meno premijas – 43 Lietuvos meni-
ninkai.

Kultūros ministerijos paskelbta-
me kandidatų sąraše tarp 43 pavardžių
yra ir aktorė Vaiva Mainelytė, daini-
ninkė Nijolė Tallat-Kelpšaitė, operos so-
listė Nomeda Kazlauskaitė (Kazlaus),
choreografė Andželika Cholina, kos-
tiumų dailininkas Juozas Statkevi-
čius, chorvedys Lionginas Abarius,
muzikantas bei kompozitorius Andrius
Kulikauskas, akordeonininkas Mar-
tynas Levickis, aktorė ir režisierė Bi-

rutė Marcinkevičiūtė.
Laureatus atrinks ir jiems premi-

jas skirs nusipelniusių Lietuvos me-
nininkų, kultūros veikėjų bei Vyriau-
sybės atstovų komisija.

Premijos gali būti skirtos Lietuvos,
taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir
meno kūrėjams ir veikėjams, taip pat
kolektyvams už svarų indėlį į kultūrą
ir meną ir ypatingus šios srities nuo-
pelnus.

Kasmet įteikiama ne daugiau kaip
12 premijų, jos skiriamos nuo 1997
metų.  Premija  siekia  12,9   tūkst eu-
rų.

Įvertinama Kauno tarpukario architektūra
Kaunas (Kauno savivaldybė) –

Kauno miesto savivaldybės Kultūros
paveldo skyriuje baigiama rengti pa-
raiška, siekiant patekti į UNESCO
Preliminarųjį Pasaulio paveldo sąrašą. 

„Kaip ir iš devynioliktojo šimt-
mečio tamsybių iškylanti laisva ir
veržli Lietuva, taip ir ant provincialaus
carinės imperijos miestelio pastatų
išdygstanti modernioji jos sostinė
skambiai praneša apie save pasauliui.
Ši unikali ir jaudinanti istorija turi tap-
ti labiau žinoma pasauliui! Esu giliai
įsitikinęs, kad Kauno tarpukario mo-
dernizmo architektūra ir su ja susijęs
Lietuvos istorijos etapas sulauks di-
delio susidomėjimo toli už mūsų šalies
ribų ir yra verti puikuotis UNESCO Pa-
saulio paveldo sąraše”, – teigė Lietuvos
ambasadorius UNESCO Arūnas Ge-
lūnas.

Šių metų balandžio 15 dieną Briu-
selyje „1919–1940 metų Kaunui” buvo
iškilmingai įteiktas Europos paveldo
ženklas, bylojantis apie „laikinosios
sostinės” fenomeno unikalumą ne tik
Lietuvos, bet ir Europos kontekste.

gallery.usgs.gov nuotr.

Vilnius (Alfa.lt) – Lietuvos geolo-
gijos tarnybos prie Aplinkos ministe-
rijos (LGT) įgyvendintas projektas pa-
rodė, kiek Lietuvos žemių nepramo-
niniuose karjeruose yra pažeista dėl
kasinėjimų. Situaciją atspindi pa-
rengtas pažeistų teritorijų žemėlapis.

LGT specialistai įgyvendino pro-
jektą, kurio metu buvo renkama ir sis-
teminama informacija apie įvairiais
kasinėjimo darbais pažeistas žemes.
Daugiausia  pažeistų  žemių – beveik
1 800 – aptikta privačiose teritorijose.
Pažeistoms žemėms priskiriami ir
savo reikmėms naudojami mažieji kar-
jerai, ir iškastos kūdros. Valstybinėse
arba iš dalies valstybinėse žemėse ap-
tikti beveik 24 proc. (784) iškasinėtų ob-
jektų. Kasinėti šias žemes galima tik

gavus leidimą eksploatuoti naudingą-
sias iškasenas.

Pažeistos kasiniais laisvo valsty-
binio fondo žemės ir kompleksinės
nuosavybės žemės bei visi mažieji
karjerai tiksliais metodais buvo ap-
matuoti pirmą kartą. Surinkti duo-
menys susisteminti ir bus perduoti sa-
vivaldybėms, regionų aplinkos ap-
saugos departamentams, taip pat pa-
rengtas pažeistų teritorijų žemėlapis.
Jį rasite Lietuvos geologijos tarnybos
tinklapyje.

Surinkta informacija bus naudo-
jama tvarkant pažeistas teritorijas.
Įvertinus visas paveiktas kasybos dar-
bais teritorijas ir pažeidimus bus nu-
statytos sankcijos už žemės gelmių
sekinimą.

Parengtas pažeistų teritorijų žemėlapis

Paryžius (Lnk.tv) – Įstatymų ne-
žinojimas nė vieno neatleidžia nuo at-
sakomybės. Paryžiuje net ir taip tei-
sintis negalėsite, nes merijos įrengtos
elektroninės lentos įspėja praeivius,
kad nuo spalio numesta nuorūka atsi-
eis 68 eurus. Neatsakingi rūkaliai bau-
džiami ir Lietuvoje – tik bauda 2 ar 3
kartus mažesnė nei Prancūzijoje.

Paryžiečiai naują tvarką ir giria,

ir ja piktinasi – esą bauda smarkiai
kirs per kišenę: ji prilygsta kone 10 ci-
garečių pakelių blokui.

Prancūzijoje   uždarose   viešosio-
se vietose,  pastatuose, restoranuose,
baruose, draudimas rūkyti įvestas
2008-aisiais.  Bet  tai  ne itin sumažino
rūkalių  skaičių.  Remiantis   statisti-
ka nuolat rūko beveik trečdalis pran-
cūzų.Kamanė.lt nuotr.



Nežemiškos gyvybės paieškos tęsiasi ne vienerius metus. JAV na ciona-
linė aeronautikos ir kosmoso administracija (NASA) išžvalgė di džią-
 ją dalį Saulės sistemos, tačiau didžiausias viltis sieja su misija į Ju-

 piterio palydovą Europą. Iki šiol kelis dešimtmečius planuota misija buvo lai-
koma per daug brangia ir sudėtinga. 

„Kiekvienas toks projektas yra labai kompleksiškas ir visų pirma pra-
sideda nuo analizės bei modeliavimo – bandoma numatyti visus įma nomus
ir neįmanomus misijos scenarijus, įvertinti kaštus”, – pasakoja Nerijus Jan-
kevičius, Kaune įsikūrusios bendrovės „No Magic Europe” produkto vadovas,
ne vienerius me tus konsultuojantis NASA.

JAV Nacionalinė mokslinių tyri mų taryba prieš gerą dešimtmetį misiją
į Jupiterio palydovą yra paskelbusi prioritetine Saulės sistemos tyrinėjimams.
Preliminarūs duome nys rodo, kad šiek tiek už mūsų Mė nulį mažesnėje Eu-
ropoje po storu le do sluoksniu tyvuliuoja vanduo, ku ris gali būti nežemiškos
gyvybės šaltinis.

„Didžiausias misijos iššūkis yra nuskristi iki palydovo, kuris nuo mūsų
nutolęs per bene 6,3 mln. kilometrų. Tada išžvalgyti paviršių, o gal ir tai, kas
slypi po ledu. Su šiuo metu turimomis technologijomis, tai itin brangu. Pir-
miniais paskaičiavimais, misijos kaina siekė 4–5 mlrd. dolerių ir buvo neaišku,
ar ji pavyks”, – pasakojo Charles Galey, buvęs NASA darbuotojas.

Įtikinti NASA vadovus misijos sėkme ir JAV kongresą dėl finansavimo,
padėjo misijos alternatyvų studijos, kurios buvo parengtos naudojant lietu-
višką modeliavimo įrankį „Ma gicDraw”. Modelio analizė įrodė, kad misija yra
ne tik įmanoma, bet ir gali būti du kartus pigesnė t. y. kainuotų 2 mlrd. JAV
dolerių.

Lietuvos IT specialistai su NASA bendradarbiauja jau daugiau nei de šimt-
metį. „MagicDraw” įrankį NASA naudoja tiek kurdama kosminius aparatus,
tiek juos valdančias stotis Žemėje ar juos paleidžiančias raketas. Pavyzdžiui,
šiuo metu Marse važinėjantis marsaeigis „Curiosity” taip pat buvo kuriamas
naudojant lietuvišką įrankį. 

„Rinkoje yra dar dvi ar trys kompanijos, galinčios pasiūlyti panašius pro-
duktus, tačiau jos labiau orientuotos į masinį vartotoją ir pelną. Lietu vių su-
kurtą įrankį NASA pasirinko dėl jo inovatyvumo, patikimumo, kompleksiš-
kumo, gebėjimo kooperuotis su kita inžinerine programine įranga bei nuo-
latinio produkto tobulinimo”, – prisimena C. Galey, kuris buvo tiesiogiai at-
sakingas už „Magic Draw” naudojimą elitinėje NASA or ganizacijoje, dirbančioje
su kosmoso programomis.

Prestižinėje Californijos technologijos universiteto Reaktyvinio judėjimo
laboratorijoje (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL) dirbęs C. Galey prieš
tris mėnesius prisijun gė prie „No Magic” kolektyvo.

„Lietuviai kuria inovatyviausią, naujos kartos įrankį, kuris netolimoje
ateityje leis mums išeiti net už pažįstamo kosmoso ribų. Be to, jis toks uni-
versalus, kad galima taikyti įvairiose kitose srityse. Niekas kitas to nedaro”,
– savo sprendimą palikti NASA grindė C. Galey.

Lietuvių modeliavimo įrankis „MagicDraw” šiuo metu naudojamas be-
veik 20  NASA projektų, tarp kurių jau minėtas „Europa Mission”, naujesnė
marsaeigio „Curiosity” versija „MARS 2020” ar naujos kartos kosmi nis lai-
vas „Orion”, kuris galėtų ga benti žmones į Mėnulį bei Marsą.  Pag rindinis ke-
liamas uždavinys šiam programiniam sprendimui – suma žin ti itin komp-
leksiškų sistemų de fektų (klaidų) skaičių ir kainą, padidinti sistemų inžinierių
darbo produktyvumą.

„No Magic” gaminamus produktus  pasaulyje naudoja daugiau nei mili-
jonas vartotojų 90-yje šalių. Kau ne veikiančios įmonės klientų sąraše di-
džiausios pasaulyje finansinės in stitucijos (Citigroup, Credit Suisse, JP
Morgan, ABN AMRO), automo bi lių gamybos bendrovės (BMW, Rolls-Royce,
Ford, Daimler), aeronautikos kompanijos (NASA, Aerospace Cor po ration,
Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman Corporation, Pratt&Whitney,
Raytheon) bei kitos, puikiai žinomos kompanijos – SAP, Siemens, DHL, T-Mo-
bile, Shell.

DMN info 
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NASA neskris be lietuvių įrankio Rekordinis įmonių bankrotų šuolis 

VERSLO N AUJIENOS

Euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų  spalio 7 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,35 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,58 €

Be kauniečių įrankių NASA neišsivers. „Facebook” nuotr.

Rugsėjo mėnesį net 224 Lietuvos įmonės, buvo paskelbtos bankrutuojan-
čiomis. Tokio didelio bankrotų šuolio per mėnesį UAB „Creditre form Lietuva”
ekspertai nematė še šerius metus. 

UAB „Creditreform Lietuva” verslo analitikė Alina Rauktytė, sako: „La-
biausiai nuo bankrotų kentėjo smulkios įmonės, įdarbinusios 1–9 darbuotojus.
Lyginant su pernai metu rugsėju, šiemet labiausiai bankrutuojančiųjų padaugėjo
prekyboje (+20 įmonių), statybos (pastatų statybos) sektoriuje (+19), profesine
moksline ir technine veikla užsiimančiose įmonėse (+10).

Pagal apskritis pirmavo Vilniaus apskrityje veikiantys verslai (+74), tačiau
liūdnoka statistika išsiskyrė ir Telšiai. Jei prieš metus čia bankrutuojančiomis
paskelbtos 4 kompanijos, tai šį rugsėjį – 11.

„Šių metų bankrotų rekordus mušę sausis ir vasaris, o taip pat didelis bank-
rotų kiekis per devynis mėnesius, deja, neleidžia mums šiandieninių skaičių
paaiškinti atsitiktinumu. Per 2012 m. devynis mėnesius bankrutuojančiomis
tapo 943, 2013 m. – 1131, 2014 m. – 1184, 2015 m. – 1488 Lietuvos įmonės”, – var-
dija UAB „Creditreform Lietuva” analitikė. Ekonomika.lt

Brangiausi prekės ženklai
„Apple” ir „Google” trečius me tus iš eilės pirmauja brangiausių pasauly-

je prekės ženklų šimtuke, kurį sudaro konsultacijų įmonė „Interbrand”. 
„Apple” ženklo vertė per metus padidėjo 43 proc. iki 170,276 mlrd. JAV

dolerių. Antroje vietoje esančio „Google” ženklo vertė tuo pat laikotarpiu
išaugo 12 proc. iki 120,31 mlrd. JAV dolerių.

„Coca-Cola”, kuri iki 2013 metų net 13 metų iš eilės puikavosi pirmoje
vietoje, 2015 metais ji užima trečią vietą. Šio prekės ženklo vertė per metus
smuko 4 proc.

Į pirmąjį dešimtuką taip pat pateko „Microsoft” (4 vieta, 67,67 mlrd. JAV
dolerių), IBM (5 vieta, 64,1 mlrd. JAV dolerių), „Toyota” (6 vieta, 49,05 mlrd.
JAV dolerių), „Samsung” (7 vieta, 45,3 mlrd. JAV dolerių), „General Electric”
(8 vieta, 42,27 mlrd. JAV dolerių), „McDonald’s” (9 vieta, 39,81 mlrd. JAV dole-
rių) ir „Amazon” (10 vieta, 37,95 mlrd. JAV dolerių).                                      BNS

Atidarytas dujotiekis iš Klaipėdos į Kuršėnus

Pradedantis veik-
ti magistralinis du-
jotiekis iš Klaipėdos į
Kuršėnus atvers gali -
mybę iš suskystintųjų
gamtinių dujų (SGD)
terminalo dujas tiekti
Estijai ir Latvijai, leis
išplėsti dujų eksportą,
užtikrins stabilų dujų
tiekimą.

Dujotiekis leis du-
jas tiekti ne tik kaimy-
nams estams ir latvi-
ams, bet ir baltarusi-
ams bei lenkams.

Šioje atkarpoje dujų vamzdis buvo perpus siauresnis. 63,7 mln. eurų
vertės 110 kilometrų ilgio ir 80 centimetrų skersmens (buvo – 30 cm) antroji du-
jotiekio jungtis nuo Klaipėdos iki Kuršėnų leis iš SGD terminalo pergabenti 80
proc. Baltijos valstybių dujų poreikio.

Dujotiekio plėtros projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu pro-
jektu.   ELTA 

Įvertintas Lietuvos finansinis turtas  
Pagal finansinį turtą Lietuva užima 36-ą vietą tarp 53 pasaulio šalių.

Praėjusią savaitę finansinių pa slau  gų bendrovės „Allianz” paskelbtais
duomenimis, pernai Lietuvoje vienam gyventojui teko 6,75 tūkst. eurų gryno-
jo finansinio turto – bankų indėlių, vertybinių popierių, gyvybės draudimo bei
pensijų fonduose sukauptų lėšų.

Finansinio turto, neatskaičius mokesčių, vienam Lietuvos gyventojui teko
10,5 tūkst. eurų ir pagal šį rodiklį Lietuva užėmė 34 vietą. Estijoje vienam gyven-
tojui pernai teko 11 tūkst. eurų finansinio turto (29-a vieta), Latvijoje – 8,6 tūkst.
eurų (31-a vieta), Lenkijoje – 6,2 tūkst. eurų (39-a vieta).

Naujausiais „Allianz” duomeni mis pirmauja Šveicarija, kur vienam
gyventojui teko 157,4 tūkst. eurų fi nansinio turto, po jos sekė JAV (138,7 tūkst.
eurų) ir Jungtinė Kara lystė (86,2 tūkst. eurų).                                                    BNS

Dujotiekis, išlaisvinantis nuo Rusijos dujų. 
Fotolia.com nuotr. 
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Atkelta iš 1 psl.

Tai buvo daugiausia laiko pa rei kalavęs interviu
mano „Panelės” gy ve  nime: turėjau pakalbinti 6
mergi nas, dviejų su pusę valandos įraše su tilpo tri-
jų kartų gyvenimas. Ne vieną kart kalbant su mer-
ginomis mano nuosta tos, požiūris, buvę stereotipai
dužo į šipulius. Ką, tai amerikietiškos svajonės
nėra? Kaip, Varėnoje geriau nei Detroite? Visa šei-
ma turite tautinius kostiumus? Kodėl jūs svajojate
gy venti Lietuvoje? Juk jauni žmonės tik ir  laukia ga-
limybės iš čia išvažiuoti? Po šešių pokalbių visi at-
sakymai su sidėliojo į savas vietas.

Šešios ką tik mokslo metus JAV baigusios mer-
ginos leidosi į nuotykį ir susikrovė lagaminus va-
sarai Lie tuvoje. Marija ant Lietuvos žemės at sistojo
pirmą kartą. Daina, Lilė ir Ugnė sugrįžo čia antrą-
jį, bet iš pirmos kelionės vaikystėje mažai ką pamena.
Julija ir Veronika Vilnių mato trečiąsyk, nes po pir-
mų apsilankymų tik ir svajoja, kada galės vėl su-
grįžti. Jų seneliai iš Lietuvos bėgo dėl karo, tėvai
gimė Amerikoje, bet broliai, seserys ir jos pačios nuo
kūdikystės kalba lietuviškai. Kokie keistuoliai, pa-
manytum, kam be reikalo laužyti liežuvį, jei gyve-
ni kitame pasaulio krašte? Tačiau tereikia jų pa-
klausti, kuriai šaliai priklauso jų širdys, ir nė viena
ne sudvejos. Lietuva išeivių atžaloms, ku rioms tėvai
davė lietuviškus vardus, – pati mieliausia.

Marija Čyvaitė (18) bruožais turbūt panašiausia į
amerikietę. Jei ji nekalbėtų lietuviškai, nė neįtartum,
kad Čikagoje gyvenanti abi tu rientė yra kilusi iš lie-
tuvių šeimos. Sunku patikėti, kad taip gerai lietu-
viškai ji išmoko nė karto čia nebuvusi. Tačiau
praktikos Marija turėjo nuo gimimo: „Mano seneliai
šeimoje kalbėjo lietuviškai, kaip ir tėvai. Se neliai
prastai kalba angliškai, su ak centu. Nuo mažens gir-
dėjau lietuvių kalbą, tik išėjusi iš namų, pradėjusi
bendrauti su draugais išmokau an gliškai. Mano vy-
riausias brolis turi sūnų, Aleksiuką, su juo šeima taip
pat kalba lietuviškai, tad angliškai jis išmoks tik pa-
augęs.”

Visi Marijos seneliai gimė Lietu voje, o 1944 m.
dėl karo pabėgo į Vo kietiją, kur buvo įsikūrusi pa-

bėgėlių stovykla. „Iš Vokietijos seneliai lai vu per-
plaukė Atlanto vandenyną ir pasiekė New Yorką, iš
ten nuvažiavo į Clevelandą. Visi lietuviai pasiliko kar-
 tu. Mano tėvai gimė visai netoli Čikagos, Clevelan-
de”, – apie šeimos likimą už Atlanto pasakoja Marija.
Taip jai nuo mažens pasakojo se ne liai, kai jų pa-
klausdavo, kodėl gyvena Čikagoje.

Privaloma savanorystė

Visos šešios merginos priklauso labdaringai or-
ganizacijai „Vaiko vartai į mokslą”. Jų tėveliai ap-
moka skry  džius ir būstą mėnesiui Lietu voje, kur
merginos savanoriauja įvai rių miestų dienos cent-
ruose,  kuriuos lanko problemų šeimose turintys vai-
kai. Marija dirbo Vilniaus dienos centre. „1998 m.
mano močiutė Aldo na Kamantienė, Rita Venclovie-
nė ir kelios kitos pedagogės įkūrė šią organizaciją,
ji kasmet siun čia pinigų, drabužių ir žaislų proble-
mų šeimose turintiems vaikams. Prieš dešimt metų
mano sesė buvo pirmoji, kuri skrido į Lietuvą. Nuo
to laiko iš mūsų bendruomenės jaunimas kasmet va-
 žiuoja savanoriauti dienos centruose. Mano sesė Re-
gina ir brolis Tomas taip darė, tad jaučiau pareigą
važiuo ti ir aš. Kasmet Čika goje rengiame labdaros
renginį, der liaus pietus, kur patarnauja lietuvių
moksleiviai ateitininkai”. Visos parapijos dėka su-
rinktus pinigus taip pat siunčiame į Lietuvą, – apie
įsišaknijusią moksleivių savanorystę JAV užsiminė
Marija. – Mūsų mokyklose yra daug organizacijų ir
klubų, kur gali sava noriauti. Su grupe mokytojų ir
moksleivių keliaujame į kalnus, dir bame su skur-
džiausiai gyve nan čiais vai kais. Taip pat lankau ka-
ta li kišką mo kyklą.”

Jaunimo skirtumai

Užsiminus apie skirtumus tarp Vilniaus ir Či-
kagos, Marija pradeda žerti komplimentus Lietuvai.
Net sutrinku, juk net ir dabar lietuvių gal  vose gyvena
amerikietiška svajonė įsikurti už Atlanto. „Atosto-
gau jant, savanoriaujant Vilniuje viskas atrodo gra-
žiau, linksmiau, daugiau ža lumos, mažiau miesto
garso. Apskritai ta kultūra, kaip žmonės gyvena, la-
bai skiriasi. Amerikoje visada yra go go go, reikia
kuo daugiau daryti, kuo daugiau veikti, nėra kada
miegoti, viskas skubu. Euro pie čiai laiką vertina la-
biau. Pas mane atkeliavo studijuoti mergina iš Vo-
kie tijos ir po sa vaitės apsiverkė, nes neatlaikė tem-
 po. Sako: Everything here is so fast, I can’t handle it.
(angl. „Viskas čia taip greita, aš negaliu prie to pri-
prasti”). Anksčiau po mo kyklos ji tik miegodavo, o
pas mus tai neįprasta. Aš kasdien po pamokų einu
į tinklinį, pas kui į chorą. Nėra kada miegoti.”

Būsimą studentę stebina, kad to kio pat am-
žiaus žmonės Amerikoje ir Lietuvoje labai skiriasi.
Pas mus jie jau studijuoja, turi darbą, mašinas, o už
Atlanto niekas neskuba išeiti iš tėvų namų. „Lietu-
viai man atrodo la biau mokantys gyventi. Net iš išo-
rės jauni žmonės atrodo vyresni, nei iš tikrųjų yra.
Čia jaunimas savaran kiš kesnis nei Amerikoje.” Iš-
girdusi, kad daug jaunų žmonių  jau po mokyklos
skuba emigruoti iš Lietuvos, nes ne mato čia karje-
ros ir gyvenimo perspektyvų, Marija nustemba.
„Mums atrodo, kad čia labai gerai. Kiek bendravo-
me su jaunais žmonėmis, jiems čia patinka, bet esa-
me girdėję nuo monių, kad daug vyresnių žmonių
emigruoja. Liūdna tai girdėti. Viena vienuolė pasa-
kojo, kad yra toks ste reotipas, jog amerikiečiai lais-
vesni, daugiau šypsomės. Gal ir yra tiesos. Bet kar-
tais tų šypsenų net per daug, atrodo, po jomis ban-
dome slėpti rūpesčius. Amerikoje labiau išvystytas
aptanavimo sektorius, įėjus į parduotuvę pardavė-
jai visuomet pasi sveikina, nusišypso. Lietuvoje nie-

ko nesako, paduodi pinigus ir išeini. Kartais atrodo,
kad jie nelabai mėgsta savo darbą.”

Lietuviškas gyvenimas JAV

Nors Marija Lietuvą aplankė pir mą kartą, pa-
klausta, ar save laiko lie tuve, ar amerikiete, net ne-
sudvejojo: „Lietuve. Mano visas gyvenimas su sijęs su
Lietuva. Sekmadienį į lietuvišką parapiją, pirma-
dieniais į tautinių šokių grupę, antradieniais į vai-
kų chorą. Anksčiau žaidžiau lietuvių krepšinio ko-
mandoje „Lituani ca”, dešimt metų lankiau lietuvišką
šeštadieninę mokyklą. Mūsų katalikų grupė „Atei-
tininkai” yra mano gyvenimas. Kiekvieną vasarą va-
žiuoju į Dainavos stovyklą, kuri jau tapusi šventa vie-
ta.” Šią stovyklą lankė Ma rijos tėvai, ten jie įsimy-
lėjo ir vėliau sukūrė šeimą. Šioje stovykloje susipa-
žino dauguma Čikagoje gyvenan čių lietuvių. Čikagos
bendruomenė drau ge pagal papročius mini visas lie-
tuviškas šventes. „Švenčiame Kū čias, Kalėdas, Ve-
lykas, Vasario 16-ąją, parapijose paminime ir Vėlines.
Per Kūčias visi susinešame dvylika valgių, per Ve-
lykas su vašku marginame kiaušinius. Amerikie-
čiams tai atrodo labai keista. Kai paklausia, kas tos
Kūčios, aiškiname, kad tokia pusiau pagoniška, pu-
siau krikščioniška  šven tė. Jiems labai smagu, visada
klausinėja, nori sužinoti vis daugiau. Atvažiuoja į
mūsų choro koncertus, klausosi dainų.”

Iššūkis prižiūrėti

Iš Čikagos savanoriauti atvažia vusi mergina
nė kiek nesuglumo, kai pamatė iš rizikos grupių šei-
mų į Vil niaus dienos centrą atėjusius vaikus. Sako,
nuo pirmos akimirkos bandė juos suprasti: „Trys sa-
vaitės savano rystės buvo naudinga patirtis. Būna, kad
jie keikiasi, jiems sunku gerbti vadovus, kartais mu-
šasi, neklauso. Bet jie vis tiek vaikai nuo 10 iki 15 me -
tų, kurie daug klausinėja: ar tu rime Amerikoje au-
tobusus, ar žiūri me televiziją? Jiems labai įdomu, kur
ta Čikaga, kaip ji atrodo. Dėl to dažnai jiems pasa-
kodavau, iš kur atvy kau, kaip ten gyvename. Kartais
vai kai visą dieną keikiasi ir ne visada gražiai elgia-
si, bet kai išeina namo,  labai gražiai atsisveikina. Tai
reiš kia, kad mūsų dienos darbas nenuėjo veltui.” Ma-
rija sako, kad po trijų sa vaičių labai gaila išvažiuo-
ti, bet būtinai sugrįš į Lietuvą: „Susitikimuose daž-
nai kalbame, kokia ta Lietuva, kaip jos ilgimės. Tik-
rovėje ji daug gra žesnė, nei įsivaizdavau, tad priža-
 dėjau sau, kad būtinai čia sugrįšiu.”

Kitai mano herojei, būsimai logopedei Dainai Po-
likaitytei (18), jau vardas padiktavo gyvenimo būdą. Ket-
virtą kartą Lietuvoje apsilankiusi abiturientė pir-
mąsyk atskrido ketve rių, tad labai mažai ką prisi-
mena. An trą kartą 2009-aisiais skrido į Tūkstant-
mečio dainų šventę, o 2014-aisiais į Lietuvą taip pat
atvedė dai nos. „Mano šeima labai daininga, tė vas mu-
zikas, turėjo progą diriguoti dainų šventėse, o mes
visi – mama, aš ir broliai – dainuojame choruose.
Praeitais metais dainų šventėje šoko me ir tautinius
šokius.”

Šią vasarą į Lietuvą savanorėmis darbuotis atvykusias šešias jauną sias ,,Vaiko vartų
į mokslą” misionieres – Mariją Čyvaitę, Dainą Polikai tytę, Veroniką Gaškaitę, Ugnę
Orentaitę, Juliją Žliobaitę ir Lilę Sadauskaitę – pakalbino populiarus Lietuvoje mer-
ginoms skirtas žurnalas ,,Panelė” (Nr 8). Dėkojame ,,Panelei” už galimybę šį puikų
straipsnį apie nuostabias merginas paskelbti ,,Drauge”. 

Lietuva? Labai graži!
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Sunki kelionė svajonės link

Dar neuždavusi klausimo pastebėjau, kad Dai-
na vartoja senovinius lietuviškus žodžius – atsi-
sveikinda ma sako „sudiev”, o vietoj žodžio „kla sė”
– „skyrius”. Pradėjus kalbėti apie iš senelių perimtą
kalbą, Daina juokėsi, kad nors kalba lietuviškai, da-
bartinis jaunimas ne visada ją su pranta. Abitu-
rientės seneliai su savo tėvais taip pat iš pradžių pa-
bėgo į Vokietiją, kad išvengtų trėmimo į Si birą, o vė-
liau laivu perplaukė Atlanto vandenyną. „Visi keturi
seneliai atsi kraustė į Čikagą ir čia gyvena iki šiol.
Tik neseniai sužinojau, kad se nelio brolis su Mari-
jos močiute šoko diskotekoje laive į Ameriką. Ta mo-
čiu tė man daugiausiai pasakojo, kaip su vežimu va-
žiavo iki laivo, kad viena sesė susirgo, net iškrito iš
vežimo. Bu vo labai sunki kelionė. Mano tėvai gimė
jau Čikagoje ir mes iki šiol gy vename jos prie-
miesčiuose”, – apie su dėtingą giminaičių kelią
amerikie tiškos svajonės link pasakojo Daina. Aštuo -
nio likmetės seneliai norėjo išlaikyti lie tuvybę, tad
šeimoje visada kalbėjo tik lietuviškai. Taip išmo kė
vaikus, kad savo šeimose neap leistų lietuvių kalbos:
„Nuo mažens pirma kalba buvo lietuvių, bet tele-
vizija, draugai, kai mynai vaikystėje greit padėjo iš-
mokti angliškai. Mano tėvai susipažino Čikagoje per
lietuviško choro repeticijas. Lietuvybė man yra di-
džioji da lis gyvenimo: lietuviška parapija, lie-
 tuviška savaitgalių mokykla, stovyklos vasarą – vis-
kas susiję su gimtine.”

Garbė būti lietuve

Daina pripažįsta, kad nors retai užsuka į Lie-
tuvą, susitikę bendruo menėje Amerikos lietuviai
jaučiasi kaip gimtinėje. Net vaikai, kurie nie kada
nėra jos regėję: „Kai būni Ame rikoje, ypač ben-
druomenių susitiki muose, tas jausmas, kad mes lie-
tuviai labai stiprus. Aš labai didžiuojuosi gy venda-
ma Amerikoje ir būdama lie tuvė. Pavyzdžiui, kai
Rūta Meilutytė laimi auksą, man rieda ašaros ir nie-
ko negaliu padaryti. Džiaugiuosi, kad apie Lietuvą
išgirsta vis daugiau žmonių.” Mergina juokiasi, kad
dėl išskirtinio lietuviško vardo už Atlan to kyla daug
sunkumų. „Iš pradžių ten ka išmokyti, kaip tarti tai-
syklingai, nes painioja su Diana. Visada juo  kaujame,
kad kai mokyklose šau kia visus vardais ir sustoja,
žinome, kad jau būsime mes. Taip pat ir su pavar-
de. Amerikiečiams tai labai ne įprasta.”

Mergina taip pat pastebi, kad Lie tuvoje žmonės
daugiau vaikšto. „Man tai labai patinka. Amerikoje
visi su mašinomis ir, atrodo, tik važiuojame. Taip pat
patinka dainuoti ir šokti, jaučiu, kad Europoje me-
nas ir kultū ra labiau vertinami. Sakyčiau, Ame rikoje
dominuoja sportas. Taip pat, be abejo, skiriasi mies-
tų dydžiai, atstumai. Bendravimo požiūriu Amerikoje
žmonės gatvėje sveikinasi daugiau, bet kai labiau pa-
žįsti žmones Lie tuvoje, jie tampa labai draugiški ir
malonūs”, – stereotipą, kad lie tu viai labai šalti žmo-
nės, neigė Daina.

Savanorystė padėjo subręsti

Ne tik dainos, bet ir savanorystė yra neatsieja-
ma nuo merginos gy ve nimo. Visa Dainos šeima
jaučia parei gą padėti vargstantiems Lietuvoje:
„Mano vyriausias brolis prieš dvejus metus keliavo
į Lietuvą savanoriauti. Buvo labai įdomu klausyti,
ką jis pa tyrė. Visada smagu čia sugrįžti, tad pasi-
taikius tokiai progai, negalėjau atsisakyti. Tėvai jau
seniai žinojo šią organizaciją, ji dažnai organizuodavo
labdaringus pietus, siųsdavo į Lietu vą pinigų, žais-
lų vaikams. Jie norėjo, kad pabendravusi su tais vai-
kais ge riau suprasčiau gyvenimo vertybes.”

Prieš atvykstant į Lietuvą Dainai buvo pasi-
rengimo kursai, bet atvy kusi į dienos centrą ji vis tiek
nustebo, kokie agresyvūs ir sudėtingi šie vaikai.
„Jiems sunku klausyti vado vų, vyresnių žmonių pa-
liepimų, ypač juntamas pagarbos trūkumas. Bet
tuomet supratome, kad jie tik vaikai, ieškantys dė-
mesio ir meilės, nors ir susipyksta, prižiūri vienas
kitą. Vie nas skirtumas, kuris parodo, kad vai kai auga
rizikos šeimose, yra tas, kad jie labai greitai supyksta
ir puola muš tis, reaguoti fiziškai, – trijų sa vaičių dar-
bą Vilniaus dienos centre prisiminė mergina, ben-
dravusi su 7–12 metų ir 5–6 metų vaikais. – Ma žesni
vaikai, aišku, iškart meilūs, draugiški. Bet greit pa-
stebi, kad jiems sunku sutelkti dėmesį, klau sytis, kar-

tais nenori sėdėti ramiai. Vyresni iš pradžių laiko-
si atstumo, bet kuo daugiau bendrauji, tuo leng viau.
Man ši savanorystė labai nau dinga. Įgijau vadova-
vimo, mokymo, bendravimo su agresyvesniais vai-
 kais patirties. Supratau, kada vai kams reikia dė-
mesio, o kada geriau leisti jiems pabūti vieniems,
kaip prie jų prieiti. Jiems reikia tik meilės ir dėme-
sio. Mano asmenybės brendi mui tas padarė didelę įta-
ką”, – prisipažįsta mergina. Pasak Dainos, Ame rika
nėra rojus, ten taip pat yra skurstančių ir vargingai
gyvenančių žmonių, tačiau nereikia jų gėdytis. „Jei-
gu turi pinigų, Amerikoje labai geras gyvenimas, bet
jei skursti, tai gal net blogesnis. Man jis geras tol, kol
turime stiprią lietuvių bendruo menę, kuri užima di-
džiausią  mano gyvenimo dalį.”

Trečioji  pašnekovė

Veronika Gaškaitė (18) užaugo pramoniniame
Amerikos mieste  Det roit e. Pirmą kartą abiturientė
Lietu voje lankėsi būdama ketverių, o an trą – prieš
devynerius metus. Paskui lietuviškų bruožų Vero-
nika baigė mokslus ir įstojo į interjero dizaino spe-
cialybę.

Sudarė skirtumų sąrašą

„Mano proseneliai pabėgo į Vo kietiją, kai sene-
liui buvo 10 metų. Tuo met jie nuplaukė į Ameriką ir
ap sigyveno už Atlanto. Mano močiutės tėtis buvo iš-
tremtas į Sibirą, tad ji su bro liu ir mama taip pat pa-
bėgo į Ameriką, ten ilgai nematė savo tėvo. Gal po 20
metų grįžusi į Lietuvą su juo susitiko. Kita močiu-
tė didelę gyvenimo dalį gyveno Kanadoje, bet persi-
krausčiusi į Ameriką susipažino su seneliu ir neil-
gai trukus susituokė. Dar kitas senelis dabar gyve-
na pusmetį Lietuvoje, pusmetį Floridoje, kur visada
šilta, kai čia žiema”, – apie sunkų senelių kelią pa-
sakoja Vero ni ka, kurios tėvai taip pat gimė jau
Ame rikoje, o susipažino per lietuvių bendruomenės
susirinkimus, lietuviškame koncerte.

Paklausta, ar pastebėjo daug skir tumų tarp Vil-
niaus ir Detroito, mergina juokiasi, kad sudarė visą
sąra šą. „Jau dvi savaites turiu sąrašą telefone, ku-
riame rašau viską, kas man įdomu. Galiu tuoj su-
skaičiuoti. Vienas, du, trys... trisdešimt aštuoni da-
lykai, kurie mane, kaip amerikie tę, labai stebina. Pa-
vyzdžiui, kad čia visi rūko. Mums keista, nes Ame-
ri koje tai jau seniai nebemadinga, dauguma su-
pranta, kad žalojama sveikata. Čia, kai autobusu va-
žiavome iš Ni dos, sustojome stotelėje ir visi šoko kuo
greičiau degti cigarečių, ypač jau nimas. Amerikoje
neturiu nė vieno draugo, kuris rūkytų. O moterys vi-
 sai nenešioja gintarų, kurie man to kie gražūs. Be to,
visi čia gatvėmis vaikšto labai pasipuošę, man tai pa-
 tinka, gražu. Čia visi turi savo stilių, žmo nės nori iš-

siskirti, o mes ką nors gra žesnio pamatome ir iškart
klausia me:  aš noriu tokio  pat, kur pirkai?” – skir-
tumų sąrašą skaitė Veronika, nors visų detalių sakė
negalinti at skleisti.

Per daug idealizuojate Ameriką

Nidoje pirkdama sesei gintari nius papuošalus
Veronika ėmė plepė ti su pardavėja, mat iš jų akcen-
to ne sunku nuspėti, jog merginos atvyko iš Ameri-
kos.  „Pradėjome kalbėti ir ji paklausė, ar mes no-
rėtume čia gyventi. Mano sesė nenorėtų, o aš neži-
nau, gal ateityje norėčiau pagyventi me tus. Ta ponia
patarė negyventi, nes visos galimybės Amerikoje, čia
nieko nėra. Mane labai nustebino, kad visi, su kuriais
teko kalbėti, nėra buvę Amerikoje, bet labai ten no-
rėtų. Visi norėtų. Atrodo, kad Amerika yra svajonių
šalis. Bet ir ten yra žmonių, kurie negali rasti dar-
bo. Nežinau, ar ten daug didesnės galimybės, nes dar-
bą rasti taip pat sunku. Mano tė vas baigė universi-
tetą, yra geras ar chitektas, bet darbą keičia labai daž-
nai, pas mus sunku jį išlaikyti. Nėra taip, kad atva-
žiuoji į Ameriką ir stai ga viskas gerai. Manau,
žmonės Ame riką truputį idealizuoja”, – amerikie tiš-
ką realybę atskleidė abiturientė.

Veronikos gimnazijoje reikia sa vanoriauti 12 va-
landų kasmet, kitaip nepavyks baigti mokslo metų.
Dėl to ji su draugais ieško kuo įdomesnių vietų, kur
galėtų prasmingai dirbti ir linksmai praleisti laiką.
„Esu savanoriavusi pigių rūbų parduotuvėje, pa-
staruosius dvejus metus po mokyklos padedu ruoš-
ti namų darbus asocialių šeimų vaikams, žaidžiame
žaidimus. Tad patirties su vaikais aš jau turėjau.
Amerikoje labai svarbu dalyvauti daugelyje klubų,
užsiimti ne viena sporto šaka, skirti daug laiko, kad
tau labai pasisektų. Lankai būrelius ne dėl to, kad tau
smagu žaisti, o dėl to, kad to reikia stojant į univer-
sitetą, kad užpildęs prašymą atrodytum vi sa vertis
žmogus”, – apie įtemptą moksleivių gyvenimą kalbėjo
Vero nika.

Mokė draugus kalbėti lietuviškai

Abiturientė pirmiausia išmoko lietuviškai, bet
jau nebeprisimena, kaip ankstyvoje vaikystėje iš-
moko angliškai: „Darželyje kiekvieną die ną per
snack time (angl. „užkandžių laikas”) pasidariusi kor-
teles mokiau draugę lietuvių kalbos, nes ji labiau no-
rėjo mokytis, o ne žaisti. Detroite gyventi sunkiau,
nes aš esu vieninte lė lietuvė savo mieste, kurią jie pa-
žįsta. Pavyzdžiui, Daina ir Marija moko si toje pačioje
gimnazijoje, tai gali sakyti, tad ir ji lietuvė, čia mūsų
daug. O pas mane žmonės dažnai ne būna girdėję apie
Lietuvos kraštą.” Pasak Veronikos, apie Lietuvą
ameri kiečiai daugiausia sužino iš NBA lygoje žai-
džiančių lietuvių krepši ninkų. Vienus metus Vilniuje
studijavo Veronikos tėtis, kad ir ji neatmeta gali-
mybės čia sugrįžti ilgesniam lai kui, išbandyti lie-
tuvišką aukštąjį moks lą: „Vienus metus norėčiau pa-
 si mokyti ir pagyventi Vilniuje. Čia 6 mėnesius kas-
met praleidžia ir mano senelis. Norėčiau apsilankyti
čia dažniau, su malonumu grįžčiau kas va sarą.”

Tarp draugystės ir autoriteto

Veronika neslėpė, jog tik atvykus į Vilniaus die-
nos centrą buvo sunku. Pirmą dieną vaikai labai
daug kei kėsi, mušėsi. „Jaučiausi nelabai svarbi, pir-
momis dienomis labiau stebėjau situaciją ir galvo-
jau, ar jiems iš vis manęs reikia. Bet po kiek laiko su-
sidraugavome ir vaikai jau norėjo laikytis už rankos,
kvietė žaisti kar tu. Pradžioje pagarbos nerodė, bet vė-
 liau priprato prie mūsų ir jiems pasidarė lengviau,
suprato, kad mes esa me vadovės. Dirbdama šį dar-
bą su pra tau, kaip būti jų drauge, bet ne prarasti au-
toriteto. Turėjau išmokti, kad aš savanoriauju jiems
ir jeigu jie nori žaisti, aš turiu nusileisti ir žaisti kar-
tu. Mano pagrindinis tikslas buvo bendrauti su jais
ir daryti viską, kad jiems būtų kuo smagiau. Buvo
viena mergaitė, kuri manimi labai rūpino si, tikrino,
ar turiu sumuštinį, ar sė džiu ant kėdės, – per tris sa-
vaites su švelnėjusiais vaikais džiaugėsi sava no rė. –
Vaikai bėgant laikui pasidarė labai mieli, tapome
draugais. Vis klau sinėjo, kada  grįšime, nesuprato,
kad išvažiuojame į savo namus, kad gyvename Ame-
rikoje.” 

Bus daugiau

www.facebook.com/draugolaikrastis
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SVEIKATA

Ką turėtumėte žinoti apie lūpų pūslelinę (herpes)  

Pūslelėmis išbertos lūpos – ne pats
maloniausias vaizdas. Pūslelinė
– tai ne menkniekis, kurį tereikia

iškęsti, tai labiausiai išplitęs virusas,
pasireiškiantis bet kokiu oru. Iš pra-
džių pajauti pulsuojantį skausmą ir nie-
žėjimą lūpų srityje. Vėliau pasirodo rau-
donos dėmelės, kurios virsta pūslelėmis.
Jos savaime ar mechaniškai jas pažeidus
plyšta ir jų vietoje atsiranda žaizdelės,
iš kurių sunkiasi skaidrus skystis. Po
kurio laiko žaizdelės pasidengia šašais,
kurių jokiu būdu negalima nukrapštyti.
Pirmiausia, šie šašiukai susidaro iš leu-
kocitų, kurie kovoja su virusu, o būda-
mos po jais, žaizdelės užgyja greičiau.
Antra, nudraskius šašiukus, padidėtų in-
fekcijos tikimybė, kuri situaciją tik pa-
blogintų. Paprastai lūpų pūslelinė išsi-
laiko 7–10 dienų. Jeigu per šį laikotar-
pį  požymiai nepraeina, kreipkis į der-
matologą, nes tokiu atveju  pūslelinė
grei čiausiai bus tik kitos ligos simpto-
mas. Įprastai pakartotinę pūslelinę iš-
provokuoja peršalimai, perkaitimai,
įtampa, kitaip tariant, pūslelių atsiradi-
mas ant lūpų įspėja apie imuniteto nu-
silpimą. Kadangi apsisau goti nuo šio už-
krato praktiškai neįmanoma, spręsti
tenka dvi užduotis: kovoti su bėrimu jam
pasirodžius arba stiprinti imunitetą
tam, kad apsaugotum save nuo pūsle-
linės pasi kar to jimo. 

Kaip gydyti pūslelinę?

Pirmiausia reikia stengtis ne užsi-
krėsti paprastąja pūsleline, nes ši liga
įgyjama visam gyvenimui, todėl pata-
riama vengti artimo ryšio su žmogumi,
kuriam pasireiš kusi ak tyvi ligos for-
ma – nesibučiuoti, nesi naudoti tais pa-
čiais indais ar stalo įrankiais. Užsi-
krėtus infekcija, stiprinant imunitetą
(sveikas gyvenimo būdas, įvairus ir
visavertis maistas, mankšta bei pa-
kankamas miegas) ir apsisaugant nuo
ligą provokuojančių veiksnių, galima iš-
veng ti pasekmių.

Su pūsleline bandoma kovoti įvai-
riais būdais – tepant dantų pasta, ali-
jošiumi, citrina, netgi deginant spiritu
ar kvepalais. Tačiau dažniausiai tokie

būdai menkai padeda.
Gera žinia, kad tiek vieno, tiek ant-

ro tipo pūslelinę galima sėkmingai
gydyti naminėmis priemonėmis. Ži-
noma, geriausia jų griebtis vos tik pa-
jutus pirmuosius požymius.

1. Šaltas kompresas
Tai – vienas efektyviausių nami-

nių pūslelinės gydymo būdų. Suma-
žinti  pūslelinės sukeltam patinimui ir
skausmui galima naudoti ledo kube-
lius. Dėkite ledo kubelį tiesiog ant pa-
žeistos srities, arba galite ledo kubelį
įvynioti į plastikinį maišelį arba audinį
ir tada pridėti prie pažeistos vietos. Kad
sumažėtų skausmas ir paraudimas,
procedūrą kartokite kas 3–4 valandas.

2. Citrina
Viena iš populiariausių naminių

priemonių nuo pūslelinės yra citrina.
Perpjaukite citriną pusiau ir prapjau-
tu galu uždėkite tiesiai ant pažeistos
srities. Laikyti galima tiek, kiek nori-
te – tik po kurio laiko pakeiskite kita
šviežiai prapjauta citrina. Citrina labai
efektyviai padeda pūslelinės pradžio-
je.

3. Šlapias arbatos maišelis
Keletui minučių pamerkite juo-

dosios arbatos maišelį į stiklinę šilto
vandens – o tada galite šlapią maišelį
dėti ant pūslelinės pažeistos vietos.
Taip pat galite šiltoje juodojoje arbatoje
pamirkyti vatą ir ja uždengti pažeistą
vietą. Juodoji arbata turi priešuždegi-
minių ir antivirusinių savybių.

4. Alijošiaus sultys
Alijošius padeda nuo įvairiausių

sveikatos bėdų, taip pat ir pūslelinės.
Alijošiaus ekstraktu arba sultimis rei-
kia tepti pažeistą vietą – sumažės pa-
raudimas ir niežulys. Tą daryti reikė-
tų dukart per dieną.

5. Geriamoji soda
Užpilkite sodos tiesiai ant vietų,

kur jaučiate stiprų niežulį. Tai padės
pažeistai vietai išlikti sausai ir pa-
spartins gijimą.

6. Natūralūs aliejai
Keletas aliejų padeda gydyti dau-

gybę odos ligų. Tai – alyvuogių, jojobos
(simondsijų), arbatmedžio, rozmari-
no, taip pat vitamino E aliejai. Jei plo-

tas didelis, eterinius aliejus būtina
praskiesti. Tepkite aliejumi pažeistą
vietą ir palikite pusvalandžiu ar va-
landai – galima ir per naktį. Aliejai
efek tyviai gydo bakterijų pažeistą odą.

7. Juoda kava
Juoda kava padeda gydyti burnos

pūslelinę. Paruoškite juodą kavą ir
leiskite atvėsti. Šaltos juodos kavos
pasemkite į burną ir laikykite po lū-
pomis. Darykite procedūrą dukart per
dieną keletą dienų.

8. Medus
Pūslelinės pažeistą vietą patepki-

te medumi ir palikite pusvalandžiui.
Tada nuplaukite ir nusausinkite. Kad
gydymas būtų efektyvus, procedūrą
reikia kartoti bent 2–3 kartus per die-
ną.

9. Arbatos
Geriant arbatas dukart per dieną,

sveikti nuo pūslelinės lengviau. La-
bai tinka imbiero, citrinų, cinamono ar-
bata arba jais pagar dinta juodoji ar-
bata.

10. Poilsis
Svarbi taisyklė – gerai išsimie goti

ir pakankamai pailsėti. Tai padės jūsų
imuninei sistemai.

11. Pienas
Šviežiame piene yra medžiagų, pa-

dedančių žudyti virusus. Šaltu pie nu
patepkite pažeistą vietą ir palikite 15
minučių. Tada nuplaukite ir nu sausin-
kite.

Būkite sveiki.

Parengta remiantis lietuviška žiniasklaida

Remkime 
Draugo fondą

Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuviš-
ką, katalikišką „Draugo’’ laik-
raštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambesnių
palikimų užtikrins „Draugo’’
laikraščio gyvavimą daugelį
metų! 

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

Nauja galimybė mokytis JAV

Moksleiviams, norintiems
pasimokyti Jungtinėse
Amerikos Valstijose

(JAV), šiais metais atsiveria nauja
galimybė – Lietuvoje pradeda
veikti FLEX mainų programa. De-
šimt moksleivių nuo 15 iki 17
metų galės vykti į JAV, kur vienerius metus mokysis amerikietiškoje mokyklo-
je ir gyvens amerikiečių šeimose. Visas mainų išlaidas apmokės programos or-
ganizatoriai.

,,Programos dalyviai turės galimybę pažinti Amerikos žmones ir kultūrą, o
taip pat bus ir savo šalių jaunieji ambasadoriai, pristatysiantys amerikiečiams sa-
vas tradicijas”, – sakė FLEX programos administratorius Lietuvoje Kevin Reiling.

Moksleiviai, besimokantys 9-oje vidurinės mokyklos arba 1-oje gimnazijos
klasėje, paraiškas gali teikti iki spalio 16 dienos. Norintieji dalyvauti programo-
je turi būti Lietuvos piliečiai, galintys gauti JAV vizą, anksčiau negyvenę JAV ir
mokantys anglų kalbą. Neįgalūs moksleiviai taip pat kviečiami bandyti savo jė-
gas.

JAV Valstybės departamento finansuojama FLEX programa per 23 gyvavi-
mo metus stipendijas suteikė daugiau nei 24 tūkstančiams Europos ir Centri-
nės Azijos šalių moksleivių.

FLEX programos dalyvių atranką, orientaciją ir keliones į JAV organizuoja
,,American Councils for International Education”. Per 40 veiklos metų ,,Ameri-
can Councils” tapo viena pirmaujančių tarptautinių švietimo ir mokymo prog-
ramų organizacijų. Ji atsakinga už daugiau nei trisdešimt įvairių mainų programų,
taip pat ir keletą JAV vyriausybės programų, skirtų moksleiviams, studentams,
mokytojams ir aukštųjų mokyklų dėstytojams. ELTA
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DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

�  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu arba gali išleisti atostogų, ar pa-
keisti. Tel. 630-670-0813.

�  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-615-5235.

�  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie-
žiūrai,ieško darbo. Gali dirbti Čikagoje ir jos
priemiesčiuose. Tel. 773-330-0092.

� Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie-
žiūrai, ieško darbo. Gali dirbti Čikagoje ir jos
priemiesčiuose. Tel. 773-330-0092.

ĮVAIRŪS

PO DIEVO SPARNU

Bažnyčios misija 
– ginti šeimos orumą

RENATA ŽIŪKAITĖ

Hunza Bread 
Health Bread  
Rye of all kinds 
Bacon Buns

Visit us or call us to 
find a store near you! 

Chicago Carpet Center Inc.
A trusted company since 1967

Servicing All Flooring Needs
Commercial & Residential

From Little Company of Mary Hospital
to your neighbors down the street!

Huge Inventory
Hundreds of Colors & Styles
In stock rolls & roll ends
Reasonable Prices 
with installation
Fully Licensed
& Insured 

Ask for Linda – the owner
M-F 9 - 5  -  Sat by appointment

Chicagocarpet1550@sbcglobal.net
www.chicagocarpetinc.com

We’re family with Bruno’s Lithuanian Bakery

3341 S Lituanica Ave
Chicago, IL 60608 

Bridgeport – 773-254-6376

PARDUODA

Lithuanian Darien Estate Sale Fine Art,
Paintings, Carvings books, furniture, kit-
chen, bedroom beautiful clothes.
See 100 photos at

http://w.w.w.EstateSales.Net/IL/
Darien/60561/981387

Lake Thunderbird Lakefront home
2 hr. S/W Chgo. 4 bdrm, 2 bath
screened porch. Great fishing, boa-
ting, skiing $239,900. 

Call 708-738-5714

European restaurant in Lemont
looking for 

part time Line Cook.

Teleph. 630-464-8773

SIŪLO DARBĄ

Spalio 4 d., sekmadienį, prasidėjo  keturioliktoji eilinė Vyskupų Sinodo generalinė
asamblėja, kurios tema: „Šeimos pašaukimas ir misija Bažnyčioje ir šiuolaikiniame
pasaulyje”. Asamblėjoje dalyvauja 270 Sinodo tėvų iš šešių pasaulio kontinen-
tų. Sinodo darbuose dalyvaus ir kiti pakviesti asmenys: 24 ekspertai ir pagal-
bininkai, 51 stebėtojas, 14 kitų krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių atsto-
vų. Kadangi Sinode bus kalbama apie šeimą, 18 stebėtojų yra šeimų tėvai ir mo-
tinos.

Aukodamas įvadines Sinodo atidarymo šv. Mišias popiežius Pranciškus
kalbėjo apie Bažnyčios misiją šiame sudėtingame, šeimai nepalankia-
me socialiniame kontekste remti šeimas, gydyti jų sužeistus santykius,

ginti ištikimą meilę, neišardomą santykių ryšį bei gyvybės šventumą. Pasak
popiežiaus, taip pat ir šiuolaikinis žmogus, kuris dažnai pašiepia tą projektą,
iš tiesų žavisi tikra meile ir trokšta galingos, vaisingos, ištikimos ir nesibai-
giančios meilės. Jis vaikosi laikinų meilių, bet svajoja tikrąją meilę; jis vaikosi
kūno malonumų, bet trokšta visiško aukojimosi. Bažnyčia vykdo savo misiją
su meile, nerodo pirštais į kitus ir jų neteisia, bet būdama ištikima savajam mo-
tinos pašaukimui, jaučia pareigą gydyti sužeistas santuokas, patepti jas gai-
lestingumo ir svetingumo aliejumi, būti „karo lauko ligonine”, priimančia vi-
sus, kas tik prašo pagalbos, išeiti iš savo aptvaro, keliauti kartu su sužeista ir
abejojančia žmonija, vesti ją prie išganymo šaltinių. 

Bažnyčia surengė šį Sinodą atsiliepdama į šių dienų visuomenės metamus
didžiulius iššūkius šeimai. Tai  kosminis skyrybų skaičius, nenoras įsiparei-
goti ir gyvenimas susimetus komkubinate,  gender ideologija, kurios tikslas su-
luošinti dar nesusiformavusią būtybę įteigiant jai tariamą lytiškumą ar diegiant
ankstyvą agresyvų lytinį ugdymą per mokyklas, šeimos šventumo niekinimas,
diegiant homoseksualių šeimų modelius. Bažnyčia daug kartų pasisakė, kad
šeima yra kaip mažoji bažnyčia, bendruomenė, kuri savo meilės vaisingumu
atspindi Dievą, esantį švč. Trejybėje. Demonas nekenčia žmoguje bet kokio pa-
našumo į Dievą, todėl Jis nori sugriauti meilės bendrystę, atimti iš žmogaus
galimybę būti vaisingu, iškreipti vyro ir moters meilės ryšį tik kaip egoistinį
naudojimąsi vienas kitu. 

Bažnyčia kaip Motina matydama sunkią šeimos situaciją, visais frontais
atakuojant šių dienų ideologijoms, konformizmui, sekuliarizacijai, trokšta dar
stipriau priglausti po savo sparnu įvairių negandų blaškomas šeimas, gydyti
jų žaizdas ir padėti išsaugoti šį šventą ir neišardomą santuokos ryšį. 

Pirmosiomis Sinodo dienomis  daug dėmesio buvo skiriama parengimui
santuokai ir šeimų sielovadiniam palydėjimui. Palydėjimas neturėtų ribotis vien
mokymo perdavimu, bet turėtų apimti ir įvarius praktinius šeimos gyvenimo
aspektus, o taip pat ugdyti pasitikėjimą Dievo malone. Svarbus taip pat ir po-
zityvus liudijimas, kurį šeimos gali duoti savo aplinkai, visuomenei. Dažnai kar-
tojosi šeimų gyvenančių konfliktų zonose bei migracijos temos. Jas visų pir-
ma kėlė Sinodo tėvai atvykę iš Artimųjų Rytų, tačiau ši tematika gana dažna
ir Europos vyskupų pasisakymuose. Pirmų dviejų dienų pasisakymuose taip
pat paliestos smurto šeimoje ir visuomenėje, moters teisių, nepilnamečių dar-
bo, ekonominių sunkumų ir skurdo temos.

Šiuo Sinodo metu Bažnyčia ragina ypatingai melsti užtarimo Liudviko Mar-
tin ir Marijos Gerenų šeimos, kurie spalio 18-ąją dieną bus paskelbti šventai-
siais. Tai bus tik antroji šventąja paskelbta šeima per visą Bažnyčios istoriją.
Liudvikas ir Marija Geren yra žinomi kaip šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės tė-
vai. Prieš santuokinį gyvenimą jie abu troško tapti vienuoliais, deja, Dievas no-
rėjo juose įvykdyti kitą planą. Net gi santuokos pradžioje Liudvikas ir Marija
gyveno celibatinį gyvenimą, tačiau nuodėmklausio pamokyti, atsivėrė Dievo
vaisingumo planui. Jiems gimė net 9-eri vaikai, iš kurių 4 mirė dar ankstyvo-
je vaikystėje. Penkios mergaitės, tarp jų ir šventoji Teresėlė, tapo vienuolėmis.
Tėvai buvo labai dosnūs Dievui ir paskutinei dukrai įstojus į vienuolyną Liud-
vikas Marten pasakė: „Man didelė garbė, atiduoti Dievui visus savo vaikus”.
Pati Teresėlė yra pasakiusi, kad jos tėvai buvo skirti daugiau dangui nei žemei. 

Prie šios šventos šeimos relikvijų  Romos Didžiojoje Švč. M. Marijos ba-
zilikoje kiekvieną dieną bus kalbamas rožinis už šeimą – pirmą Sinodo savai-
tę bus meldžiamasi už vaikus, antrą – už tėvus, trečią – už senelius. Šv. Tere-
sėlės, jos šventųjų tėvų ir šventųjų sutuoktinių Beltrame Quatrocchi relikvi-
jos bus išstatytos ir koplyčioje skirtoje Sinodo tėvams.



MANO  VIRTUVĖ

14 2015 SPALIO 8, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

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

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Atkelta iš 3 psl.

–  Anksčiau girdėdavau jūsų laidą, skir-
tą išeivijai...

– Šį sezoną tokios laidos nebeliko.
Nepavyko surasti, kas galėtų ją vesti.
Padarėme – labai tikiuosi – laikiną per-
trauką. Neseniai prasidėjęs sezonas
atnešė daug naujų ir nemažų rūpesčių. 

– Tačiau Jungtinėse Amerikos Valsti-
jose esate girdimi? Kaip jus galima girdė-
ti užsienyje?

– Mus galima girdėti ne vien tik
Amerikoje, tačiau ir visame pasauly-
je. Pirmiausia, suprantama, internetu.
Labai dažnai gauname žinučių ar net-
gi paskambina klausytojai iš beveik
viso pasaulio. Mūsų tinklalapyje www.
marijosradijas.lt galima surasti ir pa-
klausyti norimos ankstesnės laidos
įrašą – toje svetainėje yra visi laidų įra-
šų archyvai. O užduoti klausimus tie-
siogiame eteryje galite ne vien SMS ži-
nutėmis, bet ir internetu per mūsų
tinklalapį. 

Tačiau JAV gyvenantys turi dar
vieną galimybę mūsų klausytis – te-
lefonu. Jeigu nėra patogu klausytis
,,Marijos radijo” internetu, paskam-
binus nurodytu telefono numeriu, ga-
lima klausytis telefonu. Net važiuojant
automobiliu, turint laisvų rankų įran-
gą, klausykitės į sveikatą. Gavom tokį
pasiūlymą iš amerikiečių – tai kodėl
nepasinaudojus. Ir, beje, klausytis te-
lefonu nėra brangu. 

– O ar brangu paskambinti jums iš
Amerikos?

– Tai kainuoja tiek, kiek skam-
butis į Lietuvą, priklausomai nuo
klausytojo turimo telefoninio ryšio
tarifo.

Nežinau, kaip JAV, tačiau Lietu-
voje visur galima klausytis radijo in-
ternetu. Tikriausiai  ir JAV yra plačiai
išvystytas interneto ryšys.

– Ar daug gaunate piktų laiškų?
– Oi, ne... labai retas dalykas. Di-

džioji laiškų dalis – šilti, geranoriški
ir draugiški laiškai.

– Papasakokite apie laidas, kurios ga-
lėtų būti įdomios išeivijai. 

– Tai pirmiausia mūsų aktualijų

laidos. Žinoma, reikia nepamiršti lai-
ko juostų skirtumo. 

Viena iš mūsų įdomesnių, mano
galva, laidų yra „Biblijos slėpiniai” –
apie Šventąjį Raštą. Besidomintiems
tikėjimu – tai tikrai įdomi laida. Pran-
ciškoniškos šeimos laida – ,,Por cin -
kulė”, dažnai leidžiame į eterį reko-
lekcijas, laidas jaunimui, ateitinin-
kams, turime aktualią pokalbių laidą
jaunimui „Iššūkis”, apie gyvybės kul-
tūrą kalbama laidoje „Gyvybės me-
dis”, yra šeimai skirta laida „Šeimos
židinys”, laida apie vidinį išgijimą...
Gailestingumo metams skirta nauja
laida „Gera daryti gera”, gyvojo gar-
so liudijimų laida – joje žymūs Lietu-
vos žmonės pasakoja apie savo tikėji-
mą, apie savo kelią į Dievą. Jeigu da-
lyvauja muzikantas – jis laidoje pa-
groja savo kūrybos. Neseniai laidoje
dalyvavo vienas žinomas Lietuvos
perkusininkas Arvydas Joffė – jis ne
tiek daug kalbėjo, kiek savo tikėjimą
liudijo būgnais – muzikos kalba pa-
sakojo apie savo kelionę link tikėjimo,
link Dievo.

Sunku išvardyti ir apbūdinti visas
mūsų laidas – jų turime gerokai virš
dvidešimties. Kadangi kaip tik šio-
mis dienomis paleidžiame naują laidų
tinklelį, todėl – suprantama – turime
ir labai daug gerojo nerimo, gerojo pa-
didinto jaudulio, nes į naujas laidas
reikia įdėti kur kas daugiau pastangų,
kol jos taps įprastos ir ims gyventi savo
gyvenimą savaran kiškai. 

Pasinaudojęs proga norėčiau pa-
prašyti ir išeivijos, kad parašytų ar pa-
skambintų mums su savo pageidavi-
mais: apie ką galėtume pakalbėti lai-
dose, ką lietuviai už Atlanto norėtų,
kad pakalbintume. Mielai atsižvelg-
sime. Turint dabartines technines ga-
limybes, galėtume pakalbinti ir JAV
gyvenančius. Juk „Skype” – visagalis.
Gal pažįstate kokį geradarį, gal kas
nori pasidalinti savo patirtimi, min-
timis?  

Susisiekti su mumis galite per
tinklalapį: marijosradijas.lt arba per
,,Facebook” paskyrą. 

– Dėkoju ir linkiu didžiausios sėkmės
naujame radijo sezone.

Kalbino
Vitalius Zaikauskas

Skelbiame Naujieną, kuri nesensta

Moliūgas – kasdien

Mano šeima labai mėgsta moliūgus. Rudenį mes ne tik puošiame jais namus,
bet ir spaudžiame sultis, verdame sriubą, kepame. Pasidalinsiu pora paprastų,
bet gardžių receptų. Ir, žinoma, lauksiu jūsiškių, juk prasideda pats moliūg-
metis!

Jūsų Indrė

Folijoje keptas moliūgas

Reikės:
500 g (apie 1 sv) moliūgo su oda
2 česnako skiltelių
2 valgomųjų šaukštų alyvuogių
aliejaus
pusės citrinos sulčių
kalendros sėklų
saujelės šviežių kalendrų ir pet-
ražolių lapelių
jūros druskos
šviežiai maltų juodų pipirų

Orkaitę įkaitinti iš anksto iki 200
C (400 F)

Česnaką nulupti ir sugrūsti su
druska, pipirais, kalendros sėklomis
ir lapeliais, petražolėmis. Įpilti aly-
vuogių aliejaus ir citrinos sulčių.
Moliūgą supjaustyti stambiomis rie-
kėmis ir įtrinti gautu mišiniu. Suvy -
nioti į foliją ir kepti orkaitėje 30–35
minutes.

Šio recepto ,,paslaptis” – likus 5
minutėms iki kepimo pabaigos reikia
įkirpti folijos ryšulėlio viršų, tuomet
moliūgas bus ne tik švelnus, aroma-
tingas, bet ir su traškia plutele!

Salotos iš apkepto 
moliūgo su kumpiu

Reikės:
1 nedidelio moliūgo (500 g
arba 1 sv)
20 griežinėlių Parmos (Pros -
ciutto) ar kitokio kumpio
4 didelių saujų rukolos salotų 
100 g (3,5 oz) Parmesano sūrio
100 g (3,5 oz) moliūgų arba
saulėgrąžų sėklų
kalendros sėklų
5 česnako skiltelių
balzaminio acto
alyvuogių aliejaus
jūros druskos 
šviežiai maltų juodų pipirų

Česnaką smulkiai sukapoti. Sausoje
keptuvėje paskrudinti moliūgų (ar
saulėgrąžų)sėklas. Nedideliais gaba-
lėliais supjaustyti moliūgą. Sumaišyti
druską, pipirus, kalendrą, česnaką, 1
šaukštą balzaminio acto ir 2 šaukštus
alyvuogių aliejaus. Šiame mišinyje
pavolioti moliūgo gabalėlius. Dėti į
skardą ir kepti iki 180Ż–200ŻC (350 – 400
F) įkaitintoje orkaitėje 25–30 min., kol
moliūgas įgaus auksinę karamelinę
spalvą.

Užpilui:

5–6 šaukštai alyvuogių aliejaus
2–3 šaukštai balzaminio acto
1/2 arbatinio šaukštelio ka-
lendros sėklų
jūros druskos, šv. maltų juodų
pipirų

Iš alyvuogių aliejaus, balzaminio
acto, druskos ir pipirų pagaminti pa-
dažą. Į didelį dubenį sudėti salotas, ap-
šlakstyti puse padažo, ant viršaus už-
dėlioti kumpį, pabarstyti stambiai tar-
kuotu Parmesano sūriu, skrudinto-
mis sėklomis, sudėti kepto moliūgo
gabalėlius. Šiek tiek papurtyti dubenį,
pašlakstyti salotas likusiu padažu ir pa-
tiekti.
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www.draugas.org/mirties.html

A † A
Dr. ARVYDUI KUDIRKAI

išėjus į amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame žmoną AL-
DONĄ, sūnus ANDRIŲ, PAULIŲ, ROMĄ su šeimo mis
ir dukrą AUDRĄ, taip pat gimines bei artimuosius.

Liūdime kartu.

Ada Sutkuvienė ir šeima

A † A
DALIAI ŠLENIENEI

iškeliavus į amžinybę, nuoširdžią užuojautą reiškia -
me vyrui LIUDUI ŠLENIUI ir visiems giminaičiams.

Liūdime kartu, įvertindami DALIOS dėmesį
dailei ir kūrybingiems asmenims.

Marija Ambrozaitienė
Ada Sutkuvienė

Ištikimam Miško Brolių skautų draugui ir rėmėjui

A † A
s.v. v.s. fil. ANTANUI DUNDZILAI

iškeliavus į Amžinybę, visų Miško Brolių skautų
var du, su giliu liūdesiu ir širdgėla reiškiame užuojautą
broliams skautams ir sūnums TOMUI ir VILIUI bei vi-
sai Dundzilų šeimai.

TĖVAS A. SAULAITIS, SJ

T. Donatas Valiukonis, SJ mirė Vilniuje 2015 m. spalio 2-ąją, Angelų Sargų die-
ną. Šermenys vyko Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčioje šeštadienį ir sekmadienį. Lai-
dotuvių Mišios buvo aukojamos  spa lio  5 d., pirmadienį, po jų – t. Donatas Va-
liukonis buvo palaidotas Pe trašiūnų kapinėse Kaune.

T. Donatas Valiukonis buvo gi męs
1926.04.27 Kaune darbininkų šeimoje. Tėvas
Pranas – ilgametis mi nistro pirmininko
vairuotojas, motina Ona Motušytė – namų
šeimininkė, vyresni broliai – Jonas ir Kazys.
Krikštytas Kauno Švč. Trejybės baž nyčioje
1926.05.16. 1933 m. įstojo į pradinės mokyk-
los, buv. Putvinskio g., antrąjį skyrių, po
metų perkeltas į J. Jablonskio pradinę mo-
kyklą, Prisi kėlimo bažnyčioje priėmė pir-
mąją Komuniją. 1938 m. įstojo (kaip ir abu
vyresni broliai) į Kauno jėzuitų gimnaziją,
(vėliau vadinama IX gimnazija), Sutvirti-
nimo sakramentą priėmė Kauno Švč. Sak-
ramento (studentų) bažnyčioje.

1944 m. baigęs gimnaziją, kelis mė-
 nesius gyveno Bajėnų dvare, kuria me kop-
lyčios rektoriumi buvo kun. Karolis Ga-
ruckas, SJ. Šiam 1945 m.  pavasarį išvykus

dirbti į Vilnių, ir jis persikėlė pas savo tėvus į Vilnių, gydėsi Raudonojo Kry-
žiaus polikli nikoje ir patarnaudavo Šv. Jonų baž nyčioje. 1945.09.01 įstojo į jėzuitų
naujokyną Pagryžuvyje, 1947 m. davė pirmuosius įžadus Jėzaus draugijoje. 1947
m. rugsėjį perkeltas į Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčią, kurios rektoriumi buvo
t. Romualdas Blažys, SJ. Čia dirbo vargonininko padėjėju bei ruošėsi filosofi-
jos studijoms. Gruodį perkeltas į Dūkštą pas kun. Alfonsą Petronį, po kelių mė-
nesių į Dūkšto miestelio bažnyčią, kur dirbo t. Alek sandras Markaitis, SJ, vė-
liau t. J. Čikštė, SJ.

1948 m. priimtas į Kauno kunigų seminariją, 1952.09.21  gavo kunigystės šven-
timus iš vysk. Kazimiero Pal taroko rankų. 1953  m. trumpai dirbo Rudnios baž-
nyčioje, o baigęs cum laude Kauno seminariją, paskirtas vikaru į Eišiškes, po
trijų mėnesių administratoriumi į Ignaliną ir Vi diš kes, 1956 m. administrato-
riumi į Kazitiškį. 1957 m. birželį tapo Vil niaus Šv. Kryžiaus (Kalvarijų) baž nyčios
vikaru, įvedė joje lietuviškas pamaldas, subūrė chorelį ir jam va dovavo. 1959
m. įtrauktas į Arkivys kupijos tribunolą kaip iudex prosynodalis, įvairias pareigas
ėjo  iki 2008 m.

1961 m., sovietams „valant” Vil nių, perkeltas administratoriumi į Kalesnikus,
1963 m. vikaru į Adutiš kį, 1964 m. administratoriumi į Gaidę (aptarnaujant Ge-
džiūnėlių,  Kazi tiš kio, Rimšės bei Pūškų parapijas), 1980  m. klebonu į Paberžę.
Auto biografijoje  t. Donatas mini la biau siai mėgęs dirbti mažose parapijose. Rim-
tai sušlubavus sveikatai (akims ir širdžiai), 1988  m.  jis persikėlė į Vilnių, pa-
skirtas Vilniaus Šv. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios rezidentu, 1990
m. altaristu ir laikinai aptarnauti Šv. Onos bažnyčią, tada – Vilniaus arkikatedros
altaristu, trumpai aptarnavo Naujosios Vilnios parapiją. 1990.10.01 paskirtas vi-
karu į Šv. Rapolo bažnyčią.

T. Valiukonis 1984–1992 m. buvo Ku nigų tarybos bei Konsultorių kolegijos
nariu, Vyskupų konferencijos li turginės komisijos nariu nuo 1991 m. Sovietmetį
bendradarbiavo su t. Ka roliu Garucku dėl arkivyskupu Ju lijo no Steponavičiaus
bylos, po Rytų Lietuvą rinkdavo kunigų parašus, rūpestingai susitikdavo su ki-
tais jė zuitais broliais ir kunigais, dažnai lankydavosi Žagarėje pas arkivys kupą
Steponavičių pranešti Vilniaus arkivyskupijos žinių ir padėti jam vykdyti jo pla-
nus. Apie tą laikmetį t. Donatas sakė: „Manau, turiu teisę su apaštalu pasaky-
ti ‘Kovojau gerąją kovą’.” 

Iki paskutinių dienų „golfiuku” važinėjo iš namų Žvėryne į Šv. Rapolo baž-
nyčią, kartą net avarijoje susidū rė su savo akių gydytoja. Mielai mėgdavo pa-
sisakyti, turėjo tvirtą nuomo nę, teisininkišką žvilgsnį, maloniai bendraudavo
su kunigais, žmonėmis ir broliais jėzuitais. 2012 švęsdamas kunigystės 60 m.
sakė: „...Reikia džiaugtis, kad Dievas vis dar darbuotis leidžia. Turiu pripažinti,
kad esu gy venimu patenkintas. Todėl esu dėkin gas Gerajai Dvasiai – Dievui,
ir vi siems, kurie mane mylėjo, myli ir mylės!”

Netekusiems sūnaus

A † A
JONO VAZNELIO

mano gili užuojauta tėvams NIUTAI RAUCHAITEI
VAZNELIENEI ir JONUI VAZNELIUI, Oldenburgo
DP stovyklos bendrakeleiviams.

Galina Macelytė-Sužiedėlienė

A † A
LIDIJA KRAJEWSKI

Staiga mirė 2015 m. spalio 6 d., sulaukusi 22 metų.
Nuliūdę liko: tėveliai Vilija Dargis ir  Casey  Krajewski, broliai

Andrew ir Tomas Krajewski; močiutė Judita Dargis ir seneliai Do-
lores ir John Krajewski.

Lidija studijavo De Paul universitete ir 2011 m. buvo baigusi Carl
Sandburg High School – Orland Park.

Velionė buvo anūkė a. a. Stasio Dargio.
A. a. Lidija bus pašarvota penktadienį, spalio 9 d. nuo 3 val. p.

p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. South west
Hwy (7700 W.), Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 10 d. Iš laidojimo namų 10
val. ryto velionė bus atlydėta į St. Francis of  Assisi bažnyčią 15050
S. Wolf  Rd, Orland Park, IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už jos sielą.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. David Gaidas. tel. 708-974-4410
arba www.palosgaidasfh.com

http://draugokalendorius.org

Tėvas Donatas Valiukonis, SJ 

(1926–2015)
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Č. Senkevičiaus vedamųjų rinkinys

,,DVyLIKA METų”
Gerą vedamąjį parašyti yra nelengva. Turiningus, apmąstytus, gražia kalba pa-
rašytus vedamuosius sukurti gali tik retas talentas. Toks talentas yra Česlovas
Senkevičius, per ketvirtį amžiaus ,,Tėviškės žiburiams” parašęs daugiau kaip 1
200 vedamųjų. 

Pirmoji Č. Senkevičiaus vedamųjų rinktinė ,,Penki taškai...” pasirodė 2004
metais. Geriausi pastarųjų dvylikos metų vedamieji sugulė į knygą ,,Dvylika
metų” – kiekvieniems metams autorius atrinko po šešis straipsnius. Knygą iš-
leido Pasvalio Mariaus Katiliškio biblioteka ir leidykla ,,Naujasis lankas”. Pasva-
lys – Česlovo Senkevičiaus gimtinė. Autorius nebijo kandaus žodžio, bet juk to-
kie ir turėtų būti vedamieji – taiklūs ir kartais kandūs. 

Rinktinę ,,Dvylika metų” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20
dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas

paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
,,Metų žmogaus” pokylis vyks spalio 17 d.,
šeštadienį. Už indėlį siekiant išsaugoti Bal-
tijos šalių perkeltųjų asmenų (DP) istorinį ir
kultūrinį paveldą bus pagerbta Irena Brokas
Chambers. 6 val. v. – atnaujintos parodos
,,No Home To Go To” atidarymas; 7 val. v.
– teatro ,,Žaltvykslė” pasirodymas ir iškil-
minga vakarienė, šokiai. Dėl informacijos ir
bilietų įsigijimo prašome kreiptis į muziejų
telefonu 773-582-6500. 

� Kviečiame nuolatinių studijų studentus,
studijuojančius  aukštosiose mokyklose, pil-
dyti 2015 m. paraiškas Lietuvių Fondo sti-
pendijoms (iki 5 000 dol.) gauti. Paraiškos
LF stipendijoms gauti priimamos iki spalio
10 d. Parama stipendijoms skiriama iš Lie-
tuvių Fonde įsteigtų specialios paskirties fon-
dų. Visą informaciją apie paraiškų pildymą,
skirstymo pirmumą, apribojimus, svarstymo
eigą ir tvirtinimą galite rasti tinklalapyje
www.lietuviufondas.org (skiltyje „Stipendi-
jos”).

� Spalio 21 d., trečiadienį, organizuojama
kelionė į Milwaukee. Aplankysime įdomias
vietas. Renkamės 9 val. r. prie Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo bažnyčios Marquette Par-
ke. Norinčius vykti prašome skambinti į pa-
rapijos raštinę Audrai tel. 773-776-4600.

� Spalio 25 d., sekmadienį, organizacija
,,Vaiko vartai į mokslą” kviečia visus rėmė-
jus į tradicinius lėšų telkimo ,,Derliaus pie-
tūs” Pasaulio lietuvių centre (Lemont,
IL). Pradžia – 12:30 val. p. p. Matysite trum-
pą meninę programą, sužinosite apie orga-
nizacijos remiamus  dienos centrus Lietuvoje,
kuriuos lanko rizikos grupės  šeimų  vai-
kai.  Stalus ir vietas galima užsisakyti
tel. 630-243-1089 (Rūta Šmulkštienė arba
el. paštu: r.l.smulks tys@sbcglobal.net) ir
tel.  630-243-1228 (Rita Venclovienė)
arba  el. paš tu:  venclovas@comcast.net).

� Knygos apie skautus ,,Per skautybę – lie-
tuvybei” pristatymas vyks lapkričio 1 d., sek-
madienį, 1 val. p. p. Ateitininkų namuose
Lemonte. Visi kviečiami dalyvauti.

A. a. Antano Dundzilos laidotuvių Mišios vyko rugpjūčio 19 d. Floridoje. Pe-
lenai bus laidojami Čikagoje ir Lietuvoje. Tėvelis norėjo privačių laidotuvių, be
šermenų, gėlių ir kalbų. Vietoje užuojautų aukas siųsti Lietuvių Fondui, Tau-
tos fondui arba Lietuviškosios skautybės fondui. 

Kviečiame visus pasimelsti kartu aukojamose šv. Mišiose spalio 10 dieną,
šeštadienį, 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, o po Mišių – prieš-
piečiams Willowbrook Ballroom.   Apie dalyvavimą prašome pranešti tel.
773-593-7500 

Vilius Dundzila, Tomas ir Mya Dundzilos, Jūratė ir Bruno Sakaliai

www.draugas.org

Sveikiname ištraukusius laimingus bilietus!

Šiemet ,,Draugo” metinių pietų loterijoje (š. m. spalio 4 d. Willowbrook
Ballroom) laimė nusišypsojo:

100 dol. – Joseph Stearns, Sarasota, FL
250 dol. – Martha Halterman, Cambria, IL
500 dol. – Myron Bezdicek, Tarpon Springs, FL
1 000 dol. – Regina Connolly, Chicago, IL

Sveikiname laimėtojus ir 
dėkojame visiems dalyvavusiems

Vytas Petrulis, „Draugo” garbės prenumeratorius,
gyvenantis Com mer ce Twp, MI, dar metams pra -

tęsė laikraščio garbės pre nume ra tą. Nuošir-
džiai dėkojame už tai, kad mus skaitote. 

Vitalis J. Lembertas, „Draugo” garbės prenu-
meratorius, gyvenantis Santa Monica, CA, dar
metams pra tęsė laikraščio garbės prenumeratą.

Nuoširdus ačiū už paramą, kurią mes visuomet
jaučiame.

Savaitgalį surengtose Los Angeles Lietuvių dienose vyko ir 3x3 krepšinio turnyras.
Jame dalyvavo 5 komandos, o nugalėtojais tapo LA ,,Banga”. Prizas – Donato
Motiejūno iš Houstono ,,Rockets” pasirašytas kamuolys. Su naujausiu ,,Draugas News”
numeriu, ant kurio viršelio – sidabrinė Lietuvos krepšinio rinktinė (iš k.): Iš k.: LA
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, ,,Bangos” sporto klubo vadovas Žygimantas
Kiznis, Andrius Janavičius, Žydrūnas Petrauskas, Darius Jankauskas, Edvardas
Valiukevičius ir ,,Bangos” senbuvis Kęstutis Barzdaitis. Audronės Kižytės nuotr.

Choro ,,Svajonė” solistės: Rimantė Ašmontaitė, Brigida Jasenauskaitė ir Justina Jusevi-
čiūtė. N. Nausėdienės nuotraukos

Iš kairės: Glorija Ramonaitė, LDD pirm. Deimantė Komskienė, Lukas Vydmantas, Matas
Mikuckas, Monika Mikuckaitė, Rimantė Ašmonaitė, Brigida Jasenauskaitė, Justina Juse-
vičiūtė ir choro vadovė Alina Šimkuvienė.

Lietuvos Dukterų draugijos ,,Rudens pietūs”

Kokia šventė be krepšinio!

Spalio 6 d. išspausdintos nuotraukos liko be parašų. Pasitaisome!


