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ŠIAME NUMERYJE:

Kun. Lukas Laniauskas SJ apie
Pasaulio jaunimo dienas – 3 psl.

Seni lietuviški receptai
atgimsta Amerikoje – 4 psl.

Spaudos konferencijoje (iš k.): treneris Jon Rudd, plaukikė Rūta Meilutytė ir LTOK Viešųjų ryšių specialistė Goda Smilingytė.
Vytauto Dranginio nuotr.

Olimpinių žaidynių čempionės titulo neapgynusi 19-metė
Lietuvos plaukikė R. Meilutytė neslėpė apmaudo dėl pras-
to pasirodymo Rio de Janeire, bet nežada keisti savo tre-
niruočių vietos ir sąlygų.

Plymouth (Didžioji Britanija) su treneriu Jon Rudd jau
penkerius metus sportuojanti R. Meilutytė Rio de Ja-
neiro olimpinių žaidynių 100 m plaukimo krūtine var-

žybose užėmė septintąją vietą.
Po finišo R. Meilutytė ėmė verkti. Tokio rezultato ne-

sitikėjo nei ji pati, nei didžioji dalis Lietuvos sporto sirga-
lių.

,,Tai vienas skaudžiausių mano vakarų. Rezultatą le-
mia daug dalykų – kai kurie fiziniai, kai kurie psichologi-

niai. Man šis startas reiškė labai daug, tam rengėmės nuo
pat Londono ir visas dėmesys buvo šiam  pasirodymui. Fi-
nišuoti ir matyti savo vardą 7-oje vietoje nebuvo geras jaus-
mas. Žinoma, norėjau aukso”, – spaudos konferencijoje sakė
R. Meilutytė.

Sportininkė pripažino, kad didelis dėmesys, ypač Lie-
tuvoje, jai netrukdė. Ji prieš startus atsiribojo nuo ži-
niasklaidos, o didelį dėmesį įvertino, kaip smarkų Lietu-
vos žmonių palaikymą. 

Lietuvos žiniasklaidoje pasirodė nemažai kaltinimų J.
Rudd už neteisingą treniruočių programą ir sustojusį R.
Meilutytės progresą. Vis dėlto, pati plaukikė pasiruošimą
olimpinėms žaidynėms vertino teigiamai. Ji pažymėjo, kad
nemažai sunkumų sukėlė lūžusios alkūnės gydymas. 

– 2 psl.

R. Meilutytė: tai buvo vienas
skaudžiausių vakarų

Aukščiausio ir įžymiausio New Yorko dangoraižio „Empire
State Building” viršūnė Rio de Janeiro olimpinėse žaidy-
nėse dalyvaujančių sportininkų garbei per žaidynių atida-

ry mo iškilmes rugpjūčio 5 dieną nušvito žaidynėse dalyvau-
jančių valstybių vėliavų spalvomis, tarp jų – ir Lietuvos trispal-
ve.

Spalvos keitė viena kitą pagal tą tvarką, kuria olimpinės

rinktinės įžygiavo į Maracanos stadioną per atidarymo iškil-
mes. Garsiojoje Manhattano 5-ojoje aveniu stovinčio dango-
raižio apšvietimas keičiamas kiekvieną vakarą, siekiant pa -
gerbti įvairias valstybes, įvykius ar organizacijas. Penkta dienio
vakarą buvo atkreiptas dėmesys į svarbiausią tarptautinį spor-
to įvykį.

LR konsulato New Yorke info ir nuotr.
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perduodavo ir patikslindavo Rusijos žvalgybos tar-
 nybos užduotis, instruktuodavo S. Pusiną, kokiais
būdais rinkti informaciją ir kokias informaciją
fiksuojančias technines priemones naudoti. Asme-
nų susitikimai vyko Lietuvoje, laikantis ypatingos
konspiracijos, kaip teigia prokuratūra, profesiona-
liai slepiant būsimų susitikimų datą, laiką ir vietą. 

S. Pusinas kaltinamas surinkęs ir nuo 2012
metų iki 2014 metų pabaigos perdavęs informaciją
apie Lietu vos kariuomenę bei NATO oro policijos mi-
sijų veiklą, šias misijas vyk džiusių karinių orlaivių
skrydžius, karinius mokymus, karinių pajėgu mų
dislokacijos vietas, Lietuvos ka riuomenės ir NATO
ISAF (Tarptauti nių saugumo paramos pajėgų) ope-
ra cijas Afganistane, apie nuotoliniu būdu valdomus
žvalgybinius orlai vius, šių orlaivių skrydžius ir ga-
limas dislokacijos vietas. 

Jis taip pat kaltinamas perdavęs Lietuvos kraš-
to apsaugos ministerijos dokumentų kopijas, kai ku-
rių KOP Aviacijos bazės karininkų as mens bylų ko-
pijas. Dalis perduotų dokumentų buvo įslaptinti ir
sudarė tarnybos paslaptį. 

Taigi gilinantis į šį skandalą tar si akivaizdu –
Rusija negalima pa si tikėti. Į kiekvieną Rusijos ins-
titucijų žingsnį būtina žvelgti labai įtariai.

Bet kaip tada susigaudyti vadinamajame „kol-
dūnų skandale”? Nesu Seimo nario Petro Gražulio
gerbėjas. Ypač nustebino parlamentaro P. Gra žulio
verkšlenimai, esą mūsų specia liosios tarnybos, at-
likdamos kratas jam priklausančiose patalpose, jas
sujaukė taip bjauriai, kad jos tapo pa našios į nar-
komanų ar girtuoklių landynę. Abejoju, kad STT pa-
reigūnai daik tus šiam parlamentarui priklausan-
čiuose kabinetuose būtų apvertę aukšyn kojomis.
Juk kratos metu at liekami veiksmai buvo fiksuojami
vaizdo kameromis.

Ir vis dėlto Nevyriausybinės Lie tuvos nacio-

nalinės vartotojų fede ra cijos prezidentė Al-
vita Armanavičie nė atkreipė dėmesį, kad
„Judex” įmo nės produkcijos kokybė nepati-
ko tik Rusijos pareigūnams. Priminsime,
kad dauguma „Judex” įmonės, kurioje dirba
apie 100 žmonių, maisto ga minių ekspor-
tuojama ne tik į Rusiją, bet ir į Latviją, Esti-
ją, Angliją, Airiją, Vokietiją, Ispaniją, Balta-
rusiją. Ta čiau tik Rusijos tarnybos pareiškė
priekaištus dėl koldūnų kokybės. Ir vis dėl-

to mums priešiškos, nedrau giš kos, jau anksčiau
kryptingai kenkusios valstybės informaciją Lietu-
va priėmė tarsi neginčijamą tiesą. 

Be kita ko, Lietuva šį sykį Rusi jos informacija
patikėjo neturėdama nė vieno vartotojo skundo. Gal
Ru si joje ar kokioje nors Vakarų šalyje var totojai ap-
sinuodijo? Ne, vartotojų skundų nebuvo. Nė vieno.
Tik Rusijos tarnybos nusprendė, kad lietuviški
koldūnai kelia grėsmę valgytojų svei katai. O Lie-
tuva, remdamasi tik iš po litinių, sportinių ir kul-
tūrinių skandalų niekaip neišbrendančios Rusijos
žiniomis, pradeda rimčiausią tyrimą. 

A. Armanavičienė skelbia gal ir per griežtą ver-
diktą. Jos manymu, „nuo šiol kiekviena užsienio
valstybė, turinti tikslą sužlugdyti lietuviš ko verslo
įmonę arba net visą sektorių, diskredituoti Lietuvos
valstybi  nes institucijas ir visą valstybę, ga li tai pa-
daryti pačių Lietuvos val džios institucijų rankomis
pagal ge rai pasiteisinusį metodą, kurį išban dė Ru-
sijos tarnybos”.

Tačiau galimas kenkimo modelis – tarsi ant del-
no. Nedraugiškos šalies institucija kreipiasi į Lie-
tuvos prokuratūrą dėl galimo Lietuvos pareigūnų
piktnaudžiavimo savo pareigomis, ga limos prekybos
įtaka ar kito galimai korupcinio veiksmo. Tada pro-
kuratūra pradeda tirti ar kitaip stebėti Lietuvos ins-
titucijos veiklą. Susida rius tinkamoms politinėms
sąlygoms (rinkimai, poreikis įdarbinti savus žmo-
nes), net ir neturint oficialių re zultatų Prokuratū-
ra, pasitelkusi STT ir kitas jėgos tarnybas, įnirtin-
gai ir kuo triukšmingiau imasi „ginti” vie šąjį in-
teresą. Galimi nusikaltusieji bū na nukenksminti
taip, kad, nepriklausomai nuo tyrimo rezultatų, jie
patirs didžiulę ekonominę žalą, taigi nesugebės at-
sistoti ant kojų ir pra dė ti naują verslą...

Tad kaip Lietuvai atpažinti save, jei tiek daug
keistų aplinkybių, nuty lėjimų, nežinomųjų?

„Taip jau yra: valstybė, kurios val-
 džios struktūros silpnos, neiš-
naudoja savo galimybių, o jei ne-

išnaudoja, jas pasisavina kitos valstybės”.
Ka da šie žodžiai ištarti? Jie – iš 1992 metų
gegužės mėnesį paskelbto interviu „Atpa-
žink, Lietuva, save”. Jų auto rius  – rašytojas
Petras Dirgėla. 

Specialiai ano meto rinkimų iš va karė-
se skelbto pokalbio su istori nius romanus
visą gyvenimą kan triai rašiusiu Petru Dirgėla ne-
būčiau prisiminęs, jei gyvenimas kartas nuo kar-
to neverstų perrūšiuoti senųjų laikraščių komp-
lektų. Visiems su prantama situacija: kad ir kaip
gaila, kai kuriuos laikraščius bei žurnalus tenka
išmesti – dėl vietos stokos bei praradus aktualu-
mą.

O štai interviu „Atpažink, Lietu va, save”,
nors ir rašytą prieš du de šimtmečius, dar sykį ati-
džiai perskai čiau. Įspūdis toks, tarsi būtų ką tik
pateiktas spaudai. Juk naujieji Sei mo rinkimai –
čia pat. Lietuvai vėl netrukus teks narplioti su-
dėtingąjį Gordijo mazgą – už ką balsuoti? 

Anuomet, prieš 24 metus, atrodė, kad ilgainiui
gali būti tik geriau. Ži noma, anuomet, kamanti-
nėdamas ra šytoją P. Dirgėlą, buvau labai naivus,
nes jaunas, todėl taip ir atrodė: kuo toliau, bus tik
lengviau atpažinti.

O pasirodo, kad gyvenimas – painus užsi-
ėmimas. Kuo daugiau metų – tuo sudėtingiau. Apie
paprastumą, lengvumą, aiškumą negali būti nė
kal bos. Nebent svajonėse, nebent pa sakose. 

Skaičiuokime. 1992-aisiais me tais grūmėsi
tik dvi stambios jėgos – kairieji ir dešinieji. Pasi-
rinkimas tebuvo paženklintas dviem nežinomai-
siais. O šiandien kiek nežino mųjų, žadančių Lie-
tuvai šviesią ir gra žią ateitį? Mažų mažiausiai de-
 šimt – socialdemokratai, konservatoriai, „pa-
ksistai”, „darbiečiai”, žalieji, Lietuvos sąrašas, tau-
tininkai, libera lai, zuokininkai, tomaševskinin-
 kai...

Beje, dėl vietos Seime šiandien gru miasi, re-
gis, ne tik politinės partijos bei visuomeniniai ju-
dėjimai. Lie tuvoje vis stipresnis Lietuvos spe cia-
 liųjų tarnybų balsas. Kas pasakys – blogai ar ge-
rai elgiasi STT, FNTT ir Generalinė prokuratūra,
vadinamųjų „blo giukų” paiešką specialiai ar ne-
 ty čia aktyvindamos artėjant svarbiems rinki-
mams?

Lietuviškojoje viešojoje erdvėje konkuruoja
dvi versijos. Vieni tvirtina, esą mūsų „džeimsai
bondai” kryp  tingai politikuoja, rinkimų iš va ka-
rėse nusitaikydami į liberalų va dovą Eligijų Ma-
siulį bei „darbietį” Vytautą Gabšį. Kiti įrodinėja,
kad specialiosios tarnybos tiesiog profesionaliai
atlieka savo darbą – čiumpa įtariamuosius tada,
kai surenka už tektinai įkalčių. Į politinį kalen-
dorių jos esą nesižvalgo.

Na, šnipinėjimo bylose tarsi daugiau aiškumo.
Štai BNS paskelbė, kad „šnipinėjimo byloje kal-
tinamas 66 metų Rusijos pilietis Sergejus Moi se-
jenka anksčiau turėjo ir Lietu vos pilietybę”, – ir
mes tikime. Neturime priežasties netikėti. Šiau-
lių apygardos teismas ne šiaip sau šių metų lie pos
mėnesį pradėjo nagrinėti šnipi nėjimu kaltinamo
buvusio Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajė-
gų (KOP) Aviacijos bazės karininko, ka pitono
Sergejaus Pusino, Rusijos pi liečio S. Moisejenkos
ir dar vieno Lietuvos piliečio – Aino Kazlausko
baudžiamąją bylą.

Ikiteisminis tyrimas dėl šio atvejo pradėtas
dar 2014-ųjų gruodį, kai Lietuvos karinė žvalgyba
ir kontržvalgyba pradėjo įtarti, jog Lietuvos ka-
riuomenės KOP Aviacijos bazės karininkas S.
Pusinas užverbuotas Rusijos žvalgybos atstovų.

Baudžiamosios bylos duomeni mis, Rusijos
pilietis S. Moisejenka per slaptus susitikimus
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,,Tai buvo vieni geriausių metų treniruočių
prasme. Nepaisant traumos, visas darbas vyko
taip, kaip ir reikėjo, todėl pasiruošimu esame pa-
tenkinti. Rezultato tokio nesitikėjome ir darysime
išvadas, žiūrėsime, ką galime keisti, kad nepasi-
kartotų tokie dalykai. Trauma buvo rimtas iššū-
kis, nes anksčiau nesu turėjus tokios rimtos trau-
mos. Gydymas užtruko ilgai, todėl buvo sunku ne
tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Prisidėjo daly-
kai ir iš asmeninės pusės. Be to, dalyvauti olim-
pinėse žaidynėse jau esant čempione yra visai kas
kita nei debiutuojant”, – pasakojo R. Meilutytė.

Lietuvos plaukikės Plymouth lauks abitū-
ros egzaminai. Po jų ir atostogų R. Meilutytė kibs
į darbą su ta pačia komanda.

,,Atidėjau egzaminus, juos teks išsilaikyti.
Stengiausi kažkiek paskaityti, bet dabar visas dė-

mesys buvo olimpinėms žaidynėms. Norėčiau
studijuoti Plymouth. Tam skirsiu daugiau laiko
ir minčių. Ačiū už pasiūlymą treniruotis JAV, bet
aš esu laiminga ten, kur esu. Viskas mano koman -
doje yra puiku. Turiu puikų pagrindinį trenerį, sa-
lės trenerį. Negalvoju jos keisti greitu me tu”, – aiš-
kino R. Meilutytė.

Plaukikė pripažino, kad artimiausiu metu
apie plaukimą negalvos ir ketina dalį atostogų pra-
leisti Lietuvoje.

,,Per pastaruosius ketverius metus atostogų
kasmet turėjau po mėnesį. Dabar ilsėsiuosi bent
mėnesį. Turiu daug planų ir nežinau tikslaus lai-
ko, kada grįšiu. Mano ir trenerio požiūriai yra pa-
našūs, konkrečių susitarimų tarp jo ir manęs nėra.
Turiu namus ir Lietuvoje, ir Plymouth, todėl vi-
sas dėmesys bus skirtas poilsiui”, – pabrėžė Lie-
tuvos plaukikė. 

ELTA

„Tai buvo vienas skaudžiausių vakarų”
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Kun. Lukas Laniauskas SJ pasakoja apie Pa-
saulio jaunimo dienas (PJD) Krokuvoje

Liepos paskutinę savaitę Kroku voje vyko Pasaulio
jaunimo dienos (PJD), iš viso pasaulio sutraukusios
apie 2 mln. jaunų žmonių. Čia vyravo džiaugsmo

ir jaunatviško entuziazmo atmosfera, jaunimas galėjo
patirti jau  nos, spalvingos Bažnyčios gaivą, pajusti vie-
nybę su daugybe skirtingų rasių, kultūrų, tautų jaunuolių,
kuriuos visus suvienijo meilė Jėzui. Apie savo įspūdžius
PJD sutiko pasidalinti kunigas jėzuitas Lukas Laniaus-
kas. 

– Kelintą kartą dalyvauji PJD? Kuo ypatingos Tau buvo
šios Jau nimo dienos?

– Tai buvo mano antras kartas PJD, pirmą kar-
tą dalyvavau Toronte 2002 m. su popiežiumi Jonu Pau-
liumi II. Man tada buvo 18. Po to buvo pertrauka, įsto-
jau į vienuoliją, negalėjau keliauti. O šiemet važia-
vau jau kaip jaunas kunigas. 

Mane džiugino bendrystė su lie tu vių bendruo-
mene, jos kunigais, vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Aš šį
kar tą nelydėjau jaunimo grupės, o atvy kau su vys-
kupais: Kęstučiu Kėvalu, Rimantu Norvila ir Jonu
Ivanausku. 

– Kas Tave labiausiai palietė šiose Jaunimo dienose?
– Vyskupas Kęstutis mane pa kvie tė liudyti per

katechezę daugybei su sirinkusių lietuvių apie savo
tikėjimo ir pašaukimo kelią, apie  draugystę ir Die-
vo gailestingumą. Atsistoti prieš daugiau nei tūks-
tantį lietuvių ir dalintis savo gyvenimu buvo nuo sta-
bus patyrimas. Aš taip pat kalbėjau apie tai, ką man
reiškia būti lietuviu ku nigu. Mes esame Gailestingu -
mo šalis, nes turime Aušros Vartų Ma riją, kuri yra
Gailestingumo Moti na. Turime Gailestingojo Jė-
zaus pa veikslą, tad turėtume būti tie mažu tėliai, ku-
rie apie Dievo gailestingumą liudytų pasauliui. 

Kita man brangi patirtis šiose PJD buvo konce-
lebruoti šv. Mišias kar tu su popiežiumi Pranciškumi
ir kitais kunigais iš viso pasaulio. Tai nerealus jaus-
mas. Vyksta konsekra cija, o popiežių Pranciškų ma-
tau 30 pė dų atstumu. Ir kai ateina eucharis tinės mal-
dos akimirka ir turiu iš tiesti rankas su kitais kunigais,
man pradeda byrėti ašaros. Taip aiškiai pa  jutau, ko-
kia dovana yra kunigystė. Ir tos pagrindinės PJD šv.
Mišios bu vo jėzuitų įkūrėjo Ignaco Loyola šven tėje.
Švenčiu, koncelebruoju šv. Mišias su popiežiumi pir-
maisiais ku nigystės metais ir aplink matau du mili-
jonus žmonių. Čia, Campus Mise ricordias, susirinkęs
visas pasaulis, ir kiekvienas iš tų žmonių myli Jėzų.
Mus visus Krokuvoje sujungė bendra Meilė Jėzui. 

Per vigiliją viena mergaitė vaidino šv. s. Faus-
tiną, atliekančią septynis gailestingumo darbus.
Galima bu vo suvokti, kad s. Faustina, atlikda ma sep-
tynis gailestingumo darbus, tapė Gailestingojo Jėzaus
paveikslą. Dar labai mano sielą palietė vaizdo įrašas
su Jonu Pauliumi II, kai jis su sitinka su jį pašovusiu
žmogumi. Kro kuva yra Jono Pauliaus II miestas, čia
jis tarnavo kaip arkivyskupas. Mes kalbame apie gai-
lestingumą ir atleidimą ir štai matome, kaip Jo nas
Paulius II ateina į kalėjimą, lai mi na, išriša, apkabi-
na tą žmogų, kuris bandė jį nužudyti. Toks pavyzdys
uždega. Ir popiežius Pranciškus sako – negalime būti
„sofos” žmonės. Nesė dėkime ant sofos, bet užsidėkime
sportbačius ir eikime į kelią. Igna ciš kas dvasingumas
sako: mes turime būti kontempliatyvūs veiksme. Mal-
 da yra esmė, bendrystė su Viešpačiu, Mišios, sak-
ramentai, bet jie veda į veiksmą. Mes negalime būti
pasyvūs, turime būti aktyvūs. Ši žinia ypač aktuali
šių dienų jaunimui, kuris pa simeta telefonuose,
kompiuterių žai dimuose, materializme, sekuliariz-
 me. Per uždarymo šv. Mišias popie žius kalbėjo apie
Zachiejų. Zachiejus buvo smalsus, troško pamatyti
Jėzų. Jis užkopė į medį, norėdamas Jėzų pa matyti,
ir nepaisė žmonių pajuo kos. Dirbdamas su jaunimu
gimnazijoje žinau, kad jaunimas patiria visus šiuos
dalykus. 

– Ką atsimeni iš savo pirmųjų PJD Toronte? Juk tai buvo
Tavo pir mos ir paskutinės Jaunimo die nos su popiežiumi
Jonu Pauliumi II.

– Nors tada dar buvau labai jaunas, vos 18 metų,
bet po Komunijos aš buvau paprašytas paliudyti apie
Jėzų Lietuvos jaunimui. Kai kalbėjau, jau čiau, kaip

„Taip aiškiai pajutau, kokia dovana yra kunigystė”

Dvasia mane pagavo. Išsi pil dė tada Evangelijos žo-
džiai, kai Jė zus ragina apaštalus nebijoti liudyti apie
Jį, nes šv. Dvasia kalbės per jų lūpas. Aiškiai paju-
tau šv. Dvasios vei kimą, per veidą byrėjo ašaros. Pa-
ma tęs grupes jaunuolių iš Lietuvos, Ame rikos, pa-
jutau troškimą uždegti jų širdis, išgirdau Dievo
kvietimą į pašvęstąjį gyvenimą ir kunigystę... 

– Ką Tau reiškia šių PJD tema „Palaiminti gailestin-
gieji”?

– Popiežius Pranciškus parinko šią temą sieda-
mas su Dievo Gai les tingumo metų jubiliejumi. Šių
dienų pasaulis yra nuodėmės būsenoje, mes esame
pasimetę, kaip popiežius Pran ciškus kalbėjo. Pasaulio
jaunimas pasimetęs, ieško laimės kompiuteryje,
materialiniuose džiaugsmuose. Die vo Gailestingumas
yra kelias sugrįžti pas Viešpatį. Supranti, kad nesi
tobulas, bet tame netobulume esi mylimas. Man, kaip
jėzuitui, tai labai aktualu. Pirmoji dvasinių pratybų
savaitė yra skirta suprasti, kad aš esu mylimas nu-
sidėjėlis. Mes susiren ka me iš viso pasaulio, kuriame
vyrauja neapykanta, karai, terorizmas. Popie žius
Pranciškus žiūri į tą sulaužytą pasaulį ir sako:
„Jam reikia gailestin gumo”. Akivaizdžiai matome,
kad pa saulis skęsta nuodėmėje, ir jam yra vieninte-
lė galimybė išsigelbėti – atrasti gailestingumą. Die-
vas ištaria tuos žodžius: „Aš Tau atleidžiu, eik ir dau-
giau nebenusidėk”. Tai yra gailestin gumo širdis. Kro-
kuvoje mačiau tos realybės įgyvendinimą. Įvairiose
Kro kuvos vietose mačiau skirtingus žmones iš įvai-
riausių pasaulio vietų, kurie turi skirtingas gyve-
nimo patirtis, bet  mes buvome  suvienyti tuo, kad visi
esame nuodėmingi. Jei iš tų 2 mln. jaunimo minios
paklaustume, kas iš jų be nuodėmės, ar galėtų pa kelti

ranką? Nė vieno neatsirastų. Nors mus jungia nuo-
dėmingumas, tačiau dar labiau jungia mums vi siems
išliejamas Dievo atleidimas. Vys kupas J. Ivanauskas
pasakė nuo stabų pamokslą. Buvo skaitoma evange-
lija apie sūnų palaidūną. Vyskupas sakė, kad šioje
evangelijoje visas dė mesys dažniausiai yra krei-
piamas į sūnų palaidūną. Bet ši evangelijos iš trauka
nėra apie sūnų palaidūną, bet apie Dievo gailestin-
gumą. Apie tėvą. Jis, iš tolo pamatęs sūnų, bėgo jo pa-
 sitikti. Štai kokį Dievą mes turime. Jis apkabino, pa-
bučiavo, aprengė ir my lėjo. Ta tema yra aktuali ir ku-
 ni gams, ir vyskupams, ir popiežiui, nes visi esame
sujungti trapios nuodė mingos prigimties, bet dar la-
biau – Dievo gailestingumo. 

– PJD visuomet sąlygoja dvasinį jaunimo atsinaujinimą.
Kokių vaisių, Tavo manymu, šios PJD at nešė jaunimo ir Tavo
gyvenime?

– Aš manau, kad jaunimas per šias dienas galė-
jo pajusti kitokią Baž nyčią – visą pasaulį – prieš akis.
Kar tais pasimetame savo problemose, provinci-
niuose rūpesčiuose. Kai pats dirbu vienoje iš Čika-
gos gimnazijų, dažnai labai sutelkiu mintis ties
savo mažais gimnazijos rūpesčiais. O štai Krokuvo-
je atsiduri tarp 2 mln. jau nimo. Tu suvoki, kad čia
yra Baž nyčia, talpinanti savyje daugybę iššū kių.
Mano problemos šios didelės Bažnyčios akivaizdo-
je pasidaro labai menkos. Šios dienos man buvo dar
vie nas paraginimas tarnauti Jėzui. Tai jaučiau
kaip kunigas, žvelgdamas į popiežių Pranciškų,
vyskupus, ma no brolius kunigus – mūsų misija yra
tarnauti ir atsiduoti kitiems. 

Kalbino Renata Žiūkaitė

Kun. Lukas Krokuvoje.                 Asmeninio archyvo nuotr. Vysk. Kęstutis Kėvalas ir kun. Lukas Laniauskas SJ.

Į Krokuvą susirinko beveik 2 mln. jaunuolių iš viso pasaulio                                                                              EPA-ELTA nuotr.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Seni lietuviški receptai atgimsta Amerikoje  
JOVITA BELIAK-ANTANAVIČIENĖ 

Lietuva visuomet garsėjo gero, turtingo skonio
produktais bei gaminiais. Nesvarbu, ar tai
būtų į svečius atvykęs Azijos gyventojas, iš

šiaurės atkeliavęs giminaitis ar turistas iš pietų, vi-
suomet lietuviškoje virtuvėje kiekvienas atranda
jiems tinkantį ir patinkantį skonį. Tai yra mūsų, lie-
tuvių, stiprioji pusė, kuria pasinaudojus galima
sėkmingai  įgyvendinti ne vieną verslo idėją.

Maisto gaminimas namuose 
išaugo į verslą

Lina ir Andrius Stanioniai – Amerikos lietuviai,
kurių namuose visuomet kvepia juoda lietuviška
duona, per pietus stalas būna nuklotas gardžiais pa-
tiekalais, o desertui jie lepinasi šakočiu. Pavydėtina!
Maisto gaminimas namuose ilgainiui išaugo į ne-
mažą verslą, kuris šiuo metu  labai plečiasi. „Nuo pat
atvykimo į Ameriką mūsų šeima garsėjo ypatingais
patiekalais visuose susiėjimuose. Vis daugiau ir
daugiau žmonių įvertino tikrą lietuviškų patiekalų
skonį ir pristatymą”, – apie verslo užuomazgą pa-
sakojo Lina Stanionienė. 

Kiekvieną kartą svečiai atvykę į Stanionių na-
muose vykstančią šventę rasdavo stalus nuklotus „sil-
ke pataluose”, įvairiomis mišrainėmis, kibinais,
,,zrazais”, Kijevo kotletais ir pagrindiniu patiekalu
– „Kelmu” (maltos mėsos kepinys, apgaubtas šoninės
kauliukais). O kur dar desertų stalas! „Skruzdėly-
nas”, „Paukščių pienas”, „Kuršėnų” vyniotinis,
„Napoleonas”, legendiniai glaistyti grybukai – tik-
ri, mūsų tėvų išbandyti ir visiems laikams prigiję sal-
dumynai. 

Neabejotina, jog svečiai išeidavo numalšinę
alkį 110 procentų ir dažnai prasisegę apatines marš-
kinių sagas. „Po kelių metų vis daugiau ir daugiau
mūsų bendrų  pažįstamų  mus  ėmė tiesiog stumti,
kad pradėtumėme gaminti šiuos gaminius ne tik sa-
vo, bet ir jų rengiamoms šventėms. Taip po truputį
ir prasidėjo mūsų kelias į lietuvių namų virtuves ir
šventes”, – gavusi pirmuosius paskatinimus bei
draugų palaikymą kalbėjo „Linos skanumynai”
įkūrėja. 

Lietuviški gaminiai ant amerikiečių stalo

Užsakymai prasidėjo akimirksniu – vieni nori
gražios krikštynų šventės su specialiai sukurtu vai-
kišku tortu, kiti tiesiog nori savaitgalį gardžiai ir ko-
kybiškai papietauti. „Jau yra didelė grupė žmonių,
ir mūsų senųjų draugų, ir naujų gerbėjų, kurie tie-
siog atvyksta į mūsų namus kaip į savo virtuvę, jei-
gu jiems ko nors pritrūksta jų savaitgalio stalui”, –
savo svetingumu dalinosi Lina. 

Beje, lietuviški gaminiai pasiekia ir amerikiečių
šeimas bei įmones. „Tikrai turime daug lietuvių
klientų, kurie dirba amerikiečių firmose, tad mūsų
gaminiai buvo labai maloniai sutikti net kelių ame-
rikiečių kompanijų, – džiaugėsi Lina.  – Žinome, kad
paragavę mūsų gamintos rūkytos dešros net po
lunch time (pietų – liet.) nesiplaus rankų, kad galė-
tų dar pasidžiaugti jiems nauju, natūraliu rūkytos
mėsos kvapu”, – apie amerikiečių pamėgtus lietu-
viškus gaminius pasakojo įmonės įkūrėja. 

Šakočiai – didelis atradimas 
amerikiečių namuose

,,Linos skanumynų” siūlomų lietuviškų saldu-
mynų retas kuris atsisako. Ypatingai išaugo didelė
paklausa visai neseniai pradėtų gaminti gražiųjų lie-
tuviškų šakočių. „Mūsų šakočiai yra didelis atradi-
mas amerikiečių namuose. Jie pripažįsta, jog tai, ką
mes gaminame, yra labai patrauklu, puošnu ir svar-
biausia – skanu”, – sėkme saldumynų pasiūloje da-
lijosi įmonės savininkė. Nors praėjo tik keli mėne-
siai nuo pirmojo šakočio užsakymo, šie jau sėkmingai
keliauja skersai išilgai Amerikos, nuo Miami iki Ca-
lifornijos valstijų! 

Gaminių įvairovė neleidžia 
atsikvėpti

Pati Lina Stanionienė yra konditerė-puošėja, to-
dėl jai pačiai smagu įgyvendinti net ir kaprizin-
giausius klientų užsakymus. Verslininko ir kondi-
terio profesijos puikiai susiderino, o idėjos  įgyven-
dinimo  kelią Lina nuėjo su palaikymo komanda.
„Visi mes  vienaip ar kitaip esame verslininkai. Te-

Liną ir Andrių Stanionius dažnai galima sutikti lietuviškose mugėse. Šakočiai – naujiena amerikiečiams. 
L. ir A. Stanionių asmeninio archyvo nuotraukos

Didelio pasisekimo L. ir A. Stanionių  kepta duona sulaukė
ir XV Tautinių šokių šventėje Baltimorėje. 

J. Kuprio nuotr.



52016 RUGPJŪČIO 11, KETVIRTADIENISDRAUGAS

reikia tik savyje nuspręsti – ‘Taip, aš noriu
tai daryti’. Žinoma, turi būti ir bendramin-
čių, juk vienas lauke – ne karys”, – paska-
ti nan čiai kalbėjo Lina. 

Jos įmonėje dirba keli profesionalūs
darbuotojai bei padėjėjai, turintys kulina-
rinius ir konditerinius išsilavinimus, kurių
rankomis yra sukuriamos visos „Linos ska-
numynai”  teikiamos grožybės. Paklausta
apie produktų pasiūlą, Lina net atsiduso nuo
milžiniško skaičiaus: „Šiuo metu mūsų
asortimentas labai platus. Mes kepame ke-
lių grūdų ir tamsią ruginę duoną be mielių,
gaminame rūkytus mėsos produktus, iš ku-
rių šiuo metu populiariausios yra ‘Medžio-
tojų’ dešrelės. Taip pat spaudžiame varškės
sūrius, juos gaminame su kmynais ir be jų,
parūkytus arba džiovintus. Didelį susido-
mėjimą kelia ‘Kuršėnų’ vyniotinis bei senas,
visų užmirštas pyragas ‘Magdė’”.

Tokia didelė gaminių įvairovė ir užsa-
kymų skaičius neleidžia atsikvėpti ,,Linos
skanumynų” virtuvės virtuozams. Juk visos
idėjos yra kruopščiai suderintos ir įgyven-
dinamos pagal kiekvieno kliento pageida-
vimą. „Dirbame tik su senais, laiko patik-
rintais receptais. Tai puikiai supranta klien-
tai ir lyg iš naujo atranda seniai pamirštą
skonį”, – apie senųjų lietuviškų receptų iš-
saugojimą ir puoselėjimą kalbėjo Lina.

Deja, ne visada lietuviški receptai taip
lengvai pritaikomi vietos rinkos produk-
tams. Kiekviena šalis turi tam tikrų speci-
finių poskonių, kurie ne visada tinkamai
dera su lietuviška receptūra. „Turime daug
darbo įdėti peržiūrint kai kuriuos receptus,
kad jie tiktų vietiniams   produktams, – apie
papildomas užduotis ruošiant lietuviškus ga-
minius pasakojo verslininkė. Žinoma, pa-
grindiniai ingredientai yra vietiniai, ta-
čiau iš tėvynės tenka parsisiųsti keletą re-
tesnių prieskonių ar kai ką patiems užsi-
auginti, pavyzdžiui, topinambus (žieminė
bulvė), kuri yra labai pamėgta Linos žalia-
valgių draugų.

Kokybiško maisto vertintojai
renkasi lietuviškus gaminius

Nepaisant šių sunkumų, ,,Linos ska-
numynai” juda tik į priekį, o vartotojai
nuolatos grįžta bei atsiveda ir savo draugus.
„Dažnai išvažiuojame į kitų valstijų muges
ir šventes, kur esame nuoširdžiai sutinkami.
Savaitgaliais išvežame prekes į užsakovų na-
mus, siunčiame nurodytu adresu. Taip pat
netylantys telefono skambučiai vis užsako
ir primena – vis daugiau ir įvairesnių senųjų
receptų būtina grąžinti ant nūdienos stalo.
Visa tai rodo, jog esame reikalingi ir sten-
giamės papuošti Jūsų šventę”, – apie užim-
tumą bei didėjantį populiarumą visoje Ame-
rikoje pasakojo Lina. 

Geriausias šio verslo reklamos kanalas
– per draugus ir per skrandį. „Linos ska-
numynai” turi savo puslapį socialiniame
tinklalapyje „Facebook” ir dėl platesnės
rinkodaros net negalvoja: „Šiuo metu esame
labai užimti – mūsų gaminiai patys kalba už
save. Norime patenkinti esamus klientus ir
mus suranda vis daugiau ir daugiau tikro
skonio ir kokybiško maisto vertintojų.”

Neišvengiamas Linos verslo tolimes-
nis etapas dėl didelio užsakymų kiekio – per-
sikėlimas į naujas patalpas. „Vykdome ty-
rimą keliuose New Jersey ir Connecticuto
miesteliuose dėl didesnių patalpų mūsų
veiklai, tačiau kurioje New Jersey vietoje at-
sidarys mūsų kavinė-parduotuvė – šiuo
metu dar paslaptis”, – kraustymosi planais
dalijosi įmonės savininkė. Lietuvių verslas
klesti nenuginčijamai, o lietuviški gaminiai
pamažu užkariauja ne tik vietinių lietu-
vių, bet ir amerikiečių skrandžius. 

Kiekvienam žmogui, turinčiam verslo
idėją, bet  vis dar  nedrįstančiam   ją įgyven -
dinti, Lina ir Andrius Stanioniai linki:
„Lin kime, kad kuo daugiau žmonių su savo
svajonėmis  ir idėjomis tiesiog kibtų į dar-
bą. Nebijokite, pasitarkite, pradėkite – pa-
dėsim. Esame didelė viena šeima, toli nuo
savo gimtos žemės, laikas dirbti ir kurti kar-
tu!”

RITA JANZ

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus specialistų pa-
rengta ir didžiulio lankytojų susidomėjimo sulaukusi
paroda „No Home To Go To” (Praradę tėvynę) atkeliauja
į New Yorką. Jungtinių Tautų būstinėje rugpjūčio 15–
26 dienomis eksponuojama kilnojamoji parodos dalis
dar kartą primins apie likimus tų lietuvių, latvių  ir estų,
kuriuos Antrojo pasaulinio karo pabaigoje sovietų
okupantų ir Sibiro tremties, bei mirties baimė išginė iš
namų visiems laikams.

Dramatiškas Baltijos šalių istorijos gabalėlis, už-
fiksuotas dokumentuose, nuotraukose, papa-
sakotose šeimų istorijose ir pačių to laikmečio

liudininkų prisiminimuose jaudina visus be išimties.
Ir tuos, kurie patys, būdami vaikai, kartu su tėvais iš-
keliavo iš gimtinės, ir gimusius jau čia, Amerikoje. 

Tačiau didžiausiu atradimu paroda „No Home To
Go To” tampa amerikiečiams, kurie iki šiol nieko ne-
buvo girdėję apie skaudžias Baltijos šalių pokario emig-
racijos priežastis, apie pasitraukusiųjų iš gimtinės pa-
tirtas kančias, apie gyvenimą perkeltųjų asmenų sto-
vyklose Vokietijoje. Tą liudija ankstesnėse parodos eks-
ponavimo vietose palikti jų atsiliepimai: „Stipru, pa-
veiku, žadina emocijas, graudina. Iki šiol nieko apie
tai nežinojome”.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, kai fronto li-
nija jau buvo arti Lietuvos, nemažai lietuvių šeimų nu-
sprendė pasitraukti iš tėvynės. „Tikėjome, kad iške-
liaujame trumpam. Manėme, kad netrukus grįšime”,
– prisimena tos kelionės dalyviai. Tačiau jų viltims ne-
buvo lemta išsipildyti. Kai kurie iš jų daugiau nieka-
da nebepamatė Lietuvos. Kiti grįžo aplankyti gimtinės
tik praėjus ne vienam dešimtmečiui.

New Yorke, Jungtinių Tautų būstinėje rodomoje
ekspozicijoje yra papasakotos kelių šeimų iš New Yor-
ko istorijos. Likę gyvi šių šeimų nariai parodos orga-
nizatoriams paskolino ir brangias savo relikvijas – dra-
matišką laikmetį menančių nuotraukų, kitų skaudžią
kelionę iš namų menančių daiktų. Kiekvienas ekspo-
natas pasakoja vis kitokią, bet kartu ir panašią gyve-
nimo istoriją.

Parodos ekspozicijoje yra pasakojimas apie ži-
nomą lietuvių kilmės amerikietį dailininką Romą Vie-
sulą. Į Vakarus jis pasitraukė 1944 metais, būdamas Vil-
niaus universiteto teisės fakulteto studentas. Kartu su
juo traukėsi brolis Kostas, mokęsis kunigų seminari-
joje, planavęs tapti dvasininku, bei penki pusbroliai ir
pusseserės.

Pakely į Vokietiją pabėgėliams teko dirbti pas ūki-
ninkus, kad galėtų pavalgyti ir išgyventi. Karo nualin -
toje, suirutės apimtoje Vokietijoje R. Viesulas prisi-
jungė prie teatro trupės ir pabandė tapti aktoriumi. Ta-
čiau netrukus suprato, kad tai ne jo gyvenimo kelias.
1945 metais jis susirgo gelta ir keliems mėnesiams buvo

paguldytas į ligoninę. Ten, turėdamas
laisvo laiko, pradėjo piešti. Taip būsi-
masis dailininkas surado savo tikrąjį
pašaukimą.

Apsisprendęs tapti menininku, jis
mokėsi Freiburgo meno mokykloje, stu-
dijavo dailę ir Paryžiuje. Nuo 1951 metų

R. Viesulas apsigyveno JAV. Čia jis kartu su kitais lie-
tuviais dailininkais dirbo dekoruodamas Čikagoje pa-
statytą Šventojo Kryžiaus bažnyčią. Po metų jis per-
sikėlė į New Yorką ir čia pradėjo savo, kaip grafiko kar-
jerą.  

Amerikoje dailininkas susituokė su Jūra Gailiu -
šyte, užaugino tris vaikus. Gyvendamas ir kurdamas
JAV, įvairiose parodose eksponavo savo darbus, sulaukė
ne vieno įvertinimo ir apdovanojimo. Daugelyje R. Vie-
sulo darbų apmąstomas lietuvių tautos likimas, per-
teikiamas jo paties patirtas tėvynės netekties skaus-
mas.

R. Viesulas 1986 metais mirė Romoje, taip ir ne-
sulaukęs Lietuvos Nepriklausomybės. O pats į laisvą
Lietuvą grįžo urnoje – buvo perlaidotas Lietuvoje, pra-
ėjus dešimčiai metų po mirties. Lietuvoje ne kartą buvo
eksponuojami išeivijos dailininko R. Viesulo darbai.
Dramatišką šio žmogaus gyvenimo istoriją parodoje
iliustruoja jo žmonos Jūros Viesulas paskolintos nuo-
traukos. 

New Yorko ekspozicijoje yra ir daugiau pasakoji-
mų, tarp jų – Jūratės Kazickas trumpai papasakota is-
torija apie kelionę iš Lietuvos į Vakarus su tėvais – vė-
liau tapusiais garsiais filantropais, Juozu ir Alek-
sandra Kazickais. 

Dar vienos parodoje pristatytos Jono ir Uršulės
Brokų šeimos atžala – Irena Brokas Chambers yra šios
jaudinančios parodos „No Home To Go To” kuratorė.
„Aš visada norėjau papasakoti šią istoriją, kurią iš-
gyveno lietuviai, latviai ir estai. O taip pat ir mano šei-
ma”, – yra prisipažinusi I. Chambers.  Ji buvo parodų
kuratorė didžiausiuose JAV muziejuose, Kongreso
bibliotekoje ruošė parodas apie tradicinį ir šiuolaiki-
nį meną ir muziką, svarbius politinius veikėjus, vie-
na iš parodų buvo net apie slaptuosius sovietų archy-
vus. Paroda „No Home To Go To” Irenai Brokas
Chambers yra jos profesinės veiklos kulminacija:
tikri daiktai, eksponatai ne tik pasakoja ir iliustruo-
ja svarbius istorinius įvykius, bet kartu yra užfik-
suojamas kiekvieno daikto ryšys ir santykis su ta is-
torija.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus specialistai
suskubo tą padaryti, kol dar yra šios skaudžios kelio-
nės iš namų į nežinią liudininkų. Kad to reikėjo – rodo
parodos lankytojų skaičius. „No Home To Go To” eks-
ponuotą Čikagoje, Washingtone, Philadelphijoje, Ka-
nadoje, Kaune ir Vilniuje pasižiūrėjo tūkstančiai lan-
kytojų. Dabar paroda kviečia New Yorko gyventojus.

Rugpjūčio 15–26 d.
The United Nations HQ, Curved Wall area

801 First Avenue New York, NY 10017.

Spalio 7– gruodžio 31 d. 
– Science, Industry and Business Library,

NY Public Library Division,
188 Madison Avenue at 34th Street, 

Paroda iš Balzeko muziejaus
– į Jungtinių Tautų būstinę

Bostono lituanistinė mokykla pradžiugino Lietuvos organizaciją

BLM mokinės padeda mokytojai, idėjos iniciatorei Ievai Račkutei
kruopščiai pakuoti siuntinius. 

Bostono lituanistinės mokyklos info ir nuotr.

Prieš keletą dienų Raseinių socialinių paslaugų
centro Lietuvoje darbuotojai gavo Bostono litua-
nistinės mokyklos (BLM) siuntą, kupiną žaislų ir
drabužėlių. Trys dėžės dar keliauja į Lietuvą. 
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SKAUT YBĖS  KELIAS

G. VALT. MAJA CHIAPETTA

Kas dvejus metus Rako stovykloje Či-
kagos apylinkių jūrų skautai ir skautės su-
ruošia buriavimo stovyklą, kurioje jie iš-
moksta buriuoti arba  patobulina savo
buriavimo įgū džius. Šią vasarą aš jau ket-
virtus me tus dalyvavau buriavimo sto-
vykloje, bet pirmą kartą buvau vadovė. 

Kartu su drauge Erika Kataus-
 kai te buvome naujokų buriuo-
tojų in struktorės. Dauguma

naujokų nie  ka da nebuvo buriavę, bet
iki stovyklos pa baigos visi išmoko iš-

vardinti laivo da lis ir jau galėjo patys
drąsiai bu riuoti.  

Kiekvieną dieną prie ežero skautai
ruošė pietus lauko virtuvėje. Tai buvo
puiki proga išmokti užkurti lau žą ir
ant jo gaminti maistą. Buvo sma gu visą
savaitę dirbti su jaunesniais ir stebė-
ti, kaip jie mokosi buriuoti, kepti lau-
ko virtuvėje ir tiesiog kartu būti. Vis-
kas vyko linksmai, su šypse no mis.
Man nuostabiausia buvo ma tyti, kaip
greitai jaunieji pramoko bu riuoti ir
kaip smagu jiems buvo. 

Ši stovykla labai patiko: daug bu-
riavimo, naujų draugų ir gerai  pra-
leistas laikas Rake.

Majos kampelis

2016 m. buriavimo stovyklai pasibaigus
Stovykloje buriuoti mokosi: Ava Bartkutė ir Ūla Kerelytė. Buriavimo stovyklos vadija.                                                                                                                 Eristidos Butkevičiūtės nuotraukos

Apie buriavimo stovyklą jau esame skaitę,
kai kurie turėjome progos net ir dalyvauti bei
pasidalinti mintimis. Kaip kurie gal galvoja,

kad buriavimo stovykla tinka tik jūrų skautams ir
jūrų skautėms, bet iš tik rųjų yra kviečiami visi. Net
mūsų jau nesniesiems skautams ir skau tėms yra pri-
taikyta specialybė. Tos specialybės tikslas – išmok-
ti ir pamė ginti buriavimą.

Specialybės reikalavimai:

1. Įsigyti vandens saugumo žinovo/žinovės spe-
cialybę.

2. Paaiškinti pagrindines burlai vio dalis:
a. laivagalis (stern)
b. forštevenis (bow)
c. korpusas (hull)
d. stiebas (mast)
e. sektorinis/durklinis švertas (centerboard/dag-

gerboard)
f. grotas (mainsail)
g. dešinysis bortas (starboard)
h. kairysis bortas (port)
i. stakselis (jib)

j. gikas (boom)
k. vairas (rudder)
l. šotai (sheets)
3. Surišti aštuoniukės ir piemenų mazgus.
4. Paaiškinti, kaip elgtis burlai viui apvirtus.
5. Parodyti, kurios krypties vėjas pučia.
6. Paaiškinti buriavimo manevrus:
a. vendą
b. halsą
7. Buriuoti bent vieną valandą.

(Pagrindinės burlaivio dalys pavaizduotos sche-
moje dešnėje pusėje)

Įvykdęs visus specialybės reika lavimus jau-
nesnysis skautas/skautė ant uniformos gali dėvėti
atitinkamą specialybės ženkliuką.

Skautai ir skautės plaukioja bur laiviais Bass ežere netoli Rako stovyklos.

LSS Jaunesniųjų skautų ir skaučių 
buriuotojo/buriuotojos specialybė

(Specialybės reikalavimai paim ti iš LSS Pa-
žangumo programos, ku rią galima rasti
Lietuvių skautų są jungos tinklalapyje:
www.skautai.net)
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Dėkojame Mažosios Lietuvos draugijai Čikagoje!

Susipažinome su Klaipėdos kraštu
EMILIJA ALGAUDĖ 

BUKONTIENĖ

Mūsų moksleiviai labai laukia
va   saros atostogų. Mažosios
Lietuvos draugijos Čikagoje,

Lietuvos Respub likos Švietimo ir
mokslo, Užsienio rei kalų ministerijų
paramos dėka ga lime susipažinti su
Lietuva, jos isto rija, kultūra, pabuvo-
ti įvairiose Lie tu vos ir Karaliaučiaus
krašto (Ka li nin grado srities) vietose.

Šių metų projektas skirtas susipa-
žinimui su Klaipėdos kraštu, Mažosios
Lietuvos kultūros paveldu, įžymiais
objektais. Ekskursijoje dalyvavo lietu-
vių kalbos ir etnokultūros fakultatyvo
moksleiviai, jų tėveliai, kai kurie lie-
tuvių bendruomenės na riai, mokytojai.

Kelionės metu gidė papasakojo
apie vietoves, kurias pravažiavome:
Pa nemunę, Lietuvos pasienį, 416 met-
rų ilgio karalienės Luizės tiltą. Supa-
žindino su Lietuvos etnogra fi niais re-
gionais: Aukštaitija, Žemai ti ja, Dzū-
kija, Suvalkija. Žinoma, di džiau sią dė-
mesį skyrė Mažosios Lie tuvos regionui
– savitai etnografinei sričiai, kur gy-
vena lietuvininkai, pa pasakojo apie
šio krašto architektūrą.

Pravažiavome Mikytus, antrąjį Lie-
tuvos Kryžkalnį, kur nuo Tilžės buvo
nutiesta elektrinio tramvajaus linija,
siaurasis geležinkelis į Smalininkus.
Gidė pasakojo apie Pa gėgius, jų kultū-
rinį paveldą. Susto jome Priekulėje,
miestelyje dešiniajame Minijos krante,
kur stovi dvi bažnyčios, centre – pa-
minklas Mažo sios Lietuvos rašytojai Ie-
vai Simonai tytei ir muziejus.

Klaipėdoje mus pasitiko gidė An-
 gelina iš Turizmo ir kultūros infor-
macijos centro. Ji supažindino su Klai-
pėda, miesto istorija, senamies čiu, įžy-
miomis jo vietomis. Atvyko me į da-
bartinę Teatro aikštę, kaip sa kė gidė,
reprezentacinę miesto vietą. Išgirdome
pasakojimą, kaip ji buvo suformuota,
nes anksčiau, dar XVII a., čia tekėjo Da-
nės vandenys. Nuo IX a. čia veikia te-
atras. Pabuvojome prie paminklo Ka-
raliaučiaus universiteto profesoriui,
Mažosios Lietuvos vokie čių poetui Si-
monui Dachui, prie „Me ri diano”, Klai-
pėdos miesto simbolio, pastatyto 1948
metais, neseniai atnaujinto. Pažiūrė-
jome į kaminkrėtį, ku ris sėdi ant namo
šalia „Meridiano” stogo. Bandėme lai-
mę, paliesdami na mo sienoje įmūrytą
kaminkrėčio ap siausto sagą. Vaikams
labai patiko pa ti mažiausia stebuklin-
gojo peliuko skulptūra, kurios burta-
žodis – „Min tis paversk žodžiais – žo-
džiai taps stebuklais”, išsakėme pe-
liukui savo norus, tikėdami, kad jie iš-
sipildys. Pabuvojome prie Katino džen-
telmeno veidu skulptūros, ji vadinama

Vaikučiai džiaugėsi galėdami pa glostyti Klaipėdos simbolį – ,,Se na miesčio katiną”. Lydimi žuvėdrų keliamės į Kur šių neriją.

„Sena miesčio katinu”, glostėme jo uo-
degą ir šnibždėjome norus.

Atėjome prie Rotušės, kur lankė si
Rusijos caras Aleksandras ir Prū sijos
karalius Friedrich Wilhelm III, gyvenęs
šiame pastate su žmona ka ra liene Lui-
se. Apžiūrėjome kitą paminklą –
„Arką”, kur iškalti rašytojos I. Simo-
naitytės žodžiai: „Esame viena tauta,
viena žemė, viena Lie tu va”. Susipaži-
nome ir su kitomis mies to vietomis. Bet
mūsų laukė del finariumas. Iš perkėlos
keltu „Dubin giai”, lydint būriui žu-
vėdrų, atvyko me prie delfinariumo.

Delfinariumas priklauso Klaipė-
 dos jūrų muziejui, kuris kaip atskiras
muziejus veikia nuo 1979 m. Gai la, kad
negalėjome apžiūrėti jo eks ponatų, jų
priskaičiuojama apie 60 tūkstančių,
nes nuo 2013 m. muziejus uždarytas re-
konstrukcijai. Maloniai nuteikė užrašas
ant bilietų į delfinų pasirodymą „Drau-
ge su Jumis moko mės pažinti, džiaugtis
ir saugoti žmogaus harmoniją su jūra”.

Pirmieji delfinai į Klaipėdą buvo
atgabenti 1993 m. po metų buvo įkurtas
delfinariumas. Dabar jame di džiu lė
tūkstančio vietų salė, 1 800 m3 talpos ba-
seinas. Žiūrėjome įspūdingą delfinų pa-
sirodymą, jų nardymą, šokius, žaidi-
mus su kamuoliu.

Laukdami kelto, turėjome laiko, to-
dėl pavaikščiojome po teritoriją, ap-
žiūrėjome etnografinę žvejo sodybą, se-
nųjų žvejybos laivų aikštelę. Dar pa-
vaikščiojome po Klaipėdą, ku ri mini-
ma nuo 1252 m., kai Livonijos ordinas
pastatė Memelburgo pilį. Klaipėda – tai
vartai į jūrą, turinti tur tingą istoriją.
Amžių bėgyje miestas priklausė Prū-
sijai, Rusijai, Pran cūzijai, Vokietijai,
Švedijai, tai Lietu vos uostamiestis.

Dar vienas mūsų aplankytas ob jek-
tas – Šilutė, į kurią užsukome grįždami.
Mūsų gidė apžvalginės ekskursijos
metu papasakojo apie Šilutę, įsikūrusią
iš aplinkinių kaimų – Šilokarčiamos,
Verdainės, Žibų ir kt., apie įžymias ra-
jono vietas – Ventės Ragą, Rusnę, Kin-
tus. Ekskursijos da lyviai klausėsi pa-
sakojimo apie Šilu tės istoriją, kai ten
vyko dideli tur gūs, buvo prekiaujama
medumi, li nais, kanapėmis, šienu, žu-
vimi, prie skoniais, tabaku, cukrumi.
Hugo Šo jus – dvarininkas, aktyvus vi-
suome nės ir kultūros veikėjas, pirmo-
jo muziejaus Klaipėdos krašte įkūrėjas,
daug prisidėjęs prie Šilutės miesto plėt-
ros. Šilutėje gimė rašytojas Her manas
Zudermanas. Pabuvojome prie senųjų
paminklinių pastatų, bet, norint susi-
pažinti su įžymiomis ra jono vietomis,
reikėtų skirti atskirą ekskursiją.

Emilija Algaudė Bukontienė – Ul-
janovo (Kraupiško) vidurinės mokyklos
mokytoja.

Vasaros atostogos praturtino mū sų žinias apie Karaliaučiaus kraš tą.
Rengėjų nuotraukos
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Parengė Monika Juodeškaitė

OLIMPINĖ PANORAMA

Žaidynėms įsibėgėjus – gero vėjo!
Buriuotoja Gintarė Scheidt.                              Vytauto Dranginio nuotr. Robert Scheidt – didžiausias Gintarės palaikytojas ir rėmėjas.            G. Scheidt asmeninio albumo nuotr.

MONIKA JUODEŠKAITĖ

Gintarė Scheidt yra pirmoji moteris, kuriai
teko garbė nešti Lietuvos trispalvę Olimpinėse
žaidynėse. Simboliška, jog olimpinė vicečem-
pionė trispalve mojavo Brazilijoje, iš kur yra ki-
lęs ir jos mylimasis Robert Scheidt. Gintarės vy-
ras Robert yra žymus Brazilijos buriuotojas, ku-
ris per savo karjerą iškovojo 5 olimpinius me-
dalius ir net 17 pasaulio čempionato medalių,
tarp kurių net 14 yra aukso. Kartu su jais į Rio
tėvelių palaikyti atvyko ir jų vyriausias sūnus
Erikas. Su savo seneliu iš Brazilijos jis skan-
duoja tėveliams palaikymo šūksnius. Scheidt
šeima Olimpiados atidaryme turėjo atsakingas
pareigas – Gintarė nešė šalies vėliavą komandų
eisenoje,  o Robert, laikydamas Olimpinę vė-
liavą, skaitė priesaiką visų sporti ninkų vardu.
Kartu džiugiai atidarę Olimpines žaidynes, pir-
madienį sportininkai pradėjo startus „Laser Ra-
dial” buriavimo klasės varžybose. Gintarei var-
žybos prasidėjo nesėkmingai. Nors pirmajame
plaukime ji finišavo antroje pozicijoje, po pro-
testo buvo diskvalifikuota už starto taisyklės pa-
žeidimą. Po diskvalifikacijos ji gavo 38 baudos
taškus. Tiesa, reikia nepamiršti, jog visiems bu-
riuotojams galutinėje įskaitoje pats prasčiau-
sias plaukimas yra išbraukiamas, todėl pritai-
kius šią taisyklę Gintarė gali sparčiai pakilti re-
zultatų lentelėje. Savo stiprų charakterį ir ryžtą
ji pademonstravo per antrąjį plaukimą, vykusį
iškart po diskvalifikacijos – sportininkė jį lai-
mėjo. Pirmąją varžybų dieną Gintarė baigė tu-
rėdama 39 baudos taškus ir rikiuodamasi 21-oje
vietoje. Antrąją varžybų dieną G. Scheidt tre-
čiąjį plaukimą baigė devintoje pozicijoje, o ket-

virtąjį – aštuntoje. Atmetus prasčiausią plau-
kimą Gintarė turi 18 baudos taškų ir užima šeš-
tąją vietą. Sportininkėms iki medalinio plau-
kimo liko dar šeši, todėl viskas gali ženkliai pa-
sikeisti. Gintarė prieš Olimpines žaidynes tu-
rėjo galimybę treniruotis permaininguose Rio
de Janeiro vandenyse. Tikėkimės, jog tai jai su-
teiks pranašumą prieš savo konkurentes liku-
siuose plaukimuose.

Gintarė Scheidt, Rio de Janeiro olimpia-
doje nėra vienintelė buriuotoja, atstovaujanti
Lietuvai. Juozas Bernotas jau antroje olimpia-
doje Lietuvos vardą garsina RS:X bur lenčių kla-
sėje. Londono olimpia doje Juozas debiutavo
aukštoje 12-oje vietoje, todėl šiose žaidynėse jam
keliami dar didesni tikslai. Ši vasara buriuotojui
ne tik olimpinė, bet ir auksinė, nes iškart po Rio
de Janeiro žaidynių, jis Lietuvoje sumainys
aukso žiedus su savo ilgamete drau ge. 

Burlenčių klasėje jau įvyko šeši plaukimai.
Lietuvis pirmajame plaukime užėmė 19-tą, ant-
rame – 23-ią, trečiame – 17-tą ir su 59 baudos taš-
kais pirmąją dieną užėmė 21-ąją vietą. Antroji
diena Bernotui buvo mažiau sėkminga. Jis ket-
virtajame plaukime liko 29-tas, o penktajame
buvo diskvalifikuotas už varžybų taisyklių pa-
žeidimus ir gavo net 37 baudos taškus. Tačiau po
diskvalifikacijos buriuotojas atsitiesė ir šešta-
jame plaukime pasiekė geriausią savo rezultatą
šiose žaidynėse – 15-tą vietą. Po šešių plaukimų
Juozas yra 25-oje pozicijoje ir dar turi keturis
plaukimus patekti tarp 10-ies geriausių sporti-
ninkų, kurie kovos plaukime dėl medalių.
Abiems Lietuvos buriuotojams geriausiai
plaukti sekasi pučiant stipriam vėjui, todėl
mums belieka palinkėti jiems: „Vėjo! Vėjo!”.

Buriuotojas Juozas Bernotas.                                                                                                                   Ilmar Znotins nuotr.

Gintarė it Robert Scheidt olimpiados atidaryme turėjo atsakingas
pareigas. 
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Maloniai stebina irkluotojai

Žiūrovus toliau stebina mūsų irk-
luotojai. Lietuvos porinių dvivie čų
valčių įgulos sėkmingai tęsia ko vas
Rio de Janeire. 

Su trenksmu Rodrigo de Freitas
lagūnoje, vyrų porinių dviviečių val-
čių pusfinalyje, laimėjo lietuvių due-
tas! Saulius Ritteris ir Mindaugas
Griškonis pasiekė greičiausią pusfi-
nalio rezultatą – 6:14:61 min. Jau nuo
pat varžybų pradžios lietuviai per visą
valties korpusą pirmavo prieš savo
varžovus ir spartaus finišo dėka išsi-
laikė nugalėtojų pozicijoje.

Moterų porinių dviviečių valčių
pusfinalyje taip pat sužibėjo Lietuvos
įgula. Donata Vištartaitė ir Milda
Valčiukaitė pirmajame pusfinalio
plaukime pirmavo iki paskutiniųjų
distancijos metrų. Po atkaklaus net
keturių valčių finišo spurto lietuvės
užėmė antrąją vietą ir nusileidusios
tik graikių įgulai pateko į finalinį
plaukimą, kuriame rugpjūčio 11 dieną
dėl medalių kovos šešios valtys. 2000
kilometrų distanciją lietuvaičių pora
įveikė per 6:52:61 min. ir tik viena se-
kunde nusileido nugalėtojoms. 

Lietuvos sirgaliai su nekantrumu
laukia ketvirtadienio, kuris irkluotojų
dėka gali tapti įpatinga švente mūsų
tautai. Olimpiados žiūrovai Lietuvoje
visus Lietuvos olimpiečių pasirody-
mus per didelį  ekraną gali stebėti gy-
vai „Lteam” Olimpiniame miestelyje,

kuris įsikūręs Kauno rotušės aikštėje.
Irklavimo sporto mėgėjams čia įrengta
stacionarinių valčių ekspozicija. 

Gaila, bet vienvietės Lietuvos
valtys į tolimesnius etapus nepateko.
Lina Šaltytė moterų vienviečių valčių
ketvirtfinalyje savo plaukime užėmė 5-
ąją vietą ir nepateko į pusfinalį. Ji
olimpinę kovą tęs dėl 13–34 vietų. Vyrų
vienvietėje valtyje plaukęs jauniau-
sias Lietuvos olimpietis, Armandas
Kelmelis, ketvirtfinalio plaukime taip
pat užėmė 5-ąją vietą ir nepateko į pus-
finalį. Kaip ir Šaltytė, jis kovos C/D
paguodos pusfinaliuose.

Gera krepšininkų pradžia
ir Rūtos ašaros

Lietuvos krepšininkai toliau džiu-
gina Lietuvą. Antradienį rezultatu
89:80 jie laimėjo prieš Nigerijos rink-
tinę ir be pralaimėjimų tęsia kovą Rio
Olimpinėse žaidynėse. Rugpjūčio 11
dieną, ketvirtadienį, jie išbandys savo
jėgas kovoje su Argentinos rinktine.
Tuo tarpu olimpiniame Rio Aquatics
stadione Lietuvos plaukikus lydi ne-
sėkmės. Tikėto pirmojo medalio Lie-
tuvai iš jaunosios plaukikės Rūtos
Meilutytės, deja, nesulaukta. Moterų
100 metrų krūtine finale Rūta liko sep-
tintoje vietoje. Lietuvoje visi bando su-
rasti priežastį, dėl kurios Rūtai taip
nepasisekė, kaltina jos trenerį ir siūlo
sportininkei keisti komandą ir gyve-
namą vietą. Tačiau reikia nepamiršti,

Amerikiečiai garsiausiai 
pasisako už ,,švarų” sportą
Rio de Janeiro olimpiadoje aistros dėl sidabrą 100 m plaukimo krūtine finale
iškovojusios skandalingos Julijos Jefimovos kaista. Čempione tapusi ame-
rikietė Lily King ir jos tautietė bronzą laimėjusi Catherine Meili rusės nepa-
sveikino, o plaukimo žvaigždė Michael Phelps rėžė kritiką iš peties – J. Je-
fimovos apskritai nereikėjo leisti į žaidynes. 

Prieš finalą švilpimu su-
tikta J. Jefimova po si-
dabrinio plaukimo nesu-

laukė varžovių pasveikinimo.
Amerikietės ją ignoravo, kai
nesulaikiusi apmaudo rusė ap-
siverkė. „Kol kas šis medalis
yra pats sunkiausiai iškovotas
per visą mano karjerą”, – kal-
bėjo 24 metų Julija. Olimpine
čempione tapusi L. King tvir-
tino, kad jos laimėjimas yra sa-
votiška deklaracija. „Viena-
reikš miš kai tai įrodo, kad ga-
lima sėkmę pasiekti ir nuošir-
džiu darbu, nesigriebiant drau-
džiamų priemonių. Galima
tapti geresniu pasirinkus švarų kelią. Jefimovos kritika? Daugelis žmonių
mane palaikė. Tie siog garsiai pasakiau tai, apie ką visi galvoja. Ir tie žmo-
nės buvo patenkinti, kad kritikavau rusę ir man užteko tam drąsos. Vertinu
jų palaikymą”, – teigė amerikietė. 

Tiesa, L. King vėliau atsiprašė ir tvirtino, kad visai nenorėjo ignoruoti
J. Jefimovos po finišo, tiesiog jai no rėjosi priplaukti ir apkabinti tautietę
C. Meili. Dar stipriau nei naujoji olimpinė čempionė, nuo sosto nustūmusi
Londono olimpiados didvyrę Rūtą Meilutytę, smogė amerikiečių plau-
kimo žvaigždė M. Phelps. Dvi dešimtis olimpinių aukso medalių iškovojęs
plaukikas tvirtino, kad tokia situacija drasko jam širdį. „Manau, kad spor-
tas turi būti švarus. Sportininkės dopingo testas ne kartą buvo teigiamas
ir ji dalyvauja olimpinėse žaidynėse. Manau, kad tai pakerta sporto esmę
ir tai mane nervina”, – kalbėjo M. Phelps. 

„Suprantu tuos, kurie manęs nepasveikino, nes žiniasklaida virė nau-
jienomis apie mane, kurios nebuvo teisingos, – kalbėjo vėliau J. Je fimova.
– Kita vertus nesuprantu kolegų iš kitų šalių. Visi atletai politiką palieka
nuošalyje, o jie žiūri televiziją ir tiki viskuo, kas rašoma. Visuomet galvo-
jau, kad šaltasis karas jau praeityje. Kodėl dabar jį vėl rei kia pradėti nau-
dojantis sportu? Kri tikai net nesistengia manęs suprasti. Man norėtųsi,
kad mano varžovės būtų labiau lojalios šiuo klausimu.” 

Priminsime, kad 2014 m. gegužės 13 d.  J. Jefimova už dopingo varto-
jimą buvo diskvalifikuota pusantriems metams – nuo 2013 m. spalio 31 iki
2015 m. vasario 28 d. Taip pat iš jos buvo atimtas 2013 m. Europos čempio-
nate iškovotas aukso medalis ir perduotas tuomet antrai likusiai R. Mei-
lutytei. Nuo 2016 m. kovo 17 iki liepos 12 d. J. Jefimova laikinai buvo su-
spenduota dėl teigiamo do pingo meldoniumo testo, tačiau galiausiai buvo
išteisinta.

Tv3.lt

Plaukikui Simonui Billiui savo ,,laimės valandos” dar teks palaukti. Giedrius Titenis šįkart tarp stipriausiųjų taip pat nepateko.          Alfredo Pliadžio nuotr.

jog sportininkė rugsėjo mėnesį paryrė
labai rimtą traumą, rankos lūžį. Dėl
šios traumos ilgo gijimo Rūta plau-
kimo baseine treniruotes pradėjo tik
sausio mėne sį. Tuo metu Rūta nebuvo
tikra, ar jai pavyks dalyvauti Rio
Olimpinėse žaidynėse. Tai plaukikei
buvo didžiulis iššūkis ne tik fiziškai,
bet ir psichologiškai. Įdėjus daug
darbo per pastaruosius paskutinius
mėnesius Rūta ne tik pateko į Olimpi-
nes žaidynes, bet ir pasiekė jų finalą.
Olimpiadoje plaukikė savo pasiro-
 dymą baigė ir planuoja pasiimti ilgas,

pelnytas atostogas. Belieka mūsų jau-
nąja sportininke didžiuotis ir palin-
kėti jai sėkmės ateityje. 

Simonas Billis 100 metrų lais-
vuoju stiliumi distancijoje savo plau-
kime užėmė ketvirtąją vietą, tačiau
bendroje įskaitoje liko 30-oje pozici-
joje ir į pusfinalį nepateko. Giedrius
Titenis 200 metrų plaukimo krūtine
atrankoje užimė 22-ąją vietą ir taip pat
į pusfinalį nepateko. Abu plaukikai
olimpiadoje dar kovos 4x100 metrų es-
tafetėje. 

Antra kova – antra pergalė.                                                                  V. Dranginio nuotr.

Amerikietė Lily King džiaugiasi olimpine per-
gale.                                             EPA-ELTA nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Seimo rinkimuose dalyvaus 16 partijų 
Vilnius (ELTA) – Baigėsi terminas

politinėms partijoms teikti pareiški-
nius dokumentus dalyvauti Seimo rin-
kimuose. Nepateikusieji reikalingų
dokumentų negali dalyvauti Seimo
rinkimuose. Pasak Vyriausiosios rin-
kimų komisijos (VRK) pirmininko Ze-
nono Vaigausko, iki įstatymo numatyto
termino reikalavimą pateikti pareiš-
kinius dokumentus įvykdė 16 partijų.

„Iš viso buvo 19 partijų, kurios ga-
lėjo pateikti dokumentus. Nepateikė
trys partijos – Laisvės kovotojų są-
junga, Emigrantų partija ir Krikščio-
niškosios demokratijos partija”, –  sakė
Z. Vaigauskas.

Tačiau, pasak Z. Vaigausko, ne-
mažai klausimų kelia Lietuvos centro
partija (LCP), kuri dokumentus įteikė
pačiomis paskutinėmis minutėmis.

„Partija buvo visiškai nepasiruo-
šusi pateikti tų dokumentų, praktiškai
pradėjo rūpintis tų dokumentų tvar-
kymu jau atnešę juos pas mus. Tad
kyla klausimų, kokia tų dokumentų
kokybė, jeigu paskutinę minutę mums
bandė juos pateikinėti”, – teigė Z. Vai-
gauskas.

Šiuose rinkimuose LCP dalyvau-
ja kaip Antikorupcinė Naglio Puteikio
ir Kristupo Krivicko koalicija. Ši par-
tija į rinkimus eina koalicijoje su Lie-
tuvos pensininkų partija.

Partijoms VRK pateikus pareiš-
kinius dokumentus, tikrinama, ar
kandidatai nenuslėpė teistumo ar tu-
rimos kitos valstybės pilietybės ir
pan., kaip numato įstatymas, tai vė-
liausiai galima padaryti likus 32 die-
noms iki rinkimų. Pagal pateiktą me-
džiagą VRK rengs kandidatų plakatus.

Taip pat dar laukiama savaran-
kiškai išsikėlusių asmenų pareiškinių
dokumentų – save iškėlusį asmenį
vienmandatėje rinkimų apygardoje,
parašais turi paremti ne mažiau kaip
1 000 tos apygardos rinkėjų. Užpildyti
parašų rinkimo lapai turi būti grąžinti
rinkimų apygardai iki rugpjūčio 29 d.
Nusprendusių savarankiškai keltis
kandidatais į Seimo narius vienman-
datėje rinkimų apygardoje dokumen-
tus priima apygardų rinkimų komisi-
jos. Norą savarankiškai eiti į rinkimus
yra pareiškę apie 30 asmenų.

Rinkimai į Seimą vyks spalio 9 d.

Vilnius (Mano vyriausybė) – Kitų
metų biudžete jokių naujų mokesčių
nenumatyta, o pajamų surinkimas
bus užtikrintas toliau gerinant mo-
kesčių administravimą ir taikant mo-
kesčių vengimą užkardančias prie-
mones kalbėjo finansų ministrė Rasa
Budbergytė.

„Svarbu ne tik galvoti kaip per-
tvarkyti mokesčių sistemą – reikia
mokėti mokesčius, kovoti su sukčiais,
kurie vengia juos mokėti, naudoda-
miesi agresyvaus mokesčių planavimo

schemomis. Šiuo metu yra gerina-
mas  mokesčių administravimas, iš še-
šėlinės ekonomikos ištraukėme ne-
mažą dalį pinigų. Ta linkme dirbama
ir toliau”, –  sakė finansų ministrė.

„Turi būti toliau skatinamos in-
vesticijos, imamasi priemonių eks-
portui didinti bei reikalingos tolesnės
investicijos į mūsų žmonių perkvali-
fikavimą. Svarbu pinigus ne praval-
gyti, o panaudoti kryptingai, orien-
tuojantis į aiškų rezultatą”, – sakė fi-
nansų ministrė Rasa Budbergytė.

Vilnius (Alkas.lt) – Vilniaus uni-
versiteto Botanikos sode Kairėnuose
buvo atidengta skulptūra „Inukšukas”,
skirta Lietuvos ir Kanados diplomati-
nių santykių atkūrimo 25-mečiui.

Inukšukas – nacionalinis Kanados
simbolis, vaizduojamas šiaurės Ka-
nados Nunavuto teritorijos vėliavos
centre ir herbe. Inukšuku vadinama
žmogaus sukurta akmenų skulptūra,
kurią Kanados Arkties regiono gy-
ventojai naudoja kaip informacinę
nuorodą keliautojams. Ji taip pat su-

teikia informacijos apie žvejybos vie-
tas, stovyklas, medžioklės plotus, gar-
binimo vietas ar maisto slėptuves.

Kanados šiaurės teritorijose pa-
statyta nemažai tokių skulptūrų, ku-
rios byloja apie žmogaus buvimą šio-
se vietose.

Tai bendras Kanados ambasados
biuro Lietuvoje, Kanados karinių pa-
jėgų ir Lietuvos kariuomenės bei VU
Botanikos sodo Kairėnuose projektas,
simbolizuojantis glaudžius ir tvarius
Lietuvos santykius su Kanada.

Saugumo ekspertai prieš D. Trump
Washingtonas („Draugo” info) –

Atvirame laiške, kurį pasirašė 50 Res-
publikonų nacionalinio saugumo eks-
pertų, įspėjama, kad partijos nomi-
nuotas kandidatas Donald Trump būtų
neatsargiausias prezidentas Jungti-
nių Amerikos Valstijų istorijoje.

Grupė, kuriai priklauso ir buvęs
CŽA vadovas Michael Hayden, sakė,
kad D. Trump „trūksta charakterio,
vertybių ir patirties” būti prezidentu.
„Nė vienas iš mūsų nebalsuos už D.
Trump”, – rašoma laiške.

Atviras laiškas pasirodė po to,
kai aukštas pareigas užimantys res-
publikonai pareiškė nepripažįstantys
D. Trump. Kandidato į prezidento pos-
tą pareiškimai ne kartą kirtosi su il-
gametės Respublikonų partijos užsie-
nio politikos principais.

„Jis silpnina JAV, kaip laisvo pa-
saulio lyderio, moralinį autoritetą, – to-
liau dėstoma laiške. – Atrodo, kad jam
trūksta pamatinių žinių ir tikėjimo
JAV Konstitucija, JAV įstatymais ir
JAV institucijomis, įskaitant religinę
toleranciją, žiniasklaidos laisvę ir ne-
priklausomus teismus”.

Taip pat informuojama, kad Fili-
pinų įstatymų leidėjai siekia uždrausti
kandidatui į JAV prezidento postą įva-
žiuoti jų šalį. Tokį sprendimą norima
priimti po to, kai milijardierius filipi-
niečius pavadino viena iš teroristi-
nių tautų. 

Remdamasis JAV valstybės depar-
tamento duomenimis, JAV gyvena maž-
daug keturi milijonai filipiniečių kilmės
žmonių. Tai – antroji pagal dydį azijie-
čių kilmės amerikiečių grupė JAV.

Naujų mokesčių nebus

Diplomatinius santykius įprasmins skulptūra

Vilnius (Mano vy-
riausybė) – Indijos
šiaurėje, Haridvare, įsi-
kūrusiame privačiame
Dev Sanskriti univer-
sitete atidarytas Balti-
jos šalių kultūros ir kal-
bų studijų centras.

Iškilmėse dalyvavo
Utarakando valstijos
gubernatorius Krishna
Kant Paul, Lietuvos,
Latvijos ir Estijos am-
basadoriai.

„Šiandien lietuvių kalba dėstoma
47 centruose įvairiose pasaulio vals-
tybėse. Tačiau studijų centras Harid-
vare bus pirmoji tokio pobūdžio įstai-
ga Pietų ir Pietryčių Azijoje, kur stu-
dentai galės išmokti lietuviškai”, –
sakė Lietuvos ambasadorius Indijoje

Laimonas Talat-Kelpša.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į lie-

tuvių kalbos ir sanskrito giminystę ir
naujai atsivėrusios mokymo įstaigos
bibliotekai padovanojo Lietuvių kalbos
instituto neseniai išleistą Lietuvių ir
sanskrito tapačių žodžių žodynėlį.

Baltiška kultūra Indijoje

Maskva („Draugo” info) – Turki-
jos vadovas vyksta į Rusiją – Sankt Pe-
terburge Recep Tayyip Erdogan susi-
tiks su prezidentu Vladimiru Putinu.

Vizitu  norima pagerinti santy-
kius su Maskva, tačiau tikinama, kad
neketinama nusigręžti nuo Vakarų.

„Nuostabios draugystės pradžia”,
– skelbia Maskvoje leidžiama spauda. 

Turkijos kariai lapkritį numušė
Rusijos naikintuvą, Maskva Ankarai
dėl to įvedė ekonomines sankcijas, o
Turkijoje rusų turistų sumažėjo dra-
matiškai. Dabar R. T. Erdogan Putiną
vadina draugu, o vizitą į Sankt Peter-
burgą – istoriniu.

Įtampa ėmė slūgti dar birželį, kai R.
T. Erdogan netikėtai atsiprašė dėl lėk-
tuvo numušimo. Tuo metu Turkijoje ne-

pavykus kariniam perversmui, V. Pu-
tinas suskubo išreikšti paramą prieš pu-
čistus atsilaikiusiai vyriausybei.

Dalis Vakarų politikų vizitą ver-
tina skeptiškai, nes baiminasi, kad
Ankara, jų pačių  kritikuojama dėl
perversmininkų persekiojimo, gali su-
artėti su Kremliumi. 

Tačiau aukščiausi Vokietijos pa-
reigūnai teigia, kad Rusijos ir Turkijos
santykių pagerėjimas yra sveikintinas
pokytis ir nemano, kad tai, jog Turki-
ja nusigręžia nuo NATO, kelia grėsmę.

Vokietijos vyriausybės ryšių su
Rusija koordinatorius Gernot Erler
teigė, kad Europai naudinga, jog tarp
Turkijos ir Rusijos baigiasi ledynme-
tis, nes tai trukdo spręsti konfliktus Si-
rijoje ir Kaukaze.

R. T. Erdogan susidraugavo su V. Putinu 

Ankara (LRT.lt) – Turkijos prezi-
dentas daugiau kaip milijono rėmėjų
mitinge paskelbė, kad jei tauta nu-
spręstų grąžinti mirties bausmę, par-
tijos turės vykdyti jos valią, o jis pa-
tvirtintų parlamento sprendimą. Ne-
matyto dydžio susirinkime, skirtame
pučui pasmerkti, Recep Tayyip Erdo-
gan užsipuolė Vokietiją, kad jos de-
mokratija atsigręš teroristų atakomis. 

Vokietijoje auga reikalavimai at-
sisakyti Turkijai duotų pažadų mai-
nais į migrantų srauto stabdymą, o

Austrija paskelbė, kad stabdys stoji-
mo į Europos Sąjungą (ES) derybas.

Vakarai vis griežčiau kritikuoja
Turkijos vadovą dėl teisių pažeidinėjimo. 

Vokietijos diplomatijos vadovas
Frank-Walter Steinmeier pripažino,
kad su Turkija dabar kalbasi tarsi
būtų iš skirtingų planetų, paragino į
santykius žiūrėti plačiau. Berlynas
mėgina sustabdyti Austrijos siekį blo-
kuoti Turkijos stojimą į ES ir neleisti
pradėti derybų dėl teisės suderinimo
naujose srityse.

Paryžius (BNS) – Galbūt meilė ne-
turi ribų, bet Paryžius pasiryžęs jas nu-
statyti – Paryžiaus pareigūnai nutarė
griežčiau kovoti su tradicija, pagal
kurią poros kabina spynas ant miesto
tiltų kaip neblėstančios meilės ženklą.

Ypač susirūpinta dėl garsiojo
Menų tilto, kai dalis jo pėsčiųjų tako
įgriuvo, neatlaikiusi ant turėklų už-
kabintų spynų svorio. Siekiant ap-
saugoti tiltą ant metalinių turėklų
grotų buvo sumontuoti skaidrūs sky-
dai. Tačiau pradėta kabinti daugiau

spynų ant Naujojo tilto, kuris yra se-
niausias Paryžiuje, pastatytas prieš
daugiau negu 400 metų.

Romantiški turistai iš viso pa-
saulio jau daug metų stengdavosi ap-
silankyti ant Menų tilto per Senos
upę, užkabinti ant jo turėklų amžiną
meilę simbolizuojančią spyną, ant ku-
rios užrašyti įsimylėjėlių inicialai, ir
išmesti raktą į upę. Tikima, kad toks
ritualas užtikrins meilės tvarumą.

Mada kabinti spynas ant Menų til-
to prasidėjo 2008 metais.

Grasina stabdyti Turkijos ir ES derybas 

Paryžius kovos su „meilės spynelėmis”

Indijoje atidarytas Baltijos šalių kultūros ir kalbų centras.
Delfi.lt nuotr.

„Facebook” nuotr.
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Metinis mažmeninės prekybos au-
gimas Lietuvoje toliau išlieka vienas
didžiausių tarp 28-ių Europos Sąjungos
(ES) valstybių, skelbia Eurostatas.

Per metus – birželį, palyginti su
2015 metų birželio mėnesiu – prekyba
Lietuvoje išaugo 6,2 proc., rodo ES

statistikos tarnyba.
Spartesnis metinis augimas buvo

tik Rumunijoje – 16,2 procento. Latvi-
joje mažmeninė prekyba per metus pa-
didėjo 0,9 proc., Estijoje – 3,8 procento.

BNS 

Pagal tiesioginių užsienio inves-
ticijų projektų planuojamas sukurti
darbo vietas milijonui gyventojų Lie-
tuva užima 10 vietą pasaulyje, rodo
naujausia „IBM Global Location
Trends 2016” ataskaita. Praėjusiais
metais tame pačiame reitinge Lietuva
buvo 18 vietoje.

Pagal šią ataskaitą Estija užimą 12
vietą, Latvija – 17 vietą, o Lenkija į dvi-
dešimtuką nepatenka. Reitinge pir-
mauja Makedonija ir Serbija. Tiesa,
Lietuvoje užsienio investuotojai pla-
nuoja aukštesnę pridėtinę vertę ku-
riančias darbo vietas – pagal imlumą
žinioms ir kuriamą pridėtinę vertę
Lietuva taip pat užima 10 vietą. Šioje
srityje pirmauja Airija, Singapūras ir
Šveicarija.

Vos dvi šalys pakliūva ir į dau-
giausiai suplanuotų darbo vietų mili-
jonui gyventojui dešimtuką, ir į su-

planuotų darbo vietų vertės lygio de-
šimtuką. Tai Lietuva ir Airija. Užsienio
investuotojai šiose šalyse linkę kurti
daugiau aukštesnės kvalifikacijos rei-
kalaujančių ir gerai apmokamų darbo
vietų. Ateityje tai gali turėti lemiamos
įtakos, nes didėjantis automatizavi-
mas neigiamai paveiks šalis, kurių pa-
grindinis pranašumas yra pigi darbo
jėga. Ataskaitos rengėjai Lietuvą iš-
skiria kaip vieną pagrindinių finansi-
nių paslaugų investicijų vietų.

„Investuok Lietuvoje” analitikų
duomenimis, 2015 metais Lietuvoje
nuspręsta įgyvendinti 55 tiesioginių
užsienio investicijų projektus, kuriais
planuojama sukurti daugiau nei 3140
darbo vietų. „Investuok Lietuvoje”
pritraukė 31 projektą, o numatomų
sukurti darbo vietų skaičius siekia be-
veik 2650.

„Investuok Lietuvoje” 

Lietuva – pasaulio investicijų dešimtuke

Įvykdžius sau-
gumo ataką prieš
Honkonge įsikūru-
sią elektroninės va-
liutos – bitkoinų –
biržą „Bitfinex”, 10
proc. smuko bitkoi-
nų vertė (primena-
me, bitkoinai – elekt-
roninis atsiskaity-
mo vienetas, gauna-
mas už savo kom-
piuterio resursų pa-
skolinimą – Red.).

Įveikę „Bitfi-
nex” apsaugos bar-
jerus, vagys, ma-
noma, pasisavino
bitkoinų už 65 mln.
JAV dolerių. Kol vyksta tyrimas, įšal-
dytos visos su bitkoinais susijusios
transakcijos. 

Internete „Bitfinex” atstovai iš-
platino pranešimą, kuriame teigia esą
labai sukrėsti vagystės ir dedantys
visas pastangas, kad kaltininkai būtų
išaiškinti. Tai – viena didžiausių kada
nors fiksuotų bitkoinų vagysčių. 

Bitkoinų prekybos platformų ap-

sauga laikoma svarbiausiu uždaviniu,
o įsilaužimai į sistemą ir vagystės – di-
džiausiomis grėsmėmis. 

2014 m. Tokijuje įsikūrusi bitkoi-
nų keitimo birža „Mt Gox” paskelbė
bankrotą po to, kai iš sistemos dingo
arba buvo pavogta šimtų milijonų JAV
dolerių vertės bitkoinų.

ELTA 

Smuko bitkoinų vertė

Auga Lietuvos prekyba

VERSLO N AUJIENOS

Verslo sėkmė priklauso nuo dviejų
paprastų dalykų: „nesusidėk su blo-
gais partneriais, nes jie temps tave
žemyn” ir „bendradarbiauk su tais,
kurie padės greičiau augti ir tapti
konkurencingesniu”.

Verslas nuolat kuria naujas ar
naudoja įsitvirtinusias veik-
los praktikas, kurios padėtų

tinkamai atsirinkti verslo partnerius
bei tiekėjus.

Verslo rekomendacijų  tinklas
,,BizRecommends.com” siūlo įmonėms
nemokamai registruotis, rinkti reko-
mendacijas ir taip auginti savo repu-
taciją bei didinti pardavimus. Štai ke-
letas būdų, kurie padės profesinėje ir
verslo veikloje, jeigu prireiks daugiau
sužinoti apie vieną ar kitą įmonę.

Kreditų biurai
Norite tikslios finansinės situaci-

jos apie konkrečią įmonę? Užeikite į
kreditų biurą, pavyzdžiui, „Creditinfo”
– ten sužinosite, ar įmonė yra, o gal
buvo skolinga praeityje, ar kas nors ją
padavė į teismą, jei taip – kas ir ir už ką.
O gal įmonė jau bankrutuoja.

Tokie kreditų biurai, kaip „Cre-
ditinfo” disponuoja milžinišku finan-
sinės informacijos kiekiu, kurią su-
renka iš įvairių valstybės registrų
(pvz., Antstolių informacinė sistema,
Turto areštų aktų registro ir t.t.), taip
pat įvairių verslo įmonių, kurios yra
kreditų biuro dalyviai (finansų, tele-
komunikacijų, komunalinių paslau-
gų ir pan. įmonės).

Skundų platformos
Jeigu norite mažiau formalių at-

siliepimų, galima užeiti į skundus
skelbiančias interneto svetaines. Jose
galite sužinoti netgi labai netikėtų da-
lykų apie įvairias įmones iš įvairių
veiklos sričių. Visa bėda, kad skundai
anoniminiai, todėl nežinia, ar tai nėra
konkurentų bei kitų piktų kėslų tu-
rinčių asmenų rašliava. Todėl tokią in-
formaciją galima naudoti nebent tik po
to, kai ją patikrinsite naudodamiesi pa-
tikimesniais šaltiniais.

Reitingų lentelės, įmonių sąra-
šai, specialūs leidiniai

Per paskutinius keletą dešimtme-
čių buvo sukurta begalė leidinių, kurie
bandė atsakyti į klausimą, kuri įmonė
yra patikimesnė, geresnė, lankstesnė.

Paprasčiausias būdas – surinkti ir
paskelbti įmonių apyvartų ir pelnin-
gumų rodiklius. Kuo didesnė ar kuo
pelningesnė įmonė, tuo geresnė? Var-
gu. Todėl alternatyvus kelias yra spe-
cialių ekspertų komanda, kuri reitin-
guoja tam tikroje rinkoje esančias įmo-
nes. Neabejotinai, tai yra gana su-
bjektyvus būdas, tačiau duoda koky-
binį vertinimą ir atsako į klausimą:
„Kuri įmonė yra patikimiausia?”.

Šis vertinimo būdas naudojamas
advokatūros rinkoje – beveik kiekvie-
noje rimtesnėje advokatų kontoroje
rasite tokius žinynus kaip „Chambers
Global”, „Chambers Europe” ir pan.

Rekomendacijų platformos
Rekomendacijos yra senas „išra-

dimas”. Dar Antikos laikais kito as-
mens rekomendacija buvo vienas sva-
riausių garantų, padedančių reko-
menduojamam asmeniui pasiekti tiks-
lą. O tokia priemonė kaip „rekomen-
dacinis laiškas” egzistuoja ne vieną
tūkstantį metų.

„Rekomendacijų ekonomika” vers-
le turi savo griežtus savo dėsnius. Įmo-
nė bus atsargi rekomenduodama, nes
jaus atsakomybę, jog rekomenduotas
partneris tinkamai dirbtų. Jeigu re-
komendacijos gavėjas padarys klaidų
ar dirbs nekokybiškai, taip pat gali nu-
kentėti ir rekomendavusiojo reputacija
– nes tai jis rekomendavo.

Senoji verslininkų karta yra labai
atsargi ir dažniausiai rekomendacijo-
mis viešai nesidalija. Tačiau naujos
kartos verslas ir verslininkai į viską
žiūri kitaip, „Facebook” ir „Linkedin”
juos išmokė bendrauti ir bendradar-
biauti – ir jie tai noriai daro internete.
Tačiau „Linkedin” yra žmones jun-
giantis tinklas, todėl jame daug asme-
niškumų.

„BizRecommends” yra įmonių
tinklas, kur komunikuojama žvelgiant
ne iš  asmeninių, bet iš verslo ir vers-
lo atsakomybės pozicijų, o tai reko-
mendacijoms  suteikia  dar   daugiau
vertės.

Paulius Vitkus, „VerslasIn”

Ar įmonė yra patikima?      
Vienas iš Didžiosios recesijos pra-

našų, paprastai perspėjantis, kad ban-
kai atsidūrė ties bankroto riba, vėl
kelia galvą, rašo „Business Insider”.
Liepą LIBOR (angl. London Interbank
Offered Rate – Londono tarpbankinės
rinkos palūkanų norma), kuri yra vie-
nas iš skolinimosi rinkos bankų sek-
toriuje rodiklių, pastebimai išaugo –
daugiau nei 2009 m. pirmąjį ketvirtį,
kai bankų rinkas purtė giliausia krizė.
Daugeliu atvejų toks žymus šuolis reiš-
kia, kad bankai finansinių įstaigų kre-
ditavimą vertina kaip rizikingą ir kad
rinkoje pastebimas finansinis nesta-
bilumas. „Business Insider” rašo, kad
2008 ir 2009 metais finansų krizės metu
šis rodiklis taip pat ženkliai augo.

Vis dėlto, straipsnio autoriaus nuo-
mone, panikuoti ankstoka. Iš tikrųjų,

esama tam tikro ekonominio nestabi-
lumo, kuris sukelia LIBOR augimą,
bet tai neturėtų kelti investuotojams su-
sirūpinimo. Galiausiai palūkanų nor-
ma dar nėra labai aukšta – didesnė nei
anksčiau, bet jos lygis nekatastrofiškas,
teigia straipsnio autorius.

Tačiau reikia pripažinti, kad LI-
BOR augimas dažnai pranašauja ne-
lengvus laikus bankų sistemai, paste-
bi straipsnio autorius. 

LIBOR – vidutinės tarpbankinės
palūkanų normos, kuriomis bankai
pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšas
kitiems bankams JAV doleriais, eurais
ir kitomis pagrindinėmis pasaulio va-
liutomis. Jas skelbia Britų Bankų Aso-
ciacija (BBA).

ELTA 

„Business Insider”: artėja ekonominės krizė

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų rugpjūčio 10 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,90 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,69 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,18 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,65 €

Didžiulės bitkoinų vagystės nusmugdė jų vertę.
Telegraph.co.uk nuotr.

Reiktų labiau naudotis rekomendacijomis. VerslasIn nuotr.
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Įdomiausi miesteliai tarp dangoraižių ir ošiančių girių
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Daugeliui atostogos reiškia aplinkos pakeitimą.
Iš didmiesčių žmonės vyksta į gamtą, į miškus,
prie ežerėlių, žuvauja, kopia į kalnus. Tuo pa-

čiu kaimų, provincijos gyventojus traukia didmies-
čių dangoraižiai, muziejai, koncertai, parodos, pra-
šmatnios parduotuvės, įvairūs restoranai, pramogos.
Tarp tų dviejų kraštutinumų yra dar viena kategorija.
Tai mažesni miestai ir didesni miesteliai. „Midwest
Living” žurnalas metų pradžioje skelbė konkursą,
kviesdamas skaitytojus siūlyti įdomiausią miestą (su
mažiau nei 100 000 gyventojų), pasižymintį gamtos pa-
trauklumu, menais, kulinarija ir įdomybėmis. Iš at-
rinktų siūlymų skaitytojai internete galėjo balsuoti
už įdomiausią miestą. Štai laimėtojai – po vieną vie-
tovę iš dvylikos Vidurio Vakarų valstijų.

Michigano valstijos pažiba parinktas Traverse
City miestas (su 15 000 gyventojų), įsikūręs ant
Boardman upės krantų. Čia yra šeši alaus bravorai.
Prie upės, įtekančios į Michigan ežerą, yra restora-
nų, kur sėdėdamas lauke gali džiaugtis praplau-
kiančiomis baidarėmis ir skanauti įvairų maistą.
Ypač mėgstamas yra Old Mission pusiasalis, apso-
dintas vyšnių ir kitų vaisių sodais. Kasmet čia
vyksta vyšnių festivalis, sutraukiantis pusę milijo-
no lankytojų. Kur vaisiai, ten ir vyno gamyklos. Čia
jų priskaičiuojama 26. Netoli yra „Sleeping Bear Du-
nes National Lakeshore” parkas su įspūdingomis
smėlio kopomis. Kiek toliau į šiaurę yra Leeland vie-
tovė, vadinama Fishtown. Tai žuvų mėgėjų atgaiva.

Kansas valstijoje parinktas Lawrence miestas (87
643 gyv.), esantis 40 minučių į vakarus nuo Kansas
City. Čia veikia University of  Kansas, su visais uni-
versiteto miesto privalumais ir pramogomis. Mieste
vyksta meno parodos, koncertai, sporto varžybos, pa-
įvairintos putojančio alaus bokalais. Ten vyksta
dviračių lenktynės, pavadintos „Dirty Kanza 200.

Missouri valstijoje puikuojasi Branson miestas (10
520 gyv.), pagarsėjęs „country” muzikos koncertais bei
pramogomis. Table Rock ežeras, turintis 800 mylių miš-
kingos krantinės, traukia vandens mėgėjus. Čia jie žu-
vauja, maudosi, motorlaiviais laksto ar burlaiviais bu-
riuoja. Čia randamas geriausias valstijos golfo laukas.
Gausu įvairių pasivaikščiojimo ar rimtesnio žygiavi-
mo takų, apsuptų kalnelių, nuo uolų tekančių krioklių. 

Columbus, Indiana, turi 45 000 gyventojų. Ame-

rikos architektų institutas šį miestą yra parinkęs šeš-
tuoju geriausiu krašto miestu su architektūrinėmis
naujovėmis, prasidėjusiomis nuo 1950-ųjų. Mieste tu-
ristus ypač traukia architektūrinės įdomybės, kurias
galima apžiūrėti  ekskursiniu autobusu. 

Geriausia vietovė gegužinei Iowa valstijoje yra
Decorah miestelis (8 127 gyv.). Tai norvegų kilmės
žmonių vietovė su norvegų kultūros muziejumi ir fes-
tivaliu, pavadintu „Nordic Fest”. Apylinkės kalneliai
ir upeliai traukte traukia žmones į gamtą, kur ren-
giamos gegužinės ant Upper Iowa upės krantų su pa-
garsėjusia pica ir alumi. Miestelio alus – „Toppling
Goliath” – buvo išrinktas vienu geriausių iš 50
alaus rūšių pasaulyje. Taip pat didelio dėmesio yra
susilaukusi pica su viščiuku, gaminama Mabe’s
įmonėje. Išskirtinai paminėtas „Dunnings  Spring”
parkas, kur žmonės gali užkandžiauti prie pastaty-
tų stalų. Tereikia atsinešti savo užkandą ir gėrimą.
Fone – nuo kalno krenta 200 pėdų aukščio krioklys. 

O koks miestelis buvo išrinktas Illinois valsti-
joje? Lietuviai gal būtų parinkę Lemont, bet žurna-
lo skaitytojai parinko Galena (3 429 gyv.), esantį ant
Mississippi upės krantų. Miestelyje yra 200 įvairių
parduotuvių, bet nėra jokio apsipirkimo centro. Ga-
lena – tai miestelis, įkurtas 1826 m., dabar pagarsė-
jęs savo senienų parduotuvėmis. Miestelyje yra 31 „B
& B” – ,,Bed and Brekfast” . Apskrityje yra 10 golfo
laukų. Ar chitektūrinių senienų mėgėjams gali būti
ypač įdomu – net 85 procentai miesto namų yra įre-
gistruoti kaip turintys istorinę vertę. 

Rapid City (67 956 gyv.) yra South Dakota vals-
tijoje. Tai vietovė, esanti tarp „Black Hills” ir „Bad-
lands”. Šis miestelis yra Mount Rushmore pašonė-
je. Aš tą miestelį gerai prisimenu kaip vietą, kur prieš
daugelį metų man taisė nuleistą padangą. Dabar
miestelyje turistus traukia indėnų meno, muzikos,
knygų muziejėliai, kur taip pat galima nusipirkti įvai-
rių prekių. Minimas Alex Johnson viešbutis. Ant jo
stogo yra „Vertex Sky” baras su židiniu. Iš ten gali-
ma džiaugtis miestelio panorama ir tolumoje dunk-
sančiais Juodaisiais kalnais. Vasaros metu lauke
vyksta koncertai ir teatro pastatymai. Apstu už-
kandinių. Ir čia populiari pica. 

Kas nėra girdėjęs apie Bayfield (530 gyv.) Wis-
consin valstijoje? Prieš dešimtį metų aš būčiau pakėlęs
ranką. Tai energingas miestelis ant Superior ežero
kranto. Populiarios baidarių ekskursijos į netoli

esantį „Apostle Islands National Lakeshore” valsty-
binį parką. Populiarūs pasivažinėjimai dviračiais ypač
„Big Bay State” parke. Apylinkėse gausu įvairių
uogų daržų, kur patys lankytojai gali sau skinti uo-
gas. Šis miestelis vadinamas valstijos uogų sostine.
Vasaros metu cirko palapinėje vyksta žinomų grupių
koncertai. Gražiai apsirengusiems siūloma penkių pa-
tiekalų vakarienė „Old Rittenhouse” restorane.

North Dakota valstijai atstovauja Medora (112
gyv.) miestelis. Jis pagarsėjęs vėliau tapusio JAV pre-
zidentu Teddy Roosevelt ūkiu. Čia yra išlikusios kau-
bojų tradicijos bei nostalgija. Dieną galima pradėti kau-
bojų kavinėje. Po to siūloma sėsti ant kalnų dviračio
ir pasileisti į kelionę kalneliais. Tai 120 mylių ilgio kal-
nuotas takelis, bet galima pasirinkti ir trumpesnį marš-
rutą. Motorizuotiems turistams siūloma aplankyti
„Theodore Roosevelt National Park”, pro kurį teka Litt-
le Missouri upė. Parke yra ir bizonų. Daug kas dieną
baigia ant šakių patys kepdami ir alyvoje vis pamir-
kydami jautienos kepsnį. Jau kuris laikas miestelio
amfiteatre (turbūt tik vasaros metu) vyksta muzikos
koncertai, jungiantys istoriją su patriotizmu.

Nebraska City (7 289 gyv.), Nebraska, pasižymė-
jo tuo, kad čia gimė vadinamoji Arbor Day (medelių so-
dinimo diena), nubangavusi per visą Ameriką. Per daug
metų vien Nebraska valstijoje gyventojai Arbor Day die-
nos proga yra pasodinę vieną milijoną medelių. Rug-
sėjo mėnesį vyksta „Apple Jack” festivalis. Ant Missouri
upės stataus kranto veikia „Lewis and Clark” centras.

Put-in-Bay (138 gyv.), Ohio, yra valstijos pažiba.
Tai kaimas netoli Sandusky miesto, esantis Erie eže-
ro South Bass saloje. Jo pašonėje yra įžymusis „Ce-
dar Point” pramogų centras.  Saloje populiarus gol-
fas, vyno gamyklos, daug paplūdimių. Čia vandens
sportu džiaugiasi baidarininkai. Rimti žvejai gali iš-
sinuomoti laivą tikrai žvejybai. 

Paskutinis įdomiausių JAV Vidurio vakarų mies-
tų sąraše yra Duluth (279 771 gyv.), Minnesota, gy-
ventojų skaičiumi viršijantis žurnalo nustatytą gy-
ventojų ribą, taikomą šiam konkursui. Duluth yra šios
valstijos turistinis magnetas. Miestas yra vartai į vals-
tijos Aršiąją šiaurinę pakrantę. Populiarus Kanalo par-
kas yra nusėtas restoranų, parduotuvių, muziejų. Par-
ke beveik pro tavo nosį praplaukia įvairūs laivai.
Jiems reikia pakelti tiltą. Dalis miesto yra išdėstyta
ant aukšto kranto šlaito. Ten esant atsiveria Superior
ežero panorama su krykštaujančiomis žuvėdromis.

Traverse City, Michigan.                                                                                     Therealdeal.com nuotr. Lawrence, Kansas.                                                                                                                ku.edu nuotr.

Branson, Missouri.                                                                                             Explore Branson nuotr. Galena, Illinois.                                                                                               Spotlight on travel nuotr.
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.
Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Didelė darbo patirtis, minimali anglų kal-
ba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 773-
940-5264.

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

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

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė patirtis. Gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-640-3559.

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

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

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

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

DAnTŲ GYDYTOJAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

ĮVAIRūS

MANO  VIRTUVĖ

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Kai norisi skaniai ir lengvai užkąsti
Būna dienų, kai stinga noro ilgai sukiotis virtuvėje, o ir laiko tam ne
visada yra, tačiau tuščias skrandis šių aplinkybių nepaiso. Tad
greitai paruošiami, lengvi užkandžiai tampa puikia išeitimi. Įdary-
tos daržovės – vienas iš tokių lengvų užkandžių – nepaliks abejin-
gų.

Sultingi pomidorai

Reikės:
4 didelių pomidorų
450 g (apie 1 svaro) virtų kre-
večių
saliero stiebo
šviežių baziliko lapelių
1 šaukšto juodųjų alyvuogių
1 skiltelės česnako
2 valg. šaukštų majonezo arba
natūralaus jogurto
1 valg. šaukšto baltojo vyno
acto
druskos, pipirų

Pomidorų apačias nupjauti,
vidų išskobti.

Pomidorų ,,dubenėlius” pa-
barstyti druska, pipirais.

Saliero kotą susmulkinti ir
sumaišyti su kapotais baziliko
lapeliais, supjaustytomis aly-
vuogėmis ir smulkiai kapotu čes-
naku. Sudėti majonezą arba na-
tūralų jogurtą, padruskinti, pa-
pirinti ir sudėti virtas krevetes
(palikti po vieną ar dvi krevetes
kiekvienam pomidorui papuoši-
mui).

Viską gerai išmaišyti.
Mišiniu įdaryti pomidorus,

uždėti ant viršaus po 1–2 krevetes
ir pridengti nupjautomis kepu-
rėlėmis.

Skanaus!
Jūsų Indrė

Traškios saldžios paprikos

Reikės: 
2 saldžiųjų paprikų
1/2 puodelio varškės (arba varškės
sūrio)
1/2 puodelio tarkuoto parmesano sū-
rio
2 skiltelių česnako
2 valg. šaukštų majonezo (arba na-
tūralaus jogurto)
petražolių, krapų
druskos, pipirų

Paprikas supjaustyti pailgom juos-
tom, pašalinti sėklas.

Varškę sumaišyti su tarkuotu par-
mesanu, smulkiai kapotais česnakais,
smulkintais žalumynais, druska, pi-
pirais ir majonezu arba natūraliu jo-
gurtu.

Paprikų juosteles susukti į ritinė-
lį, sutvirtinti smeigtuku arba perrišti
svogūno laišku, į vidų pridėti įdaro.

Pastaba: Dar paprasčiau yra su-
pjaustyti papriką į aštuonias dalis ir
gautus ,,laivelius” užpildyti paruoštu
įdaru.
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Lietuviai misionieriai Pietų Amerikoje
Antano Saulaičio ir Aleksandro Guobio knyga ,,Lietuvių misijos Amazonėje”

RIMAS ČERNIUS

Lietuvių kolonijos Pietų Ameri koje turi
seną ir gražią istoriją. Tos istorijos ypa-
tingą dalį sudaro lietuvių misionierių
veikla Pietų Ameri koje. 2015 m. Vilniuje
buvo išleistas knygos ,,Lietuvių misijos
Amazo nė je” trečiasis, papildytas lei-
dimas. Šią vasarą vertinga būtų pasi-
domėti  ne tik apie pasišventusius spor-
tininkus, kurie dalyvauja Olimpiadoje
Rio de Janeire, bet paskaityti  ir apie pa-
sišventusius lie tuvius misionierius, ku-
rie apsigy veno prie Amazonės džiung-
lių tam, kad galėtų rūpintis vietinių in-
dėnų sveikata ir dvasia. Knygoje ,,Lie-
tuvių misijos Amazonėje” ypač iškyla
trys misionieriai: kunigas ir daktaras
Aleksandras Bendoraitis (1919–1998),
kunigas Kazimieras Bėkšta (1923–2015)
ir sesuo Ksavera – Emilija Ša kėnaitė
(1913–2000). 

Knyga ,,Lietuvių misijos Amazo -
nėje” yra dviejų dalių. Pirmąją
dalį, pavadintą ,,Trys dešimt-

mečiai Pietų Amerikoje”, parašė kun.
Antanas Sau laitis. Tai jo prisiminimai
iš apsilankymų ir tarnystės Pietų Ame-
ri koje 1976–1991 m. Prisiminimai papil -
dyti 2002 ir 2015 metais. Antrąją dalį,
pavadintą ,,Misija Pietų Amerikoje”,
parašė dr. Aleksandras Guobys. Čia dr.
Guobys aprašo savo ir kitų lietuvių eks-
pediciją pas misionierius – kun. dr.
Aleksandrą Bendoraitį ir seserį Ksa-
verą – Emiliją Šakėnaitę. Ekspedicija
vyko 1990 m. Abi dalys iliustruotos nuo-
traukomis. 

Tiems, kurie mažiau susipažinę su
lietuvių misionierių veikla Pietų Ame-
rikoje, patartina pirma skaityti dr.
Guobio aprašymą. Dr. Guobys 1990 m.
kartu su 14 kitų lietuvių ekskursantų
vyko į Boliviją. Kun. dr. Alek sandras

Bendoraitis juos kvietė ap lankyti jo
įkurtą sveikatos centrą ,,Centro Ma-
terno Infantil”. Autorius pateikia Ben-
doraičio biografiją, kuri yra nuostabi
savo įvairumu. Bendo raitis gimė 1919
m. Betygaloje. Į Pa ryžių išvyko būda-
mas šešerių metų. Gyveno Prancūzijoje
pas tetą ir jos vyrą. Baigė Sorbonos uni-
versiteto medicinos fakultetą. Dirbo El-
zase. Buvo nusiųstas į Afriką, į Gabo-
no vals tybę, kur susipažino su Alber-
tu Šveiceriu.  Grįžęs į Prancūziją bai-
gė teologijos ir filosofijos mokslus ir
buvo įšventintas katalikų kunigu.  Sva-
jojo įkurti ligoninę raupsuotie siems Af-
rikoje, tačiau prancūzas vys kupas jį pa-
kvietė į Guajara-Mirim miestą Ron-
donijos gubernatūroje, Amazonijoje.
Tuo būdu 1961 m. Ben doraitis atvyko
į Braziliją aptarnauti vietinių indėnų.
Įsigijo laivą, kurį pa vertė plaukiojan-
čia poliklinika. Su tuo laivu aplankė
daugybę nuošalių vietovių ir gydė ser-
gančius indėnus. Bendoraitis Guajara-
Mirim mieste įkūrė ligoninę, pava-
dintą ,,Gerojo Ganytojo” vardu. Išdir-
bęs Brazilijoje 25 metus, Bendoraitis
persikėlė į Bo liviją, Guajara-Merin
miestą, kur įkū rė sveikatos centrą,
skirtą mo ti noms ir vaikams – ,,Centro
Materno Infantil”. Tame sveikatos
centre ir apsilankė dr. Guobio ekskur-
santai.  

Kelionė iš Lietuvos pas kun. dr.
Bendoraitį truko 10 parų. Reikėjo ke lis
kartus persėsti iš vieno lėktuvo į kitą
ir dar šešis kartus persėsti iš autobu-
so į autobusą, kol pagaliau Guajara-
Merin miesto  oro ouoste eks kursantus
sutiko ,,padre” Bendorai tis. Kartu gru-
pę pasitiko lietuvė mi sionierė sesuo
Ksavera – Emilija Šakėnaitė. 

Dr. Guobys pateikia ir trumpą se-
sers Ksaveros biografiją. Ji gimė 1913
m. Anykščių rajone. Anksti ne teko
tėvų. Vietinis prelatas jai pa siū lė vyk-
ti Prancūzijon, į vienuolyną. Ten ji bai-
gė noviciatą ir priėmė se selės įžadus.
1960 m. kun. dr. Bendo raitis ją pakvie-
tė į savo misijas Brazilijoje. Sesuo Ksa-
vera į Amazo nės džiungles atvyko 1962
m. Ji talkino kun. dr. Bendoraičiui jo
laive-poliklinikoje, ,,Gerojo Ganytojo”
ligoninėje ir pagaliau kartu su juo
dirbo ,,Centro Materno Infantil” svei-

katos centre. Susitikimas su seseria
Ksave ra dr. Aleksandrui Guobiui buvo
ypač reikšmingas, nes sesuo Ksavera
yra jo teta, jo motinos sesuo.  

Mokslininkas, teatrologas dr. Guo-
bys aprašo kun. dr. Bendoraičio kas-
dienius darbus ir užsiėmimus. Grupė-
je buvo keturi lietuviai gydytojai.
Jiems ypač buvo įdomu stebėti vietinių
indėnų negalavimus ir jų gydymą. O iš-
vykos Amazonės džiung lių upėmis,
kuriose gyvena vandens gyvatės ir pi-
ranijos, lietuviams ekskur santams
buvo tikra egzotika. Jiems teko ir pa-
garsinti Lietuvos vardą, nes grupė
buvo pakviesta į Bolivijos televiziją
Guajara-Merin mieste.  Sesers Ksave-
ros padedami jie papasakojo apie Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimą,
apie jų pačių ke lionę į Boliviją ir apie
lietuvių misijas Bolivijoje.   

Dr. Guobio ekskursija baigėsi 1990
m. rugpjūčio 31 d. Atsisveiki ni mas su
kun. dr. Aleksandru Ben do raičiu buvo
šiltas ir jautrus. Dr. Guo bys cituoja
kun. Bendoraičio atsa ky mą į klausimą
apie jo aukščiausiąjį idealą: „Laimin-
gas, kad esu kunigas ir daktaras. Ge-
riau suvokiu ne tik ligos išorinius po-
žymius, bet ir žmogaus dvasinius po-
reikius. Kunigystė man padeda ryškiau
ir pilniau siekti užsibrėžto tikslo, gy-
venimo idealo. Mano visa veikla re-
miasi Dievo mei le. Pirmiausia aš žiū-
riu, ką galiu pats duoti, kuo pasidalinti,
išklausyti ki tą. Galvoti apie kitus ir
teikti jiems paslaugas – mano idealas”
(psl. 202).

Dr. Guobys aprašo ir antrąją eks-
pediciją į Boliviją ir Braziliją 1999 m.
Ši kelionė turėjo liūdną atspalvį. 1998
m. lapkričio 22 d. mirė kun. dr. Alek-
 sandras Bendoraitis. Dr. Guobys į Pie-
 tų Ameriką vyko tvarkyti kun. Ben do-
raičio ir sesers Ksaveros archy vinio pa-
likimo ir kiek įmanoma jo pervežti į
Lietuvą. Jį pasitiko teta, se suo Ksave-
ra. Jiedu aplankė ,,Centro Materno
Infantil” ligoninę, kuri po Bendoraičio
mirties buvo beveik nustojusi veikti.
Taip pat aplankė ,,Gero jo Ganytojo” li-
goninę, kuri buvo dar pilna ligonių ir
kurioje ,,klestėjo tvarka, švara, meilė”
(psl. 211). Sesuo Ksa vera sūnėnui pa-
rodė kun. dr. Alek sandro Bendoraičio

kapą ir pareiškė, kad ir jinai norėtų
būti ten palaidota. Sesuo Ksavera, Emi-
lija Šakėnaitė, mirė 2000 m. Ji palaidota
Guajara-Merin miesto kapinėse Boli-
vijoje.  

Antroji dr. Guobio ekspedicija tu-
rėjo ir kitą užduotį. Guobys ieškojo lie-
tuvio dailininko Jono Rimšos, ilgai
dirbusio Bolivijoje, pėdsakų. Dr. Guo-
 biui pavyko pasikalbėti su tapytoju
Gil Imana, kuris laiko Joną Rimšą
savo mokytoju. Tapytojo Gil Imana
prisiminimai apie lietuvį dailininką
Joną Rimšą ir jo veiklą Bolivijoje, La
Paz mieste, išversti ir išspausdinti dr.
Guobio aprašyme. Tiesiog nuostabu,
kad Pietų Amerikos valstybėje, taip toli
nuo Lietuvos, reiškėsi lietuvis ku nigas
ir daktaras misionierius, kuris vieti-
nius indėnus gydė ir slau gė, bei lietu-
vis dailininkas, kuris vie ti nius indėnus
ir boliviečius tapė.  

Pirmosios knygos ,,Lietuvių mi-
sijos Amazonėje” dalies apimtis daug
platesnė. Tos dalies autorius, kunigas
Antanas Saulaitis, gerai pažįsta Pietų
Amerikos lietuvius ir ypač Pietų Ame-
rikoje dirbusius lietuvius misio nierius.
Kun. Saulaičio parašyta knygos dalis
pavadinta ,,Trys dešimtmečiai Pietų
Amerikoje”. Pavadini mas rodo ilgą jo
patirtį Pietų Ame rikoje.  

Lietuvių kunigo laukimas

Kun. Saulaičio prisiminimai ir
apmąstymai apima 39 skyrelius. Sky-
 reliai parengti pagal Saulaičio rašytus
dienoraščius. Jie nėra suskirstyti griež-
ta chronologine tvarka, todėl kartais
sunku orientuotis, koks yra aprašomas
laikotarpis. Kai kur Saul aičio aprašy-
mai primena žurnalo ,,National Geog-
raphic” straipsnius. Kunigas aprašo eg-
zotišką Pietų Ame rikos, ypač Amazo-
nės, gamtą, gyvū niją ir augmeniją, ta-
čiau jam labiausiai rūpi žmonės. Todėl
jis daug rašo ne tik apie lietuvius mi-
sionierius Pie tų Amerikoje, bet ir apie
vietinius gy ventojus, ypač apie Ama-
zonės indė nus, jų papročius ir kultūrą.  

Kun. Saulaitis aprašo savo susiti-
kimus ne tik su kun. Bendoraičiu ir
ses. Ksavera, bet ir su kitais lie tu viais,
dirbusiais Pietų Amerikoje, ypač Ama-
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zonėje. Daug dėmesio skirta kunigui,
misionieriui, antropologui Kazimierui
Bėkštai. Kazimie ras Bėkšta gimė Klai-
pėdoje 1924 me tais. Karo metu pasi-
traukė į Vakarus. Vokietijoje teologijos
mokslus pradė jo kunigų seminarijoje.
1950 m. atvy ko į Braziliją, kur dirbo Rio
Negro, vieno pagrindinių Amazonės
intakų, apylinkių prelatūroje. 1956 m.
įšven tintas kunigu. Dirbo misionie-
riaus darbą Amazonės indėnų gentyse.
Bėkšta pasižymėjo ne tik kaip misio-
 nierius, bet ir kaip mokslininkas. Anot
kun. Saulaičio, Bėkšta savo specialybe
laikė taikomąją kultūrinę antropolo-
giją, tačiau jis taipogi buvo puikus
lingvistas. Kun. Bėkšta išmo ko daugelį
Amazonės indėnų genčių kalbų. Pvz.,
gerai mokėjo tukanų genties kalbą, pa-
rengė tukanų ir janoma mių kalbų žo-
dynus. Į tukanų kalbą išvertė Evan-
geliją pagal Matą ir ki tus raštus. Bėkš -
ta surinko indėnų le gendas. 1976 m.
Amazonijos valstija išleido 500 pusla-
pių knygą, kurioje sudėtos kun. Bėkš -
tos surinktos le gendos. Legendų rin-
kimas yra didelis kun. Bėkštos pasi-
ekimas, nes vietiniai indėnai labai
nenoriai baltiesiems atskleidžia savo
kultūrą, savo mitus, legendas. Kun. Bė-
kštai pavyko įsigyti  jų pasitikėjimą.
Jis buvo ir dėstytojas. Manaus mieste,
Krikščioniško sios kultūros ir sociali-
nių mokslų institute dėstė taikomąją
kultūrinę antropologiją ir lingvisti-
ką. 2010 m. saleziečių Don Bosco fa-
kultetas sa leziečiui kun. Kazimierui
Bėkštai su teikė docento honoris causa
titulą. Kun. Bėkšta mirė 2015 m. Ma-
naus ligoninėje, sulaukęs 92 m. am-
žiaus.  

Kun. Saulaitis, aprašydamas savo
susitikimus su kun. Kazimieru Bėkš -
ta, gvildena jautrią temą – kiek mi sio-
 nierių darbas padeda, kiek kenkia in-
dėnų kultūrai. Kunigas užsimena apie
tokius misionierius, kurie įsitikinę,
kad ,,neša civilizaciją” ir kartu nieki-
na indėniškus papročius.  Kun. Bėkšta
nebuvo toks. Jam pirmiausia buvo
svarbu suprasti vietinius indė nus ir jų
papročius. Pokalbyje su kun. Saulaičiu
kun. Bėkšta pareiškė: ,,Juo daugiau su-
prantu indėnus, juo labiau pastebiu
savo paties, lietuvių tautos dvasines ir
kultūrines vertybes” (psl. 89).  

Kun. Saulaitis aprašo ir kitus lie-
tuvius, kurie dirbo labdaros darbą
Amazonėje ir jos apylinkėse. Tai ,,be-
globių gydytojas” – dr. Vitas Kiau šas,
kuris pastatė pastogę benamėms šei-
moms prie savo namų Port Velho mies-
te, ir seselė Liucija Maziliaus kai tė,
kuri įsteigė raupsuotųjų prie glaudą ir
vėliau buvo Fonte Boa ligoninės di-
rektorė Amazonėje.  

Kunigas Saulaitis aprašo ir sielo-
vados iššūkius Pietų Amerikoje, tiek
lietuvių, tiek nelietuvių. Pavyzdžiui, ši-
taip Saulaitis aprašo savo apsilan-
 kymą vienoje lietuvių šeimoje Belem
mieste, šiaurinėje Brazilijos dalyje:
„Kai duris atidaro daili ir linksma
studentė, išgirsti žodžius, kuriuos be-
veik visada ištaria lankomos toli iš-
sklaidytos lietuvių šeimos ir kurie
tiesiog verte veria širdį: ‘Mano tė velis

sakė, kad kada nors mus ap lankys lie-
tuvis kunigas’” (psl. 112).

Kun. Saulaitis aprašo savo kelio nę
iš Belem miesto į Brazilijos mo der nią
sostinę Brasiliją. Tai 1 400 kilometrų
kelionė, kuri autobusu trunka 35 va-
landas. Ten Saulaitis aplanko olandą
kunigą, kurio parapija turi 70 000 ti-
kinčiųjų. Tai daugiausia prie mies-
 čiuose apsigyvenę neturtingieji, sos-
tinės statytojai. Sostinėje Brasili joje
yra su indėnais dirbančių misio nierių
informacinė ir ugdomoji tar nyba, kuri
pavadinta ,,Conselho indigenista mis-
sionario”.  

Skyrelyje ,,Vyskupai apjungia sie-
lovadą Amazonijoje” (psl. 132–133)
kun. Saulaitis pateikia sąrašą Pietų
Amerikoje dirbusių lietuvių misio-
nierių. Jų buvo Ekvadore, Peru vals-
tybėje, Argentinoje, Čilėje, Kolumbi jo-
 je, Urugvajuje, Venesueloje, Brazilijo-
 je, Bolivijoje ir Vidurio Amerikoje bei
Karibuose. Tai ilgas sąrašas lietuvių
kunigų, seselių vienuolių, dirbusių
Pietų Amerikos kontinente. Tarp jų
randame saleziečių, pranciškonų, jė-
 zuitų, augustiniečių ir kitų vienuo lių.
Saulaitis pažymi, kad ,,seserys kazi-
mierietės tebetarnauja Argenti no je”.  

Pirmoji knygos ,,Lietuvių misi-
jos Amazonėje” dalis baigiama kun.
Saulaičio trumpomis maldomis ir
trumpais mąstymais. Juos jis užrašė
misijų Brazilijoje metu, 1968–1980 m.
Kiekviena malda graži, kiekvienas
apmąstymas įdomus. Kai kurie ap-
 mąs tymai liūdni, o kai kurie išspau-
 džia šypseną. Štai du pavyzdžiai: 

Paskutinis lietuvis
Padedu ir aš nešti senojo lietuvio

karstą. O moterys sako: ,,Nyksta mū -
sų lietuvėliai, kunigėli”. Tautos vilties
šimtmečiai nutyla po juodo kars to
dangčiu. ,,Gal maldas portugališ kai,
kunigėli, lietuviškai čia beveik nie kas
nesupranta”. Kas čia palaidos pasku-
tinį lietuvį, Viešpatie? (psl. 138)

Atėjo lietuviškas
Lietuvius suranda ne tik suaugu-

 sieji, bet ir vaikai. Kai lietuviškos pa-
 rapijos kunigai lankydavo lietuvių
kilmės (dažnai – mišrias) šeimas, prie
namų kiemo vartelių pirmą išėjusį
pasveikindavo lietuvių kalba. Labai
dažnai ir mažas vaikytis namų durų
pusėn sušukdavo: ,,Mama, atėjo lietu-
viškas!” (psl. 141)

Šiais greito susisiekimo laikais
kelionės pro platųjį pasaulį tampa la-
biau įmanomos.  Tačiau aplankyti Pie-
 tų Amerikos kraštus vis tiek ne lengva.
Turbūt daugeliui neteks ten keliauti.
Todėl malonu bent paskai tyti apie eg-
zotiškąją Amazonę ir tuo pačiu pa-
mąstyti, kad buvo drąsių ir pasišven-
tusių lietuvių, kurie išdrįso žengti į
Amazonijos gilumas ir ten susipažin-
ti su svetima kultūra, gydy ti ligonius,
skleisti tikėjimą. Kun. Antanas Sau-
laitis ir dr. Aleksandras Guobys savo
knygoje ,,Lietuvių misijos Amazonėje”
aprašo daugelį tokių taurių lietuvių,
kurie savo ryžtingais gyvenimais pel-
nė dvasinių aukso medalių.

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

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

Šįkart supažindiname jus su  publicisto
An   tano Ragausko knyga ,,Ginčai dėl sko-
nio”. Šioje knygoje surinkti jo straipsniai, iš -
spaus-din ti išeivijos spaudoje 1950–19 68
m. Auto rius daug dėmesio skiria Amerikos
ir pasaulio politiniams  įvykiams, iš eivijos
kul  tūriniam gy venimui Čika goje. Joje rasite
Antrojo pasau li nio karo tremtinio, emi-
gran   to, naujakurio bei jo likimo brolių  išei -
vijoje gyvenimo vaizdus ir turė site  progos
kartu su autoriumi iš gyventi istorija tapu-
sius įvykius, skir tingas žmonių pa žiūras, ku -
rias autorius įvardija nerinkdamas  žodžių
bei  viską atskleisdamas tikraisiais vardais.  

Knyga veikia užburiančiai, ją įdomu
skai tyti, nes straipsniai suskirstyti pagal te -
ma  tiką, o skyrių pavadinimuose atsispindi
au to riaus polinkis ironizuoti. Dėmesį pri -
kaus  to kultū ri nių straipsnių gausa, ku riuose pasireiškia senosios (,,gryno rių) ir
naujosios (,,dy pukų”)  lietuvių išeivijos kartų bendravimas, jų siekiai  surasti ben-
drą kalbą tarpusavyje ir t. t. Ne nusteb ki te pastebėję skirtingas pavardes, nes kny-
gos autorius labai mėgo straips nius pa sirašyti įvairiais slapyvardžiais, bet po
straipsnių, kuriose gvildeno rimtas te mas, pui kuojasi jo tikroji pa vardė. Šių straip-
s nių rinkinių temos aktualios ir šiandien, tad užsukite į ,,Draugo” knygynėlį ir įsi-
gykite šią knygą.

Knygos  ,,Ginčai dėl skonio” kaina – 15 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės 
mokestis – 9.25 proc., persiuntimas  paštu – 5 dol.). 
Daugiau informacijos tel. 773-585-9500

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

,,Friendship Botanic Gardens” 
ruošia operos arijų koncertą

Rugpjūčio 14 d., sekmadienį, nuo 4 val. p. p. iki 6 val. v. ,,Friend-
ship Botanic Gardens” Michi gan City, Indianoje, vyks operos
arijų kon certas.  Programą atliks Čikagos Lyric Opera Ryan

centre ir Lyric Opera chore dainuojantys solistai. Skambės arijos iš
operų, kurias Lyric ruošia   2016–2017 m. sezonui:  Mozarto ,,Die Za-
uberflöte”, Čaikovskio ,,Eugeni jaus Onegi no”, Donizetti ,,Lucia di
Lamermoor”, Massenet ,,Don Quichotte”, F. Loewe muzikinės komedi-
jos ,,My Fair Lady” ir Bizet operos ,,Carmen”.   Dainuos tenoras Cor-
nelius Johnson, sopranas Kim berly E. Jones, baritonas Dan Richard-
 son ir mezzo-sopranas Maia Surace Nicholson (akompaniatorius   Paul
Dykstra). Koncerto metu vedantysis Gary Alexander  susirinkusius
supažindins su kompozitoriais bei jų kūryba. 

,,Friendship Botanic Gardens” – tai 105 akrų sodas Michigan City,
Indianos valstijoje. Sode yra ir lietuvių dar želis. Koncertas skirtas
sutelkti lėšas botanikos sodo restauravimui ir jo iš laikymui.  Tai
puiki proga išgirsti aukšto lygio koncertą gražioje aplinkoje ir susi-
pažinti su operomis, kurios bus  atliekamos Čika gos Lyric Operos
ateinančiame sezone. Tuo pačiu tai puiki proga ap lankyti bo tanikos
sode įkurtą lietuvių darželį.  

Įėjimas  – 30 dol.  ,,Friendship Bo tanic Gardens” nariams – 5 dol.
nuolaida.  Bilietus galima įsigyti prie įėjimo. Adresas: 2055 East US
High way 12, Mi chigan City, Indiana  46360.  

Daugiau informacijos tel. 219-878-9885
arba el. paštu: www. friend ship gardens.org.

„Draugo” info



16 2016 RUGPJŪČIO 11, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

ŠILUVOS ATLAIDAI IR POKYLIS

Kviečiame dalyvauti kasmetiniuose Šiluvos atlaiduose Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kuriuos praves kunigas Remigijus
Veprauskas iš Lietuvos. Šiluvos atlaidai prasidės rugsėjo 4 d., sek-
madienį, 11 val. r. šv. Mišiomis. Savaitės dienomis šv. Mišios bus au-
kojamos 10 val. r.

Atlaidus užbaigsime rugsėjo 11 d., sekmadienį, 11 val. r. – iškilminga
procesija iš klebonijos kiemo eis į bažnyčią, kur bus aukojamos šv. Mi-
šios.

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

Išvyka į Shipshewana, IN

Rugsėjo 17 d., šeštadienį, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija (Mar-
quette Parke) ir ,,First Way Travel” organizuoja kelionę į Shipshewana, Indianoje.
Turėsite galimybę susipažinti su amišų (Amish) gyvenimu. Aplankysime ,,Men-
no-Hof” muziejų, kur gidas supažindins su jų gyvenimu. Aplankysime kele-
tą sodybų, galėsite pasivažinėti karieta, paragauti ekologiškai užaugintų pro-
duktų, jų nusipirkti. Pietausime ,,Blue Gate Amish” restorane. Pakeliui į na-
mus sustosime ,,Essenhaus Quilt Garden”, kur pamatysite gyvų gėlių kilimus
laukuose.

Išvykstame nuo Švč.
Mergelės Marijos Gimi-
mo bažnyčios 8 val. r., su-
grįžtame apie 7:30 val.
v. Visus norinčius vykti į
kelionę kviečiame regist-
ruotis tel. 773-776-4600
(Audra). Kelionės auto-
busu ir muziejaus kaina
– 35 dol. Pietūs restora-
ne – apie 20 dol.

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 

� Rugpjūčio 11 d., ketvirtadienį, 9:30 val.
v. The Avenue Restaurant (71–22 Myrtle Ave.,
Glendale, NY 11385) New Yorko Atletų
klubas ir LR generalinis konsulatas New Yor-
ke kviečia visus kartu žiūrėti Lietuva-Argen-
tina vyrų krepšinio rungtynes Olimpiadoje! Čia
taip pat bus rodomos rugpjūčio 15 d. varžy-
bos  Lietuva-Kroatija (pirmadienį, 9:30 val.
v.). Rugpjūčio 13 d. varžybos tarp Lietuvos
ir Ispanijos bus rodomos 6 val. v. Reif’s Ta-
vern, 302 E 92nd Street, New York, NY
10128.

� Rugpjūčio 13 d., šeštadienį, 11 val. r. bei
rugpjūčio 14 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
Schuylkill Mall (route 61 and I-81, Frackvil-
le, PA 17893) vyks kasmetinės Lietuvių die-
nos. Jūsų laukia šokiai, muzika, skanus
maistas ir kitos linksmybės – visi labai lau-
kiami!

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) šį sekmadienį, rugpjūčio 14 d., 10
val. r. švęsime Žolines, Švč. Mergelės Ma-
rijos Ėmimo į Dangų šventę. Atsineškite savo
darželio gėles pašventinimui. Eucharistijos
šventimą atnašaus kun. Gediminas Keršys.   

� Rugpjūčio 18 d., ketvirtadienį, 6:30 val.
v. SLA 307 (307 West 30 St., New York, NY
10001) vyks susitikimas su tautodailininke,
karpinių, grafikos ir margučių meistre iš Lie-
tuvos, Odeta Tumėnaite-Bražėniene. Rengi-
nio metu bus pristatyta paskaita „Lietuvių kar-
pinių istorija ir dabartis”, vyks praktiniai už-
siėmimai. Daugiau informacijos  apie tauto-
dailininkę internetinėje svetainėje: www.ode-
tosgalerija.lt.

� Rugpjūčio 21–28 d., Neringos stovyklo-
je (147 Neringa Rd., Brattleboro, VT 05301)
vyks menų ir sveikatingo poilsio stovykla su-
augusiems „Meno8Dienos”. Kviečiame visus
registruotis Neringos internetinėje svetainėje:
neringa.org/lt_forms.html. Daugiau infor-
macijos el. paštu: danguole@kuolas.com
(Danguolė Kuolienė).

� Rugpjūčio 23 d., antradienį, 6 val. v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejus kartu su LR
nuolatine misija Jungtinėse Tautose kviečia
į The United Nations HQ (Curved Wall area
801 First Avenue, New York, NY 10017)
vyksiantį parodos „No Home to Go: The Sto-
ry of Baltic Displaced Persons. 1944–1952”
atidarymą. Apie dalyvavimą prašome pranešti
iki rugpjūčio 19 d. el. paštu: lithua-
niaun@gmail.com arba paskambinus tel.
212-983-9474.

� Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) vyks PLC lauko gegužinė.
Renginyje skambės muzika, vyks loterija, bus
pardavinėjami šalti gėrimai bei lietuviški už-
kandžiai. Veiks lietuviška mugė. Daugiau in-
formacijos paskambinus tel. 630-257-
8787. Visi labai laukiami! 

� Rugsėjo 17 d., šeštadienį, 8 val. v. Lietuvių
parapijos didžiojoje salėje (3855 Evans St.,
Los Angeles, CA 20027) vyks Irūnos ir Ma-
riaus Jampolskio nuotaikingas pasirodymas
„Viskas baigta”. Daugiau informacijos el.
paštu: richardshow@yahoo.com arba pa-
skambinus tel. 323-360-7786 (Ričardas).

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

� Spalio 8 d., šeštadienį, planuojama 3 die-
nų piligriminė kelionė autobusu į Šiluvos Die-
vo Motinos koplyčios, esančios Washingto-
no bazilikoje, 50-ties metų jubiliejaus mi-
nėjimą. Išvykimas – šešt., spalio 8 d., 6 val.
r. Sugrįžimas – pirm., spalio 10-osios vakare.
Registruotis misijos raštinėje. Daugiau in-
formacijos tel. 630-257-5613 arba el.
paštu: matulaitismission@gmail.com.

� Lietuvos generalinis konsulatas Čikago-
je kviečia visus, spalio 9 d. Čikagos mara-
tone ketinančius bėgti ir jam užsiregistra-
vusius bėgikus, prisijungti prie akcijos „Lie-
tuviai Čikagos maratone”  ir burtis į vienin-
gą komandą. Registracija el. paštu: agne.ver-
telkaite@urm.lt arba paskambinus tel.:
312-397-0383. Žinutėje nurodykite savo
vardą ir pavardę, telefono numerį, el. paš-
to adresą ir reikalingų marškinėlių dydį. Taip
pat kviečiame visus sirgalius dalyvauti ma-
ratone ir palaikyti saviškius sirgalių zonoje
ties 17 maratono mylia, prie Illinojaus uni-
versiteto Čikagoje vakarinėje Halsted gatvės
pusėje, šiek tiek į pietus nuo Polk gatvės.
Lauksime visų pasipuošusių lietuviškais
marškinėliais, kepuraitėmis ir nešinų tris-
palvėmis.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Įėjimo kaina: suaugusiems – 10 dol.,   mokyklinio amžiaus vaikams – 5 dol.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti!!!
Ruošia: JAV LB Waukegan-Lake County apylinkė

Daugiau informacijos tel. 847-429-8639, 847-644-2871

Rugpjūčio 27 d., šeštadienį, 
nuo 12 val. p. p. iki saulėlydžio vyks gegužinė

VASAROS AKVARELĖ
Shelter C. Half Day Lake County Forest Preserve

24255 N. Highway 21,  Vernon Hills, IL
(Milwaukee Avenue ir Woodlands Parkway)

Jūsų laukia: muzika, žaidimai, sportiniai
užsiėmimai (vaikams ir suaugusiems),
lietuviškiausios aprangos konkursas,
kepsniai ant grotelių,  suneštiniųmišrainių,
vaisių ir saldumynų stalas.

Galima atsinešti gėrimų atgaivai.

draugokalendorius.org


