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Geriausia, ką mes turime iš istorijos, tai entuziazmas, kurį ji iššaukia. –  J. W. Gothe
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Iš viršaus geriau matyti.
Kelionės įspūdžiai – 10 psl.

Atgijo ,,Lituanica” 
parkas – 5 psl.

Tūkstančiai dalyvavo šv. Mišiose Rio de Janeiro

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Š. m. liepos 15-tosios žinia iš Alexandria, Virginia
buvo netikėta. Ohio ,,Division of  Financial Ins-
titutions” uždarė TAUPOS lietuvių kredito uniją

Cleveland mieste ir paskyrė ,,National Credit Union
Administration” (NCUA) šios įstaigos likvidavimo pri-
žiūrėtoja. TAUPOS narių indėliai ,,National Credit
Union Share Insurance Fund” apdrausti iki 250,000
dol. NCUA tvarkomo fondo užnugaryje stovi pati JAV
vyriausybė. 

Šiomis dienomis NCUA ,,Asset Management and
Assistance Center” TAUPOS nariams išsiuntė infor-
maciją apie jų indėlius ir nurodymus dėl tolimesnių
veiksmų. Turintys papildomų klausimų indėlininkai
gali kreiptis į Centrą nemokamu telefonu: 877-715-0777
nuo 9 val. r. iki  6 val. v. (rytinio pakraščio laiku). Tau-
pytojai taipogi gali apsilankyti internetinėje svetai-
nėje MyCreditUnion.gov ir plačiau sužinoti apie savo
sąskaitos draudimą.

,,Division of  Financial Institutions” nutarė likvi-
duoti TAUPOS lietuvių kredito uniją ir nutraukti jos
veiklą paaiškėjus, jog minėta kredito unija nenumato

tęsti savo įsipareigojimų. TAUPOS lietuvių kredito
unija aptarnavo 1,154 narių, kurių indėliai siekė per
23,6 milijonų dolerių. Pradėjusi savo veiklą 1984 metais,
TAUPA aptarnavo lietuvių bendruomenę Clevelande
bei šiauries rytų Ohio. TAUPA yra vienoliktoji šiais
metais likviduota kredito unija JAV. – 7 psl.

Rio de Janeiro (ELTA) – Į Braziliją liepos 23 d. atvykusį popiežių Pranciškų sutiko minia mal-
dininkų. Iš oro uosto pirmasis iš Lotynų Amerikos kilęs popiežius važiavo prie Šv. Sebastijono ka-
tedros automobiliu atviru viršumi, po to gubernatoriaus rūmuose susitiko su šalies Prezidente
Dilma Rousseff.

Praėjus valandai po sutikimo, policija buvo priversta panaudoti ašarines dujas prieš protes-
tuotojus, susirinkusius prie gubernatoriaus rūmų. Tai buvo naujausia protesto akcija, nukreipta
prieš vadinamąją endeminę vyriausybės korupciją šalyje. Protestuotojai išreiškė savo nepasi-
tenkinimą dėl 53 mln. JAV dolerių (139 mln. litų) sumos, skirtos iš valstybės iždo pontifiko vieš-
nagei organizuoti. – 3 psl.

Nelinksmos dienos Cleveland kredito unijai TAUPA

Į Braziliją atvykusį popiežių pasitiko minia maldininkų. EPA – ELTA nuotr.

Sveikiname Lietuvos Vyčius, 
švenčiančius 100-mečio jubiliejų. Ilgiausių metų!

Dar neseniai buvusi patikima finansinė tvirtovė.



lėti kuo toliau nuo europinės Rusijos dalies. Kalinio
asmeniškai nekenčia Rusijos prezidentas Vladimi-
ras Putinas. Ir vis tiek M. Chodorkovskio temos ne-
pavyksta apeiti. Tiek Rusijos, tiek užsienio spau-
doje apstu aštrių straipsnių šia tema. V. Putino ap-
linkai nuolat tenka teisintis, išsisukinėti, kontrar-
gumentuoti. 

Prisiminkime Ukrainos atvejį, kur į kalėjimą
pasodinta buvusi ša lies premjerė Julija Timošenko.
Ar ma ža Ukrainos Prezidentui galvos skausmo dėl
ekspremjerės įkalinimo?

Žinoma, rusiškas, ukrainietiškas ir lietuviš-
kas atvejai – skirtingi. Jų ne galima mechaniškai ly-
ginti. Ta čiau galima įsivaizduoti, kokių propagan-
dinių atakų Lietuva sulauktų V. Uspaskicho įkali-
nimo atveju. Pas kutiniosios VSD ir Prezidentės Da -
lios Grybauskaitės metinės ataskai tos bei Seime
rengiamos konferencijos dėl Lietuvą kamuojančių
informacinių karų byloja, jog tokio pobūdžio grum-
tynėse mes – pralaimėtojai. Verkšlenti – mokame.
Garbingai pasipriešinti – ne.

Pavyzdžiui, Seime rengtoje konferencijoje „In-
formacinis karas prieš Lietuvą” nė nesvarstyta,
kaip derėtų pergudrauti, sakykim, V. Uspaskicho
mokėjimus įsiteikti žiniasklaidai. Gar būs konfe-
rencijos pranešėjai nė neužsiminė apie Lietuvai
brangiai kaštuojantį V. Uspaskicho gebėjimą ma-
nipuliuoti masinių informacijos priemonių dėme-
siu. 

O juk ši tema verta pačių rim čiau sių studijų.
Pavyzdžiui, tie, kurie surakino V. Uspaskichą ant-
rankiais, kai šis kadaise pats, savo valia, sugrį žo iš
Rusijos, padarė meškos paslaugą visai Lietuvai.
Demonstratyvus ant ran kių uždėjimas Vilniaus oro
uoste buvo akivaizdi perteklinė priemonė. Vado-
vaujantis sveiku protu sunku patikėti, jog savo va-
lia parskridęs į Lietuvą politikas pultų bėgti nuo
mūsų policininkų. 

Taigi tąsyk supančiodami V. Us pas kicho ran-
kas antrankiais mes su teikėme jam dar daugiau
populiarumo. Šypsodamasis V. Uspaskichas fo -
tografams išdidžiai demonstravo ant rankiais su-

rakintas rankas. Ir kuo daugiau spaudoje
pasirodydavo tokių nuotraukų, tuo labiau
augo jo populiarumas. Tad kodėl tąsyk
buvo pa naudoti antrankiai: dėl informaci-
nių karų specifikos neišmanymo ar dėl są-
moningo noro populiarinti šią poli ti nę fi-
gūrą?

Tokių V. Uspaskichui palankių „apsi-
žioplinimų” galima aptikti ir daugiau.
Ypač turėtume būti akylūs dabar, kai Vil-
niaus apygardos teismas paskelbė V. Us-
paskicho koman dai nepalankų sprendimą.

Persekio da mi V. Uspaskichą Vilniaus oro uos te jam
ir vėl suteikėme papildomo politinio reikšmin-
gumo. Juliaus Pan kos komanda padarė klaidą,
ankstų rytą sulėkdama į Vilniaus oro uostą pa-
triukšmauti dėl į Rusiją neva sprun kančio V. Us-
paskicho. 

Žinoma, J. Pankos bendramin čiai siekė kilnių
tikslų. Bet rezultatas – atvirkščias. Kėdainiuose po-
litinę karjerą pradėjęs intrigantas ir vėl at sidūrė
pirmuosiuose leidinių pusla piuose, vėl demonst-
ravo vadinamąją  „olimpinę ramybę”, vėl į kairę ir
de šinę žarstė antilietuviškus šūkius. O J. Pankos
draugai liko videoreportažų, nuotraukų paraštėse.
Didžio sios žiniasklaidos priemonės J. Pan kos ben-
draminčius įvardino kaip „negausų būrį”, kaip
„tautininkų sau jelę”. 

Kodėl tautininkai nenori suvokti elementa-
riausios taisyklės – igno ra vimas skaudesnis nei
pati aštriausia kritika? Be kita ko, J. Pankos ko-
mandos elgesyje galima įžvelgti dvigubus standar-
tus. Darbo partijos byla – do mimasi. O Medininkų
žudynių byla – apeinama, nepastebima.

Žodžiu, nėra priežasčių dideliam džiaugsmui.
Juk mūsų džeimsai bon dai nepajėgė konkrečiau iš-
siaiškinti, iš kur Darbo partija sulaukė 25 milijonų
litų paramos. Kur šie pinigai buvo išleidžiami
2004–2006-aisiais, – esama kai kurių aiškumų. O
štai įta rimų, jog šiuos pinigus davė Rusijos slapto-
sios tarnybos, lietuviškoji tei sė sauga įrodyti nepa-
jėgė. 

V. Uspaskichas – rimtas galvo sū kis. Darbo par-
tijos vadovas mus dar ilgokai šokdins. Jo dešinioji
ranka V. Gabšys jau šokdina. Nenori trauktis iš
Seimo pirmininko pavaduotojo pos to, ir ką tu jam
padarysi. V. Gab šiui nusispjauti, jog civilizuotose
valstybėse politikai traukiasi iš užima mų pareigų
dėl žymiai menkesnių įta rimų ar priekaištų. Žo-
džiu, Lietu vos įvaizdžiui ir vėl metamas šešėlis,
neva aukštus valdžios postus čia gali užimti net ir
abejotinos reputacijos veikėjai.

Pasakojimą visuomet norisi pr a dė ti
nuo gerųjų žinių. Bet kad gerųjų ži-
nių – beveik nėra. Be to, sąvoka „ge -

ra naujiena” – sąlyginis dalykas. Ge rosios
naujienos turi ir neigiamų aspek tų. 

Pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismo
nuosprendis, skirtas Viktorui Uspaskichui
ir jo komandai. Taip, su laukėme mažytės
atomazgos Darbo par tijos byloje. Taip, V.
Uspaskichui skirta reali laisvės atėmimo
bausmė. Tiesa, ketverių metų laisvės at-
ėmimo bausmės, kurią privalu atlikti kalėji me, –
griežta nepavadinsi. Žinoma, jos negalima vadinti
ir simboline. Ka lėjimas yra kalėjimas. Net ir kele-
tas mėnesių, praleistų už grotų, turi sa vąją kainą.

Ištikimos V. Uspaskicho pagalbi ninkės V. Von-
žutaitė bei M. Liutke vi čienė taip pat sulaukė rea-
liu laisvės atėmimu paženklintų bausmių. Tie sa,
ne tokių griežtų, kaip jų bosas. O Darbo partijoje ir
Lietuvos Seime so lidų postą užimantis Vytautas
Gabšys galimybės paragauti sprangios kali nio
duonos visai išvengė. Bent jau šio je teisminių
ginčų stadijoje.

Taigi Vilniaus apygardos teismas tarė savo
žodį. Bet akivaizdu, kad nuo sprendį skųs tiek V.
Uspaskichas, tiek jo bendražygiai. Neatmetama
ga limybė, jog teismų nuosprendį skųs ir Lietuvos
Generalinė prokuratūra. Mat Vilniaus apygardos
teismas pas kelbė švelnesnes bausmes nei prašė
pro kurorai. 

Kaip pakryps teisminiai ginčai aukštesniosios
instancijos teismuo se, – sunku nuspėti. Kai kada
ne įmanoma susigaudyti, pagal ko kias žaidimo tai-
sykles dirba mūsų Temi dė. Dvigubų standartų tai-
kymo mūsų teisiniuose ginčuose esama.  

Tad Lietuvai nėra ko ypatingai džiūgauti.
Darbo partijos byla užtru ko septynerius metus.
Tokie terminai teisine valstybe besivadinančiai
valstybei garbės nedaro. Jie demons truo ja Lietu-
vos teisėsaugos neįgalu mą, bet ne kruopštumą.
Galų gale ne žinia, kiek ilgai byla bus narpliojama
aukštesniuosiuose teismuose. Galbūt teisiamieji
viliasi sulaukti senaties terminų.

Jei senaties terminų įsigaliojimo V. Uspaski-
chui ir nepavyks sulaukti, mažai tikėtina, kad jis
spruktų į Ru siją. Pabėgimas į Maskvą rimtai pa -
kenk tų jo reputacijai. Bėgimas iš Lie tuvos reikštų,
jog traukiamasi iš di džiosios politikos, atsisakoma
savo kaip bebaimio žmogaus įvaizdžio ir užsida-
roma siaurokame pabėgėlio nar ve. Sakykim, Ru-
sijos ir Baltaru si jos teritorijose. 

Bet nei Rusijai, nei Baltarusijai toks galvos
skausmas – nereikalingas. Pabėgęs V. Uspaskichas
prarastų visą žavesį. Rusijai šis intrigantas rei -
kalingiausias Vilniuje. Atsidūręs už grotų V. Us-
paskichas vargu ar verkšlentų dėl apnikusios dep-
resijos. Greičiausiai sukurptų antilietuviško po-
būdžio knygą, kuri tikrai turi šan sų tapti bestse-
leriu. O jei tie šansai ir minimalūs, būtinai atsiras
draugų, kurie padės knygą išgarsinti tiek Lie -
tuvoje, tiek Rusijoje, tiek Europoje. V. Uspaskicho
šalininkai būtinai pasi rū pins, kad jo veikalas taptų
kuo pla čiau aptariamas – tiek televizijose, tiek
laikraščiuose. 

Taip pat turėkime omenyje, kad ketveri metai
belangės – ne amžinybė. Viso labo viena Seimo ka-
dencija. Juolab kad tikėtinos amnestijos šią laiko
atkarpą galėtų sutrumpinti. 

Tad dar nežinia, koks ponas Vik toras mums
pavojingesnis – besislapstantis kur nors Rusijoje
ar uždarytas belangėje. Šių eilučių autoriaus nuo -
mone, mums pavojingesnis kali nys, o ne bėglys.

Turiu blogą nuojautą – V. Uspas kichas dar il-
gai mus šokdins. Prisi minkime Rusijoje ilgokai
kalinio duo ną kremtančio verslininko Mi chai lo
Chodorkovskio likimą. Versli nin kas nugrūstas ka-
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Kas geriau – kalintis 
ar besislapstantis?

GINTARAS VISOCKAS
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LAIŠKAI

,,Draugo” laikraštyje pasirodė įdomus
straipsnelis, parašytas Gedimino Mikelaičio,
,,Iškeltas išeivijos filosofijos lobynas” (,,Drau-
gas”, liepos 13 d.). Jame rašoma, kad Lietuvos iš-
eivių filosofų ir kitų intelektualų nuoveikiai
nėra per daug žinomi Lietuvoje. Noriu pateikti
keletą nuorodų apie į Lietuvą atvežtą lobyną.
Vytauto Kavolio darbai randasi Išeivijos ar-
chyve, Kaune; jie yra prieinami publikai ir stu-
dentams (aišku ir akademikams). Baigiu šnekė-
tis su Rita Kavoliene apie likusius V. Kavolio
raštus, kurie irgi bus sudėlioti ir nusiųsti į Lie-
tuvą.  Alfonsas Lingis įrašė į savo testamentą,
kad jo visas archyvas bus persiųstas į Vilniaus
universiteto biblioteką; taip pat jo muziejinis
meno rinkinys irgi bus persiųstas į Lietuvą. Rei-

kėtų neužmiršti Kęstučio Skrupskelio. Kas lie-
čia mano darbus (kurie gal nesudaro „lobyno”),
tai dauguma randasi Vilniaus universiteto bib-
liotekos archyvų skyriuje, ir visa tai prieinama
publikai, studentams ir akademikams. Be to,
Mario Katiliškio Pasvalio biblioteka irgi turi
kopijas mano archyvo, ir tai atvira publikai. At-
rodo, kad Lietuvoje randasi duomenys, tik jie
nėra per daug viešinami. Prie mano archyvų
dar pasirodė ir gyvų „liudininkų”, kurie jau yra
įsivėlę į Lietuvos akademinį gyvenimą – mano
buvę studentai, pražilę profesoriai.  

Su pagarba, 
Algis Mickūnas

Athens, OH
Laiškų kalbos stiliaus netaisome – red.

IŠEIVIJOS FILOSOFIJOS LOBYNAI
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Žalos padaryta nedaug, tačiau tai
buvo priminimas, kad popiežiaus
Pranciškaus vizitą gali užtemdyti po-
litiniai įvykiai. 

Apie 400 tūkst. Romos katalikų
Brazilijoje Copacabana paplūdimyje
Rio de Janeire liepos 24 d. dalyvavo
Pasaulio jaunimo dienos atidarymo
ceremonijoje. Prieš pat antradienio
atidarymo ceremoniją mieste sutriko
eismas. Sugedus kabeliui nebeveikė
dvi Rio de Žaneiro metro linijos. Mi-
nios Mišiose norėjusių dalyvauti žmo-
nių įstrigo metro, o kiti į paplūdimį
važiavo perpildytais autobusais ir
taksi automobiliais. 

Jaunimo dienos festivalio atida-
rymo ceremonijai antradienį vado-
vavo Rio de Janeiro arkivyskupas
Orani Joao Tempesta. Jis pasveikino
piligrimus, atvykusius į penkių dienų
festivalį. Manoma, kad festivalyje iš
viso apsilankys apie 1,5 mln. žmonių
iš viso pasaulio. Popiežius, kuris yra
kilęs iš kaimyninės Argentinos, ket-
virtadienį Copacabana paplūdimyje
kreipsis į didžiulę piligrimų minią.

Popiežius Pranciškus atvyko į
Braziliją, kurios katalikų bendruo-
menė pastaruoju metu mažėjo, siek-
damas paskleisti savąją kuklesnės
Bažnyčios viziją ir vadovauti Pasaulio
jaunimo dienų renginiams. Popie-
žiaus vizitas Brazilijoje truks septy-
nias dienas. 

Tūkstančiai dalyvavo šv. Mišiose Rio de Janeiro

Apie 400 tūkst. Romos katalikų Brazilijoje, Copacabana paplūdimyje Rio de Janeiro dalyvavo Pasaulio jaunimo dienos atidaryme.

Didžiosios Britanijos karalienė 
džiaugiasi provaikaičiu

Didžiosios Britanijos karalienė
atvyko į Kensingtono rūmus aplan-
kyti savo provaikaičio – princo Wil-
liam ir Kembridžo hercogienės Kate
sūnaus.

Karalienė Elžbieta II (Elizabeth
II) naujagimį aplankė po to, kai jau-
noji šeima praleido pirmą naktį na-
mie. Per priėmimą Buckinghamo rū-
muose antradienį vakare karalienė
Elžbieta II sakė, kad labai džiaugiasi
jauniausio karališkosios šeimos na-
rio gimimu. Penktadienį karalienė iš-
vyks atostogų į Škotiją. 

Liepos 23-iosios vakare išvyko iš
Šv. Marijos ligoninės, Didžiosios Bri-
tanijos princas William ir jo žmona
Kembridžo hercogienė Kate parodė vi-
suomenei savo pirmagimį. Reporte-
riams princas  sakė, kad dėl sūnaus
vardo jie dar neapsisprendė. William
žadėjo kūdikio vardą paskelbti kuo

greičiau, bet precedentas rodo, kad tai
gali užtrukti. Princo Charles vardas
buvo paskelbtas tik po mėnesio, o pri-
nco William – po savaitės. Kita ver-
tus, jo brolio princo Harry vardas
buvo paskelbtas jau kitą dieną po gi-
mimo. William ir Kate pirmagimis
yra trečias eilėje į Jungtinės Karalys-
tės sostą.

Karališkoji pora su kūdikiu ant-
radienį vakare prie ligoninės pozavo
žiniasklaidos fotografams. Kate pa-
davė sūnų William, kuris pajuokavo,
kad kūdikis turi daugiau plaukų už
tėvą, o iš motinos paveldėjo gerą iš-
vaizdą. Pabendravę su žurnalistais jie
grįžo į ligoninę ir paguldė kūdikį į au-
tomobilio kėdutę. Po kelių minučių
jie vėl pasirodė ir princas William
parvežė savo šeimą namo į Kensing-
tono rūmus. 

ELTA

Mirė žurnalistas 
kun. P. Gaida-Gaidamavičius

Trečiadienio, liepos 24 d. rytą mirė kuni-
gas, žurnalistas, redaktorius Pranas Gaida-
Gaidamavičius. Jam buvo 99 metai.

P. Gaida-Gaidamavičius gimė 1914 m. sau-
sio 26 d. Bajoruose, Želvos valsčiuje. 1927 m.
baigė Širvintų progimnaziją, 1937 m. – Vytauto
Didžiojo universiteto Teologijos – filosofijos
fakultetą ir Kauno kunigų seminariją, įšven-
tintas kunigu. 1940–1946 metais studijavo
Muenster, Freiburg (ten gavo teologijos dak-
taro laipsnį) ir Leuven universitetuose. 

1944–1946 metais buvo Freiburg lietuvių tremtinių kapelionas. 1950 m.
išvyko į Kanadą. 1950–1952 metais dėstė filosofiją Mont-Laurier (Quebec)
kunigų seminarijoje. 

Nuo 1954 m. dirbo laikraščio ,,Tėviškės žiburiai” redakcijoje, nuo 1961
m. – vyriausiasis redaktorius.

Bendradarbiavo laikraščiuose ,,Darbininkas”, ,,Draugas”, ,,Rytas”,
,,XX amžius”, žurnaluose ,,Židinys”, ,,Naujoji Romuva”, ,,Aidai”.

2010 m. P. Gaida-Gaidamavičius grįžo į Lietuvą.                              ELTA

,,Draugo” archyvo nuotrauka 

Didžiosios Britanijos princas William ir jo žmona Kembridžo hercogienė Kate antradie-
nį vakare išvykdami iš ligoninės parodė visuomenei savo pirmagimį.   

EPA – ELTA nuotr.

Popiežius susitiko su Brazilijos prezidente Dilma Rousseff.                    EPA – ELTA nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
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IRENA NAKIENĖ-VALYS

Šiais metais atvykstančius ilsė-
tis į „Neringos” stovyklą pasi-
tinka naujutėlaitis tiltas, pa-

puoštas medinėmis gėlinėmis, bei lie-
tuviškas kryžius, ap so dintas žydin-
čiomis gėlėmis.

Stovykla „Neringa”, priklausanti
Nekaltai Pradėtosios Šv. Mergelės Ma-
rijos seserų vienuolijai, esanti Ver-
mont valstijoje, West Brattleboro
miesto apylinkėse, gyvuoja nuo 1969
metų.

Artėjant vasarai, tėvai dažnai
suka galvas, kuo pasibaigus mokslo
metams užimti savo atžalas. Kai ku rie
jų negaili investicijų į vasaros po ilsį,
kad tik atplėštų vaikus nuo kompiu-
terių bei televizorių, o užimti tė vai
neturi laiko būti su jais nuo ryto iki
vakaro.

Kadaise stovyklavę vaikai – 
da bar jau vadovai

Šią vasarą pačiai teko apsilan kyti
„Neringoje”, kai rinkosi „Lietu viškai
kalbančių šeimų” stovykla, o po sa-
vaitės jau sutikau vaikučius ir jau-
nimą. Stovyklai vadovauja Regina
Kulbytė ir Dana Vainauskienė. Šiuo
metu ten darbuojasi daug vadovų ir
mokytojų, suvažiavusių iš įvairių
Amerikos valstijų. Visą lietuviškai
kal bančių vaikų stovyklos programą
jau daugelį metų veda dr. Aldona Lin -
gertaitienė, pati vežusi savo vaikus į
šią stovyklą, o dabar jos sūnus čia
dirba vadovu. 

Stovykloje programą kuria vie -
nuolės: sesuo Ignė, Judita, Margarita
ir Laimutė, iš Kauno ne pirmą kartą
sugrįžęs šokių mokytojas Edgaras
Šnipaitis, muzikos mokytojas iš Lie -
tuvos Gintaras Vilčiauskas ir etno -
kultūros mokytojas Vilius Marma.
Rima Girniuvienė moko giesmių,
Gintarė Bukauskienė veda meno pa -
mokas, o Dana Norvilienė – asmens
ugdymo programą. „Neringos” virtu-
vėje dūzgia daug šeimininkių, kurios
gamina skanų lietuvišką maistą.

Stovyklautojai savo poilsį pra-
deda šv. Mišiomis. Šv. Mišių metu sto -
vyklautojai turi galimybę išreikšti
savo asmeninius maldavimus, prašy-
dami Viešpaties pagalbos bei užta-
rimo.

Švenčia Užgavėnes, 
Kaziuko mu gę ir Velykas

„Šeimų” savaitėje susirinkusiam
gau siam būriui tėvelių, mamyčių ir
vaikučių laukė turininga programos
koordinatorių Linos Celtoriūtės bei
Daivos Baršauskaitės paruošta prog-
rama. Pagal visas lietuviškas tradici-
jas buvo švenčiamos Užgavėnės, kū-
renamas laužas, buvo paminėtas šv.
Kazimieras bei jo garbei surengtas
„Kaziuko turgus”. Smagios buvo vai -
kų bei tėvelių ir asmens ugdymo prog-
ramos, įvairios estafetės ir sporto žai-
dimai bei žaidimai su tėvais (tė veliai
prieš vaikus). Dėmesys buvo skiria-
mas dalyvavimui, o ne varžytis tarpu -
savyje. 

Programos koordinatorė dr. Al do -
na Lingertaitienė pasakojo, jog šiais
metais stovyklautojai švęs Že maitijos
krikšto sukaktį – šiemet su kanka 600
metų, kai žemaičiai tapo krikščioni-
mis. Stovykloje bus istorijos viduram -
žių diena (su valdovais, krikščioni-
mis ir pagonimis), ant  lau žo bus ke -
pa mas paršiukas. Stovyk lau tojai ži-
nos, jog Lietuvoje ir Že maitijoje krikš-
tas buvo būtinas dėl pripažinimo Eu-
ropos kraštu, valstybingumo išsaugo-
jimo jis padėjo formuotis lietuvių tau-
tai, kurios pagrin dą sudaro aukštai-
čiai ir žemaičiai. Be to, Bažnyčia svar -
bi ne tik vyres nia jai kartai, bet ir jau-
nimui. Vyres nieji išvalytame miške
statys Šiluvos šventovę. 

Dar bus švenčiamos Velykos. Vai -
kai mokysis marginti kiaušinius,  riš
verbas, mokysis velykinių dainų, pa -
vasario žaidimų bei tradicijų. Ši šven -
tė prasidės šv. Mišiomis, pusryčiais
su šventiniais valgiais, margučių ri-
denimu – pagal visus lietuviškus pa-
pročius.

Vaikai skatina vadovus tobu lėti

Į „Neringą” sugrįžo daug vaikų
iš ankstesniais metais organizuotų
sto  vyklų, o tai – geriausias vadovų
dar bo įvertinimas. Šiais metais atvy -
ko ir gausus pirmą kartą stovyklau-
jančiųjų būrys. Dr. Aldona Lingertai -
tienė džiaugėsi, jog dėl šios prie žas -
ties turi gerai pasukti galvą dėl sto -
vyklos tematikos ir programų: „Vai -
kai skatina ir mus tobulėti. Galima
sakyti, kad mokomės ir augame pa-

„Neringa” – vaikų ir jaunimo stovykla vasaros atostogoms

Aktyvi Boston studentė kviečia į džiazo koncertą

Simona Smirnova, kanklininkė, aktyvi ateitininkė, „Ateities” žurnalo žurna-
listė, Bostono lituanistinės mo kyklos mokytoja, naujai įkurtos „Bos tono lie-
tuvių jaunimas” grupės narė, Lietuvių Fondo stipendininkė, šiuo metu studi-

juojanti džiazo vokalą Boston, Berklee
College of Music, kviečia JAV lietuvius į
džiazo – studijų paramos koncertą. 

Koncertas vyks rugsėjo 7 d. 8 v. v.
Boston lietuvių klube, South Bos ton.
Koncertą organizuoja grupės „Bosto no
lietu vių jaunimas”. Grupės tikslas – pa -
rem  ti ir suburti lietuvių jaunimą, skatinti
šią veiklą. Tai puiki galimybė išgirsti Si-
moną ir jos studijų draugus: džiazo pia-
nistę ir voka listę iš Australijos – Sarah
McKenzie ir trombonininką iš Miami, Flo-
ridos – Dorsey J. Minns.

Koncertas nemokamas – visi kvie -
čiami pasiklausyti gyvai atlieka mos džia -
zo muzikos, pabendrauti su Simona bei
paremti jos antruosius studijų metus ge-
riausioje pasaulyje šiuolaikinės muzikos
mokykloje.

Muzikos gerbėjai, kurie negali atvykti į koncertą, tačiau norėtų pa remti Simo-
nos studijas, tai gali pa daryti internetu: http://igg.me/at/simona-berklee/x/336861.

Daugiau informacijos apie Simo nos muzikinę veiklą galite rasti internete:
www.simonasmirnova.com, o trumpą informacinį video apie artėjantį koncertą pa-
žiūrėti You Tube interneto puslapyje: https://www.youtube.com/watch?v=x1siCI-
woeZs.

dėdami vieni kitiems.”
Užkalbinus į vaikų stovyklą su -

sirinkusius, kai kurių akys tiesiog
švytėjo iš džiaugsmo. Vaikai prasi -
tarė, kad jeigu praleidžia bent vieną
vasarą nesugrįžę į „Neringą”, savo
širdyje jaučiantys kažkokį nenusako-
mai  keistą jausmą – lyg ko trūktų, lyg
kur traukte trauktų... 

Pakalbintas stovyklos vadovas
Pau lius Manomaitis (rašytojos Da -
nutės Lipčiūtės-Augienės vaikaitis),
nuoširdžiai pasakojo, kad pats atvyk-
davo į „Neringą” nuo mažens. Vaikai
stengiasi: bendradarbiauja tarpusav y -
je, padeda vadovams, yra sumanūs,
sportiški, o vyresni globoja jaunes-
nius. „Ožiukai”, jeigu atsiranda,  kaip
mat išgaruoja. Paulius jau ne pirmi
metai čia dirba vadovu. Dabar mielai
sugrįžo atitarnavęs šešerius metus ry-
šininku JAV armijoje. Kaip pats sako,
turi ką vaikams papasa koti, nes tar-
naudamas yra sutikęs karius ir kari-
ninkus lietuvius, kurie tarnavo Afga-
nistane ir Irake. 

Vaikinas čia dirba vadovaudama-
sis širdimi, vedamas tikros meilės,
pirmiausiai stengdamasis būti drau -
gu, o ne „vadu”. Ši vieta suburia be ga -
lo skirtingus žmones, kurie turi pri -
tap ti, prisitaikyti, nes stovykla yra
taikos ir vienybės vieta. Paulius net
prasitarė: „Norėčiau pats dar būti vai-
kas, įlipti į laiko mašiną ir pavažiuoti
atgal... Labai stengiuosi būti naudin-
gas, padėti, kad vaikai jaustų si lai-
mingi per savo atostogas. Darbas su
stovyklautojais reikalauja įsiklau-
symo, palaikančio žvilgsnio, už gims -
tančio pasitikėjimo, kito asmens po -
rei kių supratimo, kylančio iš pa gar -
bos kitai asmenybei”.

Džiaugiausi galimybe pirmą kar -
tą pasivaikščioti po stovyklą, geriau
susipažinti ir pabendrauti su stovyk-
lautojais. Tikiu, kad jauni žmonės, da -
lyvaujantys stovykloje, pasisemia ir
skleidžia gėrį bet kurioje gyvenimo
sferoje. Linkiu ne tik eiti gėrio pė do -
mis, bet ir tokią pėdą palikti po sa-
vęs.

Stovykla „Neringa”, įsikūrusi Vermont valstijoje, lankytojus kviečia nuo 1969 m. Stovyklos vaikai šoka tradicinius lietuvių liaudies šokius.

Rytys̃ – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.



52013 LIEPOS 25, KETVIRTADIENISDRAUGAS

TELKINIAI

Seattle, WA

Turime kuo džiaugtis
INGA DABAŠINSKAITĖ

Štai ir prabėgo pirmieji mokslo metai Lino lituanistinėje mokykloje su-
rinkę nemažą būrį mokinių ir mo kytojų. Rodos, ką tik buvo tie ne-
rimo jauduliai – kaip, kur ir ką daryti. Ro dos, ką tik įsibėgėjome į ne-

žinomybės kelią ir... jau atėjo laikas užversti knygą pirmam mokslo metų
užbaigimo etapui. Paskutinių užsiėmimų metu keista buvo matyti vaikų
reakciją nesidžiaugant paskutinėmis pa mokomis prieš vasarą. „Valio” nu -
skam bėjo tik Rimo ir Ingos balsuose. O vaikai? Pasigirdo nepasitenkinimo
garsai, kad nebus daugiau pamokų, po to – tyluma. Kodėl gi buvo tokia reak-
cija? Vaikai juk praleido mokyklėlėje ne vieną šeštadienį ir tarsi tapo
viena šeima. Didelis ar mažas, visi jie kartu praleido smagias akimirkas
pertraukų ir švenčių metu. Kas gi buvo nuveikta? Kas buvo padaryta? Iš
tiesų nemažai. Lietuvių kalbos mokytojos Reda, Rasa, Kristina, Aušra ir
Inga praplėtė kalbos žinias bei su pažindino su lietuvių kalbos gramatika.
Puiki istorijos mokytoja Irena atvėrė vaikams duris į įspūdingą Lietuvos
istoriją. Ką jau bekalbėti apie pasiruošimą šventėms, kurioms vadovavo
Kristina ir Romutė. O tų švenčių mokyklėlė turėjo nemažai: tai mokyklė-
lės atidarymas, Kalėdos, Vasario 16-toji, Velykos, Mamyčių diena, išvyka į
arklių fermą bei mokslo metų užbaigimas. Neminėsime, kokių lietuviškų
patiekalų mums prigamino Valytė, net žandai plyšo besigardžiuojant nuo-
stabiai paruoštu maistu.

Mokyklėlė nuoširdžiai dėkoja Lie tuvių Bendruomenės nariams, pri-
sidėjusiems prie mokyklėlės gy venimo. Juk mes nebūtume piešę me no
kūrinių ir girdėję M. K. Čiurlionio muzikos be Jūratės Harrison ir Dai niaus
Vaičekonio nuoširdžių pastan gų. Nomeda Lukoševičienė atvėrė du ris į
pirmąsias etnografijos pa mokas su dainomis, šokiais, supratimu apie ge-
neologinį šeimos medį. P. Ri mas pasidalino savo įspūdžiais atvykstant į šią
valstybę. O kur visų pamilta Marsha – be jos vaikai tiek daug neži notų apie
arklius, nesidžiaugtų iš vyka į terapijos centrą. Kaip kruopš  čiai ir atidžiai,
padedant Re ginai Čemar ka, vaikai bandė daryti žaisliukus iš šiaudelių.
Koks puikus ir informa tyvus buvo David pasakojimas apie vėliavą.

Mokytojos Irena, Aušra, Kristi na ir Inga dalyvavo vakarinio pa kraš čio
Lituanistinių mokyklų kon ferencijoje Los Angeles. Mokytojos ten pasi sėmė
nemažai labai naudin gų žinių.

Atrodo, kaip galima suspėti vis ką padaryti per trumpą laiką ir tik 33
šeštadienius? Visi juk žinome, kad „vienas lauke – ne karys”. Visų bendra
pagalba: be Washington Lietuvių Bendruomenės pir mininko Rimo Mik šio,
mokytojų, tė velių, bendruo me nės narių, tėvų ko miteto (Tanya, Rimos ir
Virginijos), iždininkės – Ža netos ir „kompiuteristo” Vyto, mo kyklėlė ir
vaikai nebūtų tiek daug nuveikę, išmokę ir praleidę įspūdin gų akimirkų.

Jeigu jus sudomino Lino litua nistinės mokyklėlės gyvenimas, pri -
sijunkite prie mūsų! Nedvejokite! Mes tikrai stengsimės nenuvilti. Mo -
kyklėlė veikia šeštadieniais nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p. Ronald United Met-
hodist bažnyčioje Shoreline. Ateinančiais mokslo metais veiks grupė vai-
kučiams iki 3 metukų (lai kas ir kiek kartų bus norima susitikti, tėveliai pa-
tys nuspręs pasitarę su mokytojais); pamokėlės vyks vai kams nuo 4 m. – 18
m., taip pat planuojama ir suaugusiųjų grupė (norintiems išmokti ir tru-
putį  kal bantiems lietuviškai). Mokslo metų pradžia planuojama rugsėjo 14
dieną.

Apie registracijos anketas ir mo kesčius galite sužinoti mokyklos tink-
lalapyje arba pasiteirauti Žane tos šiuo adresu – zanetanor@gmail.com
Visą kitą in formaciją apie mokyklėlės gyvenimą jums suteiks Inga (In-
gad@hotmail.com). Links mos ir turiningos Jums visiems vasaros. Juk
linksmybės prasideda ir tęsis Lanko stovykloje rugpjūčio mėnesio trečią sa -
vaitę. Iki malonaus!

„Tulpė Times”, 2013 liepos mėn., Nr. 2

Atgijo ,,Lituanica” parkas
Beverly Shores, IN

RŪTA SIDABRAS

Sekmadienį, liepos mėn. 21 d. ,,Li-
tuanica” parke, Beverly Shores,
Indiana nuo ankstaus ryto jau-

tėsi neįprastas šurmulys: buvo stato-
mos pavėsinės, ruošiama garso apa-
ratūra. 2013-ieji paskelbti S. Dariaus
ir S. Girėno metais. Paminėti legendi -
nio skrydžio per Atlantą 80-meti ruo-
šėsi ne tik lietuvių klubas, bet ir Be-
verly Shores miestelio valdžia bei par -
ko administracija. 

Po lietuviškų pamaldų, kurios
bu vo laikomos Šv. Onos bažnyčioje,
mašinų virtinė pasuko link Michigan
ežero. Nusileidus nuo pirmos kopos
patenki į puikų slėnį su ežerėliu, ku-
rio viduryje stovi skulptoriaus Juozo
Bakio 28 pėdų aukščio grakšti, į dan -
gų besiveržianti metalo figūra – lėk -
tuv as palaužtais sparnais. ,,Lituani -
ca” parkas įkurtas 1933 m. liepos 15 d.
tragiškai pasibaigusiam skrydžiui at-
minti. Čia rinkosi žmonės, kuriems
svarbus ,,Lietuvos sakalų” Dariaus ir
Girėno atliktas žygdarbis. Pasak vie -
no jų, Jono Ramanausko, pilotai ne
šiaip sau pasirinko savo žygiui liepos
15 dieną – tai buvo jų ,,Žalgirio” mū-
šis, ir jie jį laimėjo. Jie tapo Atlanto
nugalėtojais.

Oficialus ,,Lituanica” parko ir pa-
minklo atidarymas įvyko 1971 m.  lie-
pos 18 d. Kiek žinoma, ,,Lituanica”
par kas, skirtas Dariaus ir Girėno
transatlantiniam skrydžiui atminti,
yra vie nintelis pasaulyje (paminklų
yra daug). Kad turime tokį parką, esa-

met dėkingi entuziastingiems Beverly
Shores klubo nariams ir jų šeimoms.
Buvo išrinktas parko kūrimo komite-
tas, į kurį įėjo Erdvilas Masiulis, dr.
Ka zys Ambrozaitis, Irena Jonynienė,
Kristina Austin ir Stasys Rudys. Buvo
sudarytas ir garbės komitetas. Klu-
bas organizavo gegužines, meno dar -
bų parodas-pardavimus, loterijas, ieš-
kojo rėmėjų lėšų telkimui. Ačiū vi-
siems, prisidėjusiems prie parko ,,Li-
tuanica” įkūrimo.

2:30 val. p. p. parke, vedant bažny -
tiniam chorui, nuskambėjo Amerikos
ir Lietuvos himnai.

Minėjimą pradėjo klubo sekr. Rū -
ta Sidabras ir atsakingas už renginius
klubo valdybos narys Andrius Šva-
bas. Iškilmėse dalyvavo ir kalbėjo gar-
bingi svečiai: LR gen. konsulas Mari-
jus Gu dynas, Beverly Shores Gyvento -
jų bendruomenės pirm. Bill Gilmer,
LB Vidurio Vakarų apygardos valdy-
bos pirm. Birutė Kairienė. Rūta ir
Andrius susirinkusius trumpai supa-
žindino su Dariaus ir Girėno transat-
lantiniu skrydžiu bei pakvietė visus
apsilankyti muziejuje, kuriame vei-
kia paroda, skirta šiai datai atminti.
Labai dėkingi Janinai Stanley už pui-
kią parodą. Taip pat labai dėkingi
Juozui, Algiui ir Vytui, kurie atvežė į
minėjimą jų pačių pagamintą ,,Litua-
nicos” modelį.

Minėjimo pabaigoje nuskambėjo
dai na ,,Ažuolai žaliuos”.

Rūta Sidabras – Beverly Shores
lie tuvių klubo valdybos sekretorė.

Buvo sugiedoti Amerikos ir Lietuvos himnai. Iš k.: Ingrida Bansevičienė, Diana Johns,
Aldona Urba ir Jonas Vaznelis.                                                  Jono Ramanausko nuotraukos

,,Lituanica” parke, Beverly Shores, IN įvyko minėjimas, skirtas legendiniam Dariaus ir
Girėno 80-ies metų skrydžio sukakčiai pažymėti.                       
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SKAUTYBĖS KELIAS

Jubiliejinė stovykla Lietuvoje
KUN. FIL. GILV. VILIUS DUNDZILA

Penki Čikagos lietuviai skautai vyko į Lietuvą
dalyvauti Jubiliejinėje stovykloje „Gėrio pė-
domis” Žemaiti jos sostinėje Telšiuose. Sto-

vyklavietė buvo parinkta, siekiant atšvęsti že mai -
čių krikšto 650-ąsias metines. Prie sesės Lijos Hoff-
man ir brolių Vido Kulbio, Danieliaus Kwiat kows -
ki, Vilmanto Stankaus bei šių eilučių autoriaus,
pri sidėjo sesė Viktorija iš Australijos. Gyvenome jū-
rių/orių pas tovyklėje ir priklausėme valtims su
Lietuvos skautijos ir Lietuvos jūrų skautijos jū-
riais. Pastatytas galingas laivo denis su trim stie-
bais ir švytu riu. Pirmą savaitgalį Lietuvių skautų
sąjungos stovykloje apsilankė tarybos pirminin-
kas brolis Gintaras Tao ras kartu su broliu Sau-
liumi Dam bausku.

Lietuvos skautams surengti stovyklą yra sudė -
tinga,  nes jie neturi nuo savos stovyklavietės. Kad
įrengtų sto vyklą, vadovai pradeda rinktis savaitę
prieš stovyklos atidarymą: reikia nušienauti pie-
vas, įrengti dušus, prausyklas, pastatyti lieptą,
uostą, vartus, sandėlius ir t. t. Išnuo mojami bio-
tualetai. Kiti vado vai pa silieka po stovyklos tam,
kad viską sutvarkyti. Mediena superkama, nes rei-
kia didelių kiekių, o gyvo miš ko kirsti negalima.
Maistas pristato mas iš didmeninės prekybos ba-
zės, o verdamas stovyklų lauko virtuvėse. Maistas
yra paprastas lietuviškas, bet skanus ir sotus: žole -
lių arbata, košės, kruopos, makaronai, kus-kusas,
dar žo vės, mėsa. Jūriams ir oriams maistą labai
skaniai gamino brolis Valdas su savo ko manda.
Jūrų skautai išnuomavo sunk vežimį, kad iš savo
san dėlio at vežtų burlaivius, liemenes, irklus, baida -
res.

Kadangi kartu gyvenome toje pačioje pasto-
vyklėje, teko artimiau susipažinti su Lietuvos skau-
tijos jūrų skautais, Lietuvos jūrų skautija, Lietuvos
skautijos tarybos pirminin ku broliu Tomu Broga ir
Lietuvos skautijos jūrų skautų skyriumi bei jos
vadu broliu Jurgiu Ulecku. Sto vykloje dalyvavo ne-
mažai atskirų Lie tuvos skautų organizacijų: Žemai -
tijos skautai, Visagino (rusai) skautai, Harceriai
(lenkai) skautai, Euro skautai, YMCA skautai, Aka-
demikai skautai, Lietuvos skautų sąjunga ir t. t.

Stovyklos atidarymo dieną įžygiavo net 2,000
skautų iš Lietuvos ir užsienio: Austrijos, Ukrainos,
Kosta Rikos, Belgijos, Prancūzijos, Danijos, Angli-
jos, Azerbaidžano, JAV ir Aus tralijos. Kartu susi -
rin kus iškilo klau simas: ar lietuviai skautai iš už-
sienio yra lietuviai ar užsieniečiai? Kalba me lietu-
viškai,  ant savo uniformų turime trispalves ir da-
lyvaujame  stovyklos programoje... Mus šeimyniš-
kai pri ėmė kaip lietuvius skautus, nors ir iš toliau
atvykusius. Po atidarymo vyko katalikų ir evange-
likų pamaldos.

Vakare skautų minia, lydima rai tųjų skautų
žirgų bei jūrų skautų bur laivių, nuvyko į Telšius
stebėti ati darymo programą ir giedoti Tautos

himną. Buvo liepos 6-oji – Valstybės die na. Visur
ple vėsavo trispalvės, per ežerą ant plaustų atplaukė
degantis laužas. Telšių folklorinis ansamblis dai-
navo žemaičių liaudies dainas, o Eglė Sirvydaitė
užtraukė populia riau sią skautų dainą (2008 tauti-
nės stovyklos himną) „Mano namai”. Ją skautų bū-
rys prašė pakartoti kelis kartus.

Stovyklos programa buvo labai įvairi. Vyko 15
skirtingų programų, pritaikytų jaunesniems skau-
tams (iki 11 metų), skautams (iki 14 metų) ir paty-
rusiems skautams (iki 18 me tų). Vyresnieji skautai,
akademi kai skautai ir suaugę skautai turėjo savus
užsiėmimus. Dauguma progra mų vyko greta esan-
čiame etnogra finiame Žemaitijos kaimo buities
mu  ziejuje. 

Svečiai iš Čikagos dalyvavo mokslo ir techno-
logijos pėdoje, kurioje aka demikai skautai iš Kauno
technologijos universiteto vedė įdo mius užsiėmi-
mus: sukonstravo radiją, šifravo slaptus kodus ir at-
liko ban dymus su sprogstamosiomis me džia gomis.
Raitieji skautai vedė jodi nėjimo pratybas, taip pat
mokė liaudies dainų. Jūrų skautai vedė įdomią sto-
vyklos jūrinę programą – buvo baseinėlis, baidarių
tra sa per Masčio ežerą ir piratų kovos ant plaustų.
Susipažinome su amatais  ir tautodai le. Gerųjų dar-
belių pėdoje skautai vedė žaidimus su našlaičiais
mies to vaikų globos namuose. Tai buvo la bai jauki
pramoga: vaikai lau kė sve čių, juos sutiko mojuo-
dami ir kviesdami pas save. Oro skau tai mokė
konstruoti sklandytuvus ir raketas bei leido juos į
erdves. Buvo surengta  iškylas į ne to liese esančią
Že maičių Kalvariją, ten vyko atlaidai. Aplankėme
žydų žudynių vietą Rainiuose, šalia Telšių. Prog-
ramų pasirinkimas buvo labai didelis ir įvairus,
tad dalyvauti vi so se programose buvo neįmano-
ma.

Čikagos skautai pavyzdingai da lyvavo stovyk-
los užsiėmimuose, už megzdami ryšius su Lietuvos
bei už sienio skautais. Gavome padėkos raš tą iš Lie-
tuvos skautijos tarybos pir mininko brolio Tomo
Brogos ir vyriausios skautininkės sesės Ievos Ži -
lins kienės. Su skautais iš Lietuvos mū  siškiai kal-
bėjosi lietuviškai, nors tarp savęs – angliškai. Mūsų
skautai gražiai pasirodė tarptautiniame va kare,
suvaidindami pasaką apie Amerikos čiabuvius.
Sto vyklos laikraštėlyje buvo išspausdinti skautų
atsiliepimai apie  stovyklą. Su jūriais dalyvavo me
baidarių iškyloje vingiuota Šventosios upe. Deja,
upė buvo nusekusi, o mus dar ir sulijo.

Vyresnieji skautai jūrų budžiai ir gintarės da-
lyvavo nepaprastoje iškyloje į Baltijos jūrą su Ka-
rinio jū ros laivynu. Aplankėme 1933 m. lie pos 15 d.
jūrų skautų burlaivio „Bu žio” sudužimo vietą. Ten
tuomet nu skendo 3 skautai – juos pagerbėme malda
ir vainiko nuleidimu į gelmes. Tuomet Jūrų bu-
džiai ir gintarės (atskirai) atnaujinome sa vo įžo-
džius. Kad galėtume dalyvauti šioje ypatingoje išky -
loje, savo vietas mums užleido 3 vietiniai budžiai ir
gintarės. Tai Lietuvos skautams buvo pirmas toks

Jubiliejinė stovykla „Viltis”

Kada: 2013 m. rugpjūčio 7 – 17 d.
Kur: Camp Manatoc, Peninsula, OH.
Dalyvauja: LSS registruoti na riai.
Informacija: LSS tinklalapyje: skau-
tai.net

SVEčIų SAVAITgALIS:

rugpjūčio 10 d.
2 val. p. p. – svečių priėmimas ir 
„Skautų aido” 90 m. paminėjimas;
5 val. p. p. – vėliavų nuleidimas;
8:30 val. v. – bendras laužas.

rugpjūčio 11 d.
9 val. r. – šv. Mišios;
11 val. r. – Jūros diena prie ežero;
1:30 val. p. p. – Gilvelistų sueiga.

žygis. Apžiūrėjome ne tik kari nius laivus, bet ir pa-
trulinius bei išminuotojus. Nuvažiavimo prie Klai-
pėdos uosto šiauriniame mole esančio paminklo,
kur sudužo „Bu dys”, ir ten padėjome ąžuolų vai-
niką.

Svečių dieną į stovyklą atvyko JAV konsulas su
skautais iš JAV ambasados Vilniuje. Jie aplankė
„amerikiečių skautus” bei norėjo prisijungti prie
mū sų ir kartu dalyvauti programoje, bet tą dieną
buvo numatyta baidarių iškyla.

Stovyklai baigiantis jūriai, oriai ir raitieji su-
rengė bendrą „Budžio” ir „Lituanicos” minėjimą
su skaitiniais ir liaudies dainomis. Plaustai su lau -
želiais nusėjo ežerą. Balionai su žiba linėmis žvakė-
mis kilo į dangų.

Uždarymas buvo sudėtingas, nes griaudėjo ir
py lė lietus. Pragied rijus vyko skautų paradas, o po
to pa maldos. Vakare dviaukštį laužą už degė ir ug-
nies programą parodė Vil niaus Pilies tuntas. Žemai -
čių folklo rinis ansamblis šoko tautinius šo kius.
Programa baigėsi Jurgio Didžiu lio Lietuvos estradi -
nės žvaigždės kon certu. 

Kita tokia bendra stovykla vyks 2018 m., kai
švęsime Lietuvos nepriklausomybės ir lietuvių
skautijos šimtmečius. Tikimasi didesnio būrio lie tu -
vių iš užsienio.

Čikagos lie tuvių skautai, Lietuvos skautų Jubi lie jinėje stovykloje (iš kairės):
Vilmantas Stankus, Vi das Kulbis, Lija Hoff man ir Danie lius Kwiatkowski.

Žuvusius skautus pagerbėme malda ir vainiko nuleidimu į
gelmes.                                Kun. fil. Viliaus Dundzilos nuotr.

Klaipėdos uos to šiauriniame mole, kur su-
dužo „Budys”, dabar pastatytas pamink las.
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Susikūrė Amerikos lietuvių 
profesionalų asociacija

Liepos 13 d. Rye miestelyje, New York valstijoje, įvyko pirmasis orga-
nizacinis Amerikos lietuvių profesionalų asociacijos (ALPA) susi-
rinkimas. Jo metu buvo išrinkta direktorių taryba ir organizacijos val-

dyba. 
Organizacijos misija yra suburti JAV lietuvių kilmės profesionalus,

kad jie galėtų vieni kitiems padėti kar jeros srityse. Vyresnieji nariai pa-
gelbės jaunesniems nariams, kurie dar tik pradeda kopti karjeros laip -
teliais, visi nariai galės teikti paslaugas vieni kitiems už mažesnę kainą bei
padėti vieni kitiems surasti darbo kontraktų, darbų ir kontaktų. 

Susirinkime dalyvavo Jūra Kle vai tė-Guc, buvusi socialinė darbuotoja,
Tomas Dičpinigaitis, ekonomikos ir finansų Northeastern universiteto stu-
dentas, Laima Lileikienė Shea, mokesčių apskaitininkė ir organizatorė,
Vita Gerdvilytė-Coleman, pirmo sios pagalbos instruktorė, buvusi medicinos
sesuo ir Arūnas Tikšliū nas, informacinių sistemų darbuotojas ir fotografas.
Visi šie dalyviai at stovauja asociacijai įvairiuose jos komitetuose.

Naujos organizcijos tikslai: gauti kaip nesiekiančios pelno (not-for-pro-
fit) organizacijos IRS pripažinimą ir sukurti organizacijos įstatus. Dar iki
šių metų pabaigos ALPA ketina įkurti skyrius West Palm Beach, Tampa ir
St. Peterburg, Florida valstijoje bei Atlanta, Georgia valstijoje.

Per kitus trejus metus organzacija ketina įkurti skyrius daugelyje Ame-
rikos vietovių: Philadelphia, Wa shington DC, Baltimore, Harford, Bos ton,
Cleveland, Detroit, Chicago, Los Angeles, San Francisco ir Seattle. 2017 m.
ALPA ketina sukviesti pirmąją organizacijos konvenciją New York mieste.

Asociacijos nariai įsitikinę, kad Amerikos profesionalūs lietuviai yra
verti amerikiečių profesionalų pripažinimo – lietuviai yra gerai išsilavinę,
kultūringi, darbštūs, kūrybingi ir talentingi, daugelis pasiekę savo profesijų
aukštumų.

Naujai susikūrusi asociacija kvie čia visus į kitą posėdį šių metų rugsėjo
8 d., sekmadienį, New York Apreiškimo bažnyčios parapijos salėje po 10 val.
r. lietuviškų šv. Mišių. 

ALPA info.

Nelinksmos dienos Cleveland 
kredito unijai TAUPA

Rožėmis klota praeitis? 

Nors  iš pirmo žvilgsnio TAUPOS
lietuvių kredito unijos turtas atrodo
įspūdingas, jame glūdi ir juodų dėmių,
kurios ir privertė ,,Ohio Division of
Financial Institutions” uždaryti šią fi-
nansinę įstaigą. NCUA svetainės duo-
menimis,  „TAUPA praneša, kad jos
vertė, atėmus įsipareigojimus, sudaro
10.31% viso kapitalo, nemokios pasko-
los – tik 0.78 % visų paskolų ir visiškai
nurašytų nemokių paskolų nėra.
Viena nenormali statistika – jų pasi-
skolintų pinigų kaina (0.87 %) žymiai
didesnė negu mokama jų konku-
rentų (0.36 %)”.

Tačiau šios kredito unijos tink-
lalapyje nebuvo atskleistas faktas,
jog viršnorminės palūkanos nebuvo
išmokomos nariams: taupymo sąs-
kaitoms buvo mokoma 0.15% APY
(,,Annual percentage yield”), gi če-
kių sąskaitoms nuošimčiai (pri-
klausomai nuo balanso) svyravo
nuo 0.01% iki 0.10%. Didžiausios pa-
lūkanos – 0.40% APY buvo moka-
mos už sertifikatą, kurio vertė buvo
nemažesnė nei 25,000 dolerių.

NUAC teigia: ,,Likvidumas, at-
rodo, nesanti problema, parodanti,
kad įstaiga neturinti pasiskolintų
pinigų, kurie pakėlė jų skolinimosi
išlaidas. Įstaigos išduotos paskolos
sudarė maždaug 35% kapitalo ak-
cijų vertės, daug mažiau negu visų
jų konkurentų. Taip pat ši įstaiga
pranešė  – pagal jų ataskaitą – tu-
rinti kasoje užtektinai pinigų, apie
15 milijonų dolerių (kovo mėn. 31 d.
duomenimis), ir 729,595 dolerių in-
vesticijų. Tuo pačiu laiku išduotų pa-
skolų suma buvo 7.4 milijonų dolerių”.

Beje, TAUPA kovo 31 d. paskelbė
turinti gryno pelno 0.42% ROAA (,,Re-
turn On Average Assets”). Savo tink-
lalapyje ši kredito unija didžiavosi, jog
finansų analitinė bendrovė ,,Bauer Fi-
nancial” jai suteikė penkių žvaigždu-
čių įvertinimą.

Nors NCUA buvo patikėta prižiū-
rėti TAUPOS likvidavimą, tačiau
NCUA viešųjų ryšių specialistas John
Fairbanks prisipažino negalintis ko-
mentuoti apie tai daugiau, nei buvo
oficialiai paskelbta. Kaip minėta, TAU-
POS istorija – ne vienintelė tokia šio-
mis savaitėmis JAV finansų sekto-
riuje. Štai birželio 28 d. NCUA likvi-
davo 9.3 milijonų dolerių ,,Ochsner
Clinic FCU” New Orleans mieste, nors
toji kredito unija, kaip ir TAUPA,
skelbė nešanti pelną. 

Nepagautas – ne vagis?

Vietinė Cleveland žiniasklaida
pranešė, jog buvęs TAUPOS lietuvių
kredito unijos prezidentas Aleksas
Spirikaitis slaptėsi savo name, kai FBI
(,,Federal Bureau of  Investigation”)
pareigūnai bandė jį areštuoti dėl ap-
gaulės veikų.

Šarvuotas apsaugininkas stovėjo
anapus TAUPOS  stiklinių durų (unija
įsikūrusi kukliame plytiniame name
Cleveland rytinėje dalyje). Priėjus Cre-
dit Union Times laikraščio korespon-
dentui, buvo pasakyta, jog kredito
unija uždaryta ir kad jis dalina infor-
macinį lapelį su nuorodomis kredito
nariams. Apsaugininkas nepasakė
kiek, ir ar išvis, atvyko šios kredito
unijos narių nuo tada, kai apie įvykį
pranešė žiniasklaida. Lapelyje aiški-

nama, jog NCUA paskirtas šios unijos
likvidatoriumi ir artimiausiu metu
santaupų čekiai bus išsiuntinėjami
TAUPOS nariams. 

Vietiniai žiniasklaidos šaltiniai
tvirtina, jog nuo praėjusio antradie-
nio, liepos 16 d. 8 val. v. iki šiol polici-
jai nepavyko rasti TAUPOS prezidento
Alekso Spirikaičio. Liepos 17 d. po-
pietę žiniasklaida pranešė, kad FBI
saugumo pastangos neatnešė jokių re-
zultatų, mat A. Spirikaičio namas sto-
vėjo absoliučiai tuščias. 

FBI speciali agentė Vicki Ander-
son pasakė Cleveland Plain-Dealer
laikraščio korespondentui, jog ne-
aišku ar išvis A. Spirikaitis,  kuriam
buvo išrašytas arešto orderis už ap-

gaulę ryšium su TAUPOS 23 milijonų
dolerių skandalu,  paskutiniu laiku
buvo savo namuose Solon priemies-
tyje.

Teisėsaugininkai tebeieško A.
Spirikaičio ir yra paskelbę  piniginį
atlyginimą už informaciją padedančią
jį surasti. ,,Tęsime savo paieškas su
viltimi, kad jis pats pasiduos ir kad
būtų lengviau mums visiems”, –  savo
pasisakymą spaudai užbaigė V. An-
derson. 

Lietuviška obelis nebežydės?

Nesu paparacininkas – tam netu-
riu nei įgūdžių, nei noro.  Kaip žurna-
listui man rūpėjo išsiaiškinti faktus,
išgirstant juos iš pirmų lūpų (kaip
amerikiečiai pasakytų, „straight from
the horse’s mouth”). Bandžiau kal-
binti keletą žinomų Cleveland visuo-
menės veikėjų, kurie TAUPOS padėtį
gerai žino. Ir visi jie, tarsi susitarę,
manęs konfidencialiai prašė: ,,Pati-
kėk, deja, dar ne laikas, leiskime vis-
kam nurimti, paskui galbūt mes pra-
bilsime”. Suprantu, suprantu, ...tik,
kaip ir daugelį, neramina keli daly-
kai. TAUPOS lietuvių kredito unija
dosniai rėmė Cleveland kultūrinę
veiklą – parapiją, Lietuvių namus, or-
ganizacijas, žiniasklaidą. Kas toliau –
quo vadis? Dabar, kaip niekada, vi-
siems sunku pragyventi, ypač mūsų
lietuviškoms įstaigoms. Cleveland vi-
sada pasižymėjo stipria patriotine
veikla. Tikėkimės, šis įvykis labai ne-
apsunkins tolimesnės šios bendruo-
menės veiklos.

Už patarimus ruošiant šį straipsnį nuo-
širdžiai dėkoju žymiam finansininkui Antanui
Grinai.

Atkelta iš 1 psl.
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LIETUVA IR PASAULIS

Ambasados atstovai aplankė „Kretingos” stovyklą

„Hizbollah” paskelbta teroristine organizacija

ES atstovai susitiko su Baltarusijos ministru

Smuikininkas G. Kremeris protestuos prieš
žmogaus teisių padėtį RusijojeVilnius (Tiesos.lt) – Sep ty -

niasdešimt penkerių metų jubiliejų
švenčia sesuo Nijolė Sadūnaitė – Lie-
tuvos laisvės kovotoja ir disidentė,
visą gyvenimą liudijanti pama tinę,
Dievo ir artimo meile grįstą tiesą:
„Kovoti už žmogaus teises – kiekvieno
šventa pareiga; nuolai džiauti blogiui –
didelis nusikaltimas”. 1955 m. baigusi
Anykščių Jono Biliūno vidurinę mo-
kyklą, N. Sadūnaitė pasirinko vie-
nuolės gyvenimo kelią ir įstojo į Švč.
Nekaltai Pradėtosios Mergelės Mari-
jos tarnaičių kongregacijos vienuo-
lyną. Nuo 1974 m. sesuo Nijolė pradėjo
dauginti bei platinti „Lietuvos Kata-
likų Bažnyčios kroniką” – žymiausią
sovietmečiu leistą nelegalų pogrin-
džio žurnalą. Tų pačių metų rugpjūčio
27-ąją buvo suimta ir 1975 m. nuteista
šešeriems metams. KGB nepavyko
įgyvendinti pažado, jog disidentė Ni-
jolė Sadūnaitė po lagerio ir tremties
nebepamatys Tėvynės. 1980 m. grįžusi
į Lietuvą, vėl įsitraukė į „Kronikos”
leidybą: rinko žinias, pristatydavo jas
redaktoriui, redagavo pati ir daugino,
kokioje nors pudrinėje ar dantų pa-
stos tūbelėje paslėptus mikrofilmus
gabeno į Maskvą, iš kur ji pasiekdavo
Vakarus. N. Sadūnaitė aktyviai daly-
vavo Lietuvos Atgimimo įvykiuose.
1987 m. rugpjūčio 23 d. kartu su Lais-
vės lygos nariais Antanu Terlecku,
Vytautu Bogušiu ir Petru Cidziku su-
rengė mitingą prie Adomo Mickevi-
čiaus paminklo paminėti Ribentropo-

Molotovo paktą. 1990 m. Los Angeles
(JAV) ji apdovanota medaliu už ilga-
metę kovą už žmogaus teises. Po dvejų
metų N. Sadūnaitė buvo apdovanota
Po verello (Šv. Pranciškaus Asyžiečio)
medaliu už artimo meilę – tokį pat me-
dalį yra gavusi ir Kalkutos Motina Te-
resė. JAV Lietuvių Bendruomenė jai
skyrė Laisvės premiją (2009). N. Sadū-
naitės kova už laisvę įvertinta ir Lie-
tuvoje: 1992 m. ji apdovanota Sausio
13-osios atminimo medaliu, 1998 m. –
Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro Di-
džiuoju kryžiumi ir 2000 m. – Lietuvos
nepriklausomybės medaliu. Nijolė Sa-
dūnaitė sako: „Svarbiausia gyvenime
išlais vinti širdį ir protą nuo baimės,
nes nuolaidžiauti blogiui yra didelis
nusikaltimas”. 

Sesei Nijolei Sadūnaitei – 75-eri

Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas”

Briuselis (BNS) – Europos Sąjun -
gos valstybių diplomatijos vadovai
Briuselyje susitiko su Baltarusijos už-
sienio reikalų ministru. Neoficialiai
kalbama, kad lapkričio mėnesį jis ga-
lėtų atstovauti Baltarusijai per Rytų
partnerystės viršūnių susitikimą Vil-
niuje. Prieš dvejus metus į tokį susiti-
kimą Varšuvoje baltarusiai neatvyko.
Europos Sąjungos valstybės leidžia
suprasti, kad per susitikimą Vilniuje
Prezidento Aleksandro Lukašenkos

jos matyti nenori. Greičiausiai jį pa-
keis užsienio reikalų ministras Vla-
dimiras Makejas, pirmą kartą su ofi-
cialiu vizitu atvykęs į Briuselį. Lietu-
vos užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius susitikimą su kolega iš
Baltarusijos įvertino kaip konstruk-
tyvų. Už Rytų partnerystės viršūnių
su sitikimą atsakinga Lietuva labiau
apčiuopiamų rezultatų nei iš Baltaru-
sijos tikisi iš Ukrainos, Moldovos, Ar -
mė nijos ir Gruzijos. 

Vilnius (BNS) – Žmogaus teisių
stebėjimo instituto steigėjas Henrikas
Mickevičius, liepos 23 d. apsilankęs
pas premjerą Algirdą Butkevičių, ra-
gino valdžią per tvarkyti neįgaliųjų ir
vaikų globos sistemą. Vyriausybė ne-
pakankamą dėmesį skiria vadinama-
jai minkštajai sferai – ne vien ekono-
mikai, ne vien finansams, bet ir pla-
čiąja to žodžio prasme socialinei sfe-
rai. Vyriausybė turėtų daugiau dėme-
sio skirti globos sistemos – psichikos
neįgaliųjų ir vaikų – reformai: kad
daugiau lėšų turi būti skiriama ne

esamų institucijų palaikymui, o at-
virkščiai – orientuoti globą į ben-
druomeninių paslaugų teikimą – kal-
bėjo H. Mickevičius. Jo verti nimu, re-
formai reikėtų panaudoti Europos Są-
jungos (ES) struktūrinės paramos lė-
šas. Premjeras pažadėjo, kad tikrai at-
kreips į šitą dėmesį ir darys žings-
nius, kad tikrai tos struktūrinės lėšos
būtų panaudotos globos sistemos – ir
vaikų, ir psichikos neįgaliųjų – refor-
mai. Jis, be kita ko, sakė prašęs prem-
jero palaikymo iniciatyvai steigti na-
cionalinę žmogaus teisių įstaigą.  

Raginama pertvarkyti globos sistemą

Pasirengta tirti kibernetinius antpuolius Lietuvoje 

Vilnius (BNS) – Vidaus reikalų
ministras Dailis Barakauskas sudarė
darbo grupę galimo kibernetinio ant-
puolio pasekmėms valdyti. Siekiama
užtikrinti kuo didesnį informacinį
saugumą Lietuvos pirmininkavimo
ES Tarybai rengi niams. Kilus kiber-
netiniam incidentui, grupė turės im-
tis operatyvių veiksmų krizei suval-
dyti. Lietuva pusmečio pirmininka-
vimą Europos Sąjungos Tarybai pra-
dėjo liepos 1 d. Į darbo grupę įeina
VRM, Krašto apsaugos ministerijos,

Informatikos ir ryšių departamento
prie VRM, Ryšių reguliavimo tarny-
bos, Lietuvos kriminalinės policijos
biuro, valstybės įmonės „Infostruk-
tūra” specialistai, Tarp tautinės infor-
macinių sistemų audito ir valdymo
asociacijos (ISACA), asociacijos „In-
fobalt”, telekomunikacijų, informaci-
jos technologijų ir televizijos grupės
„Teo LT” ir interneto vardų registra-
vimo ir tarnybinių stočių nuomos pa-
slaugas teikiančios bendrovės „Var-
das.lt” deleguoti atstovai. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Lei -
dykla „Katalikų pasaulio leidiniai”
parengė naują „Liturginio maldyno”
laidą. „Liturginiame maldyne” galima
rasti visus pagrindinius katalikų li-
turginių laikų, sakramentų, švenčių,
šv. Mišių, litanijų, rožinio bei giesmių
tekstus. Šeštas pataisytas leidimas at-

naujintas pagal naujausius „Katalikų
Bažnyčios katekizmo”  ir „Valandų li-
turgijos” leidimus lietuvių kalba. Mi-
nint 45 m. sukaktį nuo pirmojo „Li-
turginio maldyno”  leidimo Lietuvoje,
šis leidinys iliustruotas puošniomis
XIX a. gra viūromis.

Frankfurtas (BNS) – Pasaulyje
garsus smuikininkas Gidonas Kre-
meris pakvietė didžiausias klasikinės
muzikos žvaigždes dalyvauti jo orga-
nizuojamame koncerte Berlyne, ku -
riuo bus siekiama atkreipti dėmesį į
žmogaus teisių padėtį Rusijoje. Latvi-
joje gimęs 66 metų žydų kilmės smui-
kininkas planuoja spalio 7-ąją Vokie-
tijos sostinėje surengti koncertą „Į Ru-
siją su meile” (To Russia with Love).
G. Kremeris į koncertą su jo įsteigtu
kameriniu orkestru „Kremerata Bal-
tica” pakvietė Argentinos fortepijono
virtuozę Martha Argerich, Izraelio ir
Argentinos dirigentą bei pianistą Da-
niel Barenboim, Gruzijos pianistę Cha-
tija Buniatišvili ir Vokietijos violonče -
lininką Nicolas Altstaedt. „Esu labai
susirūpinęs, kad laisvė, kuri mums at-
rodo savaime suprantama – pavyz-
džiui, žodžio ir meninės raiškos laisvė
– vis labiau varžoma Rusijoje”, – G.
Kremeris neseniai sakė interviu Vo-
kietijos dienraščiui „Die Welt”. „Tai
daroma panašiai kaip Sovietų Sąjun-
goje, tačiau, aišku, kitokiais ir ne to-
kiais drakoniškais metodais kaip Sta-
lino laikais, – pridūrė muzikantas. –

Įkalinimo nuosprendžiai, tokie kaip
dvejų metų  bausmė Rusijos merginų
pank ro ko grupės ‘Pussy Riot’ narėms,
yra neteisingi.” Kai kurios ryškiau-
sios Rusijos klasikinės muzikos žvaigž -
dės, tarp jų sopranas Ana Net reb ko,
di   rigen tas Valerijus Gergijevus ir
smui kininkas Jurijus Bašmetas yra
uolūs autoritarinio šalies Prezidento
Vladimiro Putino šalininkai. G. Kre-
meris atsisakė įvardyti tokius artis-
tus, tačiau tvirtino nesuprantantis jų
pozicijos. 

Vilnius (BNS) – Europos Są jun -
gos (ES) užsienio reikalų ministrai su-
sitarė įtraukti Libano šiitų islamistų
judėjimo „Hizbollah” sukarintą spar -
ną į teroristinių organizacijų sąrašą,
laikydami jį atsakingu už teroro at-
akas Europoje. 28 ES šalių užsienio
reikalų ministrų sprendimas buvo
pri imtas vienbal siai, nurodė vienas
Prancūzijos diplomatas. Įtraukimas į
„juodąjį sąrašą” taps pagrindu neiš-

duoti vizų asmenims, taip pat įšaldyti
su ta grupuote susijusių organizacijų
sąskaitas. Tačiau šį nutarimą įgyven-
dinti bus sudėtinga, nes pareigūnams
teks išsiaiškinti įvairių „Hizbollah”
struktūrų vidinius ryšius ir nustatyti,
kam gali būti taikomos sankcijos dėl
priklausymo sukarintam sparnui. Šis
Irano palaikomas judėjimas yra itin
svarbus Libano politikai ir vyravo ša-
lies vyriausybėje nuo 2011 m. 

Toronto (URM in -
fo) – Lietuvos ambasa-
dos Kanadoje įgaliota-
sis ministras Jonas
Skar dinskas kartu su
Lietuvos generaliniu
garbės konsulu Toronte
Pauliumi Kuru, liepos
21 dieną aplankę Vasa-
gos apylinkėse Ontario
provincijoje vykstan-
čios „Kretingos” jauni -
mo stovyklos dalyvius,
su pažindino juos su pirmininkavimu
ES, diskutavo apie jaunimo vaidmenį
kuriant Lietuvos ateitį. „Kviečiu di-
džiuotis šiuo Lietuvos pasiekimu ir
skleisti žinią apie jį savo bendruome-
nėse, mokyklose ir draugų rate”, – sto-
vykloje minint Lietuvos pirmininka-

vimo ES Tarybai pradžią sakė J. Skar-
dinskas. Visiems šventės dalyviams
įteikti specialiai šiai progai pagaminti
marškinėliai su Lietuvos pirmininka-
vimo simbolika. Iniciatyvą parėmė
Ka nados lietuvių fondas. 

N. Sadūnaitė.                      R. Šuikos nuotr.
G. Kremeris.                            Scanpix nuotr.

Ambasados atstovai stovykloje.                          URM nuotr.                                                            
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VERSLO NAUJIENOS

Apie emigraciją kaip kone vie-
nintelį būdą susikurti materia-
linę gerovę nuolat kalbantis jau-

nimas nepastebi tūkstančių gerai ap-
mokamų darbo vietų Lietuvoje. Raktas
į jas – nelengvos, tačiau labai perspek-
tyvios inžinerinės studijos. Mechanikų,
projektuotojų, technologų (gamybos in-
žinierių), šilumos energetikų ir kitų
kvalifikuotų inžinierių laukiama iš-
skėstomis rankomis, jų paklausa darbo
rinkoje – didžiulė. Jauniems specialis-
tams mokamas atlyginimas siekia ar net viršija šalies vidurkį. Patyręs, vado-
vauti gebantis inžinierius uždirba nuo 5,000 litų. Daug įmonių inžineriją (me-
chanikos inžineriją, gamybos inžineriją, šilumos energetiką ir kt.) studijuo-
jantiems gabiems jaunuoliams moka stipendijas, supažindina su gamybos
„virtuve”, pasiūlo darbo vietą. Bendrovių vadovai vienu balsu tvirtina, kad
Lietuvoje pagaminta kokybiška produkcija yra labai vertinama ir Rytuose, ir
Vakaruose. Tačiau, nors gamybos, ypač – inovatyviosios inžinerinės pramonės,
plėtros galimybės yra didžiulės, jį riboja specialistų trūkumas. Į susidariusį in-
žinierių vakuumą ir gamybos svarbą šalies ekonomikai dėmesį atkreipia ir
valstybės vadovai. „Jei abiturientų nepurto fizika, chemija, matematika, geo-
metrija, tai reikėtų stoti į technologinės krypties studijas. Šių specialistų po-
reikis tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje yra didžiulis. Matydami mūsų rin-
kos poreikius, valingai nusprendėme šįmet daugiau studijų krepšelių skirti
technologijos ir inžinerijos studijoms”, – pabrėžė švietimo ir mokslo ministras
Dainius Pavalkis. Rinkos analitikai teigia, kad eksportas (apie 73 proc. Lietu-
voje pagamintos produkcijos realizuojama užsienio rinkose) buvo vienas svar-
biausių arkliukų, ištempusių šalį iš krizės ir atgaivinusių ekonomiką. 

„Kvalifikuoti, motyvuoti inžinerijos specialistai darbo rinkoje yra labai pa-
klausūs. Šiandien iš karto priimtume iki tūkstančio kvalifikuotų specialistų”,
– tvirtina Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos (LINPRA) direktorius
Henrikas Mykolaitis. Jo teigimu, nors Lietuvoje atlyginimai vis dar yra ma-
žesni negu Vakarų Europos šalyse, aukštos kvalifikacijos specialistas, atne-
šantis daug naudos įmonei, gauna solidų atlyginimą, ypač palyginus su šalies
vidurkiu. Metalo apdirbimo įmonės „Stevila” direktorius Vilius Senkus įsiti-
kinęs, kad abiturientus rinktis mechanikos, gamybos inžinerijos ar šilumos
energetikos inžinerijos studijas turėtų paskatinti valstybė, finansuodama šių
specialistų studijas. Taip pat atsakingiau apie vaikų ateitį turėtų pagalvoti tė-
vai, patardami rinktis tikrai perspektyvias profesijas. Šalyje trūksta ir tech-
ninių būrelių, kuriuose vaikai prisiliestų prie mechanikos, susidomėtų ja.
Mechanika šiandien jau nebėra, kaip kai kas dar įsivaizduoja, visą dieną
kažką kalantis kalvis. Dirbama protu. Jei moki programuoti, turi erdvinį
mąstymą, išmanai matematiką, fiziką, chemiją, suvoki vykstančius procesus,
tuomet gali dirbti. Mechanika labai susipynusi su informatika. Stakles ar ki-
tus įrenginius valdo kompiuteriai. Dabartinis inžinierius yra labai sėkmingas
elektronikos, elektrotechnikos, mechanikos, medžiagotyros ir kitų dalykų ži-
nių mišinys.

Bendrovės turi įsteigusios savo mokymo centrus, kuriuose jaunuoliai
įgyja praktinių žinių. Šalies inžinerinės įmonės ne tik pačios aktyviai ieško me-
chanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos ir kitų universitetinių studijų prog-
ramų absolventų, bet ir aktyviai bendradarbiauja su Kauno technologijos uni-
versiteto (KTU) Mechanikos ir mechatronikos fakultetu rengiant Lietuvos
pramonės lūkesčius atitinkančius specialistus. Bendrovė „Hi-Steel” su KTU
šiais metais pradėjo naują programą – pakvietė 8 vyresniųjų kursų studentus,
kuriems suteikė tūkstančio litų stipendiją ir moko savo įmonėje. Bendrovės
„Kauno energetikos remontas”, „Enerstena”, „Achema”, „Įremas”, „Astra”,
„Umega” taip pat siūlo studentams gamybinės praktikos vietas. Daugelis įmo-
nių įdarbina studentus jau praktikos metu, jie savo baigiamuosiuose darbuose
sprendžia įmonėms aktualias problemas.

Alytaus mašinų gamyklos „Astra” generalinio direktoriaus Semiono Bon-
darevo teigimu, jo vadovaujamai įmonei, kai ir kitiems šiuolaikiniams fabri-
kams, reikalingi visų sričių inžinieriai, pasižymintys ne tik geromis profesi-
nėmis žiniomis, bet ir užsienio kalbų mokėjimu. Svarbiausi reikalavimai – pro-
fesinės žinios ir užsienio kalbos. Bendrovė per metus priėmė apie 100 darbuo-
tojų, pusė jų – darbininkai, pusė – šilumininkai, mechanikai, elektrikai. Dar
įdarbintų 5 inžinierius. Iš viso įmonėje dirba 250 žmonių. Direktoriaus teigimu,
teisininkų, administratorių, socialinių mokslų specialistų ir Lietuvoje, ir Va-
karuose yra „prigaminta” per daug.

Lietuvoje vyksta perėjimas prie biokuro ir daugiabučių namų atnaujini-
mas. Šiems milijardiniams projektams įgyvendinti reikia daug aukštos kva-
lifikacijos specialistų. Todėl pasirinkusieji šilumos energetikos ir technologi-
jos studijas dėl savo darbinės karjeros gali būti ramūs.

Eurą palankiai 
vertina 40 proc. gyventojų

Europos ekonominę ir pinigų są-
jungą su vieninga valiuta euru palan-
kiai vertina 40 proc. Lietuvos gyven-
tojų, nepalankiai – 52 proc., rodo lie-
pos 23 d. paskelbti naujausio „Euro-
barometro” tyrimo rezultatai. 8 proc.
respondentų Lietuvoje nurodė netu-
rintys nuomonės šiuo klausimu. Dau-
giau nei pusė (51 proc.) visų europie-
čių palankiai vertina eurą. Euro zo-
nos šalyse bendrąją valiutą palaiko 62
proc., euro neįsivedusiose šalyse – 29
proc. gyventojų. Šis „Eurobarometro”
tyrimas atliktas 2013 m. gegužės 10–26
dienomis. Iš viso apklausoje dalyvavo
32,694 ES valstybių narių ir šalių kan-
didačių gyventojai, Lietuvoje apklaus -
ti 1,029 respondentai.

„Chevron” įsigavo į el. laiškus

Korporacijos „Chevron” prašymu
JAV teismas priėmė sprendimą, ku-
riuo elektroninio pašto paslaugų tei-
kėjus įpareigojo atskleisti savo varto-
tojų susirašinėjimo duomenis. Birže-
lio pabaigoje priimtu teismo spren-
dimu elektroninio pašto paslaugų tie-
kėjai „Google”, „Yahoo” ir „Micro-
soft” buvo įpareigoti suteikti duome-
nis apie 101 savo vartotoją. Elektroni-
nio pašto turinys nebus liečiamas, ta-
čiau turės būti atskleistos susirašinė-
jusiųjų tapatybės, susirašinėjimo lai-
kas ir vieta devynerių metų laikotar-
piu.  Tarp asmenų, kurių susirašinė-
jimo duomenys bus paviešinti, yra ak-
tyvistų, teisininkų ir žurnalistų, kurie
kritikavo ir padavė į teismą „Chev-
ron” dėl to, kad ši vykdydama veiklą
Ekvadore nuodingais chemikalais už-
teršė Amazonės upę. Nuo 1993 m. atly -
gindama žalą Ekvadoro bendruome-
nėms „Chevron” sumokėjo 19 mlrd.
JAV dolerių kompensacijų, o dabar
siekia įrodyti, kad tapo masinio pini -
gų prievartavimo auka ir tam prašo
su sirašinėjimo duomenų. 

Medicinos turizmo tinklas 

Veiklą pradėjo Lietuvos medici-
nos turizmo tinklas, kuris reklamuos
medicinos paslaugas užsie nyje ir par-
duos jas užsieniečiams. Pradėti keti-
nama nuo dviejų neįvardijamų Rusi-
jos regionų. Medicinos turizmo tink-
las  pateikė paraišką Lietuvos verslo
plėtros agentūrai gauti europinę pa-
ramą medicinos turizmo paslaugų
eksportui plėtoti. Jei bus skirta para -
ma,  grupės rinkodaros biudžetas dve -
jiems metams sudarys apie 1,4 mln.
litų, iš jų apie 700,000 – paramos lėšos.
Grupėje – vienija 18 narių, tarp jų ke-
lios medicinos paslaugų ir odontolo-
gijos įs taigos, diagnostikos, reabilita-
cijos cent rai, 3 medicinos SPA pa-
slaugų teikėjai, 3 viešbučiai, 2 turizmo
operatoriai, 1 universitetas.

Tarsis, kaip saugotis kiaulių maro 

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Len-
kijos pareigūnai ketina kartu tartis,
kaip planuoti veiksmus, siekiant ap-
sisaugoti nuo afrikinio kiaulių maro.
Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos vadovas Jonas Milius teigė,
kad rengiamas su Baltarusija besiri-
bojančių Lietuvos, Lenkijos, Latvijos
ir Estijos atstovų pasitarimas dėl ap-
sisaugojimo nuo maro. „Norime tartis
su kolegomis, kad visos šalys imtųsi
tokių pačių saugumo priemonių dėl
afrikinio kiaulių maro Baltarusijoje”,
– sakė J. Milius. Lietuvai liepos 23 d.
pradėjus avalynės dezinfekavimą pa-
sienyje su Baltarusija, automobilių ei-
lės nepadidėjo. Baltarusijoje buvo pa-
tvirtinti du agresyvaus afrikinio kiau-
lių maro židiniai. Žiniasklaidoje pasi-
rodė pranešimų, kad jų gali būti dau-
giau, tačiau ši informacija liko nepa-
tvirtinta. 

Puslapio naujienas 
parengė G. M. 

Inžinieriaus specialybė – aukso vertės

Valiutų santykis (2013 m. liepos 24 d.)

1 USD (JAV doleris) – 2,62 LTL
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,42 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,53 LTL
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 4,02 LTL
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,08 LTL

Lietuva gaus mažiausias išmokas ES

Žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna Seime Europos Sąjungos valstybių
narių parlamentų kaimo reikalų komitetų pirmininkams pristatė per-
tvarkytos bendros žemės ūkio politikos galimybes ir apgailestavo, kad pa-

gal šių metų vasarį Europos Vadovų Taryboje suderėtus rezultatus Lietuva ir
toliau liks tarp gaunančiųjų mažiausias tiesiogines išmokas Europos Sąjun-
goje. 

„Pasiekti sutarimai dėl tiesioginių išmokų   –  tai ženklus žingsnis siekiant
visos Europos Sąjungos ūkininkams užtikrinti sąžiningas rinkos sąlygas ir są-
žiningą konkurenciją. Jie leis suvienodinti ūkininkavimo sąlygas, prisidės
prie teisingesnio tiesioginių išmokų paskirstymo Europos Sąjungos mastu ir
atskiroje valstybėje narėje. Džiugina tai, kad pavyko pasiekti didesnes išmokas,
negu buvo siūloma derybų pradžioje, ir iki 2020 m. visos valstybės narės turi
pasiekti ne mažesnį kaip 196 eurų už hektarą tiesioginių išmokų lygį”, – sakė
ministras. Pasak jo, šiame kontekste turėtume neužmiršti, kad bendros žemės
ūkio politikos reformos nuostatos numato lankstaus lėšų perskirstymo gali-
mybę, kuri leidžia kiekvienai valstybei narei individualiai apsispręsti dėl ga-
limos didesnės ES lėšų panaudojimo pridėtinės vertės. Ministro nuomone,
vienas iš sėkmingų sprendimų sprendžiant kartų atsinaujinimo klausimą že-
mės ūkio sektoriuje yra išmoka jauniesiems ūkininkams, ir būtent susitarimas
dėl jos privalomo taikymo visose valstybėse narėse. Jo teigimu, teigiamai ga-
lime vertinti smulkiųjų ūkininkų vaidmens Europos žemės ūkio ir kaimo plėt-
ros srityse pripažinimą numatant savanorišką pagalbos smulkiesiems ūki-
ninkams schemą, kuri leis gauti išmokas pagal supaprastintus reikalavimus
ir kontrolės mechanizmą, nes tarp valstybių narių vyrauja nemaži skirtumai
tarp ūkių dydžių. Tad kiekviena iš jų turės galimybę įvertinti realią situaciją
ir galės apsispręsti dėl smulkiųjų ūkininkų rėmimo. 

Ministro aiškinimu, bendros žemės ūkio politikos reforma numato, kad tie-
sioginės išmokos galės būti mokamos tik aktyviems ūkininkams. Tai didelis pa-
siekimas, leisiantis iš tiesioginių išmokų sistemos išbraukti vadinamuosius
„sofos” ūkininkus, nukreipiant tiesioginę paramą tik tiems, kurie žemės ūkio
plotus naudoja gamybai ir palaiko jų gerą ūkinę bei aplinkosauginę būklę.                          
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Ką VEIK TI VASARą?

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Praeitą vasarą aš atostogas pra lei dau Lietu-
voje, o mano brolis septynias savaites buvo
Prancūzijoje. Šią vasarą buvo atvirkščiai –

mano atos togos buvo Prancūzijoje, o brolis ke lia vo
į gimtinę. Mano tėvas turėjo vyk ti į  Prancūziją
darbo reikalais, jis pakvietė mane važiuoti kartu.

Mūsų kelionė prasidėjo O’Hare oro uoste. Ten
mes palydėjome mano brolį į Lietuvą ir tada važia-
vome į mū sų terminalą. Kai perėjome  patik rinimą,
nuėjome į ramesnę vietą – mano tėtis yra avia-
linijos, su kuria skridome klubo narys. Ten
buvo labai gražu ir nemokamas maistas. Buvo
sū rio, razinų šokolade, riešutų. Po kiek laiko
visus pakvietė į lėktuvą. Lėktuvas buvo ne-
blogas, bet galėjo būti geresnis – gana senas,
o televizorius buvo labai mažas. Kai nuvy-
kome į Paryžių, reikėjo laukti traukinio į
Lyon. Mano tėtis turėjo dalyvauti pasitari-
muose, o aš planavau vienas pasivaikš čioti
po miestą. Aš pirmą kartą važia vau trauki-
niu. Mes sėdėjome antra me aukšte, kur man
labai patiko. Pro traukinio langus matėme
gražius vaizdus – laukus, upelius, miestelius.
Traukinys buvo labai patogus.

Kai nuvykome į Lyon traukinių stotį,
metro keliavome į viešbutį. Toli nereikėjo va-
žiuoti. Iš metro stotelės ėjome 5 minutes iki
mūsų viešbučio – Grand Hotel. Jis buvo gana
gražus, iš lauko vyko atnaujinimo darbai. Mes
nuėjome į savo kambarį kiek pailsėti po ilgos
kelionės. Po kelių valandų  atsikėlėme ir iš-
ėjome į miestą. Lyon – antras didžiausias
Pran cūzijos miestas. Pirmiausia nuėjome
prie Place Belle cour. Tai didelė aikštė miesto
centre (312 m ilgio ir 200 m pločio), visa iš mo-
lio ir cemento. Viduryje yra kara liaus Liud-
viko (Louis) XIV statula ant arklio. Tikrai gra-

Kelionė į 
Prancūziją

žus paminklas.
Tuomet ėjome prie upės ieškodami vietos, kur

galėtume pavalgyti.  No rėjome prancūziško maisto
ir už su kome į „Hippopotamus” restora ną. Mes ne-
žinojome, kad tas restoranas yra restoranų tinklo
da lis. Pasirin ko me šią vietą, nes begemotai yra
mano tėvo mėgstamiausi gyvūnai. Aš valgiau mė-
sainį ir žąsies kepenėles (foie gras). Pavalgę mes
grįžome į viešbutį miegoti. Tą naktį aš atsikėliau
2:30 val. ryto, nes norėjau pažiūrėti krepšinio var-
žybas (Miami „Heat” krepšinio komanda žaidė (ir
laimėjo) prieš Indiana „Pacers”). Tada vėl nuėjau
miegoti. Rytą su tėčiu pavalgėme pusryčius vieš-
butyje, ir tėvas išvažiavo į darbą, o aš dar pamie-
gojau. Apie vidurdienį atsikėliau ir išėjau į mies tą.
Iš pradžių ėjau į Place Bellecour, į turistų informa -
cijos centrą. Ten man paaiškino apie ekskursijas
autobusu. Nutariau važiuoti. Autobusas buvo dvie -
jų aukštų, bet antrame aukšte va žiavo mokinių mo-
kyklos grupė, tai aš negalėjau ten sėdėti. Važia-
vome mies to gatvėmis pro La Fontaine Bartholdi
fontaną. Šį fontaną pastatė Auguste Bartholdi. Jis
taip pat suprojektavo New York miesto Statue of  Li-
berty (Laisvės statulą). Tai labai įspūdingas fonta-
nas, pastatytas 1892 metais.

Toliau mes privažiavome žinomų žmonių iš
Lyon tapytas sienas. Ant vienos sienos buvo pa-
vaizduota biblioteka. Po to pakilome į kalną, kad pa-
matytume vieną bažnyčią – Basi lica Notre-Dame
de Fourviere. Ji bu vo pastatyta tarp 1882 ir 1884
metų. Bazilika turi keturis pagrindinius bokštus. 

Man ji labai patiko. Įspūdinga ir tai, kad ant jos
sienų kabėjo skirtingomis kalbomis surašyta malda
„Svei ka Marija”. Aš radau maldą lie tuvių kalba.
Ša lia bažnyčios stovi bokš tas – toks kaip Eifelio
bokštas, tik mažesnis formatas. Po to važia vome ir
į kapines. Žinomiausias ten palaidotas žmogus yra
Maitre Phi lippe (1849–1905), kuris kažkada buvo va-
dinamas „stebukladariu”. Jis gydė be leidimo. Kai
ekskursija baigėsi, aš pasilikau autobuse ir užli-
pau į antrą aukštą. Ten buvo daug smagiau – iš
aukščiau viską galėjai matyti. Pakar tojau tą patį
antrą kartą, tik jau žiū rėdamas iš aukščiau.

Vakare susitikome su tėvu vieš butyje ir ėjome
vakarieniauti su jo bendradarbiais. Buvo labai sma-
gus vakaras. Kitą dieną aš vėl išėjau į miestą. Nu-
ėjau pasižiūrėti romėnų griuvėsių. Kažkada ten
buvo amfi teatras, kuriame tilpo 10,000 žmonių. Ten
buvo labai įspūdinga ir gražu. Mačiau kur buvo
kambariai ir kaip malė grūdus. Toje vietoje dar vis
vyksta koncertai! Po to aš nusileidau prie upės ir
įsėdau į ekskursinį laivą. Ke lionė laivu užtruko va-
landą ir dešimt minučių. Laivas nuplaukė iki tos
vietos, kur susitinka La Saone ir Le Rhone upės.
Įdomu tai, kad upių  vandens spalvos skirtingos
(viena ru desnė), o kai jos susijungia, matai dvi spal-
vas. Iš laivo miestas visai kitaip atrodo nei iš au -
tobu so. Man labai patiko šis kontrastas. Aš net ma-
čiau savo viešbutį. Plau kėme po tiltais, ant vieno

net statė naujus pastatus.
Dar aplankiau „Musee Minature & Cinema”.

Ten buvo daiktų iš „Bat man” , „Superman” kostiu -
mų, Har ry Potter laiškas ir lazda bei Wonka sal-
dainių  iš „Charlie and the Chocolate Factory”. Taip
pat buvo daug miniatiūrinių daiktų. Sunku net pa-
tikėti, kad galima padaryti tokių smulkių detalių.
Mačiau kaip vyras tuos miniatiūrinius daiktus ga-
mina – deja, nebuvo leidžiama su juo pasikalbėti.
Man tas muziejus la bai patiko. Vakarienei valgiau
skanią žuvį.

Kitą rytą mes susidėjome daiktus ir iškelia-
vome į Paryžių. Paryžiuje apsistojome pas mano
tė čio draugą. Nuvykę pasidėjome daiktus ir išėjo me
į miestą. Iš pradžių aplankėme labai gražią Sainte
Chapelle (Šven tąją koplyčią).  Tai nedidelė bažnyčia
su dviem koplyčiomis. Viršutinė kop lyčia pastatyta
karaliaus Liudviko XIX švenčių rengimui. Apatinė
buvo skirta tarnautojams. Viršutinėje kop ly čio je
yra langai, sudaryti daugiau kaip iš 80 vitražų. Tie
vitražai vaizduoja scenas iš Švento Rašto. Jie la bai
įspūdingi – kolonos tarp langų plonytės, tad atrodo,
lyg būtų vienas didelis ištisinis langas.

Nuėjome į garsiąją gotikos stiliaus Notre Dame
katedrą. Ji turi du bokštus, o laiptais galima pakil -
ti į patį viršų, bet mes tą dieną nekilome, nes jau jau
buvo per vėlu. Visą laiką girdėjome policijos auto-
mobilių sirenas. Sužinojome, kad dieną prieš įvyko
žudynės ir dabar vyko demonstracija. 

Nukeliavome iki Eifelio bokšto. Gatvės parda-
vėjai nelegaliai bandė pardavinėti  suvenyrus.  Jei

juos pa ma  tydavo policija, jie labai greitai nuo
jų bėgdavo. Matėmė ir žmonių, ku rie organi-
zavo azartinius lošimus. Jie turėjo tris puodu-
kus, o po vienu buvo kamuoliukas. Jie greitai
perstatydavo puodukus.  Sumoki 50 eurų ir gali
spėti, kur yra kamuoliukas. Jei gu atspėji – gau -
ni 100 eurų, o jeigu ne – pralaimi viską. Šalia
gru pės buvo žmonės, kurie stebėjo ar ne siar -
tina policija. Pasiekėme Eifelio bokštą. Iš  pra-
džių pakilome liftu iki vidurio ir išlipome.
Bokštas buvo pastatytas 1889 metais. 41 metus
buvo aukš čiausias pastatas pasaulyje. Bu vo la-
bai įspūdingas vaizdas. Man nebuvo baisu, bet
mano tėčiui buvo labai baisu. Aš labai daug
fotogra favau, nes buvo labai gražu. Tada mes
pakilome į patį viršų (279.11 metrų 915.7 arba
pėdų nuo žemės). Čia draudžiama eiti į lauką.
Ant sienos buvo pa vaizduoti kiti bokštai iš viso
pasaulio ir nurodytas jų aukštis. Pasirodo, Vil-
niaus televizijos bokštas su antena yra aukš-
tesnis už Eifelio bokštą!

Kitą rytą po pusryčių išsiruo šė me į Notre
Dame. Pakeliui į metro matėme, kaip virš ka-
nalo pakilo til tas, kad laivas galėtų praplaukti.
Notre Dame mes pakilome į bokšto viršų. Lifto
ten nėra, tai turėjome lipti laiptais. Daug

Eifelio bokštas.

Notre Dame Paryžiuje. Nukelta į 15 psl.

Basilique de Fourvière (Lyon).
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Liepos  25 d. Signatarų namuose,
Vilniuje pristatyta žurnalisto
Vid man to Valiušaičio publi-

cistikos kny ga „Gy vuo sius apraudu,
mirusių šau kiuos. Politikos skliaute
– velnio ari ja” (leidykla ,,Žara”).

Rinkinyje – 50 straipsnių, pa -
skelb tų per pastaruosius penkerius
me  tus lietuvosžinios.lt, balsas.lt, ber -
nardinai.lt ir kt. šaltiniuose (taip
pat – ir ,,Drauge”). 

Knygos pratarmėje V. Valiušai-
tis rašo: ,,Faktas, kad vyksta milži-
niški pokyčiai žmonijos sąmonėje,
kad ban doma išjudinti pamatines
vertybes, ant kurių iškilo, kurios
pagrin dė ir kuriomis laikosi Vakarų
civili zacija, – sunkiai paneigiamas.
Kur yra Lietuva šiame procese ir
koks li kimas jos laukia? Ar mes iš-
liksime kaip tauta, išsilaikysime
kaip valstybė, tapsime laisvų, likimą
savo pačių rankose tvirtai laikančių
žmonių bendruomene? Vydūnas juos
vadino ‘sau žmonėmis’.” Tai klausi-
mai, kuriuos turėjau akiratyje visus
25-erius metus, kada, vos prasidėjus
Atgimi mui, nuo 1988-ųjų, pradėjau
sekti politinę Lietuvos raidą ir rašyti
ko mentarus į spaudą. Nors išleidau
ne vieną publicistikos knygą, tačiau
ber gždžia būtų ieškoti tiesioginių
atsa kymų į tuos klausimus. Jų nėra
nei šiame, nei anksčiau išleistuose
publicistikos rinkiniuose. Tačiau šie
klau simai buvo mano mintis orien-
tuojanti gairė, vertinant įvykius, pro-
cesus, žmonių veiksmus.

Kita vertus, į tuos klausimus
šian dien vargu ar galima duoti atsa -
kymus. Visuomenė ir žmonės nepa-

Liepos 23 d. Lietuvos Sąjūdžio Kauno ta-
rybos pirmininkas dr. Rai mundas Ka-
minskas ir Laisvės kovų dalyvis, disi-

dentas Antanas Kalanta raštu kreipėsi į
Kauno m. savivaldybės merą A. Kupčinską
bei Vilijam polės seniūnijos seniūną A.
Mickevi čių su siūlymu įsteigti Romo Kalan -
tos (1953–1972) muziejų Kaune, Vili jam polės
seniūnijos teritorijoje ir tikisi palankaus
sprendimo šiuo klau simu.

Šiemet – 60-osios Romo Ka lantos gimimo
metinės. Jo muziejų Vilijam po  lės seniūnijos
teritorijoje siūloma steigti atsižvelgiant į pi-
lietinio pasipriešinimo is to rinę, edukacinę
reikš mę šiandieninėje visuomenėje ir į tin -
kamą R. Ka lantos aukos įamžini mą Vili jam -
po lė je, Kaune – kur jis gy veno, mokėsi, dirbo.
Muziejus galėtų kaupti, saugoti istorijos, kul-
tūros, meno vertybes, susijusias su R. Ka lan -
tos ir kitų Lietuvos jaunuolių neginkluotu
pasipriešinimu SSRS bei nacistinės Vokieti-
jos okupaci nėms valdžioms, populiarinti jas
ir pa daryti labiau prieinamas visuome nei.
Tai būtų visuomenei tarnaujanti ir Lietuvos
jaunimo pilietinio pasipriešinimo raidą at-
spindinti vieša, nuolatinė kultūros įstaiga
Lietuvoje ir užsienyje.

R. Kaminskas ir A. Kalanta ap lankė ga-
limas muziejaus vietas Vili jam polės seniū-
nijoje: R. Kalantos bu vu sią gyvenamąją vietą
Panerių g. Nr. 34, buvusią senąją mokyklą
Rau dondvario pl. 81, buvusio žydų geto
(1941–1944) vartų vietą ir šalia esantį pastatą.

Beata Ivanauskienė – Lietuvos Są jūdžio
Kauno tarybos informacijos biu ras.

Ar tapsime ,,sau žmonėmis”?
Nauja Vidmanto Valiušaičio publicistikos knyga

liaujamai keičiasi. Ta kaita gali būti į
gerą ir į blogą. Ir net po pasikeitimų į
blogesnę pusę, laisvų žmonių ben-
druomenėse tikimybė kaitos į gerą pa -
prastai išlieka. Kol, žinoma, neuž-
klumpa lemtingoji valanda ‘Z’, kada
istorija pareika lauja iš tautų, įskai-
tant didžiąsias ir galingąsias, nei šven -
 giamo atsakymo į klausimą: lais vė –
kam?

Savo knygą pavadinau kiek pro-
vokuojančiai. Iš dalies sąmoningai
siekdamas šiokios tokios intrigos, iš
da lies atsispirdamas nuo dviejų
straips   nių pavadinimų. Man pasiro -
dė, kad šie du tekstai ganai būdingai

atspindi mano publicistikos esmę –
sklaidyti ne nuogus ir sausus politinio
gyvenimo faktus, o interpretuo ti juos
platesniame istoriniame bei kultūri-
niame kontekste. Tai leidžia į kasdie-
nybės tėkmę pažvelgti iš tam tikro at-
stumo, kad paaiškėtų esmin gesni da-
lykai. Bet kaip tai pavyksta – spręsti,
žinoma, ne man.”

Vidmantas Valiušaitis – žurnalis tas,
publicistas, redaktorius, politi kos ir kultū-
ros apžvalgininkas, MRU Adol fo Damušio
demokratijos studijų centro vadovas. Bai-
gęs Kauno poli tech  ni kos institutą ir Vil-
niaus universitetą, dirbo įvairių laikraščių
ir žurnalų vyr. redaktoriumi, redaktoriumi

(1987–2007), buvo Laisvosios Eu ropos ra-
dijo korespondentas (1990–1999).

V. Valiušaitis dėstė reporterio dar bo
pagrindus ir žurnalistinę etiką Vy tauto Di-
džiojo ir Klaipėdos universitetuose. Dau-
gelio straipsnių kultū ros ir politikos klausi -
mais autorius. Jis (autorius, redaktorius,
su da rytojas, įvadinių straipsnių autorius)
pa rengė ir išleido 13 knygų.

Jo akiratyje – valstybės ir demok ra ti -
nės visuomenės raida, tarpukario nepri -
klau somos Lietuvos, pokario lie tuvių išei-
vijos visuomeniniai, politiniai, kultūriniai
procesais, taip pat dabartinės Lietuvos kul-
tūrinis ir politinis gyvenimas.

,,Draugo” info

Vidmantas Valiušaitis. Šarūno Mažeikos nuotr.

Dėl Romo Kalantos muziejaus įsteigimo Kaune

Dr. R. Kaminskas ir A. Kalanta aplankė galimo muziejaus vietas.
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SVEIKATA

Vidas Dargis, gyvenantis Graf ton, WI, atsidėkodamas už atvirukus
atsiuntė 65 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Gen. T. Daukanto Jūrų šaulių kuopa  atsiuntė 100 dol. laikraščio
leidybos išlaidoms sumažinti. Nuošir džiai Jums dėkojame už dosnią pa -
ramą.

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Moterų sąjungos, Čikagos
skyrius atsiuntė  500 dol. „Draugo” leidybos išlaidoms su mažinti. Nuo šir -
džiai Jums dėkojame už supratimą ir už dosnią paramą.

Zita Baltramonas, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metine „Drau -
go” prenumerata atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Asta K. Čuplinskas, gyvenanti Riverside, IL, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Kiekvienos vasaros būtinas pirki-
nys – kremas nuo saulės, kuris
apsaugo mūsų odą nuo ultra-

violetinių spindulių ir padeda išvengti
pavojingų odos susirgimų. Tačiau kaip
teisingai suprasti informaciją, patei-
kiamą ant pakuotės? Naudingi patari-
mai padės jums išsirinkti tinkamiausią
apsaugą nuo ultravioletinių saulės
spindulių.

� Pirkite tik tuos kremus nuo saulės,
kurie yra „plataus spektro” (angl.
„broad spectrum”), nes jie apsaugo
nuo dviejų tipų ultravioletinių spin-
dulių – UVB ir UVA. Abu spindulių ti-
pai gali sukelti odos nudegimus, anks-
tyvą senėjimą ir odos vėžį, todėl neį-
sigykite per klaidą saulės kremo, ku-
ris saugo tik nuo vieno tipo ultravio-
letinių spindulių (beje, dabar tai by-
loja tik viena, kad kremas pasenęs –
tai paaiškinsime vėliau). 

� Saulės kremai, kurių SPF yra nuo 2
iki 14 bei kurie saugo tik nuo vieno
tipo ultravioletinių spindulių, neap-
saugo nuo pavojingo odai saulės po-
veikio. Ant tokių kremų etikečių turi
būti įspėjimas, kad kremas neapsaugo
nuo saulės sukeliamo odos nudegimo,
vėžinių susirgimų ir ankstyvo odos
senėjimo.

� Saulės kremų gamintojai dažnai
ant pakuočių rašo, kad jų produktas
atsparus vandeniui bei prakaitui, ta-
čiau šiais užrašais anksčiau jie galė-
davo puošti etiketes be jokio įrodymo

Kremai nuo saulės – patarimai ir naujienos

(nuo šiol pasikeitus reikalavimams,
šie užrašai turėtų išnykti). Nepri-
klausomi tyrimai parodė, kad mau-
dantis ar smarkiai prakaituojant, sau-
lės kremas apsaugo odą nuo 40 iki 80
minučių.

� Didžiausias ir labiausiai apsaugan-
tis SPF siekia 50. Tyrimai neįrodė,
kad kremai, kurių SPF didesnis nei 50
yra veiksmingesni, todėl nepermokė-
kite už žymiai brangesnius kremus
nuo saulės, su didesniu nei pakanka-
mas apsaugos nuo saulės faktoriumi.

O štai ,,Fresh” kosmetikos kon-
sultantė Regina Butkus supažindina
mus su naujomis taisyklėmis, kurios
nuo šiol privalomos apsaugos nuo
saulės produktus gaminančioms ben-
drovėms. 

Pirmą kartą per 33 metus FDA
(Food and Drug Administration) pa-
keičia užrašą dėl UVA ir UVB – nebe-
bus rašoma ,,plataus spektro” ar ne.
Jeigu produktas nėra ,,plataus spekt -
ro”, jis neapsaugo nuo odos vėžio ir

ankstyvo senėjimo. Taip
pat nebebus rašoma,
kad produktas ,,atspa-
rus vandeniui”. Bus nu-
rodoma, kad kremas
yra atsparus vandeniui
40 arba 80 minučių. 

Kiekvienas produk-
tas SPF 30 ir daugiau
apsaugo odą nuo kenks-
mingo ultravioletinių
spindulių poveikio. SPF
50 apsaugo odą 98 proc.,
SPF 20 arba 30 – 97 proc.
Skirtumas nežymus, bet
problema ta, kad žmo-
nės lengvesnio kremo
naudoja nepakanka-
mai. Kad oda būtų ap-
saugota, reikia 1–2 oz.
apsauginio kremo kas
40 ar 80 minučių. 

Specialistai pri-
mena, kad net ir naudo-
dami kremą nuo saulės,
stenktumėtės riboti
laiką, praleidžiamą tie-
sioginės saulės šviesoje,
ypač nuo 10 val. ryto iki
2 val. p. p. Taip pat ne-

pamirškite apsaugoti galvos ir akių.
Kokie kremai yra geriausi? Re-

gina Butkus pataria etiketėje tarp pa-
grindinių sudedamųjų dalių ieškoti
cinko oksido ir titano dioksido. Jos
nuomone, geriausia naudoti vaikams
skirtus arba su drėkinančiais kom-
ponentais, kurie kartu yra ir antiok-
sidantai. Tokie produktai būtų, pvz.
,,Fresh Soy moisturizing cream SPF
20” (veidui), ,,Aveeno Mineral Block”,
,,Neutrogena purescreen” ar ,,Pure -
&free baby sunscreen”.

Specialistė atkreipia dėmesį ir į
lūpas, kurių oda greičiau sugeria
viską negu veido ar kūno oda. Jei ne-
naudojate ekologiško lūpų pieštuko
nuo saulės, ji pataria prieš lūpų dažus
kaip pirmą sluoksnį naudoti kokį
nors organinį produktą (,,Fresh” turi
,,Lip treatment”), kad bent apsaugo-
tumėte lūpas nuo chemikalų povei-
kio. 

Pagal įvairius šaltinius paruošė 
Ramunė Lapas

Kas nutiktų, jei 
akimirksniu pradingtų Saulė?

Galite būti ramūs bent dėl to, jog tokiu atveju dar tikrai suspėtume
,,Facebook” parašyti atsisveikinimo žinutes. Jei į šaldytuvą įdėsi-
me karš tą puoduką kavos, akimirksniu jis neatšals. Panašiai būtų

ir staiga „iš jungus” Saulę (kas praktiškai neįma noma). Žemė šilta, paly-
ginti su ją su pančia erdve, išliktų dar kelis milijonus metų. Tačiau mes,
žeme vaikš čiojantys padarai, pražūtingą atšalimą pajustume anksčiau.

Per savaitę paviršiaus tempera tūra Žemėje nukristų iki -18 laipsnių
pagal Celsijų. Per metus pasiektų -73°C. Viršutiniai vandenynų sluoks-
niai pasidengtų ledu. Tačiau būtent šis viršutinis ledo sluoksnis dar šim-
tus tūkstančių metų vandenyną sau gotų nuo visiško vandenynų užšali-
mo. Praėjus milijonams metų mūsų planetos temperatūra nukristų iki
stabilių -240°C. Pasak California tech nologijų universiteto profesoriaus
David Stevenson, ši temperatūra reikštų, jog suvienodėjo šiluma, ku rią
spinduliuoja Žemės branduolys, ir šiluma, kuri į kosmosą spinduliuoja-
ma nuo Žemės paviršiaus.

Nors kai kurie mikroorganizmai liktų gyvi, tačiau absoliuti daugu-
ma gy vybės formų ilgai neišgyventų. Fotosintezės procesai sustotų
beveik akimirksniu, ir dauguma augalų nu vystų per porą savaičių. Kita
vertus, tvirtesni medžiai, dėl lėto metabolizmo ir sukauptų reikalingų
medžiagų atsargų, dar galėtų išgyventi keletą dešimtmečių. Pakirtus apa-
tinę mitybos grandinės grandį, dauguma gy vūnų taip pat išmirtų gana
greitai. Vis dėlto, maitėdos dar savo gyvybe pasidžiaugtų, kol juos galuti-
nai pribaigtų šaltis.

Žmonija turėtų bent porą pasi rin kimų, kaip pratęsti savo egzistavi-
mą. Galima būtų gyventi povandeniniuose laivuose, panardintuose pačio-
se giliausiose ir šilčiausiose vandenynų vietose. Kitas, kiek pa trauk lesnis
būdas, būtų įsikurti atomine ar geotermine energija apšildomose terito-
rijose. Vienas iš geriausių pasirinkimų būtų Islandija, kurioje apie 87
proc. namų apšildomi geotermine energija. Žmonės šimtus metų galėtų
naudotis vulkanų šil u ma, teigia Rochester universiteto profesorius Eric
Blackman.

Aišku, Saulė ne tik šildo Žemę. Ji taip pat atsakinga už tai, kad neiš -
skristume iš savo orbitos. Staiga pra dingus Saulės masei (tai taip pat
prak tiškai neįmanoma), planeta į kos  moso platybes išlėktų kaip išsuktas
ir nutrūkęs nuo virvutės kamuo liukas.

Delfi



ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Šiais laikais labai madinga vie -
šai skelbti privačius pasikalbė-
jimus, nugirstus ar elektroniš-

kai  įrašytus. Tokie paviešinimai kar-
tais  išauga į skandalus ar net tarp-
tautines kri    zes. Neseniai gavau vieno
to kio pa sikalbėjimo įrašą. Tai nėra
eilinis mirtingųjų pasikalbėjimas,
bet „pavogtas” tiesiai iš Dangaus.
Kal    basi Dievas su šv. Pranciškumi.

Dievas: Pranciškau, tu daug nu -
simanai apie  darželius ir gamtą. Kas
ten darosi žemėje? Kas nutiko pie -
nėms, žibutėms, dobilėliams ir ki -
tiems augalams, kuriuos aš sukūriau
pasaulio pradžioje? Aš turėjau labai
gerą gėlininkystės planą. Mano ką tik
minėti augalai auga bet kokioje že-
mėje, atlaiko sausras ir greitai dau -
gina si. Jų žiedų sultys privilioja pe -
teliš kes, nektarą kopiančias bitutes
ir  paukščius giesmininkus. Laukiau
pamatyti gražiai pražydusio darželio,
bet  tematau tik  žalius  kvadratukus.

Šv. Pranciškus: Ten žemėje ap-
sigyveno tokios gentys, save vadinan -
čiomis priemiesčionimis. Jie Tavo gė -
les pavadino piktžolėmis ir pradėjo
jas naikinti, o vietoj jų augina žolę. 

Dievas: Žolę? Bet ji labai nuo-
bodi. Neturi spalvingumo, nepri-
traukia peteliškių, paukštelių gies-
mininkų ir bičių, bet tik kirminus ir
sliekus. Žo lė jautri temperatūros pa-
sikeitimams. Ar tie priemiesčionys
tikrai nori  tos žolės?

Šv. Pranciškus: Matyt, kad  no -
ri. Jie deda daug pastangų ją au  ginti
ir išlaikyti žalią. Kiekvieną pava sarį
jie tą žolę tręšia, o chemikalais   nu-
nuodija visus kitus ten augančius au-
galus.

Dievas:  Pavasario lietus ir šiltas
oras labai padeda augalams sparčiai
augti. Tai turėtų juos džiuginti.
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ADVOKATAI

Paviešintas Dievo pokalbis 
su šv. Pranciškumi

šaknis  ir palaiko žemę drėgną ir tra-
pią?

Šv. Pranciškus: Išvežę lapus jie
važiuoja į daržininkystės parduotu ves
ir nusiperka maišus medienos skied-
relių. Tada jas iškrato ten, kur lapai
buvo nukritę.

Dievas: O kur jie gauna tas me -
dienos skiedreles?

Šv. Pranciškus: Jie pjauna me -
džius ir juos  tiesiog sumala. Iš to ir
gauna tas skiedreles.

Dievas: Užteks!  Daugiau apie tai
nenoriu nei galvoti. Šv. Katerina! Tu

esi atsakinga už kultūrinį gyvenimą
danguje. Kokie filmai yra numatomi
šiam vakarui?

P. S. Prieš keletą metų vienoje
„Draugo” skiltyje ir aš panašiai ra -
 šiau, atsiliepdamas į Juozo Gailos ap -
mątymus apie savo sodininkystę ir
daržininkystę.  Spėju, kad  tada ponas
Dievas ar šv. Pranciškus mūsų po -
kalbį girdėjo ir dabar jį, be abejo,
prisi mena. Pamokėlė ateičiai: niekada
ne žinai, kada ir kas gali tavęs klau -
sytis.

Šv. Pranciškus: Iš tikrųjų tai ne,
Viešpatie. Kai tik žolė pradeda augti,
jie ją pjauna, kartais net du kartus
per savaitę.

Dievas: Jie ją pjauna? Ar tada jie
ją džiovina ir suriša į kamuolius kaip
šieną?

Šv. Pranciškus: Ne visai taip.
Daugelis ją sugrėbia ir sudeda į mai -
šus.

Dievas: Sukrauna į maišus? Ko -
dėl? Ar tai jų pajamų šaltinis ir  jie  tą
žolę parduoda?

Šv. Pranciškus: Priešingai! Jie
moka, kad tą žolę išvežtų.

Dievas: Palūkėk! Jie tręšia žemę,
kad žolė augtų, o kai ji auga, jie ją
pjau na ir moka už jos išvežimą?

Šv. Pranciškus: Taip, Dieve!

Dievas: Jie, priemiesčionys, turi
džiaugtis, kai mes sumažiname lietų
ir pakeliame temperatūrą. Tai pri -
stab do žolės augimą ir sumažina jų
darbą.

Šv. Pranciškus: Netikėsite, bet
kai žolė pristoja greitai augusi, jie iš -
tempia savo vandens čiurkšles ir mo -
ka už vandenį, kuriuo laisto tą žolę.
Laistoma žolė atsigauna ir vėl grei -
čiau auga, o  priemiesčionys  ją pjau -
na ir toliau moka už jos išvežimą.

Dievas: Nesąmonė! Bet jie pasi-
laiko medžius. Tai buvo tikrai kūry-
binga iš man pusės. Pavasarį medžiai
augina lapus, kurie vasarą duoda gro -
 žį ir pavėsį.  Rudeniui atėjus lapai nu-
krenta ant žemės ir ją apdengia tar  si
paklodė, kad galėtų prilaikyti drėgmę
žemėje ir apsaugoti medžius ir krū-
mus. Tai natūralus gamtos ciklas.

Šv. Pranciškus: Jūs geriau da -
bar atsisėskite. Priemiesčionys  su-
galvojo savo ciklą. Lapams vos nukri-
tus jie juos grebia į krūvas ir kažkam
mo ka už jų išvežimą.

Dievas: Jokiu būdu! Kaip  atėjus
žiemai jie apsaugoja krūmų ir me džių

Apsilankykite „Draugo” internetinėje 
svetainėjewww.draugas.org



puodelius verdančio vandens, užden -
kite, suma žinkite ugnį ir patroškin -
kite 40 minučių. 

3. Bulvėms iškepus įmuškite
kiau  ši  nius, dar kiek pakaitinkite ir
patiekite keptuvėje su duonos skre-
bučiais.

Špinatais įdaryti 
saldieji svogūnai

Reikės: 1 sv špinatų, 4 didelių sal -
džiųjų svogūnų, poros šaukštų sviesto,
puodelio grietinėlės, 2 kiau šinių, 1–2
oz sutarkuoto šveicariško ar kitokio
kietojo sūrio, 16 šviežių lau ro lapų, pet-
ražolių, druskos, pipi rų.

1. Nuplaukite špinatus, išrūšiuo -
kite špi natų lapus ir 3–4 minutes ap-
virinkite juos pasūdytame vandenyje.
Nukoškite, nuvarvinkite ir gerai ap-
spaudykite, kad būtų sausesni.

2. Nulupkite svogūnus, trečdalį
vir šaus nupjaukite, vidų atsargiai iš -
skobkite tvirtu šaukštu. Viršūnėles ir
minkštimus atidėkite.

3. Keptuvėje pakaitinkite sviesto,
su dėkite svogūnus ir uždengus vis pa -
vartant pakepinkite, kol pradės gelsti.

4. Likusias svogūnų dalis smul-
kiai sukapokite ir pakepinkite kitoje
keptuvėje ant labai lėtos ugnies, kad
ne  pakeistų spalvos.

5. Gerai nusausintus špinatus du -
benyje sumaišykite su didžiuma grie -
ti nėlės, sukrėskite pakepintus su ka -
potus svogūnus, suplaktus kiauši nius,
su tarkuotą sūrį, pagal skonį pridėti
druskos ir pipirų.

6. Svogūnus kupinai prikimškite
įda ro. Lauro lapus sumeskite į ver-
dantį pa sūdytą vandenį ir kiek apvi -
rinkite.

7. Ant kiekvieno svogūno uždė ki -
te po 4 lauro lapus ir apriškite siū lu,
kad lai kytųsi. Svogūnus sudė kite į ke-
pimo skardą ir 20 minučių kepkite
425˚ F karš tumo orkaitėje. Išėmus iš
or kai tės nuriškite siūlus, nuimkite
lauro lapus, ant viršaus uždėkite po
šaukštelį pomidorų tyrės ir, pašovus į
orkaitę, dar 2 minutes pakepinkite.
Patiekiant apiberkite kapotomis pet-
ražolėmis.

Špinatų apkepas

Reikės: 1 sv špinatų, puodelio
avižų dribsnių, puodelio pieno, ½ sv
kietojo sūrio, 3 kiaušinių, 2 šaukštų
majonezo, 2 šaukštų pjaustytų krapų,
druskos, maltų juodųjų pipirų, alie-
jaus, sezamų, fetos, sviesto.

Dribsnius užpilkite puodeliu
karš to pieno ir leiskite 20 minučių pa-
stovėti. Kiaušinius išplakite su

druska ir pipirais, į plakinį po šaukš -
tą dėkite dribsnius su pienu ir vis pla-
kite – pamažu, lengvais judesiais. Tuo-
met sudėkite krapus, majonezą, špi-
natus, tarkuotą kietąjį sūrį ir ge rai iš-
maišykite. Kepimo indą patepkite
sviestu, į jį supilkite paruoštą ma sę.
Kepkite 375˚F temperatūros orkaitėje
30 minučių, tada ištraukite, aptepkite
aliejumi, apibarstykite sezamais ir
feta ir kepkite dar 10 minučių. Leiski -
te atvėsti.

Vištienos kotletukai 
su varške ir špinatais

Reikės: 1 sv ar 1 1/2 sv vištų krū-
tinėlių (be kaulų ir odos), kiauši nio,
2–3 šaukštų avižų sėlenų, svogū no, puo -
delio varškės, špinatų, 2–3 skil telių čes-
nako, druskos, maltų juodųjų pi pirų.

Vištieną smulkiai supjaustykite
arba sumalkite. Svogūną sutarkuo ki -
te arba labai smulkiai supjaustykite. Į
dubenį sudėkite mėsą, įmuškite kiau -
 šinį, suberkite svogūnus, sėlenas, pa-
gardinkite druska, pipirais ir kruop-
ščiai išmaišykite. Jei masė pa sirodys
kiek skystoka, galite įdėti dar vieną ar
du šaukštus sėlenų. Špina tus pakai-
tinkite keptuvėje. Paruoš kite įdarą:
varškę ir špinatus sumai gykite ša-
kute, išspauskite česnakus, įberkite
druskos ir išmaišy kite. Su formuokite
kotletukus su įdaru ir iš kepkite alie-
juje. Galite patiekti su bet kokiu gar-
nyru, taip pat ir su šviežių daržovių
salotomis.

Pyragas su lašiša ir špinatais

Reikės: 1 sv sluoksniuotos tešlos,
¼ sv špinatų, ½ sv lašišos, 3 oz mo -
carelos, 2 kiaušinių, šaukšto sviesto,
aliejaus.

Špinatus 3 minutes pakaitin kite
keptuvėje su sviestu. Lašišą iš vir kite
garuose, atvėsinkite ir susmul kin kite.
Galima apkepti ir keptuvėje. Kiauši-
nius išvirkite ir supjaustykite nedi-
deliais gabaliukais. Sūrį supjausty-
kite juostelėmis. Ke pimo formą pa-
tepkite aliejumi. Tešlą iškočiokite
taip, kad būtų du kartus didesnė už
formos dugną. Įklokite tešlą ant dug -
no, kitą jos dalį palikite išorėje. Ant
įklotos tešlos dėkite supjaustytus
kiau šinius, ant jų – špinatus, paskui –
lašišą. Žuvį apdenkite likusia tešla ir
užspauskite kraštus. Padarykite įpjo-
vas, kad išeitų garai, ir kepkite 400˚F
temperatūros orkai tėje 30 minučių.
Patiekite su lengvo mis daržovių salo-
tomis.

Paruošta pagal 
kn. „Rink tiniai valgiai iš viso pasaulio”
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Virtinukai su špinatais

Reikės: špinatų, varškės, kiauši -
nio, 2 šaukštų pieno, grietinės, miltų,
fermentinio sūrio, druskos, žalumynų
(svogūnų laiškų, krapų, petražolių).

Varškę sutrinkite su kiaušiniu,
įpilkite pieno (pieną galite pakeisti ke-
fyru ar grietine), sudėkite smul kiai
sukapotus žalumynus, įberkite drus-
kos. Atskirai patroškinkite špi na tus
su grietine, leiskite jiems at vėsti ir su-
dėkite į varškę. Į varškės masę įber-
kite miltų ir išminkykite tešlą – ji ne-
turi būti labai kieta. Pa darykite volelį
ir supjaustykite gaba lėliais, juos su-
dėkite į pasūdytą verdantį vandenį ir
virkite, kol iškils. Virtinukus sudėkite
į keramikinį in dą, apliekite grietine,
apibarstykite tarkuotu sūriu ir pa-
šaukite į orkaitę. Kepkite apie 30 mi-
nučių.

Brokoliai su špinatais ir 
grie tinės padažu

Reikės: špinatų, brokolių, porų,
grietinės, sviesto, miltų, druskos.

Išvirkite brokolius, leiskite at vės -
ti ir supjaustykite nedideliais ga ba -
liukais. Keptuvėje storu dugnu pa troš -
kinkite svieste supjaustytus porus.
Tada įdėkite grietinės, suber kite vir-
tus brokolius ir supjaustytus špina-
tus. Troškinkite, kol špinatai su -
minkš tės, pabarstykite druska, įber -
ki te šaukštą miltų ir maišykite, kol
padažas sutirštės.

Kiaušinienė su špinatais

Reikės: špinatų (apie 4 oz), 2
šaukš tų pieno, 2 kiaušinių, 2 šaukštų
aliejaus, druskos, žalumynų (krapų ar
petražolių).

Špinatus supjaustykite, išvirkite
pasūdytame vandenyje, suverskite į
sietelį ir palaukite, kol nuvarvės. Ta da
sudėkite į keptuvę ir lengvai ap -
kepkite aliejuje. Apkeptus špinatus
perdėkite į kepimo indą, tolygiai pa -
skirstykite ir apliekite su pienu iš -
plaktais kiaušiniais. Kepkite 375˚F
karštumo orkaitėje 15 minučių. Prieš
patiekdami į stalą, apibarstykite ža -
lu mynais. Jei gaminsite didesniam
žmonių skaičiui, naudokite dukart ar
tris kart daugiau produktų, tačiau alie-
jaus galite pilti tiek pat – du šaukš tus.

Grietinėlės ir špinatų padažas

Reikės: 10–30 didelių špinatų la -
pų, šaukšto sviesto, puodelio grietinė-
lės, 2 skiltelių česnako, šaukštelio cit-
rinų sulčių, ½ šaukštelio cukraus, drus-
kos, maltų juodųjų pipirų.

Špinatų lapus nuplaukite, sudė ki -

te į kiaurasamtį, nuplikykite verdan-
čiu vandeniu ir kruopščiai nuspaus -
kite skysčio perteklių. Tuomet su-
smulkinkite beveik iki vienalytės ma-
sės. Grietinėlę pašildykite gilioje kep-
tuvėje ant mažos ugnies, įdėkite
sviesto, įberkite druskos, pipirų, cuk -
raus, įpilkite citrinų sulčių ir gerai iš-
maišykite. Tuomet į padažą sudė kite
špinatus ir susmulkintus česna kus.
Kai padažas užvirs, nukelkite nuo ug-
nies. Puikiai tinka prie bet kokių žuvų
ir jūrų gėrybių.

Žuvų kotletukai su špinatais

Reikės: 2 sv maltos žuvies, ¼ sv
špinatų, 2 kiaušinių, 2 šaukštelių mil -
tų, 4 oz kietojo sūrio, po pusę indelio
majonezo ir grietinės, pusės puodelio
pieno, druskos, maltų juodųjų pipirų,
kitų prieskonių.

Špinatus sudėkite į keptuvę be
aliejaus ir tiesiog leiskite jiems su -
minkštėti arba atitirpti (jei jie šal -
dyti). Žuvį sumaišykite su špinatais,
įmuškite kiaušinius, įberkite miltų,
pagardinkite druska, pipirais, kitais
mėgstamais žuvų prieskoniais ir vis -
ką gerai išmaišykite. Sūrį supjaus ty -
kite griežinėliais. Iš gautos masės for-
muokite kotletukus, į jų vidų įdėkite
po du griežinėlius sūrio. Jeigu reikia,
ant viršaus dar uždėkite žuvies faršo
ir padarykite rutulio formos kotletus.
Juos sudėkite į kepimo indą ir už -
pilkite padažu (majonezo, grietinės ir
pieno mišiniu). Kepkite orkaitėje maž -
daug 20 minučių.

Sriuba su špinatais

Reikės: 4 puodelių vištienos sulti-
nio, poro, 2 kiaušinių trynių, 4 oz špi-
natų, morkos, puodelio šaldytų žirne-
lių, ½ puodelio grietinėlės, kario milte-
lių, druskos, maltų juodųjų pi pirų.

Baltąją poro dalį ir morką su-
pjaustykite plonais griežinėliais. Juos
sudėkite į verdantį sultinį ir virkite 5
minutes. Špinatų lapus supjaustyki te.
Juos suberkite į sultinį kartu su žir-
neliais. Pavirę porą minučių nu -
kelkite nuo ugnies. Sumaišykite grie-
tinėlę, trynius, karį, pipirus, druską ir
supilkite šį mišinį į sultinį. Pavir kite
dar 5 minutes.

Provanso bouillabaisse 
d’epinards

Reikės: 2 sv špinatų, 1 didelio svo -
gūno, 4 šaukštų alyvuogių aliejaus, 1 sv
bulvių, šafrano, česnakų, 4 kiauši nių,
baltos duonos skrebučių, druskos, pi-
pirų.

1. Nuplaukite špinatus, išpjau kite
kotus ir keletą minučių pavirin kite
pasūdyta me vandenyje. Svogūną nu-
lupkite, rupiai sukapokite, suber ki te
didelėn aliejumi pašlakstyton kep tu -
vėn ir švelniai pa ke pinkite ant lėtos ug -
nies, kad su minkš tėtų, bet neparus tų.

2. Špinatus nusausinkite, sudėki te
į keptuvę ant svogūnų ir kiek pa ke -
pinkite, vis pavartant mentele. Su dė -
kite nu luptas ir plonai supjaustytas
bulves. Pagardinkite druska, pipirais,
šafranu bei 1–2 nuluptomis ir su trin -
tomis česnako skiltelėmis. Įpilkite 4

MŪSŲ STALUI

Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

Patiekalai su špinatais



laiptų, bet vaizdas labai gražus. Galė-
jai matyti didelę miesto dalį ir Eifelio
bokštą, o taip pat – Seine upę.

Nusileidę iš bokšto, keliavome į
Louvre. Louvre yra labai didelis mu-
ziejus, tad  jam reikia skirti daug
laiko. Vienas iš paveikslų, kuris man
patiko, buvo „Mona Lisa”. Labai daug
žmonių bandė jį nufotografuoti. Kitas
– tai „Kaano vestuvės” (iš Švento
Rašto). Tai didžiausias paveikslas pa-
saulyje.  Mačiau skulptūrą „Win ged
Victory” („Sparnuota pergalė”) – di-
delę ir labai įspūdingą. Graikų kal-
boje jos pavadinimas yra „Nikė”! Ma-
čiau daug kitų labai gražių pa veikslų
ir skulptūrų. Mums ten bebūnant, įsi-
jungė signalizacija. Mes nekreipėme
dėmesio, nes ir kiti lan kytojai pasiliko.
Po kiek laiko ji nutilo. Po to  nu vy kome
iki Arch de Triumphe. Čia irgi paki-
lome laiptais į viršų, matėme Eifelio
bokštą ir daug kitų gražių vaiz dų. Čia
man irgi labai patiko – buvo pakanka-
mai aukštai, bet ne per aukštai, kad
galėtum viską gerai matyti.

Kitą rytą keliavome į Rodin
skulptūrų muziejų. Man labai patiko
„Mąstytojas” („The Thinker”), „Buči -
nys” („The Kiss”) ir „Pragaro vartai”
(„Gates of  Hell”). „Mąstytoją” ypač
norėjau pamatyti, nes ta skulptūra
buvo pažįstama iš filmų bei knygų.
„Pragaro vartai” įspūdingi tuo, kad
juose labai daug mažų detalių. Mu -
ziejaus teritorijoje yra gražus sodas
su medžiais ir krūmais. Čia tikrai

buvo labai daug gražaus meno. Ten
nusipirkau marškinėlius su užrašu „I
Think Therefore I Am”  („Mąstau, to -
dėl esu”). Gatvėje kioske nusipir kome
blynelių – crepes ir metro važiavome į
Sacre Coeur baziliką. Ji pastatyta 1914
metais – tai vienas iš naujesnių dide-
lių pastatų Paryžiaus centre. Ji irgi
la bai graži – iš balto ak mens, pasta-
tyta ant kalno viršaus, ap linkui toli
ma tyti... Į Baziliką mes ki lome funi-
kulieriumi, kas buvo įdo mu. Bazili-
kos viduje draudžiama fo tografuoti.
Tada mes susitikome su tėčio draugu,
kuris mums aprodė Latin kvartalą –
universiteto rajoną. Čia turistų ne-
buvo daug, bet man buvo įdomu žiū-
rėti į senus pastatus.

Paskutinę dieną norėjome aplan -
kyti Operos pastatą. Iš lauko buvo
gra žu, bet į vidų įeiti negalėjome. Aš
buvau truputį nusiminęs. Tada mes
nu ėjome pasižiūrėti „Statue of  Li -
berty” (Laisvės statulos kopija, bet
ma žesnė) netoli Eifelio bokšto. Ji pa-
statyta salos upės viduryje.  Sala pri-
taikyta sportui. Matėme ir Laisvės
statulos fakelo kopiją. Dar nuėjome
prie fontano – kitoje upės pusėje nuo
Eifelio bokšto. Fontanas įspūdingas,
bet man ypač buvo įdomu stebėti,
kaip policija bandė sugaudyti nelega-
lius prekybininkus.

Man labai patiko kelionė į Pran -
cūziją – ypač patiko Eifelio bokštas.
Aš tikrai siūlyčiau aplankyti Pran -
cūziją, pabuvoti ne tik Paryžiuje, bet
aplankyti ir kitą kurį mies tą, kad ir
Lyon.
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,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

Užsakykite ,,Draugą” sau ir tiems, kurie jo dar neskaito. 
Nudžiuginkite jaunas šeimas, gimines, pažįstamus švenčių, 

gimtadienių ar kitomis progomis, padovanodami jiems laikraštį. 

Čekius rašykite ,,Draugas” ir siųskite adresu: 
4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629. 

,,Draugą” užsisakyti saugiai ir greitai galite ir internete –
www.draugas.org (,,PayPal” dešinėje pusėje ,,Sumokėti”) 

Naujiems prenumeratoriams taikoma 20 proc. nuolaida – 
metinė laikraščio prenumerata kainuoja tik 120 dol.

A † A
Kun. dr. KĘSTUČIUI TRIMAKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame giminėms, artimie -
siems ir draugams.

Kun. Kęstučio didelio pasiaukojimo dėka, kelerius
metus mūsų parapijoje buvo aukojamos šv. Mišios lie-
tuviškai.

Ilsėkis ramybėje, auksini Dievo tarne, kunige
Kęstuti!

Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos kunigai,

parapijiečiai, choristai, skaitovai
ir patarnautojai

Mokytoja, Direktorė, Vyresnioji, Misijos vadovė

A † A
SESUO 

M. JOANELLA
FAYERT, SSC

Po ilgos ligos, mūsų mylima seselė mirė 2013 m. liepos 22 d.,
sulaukusi 88 metų.

Į vienuolyną įstojo iš Shenandoah, PA. Vienuolyne įžaduose
išgyveno 68 metus.

Dirbo mokytoja Our Lady of  Vilna, Providence of  God
mokykloje Čikagoje, misijos vadove Šv. Kryžiaus ligoninėje,
vadovavo parapijos seselių motiniškam namui Čikagoje, kuria-
me nuo 1978 m. iki 1988 m. dirbo vyresniąja. Sesuo Joanella pra-
dėjo bylą dėl Motinos Marijos Kaupaitės beatifikacijos.

Nuliūdę liko: dukterėčios Louise Morgan, Julie Davis ir
Betty Gunsenhouser, sūnėnas Matthew Tierney.

Ji buvo dukra a. a. George ir a. a. Mary Fayert, sesuo a. a.
Julia Gillis, a. a. Helen Jessick ir a. a. Mary Tierney ir teta a. a.
Helen Gillis.

Velionė bus pašarvota penktadienį, liepos 26 d. nuo 3 val. p. p.
iki 7 val. v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd.,
Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 val vakaro.

Laidotuvių šv. Mišios šeštadienį, liepos 27 d. 9:30 val. r. Šv. Ka -
zimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo
Joanella bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti „SSC Retirement Fund”. 
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse

bei pasimelsti už seselės sielą.

Šv. Kazimiero seserys

Laidot. direkt. Lack & Sons FH, tel. 773-776-1324

A † A
GENOVAITĖ BUDRAITIENĖ

KEMEŽYTĖ

Mirė 2013 m. liepos 23 d. savo namuose, sulaukusi 93 metų.
Gimė Kaune, Jono ir Elenos Kemežių šeimoje.
1949 m. atvyko į Ameriką. Iki 1984 m. gyveno Marquette Park,

Chicago, IL. Pastaruosius 28 metus praleido Harbert, MI. Dėl už-
jaučiančios širdies ji buvo mylima šeimos ir draugų.

Nuliūdę liko giminės Lietuvoje ir  draugai Amerikoje.
A. a. Genovaitė buvo žmona a. a. Stasio.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, liepos 25 d. nuo 10 val. r. iki

11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
(Marquette Park), kurioje 11 val. ryto aukojamos šv. Mišios. Po
šv. Mišių a. a. Genovaitė palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
pa  simelsti už velionės sielą.

Nuliūdę artimi draugai

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Kelionė į Prancūziją
Atkelta iš 10 psl.

Andrius su tėveliu Arc de Triomphe viršuje.                   Andriaus Kriaučiūno nuotraukos
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� Daytona Beach, Florida valstijoje,
liepos 18 d. sulaukusi 91 metų am-
žiaus mirė Veronika Janušaitienė, il-
gamete Čikagos gyventoja ir viena iš
,,Paramos” krautuvės savininkių. Pa-
laidota Daytona Beach šalia vyro Jur-
gio Janušaičio. Velionė paliko tris duk-
ras: Danguolę Teresę /Terry Weed (Flo-
rida), Ramunę Badauskienę (Atlanta),
Rasa Skvirblienę (Čikaga), tris  anūkes
bei du proanūkius.

� Rugpjūčio 3 d., 12 val. p. p., Čika-
gos šauliai organizuoja pikniką, kurio
me tu surinktos lėšos bus skiriamos
Jaunimo centro kiemelyje esančiam
Laisvės Kovų paminklui atnaujinti. Pik-
nikas įvyks Tempier Lake Woods, Cook
County Forest Preserve (131st and Will
Cook Rd.). Norintys  paaukoti paminklo
atnaujinimui, aukas gali siųsti: ,,Lietu-
vos šaulių sąjunga išeivijoje”, 4750 S.
Rockwell St, Chicago, IL 60632. Jei
turite klausimų, skambinkite Linui Mar-
ganavičiui: 773-875-4532 arba Juliui
Butkui: 773-899-1067.

� Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 12 val.
p.  p. JAV LB Waukegan-Lake County
apy linkė visus maloniai kviečia į Vasa-
ros palydų šventę, Van Patten Woods,

Shelter D, kuris yra prie kelio Route
173, į rytus nuo kelio Route 41 kelio,
Wadsworth, Illinois.  Tel. pasiteirauti:
847-405-0794.

� Namuose mokomų vaikų tėvai kvie-
čiami į konferenciją – Catholic Home-
school Conference, kuri vyks liepos
26–27 dienomis Norh Central College,
RCC Building, 440 S. Breinard St.,
Na perville, IL. Daugiau informacijos:
www.ihmconference.org arba tel. 540-
636-1946.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Liepos 25–28 dienomis Quincy, MA,
vyks Lietuvos Vyčių 100-mečio jubi -
liejinis suvažiavimas. 

� Rugpjūčio 18–25 dienomis Ne ringo -
je vyks stovykla ,,Meno8Dienos”. Dau -
giau infor macijos ir registracijos anke-
tas rasite Neringos svetainėje: www. -
nerin ga.org, o iš kilus klausimams, pra-
šome kreiptis į Danguolę Kuolienę el.
paštu: danguole@ kuolas.com arba
tel. 781-383-6081.

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

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

SKELBIMAI

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:

www.draugas.org

Giedojome himną
2013 m. liepos 6 d. Sunny Hills, FL, JAV Lietuvių Bendruomenės apy linkės pir -

mininkės Elenos Že berta vi čienės na muose susibūrė gru pė lietuvių pami nėti Lietuvos
Vals tybės die ną ir su tautiečiais visame pa sau lyje sugie doti Lietuvos himną.

 Šventės pradžioje buvo prisimin tas Lietuvos Karaliaus Mindaugo ka rūnavimas. Ta
proga perskaitytas eiliuotas aprašymas „Mindaugo krikš tas” iš XIII a. Livonijos kronikos.

Sugiedoję „Tautišką giesmę” dar ilgai bendravome, vaišindamiesi už kandžiais ir gai-
vinančia žolelių arbata.  

Vilniaus centrą puošia skulptūra,
skirta Vilniuje gimusiam garsiam pran-
cūzų rašytojui Romain Gary. Bronzinė
skulptūra, vaizduojanti devynmetį ber-
niuką, prie krūtinės prispaudusį guminį
batą ir užvertusį galvą į dangų, iškilusi
priešais Lietuvos rusų dramos teatrą,
šalia J. Basanavičiaus ir Mindaugo gat-
vių sankryžos įrengtame skverelyje.
Viename iš senųjų J. Basanavičiaus gat-
vės, anksčiau vadintos Pohulianka,
namų R. Gary gyveno vaikystėje, su
motina grįžęs iš Rusijos. 

ELTA

Vilniuje įamžintas garsus 
prancūzų rašytojas Romain Gary

Skulptūra Vilniuje gimusiam rašytojui Romain Gary.
Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Didžiosios Britanijos karinio laivo ,,HMS Lancaster” įgula Karibuose švenčia princo
William sūnaus gimimą.                                                                                     EPA–ELTA nuotr.

2013 m. liepos 22 d. LR ambasadoriaus pavaduotojas Simonas Šatūnas JAV Kongrese
surengtoje diskusijoje kartu su JAV administracijos bei JAV analitinių centrų atstovais pri-
statė ES Vilniaus Rytų Partnerystės vadovų susitikimo 2013 m. lapkričio 28–29 d. tikslus, ES
ekonominių ir politinių ryšių stiprinimo su Ukraina, Moldova, Baltarusija, P. Kaukazo šalimis
būdus, ES derybų eigą dėl Asociacijos sutarčių (Association Agreements) bei Laisvosios
prekybos sutarčių (Deep Comprehensive Free Trade Agreements) sudarymo su šiomis šali-
mis. Diskusiją surengė JAV veikianti Centrinės ir Rytų Europos koalicija. Renginyje dalyva-
vo JAV Prekybos atstovo pavaduotoja Rusijos ir Eurazijos klausimais Elizabeth Hafner, CEPA
vyr. ekspertas ambasadorius Keith Smith, George Manson Universiteto ekspertas Kenneth
Yalowitz.

LR ambasados Washington info ir nuotr.


