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Kas nemoka atleisti, sunaikina tiltą, per kurį jam pačiam reikės praeiti. – Lord Gerbert
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ŠIAME NUMERYJE:

Sveikinimai iš LSS jubiliejinės
stovyklos – 6 psl.

Baltimorės Lietuvių namai
kviečia į saldų vakarėlį – 4 psl.

Netruks prabėgti porą metų ir į jubilie-
jinę, dešimtąją Šiaurės Amerikos lie-
tuvių dainų šventę iš visų JAV pakraš-

čių bei Kanados rinksis balsingi lietuviai. Šven -
tė vyks Čikagoje. Apie pasiruošimą jai su orga -
nizacinio komiteto vadovais Kastyčiu Giedrai -
čiu ir Darium Polikaičiu kalbasi Loreta Timu -
kienė.

Nuo  1956 metų Šiaurės Amerikoje vyko de-
vynios lietuvių dainų šventės, septynios iš jų – Či -
kag oje. Kodėl būtent Vėjų mieste dažniausiai ren-
kasi mūsų dainorėliai?

Didelę dalį būsimos šventės organizaci-
nio komiteto sudaro detroitiškiai. Tikėjo-
mės, kad 2015 metais šventė vyks Detroi -
to/Ann Arbor apylinkėje, tačiau su keliais
universitetais nepavykus susitarti dėl salės,
grįžome prie minties, kad geriausiai šventę
bus rengti Čikagoje. Be to, turime galvoti
apie žiūrovus – tikimės, kad Čikagoje jų su-
lauksime gausybės! Šventė planuojama Uni-
versity of  Illinois at Chicago (UIC), miesto
cent re, jau tariamės su kelių viešbučių atsto -
vais dėl šventės  dalyvių  apgyvendinimo. 

– 11 psl.

Padainuosime dainų dainelę
Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventei besiruošiant

Šiemet Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų
(Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose yra jubiliejiniai, nes
atlaidų metu bus iškilmingai paminėtos Lietuvos
Bažnyčiai bei Pivašiūnams svarbios datos. 

Pačiame Lietuvos tautinio atgimimo priešauš-
ryje kardinolas Vincentas Sladkevičius 1988 m. per
Žolinės atlaidus iškilmingai vainikavo malonėmis
garsų Pivašiūnų Švč. M. Marijos su Kūdikiu pa-
veikslą popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis ka-
rūnomis. Paveikslo vainikavimas liudija oficialų
Bažnyčios pripažinimą gautų malonių užtariant

Mergelei Marijai. Vainikavimo metu paveikslui su-
teiktas Švenčiausiosios Dievo Motinos – Nuliūdu-
siųjų Paguodos titulas.

Dėl popiežiaus Jono Pauliaus II parodyto dėme-
sio nedideliam Dzūkijos bažnytkaimiui, Pivašiūnų
Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčia yra įtraukta
į palaimintojo Jono Pauliaus II Piligrimų kelią. Tad
atlaidų metu Pivašiūnuose bus paminėtas ir pal. Jo -
no Pauliaus II apaštališkosios kelionės Lietuvoje 20-
metis. – 3 psl.

Dešimtosios Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės organizacinio komiteto pir-
mininkas Kastytis Giedraitis (d.) ir meno vadovas Darius Polikaitis. 

Katalikai.lt nuotr. Kęstučio Vanago (BFL) nuotr.
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Krikščioniškas pasaulis Mer-
gelės Marijos dangun ėmi -
mo dieną (rugpjūčio 15-ąją)

pradėjo švęsti dar V amžiuje, kai
Jeruzalėje buvo pašventinta Užmi-
gimo bazilika, pastatyta simbolinio
Marijos kapo vietoje, t. y. ten, kur,
kaip tiki katalikai, pasibaigus žemiškajam gyveni-
mui, Jėzaus motina buvo su kūnu ir siela šlovėje pa-
imta į dangų.

Beje, pastarasis faktas tikėjimo dogma pa-
skelbtas tik 1950 metais popiežiaus Pijaus XII. Tai
buvo vienas iš dviejų atvejų, kai buvo pasinaudota
popiežiaus neklystamumo dogma.

Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė mi-
nima daugumoje krikščioniškas šaknis turinčių
Europos valstybių ir paprastai suvokiama kaip pa-
garbos krikščioniškam paveldui išraiška. Pagarba
Marijai kur kas didesnė valstybėse, kur vyrauja
katalikai ir ortodoksai, protestantiškos Bažnyčios
baiminasi, kad itin didelė pagarba Dievo Motinai
gali klaidingai sumenkinti Jėzaus vaidmenį. Lie-
tuva tikrai ne vienintelė pasaulio valstybė, kartais
pavadinama „Marijos žeme”. Taip pat nesame vie-
ninteliai, kur krikščionybės kritikams toks įvardi-
jimas kelia pasaulėžiūrinės alergijos priepuolį.

Paradoksalu, jog Katalikų ir Ortodoksų Baž-
nyčios šiandien kritikuojamos tiek už išpūstą pa-
garbą Mergelei Marijai ir tuo pat metu joms priki-
šamas moters vaidmens sumenkinimas. Populiaru
piktintis, kad katalikai ir ortodoksai nepripažįsta
moters kunigystės, ir kartu tyčiotis iš tos pabrėžti-
nos pagarbos, su kuria kalbama apie didžiulį Ma-
rijos vaidmenį išganymo istorijoje.

Kantrus įsiklausymas į Dievo valią, ištikimybė
iki galo, pasiaukojimas – visos šios savybės, kurios
buvo būdingos Marijai, nėra populiarios šiandien.
Viešojoje erdvėje vyrauja visai kitokios herojės, ku-
rios rungiasi ekscentriškumu, plastinių operacijų
skaičiumi ar apdarų kaina. Žodžiai „Marijos žemė”

kažkodėl gausiems kritikams skamba kaip primi-
tyvizmo, tamsuoliškumo ir nepakantos kitiems sim-
bolis.

Tačiau įdėmiai pažvelkime į Jėzaus motinos
gyvenimą ir tikrai neatrasime jokios neapykantos,
pykčio ar buko prisirišimo prie įprastų socialinių
bei kultūrinių klišių. Priešingai, jai teko sudėtingas
išbandymas plaukti prieš stereotipų ir socialinių
konvencijų srovę.    

Galima žavėtis ar kritikuoti Mariją, tačiau va-
dinti jos gyvenimą banaliu – nesusipratimas. Dau-
gybę kartų banalesnis yra šiuolaikinių ekstrava-
gantiškų kultūros industrijos „blizgučių”, kurios
taip žavi daugumą paauglių merginų, gyvenimai.
Marija mums primena, kad išorinis blizgesys tėra
laiko vėjo blaškoma migla, o išlieka tai, kas kantriai
statoma ant ištikimybės savo pašaukimui pamato.

Neatsitiktinai Mergelės Marijos dangun ėmimo
šventė turi taip pat ir Žolinės pavadinimą, per ją tra-
diciškai dėkojama už derlių, šventinami žolynai.
Ištikimybė savo pašaukimui krikščionybėje suvo-
kiama kaip vaisingiausia savęs realizacija. Mes la-
biausiai išskleidžiame, sunokiname unikalumą, ku-
riuo kiekvienas esame apdovanotas, ne tada, kai
ekscentriškai bandome kopijuoti trumpalaikes ma-
das ar įžymybes, tačiau kai liekame ištikimi tai vie-
natinei misijai, kuria kiekvienas esame apdovano-
tas. Krikščionys tiki, kad kiekvienas žmogus savi-
tai atspindi Kūrėją ir turi tik jam skirtą šventėjimo
kelią. Marijos didybė – drąsa tarti „taip” tam, ką jai
skyrė Viešpats, nors nepalankios aplinkybės gundė
žengti paprastesniu keliu.

Žolinės Mišių liturgijoje Marija vadinama „vil-

ties žvaigžde”. Jos išaukštinimas
kartu yra ir žmogaus išaukštini-
mas, viltis, kurios dalininkais
esame kviečiami būti.

Jau ne kartą pabrėžiau, kad
krikščionybė jokiu būdu nenuver-
tina žmogaus. Priešingai, Dievas

pasitiki žmogumi ir visada palieka jam galimybę
laisvai apsispręsti. Pasak šventojo Augustino, žmo-
gus yra vienintelė būtybė žemėje, kuri gali pakilti
iki pat dangaus, bet taip pat nupulti žemiau nei bet
kas kitas.

Sutinku, kad Žolinė yra savotiškas akibrokš-
tas sekuliariam pasauliui, suprantu, jog neišven-
giamai bus kritikų, tūžtančių dėl to, kad šiai iškil-
mei suteiktas valstybinės šventės statusas. Kita ver-
tus, tai diena, kai esame raginami sustoti ir susi-
mąstyti apie vertybes, kuriomis grindžiame savo
gyvenimą. Priminimas, kad yra alternatyva šiuo-
laikinio pasaulio religija tampančiam vartojišku-
mui. Priminimas, jog žmogaus didybė nepriklauso
nuo moters ar vyro socialinio statuso, politinės,
ekonominės galios, bet veikiau nuo drąsos tarti
„taip” savo misijai.

Tikrai norėčiau, kad Lietuvą kuo labiau per-
smelktų tos vertybės, kurios siejamos su Marija:
atidumas stokojantiesiems ir vargstantiesiems, pa-
galba šalia esantiesiems, jautrumas įskaudintie-
siems ir giedras pasitikėjimas, kad kiekviena diena
yra nuostabus naujas pasaulis, kurio bendrakūrė-
jais esame raginami tapti.

Deja, kol kas vyrauja kiek kitokios nuostatos,
tačiau ir Marija savoje visuomenėje toli gražu ne-
priklausė įtakingam elitui. Nepaisydama to, ji
įrodė, kad net vienas žmogus gali radikaliai pa-
keisti istoriją.

Iš Andriaus Navicko knygos
„Laiškai plaukiantiems prieš srovę”

Bernardinai.lt

Marijos iššūkis banalybei
ANDRIUS NAVICKAS

ISM Vadybos ir ekonomikos studentams atsiveria
galimybės pagal mainų programą studijuoti
JAV In diana valstijoje įsikūrusio Purdue Uni-

versity Krannert vadybos mokykloje. Tai jau trečias
JAV universitetas, su kuriuo ISM pasirašė studentų
ir dėstytojų mainų sutartis – tokias sutartis uni-
versitetas turi su Monfort verslo koledžu (prie Uni-
versity of  North Colorado) bei Verslo administra-
vimo koledžu (prie University of  Illinois). 

„Džiaugiamės stiprėjančiu bendradarbiavimu
su JAV universitetais – šios šalies verslo mokyklos
turi gilias verslo ir vadybos mokslo tradici-
jas. Studentai po studijų JAV grįžta ne tik su
didesniu žinių bagažu, siekti užsibrėžtų
tikslų jiems padeda ir naujos pažintys”, –
teigė ISM tarptautinių ryšių skyriaus vadovė
dr. Rūta Kazlauskaitė. 

Krannert vadybos mokykla yra 18-ta pa-
saulio „Business Insider” len telėje. Prestiži-
nis ekonomikos žurna las „The Economist”
šios mokyklos MBA programą įvertino kaip
30-tą pasaulyje bei 18-tą JAV. Iš viso valstybi-
niame Purdue University studijuoja daugiau
nei 39,000 studentų, jis yra 65-tas tarp ge-
riausių universitetų JAV, skelbia „U.S. News
& World”.

Šia studentų mainų sutartimi ISM Vady-
bos ir ekonomikos universitetas toliau ple-

čia savo ryšius su Šiaurės Amerikos verslo
mokyklo mis. „Kiekvieną semestrą į ISM at vyksta
apie septynis JAV dėstytojus – ir tai dažniausiai su-
daro ketvirtadalį visų ISM vizituojančių dėstytojų,
taip pat turime dvi mainų sutartis su Ka nados uni-
versitetais, – apie bendra darbiavimą pasakoja dr.
Rūta Kaz laus kaitė. – JAV studentai atvažiuoja ne
studijuoti, bet ir į mūsų vasaros mokyklas, šį rudenį
trys ISM studentai važiuos studijų į JAV, dar keturi
– į Kanados verslo mokyklas”. 

Pasak ISM tarptautinių ryšių skyriaus vado-

vės, šiuo metu universitetas taip pat tariasi su Illi-
nois Insti tute of  Technology dėl bendra darbiavimo
vykdant technologijų vadybos programas. 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas ben-
dradarbiauja su daugiau nei 100 akademinių mainų
partnerių visame pasaulyje: Europoje, Šiaurės ir
Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje ir Afrikoje.
Studijuojan tys paskutiniuose bakalauro kursuo se
turi galimybę užsienyje atlikti ir darbo praktiką. 

Apie ISM Vadybos ir ekono mikos universitetą: 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, įkur-
tas 1999 m., yra pirma sis nevalstybinis universitetas
Lietuvoje. Universiteto steigėjas – BI Norwegian
Business School, pripa žįs tamas viena didžiausių ir
geriau sių aukštųjų verslo mokyklų Euro poje. Uni-

versitetas siūlo visų pakopų studijas: baka-
lauro, magistratūros ir  doktorantūros, taip
pat rengia vado vų studijas ir mokymus. 

Universiteto studijų kokybę pa tvirtina
Tarptautinė kokybės akredi ta cija (IQA) ir Eu-
ropos kreditų per kėlimo sistemos etiketė
(ECTS label), leidžianti mainų programų part -
ne riais rinktis pažangiausius Europos uni-
versitetus. Universitetas siekia ugdyti ne tik
sėkmingus, bet ir atsa kingus verslo vadovus.
ISM yra vie nas iš 100 pirmųjų verslo mo-
kyklų, prisijungusių prie Jungtinių Tautų at-
sakingo vadybos mokymo principų iniciaty-
vos (Principles for Respon sible Management
Education – PRME).

Daugiau informacijos – ISM Face book:
http://www.facebook.com/ISM.university.

ISM universiteto info

ISM studentams – studijos  Purdue 
University Krannert vadybos mokykloje
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Žolinės atlaidai Pivašiūnuose - jubiliejiniai
Žolinės atlaidai Pivašiūnuose

prasideda rugpjūčio 14 d. 18 val. šv.
Mišiomis, kurioms vadovaus Kai-
šiadorių vyskupijos ganytojas vys-
kupas Jonas Ivanauskas. Po iškil-
mingo atlaidų atidarymo planuo-
jama atidaryti Pivašiūnų amatų
centrą (Trakų g. 33), kuris buvo
įrengtas Alytaus rajono savivaldy-
bės bei bendruomenės „Pivašiū-
niškiai” iniciatyva, finansuojant
ES fondams. Amatų centro atida-
rymo proga yra numatyta trumpa
koncertinė programa bei knygos –
albumo „Pivašiūnai: gyvenvietė,
bažnyčia, Dievo Motinos paveiks-
las” (autorius Klaudijus Driskius)
pristatymas. Amatų centre visomis
atlaidų dienomis piligrimai galės
susipažinti su Dievo tarno arkivys-
kupo Teofiliaus Matulionio gyve-
nimą pristatančia ekspozicija, ap-
žiūrėti Alytaus rajono tautodaili-
ninkų tapybos, keramikos, drožy-
bos bei tekstilės darbus.

Vertingą dovaną jubilieji-
niams atlaidams paruošė režisie-
rius Dalius Ramanauskas, sukur-
damas dokumentinį filmą apie Pi-
vašiūnų Švč. M. Marijos paveikslo
vainikavimą. Kadangi vainikavimo

iškilmės vyko sovietmetyje, pats pa-
siruošimas buvo apgaubtas tam
tikra slaptumo skraiste bijantis,
kad valdžios pareigūnai to nesu-
trukdytų. Filmas praskleidžia pa-
slaptingumo  skraistę pašnekinda-
mas paveikslo vainikavimo įvykių
liudininkus bei dalyvius.

Pagrindinės atlaidų iškilmių
Mišios vyks rugpjūčio 15 d. 12 val.
Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje.
Mišiose dalyvaus Lietuvos vysku-
pai, svečiai bei piligrimai iš Lietu-
vos ir iš užsienio. Pagrindinėse Mi-
šiose giedos jungtinis Kaišiadorių
vyskupijos parapijų choras, prita-
riant Alytaus Didžiosios kuni-
gaikštienės Birutės bataliono kari-
niam orkestrui. Po Mišių prie
Dievo Motinos Nuliūdusiųjų Pa-
guodos paveikslo vyks malonėmis
garsaus paveikslo pagerbimo apei-
gos, kurių metu bus skaitomas 1988
m. balandžio 27 d. pop. Jono Pau-
liaus II raštas (brėvė) dėl paveikslo
vainikavimo. 

Jubiliejiniai atlaidai Pivašiū-
nuose vyks visą savaitę.

Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į Dangų parapija

Atkelta iš 1 psl.

Katalikai.lt nuotr.

Žolinė – Šv. Mergelės Marijos 
Ėmimo Dangun šventė

Rugpjūčio viduryje lietuviai nuo seno šventė
vasaros ir rudens sandūrą, kai svarbiausi lauko dar-
bai jau buvo nudirbti. Žolinė (Dzūkijoje – Kopūs-
tinė) – tai atsisveikinimo su želmenimis ir gėlėmis
diena. Javai jau nupjauti ir suvežti, uogos ir vaisiai
surinkti, privirta uogienių. Moterys šią dieną rink-
davo gražiausias laukų gėleles, vaistažoles, dėko-
davo Žemei už derlių ir grožį. Ūkininkai šiai šventei
iškepdavo duonos iš šviežio derliaus ir padarydavo
alaus, giros. Žolinių švęsti susirinkdavo visa giminė,
buvo prisimenami ir giminės mirusieji. Buvo tikima
– kas neateis kartu švęsti per Žolinę, bus neturtin-
gas. Šventės dieną buvo aukojami gyvuliai ir ritua-
liškai kepama duona: naujojo derliaus miltų tešlos
paplotėliai svaidomi iš rankų į rankas per ugnį, kol
iškepdavo.

Romėnai šią dieną garbindavo deivę Dianą, grai-
kai – Artemidę. Šios deivės buvo laikomos augalų ir
gyvūnų globėjomis. Aptinkama žinių, kad 500 m.
prieš Kr., rugpjūčio 15 dieną buvo atidaryta deivės
Dianos šventykla Romoje, ant Avetino kalvos.

Lietuvoje įvedus krikščionybę, ši šventė suta-
patinta su Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo
diena. Pasakojama, kad Jėzaus motinos Marijos mir-
ties apaštalai budėjo prie jos kapo. Petras išvydo,
kaip Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir Viešpats ją
paėmė į dangų. Atidarę patikrinti karstą, apaštalai
Marijos kūno neberado – karste buvo tik daugybė
gražių gėlių. „Ir pasirodė danguje didingas ženklas:
moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o
ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas” (Apr 12, 1).
Taip apaštalas Jonas aprašo regėjimuose matytą
Saulėtąją moterį – bažnyčios, kovojančios prieš že-
mės blogį, biblinį slibiną, simbolį. Marijos dangun
ėmimo dogma paskelbta tik 1950 m., tačiau liturginis
šio įvykio minėjimas žinomas nuo V amžiaus.

Kiekvienais metais Lietuvos bažnyčiose ren-
giami iškilmingi Žolinės atlaidai. Bažnyčiose šven-
tinamos vaistingos laukų žolelės, gėlės, javai ir dar-
žovės. Dzūkės nuo seno į gėlių puokštę įdėdavo
morką, griežtį, buroką ar net kopūsto galvą. Pa-
šventintų daržovių valgydavo visa šeimyna, pada-
lydavo su pašaru gyvuliams, tikėdami, kad taip visi
bus apsaugoti nuo ligų. Merginos nusipindavo ir pa-
šventindavo devynis skirtingų augalų vainikėlius.
Sudžiovinti žolynai būdavo laikomi pirkioje už šven-
tųjų paveikslų, užėjus griaustiniui, jais smilkydavo
namus, susirgę gerdavo iš jų išvirtą arbatą.

Laukiama ,,Oskaro” vertų lietuviškų filmų

Legali imigracija – naudinga

Kaip ir kasmet, JAV
kino meno ir mokslo
akademijos (The Aca-

demy of  Motion Picture Arts
and Sciences) patvirtintas lie-
tuviškasis ,,Oskaro” komite-
tas kviečia teikti filmus, siek-
siančius tapti oficialiu Lietu-
vos pretendentu į kandidatą
,,Oskarui” geriausio filmo už-
sienio kalba kategorijoje.

Atrankai iki šių metų
rugsėjo 5 dienos gali būti pa-
teikti visų žanrų ne trum-
pesni kaip 40 minučių filmai,
atitinkantys pagrindinius at-
rankos kriterijus ir JAV kino
meno ir mokslo akademijos
keliamus specifinius reikala-
vimus.

Atrankos komiteto pirmininkas – Europos
kino akademijos narys, Nacionalinės premijos
laureatas, JAV režisierių gildijos apdovanojimo
laureatas, kino režisierius ir prodiuseris Arūnas
Matelis, komiteto nariai – Lietuvos kino, televi-
zijos ir teatro aktorius Juozas Budraitis, huma-
nitarinių mokslų daktarė, Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos docentė, Europos kino akade-
mijos narė kinotyrininkė Gražina Arlickaitė, Eu-
ropos kino akademijos narys, kino operatorius

Rimvydas Leipus, Nacionali-
nės premijos laureatas kino
režisierius ir operatorius Kor-
nelijus Matuzevičius, Nacio-
nalinės premijos laureatas ra-
šytojas Icchokas Meras, kino
kritikas, laikraščio ,,7 meno
dienos” ir žurnalo ,,Kinas” vy-
riausiasis redaktorius Linas
Vildžiūnas.

Filmą, pretenduosiantį
varžytis dėl ,,Oskaro” geriau-
sio filmo užsienio kalba kate-
gorijoje, komitetas planuoja
paskelbti iki šių metų rugsėjo
15 dienos.

Pirmieji Lietuvos preten-
dento į kandidatą ,,Oskarui”
geriausio filmo užsienio kalba
kategorijoje rinkimai įvyko

2006-aisiais. Komiteto sprendimu buvo išrinktas
A. Matelio dokumentinis filmas ,,Prieš par-
skrendant į Žemę”. 2008-aisiais daugiausiai ko-
miteto balsų pelnė Mario Martinsono drama ,,Ne-
reikalingi žmonės”, 2009-aisiais – Gyčio Lukšo
juosta ,,Duburys”, 2011-aisiais – Kristijono Vil-
džiūno filmas ,,Kai apkabinsiu tave”, o pernai –
dokumentinis Audriaus Stonio filmas ,,Rami-
nas”. 2007-aisiais ir 2010-aisiais kandidatai ne-
buvo išrinkti.                                                       ELTA

JAV administracija suskaičiavo, kokią naudą
šalis gautų legalizavus masinę imigraciją.
Valdžia nustatė, kad priėmus tokį spren-

dimą Jungtinių Valstijų bendrasis vidaus pro-
duktas per ateinančius 10 metų padidėtų 1,4 trln.
JAV dolerių. Apie tai praneša Baltieji rūmai savo
interneto svetainėje.

Per minėtąjį laikotarpį bendros JAV gyven-
tojų pajamos ūgtelėtų 791 mlrd. JAV dolerių, o ša-
lies administracija iš mokesčių papildomai gautų
184 mlrd. JAV dolerių. Tokias papildomas paja-
mas šalis gautų davus leidimą kitų šalių gyven-
tojams masiškai imigruoti į JAV ir suteikiant
jiems šalies pilietybę. Įstatymo projektą remia

Baltieji rūmai, be to, jis jau yra patvirtintas ir Se-
nate.

Naujuoju nutarimu siūloma, kad užsienie-
čiai pilietybę gautų bendra tvarka per 13 metų
nuo imigracijos legalizavimo. Projektui iš dalies
prieštarauja Respublikonų partija, reikalaujanti
legalizuoti imigraciją be galimybės atvykėliams
įgyti pilietybę.

Imigracijos reforma buvo vienas pagrindi-
nių JAV prezidento Barack Obama rinkimų kam-
panijos pažadų. Dėl pažado jis gavo daugumos na-
cionalinių mažumų balsus. 

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

Bostone buriasi Lietuvos jaunimas
Pastaraisiais metais, karts nuo

karto susiburiant pavieniams
Bosto no studentams, kilo vis

daugiau idėjų kaip galima būtų su-
stiprinti bendravi mą tarp emigravu-
sių jaunų lietuvių. Plečiant šią idėją
kartu su Bos tono lietuvių bendruo-
mene ryškėjo vi  zija ir tikslai: suburti
emigravusius Lietuvos studentus ir
Bostone gyve nan tį bei studijuojantį
JAV lietuvių jaunimą. Susibūrus –
periodiškai su si tikti, pabendrauti, or-
ganizuoti ren ginius jaunimui ir ben-
druomenei, skatinti iniciatyvą, padėti
ir palai ky ti vieniems kitus. 

„Dažnai lietuvių bendruomenėse
mokyklą baigę ir pradėję studijas jau -
nuoliai ir jaunuolės tik išnyksta iš lie -
tu vių akiračio. Jiems reikia susi kur -
ti savo identitetą, profesijas, šei mas
ir darbus. Bet, atrodo, kad dauguma
jų norėtų bendrauti su kitais lie tu -
viais, tik kažkas tai turėtų pradėti.
Tad Bostonas ir pradėjo: jei tu at vy kai
į Bostoną studijuoti, jei tau pa pras -
 čiausiai liūdna šeštadienio va karą –
tu gali ateiti ir susitikti su ki tais jau-
nais lietuviais Bostono Lietu vių
klubo rūsyje, neįpareigojančiai pa-
bendrauti, pasikeisti profesine pa -
tirtimi, galimais ryšiais, organizuoti
įvairius renginius. Tai nauja tradi-
cija, kuri, kaip ir visos naujai kuria -
mos tradicijos, vystosi pradžioje lė-
čiau, bet ilgainiui įsibėgėja”, – savo
min ti mis dalijosi JAV Lietuvių Bend -
ruome nės Bostono apylinkės pir mi -
ninkė Rima Girniuvienė.

„Bostono lietuvių jaunimas” at -
vi ras atvykusiems lietuviams, miš rių
šeimų lietuvaičiams, lietuviškai kal-
bantiems ir nekalbantiems, dalyvau-
jantiems Bendruomenės gyveni me ir
besilaikantiems atokiau. Gru pės tiks-
las  – ne tik suburti panašius į sa  ve, ta-
čiau kaip tik praplėsti lietuvių atvi-
rumą vieni kitiems, visapu siškai pa-
laikyti vieniems kitus ir bendradar-
biauti. Taip pat nenorima apsiriboti
tik studentais. Į jaunimo są voką įeina
ir baigiantys vidurinę mokyklą mo-
kiniai ir jau pabaigę stu dijas jaunuo-
liai.  

Antrasis grupės „Bostono lietu-
vių jaunimas” tikslas – paremti vieni
kitus, skatinti iniciatyvą ir edukaciją.
Šiam tikslui įgyvendinti jau nu veikta
keletas darbų, apie kuriuos ne seniai
rašė „Draugas”.

Vienas šių darbų – grupė parėmė
Bostono konservatorijos studentės,
smuikininkės Eglės Jarkovos idėją or -
ganizuoti klasikinės muzikos festivalį
„Vivace Vilnius” Lietuvoje. „Man
buvo labai malonu įsitraukti į ‘Bos-
tono lietuvių jaunimas’ grupę ir tuo
pačiu pakviesti Bostono lietuvius į pa-
ramos koncertą, kurio metu buvo ren-
kamos lėšos mano festivaliui Lie -
tuvoje. Pirmininkė Rima mane supa -
žindino su keletu žmonių, kurie, kaip
ir  Bostono lietuvių bendruomenė bei
Lie tu vių bankas ‘Tau pa’, mielai pri si -
dėjo prie šio ren ginio. ‘Vivace Vil -
nius’ – tarptautinis muzikos festiva -
lis, kuriuo metu jauni muzikantai
turi galimybę studijuoti pas garsius
dėstytojus, kurie šiemet atvyksta iš
JAV, Ita lijos, Albanijos, Rumunijos ir
Lietu vos. Savaitės trukmės festivalyje

Bostono lietuvių jaunimo pusryčiai Cambridge. Bostono lietuvių jaunimo grupės archyvo nuotr.

Vil niaus gyventojai ir svečiai gali lan -
kytis nemokamuose koncertuose, ku -
rių metu jie girdės įvairią Europos bei
JAV kompozitorių muziką. No rint to-
kią idėją paversti realybe, rei ka linga
finansinė parama. Šios pa ra mos su -
lau kiau ir iš JAV gyventojų, ir iš Bos-
tono lietuvių bendruome nės”, – minti -
mis dalijosi festivalio idė jos au torė
Eg lė Jarkova.

Šiuo metu „Bostono lietuvių jau-
nimas” taip pat organizuoja džiazo
dai nininkės, ateitininkės, kanklinin -
kės Simonos Smirnovos paramos kon -
certą, apie kurį „Draugas” rašė lie pos

mėnesį. Parama reikalinga tęsti jos
studijas Berklee College of  Music. Si-
mona dainuos kartu su stu dijų drau-
gais: dainininke ir pianiste iš Austra-
lijos Sarah Mckenzie ir trom boni nin -
ku iš Floridos Dorsey J Minns. Kon-
certas vyks rugsėjo 7 d. 8 val. v. Bosto -
no lietuvių klubo rūsyje (368 West
Broadway, South Boston). Tai puiki
galimybė ne tik išgirsti Si mo ną, ta-
čiau ir susipažinti su „Bos tono lietu-
vių jaunimas” nariais, ne formaliai
pabendrauti, užmegzti  ry šius tolimes -
niam bendravimui. Dau giau informa-
cijos apie koncertą ir Si monos studijų

paramos galimybes www.simonasmir -
nova.com. 

„Bostono lietuvių jaunimas” ren -
kasi vieną kartą per mėnesį, šeštadie-
nio vakare Bostono lietuvių klu bo rū-
syje. Visus norinčius prisijungti prie
„Bostono lietuvių jaunimas” veik los,
praplėsti draugų akiratį, įgy vendinti
savo idėjas ir susirasti bendraminčių
projektams kviečiame prisijungti prie
atviros „Bostono lietuvių jaunimas”
„Facebook” gru pės arba susisiekti su
Aisčiu Juška: ajjuska@gmail.com.

Parengė Simona Smirnova

Baltimorės Lietuvių namuose
rugp jūčio 17 d. 5 val. p. p.  vyks
saldžiausias Lietuvių namų is-

torijoje vakarėlis. Čia šurmuliuos sal-
dumynų kepėjai ir smaližiai renginyje
„Saldus vasaros vakarėlis”. 

Pirmą kartą organizuojamo sal-
daus vasaros vakarėlio mintis gimė
Baltimorės Lietuvių namų vadovei
Dai vai Mėlingytei-Gavrilčikui  tuoj
pat po Joninių šventės, išklausius dau-
gumos Baltimorės lietuvių moterų pa-
geidavimus. 

„Ne paslaptis, jog lietuvių kilmės
moterys mėgsta sukinėtis virtuvėje ir
savo kulinariniais šedevrais lepinti
namiškius. Kodėl gi šeimininkutėms
neišbandžius jėgų konkurse ir nepa-
lepinus platesnės auditorijos, besivar-
žant tarpusavyje? Manau, tai puiki
proga ne tik atskleisti savo kulinari-
nius sugebėjimus, bet ir pasidalinti
skanėstų receptais, pabendrauti ta-
pusavyje ir sulaukti daugybės smali-
žių pagyrų”, – entuziastingai savo idėją pristato Daiva Mė-
lingytė-Gavrilčikas.  

Kol kas užsiregistravo 10 dalyvių, norinčių parodyti
savo kulinarinius sugebėjimus, o tarp užsiregistravusiųjų
– ne vien moterys. Konkurse dalyvaus Lietuvių namų fo-
tografas Audrius kartu su žmona. Organizatoriams jis pra-
sitarė, kad moka gaminti tik vieną saldų patiekalą ir būti-
nai juo pasidalins su visais smaližiais.  D. Mėlingytė-Gav-

rilčikas priduria: „Tikimės sulaukti nemažai smagurių.
Kas gali atsispirti pasaldinti širdelę lietuvių ruoštais gar-
dumynais? Bet norinčių ateiti į renginį skaičius organi-
zatoriams prilygsta loterijai. Niekada negali nuspėti, ar iš-
loši, ar praloši. Jeigu renginys pavyksta – visų veiduose
švyti šypsena, ir jautiesi, lyg loterijoje laimėjęs milijoną.

Lietuvių namuose šeimininkaus smaližiai

Baltimorės Lietuvių namuose pirmą kartą organizuojamas „Saldus vasaros vakarėlis”.

Nukelta į 5 psl.



Juodojo kaspino dienos minėjime Čikagoje
dalyvaus LR Seimo narys A. Anušauskas 
LR generalinis konsulatas Čika goje ir JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto apy-

linkė rengia Juodojo kaspino dienos minėjimą, kuriame pagrindinis pranešėjas bus LR
Seimo narys dr. Arvydas Anušauskas. Ren gi nys vyks rugpjūčio 18 d., sekmadie nį, po šv.
Mišių 12:30 val. popiet Pa saulio lietuvių centro (14911 127th Street, Lemont) didžiojoje
salėje. Jo metu A. Anušauskas pristatys savo knygą  „Teroras” ir kalbės apie istori nės at-
minties reikalus bei kitas aktualijas.

Dr. A. Anušauskas – LR Seimo na rys, buvęs Seimo Nacionalinio sau gumo ir gyny-
bos komiteto pirminin kas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos nacionalinio isto-
rikų komi teto narys. A. Anušauskas tyrinėja Lie tuvos XX amžiaus istoriją, teroro, geno-
cido, slaptųjų tarnybų istoriją ir yra 26 knygų autorius, bendraautorius ir sudarytojas.

Maloniai kviečiame visus ak ty viai dalyvauti.
LR generalinio konsulato Čikagoje info.
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2013m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos
generalinis konsulas New

York Val demaras Sarapinas su žmona
Vyte dalyvavo lietuviškosios skauti-
jos šventėje, kuri vyko stovykloje „Vil -
tis”, įsikūrusioje Camp Manatoc, Pe-
ninsula, Ohio valstijoje. Joje rugpjū-
čio 7–17 d. stovyklauja 530 jaunųjų
skautų iš JAV, Kanados, Jungtinės Ka-
ralystės, Šveicarijos, Australijos, taip
pat – 12 skautų iš Lietuvos. 

Generalinis konsulas sveikino
lietuvius skautus dviejų jubiliejinių
gimtadienių – garbingos veiklos 95-
mečio ir „Skautų aido” 90-mečio pro -
ga. „Laikas bėga, daug kas keičia si,
tačiau nesikeičia skautiškos vertybės.
Puoselėkite, mielieji, šias verty bes, o
tai, patikėkit, padės išsiugdyti parei-
gingumo ir atsakomybės jausmą, iš-
mokys tvirtai siekti užsibrėžto tikslo,
skatins rinktis aktyvų, prasmingą,
bendruomenišką gyvenimo kelią”, –
sakė V. Sarapinas.  

Generalinis konsulas taip pat mi -
nėjo, kad jis visuomet žavėjosi ir žavi -
si skautų priesakais: kad skautas tie-
sus ir visados laikosi savo žodžio, kad
skautas ištikimas Dievui ir Tė vynei,
kad skautas yra draugas savo artimui
ir brolis kitam skautui, kad skautas
yra mandagus ir riteriškas, kad skau-
tas yra gamtos draugas, kad skautas
paklusnus tėvams ir vyresnybei, kad
skautas linksmas, bet kar tu santūrus

ir niekad nenustojantis vilties, kad
skautas skaistus savo min tyse, žo-
džiuose ir veiksmuose. „Jūsų šūkis
‘budėk’ arba ‘vis budžiu’ labai gražiai
atskleidžia skautijos veiklos prasmę –
niekados nebūti abe jingam, visados
būti budriam ir pasiruošusiam pagel-
bėti kitiems”, – kalbėjo generalinis
konsulas. Jis lin kėjo skautams visuo-
met laikytis šių savo priesakų bei įsi-
pareigojimo tarnauti Dievui, Tėvynei
ir Artimui. Generalinis konsulas Lie-
tuvių Skau tų sąjungos pirmininkui
Gintui Tao rui įteikė sveikinimo raš -
tą.

Jubiliejinės stovyklos šventėje
skautus taip pat sveikino Lietuvos
gar  bės konsulai Ingrida Bublienė
(Cleveland, Ohio) ir Algis Zaparackas
(Detroit, Michigan), į ją atvyko ne ma -
žai lietuviškosios skautijos vetera nų,
tarp jų – du garbūs dvasininkai – Vil -
niaus Šv. Kazimiero bažnyčios kuni-
gas Gediminas Kijauskas ir ku nigas
jėzuitas iš Čikagos Antanas Saulai-
tis.

JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) prezidiumo narė, Archyvų ko -
miteto pirmininkė Dalė Lukienė per-
skaitė ir įteikė G. Taorui JAV LB
Kraš to valdybos pirmininkės Sigitos
Šimkuvienės-Rosen sveikinimą.

LR gen. konsulato New York
info ir nuotr.

Užsimiršta visi rūpesčiai, kamavę iki
renginio ir galvoje sukasi kita min-
tis: ką ir kada vėl suorganizuoti, kad
tų šypsenų matytum kuo daugiau ir
kuo dažniau. Jei šis renginys bus sėk-
mingas, tikimės, kad tai taps kasme-
tine tradicija.”

Konkurso saldumynai nebus
skirs tomi į skirtingas kategorijas.
Anot Baltimorės Lietuvių namų vado -
vės, galbūt tie, kurie moka kepti ska-
niausius sausainius, nemoka kepti py-
ragų, ir atvirkščiai. Visi dalyviai ska-
nėstus gamins namuose ir į konkursą
atsineš jau pagamintus saldžius pa-
tiekalus.

Organizatoriai skatina visus da-
lyvius ateiti išradingai pasipuošus.
Saldumynų gamintojai balsuos už
„saldžiausios”, ryškiausios aprangos
savininką, kurio lauks saldus apdova -

nojimas.
Už patį skaniausią ir patį gražiau -

sią saldumyną balsuos smaližiai, visi
kas tik ateis į renginį paragauti ska-
numynų. Visi konkurso saldumynai
bus pažymėti numeriukais. Daly-
viams bus išdalinta po dvi korteles,
kuriose bus galima balsuoti už patį
gardžiausią saldų patiekalą ir už patį
gražiausią, originaliausiai pristatytą
saldumyną. Nugalėtojais bus paskelb -
ti patiekalai, surinkę daugiausia bal -
sų. Laimėtojai pasidalins pusę už įėji -
mą surinktų lėšų, kita dalis liks Lie-
tuvių namams. 

Baltimorės Lietuvių namai kitų
metų rudenį švęs 100-to metų jubi-
liejų. Organizatoriai tikisi jubiliejų
pasitikti atsinaujinę, o remonto lė-
šoms surinkti lapkričio mėnesį bus
or ganizuojamas aukų rinkimo rengi-
nys.

Iš k.: Lietuvos garbės konsulas Algis Zaparackas (Detroit, Michigan), LR gen. konsulas
New York V. Sarapinas, Vilniaus Šv. Ka zimiero bažnyčios kun. Gediminas Ki jauskas.

Dr. Arvydas Anušauskas.

Baltimorės Lietuvių namai.

Generalinis konsulas New York 
sveikino lietuviškąją skautiją

Atkelta iš 4 psl.

Jubiliejinės stovyklos dalyviai su LR gen. konsulu Valdemaru Sarapinu (v.).
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SKAUTYBĖS KELIAS

Ėjo skautai stovyklauti... (2)

Tęsinys. Pradžia rugpjūčio 8 d.

V. S. AUŠRA 
JASAITYTĖ PETRY

,,Patyrimų šalis” –
Rakas 2013

Pirmadienis, liepos 8 d. Jau
ankstyvą rytą Rako miškuose aidėjo
jaunų skautukų klykavimas ir juo kas.
Pirmoji diena stovykloje. Prasi dė jo
prog ra  mos. „Kernavės” pasto vyk lėje –
medžio darbai, pionerija, vė liavinin -
kės specialybės įsigijimas. Skautukai
smarkiai dirbo, mokėsi. Skaniai valgė -
 me. Lijo, bet vis tiek diena praėjo
džiaugsmingai. 

Pavakare vyko vėliavų nuleidi-
mas. Sesė Audra Lintakienė paklausė
stovyklautojų, ar jie žino kitas šalis,
kur jaunimas skautauja. Daug kas at -
sakė: Kanadoje, Amerikoje, Latvijo je,
Lietuvoje, Estijoje, t. t., bet nė vienas
nepasakė, kad jaunimas skautauja ir
Lenkijoje. Su mumis stovyklavo Len -
kų skautų sąjungos narė, buvusi Či -
kagos lenkų skautų tuntininkė, sesė
Beata Pawlikowski (atvyko kartu su
vyru s.v. fil. dr. Andriumi Ta muliu ir
dukrele sese Kinga). Sesė Beata vėlia -
vų nuleidimą vedė lenkiškai,  mūsų
skautukai raportus jai davė lietuviš -
kai, o ji atsakė lenkiškai. Negalvo ki te,
kad stovyklautojai nieko nesuprato –
brolis Andrius turėjo plakatus, ant ku-

rių rašė vertimą, ką sesė Beata mums
sakė. Buvo nuostabu matyti, kad to-
kia skautiška stovyklinė apei ga tarp
tautų skiriasi tik kalba.

Vakarinėje progrmoje  bendras
laužas. Jį organizavo ps. fil. Ramona
Steponavičiūtė Žemaitienė kartu su
jaunais vadovais. Šakų viršininkai ir
stovyklos direktorės buvo pakviesti
už degti pirmąjį stovyklos laužą. Sesė
Ramona vadovams davė uždavinį – pa-
ruošti vaidinimėlį ir, panaudojant tam
tikrus daiktus, pagroti „Suk, suk rate -
lio” muziką. Po to prie laužo  skam   bė -
jo stovyklinės dainos, vyko ki ti pasi-
rodymai. 

Vakaro pabaigoje visi sustoję  su -
gie dojo  „Ateina naktis”. Pirmoji sto -
vyklos diena baigėsi sėkmingai.

Antradienis, liepos 9 d. „Litua -
nicos” pastogėje stovyklautojai susi -
rin  ko pusryčių, o po jų sesė Erika
Weir visų pa pra šė gerai  išplauti savo
indus, sutvar ky ti ir nuvalyti stalus.
Skaniai pavalgę, stovyklautojai toliau
tęsė savo specialybių įgijimo progra-
mas.

Einant pro Rako miškus, jose gir-
disi stovyklautojų balsai. Visi smar -
kiai mo kosi, dirba, tobulina skautiš -
kas žinias.

Po vakarienės skautai, apsirengę
išeiginėmis uniformomis, nužygiavo
į Kernavės pastovyklę  nuleisti vėlia -
vas.  Sesė Dana Mikužienė perskaitė
„Aušros vartų/Kernavės” tunto įsa -
ky mą, kuriame buvo parašyta, kad se -

sė Lidija Šoliūnienė, daug metų dirbu -
si lietuviškosios skautijos gero vei, tu -
ri teisę duoti rudo kaklaraiščio (suau -
gusiojo, Lietu vių Skautų sąjungo je ne-
skautavusio kaklaraištis) įžo dį. Sto -
vyk lautojai apsupo sesę L. Šoliūnienę
ratu ir ją pasveikino.

Šio vakaro naktinė programa bu -
vo labai įdomi. Mūsų jaunesnie siems
skautukams ir skautukėms bu vo su-
rengtas karnavalas, o vyresnie siems –
skautiški žaidimai ir lau žai. Miške ai-
dėjo jaunimo džiūgavimas ir skam-
bėjo juokas.

Trečiadienis, liepos 10 d. Įp ras -
tinė diena – skau tai toliau tęsė sa vo
programas. Vieni mokėsi naujų maz -
 gų pionerijos specialybės stotyje. Jau-
nesnieji stovyklautojai – Paukšty tės,
Vilkiukai, Beb riukai ir Ūdrytės – įgijo
vėliavi nin kės specialybę. Sesė Taiyda
mokė skautukus drožinėti ir kitaip
dirbti su medžiu.

Po vakarienės prie ežero vyko Jū -
ros diena. Stovyklautojai joje daly-
vavo pasipuošę išeiginėmis uniformo -
mis. Jūros dienos apeigas vedė j. v.s.
fil.Taiyda Chiapetta. Daug sesių davė
jūrų jaunių įžodį. 

J.v.s. Dana Mikužienė buvo pa -
kviesta perskaityti Lietuvių Skautų
sąjungos įsakymą, kuriame buvo pa-
rašyta, kad g.v.v. Beatričė Želvytė bu -
vo pakelta į paskautininkės laipsnį.
Visi skautininkai sustojo ratu,  ir į jo
vi durį buvo pakviesta sesė Beatri čė
duoti įžodį. Įžodį vedė sesė Taiyda.

Po įžodžių ir visų Jūros dienos
apeigų, naujai įžodžius davę jūrų jau-
nės, gintarės ir nauja skautininkė
buvo įmestos į  ežerą – tokia tradici-
ja!

Vakarinė programa – vėl prie lau   -
 žų, sukrautų iš šakų. Po to miškas nu-
tilo.

Tęsinys – kitame „Skautybės kelyje”

Sesės Beatričė ir Ramunė.                                                s.v. v.s. Vytenio Lietuvninko nuotr.

LSS Jubiliejinė stovykla „Viltis”
Camp Manitor
Peninsula, Ohio
2013.08.07–2013.08.17

Mieli „Draugo” skaitytojai!

Nuoširdžiai sveikiname Jus iš LSS Jubiliejinės stovyklos „Viltis”!
Gražioje, miškingoje Ohio gamtoje susirinko 330 skautų iš

Anglijos, Australijos, Jungtinių Amerikos Vals tijų, Kanados, Lietuvos
ir Švei carijos vykdyti savo pažadus Dievui, Tėvynei ir Artimui, moky-
tis skautamokslio, bendrauti didžioje skautiškoje šeimoje.

Budėkime!

LSS Jubiliejinės stovyklos „Viltis” stovyklautojai

Prityrusiųjų skautų būrelio nariai.
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Kelionė į JAV skautų „National Jamboree”
GYTIS KRIAUČIŪNAS

Prieš kelias savaites aš buvau nu važiavęs į JAV
skautų visuotinį są skrydį – Nacional Jamboree – West
Vir ginia valstijoje. Šis sąskrydis Jam   boree buvo pir-
masis, kuriame da lyvavau ir pirmasis Jamboree įvy -
kęs „Summit Betchel Reserve” parke.  Nutarta ir atei -
tyje čia pastoviai reng ti sąskrydžius, kurie vyksta
kas ket verius metus. Jamboree dalyvavo dau giau
nei 40,000 skautų.

Mano kelionė prasidėjo Indiana valstijoje,
kur susirinkome aš, vieti niai draugai
skau tai iš mūsų skau tų regiono. Indiana

valstija padalinta į 9 skautų rajonus.  Mes krovėme
savo kuprines į sunkvežimį ir atsisveikinome su tė-
vais. Kelionė į bazę truko maždaug 11 valandų. Tą
naktį mes nak  vojome mažame namelyje netoli sto-
vyklos. Kitą rytą anksti atsikėlė me, kad galėtume
atvažiuoti į stovyklą anksčiau už visus. Po valandos
mes atvykome, išlipome iš automobilių, iš kraus tė -
me daiktus, o gidas mus nu vedė į stovyklą. Šiame
Jamboree buvo šeši padaliniai, suskirstyti į ma žes -
nes stovyklas (nors vis tiek dideles!). Tie padali-
niai vadinosi A, B, C, D, F. Darbuotojai  įsikūrė at-
skiroje stovykloje. Kiekvienas iš šešių pa dalinių
buvo padalintas į daug skly pų. Kiek vienas regionas
gavo vie ną skly pą. Kadangi kai kurie re gio nai yra
labai di deli ir juose daug skau tų, jiems buvo skirti
keli sklypai. Kiek vieno sklypo viduryje buvo ke-
lios palapinės – pastatai ir interneto bokš tas. Atvy -
kę  į savo plotą, mes radome tris dideles dėžes: pir-
moje dėžėje buvo palapinės, antroje – su dedamos lo-
vos, o tre čioje – didelės valgyklų palapi nės. Mes
pasiskirs tė me į dvi grupes: viena grupė sustatė pa -
la pines, kita grupė su dėjo valgomo jo palapines ir lo-
vas. Taip ir prasidėjo mūsų dešim ties dienų są -
skrydis.

Antrą dieną visi buvo pakviesti į Jamboree ati-
darymo iškilmes. Da lyvavo JAV skautų prezidentas
ir kiti aukštas pareigas turintys skautų vadovai. Tą
rytą dainavo kylanti žvaigždė Sarah Centeno (nors
dainavimas nelabai patiko, jos buvimas ir grožis
pra džiu gino 40,000 berniukų sielas). Mes taip pat
sužinojome, kad šią žemę ir 50 milijonų dolerių pa-
dovanojo Betchel šeima, kad skautai galėtų ten
daug ką nuveikti.  Todėl ši stovykla ir pavadinta tos
šeimos vardu. Buvo ir kitų žmonių, kurie paaukojo
daug pinigų. Koncertui pasibaigus, mes visi nuėjo -
me atgal į stovyklą, o pakeliui matėme kelis skau-
tus su emble mų kolekcijomis (vėliau parašysiu apie
tai). Per registraciją kiekvienas skautas galėjo pa-
sirinkti vieną už siėmimą iš 20, kad tas užsiėmimas
būtų įtrauktas į jo tvarkaraštį. Aš pa sirin kau šau -
dymą iš lanko, nes man tai gerai sekasi ir patinka.
Tačiau mes su draugais norėjome nuveikti kažką
daugiau, tad kiekvieną rytą atsi kelda vome anksti,
kad galėtumėme nueiti ir į kitus užsiėmimus. Antrą
dieną mes nuėjome į lauko baseinų kompleksą, ten
nardėme su SCUBA aparatais. Mums visiems tai
buvo nauja,  tad  kitą dieną mes padarėme tą patį.

Gytis Kriaučiūnas (stovi pirmas iš dešinės) su kitais savo regiono skautais.                  Nuotraukos iš asmeninio albumo.

Mes, keturi draugai, taip pat važiavome BMX dvi -
ra čiais (BMX dviračiai skiriasi nuo paprastų tuo,
kad negalima sėdėti ant sėdynės, trąsos yra kal-
nuotos, kad galėtum „skristi” ore). Kiti užsiėmi-
mai buvo šaudymas, nusileidimai lynais, lenktynės
laivais, važiavimas kalnų dviračiais, laipymas uo-
lomis bei riedlentės. Kar tais susidarydavo labai il-
gos ei lės, nes buvo  labai daug skautų, bet visi bent
po vieną užsi ėmimą  išban dėme.

Be šių mažesnių nuotykių, visų regionų grupės
patyrė ir po du dide lius nuotykius. Tai – žygiai į
„Sum mit of  the Summit” ir „TechQuest”. Žygis ne-
buvo per sunkus, nors kai kuriems skautams buvo
sunkumų, tad tekdavo kartas nuo karto sustoti.
Daugeliui skautų ant kojų atsirado pūslių. Jeigu
pūslių nesutvarkai lai ku, jos gali sprogti, pradėti
kraujuoti, ir, aišku, labai skaudėti. Kalno vir šūnėje
bandėme sviesti rąstą, var žė mės, kas toliau numes
akmenį, dalyvavau vir vių traukimo varžybose. „Te-
chQuest” įvairios bendrovės rodė naujus produk-
tus ir technologiją, kurią mes galėjome iš bandyti.
Man žygis į kalną labai pa tiko, bet „TechQuest”
pra leis ta diena – nelabai, nes nebuvo tiek daug
veiklos.

Dabar papasakosiu apie patį svar biausią užsi-
ėmimą Jamboree – tai yra pasikeitimas emblemo-
mis. Kiekvienas rajonas pagamina savo emblemas,
paprastai su tuo rajonu su sijusia tema. Mūsų emb-
lemose pa vaizduotos įvairių indėnų gentys, ku rios
gyveno Indiana valstijoje. Taip pat būna specialūs
emblemų rinkiniai. Mūsų regiono – tai Indiana
vals tijos žemėlapis su penkių indėnų gen čių emble -
momis. Apsikeitimas buvo toks – skautas nueina
prie kito skauto, apžiūri jo emblemas, ir tada pasiū -
lo mainus. Populia riau sios emblemos yra tos, ku-

rios dedasi ant pečių ir
tu ri regiono pavadini -
mą. Taip pat buvo „Jam-
boree Shoulder Patch”
ar ba JSP – jos irgi dedasi
ant peties, bet tai specia-
liai šiam Jam boree paga-
mintos emblemos. Pa -
pras  tai skautai keisdavo
vie ną emblemą mainy-
dami į kitą, bet kai ku-
rios emblemos buvo la-
biau „vertingos”, nes jų
labai norėjo daug skau -
tų.  Taigi, tokios emble-
mos kaip „Halo” (tai yra
kompiuterinis žaidimas)
ir „Marvel” buvo keičia-
mos santykiu už vieną –
kelios. Nors apsi kei ti -
mas emblemomis nėra
oficiali sto vyklos dalis,
yra šiam procesui nusta-
tytos taisyklės. Pavyz-
džiui, ne galima pirkti

emblemų už pinigus, skau tai gali keistis tik su skau-
tas (bet ne su suaugusiais). Man labai gaila, bet aš
mačiau, kaip žmonės pirko emblemas, bet kas la-
biausia skaudu, kad skautai emblemas vogė vienas iš
kito (man su draugais taip neatsitiko). Aš iš pra džių
turėjau apie 30 emblemų, o pabaigoje – apie 70, įskai-
tant penkis rinkinius. Aš irgi turėjau ke lias vertin-
gas emblemas, bet – kaip ir rinkoje – emble mų vertė
gali kilti ir kristi, man taip atsitiko net tris kartus.

Orai sąskrydžio metu nebuvo pa tys geriausi:
Jamboree įsikūręs slėnyje,  o tai reiškia, kad kiek-
vieną rytą bu vo labai tirštas rūkas. Vėliau saulė
pakildavo ir kasdien oro temperatūra siekė tarp
29˚C iki 32˚C karš  čio. Ten nebuvo daug medžių, tai -
gi nebuvo pa vėsio ir daug žmonių pernelyg stipriai
nudegė. Artėjant Są skry džiui į pa baigą kiekvieną
dieną po piet lijo ir griaudėjo.  Jeigu žaibas buvo ne
toliau kaip už 12 mylių, visi užsi ėmimai saugumo
sumetimais buvo nutraukiami, kas apsunkino
skautų planus. 

Apskritai, šis Jamboree man la bai patiko. Nors
buvo daug skautų ir labai karšta bei drėgna, veiklos
buvo daug. Jamboree uždarymo koncertas buvo
įspū dingas. Uždaryme kal bėjo Švedijos karalius Ka-
rolis XVI Gustavas, Mike Rowe (iš televizijos prog-
ramos „Dirty Jobs”), grojo grupė „Three Doors
Down”. Aš raginu visus skautus vykti į pa saulio
Jamboree Japonijoje 2015 me tais arba dalyvauti ki-
tame naciona liniame Jamboree 2017 metais. Galite
pasistatyti palapinę savo kieme arba parke netoli
namų, bet ką jūs ten ypatingo pamatysite? Šiame
Jambo ree aš pama čiau daug naujo, taip pat – naują
Gytį Kriau čiūną. 

Apsikeitimų emblemomis įkarštis.

Gytis šaudymo iš lanko užsiėmime.
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VERSLO NAUJIENOS

Popiežius stoja į kovą 
su korupcija Vatikane

Popiežius Pranciškus stiprina Vatikano banko finansinių operacijų prie-
žiūrą. Tokiomis priemonėmis tikimasi sustiprinti kovą su korupcija ir
pinigų plovimu, taip pat užkirsti kelią finansiniam terorizmui. Birželio

pabaigoje popiežius Pranciškus nusprendė įsteigti specialiąją komisiją, kuri
turės ištirti Vatikano banko veiklą ir pateikti pontifikui ataskaitą apie banko
juridinę ir finansinę būklę. Komisija tyrimo metu turi teisę susipažinti su bet
kokiais duomenimis apie Vatikano banko veiklą, o visi Romos kurijos parei-
gūnai ir su ja susijusios įstaigos privalo bendradarbiauti su komisijos na-
riais. Italijos valdžia kaltina finansines Vatikano struktūras nuolaidžiavimu
dėl pinigų plovimo ir bendrųjų Europos normų dėl kovos su pinigų plovimu ne-
paisymo. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Vatikano teritorijoje buvo laikinai sustabdyti
visi mokėjimai bankų kortelėmis. Tuomet Italijos centrinis bankas nurodė ban-
kui  „Deutsche Bank Italia”, kuris tvarko visus mokėjimus bankų kortelėmis
Vatikane, sausio 1 dieną išjungti savo terminalus. 

Liepos pradžioje tiriant Vatikano banko veiklą ir dėl įtarimų korupcija ir
sukčiavimu sulaikius vyresnįjį dvasininką, nuo pareigų nusišalino Vatikano
banko vadovas ir jo pavaduotojas Paolo Cipriani ir Massimo Tulli. Tai pa-
skelbta praėjus trims dienoms po vyskupo Nunzio Scarano arešto. 

ELTA

Privačiose gydymo įstaigose –
nesumokėti mokesčiai

Patikrinus Lietuvoje maždaug 60
privačių gydymo įstaigų, rasta šimtai
tūkstančių litų nesumokėtų mokes-
čių. Pasak akcijos „Baltieji chalatai”
vadovės Valės Kulvinskienės, gydy-
tojai dažniausiai nenurodo viso pa-
cientų skaičiaus. Dažniausiai nusta-
tomi pajamų neapskaitymo atvejai.
Daugiausia pagal deklaruojamus
duomenis pajamos apskaitomos itin
neženklios. 

Valiutų santykis (2013 m. rugpjūčio 14 d.)

1 USD (JAV doleris) – 2,59 LTL
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,37 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,52 LTL
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 4,01 LTL
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,07 LTL

Kaliforniečiai keliaus garso greičiu

JAV išradėjas ir verslininkas Elon Musk rugpjūčio 12 d. pristatė superg-
reitos transporto sistemos „Hyperloop” sampratą, siūlydamas keleivius
gabenti kapsulėmis, kurios skrietų beveik garso greičiu sumažinto slėgio

atmosferoje, palaikomoje sandarių vamzdžių sistemoje. E. Musk, vadovaujan-
tis elektromobilių gamybos bendrovei „Tesla Motors” ir privačiai kosminių
skrydžių bendrovei „SpaceX”, paskelbė 57 puslapių dokumentą, aprašantį šį
projektą. Pasak jo, naujoji sistema leistų per 35 minutes įveikti atstumą tarp
Los Angeles ir San Fransisco. Naujoji susisiekimo priemonė skirtųsi nuo tra-
dicinių traukinių ir galėtų gabenti žmones bei krovinius kapsulėmis, kurios
skrietų ant atramų įrengtų vamzdžių tinklu. Šios sistemos kapsulių greitis ga-
lėtų siekti 1,220 kilometrų per valandą. Kapsulės būtų palaikomos oro pagalvės,
kurioje veiktų suspaustas oras ir aerodinaminė jėga. „Hyperloop” sistema
tarp San Fransisco ir Los Angeles kainuotų apie 6 mlrd. dolerių (15,6 mlrd. litų),
todėl bilietas į vieną pusę turėtų kainuoti apie 20 dolerių (52 litus). E. Musk tei-
gia, kad jo sistema būtų mažiau pažeidžiama žemės drebėjimų ir gerokai sau-
gesnė negu dabartinės greitojo susisiekimo priemonės, nes ji negali nukristi
iš dangaus ir negali nulėkti nuo bėgių kaip traukinys.

ELTA

Vilniuje atidaryta IKEA 

Rugpjūčio 14 d. duris Vilniuje atvėrė IKEA – didžiausias baldų parduo-
tuvių tinklas pasaulyje. Švedų įmonė Vilniuje įsikūrė netoli oro uosto,
Žirnių gatvėje. Pirmojoje Baltijos šalyse IKEA parduotuvėje bus ga-

lima įsigyti daugiau nei 8,000 prekių – baldų, namų apyvokos prekių ar buiti-
nės technikos. IKEA parduotuvėje bus galima pamatyti ir daugiau kaip 50 kam-
barių ekspozicijas. 26,500 kvadratinių metrų ploto parduotuvė buvo statoma
dvejus metus. Skaičiuojama, kad joje dirbs apie 250 žmonių. Parduotuvę val-
danti bendrovė planuoja, kad jos investicijos Lietuvoje sieks 100 milijonų eurų.
Per atidarymo iškilmes, per kurias buvo tradiciškai pjaunamas rąstas, sveiki -
nimo kalbą pasakė Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji palaiko ir skatina skaid-
rias užsienio investicijas Lietuvoje. D. Grybauskaitės teigimu, skandinaviškas
verslas yra socialiai atsakingo ir skaidraus verslo pavyzdys. Tarptautinis Šve-
dijoje atsiradęs baldų prekybos tinklas visame pasaulyje turi daugiau nei 330
parduotuvių. 

ELTA

Pivašiūnuose – Amatų centras

Pivašiūnuose atidarytas Europos
Sąjungos paramos lėšomis sukurtas
tradicinis amatų centras, puoselėjant
tradicinius amatus ir sudarantis są-
lygas amatininkams pristatyti ir pre-
kiauti tautinio paveldo produktais.
Amatų centro idėja kilo daugiau kaip
prieš dvejus metus. Jame bus rodomi
tradiciniai amatai, mais to ir gėrimų
ga myba, čia bus galima mokytis me-
džio drožimo, pinti vytelėmis, austi,
siū ti, siuvinėti, velti vilną ir kitų
ama  tų. 

Parengta pagal  internetinę  žinia    s klaidą

Ar kelia grėsmę lėtėjanti 
Rusijos ekonomika?

Lėtėjant Rusijos ekonomikai pasigirdo apie sunkumus Lietuvai įspėjan-
čių balsų. Tačiau kiti žinovai mato, kad kai kurios eksporto šakos išlieka
saugios, kadangi vartojimas Rusijoje ir toliau auga, o darbo rinka išlieka

stabili. Ir vis dėlto visi sutartinai kalba apie būtinybę ieškoti kitų eksporto
krypčių – kad ir tuose pačiuose Rytuose. Artimiausiu metu neigiamų pasekmių
Lietuvai Rusijos ekonomikos lėtėjimas sukelti neturėtų, sakė Lietuvos pra-
moninkų konfederacijos atstovas Sigitas Besagirskas: „Iš dalies sutikčiau su
oficialia Rusijos pozicija, jog per pastaruosius pusę metų, kuriuos taip juodai
piešiame, neatsirado naujų grėsmių, liudijančių, jog greitu metu atsitiks kaž-
kas labai blogo.”

„Danske Bank” vyriausioji analitikė Violeta Klyvienė atkreipia dėmesį į
eksporto pobūdį: „Į šią šalį eksportuojame daugiau galutinio vartojimo pro-
duktus, maisto produktus, o vartojimas Rusijoje ir toliau sėkmingai auga”.
Analitikė pastebi, kad kaimyninės šalies darbo rinkos rodikliai taip pat išlieka
pakankamai geri. Rusija yra nuolatinės rizikos rinka. Nė vienu laikotarpiu
eksportuoti į Rusiją nebuvo nerizikinga. Tačiau rinkos dydis leidžia verslui su-
rasti naujų kelių. 

Rusijoje tvyro nesaugi aplinka, tad dalis Vakarų verslininkų jau atsi-
traukia iš šios rinkos ieškodami kitos užuovėjos. Tačiau tik dalis Lietuvos vers-
lininkų sėkmingai juda į priekį ir ieško naujų rinkų. Labai blogai yra tai, kad
dalis mūsų verslo – prijaukinta prie Rusijos eksporto rinkos. Ir net nemėgina
rasti kitų kelių. Dabar jie eksportuoja į Rusiją, juos tenkina ta kaina ir jie nori,
kad taip išliktų. Galbūt dar viena stipri Rusijos krizė mūsų verslui padėtų iš-
sivaduoti iš priklausomybės nuo jos. 

S. Besagirsko teigimu, Pietryčių Azijoje, Artimuosiuose Rytuose mūsų ša-
lis turi daug eksporto galimybių. Tačiau tos rinkos dar neišnaudojamos, nes
tolesnis eksportas kainuoja daugiau, reikšmingi yra ir kultūriniai skirtumai:
lietuviai labai gerai išmano ES, NVS rinkas, europiečių bei postsovietinių ša-
lių mentalitetą, tačiau egzotiškesnės rinkos jiems nėra pažįstamos. Dėl kultū-
rinių skirtumų nežinojimo ne kartą žlugo jau beveik pasiekti susitarimai.
Artimiausiu metu dėti viltis, kad lietuviai galės užkariauti Kinijos, Malaizijos
ar kitų Pietryčių Azijos šalių rinkas, būtų kiek naivoka. 

Lietuvos verslo žygis į naujas rinkas turėtų būti ir šalies ekonomikos po-
litikos klausimas. Valstybei turėtų rūpėti, kad Lietuvos ekonomika taip stip-
riai nepriklausytų nuo vienos ar kitos šalies. Šaliai reikia skatinti verslą, ne-
priklausomą nuo draugiškos V. Putin nuotaikos. „Valstybė turi dalintis rizi-
komis su verslu ten, kur verslas vienas negali susidoroti. Šiandien į Europą
eksportuoti yra saugu ir žinome kaip eksportuoti į Rusiją, o eksporto į kitas
rinkas žinių neturime”, – sako S. Besagirskas. Jei valstybė sukurtų priemones,
kaip tokią riziką dalintis, pavyzdžiui, per eksporto kreditų draudimą, tai labai
stipriai pastūmėtų Lietuvos verslą ieškoti naujų prekybos kelių.

Bernardinai.lt
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LIETUVA IR PASAULIS

Prancūzijos Prezidentas palaiko Malį 
ir giria jame įvykusius rinkimus

JAV ir JT kritikuoja žydų gyvenviečių statybas

Lenkijos prokuratūra pradėjo tirti įvykį dėl 
antilietuviško šūkio 

JAV kardinolas kviečia suderinti sienų 
apsaugą ir migrantų teises 

Vatikanas (Katalikai.lt) – Rug -
pjūčio 17–18 d. Kijeve vyks Kijevo Ru-
sios žmonių krikšto 1025 metų jubi-
liejaus šventė, į kurią savo Nepapras-
tuoju pasiuntiniu popie žius Pranciš-
kus paskyrė kardinolą Audrį Juozą
Bačkį. Kijevo kunigaikštis šv. Vladi-

miras 988–989 m. įvedė Kijevo Rusioje
krikščionybę ir suteikė jai valstybi-
nės religijos pobūdį. Dvasininkai tapo
įtakingu visuomenės sluoksniu. Svar-
bią reikš  mę įgijo vienuolynai, ypač
Kijevo Pečorų laura. 

Popiežius paskyrė kardinolą A. J. Bačkį 
savo Nepaprastuoju pasiuntiniu

Lietuvių emigrantai pašiepti britų spaudoje 

Poznanė (BNS) – Lenkijos pro-
kurorai rugpjūčio 12 d. pradėjo tyrimą
dėl praėjusią savaitę Poznanės mieste
įvykusio įvykio, kai futbolo klubo
„Lech” aistruoliai per rungtynes su
Vilniaus „Žalgiriu” išskleidė didžiulį
šūkį su antilietuvišku užrašu. Tyrėjai
aiškinasi, ar tą įvykį galima laikyti
viešu žmonių grupės įžeidimu dėl jų
tautybės. Prokurorams perduota po-
licijos surinkta medžiaga, įskaitant

šūkį su užrašu „Lietuvių chame,
klaupkis prieš lenkų poną”, nuotrau-
kas. Kol kas nežinoma, kiek laiko
truks šis tyrimas: prokurorai turi iš-
klausyti liudininkų, tarp jų stadiono
apsaugos darbuotojų, parodymus. Ty-
rėjai taip pat nori peržiūrėti rungty-
nių vaizdo įrašus. Pagal Lenkijos įsta-
tymus, už viešą žmonių grupės įžei-
dimą dėl jų tautybės gresia iki trejų
metų laisvės atėmimas. 

Vilnius (ELTA) – Rugpjūčio 13 d.
protestą prie Karoliniškių poliklini-
kos surengę Medikų ir Samdomų dar-
buotojų profesinių sąjungų atstovai
protestavo prieš įstatymų pažeidimus
ir psichologinio smurto naudojimą
prieš šios poliklinikos kinezitera-
peutę, Lietuvos medikų profesinės są-
jungos pirmininkę Albiną Kavaliaus-
kaitę. Į akciją susirinko apie 15 žmo-
nių. Jie rankose laikė plakatus su už-
rašais „Fiurerio laikai grįžta”, „Ban-
dymams su žmonėmis – NE”. Karoli-
niškių poliklinikos kinezite rapeutė A.
Kavaliauskaitė Lietuvos Aukščiausio
teismo sprendimu grąžinta į buvusias

pareigas, tačiau vadovybė nesusi-
taiksto su teismo sprendimu ir ištisus
metus taiko medikei priemones, pri-
lygsiančias psichologiniam kankini-
mui. Iš medikės atimta konstitucinė
teisė į kasmetį poilsį. Sudaromos to-
kios sąlygos, kad ji greičiausiai atsi-
sakytų savo pareigų ir išeitų iš darbo,
nes tai būtų labai patogu poliklinikos
vadovybei. Nesutarimai kilo, kai prof-
sąjungos pirmininkė A. Kavaliaus-
kaitė gynė neteisėtai atleidžiamus
darbuotojus, reikalaudama sąžiningo
darbo užmokesčio priedų paskirs-
tymo ir racionalaus darbo organiza-
vimo. 

Medikai gina savo bendradarbę 

Psichologai teiks nemokamą pagalbą internetu 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Nuo
rugpjūčio mėnesio Lietuvos gyvento-
jai, patyrę sukrečiančius išgyveni -
mus, galės nemokamai gauti profe-
sionalią psichologų pagalbą inter-
netu. Konsultacijos internetu – vis dar
naujas Lietuvoje, tačiau vis aktuales-
nis psichologinės pagalbos būdas. Pa-
sauliniais moksliniais tyrimais ir
praktika paremtą pagalbos būdą ku-
ria ir taikys Vilniaus universiteto  psi-
chologai. Jų teigimu, nuo 60 iki 80
proc. žmonių per visą gyvenimą pati-
ria bent vieną sunkų išgyvenimą ar
trauminį įvykį. Tai autoavarijos, už-

puolimai, seksualinė prievarta, arti-
mojo netektis ar savižudybė. Šių išgy-
venimų padariniai gali lydėti visą gy-
venimą, jei nesikreipiama pagalbos.
Tokia pagalba, teikiama internetu,
leis geriau padėti žmonėms įveikti po
sukrečiančių išgyvenimų atsiradu-
sius slogius jausmus, mintis, prisimi-
nimus. Internetu psichologai galės pa-
siekti ne tik didmiesčių, bet ir mažes-
nių miestelių gyventojus, kur dažnai
psichologų trūksta. Daugiau informa -
cijos tinklalapyje www.psichotrau-
matologija.fsf.vu.lt.

Londonas (ELTA) – Įtakingas bri -
tų laikraštis „The Independent” rugp-
jūčio 13 d. išspausdino karikatūrą, ku-
rioje emigrantai iš Rytų Europos, tarp
jų ir lietuviai, tapo socialinės satyros
objektu. Karikatūra iš esmės primena
maisto produktų parduotuvių tinklo,
stambiausios Didžiosios Britanijos
mažmenininkės „Tesco”, reklamą. Jo -
je vaizduojama pakuotė, kurioje su-
pakuoti keturi žmonės. Ant jos etike-
tės užrašyta „Darbuotojai migrantai.
Pigios darbo jėgos pakuotė. Du už vie -
ną kainą. Rytų Europos produkcija”.
Karikatūros kampe yra „Tesco” logo-
tipas, po kuriuo parašyta „Kiekvienas
lietuvis naudingas”. Karikatūra, pa-
skelbta dienraščio socialinio tinklala-

pio „Facebook” pa skyroje, sukėlė
daug diskusijų. Lietuvos ambasadorė
Jungtinėje Karalystėje Asta Skaisgi-
rytė-Liauškienė parašė atvirą laišką
laikraščio redaktoriui dėl išspaus -
dintos karikatūros, kuriame apgai-
lestaujanti, kaip laikraštis apskritai
gali spausdinti tokį žemą, beskonį,
ksenofobinį ir rasistinį tu rinį. Amba-
sadorė pabrėžė, jog Jung tinėje Kara-
lystėje įsikūrę lietuviai atsakingai
prisideda prie šios šalies gerovės kū-
rimo ir yra teigiamo imigracijos po-
veikio pavyzdys. Tuo tarpu karikatū-
ros autorius šios imigracijos pusės vi-
siškai neatskleidžia, pranešė amba-
sada Londone. 

Philadelphia (Bernardinai.lt) –
Ame rikiečiai turi teisę turėti saugias
sienas ir protingą migracijos politiką.
Turi teisę neįsileisti nusikaltėlių ir
apsaugoti savo viešų įstaigų ir paslau -
gų finansinę sveikatą. Turi teisę tik-
rinti užsieniečius ir atvykusius dar-
bininkus, tikėtis jų pagarbos įstaty-
mui, rašo Philadelphia arkivyskupas
Charles Chaput, vienas iš aktyviau-
siai pasisakančių JAV katalikų gany-
tojų. Didžioji dauguma migrantų,
netu rinčių dokumentų, niekada nėra
padarę nusikaltimo, neturi ketinimų
pakenkti bendram gėriui ir prisideda
prie šalies gerovės. Tūkstančiai fer-
merių ir verslininkų naudojasi jų pa-
slaugomis. Didelio skaičiaus ame ri -
kie čių gyvenimas priklauso, bent iš
da lies, nuo „nelegalų” darbo. Naudo-
tis jų darbu, o po to juos kal tinti už tai,
kad jie čia gyvena, be abejonės, yra
nederama veidmainiško mąstymo
forma. Katalikų Bažnyčiai, remian-
čiai žmogaus teisę migruoti ieškant
geresnio gyvenimo sau ir savo šeimai,
griežtos antiimigracinės normos yra
neteisingos. Galima spausti Pietų
Amerikos šalis, kad jos vykdytų teisi-

nes reformas, kurios padėtų emig-
rantams sugrįžti, tačiau nėra leistina
blogai elgtis su asmenimis, turi jie do-
kumentus, ar neturi. Nepriklausomai
nuo to, ar kitiems yra patogu, ar ne,
asmuo turi teises, kylančias iš visus
mus sukūrusio Dievo. Todėl Bažnyčia
JAV remia racionalias normas doku-
mentų neturintiems asmenims, ku-
rios leistų jiems įgyti pilietybę ir su-
vienyti šeimą. JAV politikai emigra-
cijos politikos klausimus svarstys ru-
denį.

Washington, DC (BNS) – Ar ti -
mų jų Rytų taikos derybos gali žlugti
dėl besitęsiančios Izraelio nausėdijų
plėtros, perspėjo aukšto rango pales-
tiniečių pareigūnas. Nausėdijų plėtra
kertasi su JAV administracijos paža-
dais ir gresia tapti derybų žlugimo
priežastimi. Tai jis pareiškė planuo-
jamų atnaujintų taikos derybų su pa-
lestiniečiais išvakarėse po to, kai Je -
ru zalės savivaldybė patvirtino 942
naujų gyvenamųjų būstų statybą oku-
puotoje Rytų Jeruzalėje. Anksčiau pa-
lestiniečiai pasmerkė savaitgalį pa -
skelbtą Izraelio pareiškimą, jog apie
1,200 namų bus pastatyti kitoje Rytų
Jeruzalės vietoje ir Vakarų Krante.
Pasak palestiniečių, Izraelis tokiu

būdu siekia užkirsti kelią taikos de-
ryboms. Jungtinės Valstijos pareiškė
esančios „rimtai sunerimusios” ir pa-
skelbė nepritariančios naujoms staty-
boms. Jungtinės Tautos (JT) pabrėžė,
kad naujų nausėdijų statyba yra nele-
gali. JAV valstybės sekretorius John
Kerry paragino palestiniečius nerea-
guoti priešiškai į žydų valstybės pa -
reiškimą dėl planuojamų naujų sta-
tybų nausėdijose. J. Kerry, kuris va-
dovavo pastangoms atnaujinti Arti-
mųjų Rytų taikos derybas po trejų
metų pertraukos ir galiausiai pasiekė
tokį susitarimą praeitą mėnesį, pažy-
mėjo, kad abi pusės turi grįžti prie de-
rybų stalo Jeruzalėje.

Paryžius (BNS) – Prancūzijos
Prezidentas Francois Hollande rugp-
jūčio 13 d. pagyrė Malyje įvykusius
Pre zidento rinkimus, vadindamas juo
demokratijos pergale, taip pat paža-
dėjo, kad jo šalis toliau palaikys šią
Va karų Afrikos valstybę. F. Hollande,
kuris šiemet pasiuntė į Malį prancūzų
karius išvyti šalies šiaurėje įsitvirti-
nusių islamistų su kilėlių, taip pat at-

vyks į išrinktojo Prezidento Ibrahim
Boubacar Keita inauguracijos iškil-
mes, sakė vie nas šaltinis Prancūzijos
vadovo biure. Savo pranešime F. Hol-
lande pabrėžė, kad rinkimai buvo ne-
paprastai skaidrūs ir gerai organi-
zuoti. Jis telefonu pasveikino I. B. Kei -
ta su pergale ir patikino, jog Prancū-
zija palaikys Malį.

Emigrantų karikatūra britų laikraštyje.                                                                    ELTA nuotr.

Ch. Chaput.                          Scanpix nuotr.



Charles II. Tuo metu
Pennsylvania buvo
anglų kolo nistų ran-
kose. Tačiau Penn
ne troško turtų ir
gar bės. Žinodamas,
kad šios žemės tik-
rieji savininkai yra
indėnų Leni Lenape
gentis, nes jie čia gyveno dar prieš kolonistams at-
vykstant, pasi siū lė iš jų nupirkti. 1682 metais buvo
pasirašyta pardavimo sutartis. Kara lius Charles
II tokio poelgio buvo priblokštas. Žemės užvaldymo
klausimas buvo išspręstas nenaudojant jė gos. 1682
metais Penn parašė pirmąją Pennsylvania valstijos
Kons tituciją. 1683 ji buvo papildyta. Joje buvo sa-

koma, kad Pennsylvania
yra laisva bet kurių religi -
nių įsitikinimų žmo nėms.
Naujasis savininkas ska-
tino plėtoti žemės ūkį, ska-
tino užsiimti rankdar-
biais. Netrukus Pennsyl -
va nia tapo žinoma kaip
,,geriausias ne tur tingų
žmonių kraštas’’. Čia buvo
skiriamas dėmesys vaikų
švietimui, ypatingai mer-
gaičių. Suteikta balsa vi -
mo teisė – kas Anglijoje
buvo be veik uždrausta.

Lancaster

Pirmoji didelė ana-
baptistų (ami šų, brolių bei

menonitų) grupė į Penn sylvania esančią Lancaster
gra fystę atvyko 1720–1730 metais. Kelias tikinčiųjų
grupes vienijo bendros idė jos: baptizmas (krikš-
tas), filosofija apie brolystę, nuolankumas, šeimos
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Stovėdama Cleveland autobusų stotyje prie bi-
lietų kasos, išvydau keis tokai apsirengusius
žmones. Jie laikėsi labai tyliai, tarsi nenorė-

dami būti pastebėti. Pora vilkėjo juodais rūbais,
moterų sijonai dengė kojas, o plaukus dengė galvos
apdangalais. Tiek vyrai, tiek moterys buvo liekni ir
išbalę. Juos pamačius, į galvą šovė pirmoji mintis
– ,,starovierai’’, Lietuvos rusai, vadinami senti-
kiais, nepripažįstantys Rusijos Bažnyčios refor-
mos. Antroji mintis, – grįžtantys iš laidotuvių ge-
dulingai apsirengę žmo nės. Deja, nei pirmoji, nei
antroji mintis nebuvo teisingos. Kitą dieną man
buvo paaiškinta, kad tai – Penn sylvania valstijos
amišai ir kad jų gaminami ledai yra labai gardūs. 

Iš tikro, buvo labai
keista atvirą kūną rodo-
moje šalyje žiū rė ti į žmo -
nes, kurie jį slepia, nesi-
baimina išsi skirti ir būti
nemadingais. Tai pa ska -
tino mane labiau pa si -
domėti šiais JAV gyven-
tojais. 

Istorija

Kaip teigia istorija,
1536 metais, jaunas kata-
likų kunigas  iš Olandi-
jos Menno Simons tapo
anabaptistų va dovu. Jo
pasekėjus imta vadinti
me nonitais. Menno tapo
katalikų kuni gu sulau-
kęs tik 28-erių. Manoma, išsilavinimą jis įgijo Fry-
zijoje – Ny derlandų provincijos šiaurinėje dalyje
esančiame vienuolyne. Buvo išsi lavinęs, mokėjo
lotynų ir graikų kal bas. Skaitant Naująjį Testa-
mentą jam kilo abejonių, būtent apie kūdikių
krikštijimą. Jis manė, kad tik subren dusi asme-
nybė, pažinusi Jėzų kaip Viešpatį, gali pripažinti jo
tiesas ir tapti bažnyčios nariu. Jo manymu, palan-
kumą Kristui gali rodytitik tie, kurie sąmoningai
pasirenka eiti su juo ar ne. Ši mintis tapo pag -
rindiniu Menno teiginiu jo gy veni miškoje teologi-
joje. Kai kam kunigo skleidžiamos mintys nebuvo
priimtinos, tad daugelį metų anabaptistai buvo per-
sekiojami kaip eretikai. Juos medžiojo katalikų ir
protestantų kunigai. Dėl šios priežasties dauguma
kitatikių pabėgo į Šveicarijos kalnus ar pietinę Vo-
kietijos dalį. Ten pradėjo ūkininkauti bei meldėsi
ne bažnyčios patalpose, bet namie. Krikš tijosi bū-
dami suaugę.

Menonitams buvo lemta skilti. 1693 metais
šveicarų vyskupo Jacob Amman pasekėjai tapo
amišai. Jie at vyko į JAV, Pennsylvania ir apsigy -
veno anglų admirolo William Penn įkurtoje kolo-
nijoje, kuri vadinosi ,,Šventasis eksperimentas’’.
Pats Penn buvo kvakeris (kvakeriai, ang. quakers
– prorestantų sektos nariai, atsisakę eiti į kariuo-
menę, vartoti gink lus, prisiekti teismuose, kelti
ke purę prieš kitus, tikėję, kad kiek vie nas žmogus
yra ,,vaikščiojanti bažny čia ir kiekvieno žmogaus
širdis – ,,Dievo altorius ir šventykla”) ir norėdamas
įgyvendinti kvakerių idealus, įkūrė atvirą erdvę ne
tik saviems kva ke riams, bet visų religinių įsitiki-
nimų žmonėms. Kurdamas koloniją tvirtai tikėjo,
kad čia, naujoje žemėje, bus galima rasti teisybę,
kurios nebuvo jo gimtojoje Anglijoje. Šį žemės lopą
Penn buvo gavęs dovanų iš paties anglų karaliaus

ir bendruomenės reikšmingu mas. Ana bap tistai tar-
pusavyje skyrėsi ne vien aprangos stiliumi. Broliai
bei menonitai rengėsi kaip anglai. Jie kal bėjo skir-
tingomis kalbomis, sky rė si jų modernios technolo-
gijos iš ,,aplinkinio pasaulio’’ panaudojimo filoso-
fija. Senųjų menonitų nusiteikimas prieš technikos
patogumus  buvo kur kas griežtesnis. Kiti buvo lin -
kę jais naudotis – svarbu, kad nesužlug dytų bend -
ruo menės.

Kokie yra amišai? 

Didelė anabaptistų dalis gyvenančių JAV yra
amišai. Jie nesikei kia, nedalyvauja rinkimuose, ne-

tarnauja armijoje. Jie
ven gia naudoti modernią
techologiją ir patogumus.
Išpažįsta vienintelę trans-
porto rūšį – arklio trau -
kia mą vežimą, nenaudoja
elektros, neturi telefono,
nevaikšto į kino teatrą,
moterys nenaudoja kos -
me tikos. Vyrai augina
barz das ir vil ki kelnes,
kuriose vietoje užtrauktu -
ko yra sagos. Moterys ne-
šioja baltus  galvos ap-
dangalus ir paprastas

suk  neles, kuriose nėra sagų, tik segtu kas. Pagarboje
yra laikomas nuolan kus ir kuklus žmogus. Kantrus,
iš laikytas, sukalbamas žmogus laikomas subren-
dusia asmenybe. Bend ruo menė gyvena tarpusavio
darnoje, susiklausyme, gerbia vienas kitą. Vardan
bendruomenės skatinama atsisakyti egoistiškų už-
mačių, naudos sau. Tokie bruožai kaip išdidumas,
pavydas, individualizmas pri ski  ria mi išorinio pa-
saulio nuodė mėms. 

Nėra skatinamos asmeninės Bib lijos studijos,
nes gali būti neteisingai suprastos ir interpretuotos.
Ami šų bendruomenėje nėra bažnyčios pastatų, tad
meldžiamasi namie, sekmadieniais. Mokyklos lan-
kymas pa sibaigia sulaukus 15 metų. Jaunimas turi
apsisprendimo teisę – likti bendruomenėje ar pasi-
nerti į modernų pasaulį. Vengiama prievartos ir in-
dividui suteikiama teisė pasirinkti. 

Dvasine prasme, amišai yra pa našūs į žydus, iš-
pažįstančius Senąjį Tes tamentą. Amišai tiki, kad
Jėzus Kristus buvo Dievo sūnus ir mirė už nuodė-
mes. Turi ilgą sąrašą, ką galima daryti ir ko ne.
Klai dos atveju gresia pašalinimas iš bendruome-
nės. Ami  šai praktikuoja darbu grįstus santykius
su Dievu. Peržiūri atliktų gerų darbų sąrašą ir už tai
tikisi Die vo malonės. Jei geri darbai pranoksta pa-
darytų blogų darbų skaičių, jie tvirtai tiki, kad nu-
mirus, bus įleisti į Dangaus karalystę. Nėra fanati-
kai, jiems šeimos gerovė kur kas reikš mingesnė,
nei religija. 

Tai darbščių ir sąžiningų žmonių bendruo-
menė, pasirinkusių savitą gyvenimo būdą. 

AMIŠAI
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RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

2014metų vasarą Lietuvoje vyksiančiai
Dainų šventei „Čia – mano na mai”

sparčiai ruošiamasi. Kulmi na cinis taškas – Dainų
diena, kuri vyks bus lie pos 6 d. Vingio parke,  o Šo-
kių die nos ,,Sodauto” koncertas vyks liepos 5 d. va -
ka rą Žalgirio stadione. Čikagos ,,Grandies” an-
samblio vadovė Vio le ta Smieliauskaitė-Fabiano-
vich bu vo paskirta  užsienio lietuvių šokių gru pių
baletmeistere. Ji patikslins  šokių aprašymus, per-
siųs grupių vadovams   muzikos bei vaizdo įrašus,
kuriuos paruošti padėjo  ,,Grandies” šokėjai.  Be
to, ji  sudarys du užsienio šokėjų aikštės brėžinius
bei palaikys nuolatinius ryšius su vyriausiąja 2014
m. Šokių dienos baletmeistere,  ,,Vin-
gio” vadove Marija Rimute Zalec-
kaite ir kitais meno vadovais.

Šią vasarą Violeta Smieliauskai -
tė-Fabianovich lan kėsi Kanadoje ir ta-
rėsi su žymia užsienio lietuvių cho -
reog rafe, ilgamete Hamiltono, Onta-
rio, ,,Gyva ta ro” vadove Genovaite
Dum čiūte-Brei ch  maniene. G. Breich-
manienės su kur tas šokis ,,Pučia vė-
jas” bus  at lie ka mas 2014 m. Dainų
šventės Šo kių dienos programoje (au-
torius Vid mantas Mačiulskis). Šokį
at  liks visos užsienio lietuvių šokių
gru pės kartu su choreografo Juozo
Lingio ,,Gyvataru” bei ,,Subatė le” ir
dviem Vid manto Mačiulskio šokiais
,,Lėk gerve” bei ,,Trejinis susuktinis”.

Sovietų laikais, kai Lietuvos
šven tėse negalėjo dalyvauti užsienio
lietuvių chorai ir šokių grupės, Šiau -
rės Amerikoje buvo pradėta rengti
atskiras Dainų bei Šokių šventes, ku -
rios vyksta iki šių dienų. Genovai tė

Dumčiūtė-Breichmanienė buvo IV Šo kių šventės,
vykusios Čikagoje 1972 metais, vyriausioji meno
vado vė, ji buvo viena iš keturių VIII Šokių šventės,
1988 m. vykusios Hamilton, Ontario, meno vadovų.
Violeta Smie liauskaitė-Fabianovich buvo X Tauti -
nių šokių šventės meno vadovė (1996 m., Čikaga).
Dabar Šiaurės Ameri ko je vykstančiose Šokių
šventėse dalyvauja šokių grupės iš Lietuvos, o Lie -
tuvoje vykstančiose Dainų šven čių Šo kių dienų
programose dalyvauja užsienio šokėjai. Reikia ti-
kėtis, kad lietuvių tautinių šokių grupės, pa skli du -
sios po platųjį pasaulį, kitą vasarą gausiai susi-
rinks į šią džiaugs mo šventę Lietuvoje. Dainų
šventės programą su visais jos renginiais galima
rasti: http://www.dainusven te.lt/lt/programa/

Visas dainų šventes globojo JAV ir Kanados Lietu-
vių Bendruomenės, nors pačią pirmąją, su Bendruome-
nės pagalba, rengė Amerikos Lietuvių Romos katalikų
vargonininkų sąjunga. Kaip šįkart Bendruomenė prisidės
prie šventės rengimo?

Lietuvių Bendruomenės (LB) pagalba nepa-
prastai svarbi! LB prisidės ir finansiškai, ir sklei-
džiant informaciją. 

Ankstesnių švenčių programų pagrindą sudarė liau-
dies dainos. Ar jau žinoma, kokie kūriniai bus atliekami
šįkart?

Dainų šventės antrašte pasirinkome ,,Padai-
nuosim dainų dainelę” –  tai citata iš M. K. Čiurlio -
nio labai mėgstamos lietuvių liaudies dainos. Pa-
skatinti šios senovinės dainos žodžių, tą popietę
,,atdarysim dainų skrynelę, paleisim [dainelę] į
liustelį” (t. y. paleisime ją į laisvę). Kviesime tiek
dainininkus, tiek klausytojus pasirausti lietu-
viškų dainų ,,skrynioje”, pajusti jos įvairiapusiš-
kas ir per metus besikeičiančias  formas. Norėtų-
si šventėje rasti vietos kuo įvairesnei muzikai,
įtraukiant ir senovines liaudies dainas, ir lietu-
višką chorinę klasiką, ir šiuolaikinius kūrinius,
net muzikines formas, kurios tradiciškai nesusi-
jusios su choru, pvz. džiazą, roką, rap/hip-hopą.
Beje, 2015 me tais švęsime Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-metį, tad skirsime dėmesio ir
dainuojančiai revoliucijai. Repertuaras ir šventės
scenarijus jau kuriami, projektas pamažu juda į
priekį.

Kur bus galima rasti informacijos apie būsimą
šventę?

Planuojame pateikti visą informaciją šventės
internetinėje svetainėje: dainusvente.org, apie pa-
siruošimą šventei bus rašoma spaudoje. Jau su-
darytas organizacinis komitetas, kuriame Rasa
Karvelienė užima vicepirmininkės pareigas, iždi-
ninke išrinkta Audra Kasputytė-Copes, Vytas Čup-
linskas yra  atsakingas už šventės tinklalapį,  dr.
Aud rius Polikaitis – už aukas, Loreta Timukienė
rūpinsis ryšiais su spauda, Paulius Jankus –  šven-
tės leidiniu, o Gytis Mikulionis – dalyvių ir svečių
nakvynės bei viešbučio reikalais.

2014 metais Lietuvoje vyks Pasaulio lietuvių dainų
šventė. Ar suspės ten dalyvausiantys chorai pasiruošti
2015 m. dainų šventei?

Norintys dalyvauti ir 2014 metų Pasaulio lie-
tuvių dainų šventėje, ir 2015 metų Šiaurės Ameri-
kos lietuvių dainų šventėje tikrai suspės pasi-
ruošti. Tikimės, kad 2015 metų šventės repertua-
ras bus beveik numatytas iki 2013 metų pabaigos,
t. y. likus metams su puse prieš šventę. O chorai
jau šiandien gali parsisiųsti Pasaulio lietuvių
dainų šventės repertuarą iš Lietuvos liaudies kul-
tūros centro internetinės svetainės. Taigi chorams
iš anksto susigriebus, tikrai bus pakankamai laiko
pasiruošti, ypač jeigu pasistengs abiejų švenčių
repertuarą įtraukti į savo metinę veiklą. Be to,
siekiame į Šiaurės Amerikos dainų šventės re-
pertuarą įtraukti ir dalį Pasaulio lietuvių dainų
šventės repertuaro, tokiu būdu šiek tiek sumažin-
dami krūvį abiejuose renginiuose dalyvausian-
tiems kolektyvams.

Dar norime paminėti, kad nepaliksime nuo-
šaly ir lituanistinių mokyklų! Skatinsime visas
Šiaurės Amerikos lituanistines mokyklas gausiai
dalyvauti šventėje. Viliamės, kad tų mokyklų mo-
kiniams parinksime tinkamą ir patrauklų reper-
tuarą. 

Devintoje dainų šventėje Toronte 2010 m. dalyvavo
chorai beveik iš kiekvienos Amerikos Valstijos, taip pat
iš Kanados, Airijos, Anglijos ir Lietuvos, susirinko dau-
giau nei 60 kolektyvų ir apie 1,000 atlikėjų. Kaip mano -
te, ar pavyks sumušti rekordą?

Tikimės, kad dalyvių skaičius bus panašus,
jeigu ne didesnis! Nors nesiekiame rekordo, ta-
čiau planuojame kviesti dalyvius iš visų pasaulio
kampų!

Padainuosime dainų dainelę
Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventei besiruošiant
Atkelta iš 1 psl.

Pirmoji JAV ir Kanados dainų šventė vyko Čikagoje 1956 m. liepos 1 d., joje dalyvavo 1,200 dainininkų.  
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro archyvo nuotr.

Kiek pagalbininkų turite, kokie darbai laukia?
Repertuaro komisija jau veikia, joje dalyvauja

net aštuoni nariai, chorvedžiai iš visų Šiaurės Ame-
rikos kampelių – Ilona Babinskienė (Philadelphia),
Deimantė Grigutienė (Toronto), Rita Kliorienė (Cle-
veland), Saulius Kliorys (Cleveland), Birutė Moc-
kienė (New Jersey), Dainius Vaičekonis (Seattle),
Dalia Viskontienė (Toronto) ir Darius Polikaitis (Či-
kaga). Kūrybinės grupės branduolys taip pat bu-

riasi – didelį vaidmenį lig šiol atlieka Čikagoje gy-
venantis menininkas, visuomenei gerai pažįstamas
Vytas Čuplinskas. Organizacinio komiteto narių
skaičius taip pat po truputį auga. Netolimoje atei-
tyje talkininkų būrys sparčiai gausės, nes darbų
tikrai yra labai daug!

Loreta Timukienė – JAV LB Krašto valdybos vi-
cepirmininkė informacijai.

Violeta Smieliauskaitė-Fabiano vich ir Genovaitė Breichmanienė.
Violetos Fabianovich asmeninio archyvo nuotr.

Užsienio lietuviai ruošiasi 
2014 metų Dainų šventės Šokių dienai
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Pirmoje šio tyrimo dalyje nagri nė jome „ba-
rakudos” dviprasmiš ku mą tarp  Amerikos
lietuvių 8–9 de šimtmečiuose. Susipaži-
nome su „Lituanicos” skrydžio fi nansiniais
rodikliais – pajamomis bei išlaidomis. Mūsų
akiratin pakliuvo ir Juozas Garolis iš Ne-
wark. Jo paaukoti 46 dol. buvo skirti įsigy -
ti tepalų skrydžiui. O S. Da rius ir S. Girė-
nas, vertindami savo rė mėjo pastangas,
nemokamai nuskrai di no į Kauną Juozo
laišką, skirtą jo žmonai Magdalenai.

Papildomos lėšos iš numatomo oro
pašto gabenimo?

„Lituanicos” skridimui remti New York
miesto komiteto narys Antanas Mažeika sugalvojo
panaudoti filateliją. Jis žinojo, kad „cepe linų” (di-
rižablių) skridimų reklamai buvo leidžiami pašto
ženklai ir specialūs vokai laiškams. A. Mažeika
ma nė, kad Amerikos lietuviai pa si nau dos reta
proga lėktuvu pasiųsti laiškus į Lietuvą. S. Darius
ir S. Girėnas nebuvo filatelistai, bet šiuo pasiūlymu
susidomėjo. Kalbėdamas skridimo reklamos rei-
kalais per radiją 1933 m. sausio 11 d. S. Darius
sakė, ketinąs oro paštu gabenti laiškus į Lietuvą.

Prasidėjo derybos su valdžios įstai gomis. Va-
sario 6 d. Lietuvos Res publikos pasiuntinys Was-
hington Bro nius K. Balutis pranešė S. Dariui, kad
Lietuva priims oro pašto krovinį, o vasario 7 d.
buvo gautas leidimas ir iš JAV valdžios. Pelno už
oro paštą dalis atiteks lakūnams, bet prieš tai savo
lėšomis jie turėjo išleisti specia lius numeruotus
vokus ir pagaminti specialų laiškinį popierių.

Pasirodė ir S. Dariaus ir S. Girė no lėktuvu
laiškams į Lietuvą siųsti pašto taisyklės. Jose buvo
nurodyta, kad pelnas iš oro pašto bus panaudotas
reikalingiausiems prietaisams įsi gyti. Už paprasto
laiško pervežimą buvo nustatytas 2 dol., o už re-
gistruoto – 2.25 dol. įkainis. Išskridimo diena ne -
buvo tiksliai žinoma, todėl prašyta laiškuose tiks-
lios datos nenurodyti. Visi laiškai turėjo būti spe-
cialiuose numeruotuose vokuose. Vokai ir specia-
lus laiškinis popierius buvo pardavinėjami lakūnų
nurodytoje vietoje. Laiškai galėjo būti adresuoti
tik į Lietuvą arba – į ten ir atgal, su per siuntimu į
JAV. Prieš išskrisdami lakūnai pateikė visus laiš-
kus JAV paš to įstaigai, kuri uždėjo kalendori nį
antspaudą. Visi laiškai, skirti ga benti „Lituanica”,
turėjo pasiekti Lie tuvos Respublikos generalinį
konsulatą New York iki 1933 m. gegužės 18 d. Visos
piniginės perlaidos turėjo būti siunčiamos S. Da-
riaus vardu. Kiek vienas asmuo, atsiuntęs reikiamą
pinigų sumą, gaudavo laiškinio popieriaus ir voką. 

Daugiausiai laiškų buvo išpirkta New York bei
jo apylinkėse, o taip pat Čikagoje. Apskritai, jų pla-
tinimas vy ko labai lėtai –  iki gegužės 17 d. tebuvo
parduota 200 vokų.

Laiškams buvo pagamintas balkš vai gelsvas
rašomasis popierius – 18 x 30 cm dydžio lapai. De-
šiniajame viršutiniame lapo kampe įspausta „Li -
tuanica”. Iš „American Trust Bond” firmos popie-
riaus buvo paga minti pailgi, balti 16.7 x 9,5 cm dy-
džio užklijuojami vokai su apskritu užlen kimu.
Tekstas atspausdintas mėlynai. Vokai kairiajame
apatiniame kam pe turėjo eilės numerį. Iš viso at-
spausdinta apie 1,400 numeruotų vokų. Ant dalies
vokų buvo užlipdyti 3 ct. vertės JAV pašto ženklai,
kiti buvo pardavinėjami be ženklų. Už kokią sumą
turėjo būti  priklijuota pašto ženklų  – nenusta-
tyta. Pagal išli kusius vokus, išstatytus Vytauto Di-
džiojo muziejuje Kaune, žinome, kad ta suma svy-

Pirmoji jaV krantus pasiekusi „barakuda” (ii)
Transatlantinė meilė „Litua ni cos” sparnais, 
arba apie ypatin gą laišką spalvingai asmenybei

Oficialusis suvenyrinis vokas, keliavęs ,,Lituanicos” lėktuvu, su lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
autografais. Laiškas adresuotas žymiam filatelistui, ,,Draugo” dienraščio Čikagoje redaktoriui Ignui Sa -
kalui.

ruoja nuo 3 iki 20 centų (brangiausi laiškai – nr. 27
ir 42); tarp mažiausiai mokėjusių buvo ir Lietuvos
Respublikos pasiuntinys Washington Bronius K.
Balutis (laiš kas nr. 907).

Ant laiškų, kurie turėjo būti persiunčiami at-
gal į JAV, buvo užlipinti ir Lietuvos pašto ženklai.
Jų kaina buvo nuo 20 centų (laiškai nr. 665 ir 697)
iki 2,60 lito (laiškas nr. 447). Autografų mėgėjų pra-
šomi, S. Darius ir S. Girėnas pasirašinėjo ant vokų. 

S. Dariaus ir S. Girėno oro pašto laiškams
buvo pagaminti specialūs antspaudai. Vienu iš jų
– apskritu gu miniu kalendoriniu žymekliu „Litua -
nica. Jul. 15, 1933” turėjo būti sužy mėti vokai Ame-
rikoje. Kauno centrinis paštas turėjo keturkampį
guminį antspaudą „Oro paštas. New York – Kau-
nas. Kaunas – 1933.VII.17. Trans at lan tikos lakū-
nai S. Darius ir S. Girėnas. Orlaivis LITHUA-
NICA.” Re gistravimo reikalams lakūnai turėjo
antspaudus „REGISTEREDEGISTERED”, „FROM” ir „TO”.

Išskrisdami S. Darius ir S. Girė nas vežėsi 983
laiškus, iš kurių 31 bu vo registruotas, ir penkias
bande ro les su laikraščio „Naujienos” 1933 m. 136-
tuoju numeriu. Liepos 15 d. rytą, kol degalai buvo
pilami į lėktuvą, la kūnams talkininkavęs Valeri-
jonas Kaminskas suantspaudavo visus laiš kus ap-
skrituoju „Lituanicos” žymekliu ir artimiausiame
Brooklyn pašte uždėjo tos dienos Brooklyn pašto
ka lendorinį antspaudą. Visi laiškai bu vo sudėti į
specialų brezentinį mai šelį. Per Soldino katast-
rofą maišelis su laiškais buvo išmestas iš lėktuvo,
ir tokiu būdu korespondencija išliko.

Laiškus iš katastrofos vietos į Kauną pristatė
Lietuvos Respublikos pasiuntinys Vokietijoje Jur-
gis Šaulys – jie buvo atiduoti Užsienio reikalų mi-
nisterijai. Kauno Centrinis paštas koresponden-
ciją  ir maišelį atsiėmė liepos 18 d. 14 val. 30 min.
Laiškai ir maišelis tuoj pat buvo suantspau duo ti
tos dienos Kauno Centrinio paš to kalendoriniu žy-
mekliu ir specialiu sutikimo antspaudu. Tačiau
patys pašto tarnautojai norėjo kaip nors pažymėti
ir tragišką lakūnų žūtį. Paskubomis buvo paga-
mintas ant spaudas „Nugalėję Atlantą, didvyriš -
kai žuvo Lietuvos garbei”, ir juo su žy mėti visi laiš-
kai.

Laiškai buvo išsiųsti adresatams. 250 laiškų
grįžo į Ameriką. Nebuvo apsieita ir be kuriozų: ant
grįžtamojo į JAV laiško nr. 447 per klaidą buvo už-
dėtas 1935 m. liepos 18 d. kalendorinis antspaudas.

Ypatingas laiškelis – 
ypatin gam asmeniui?

Kyla klausimas – kodėl, rašyda mas laišką žmo-
nai, J. Garolis nepasi naudojo transatlantiniu voku,
spausdintu specialiai „Lituanicos” skrydžiui pa-
remti? Jam vis tiek reikėjo apmokėti JAV pašto iš-
laidas. Iki šiol nežinoma, kaip atsiskaitinėjo su

JAV pašto valdyba patys lakūnai. Juk vo kai buvo
frankiruoti JAV pašto ženk lais, nors nei S. Darius,
nei S. Girėnas ne buvo JAV pašto tarnautojai ar
vienkartiniai kurjeriai.

O dabar metas atskleisti paslap tingojo laiško
turinį – laiško, kuris yra šios daugiasluoksnės is-
torijos ašis. Ant paprasto voko ranka užrašytas
adresas (originalo kalba netaisyta – aut.):

„Mrs. M. Garalene
Raudonojo Kryžiaus
Ligoninė
Kaunas”

Siuntėjo adresas nepažymėtas.
O pats laiškutis parašytas tokia tarme, kokia

Nukelta į 13 psl.

Juozo Garolio laiškas žmonai Magdutei.



šnekėjo pirmieji emigrantai:

„June 24, 1933

Brange magdute
prienito Branigusi Ruteli Katro tu sadinai darzieli bet tu nepariejone tu zaliuju
ruteliu paleti. Egu galesu tai prijiumk tos du Didvirus Kap Dariu ir gireno ir
podeikok am uz apliumkimo taves as Laukou tavis parlakiunt su Kapitonu Da-
riu ir girenu augusto menore as manou Kat tie diedviray skris is Lietuvos ame-
rikon

buciuojo tavi
Joseph” 

Fantastika! Koks gražus, romantiškas JAV gyvenusio lietuvio laiškas
į tolimus užjūrius išvykusiai žmonai!

Nuostabu ir tai, kad tas laiškas visgi pasiekė adresatą. Kaip žinome,
buvo tokių „Lituanicos” lėktuvu ga bentų laiškų, kurie pakliuvo į Lietu vos
aeroklubą, tarp jų ir šis kuklus, ne firminis suvenyrinis skrydžio vo kas be
pašto ženklų apmokėjimo, siųs tas Juozo Garolio iš New Jersey. Aeroklubo
vadovybė „nesnaudė” ir greit surado Magdaleną Garolienę, tik ne Kaune,
o Klaipėdoje. 1933 m. liepos 31 d. ant klubo firminio blanko jai buvo išsiųs-
tas tokio turinio laiš kas:

„Gerb. Ponia,
Siunčiame Tamstai a. a. kapitono DARIAUS atvežtą iš Amerikos lėktuvu „LI-
TUANICA” laišką Tamstos vardu, sulig prigulimybės.

Su pagarba
(neįskaitomas parašas)

Lakūnas
Sekretorius”

Vokas su laišku ir priedu buvo išsiųstas registruotu paštu iš „Kauno
pašto ag. Nr. 5 2.VIII.33” adresu” Poniai GAROLIENEI / KLAIPĖDA / Lie-
tuvos Ekspedicija /Dr. Brazio namai.” (tai Magdalenos tėvo adresas – R. M.
L.). Kitoje voko pusėje  – gavimo antspaudas „Klaipėda 2 – 3.VIII.33”.

Koks tvarkingas anų metų paštas Lietuvoje – tą pačią dieną iš Kauno į
Klaipėdą pristatė laišką! 

Tęsinys kitą savaitę

SKELBIMŲ SKYRIAUS  TEL. 773-585-9500

,,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.

ĮVAIRŪS
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DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Prenumeruokime ir 
skaitykime 

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

internetu:
www.draugas.org

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

ViDaus ligos 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

akiŲ ligos

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šei-
mose. Geros rekomendacijos.
Tel. 630-863-1168.

� Nemokamai padedu prižiūrėti pagy-
venusius žmones nuo vienos valandos
iki penkių valandų. 
Tel.  773-387-7232.

� Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
anglų kalba, geros rekomendacijos. 
Tel. 773-329-9918

� Vyras ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu . Gali pakeisti. Legalūs do-
kumentai. Tel. 630-670-0813

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su grįžimu namo. Tel. 708-691-
6996

� Dvi moterys ieško 1 ar 2 ” kambario-
kių” patogiame bute. Geras autobusų
susisiekimas. Tel. 773-329-9918.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Gali iš-
leisti atostogų. Siūlyti įvairius variantus
MI , IN , IL valstijose. Tel. 773-709-5900.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali pa-
keisti, išleisti atostogų. Nevairuoja. 
Tel. 708-220-3202.

Lietuvos Aero Klubo laiškas ir vokas, adresuotas Magdalenai Brazytei Garolienei. 

Istoriniai eksponatai iš R. M. Lapo asmeninio archyvo

Atkelta iš 12 psl.



14 2013 RUGPJŪČIO 15, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Kiaušiniai su kumpiu ir sūriu

Reikės: 6 kiaušinių, 2 riekelių kumpio, 2 šaukštų
tarkuoto aštraus sūrio, 2–3 petražolių šakelių.

Kumpį smulkiai supjaustykite, didžiąją dalį ap-
skrudinkite keptuvėje be riebalų. Sudėkite jį į try-
nius, su berkite sūrį ir viską kruopščiai iš maišykite.
Įdarykite kiaušinius, ant viršaus užberkite ne-
skrudinto kumpio ir papuoškite petražolėmis.

Kiaušiniai su  mėlynųjų pelėsių sūriu

Reikės: 6 kiaušinių, 2 šaukštų bet kokio mėly-
nųjų pelėsių sūrio, šviežiai maltų juodųjų pipirų, 2
mažų saliero šakelių.

Trynius ištrinkite su sūriu, į juos suberkite
smulkiai pjaustytus salie rus ir pagardinkite pipi-
rais. Įdary kite kiaušinius. Papuoškite salierų lape-
liais.

Kiaušiniai su žolelėmis

Reikės: 6 kiaušinių, 3 šakelių pet -
ražolių, 3 šakelių krapų, 1 šakelės ba ziliko,
¼mažo baltojo svogūno, 2 šaukštų majo-
nezo.

Žalumynus smulkiai supjausty kite.
Svogūną labai smulkiai suka -
po kite ir nuplikykite
ver dančiu vandeniu
(to galima nedaryti,
jei norite, kad įdaras
būtų aštresnis). Try-
nius ištrinkite su
ma jonezu ir pagar din -
kite pipirais. Sumai-
šykite su ža lumy nais
ir gauta mase įdarykite kiaušinius.

Krevetėmis įdaryti kiaušiniai

Reikės: 1/2 sv krevečių, 4 kiauši nių, 1 šaukšto
sviesto, šviežių daržo vių pagal skonį, šviežių petra-
žolių, drus kos.

Kietai virtus kiaušinius perpjau kite išilgai, try-
nius išimkite. Tuomet juos ištrinkite su sviestu,
pasūdykite ir sumaišykite su virtomis, nuvalytomis
ir gabalėliais supjaustytomis krevetėmis. Gauta
mase įdarykite kiaušinių puseles, viršų papuoškite
krevetėmis, petražolėmis. Patiekite lėkštėje su švie-
žiomis daržovėmis.

Tunu įdaryti kiaušiniai

Reikės: 4 kiaušinių, skardinės tuno aliejuje,
šaukšto sviesto, 1 šaukšto kaparėlių, 1 ančiuvio, pet-
ražolių ir krapų pagal skonį, druskos.

Kiaušinius išvirkite, atšaldykite ir nulupkite.
Perpjaukite išilgai į dvi dalis, trynius išimkite ir
pertrinkite per sietelį kartu su tunu, kaparėliais ir
ančiuviu (išimkite iš jo kaulą). Į gautą masę sudė-
kite sviestą, prieš tai jį išsukę mediniu šaukštu.
Užpildy ki te kiaušinio puseles ir papuoškite žalu-
mynais.

Menkių kepenėlėmis įdaryti kiaušiniai

Reikės: 10 kietai virtų kiaušinių, skardinės men-
kių kepenėlių (250 g), majonezo pagal skonį, druskos,
pipi rų.

Kiaušinius nulupkite ir perpjau kite per pusę.
Atskirkite baltymus nuo trynių. Trynius sutrin-
kite ir su maišykte su menkių kepenėlėmis su šiek
tiek aliejaus, įdėkite truputį ma jonezo, pagardin-
kite prieskoniais. Gauta mase įdarykite baltymų
puseles. Papuoškite žalumynais.

Kiaušiniai su šprotais

Reikės: 12 virtų kiaušinių, vienos šprotų skar-
dinės, majonezo pagal sko nį, krapų papuošti.

Kiaušinius perpjaukite per pusę. Išimkite try-
nius. Trynius ir šprotus (be uodegėlių) sutrinkite
dubenėlyje, įdėkite truputį majonezo, kad masė
būtų švelnesnė. Galite pasūdyti, pa pipirinti. Šaukš-

teliu pripildykite baltymų puseles. Pa-
puošti galima majo nezu ir krapais.
Prieš patiekdami į stalą palaikykite
šaldytuve.

Rūkyta lašiša įdaryti kiau ši niai

Reikės: 5 kietai virtų kiauši-
nių, 2 oz rūkytos lašišos, 2 oz

lydyto sūrio, 2 šaukštų ma-
jonezo, 2 šaukštų pjaus -
ty tų svogūnų laiš kų, 1
šaukštelio maltų juodųjų
pipirų, 1 šaukšto pjausty -

tų ža lumynų.
Kiaušinius nulupkite,

perpjauki te perpus, išim-
kite trynius. Lašišą supjaustykite

smulkiais gabalėliais. Trynius sutrin-
kite šakute. Lydytą sū rį sumaišykite su majonezu ir
svo gūnų laiškais, sudėkite trynius, laši šą ir išmai-
šykite. Įdarą sukrėskite į baltymų puseles, pabars-
tykite pipirais ir petražolėmis.

Špinatais įdaryti kiaušiniai

Reikės: 6–7 kiaušinių, sviesto pagal skonį, grie-
tinės pagal skonį, 4 oz špinatų, 1 svogūno, graikinių
rie šutų (smulkintų) pagal skonį.

Špinatus nuplaukite, išvirkite, van denį nupil-
kite. Juos smulkiai su pjaustykite arba sumalkite
mėsmale. Svogūną taip pat smulkiai supjaus tykite
ir truputį pakepkite svieste, luktelėkite, kol atvės, ir
sumaišykite su špinatais. Į gautą masę įberkite pa-
keptų smulkintų graikinių riešu tų. Kiaušinius iš-
virkite kietai, nulupkite, perpjaukite per pusę, iš-
imkite trynius ir juos sutrinkite. Špinatų tyrę su-
maišykite su sviestu ir try niais. Gauta mase įdary-
kite kiaušinių puseles, o viršų aptepkite lygiomis
dalimis sumaišytu majonezo ir grie tinės mišiniu.

Parengta pagal „Greitos vaišės”

MŪSŲ STALUI

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

Įdaryti kiaušiniai – visiems tinkantis užkandis

NAUDINgA žINOTI...
Ant kiauši nių, parduodamų pre ky  bos centruose,

yra žymuo – skaičių ir raidžių seka.
Pirmasis skaičius nurodo vištų dedeklių laikymo

būdą, žymimą kodu 1, 2, 3 arba 0. 1 – vištos laikomos
laisvai, t. y. gali vaikščioti lauke; 2 – paukštynuose, fer-
mose laisvai vaikš čio jančios vištos; 3 – vištos laikomos
narveliuose; 0 – auginamos ekologiš kai.

Raidės S, M, L, XL rodo kiaušinių dy dį: S – maži,
M – vidutiniai, L – di deli, XL – labai dideli kiaušiniai.

Kiaušinių laikymas ir 
šviežumo patikrinimas

Jeigu norite patikrinti, ar švieži kiaušiniai, pa-
nardinkite į stiklinį in dą su sūriu vandeniu: jeigu kiau-
šinis guli ant dugno – jis šviežias; jei jis at si duria ver-
tikaliai, bet guli ant dug no – jis padėtas prieš kelias
dienas, jei gu plaukioja vandenyje, tai jis jau kelių sa-
vaičių; jei iškyla į paviršių, tai jis kelių mėnesių. Kiau-
šinio švie žumą galima nustatyti ir pagal jo try nį. Į
stiklinę sūraus vandens (stikli nei vandens reikės 2,5 g
druskos) įleis kite kiaušinio trynį. Jeigu jis nusileis į
dugną, tai kiaušiniui mažiausiai 10 parų. Jeigu trynys
giliai pasiners, tai jam 8 paros. Visai šviežio kiaušinio
try nys laikosi vandens paviršiuje. Kiau  šinius geriausia
laikyti 1–2 laips nių temperatūroje sausus, sustatytus
smaigaliais žemyn. Nelaikykite kiaušinių kartu su stip-
raus kvapo pro duktais (sūriu, silke, rūkyta dešra ir
pan.), nes kiaušiniai greitai sugeria pašalinius kva-
pus. Jeigu norite kiaušinius šaldytuve išlaikyti labai il -
gai, kiekvieną kiaušinį įsukite į po pierių ir kartą per sa-
vaitę apverskite kita puse. Ant kiaušinių kevalų yra
mikrobų, todėl prieš naudodami šva riai juos nuplau-
kite. Šaldytuve lai ky kite neplautus, nes plauti kiauši-
niai greičiau genda. 

Kaip virti kiaušinius

• Visada virkite tik šviežius kiau šinius, palaikytus
kambario tempera tūroje, – tada jie nesutrūks, kai pa -
nar dinsite į karštą vandenį.

• Užvirkite vandenį, panardin ki te kiaušinius ir
įberkite druskos. Lai ką skaičiuokite nuo tada, kai van-
duo užvirs.

• Pavirus 3–4 minutes, kiaušiniai bus minkšti, o
6–10 – kieti. Kiaušinius išvirus kietai, iš karto panar-
dinkite juos į šaltą vandenį, kad liautųsi virę.

Kaip dar galima virti
• Kad kiaušiniai neskiltų, juos dėkite į šaltą van-

denį ir virkite pa ma žu, kad vanduo smarkiai nekunku-
liuotų.

• Smarkiai verdamų kiaušinių baltymas būna kie-
tesnis, o trynys – minkštesnis.

• Iš lėto verdant – atvirkščiai.
• Jeigu išvirtus kiaušinius sudė si te į šaltą van-

denį, jie geriau lupsis.

Kaip virti įskilusius kiau ši nius
• Juos būtina virti bent 7 minutes – mat į juos ga-

lėjo patekti įvairių mik robų.
• Vandenį reikėtų gerai pasūdyti arba įtrūkimus

pavilgyti citrinos rūgštimi.

Kuo skiriasi baltas kiaušinis nuo rudo
• Jokio skirtumo!
• Maistinė vertė ta pati, tik ru da me lukšte dau-

giau pigmentų.

Parengta iš internetinės žiniasklaidos 

Įdaryti kiaušiniai – užkandis, su kuriuo niekuomet neprašausite. Kiau šinius įdaryti galite viskuo, ką rasite šal-
dytuve: dešra, kumpio gaba lėliais, daržovėmis ir net vaisiais, pa dažų likučiais. Norint įdaryti kietai virtą
kiau šinį, iš pradžių jį reikia nulupti ir išilgai perpjauti perpus. Tik prieš tai atidžiai pažiūrėkite, ar nepersišvie -

čia trynys. Pjaunant reikia ištaikyti, kad ši plona vieta pasidalintų į dvi dalis, o liktų tik vienoje puselėje, nes
tokiu atveju kiaušinis gali lengvai įplyšti.

Įdarui kiaušinio trynys paprastai ištrinamas su majonezu, o po to į šią masę dedama priedų. Ne visiems
patinka majonezas, tad vietoje jo į try nius  galima įpilti truputį aliejaus, suplakto su ½ šaukštelio citrinų sul -
čių, ar pieno (arba grietinės) su gars tyčiomis. Tiks ir natūralus jogurtas, ypač jeigu įdarą gausiai gardinsite
prieskoniais.

Trynį reikia labai gerai ištrinti, kad neliktų gumulėlių. Po to, kai į jį įdėsite kitas sudedamąsias dalis, su -
krėskite gautą masę į konditerinį mai šelį ir išspauskite ją į paruoštas kiaušinių puseles. Jeigu konditerinio mai-
šelio neturite, galite tai padaryti šaukšteliu. Svarbiausia viską daryki te atidžiai ir nepažeiskite kiaušinio balty-
mo.
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SVEIKATA

Senovės išminčiai sakydavo (lo -
t.  Ab ovo) – viskas prasi deda
nuo kiau šinio. Kiaušinis laiko-
mas visų pra džių pradžia. Ne-
paisant savo paprastumo, kiau-
šinis – ypatingas  produktas. Tai
ne tik įprastas kasdienis mais -
tas, bet ir puikus vaistas.

Kiaušiniai ir cholesterolis

Kiaušiniuose yra daug reikalin gų
žmogaus organizmui baltymų, nau-
dingųjų riebalų, vitaminų A, D, E, PP,
B grupės vitaminų, folinės bei niko-
tino rūgšties. Kiaušiniuose taip pat
yra apie 70 mg (paros norma 150-300 g)
cholesterolio. Daug mikroelementų
fosforo, sieros ir fluoro yra kiau šinių
lukštuose

Pasak JAV dietologų, dėl kiauši -
nių valgymo kraujyje nepadaugėja
cholesterolio, ir jie nėra širdies ligų
priežastis. JAV dietologų bandymuo se
dalyvavo apie 100,000 žmonių. Ban -
dymo dalyvių, per dieną suvalgančių
ne mažiau kaip 1 kiaušinį, choleste -
rolio kiekis kraujyje nebuvo aukštes-
nis, kaip ir dalyvių, suvalgančių tik 1
kiaušinį per savaitę. Be to, daugiau-
siai pasaulyje kiaušinių suvalgantys
japonai širdies ir kraujagyslių ligo -
mis serga net tris kartus rečiau nei ki-
tos pasaulio tautos.

Kiaušinių lukštai

Kiaušinių lukštai – puikus kal cio
šaltinis, jo kiaušinio lukštuose yra
net 90 proc. jį lengvai pasisavina žmo-
gaus organizmas. Kiaušinių lukštų
cheminė sudėtis beveik sutampa su
žmogaus chemine kaulų bei dantų su -
dėtimi. Kiaušinių lukštuose yra visų
žmogaus organizmui reikalingų mik -
roelementų: cinko, fluoro, fosforo, ge -
ležies, mangano, molibdeno, titnago,
vario. Kiaušinių lukštai ypač nau-
dingi augančiam organizmui, nė-
ščioms mo terims, sergantiems osteo-
chondroze bei patyrusiems kaulų lū-
žius.

Gana dažna alergijos, anemijos ir
nemigos priežastis būna kalcio trū -
ku mas organizme. Papildyti kal cio at -
sargas organizme patariama kiau ši -
nių lukštais. Kiaušinių lukštai sti -
muliuoja kaulų čiulpų veiklą, gami-
nant kraujo kūnelius.

Suaugusiems žmonėms pata-
riama stiprinti organizmą 2–3 savai-
čių trukmės kiaušinių lukštų gydymo
kursais 2 kartus per metus. Prik lau -
so mai nuo amžiaus, patariama per
die ną suvartoti po 2–3 g kiaušinių

lukštų miltelių. Geriausia lukštų mil-
telių suvalgyti pusryčiaujant, sumai -
šytų su koše, varške ar medumi.

Naudinga gerti ir kiaušinių lukš -
tų vandenį, jo galima kasdien išgerti
po 2–3 stiklines, jį galima naudoti ruo   -
šiant kavą, arbatą, sriubas, kompo -
tus, kitus patiekalus. Kiaušinių
lukštų vandenį pasigaminkite taip: į 3
litrų talpos stiklainį su vandeniu įber-
kite susmulkintus 3 kietai virtų kiau-
šinių lukštus. Būtinai nuimkite plė-
velę, nes ji sukelia puvimą. Lukš tai
vandenyje gali išbūti savaitę, vė-liau
įberkite naujų lukštų. Šis vanduo su-
stiprins visą organizmą, kraują, pa-
dės sergantiems nemiga, astma, šien-
lige, odos ligomis, susilpnėjus plau -
kams. Jei gerdami kiaušinių lukš  tų
vandenį įpilsite citrinos sul čių, orga-
nizmas geriau pasisavins kal cį.

Liaudies medicinos žinovai kiau -
šinių lukštais pataria gydyti alergiją:
kietai išvirkite kiaušinius, nulupkite
lukštus (be plėvelės), padžiovinkite 2-
3 valandas, sumalkite kavamale. Nuo
daugelio ligų

Peršalimo ligos. Susirgę gripu, pa-
sigaminkite tokio gydomojo miši nio:
įpilkite pusę stiklinės degtinės, įmuš-
kite 1 žalią kiaušinį, įdėkite 1 šaukš tą
medaus, viską gerai išplakite ir iš-
gerkite prieš miegą.

Bronchito gydymas: sumai šy ki  te 1
žalią kiaušinį, 1 šaukštą lydyto
sviesto, puse litro šilto pieno, 1 valgo-
mąjį šaukštą medaus. Sergantiems
bronchitu šį mišinį patariama išgerti
ryte, prieš pusryčius ir iki pietų nie ko
nevalgyti. Taip gydykitės keturias sa-
vaites.

Skrandžio opa. Liaudies medicinos
žinovai skrandžio opos gydymui pa -
taria išbandyti tokį receptą: ryte ant
keptuvės pakaitinkite truputį bi čių
vaško ir iškepkite ant jo nesūdytą
kiaušinienę iš vieno kiaušinio. Kep ki -
te ant labai silpnos ugnies, nepri -
deginkite. Kiaušinienę suvalgykite 1
valandą prieš valgį. Po valandos leng-
vai papusryčiaukite. Taip gydykitės
1 mėnesį, padarykite 1 savaitės pert -
rau ką ir, jei reikės, gydymą vėl pa -
kartokite. Liaudies medicinos žinovų
nuomone, naudojant šį gydomąjį re -
cep tą galima išgydyti net įsisenėju-
sią skrandžio opą.

Migrena. Į stiklinę įmuškite ža lią
kiaušinį, užpilkite verdančiu pie nu,
greitai sumaišykite ir išgerkite. Jei
dažnai kankina migrenos prie puo liai,
šio mišinio gerkite 1 kartą per dieną 3
dienas iš eilės.

Artritas, reumatas. Sergan tiems
art ritu, reumatu ir osteochondroze

,,Grandis” pradeda naują 
šokių sezoną

Rugsėjo 15 d. Pal. Jurgio Matu lai čio misijos kieme Lemont, IL bus rengiama jau
tradicija tapusi bendruo me  nės diena ir tarnystės mugė. Či kagos ir apylinkių lietu-
vių tautinių šokių ansamblio ,,Grandies” vadovė, Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich
ir ratelių mokytojai taip pat dalyvaus šioje mugėje. Ansamblio šokėjai bei svečiai
kviečiami ateiti prie ,,Gran dies” stalo pabendrauti su ansamblio mokytojais, ap žiūrėti
veik los nuotrau kas bei suži no ti apie naujų 2013/2014 ansamblio šokių metų veik-
los planus  ir gal net įsigyti balioną ar saldumyną.

Rugsėjo 15 d. nuo 12:30 val.  p.  p. iki 1:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro Lie-
tuvių Fondo salėje vyks registracija į an samb lį. Laukiami ir anks čiau šokę, ir  niekada
nešokę ,,Gran dyje”, bet norintys dalyvauti ansamblio veikloje. Sa lėje tuo pačiu
metu vyks jaunių (6–9 sk.) ratelio pirmoji rudens repeticija.

Ansamblyje šoka daug ratelių, ku rie skirtingai pradės naujų šokių metų repe-
ticijas. Rugsėjo mėn. 29 d. PLC Fondo salėje nuo 5 val. p. p.  iki 6:30 val. vakaro re-
petuos jauniai (6–9 sk.), o nuo 6 val. v. iki 8:30 val. v. – jau nimas (10–12 sk.) ir stu-
dentai. 

Spalio 6 d. Ateitininkų na muose nuo 5:30 val. p. p.  iki 6:30 val. v.  pra dės šokti
vaikučiai nuo 3-jų metukų ir vaikai (2–5 sk.). Suaugusiųjų  bei pagyvenusiųjų rate-
lių naujų šokių me tų pirmos repeticijos dar bus pa skelb tos, susitarus su tų ratelių
mo kytojais.  

,,Grandies” ansambliosvetai nė je, http://www.grandischi ca go.org/. Nuo rugsėjo
1 dienos jau bus galima  re gistruoti. Jei turite klausimų, kreip  tis į an samb lio vadovę
Violetą Smieliaus kai tę-Fabianovich, el. paš tu;  smagusok ti@gmail.com  arba te l.:
708-422-3556. ,,Grandies” ansamblis laukia sugrįštančių ir nau jų šokėjų. 

Prieš akis – nauji veiklos metai, nauji šokiai, smagus tautinių šokių gerbėjų tar-
pusavio bendravimas. 2013/2014 veiklos metais grandiečiai pasirodys įvairiose Či-
kagos ir kitų vie tovių scenose. Taip pat jau žino ma, kad „Grandies” ansamblio šokėjai
kartu su kitomis užsienio lietuvių tautinių šokių grupėmis dalyvaus Dai nų šventės,
vyksiančios 2014 m. liepos 5 d. Vilniuje, Šokių dienos koncerte. Pagrindinė tos
šventės tema:  ,,Čia – mano namai”. 

Ramunė Kubiliūtė

Kiaušiniai ir jų gydomosios paslaptys
patariama pasigaminti tokio gy -
domojo tepalo: 1 žalią kiaušinį įdė kite
į stiklinę, užpilkite acto esencija ir pa-
likite 2 paroms, kol kiaušinis iš tirps.
Po to į tirpalą įdėkite 100 g svies to,
viską gerai išmaišykite. Šiuo tepalu
trinkite gydomas vietas. Te pa las
tinka ir sumuštų vietų gydymui. Te-
palą laikykite šaldytuve.

Putpelių kiaušiniai

Jei norite sustiprinti organizmą,
imunitetą, atmintį, lytinę potenciją
nuo lat vartokite ir putpelių kiauši -
nius, geriausia žalius, užgeriant šiltu
vandeniu. Galima vartoti ir virtų ar -
ba keptų putpelių kiaušinių, bet jų gy -
domosios galios daug mažesnės. Put-
pelių kiaušinių patariama valgyti vai-
kams ir paaugliams, nes jie padeda
protiniam jauno organizmo vysty-
muisi. Putpelių kiaušiniuose nėra
cholesterolio, yra daug vitaminų A, B
ir C, net 5 kartus daugiau negu vištų

kiaušiniuose, daug cinko, fosforo, ka -
lio, geležies ir vario. Val gant putpelių
kiaušinius iš organizmo pasiša li na
sunkieji metalai, kancerogeni nės me -
džiagos, šlakai. Vaikams per die ną pa -
tariama suvalgyti 4–6 švie žius putpe-
lių kiaušinius, o suaugu siems žmo -
nėms 2–6 putpelių kiauši nius pata-
riama suvalgyti ryte, prieš pusryčius.

* Putpelių kiaušinių patariama
valgyti sergantiems gastritu, skran -
džio ir dvylikapirštės žarnos opalige.

* Putpelių kiaušiniai padeda gy -
dantis tuberkuliozę, plaučių uždegi -
mą, bronchinę astmą.

* Putpelių kiaušiniai padės išgy-
dyti nemigą: prieš miegą išgerkite 2–3
žalius putpelių kiaušinius, su plak tus
su puse arbatinio šaukštelio medaus.

Imunitetas.lt

Iš ,,Grandies” pasirodymo Navy Pier vykusioje Lietuvos dienoje 2013 m.
,,Grandies” archyvo  nuotraukos
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� Rugpjūčio 18 d., sekmadienį, po
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčioje Marquette Park pa-
rapijos salėje koncertuos Bronius Mū-
ras. Čia taip pat vyksta Aušros Mačiuly -
tės tapybos darbų paroda. Po koncerto
bus ga lima įsigyti dailininkės darbų.
Jū  sų laukia vaišės ir pabendravimas.
Atvykite. 

�  Beverly Shores Lietuvių klubas ren-
gia tradicinę Vasaros gegužinę ,,Litua-
nica” parke. Šeštadienį, rugpjūčio 24
d., 2 val. p. p. kviečiame visus, vasa-
rai besibaigiant, susiburti, pabendrauti,
pasidžiaugti atnaujintu S. Dariaus ir S.
Girėno paminklu, skaniai pavalgyti, iš-
bandyti laimę loterijoje. Tuo pačiu gera
proga apsilankyti ir Depot muziejuje
(prie Beverly Shores geležinkelio sto-
ties), kur tebevyksta paroda, skirta S.
Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-mečiui
paminėti, susipažinti su ,,Lituanica”
par ko įkūrimo istorija. Laukiame jūsų
at vykstant į Vasaros gegužinę ,,Litua-
nica” parke! 

� Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 12 val.
p. p. JAV LB Waukegan-Lake County
apylinkė visus maloniai kviečia į Vasaros
palydų šventę, Van Patten Woods, Shel-
ter D., prie Route 173 kelio, į rytus nuo
Route 41 kelio, Wadsworth, Illinois.Tel.
pasiteirauti:  847-405-0794.

� Jaunimo centro moterų klubas pra-
deda naują sezoną ir rugsėjo 22 d.,
sekmadienį, po šv. Mišių Jėzuitų kop-
lyčioje, Jaunimo centro kavinėje visus
vaišins skaniausiais Čikagoje mieliniais
blynais. Savo apsilankymu paremsite

lietuvišką kampelį – Jaunimo centrą.

� Rugsėjo 29 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje PLC,
Lemont –  M. J. Šileikio ir Teofilio Pet-
raičio parodos-konkurso ,,Toli nuo tė-
vynės” atidarymas. Darbus pateikti ga-
lima iki rugsėjo 22 d. Tel. pasiteirauti:
630-257-2034.

� Lapkričio 9 d. Pasaulio lietuvių
centre, (14911 127 th St. Lemont,
IL) vyks Lietuvių Fondo metinis pokylis.
Meninę programą atliks pianistas Ru-
dolfas Budginas. Pokylio metu taip pat
vyks meno darbų paroda-aukcionas.
Kokteiliai 5:30 val. p. p., koncertas
6:30 val. v., šventinė vakarienė  7:30
val. v. Bilietus galite įsigyti atskirai tik
į koncertą arba į koncertą ir šventinę
vakarienę. Dėl bilietų kreipkitės į Lietu -
vių Fondo raštinę:  tel. 630-257-
1616; admin@lithfund.org. 

�  Lapkričio 10 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p., Čikagos Lietuvių Tautodailės
galerijoje, Dailės muziejuje, PLC, bus
pristatomas Stasės Tallat-Kelpšienės
mezginių ir pirštinių rinkinys.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Rugpjūčio 18–25 dienomis Neringo -
je vyks stovykla ,,Meno8Dienos”. Dau -
giau infor macijos ir registracijos anke-
tas rasite Neringos svetainėje:
www.nerin ga.org, o iš kilus klausi-
mams, prašome kreiptis į Danguolę
Kuolienę el. paštu: danguole@ kuo-
las.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

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
šventė ir Šiluvos Atlaidai

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija (6812 S. Washtenaw Ave.
Chicago, IL) kviečia visus  dalyvauti kasmetiniuose Šiluvos Atlaiduose, kurie
prasidės rugsėjo 8 dieną (sekmadienį) ir baigsis rugsėjo 15 d. Atlaidus
ves Vyskupų konferencijos vicepirmininkas vyskupas Rimantas Norvila iš
Lietuvos. Savaitės dienomis šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r. 

Šiais metais parapija švenčia 86-ius metus. Metinis parapijos pok ylis
įvyks sekmadienį, Šiluvos Atlaidų uždarymo dieną, rugsėjo 15 d., 1 val.
p. p. Jūsų laukia muzikinė programa, sveikinimai, šventiniai pietūs ir loterija.
Surinktos lėšos bus skirtos  parapijos gerinimo fondui.

Norintys dalyvauti pokylyje, prašomi iš anksto užsisakyti vietas ar stalus
(10 žmonių prie stalo). Skambinti į parapijos raštinę  Audrai tel. 773-776-
4600.  

Pokylio bilietai: 50 dol. suaugusiems ir 15 dol. vaikams iki (12 metų).

Baltimore LAC
Baltimore Lithuanian American Community

K V I E Č I A M E  V I S U S  Į  

saldų vasaros vakarėlį!saldų vasaros vakarėlį!
Rugpjūčio 17 d. 5 val. p. p.  ragausime šeimininkių paruoštus tortus, pyragus
ir kitus skanėstus... išrinksime ir apdovanosime pačio skaniausio ir gražiausio
saldumyno savininkę/ą!

nepamiršime ir visų susirinkusių smaližių! Pačios ,,saldžiausios” – ryškiausios
aprangos savininko/ės taip pat lauks dovanos!

Į 10 dol. bilieto kainą įskaičiuota: skanėstų ragavimas, kava, arbata, punšas vai-
kams ir suaugusiems. 

Kviečiame šeimininkes  konkurse dalyvauti.
Vienintelis reikalavimas – patiekalas turi būti desertas! 

Lithuanian Hall
851 Hollins St.

Baltimore, MD 21201

Mieli tėveliai ir moksleiviai,

Niujorko Maironio 
Lituanistinė šeštadieninė mokykla
kviečia registruotis ateinantiems 

2013–2014 mokslo metams.

Vaikai čia ne tik susiranda naujų draugų, bet išmoksta lietuviškai
skaityti ir rašyti, susipažįsta su Lietuvos istorija, gamta, Lietuvos šventė-
mis, kurias kartu pažymime įvairiais renginiais, minėjimais, sulaukiame
svečių iš Lietuvos, taip pat dalyvaujame įvairiuose konkursuose.

Tai didelė dovana, kurią savo vaikams gali perduoti tėveliai, leisdami
juos į šeštadieninę lituanistinę mokyklą!

Nauji mokslo metai prasidės 
rugsėjo 14 d. 10 val. r.

St. Francis of Paola 
206 Skillman Ave Brooklyn, NY 11211

Prašome susisiekti e-mail: 
director@nymaironiomokykla.org

Mieli ,,Draugo” 
bičiuliai – skaitytojai ir rėmėjai!
Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.

kviečiame į popietę su DRAUGU
Willowbrook pokylių salėje.

Lietuviškų dainų programą atliks Povilas Stro -
lia (pritars gitara). Bilieto kaina – 60 dol., suden-
tams – 40 dol. Juos prašome užsisakyti DRAUGO
administracijoje.

Lauksime mūsų skaitytojų, jų draugų ir šeimos
na rių, taip pat kviečiame lietuviškų organizacijų
ats tovus gau siai dalyvauti. Bus malonu pa ma tyti
gerai pa žįs ta mus ir visiškai nau jus veidus!


