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2016 m. vasaros stovyklos Rako miškuose 

Krokuvoje susirinkęs jaunimas iš viso pasaulio laukė atvykstant popiežiaus Pranciškaus. EPA-ELTA nuotr.

V.S. FIL. AUŠRA JASAITYTĖ PETRY

Šią vasarą Rako miškuose, kurie yra ne-
toli mažo Custer miestelio, Michigano
valstijoje, vyko dvi stovyklos. Pirmoji –
buriavimo stovykla, ruošiama Čikagos
apylinkių jūrų skautų ir skaučių, kurie pri-
klauso Lituanicos ir Nerijos tuntams.
Šiai stovyklai vadovavo ir Čikagos vie-
tininkijos atstovai.

RENATA ŽIŪKAITĖ

Praėjusią savaitę Lenkijoje prasidėjo Pasaulio jau-
nimo dienos (PJD), į kurias atvyko tūkstančiai jau-
nų piligrimų iš viso pasaulio. Visą savaitę įvairiuose

Lenkijos miestuo se vyko vyskupijų dienos, kurių metu
jauni dalyviai iš įvairių pasaulio kraštų turėjo galimybę
kartu melstis, šlovinti, lankyti įvairius muziejus, dalyvauti
sportinėje programoje, klau sytis koncertų. Jaunimas
daž  niau siai buvo svetingai priimamas len kų šeimose.

Šią savaitę Jaunimo dienų rengi niai persikėlė į Kro-
kuvą, kur šeš ta dienio vakarą vyks maldos budėjimas su
popiežiumi Pranciškumi, o sekmadienį pagrindinės šven-
tosios Mišios sujungs tūkstančius jaunuo lių iš įvairių pa-
saulio kampelių. Ti kimasi, kad iš Lietuvos atkeliaus
apie 2 000 piligrimų.

Šių, 31-ųjų, Jaunimo dienų globėjai yra šv. Jonas Pau-
lius II ir s. Faus tina Kowalska. Nors gyvenę panašiu metu,
tačiau nė karto nesusitikę šventieji nešė į pasaulį Dievo
Gailes tingumo žinią.  – 9 psl. 

Rakas-60! Stovyklautojai ir vadovai. Renatos Borucki nuotr.

Pasaulio jaunimo dienos

Krokuvoje prasidėjo

Buriavimo stovykla

Buriavimo stovykla moko bu-
riuoti ir naudotis  kitais lai-
vais ne tik jūrų skautus ir skau-

tes, bet ir visus skautus bei skautes iš
Lituanicos ir Aušros Vartų/Kernavės
tuntų, net ir Čikagos vietininkijos
skautus. „Paprastoje” eilinėje vasa-
ros stovykloje neužtenka laiko visus iš-

mokyti gerai ir saugiai buriuoti. Jūrų
skautai ir skautės turi progos toliau to-
bulintis, lavintis  pagal jūrinę progra-
mą ir savo bendraamžiams parodyti, ką
jie moka, o gal net ir juos pamokyti.

Buriavimo stovykla prasidėjo lie-
pos 9 d., šeštadienį.  Buvo gražus oras,
stovyklautojai pradėjo rinktis 12  val.
p. p. Pirmasis uždavinys buvo pasista-
tyti palapines, įsikurti.   – 6 psl. 



ir kojos smūgiu išspyrė stik lą. Mumiją
teko lopyti, nes duže nos pažeidė veido ir
rankų odą. 1961 m. sarkofagas buvo ap-
spjautas, o stiklas sudaužytas akmeniu.
Tąkart pasi stengė moteris, pavarde Smir-
nova. Sa  vo veiksmus ji palydėjo pra-
keiksmais Leninui ir prakeiktai galva-
žudžių partijai; žinoma, ji buvo sulaiky-
ta. 1967 m. akmenį į sarkofagą paleido
šviesaus rytojaus pažadais nusivylęs
pensininkas A. Liutikovas, kuris, kaip iš-

aiškino tyrimas, prieš tai rašė antisovietinius atsi-
šauki mus. 1967 m. prie įėjimo į mauzoliejų įvyko
sprogimas, kurio metu žuvo pats sprogdintojas ir
buvo sužeisti keli sargybiniai bei lankytojai. Buvo
kalbų, kad sprogmenį padėjo Kauno gyventojas ru-
siška pavarde Krysano vas, bet daugiau apie jį nieko
nežinoma. 1973 m. sprogdintojo tapatybės nepavyko
nustatyti, nes savadarbė bomba jo kūną visiškai su-
darkė. Žu vo ir paskui ėjusi lankytojų pora. 

Pasikėsinimai į Leniną, žinoma, buvo slepiami,
šie faktai paskelbti tik atėjus Perestroikai. Konkre-
čios informacijos nebuvimas kurstė įvairias kalbas,
kad tikroji Lenino mumija yra seniausiai sunaikinta
ar pati su iro, o jo vietoje paguldyta vaškinė. Prasi-
dėjus sovietų-nacių karui mu mi ja iš Maskvos slap-
tu traukiniu bu vo išgabenta į Tiumenę, o karui pa-
sibaigus vėl grąžinta. Kremlius kasmet skiria di-
džiules lėšas Lenino kūno išsaugojimui, tam darbui
ruošiami specialistai. Po Perestroikos perio diškai vis
pasigirsta opozicinių bal sų, kad Leniną reikia pa-
galiau palai doti žemėje kuriose nors Sank Pe ter bur-
go, kur jis kūrė revoliuciją, kapi nėse ir jo sielai pa-
galiau duoti ramybę, bet Kremliaus valdžia iki šiol
to daryti nesiryžta. Rusijos vyriausybės planų nu-
traukti jau daugiau kaip devynis dešimtmečius
trunkantį vie šą lavono demonstravimą pagrindi nėje
sostinės aikštėje kol kas negir dėti ir šiandien. Ra-
šoma, kad šiemet Lenino kūno priežiūrai Rusija vėl
skiria 13 milijonų rublių.

Iki 1993 m. prie įėjimo į mauzo liejų stovėjo gar-
bės sargybos postas Nr. 1, kuris keitėsi kas valandą
mu šant Kremliaus kurantams. Vėliau šis postas
perkeltas prie Nežinomojo kareivio kapo.

Nuo 1953 m.  iki  1961 m. čia buvo Stalino-Leni-
no mauzoliejus.  Stalino  kūnas gulėjo šalia Lenino
palaikų, bet 1961 m.  spalio  31 d., prisidengus tam-
sa, jis buvo  iškeltas  ir  palaidotas  šalia kitų svar-
bių  Rusijos  ir Sovietų Sąjungos asmenų prie Krem-
 liaus sie nos. Tai buvo padaryta  po to,  kai  Sta liną
pakeitęs  Nikita  Chruščiovas  pasmerkė   pirmtaką
dėl „šiurkščių leni niz mo principų pažeidimų, pikt-
nau džiavimo valdžia ir masinių represijų dorų pi-
liečių atžvilgiu”. Aplink mau zoliejų buvo pastatyta
laikina tvora, kad niekas nematytų, kas de da si viduje.
Kareiviai prie pat Krem liaus sienos iškasė kapą, iš
sarkofago išėmė Stalino palaikus ir įdėjo į už darą
karstą. Operacija baigta prieš pat vidurnaktį. Stali-
no duktė Svetla na Alilujeva nebuvo pakviesta. Da ly-
vavo tik už tą operaciją atsakingos komisijos nariai.
Rytą maskviečiai apstulbo pamatę, kad nuo mauzo-
liejaus fasado dingo ir diktatoriaus vardas. Rusijos
Komunistų partija ant Stalino kapo nuolat padeda gė-
lių.

Okultistai aiškina, kad bolševi kai mauzoliejų
kūrė pagal magijos dėsnius – kaip svarbiausią bol-
ševikų valstybės kultinį statinį. Jie tikina, kad mu-
miją iš Maskvos centro būtina kuo skubiau pašalinti,
nes tai yra energetinis vampyras, kuris maitina si
tūkstančių pro šalį einančių rusų energija, ir kūną
palaidoti žemėje. Jam pritaria ir dalis Rusijos gy-
ventojų, bet jų nepakanka, kaip ir pakeisti padėtį vals-
tybėje.

Kiekvienos tautos santykis su mirtimi ir miru-
siais – ypatingas. Rusų pasaulėžiūrą iškreipė bolše-
vikinis perversmas 1917 m. Nors praėjo beveik šim-
tas metų, jo pėdsakai dar gana ryškūs.

technologijas. Buvo išimti visi vidaus organai, taip
pat ir smegenys, o tai, kas liko iš kūno, – odos ir rau-
menų apvalkalas, – mirkytas cheminių preparatų pri-
pildytoje guminėje vonioje. Taip pat buvo pa šalintos
lavondėmės, odai suteikta kuo natūralesnė spalva.
Balzama vi mą, vadovaujantis egiptiečių pavyz džiu,
atliko du mokslininkai: anato mas Vladimiras Vo-
robjovas ir bioche mikas Borisas Zbarskis. Po kelių
sa vaičių lavonas apvilktas kostiumu ir pateiktas vi-
suotinei apžiūrai. Pomir tinės grožio procedūros
periodiškai kartojamos iki šiol. Sarkofagas yra pa-
laikomas nuolatinėje 16 laipsnių temperatūroje su
80–90 proc. drėgme. Kas savaitę švelnus baliklis
yra naudojamas nuvalyti Lenino odą, o kas aštuo-
niolika mėnesių lavonas yra prausiamas specialio-
se cheminėse voniose 30 dienų, kol mauzoliejus
būna uždarytas. Tuo pačiu metu yra išskalbiami ir
kruopščiai išlyginami Lenino drabužiai, o kas trejus
metus kostiumas pakeičiamas.

Sovietų laikais pirmą kartą nu važiavus į Mask-
vą gero tono ženklas buvo „aplankyti” Leniną. Esu
Mask vo je buvusi ir aš, gal smalsumo veda ma irgi bū-
čiau pasižiūrėjusi, kaip atro do šiuolaikinė mumija,
bet ka dangi eilėse reikėdavo stovėti pusdie nį, buvo
gaila laiko. O Lenino gerbėjų, kurie valandų valan-
das stovi eilėse, netrūksta iki šiol. Minėtas straips-
nis apie mauzoliejų buvo iliustruotas nuotrauka, ku-
rioje Lenino gerbėjai kažkur provincijoje savotiš kai
švenčia jo gimtadienį: ta proga buvęs iškeptas Le-
nino, gulinčio kars te, formos tortas (tortas buvo be-
veik natūralaus dydžio ir tikrai labai pa našus į Le-
niną grabe). Aplink stovėjo grupelė gimtadienio sve-
čių, kurie sa vo lėkštėse turėjo po gabaliuką šokola-
dinės spalvos torto. Vadas buvo pra dėtas pjaustyti
nuo kojų, taigi nuotraukoje Leninas jau buvo be kojų
(ma tyt, gimtadienio dalyvių būta ne mažai).

Ne visi Leniną mylėjo ir so vie tuose. Į jį (jau mi-
rusį), sakoma, buvo pasikėsinta ne kartą. Pirmą kar-
tą – 1934 m. Iš revolverio šovė nusivylęs gerbėjas, ke-
turiasdešimt šešerių me tų Mitrofanas Nikitinas, į
mauzoliejų patekęs kartu su kitais lankytojais. Kai
jam apsauga sutrukdė, Nikitinas nusišovė pats. Ki-
šenėje rastas raš te lis: „Aplink skurdas, badas, ver-
govė, žvėriškumai. Žmonės bijo vienas ki to, bijo
reikšti mintis, žinodami, kad už jų nugarų GPU, kan-
kinimai ir mirtis”. 

1959-aisiais sarkofago stiklą su daužė lankytojo
paleistas plaktukas. Po metų iš Kirgizijos į Maskvą
atvy kęs totorius Minibajevas užšoko ant sarkofago

– Momą turi? (suprask: ar mama
namie?)

– Gal tau galvoj negerai, ji jau
trisdešimt metų kapuos.

– Ten jos nėra, aš ką tik buvau. Ji
išėjo...

Čia ne juodas humoras ir ne anek-
 dotas. Taip praėjusį lietingą pa-
 va sarį su kaimynu pajuokavo

viena mano pažįstama moteriškaitė Šaka -
liškės kaime, Rytų Lietuvoje. Ji no rėjo pranešti, kad
buvo kapinėse (jos yra netoli Žeimenos upės) ir pa-
matė, jog požeminiai vandenys kelis kapus nuplovė,
ir žemė su visais paminklais dingo įgriuvoje.

Tas žodžių žaidimas man primi nė kitą linksmą
atsitikimą, kaip be būtų keista, susijusį su mirtimi.
Kar tą vaikystėje tėvas mane nusivežė į laidotuves pas
savo seserį Teklę, kuri buvo ištekėjusi už latvio. Jos
namuo se karšo vyro dėdė Augustas, vienišas kaimo
džentelmenas, kuris kasdien dėvėjo pilką namų au-
dimo kostiumą ir nuolat skaitė knygas. Ką jis buvo
veikęs gyvenime, nebeprisimenu, bet buvo gudrus
žmogus. Viena iš jo gy ve nimo filosofijų, kaip ir dera
krikš čioniui, buvo ta, kad mirtis nėra pa baiga. Mir-
čiai jis buvo pasiruošęs iš anksto – ant aukšto stovėjo
ąžuolinis grabas, o gyvieji buvo įspėti, kad jo laido-
tuvės neturi būti liūdnos, – ne turi būti giedamos gies-
mės apie mir tį, o dainuojamos linksmos dainos
apie gyvenimą. Gal kiti ir nebūtų iš drįsę, bet teta Te-
klė turėjo sveiko hu moro, ir velionio valią paskelbė
vie šai prie stalo „želaunų” pietų metu. Aš nežinau,
kaip per laidotuves elgia si kiti latviai, gal jie į mir-
tį žiūri filo sofiškiau už mus, lietuvius, bet ka dan gi
veiksmas vyko lietuviškame Pa latvijo kaime, žinia
buvo sutikta santūriai, – iki vakaro niekas dainuo-
 ti neišdrįso. Mūsų krašte laidotuvėms, vestuvėms,
kaip ir krikšty noms, privalu būdavo namie daryti
alų. Be abejo, alaus buvo ir šiose lai dotuvėse. Taigi
nuo alučio-šnekučio įšilę vyrai po vidurnakčio už-
traukė ir linksmą dainą, o jau tada atsivėrė dainų
skrynelė. Ir tuo buvo įdomiau, kad visi žinojo, jog
daro kažką ne labai... Pasruvo ir linksmos kalbos,
linksmi prisiminimai apie ypatingą dėdę Augustą. 

O dar vieną linksmą istoriją apie mirusįjį pri-
minė pasirodžiusi žinutė, kad kažkoks humoro jaus-
mo turintis rusas Sergejus Zaninas sukūrė žai dimą
„Kas atsitiko Leninui morge”, sukėlusį baisų Kras-
nodaro komunis tų pyktį – jie padavė parduotuvę į tei-
smą. Žaidimas moko balzamavimo paslapčių, ir
žaidžiant galima vado kū ną išformuoti ir vėl sufor-
muoti. Taigi jau ir tarp rusų yra tokių, ku riems at-
sibodo tas lavono garbinimas. Nors Leninas mirė 1924
m., bet iki šiol dar nėra palaidotas. Neseniai skaičiau
kito ruso straipsnį, kuris yra surinkęs rimtą me-
džiagą apie Le nino mauzoliejų. (Prieš pradedant apie
šį reikalą, trumpas anekdotas, kurį girdėjau sovie-
tų laikais: baldų kombinatas sukūrė naują – trivie-
tę lovą – Leninas su mumis.)

Vladimiras Iljičius Uljanovas, 1870 m. balandžio
22 d. gimęs totorių krašte, Simbirsko mieste, Rusi-
joje, mirė 1924 m. žiemą. Esą jo žmona bei idėjinė ben-
dražygė Nadežda Krups kaja prašė nedaryti iš ve-
lionio šventos ikonos, tačiau sovietų vadovybė, „įsi-
klausiusi į nenumaldomus darbo liaudies prašy-
mus”, nusprendė di džio jo vado kūną išsaugoti am-
žiams. Kadangi buvo žiema, didžiuliai sau sio spei-
gai, pradžioje Kremliaus pa šonėje buvo suręstas lai-
kinas medinis mauzoliejus. (Dabartinis gelžbetoni-
nis su tamsiai raudono granito, marmuro, porfyro
ir juodo labradorito apdaila  mauzoliejus, egiptie-
tiškų piramidžių ir zikuratų stiliaus, Mask vos Rau-
donojoje aikštėje yra jau trečias.) Šaltyje sustingęs
lavonas laikėsi gerai, su juo susitikti ėjo nesibaigianti
virtinė žmonių. Imta ruoš tis pavasariui, kai atsileis
šaltis. Ru sijoje mėgstama sakyti, kad Leninas bal-
zamuotas pagal pasaulyje analogų neturėjusias
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Rusijoje, „App Store” parduotuvėje, platinamas žaidimas
„Kas nutiko Leninui morge”.                       App Store nuotr.
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ALGIRDAS ZAILSKAS

Skirtingos kartos dažnai nesutaria įvairiose gy-
venimo srityse,  tarp jų, ir versle. Ar tokia san-
kirta jaučiama ir Lietuvos versle, ir ar iš tiesų

„seno sukirpimo” verslininkai labai skiriasi nuo jau-
nų, neseniai į verslą atėjusių žmonių? Apie tai ne for-
malioje ir nuotaikingoje Pasaulio lietuvių jaunimo
susitikimo diskusijoje kalbėjo skirtingas amžiaus gru-
pes atstovaujantys ir įtakingi Lietu vos verslo atsto-
vai.

Aivaras Abromavičius: vyksta kartų kaita

Investicijų bankininkas ir buvęs Ukrainos eko-
nomikos ministras Aiva ras Abromavičius kartų
konfliktą iš tiesų pastebi. Anot jo, Lietuvoje šiuo metu
yra labai stipri kartų kai ta, pavyzdžiui, pieno per-
dirbimo sektoriuje (įmonėse „Žemaitijos pienas”, „Ro-
kiškio sūris”).

Abromavičius negailėjo pagyri mų diskusijoje da-
lyvaujantiems vy res niąją kartą atstovaujantiems
„Ap rangos” grupės ir „Grigeo” (buvusi „Gri giškės”)
vadovams. Anot jo, tai yra žmonės, kurie sugebėjo sėk-
mingai valdyti verslą prieš 20 metų ir taip pat gerai
tai daro šiandien. 

Buvęs Ukrainos ekonomikos mi nistras taip pat
pasidalijo patirtimi, kai, dirbdamas ministerijoje Uk-
rai no je, turėjo stipriai kovoti su taip va dinamais „rau-
donaisiais” direkto riais. Tai yra valstybinių įmonių
di rektoriai, kurie įmonėms vadovavo ir tarybiniais
laikais, ir dabar. Abroma vičiaus įmonės pavaldume
buvo Uk rainos lėktuvų gamybos kompanija „Ant-
onov”, kuriai vadovavo 74 metų amžiaus direktorius.
Naujo vadovo pa reigoms užimti buvo suorganizuotas
konkursas, kuriame siekė dalyvauti 84 metų amžiaus
direktoriaus pavaduotojas. Abromavičius juokauja,
jog ir tokia kartų kaita vyksta bei pažymi, kad dalis
vadovų nenori apleisti senai užimtų pozicijų.

Jauni žmonės dažniau sau leidžia klysti

Jauniausias diskusijos dalyvis Domas Dargis, ku-
ris yra nekilnojamo tur to plėtros ir statybų įmonės
„Eika” vadovas, džiaugiasi, kad Lie tu vos įmonės jau-
nėja. Jos tampa drą sesnės, leidžia sau suklysti, tai yra
ne  smerkiama ir netgi sveikintina. Klaidų ir nesėkmių
toleravimo kultū ra, į kurią su pavydu anksčiau ste-
bė jome Jungtinėse Valstijose, pamažu atsiranda ir
Lietuvoje. Dargio teigi mu, mes, lietuviai, daugiau pa-
sieksi me leisdami sau klysti.

Kompanijose svarbiausi yra žmonės

Dr. Dalius Misiūnas, „Lietuvos energijos” vado-
vas, nemato konflikto tarp kartų Lietuvos versle. Anot
Mi siūno, kartais mėgstama sieti kompaniją su jos sa-
vininku ar vadovu ir sakyti, kad jis (ar ji) apspren-
džia, ko kios kartos yra verslas. Bet, iš tik rų jų, įmo-
nėje dirbantys žmonės le mia, kokia tai yra organi-
zacija.

Daug įmonių regionuose tebegyvena 
tarybiniais įpročiais, ku  riuos galima pakeisti

Gamybos sektoriaus atstovas To mas Jaskelevi-
čius mano, kad didžioji dauguma Lietuvos įmonių (pa-
gal skai  čių, ne apyvartą) tebegyvena se nais iš tary-
binių laikų paveldėtais įpročiais. Tai reiškia, jog jų
vadovai galvoja, kokiu būdu gali darbuotojams mo-
kėti minimalų atlyginimą. Tokių įmonių ypač daug
yra re gio nuose. Šių kompanijų vadovai, pa na šu,
koncentruojasi į mažus Lietuvos pa slaugos kūrimo
ir gamybos kaštus, o ne į efektyvumą. Vidutinis ša-
lies įmo  nių našumas yra dvigubai mažesnis nei ati-
tinkamas Vakarų Europos rodiklis. Dėl šios prie-
žasties, anot Jas kelevičiaus, Lietuva dar turi di delį
atlyginimo augimo galimybę. Pra nešėjas, lankyda-
masis pas skir tin gus Lietuvos gamintojus, mato
dau gybę įmonių, kurios galėtų kelis kartus dau-
giau pagaminti, turėda mos tiek pat darbuotojų, kaip
dabar. Žinoma, Lietuvoje yra ir šiuolaikiš kai dir-
bančių kompanijų.

Jaskelevičiaus nuomone, jauni žmonės Lietuvoje
turi labai įdomias galimybes – surasti rinkos eko-
nomi kos sąlygomis dar nedirbančių įmo nių (tokių,
anot jo, gausu kiekviena me sektoriuje), geriausiu at-
veju, joms taip pat surasti investuotojus iš užsienio,

Ar jaučiamas kartų konfliktas Lietuvos versle?

Rolandas Barysas, Aivaras Abromavičius, Rimantas Pervenec kas, Gintautas Pangonis, Domas Dar gis, Dalius Misiūnas,
Tomas Jaskelevičius.                                                                                                                                                Algirdo Zailsko nuotraukos

ir ištempti tas įmones į rin kos ekonomiką. Galų gale,
galima įsidarbinti minėtose įmonėse (nors ir su ma-
žesniu atlyginimu) bei parodyti įmo nės savinin-
kams, kaip jo kompa niją įmanoma pakeisti.

Abromavičius: įvyko didžiulė transformacija

Diskusijos moderatorius Rolan das Barysas pa-
klausė Aivaro Abro ma vičiaus, ar ir jo nuomone, dau-
guma Lietuvos įmonių tebeturi posovie tinės kultū-
ros bruožų?

Abromavičiaus teigimu, nuo 1996 jam pradėjus
investicinę veiklą Lie tuvoje, įvyko didžiuliai pasi-
keitimai. Pranešėjas prisimena, kai senais lai kais in-
vesticijų aptarimui bandė pa tekti į alaus gamyklą
„Ragutis”, kuri buvo vieša įmonė (jos akcijomis buvo
prekiaujama biržoje). Direktorius tuomet atsakė: „ko
jūs iš mūsų nori te? Mes esame normali įmonė, nesi -
ruošiame pateikti jokių finansinių ataskaitų, palikite
mus ramybėje”.

Šiuo metu Lietuvoje jau yra pa saulinio lygio
kompanijų, kurios dir ba profesionaliai ir sėkmingai
plečia si užsienyje. Paskutiniu metu prane šėją tei-
giamai nustebinusi kompanija yra „Small Planet Air-
lines”, kuri 2025 metais planuoja turėti net 1 mlrd.
eurų apyvartą. Abromavičius mano, kad tokių įmo-
nių, kurios turi ambicijas Europoje ir visame pasau -
lyje, Lietuvoje tik daugės. 

Talentas – likvidi prekė visa me pasaulyje

„Lietuvos energijos” vadovas taip pat pastebi,
kad naujų įgūdžių įgijimas šiuo metu vyksta daug
grei čiau nei anksčiau. Be to, žmonės įmo nėse vidu-
tiniškai dirba tik trejus me tus. Anksčiau kompani-

jos savo ge ru įvaizdžiu priktraukdavo žmogų, dar-
buotojas išdirbdavo 20 metų ir ga liausiai būdavo dė-
kingas darbdaviui, kad jį priėmė į darbą. Dabar žmo-
gaus ta lentas yra likvidi prekė visame pa saulyje. 

Žinoma, dar yra įmonių, gyvenan  čių planinės
ekonomikos laikais, bet tendencija yra visai kita.
Įmonės šiuo metu daug labiau stengiasi būti pa-
trauklios darbuotojams, kad jie su tiktų panaudoti ta-
lentą dirbdami toje kompanijoje. Misiūno nuomone,
taip pat yra ir su Lietuvos žmonėmis – vi sokių jų yra,
gyventojų nuostatos la bai skirtingos ir priklauso nuo
po žiūrio platumo. Vieni skaito „Lietu vos rytą”, kiti
– „Washington Post”, tre ti – „Harvard Business Re-
view”. Informacijos prieinamumas yra mil i niškas,
todėl kas ką nori, tas tą skaito.

Nesąžininga mokėti minimalų atlyginimą

Pastaruoju metu Lietuvoje daug diskutuojama
apie minimalius atlyginimus. Klausytojas iš salės pa-
skatino darbuotojus labiau kovoti už save, nes vers-
las dažnai pasinaudoja gali mybe mokėti kuo mažiau,
dažnai mo kėdamas vadinamąjį minimumą. Pa sak
klausytojo, tai yra labai nesąži nin ga, nes minimalų
atlyginimą tu rėtų gauti žmogus, kuris nieko nemo-
ka, nėra baigęs mokslų ir yra nega bus. 

Bet mažiausias atlyginimas Lie tu voje šiandien
dažnai mokamas ir kalbantiems keliomis kalbomis,
baigusiems studijas, mokantiems bendrauti, grei-
tiems, efektyviems ir įmo nėms vertę kuriantiems
žmonėms. Tai yra labai nesąžininga. Klausyto jas taip
pat teigia, kad lietuviai, išva žiavę į Norvegiją, D. Bri-
taniją ar ki tur, dirba gerai, darbdaviai jais pa-
 tenkinti. Kodėl? Greičiausiai, ten darbas yra orga-
nizuotas efektyviau, o Lie tuvos didžiausia problema
– įmo nių neefektyvumas.

Kitas jaunuolis iš salės mini ma lius atlyginimus
pavadino „pasityčiojimu iš žmogaus orumo” ir pa-
minėjo, kad vidutinis atlyginimas Lietuvoje yra
vienas mažiausių regione. Disku sijos klausytojai
verslo atstovų pu siau juokais, pusiau rimtai papra-
šė: ,,jeigu ateityje savo įmonėse norite turėti kvali-
fikuotus jaunosios kartos specialistus, minimalų at-
lyginimą pamirškite ir nesustokite ties vidutiniu at-
lyginimu. Mes mokame keliauti ir galim bet kur iš-
važiuoti”.

„Grigeo” vadovas pataria nesi rink ti kompanijų,
mokančių žemus atlyginimus. Pangonis pabrėžė, kad
jo vadovaujamoje įmonių grupėje dirba kvalifikuo-
ti darbuotojai ir kompanija niekada nesiorientavo į
že mus atlyginimus.

Kodėl įdomu dirbti Lietuvoje? 

Domas Dargis pastebi, kuo Lietu vos įmonės gali
būti įdomios gyve nan tiems užsienyje. Kompanijos
dar tik tobulėja ir prisitaiko prie laisvos rinkos są-
lygų, todėl atvažiavusiems iš užsienio dabar yra ga-
limybė tapti didelių pokyčių dalimi ir su aukš-
 čiausio lygio vadovais spręsti įmonės strateginius
klausimus.

„Verslo žinių” vyriausiasis redaktorius Rolandas Barysas (k.)
ir Aivaras Abromavičius – investicijų bankininkas ir buvęs
Ukrainos eko nomikos ministras.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

JOVITA
BELIAK-ANTANAVIČIENĖ

Visais amžiais žmonės muziką naudo-
jo kaip instrumentą savo jausmų iš-
reiškimui arba kitų žmonių jausmų pa-
žadinimui. Muzika skverbėsi į žmo-
gaus esybės gelmes, ten, kur nepasiekia
žodžiai.

Prietema, improvizacija, ekspre-
syvios emocijos ir inteligentiški
klausytojai – tai džiazas, ameri-

kiečių klasikinė muzika, kuri nuo XX
a. išplito po pasaulį ir užkariavo mu-
zikantų bei klausytojų širdis. Tai ne
skaitymas iš natų, o emocinis, bran-
džios aistros muzikinis išreiškimas, pa-
remtas tam tikra struktūra, kurią iš-
laiko muzikinio kūrinio atlikėjai. Nuo
Louis Armstrong, pirmojo džiazo ge-
nijaus ir pirmojo solisto improvizato-
riaus, džiazas pateko į šiuolaikinių
gabių muzikantų širdis, tarp kurių
yra ir lietuvių kilmės dainininkė, at-
likėja ir dainų autorė – Nicole Zuraitis.

Nicole muzikinį talentą, kaip ir
dauguma atvejų, pastebėjo jos mama,
o pirmąsias natas skambinti pianinu ją
išmokė dėdė. Tačiau didžiausią laiko
dalį ji mokinosi savarankiškai, ka-
dangi jau nuo mažumos muzikantė
buvo stipri individualizmo atstovė ir
tvirtai žinojo, ko ji nori. Studijų laikais
lankydama klasikinio vokalo pamo-
kas ji paslapčia įslinkdavo į džiazo
stovyklą ar restoranėlį, kadangi jos mo-
kytoja bardavo tuos, kurie dainuodavo
ne klasiką. Nicole įgijo muzikos baka-
lauro laipsnį New Yorko universitete ir
šiuo metu darbuojasi prie savo trečio-
jo asmeninio muzikos albumo leidybos. 

Muzikinių žanrų žaismas 
arba tiesiog džiazas

,,Muzika man nebuvo pasirinki-
mas, tai buvo likimas!, – besišypsanti
bei nuolat energinga Nicole pradėjo
savo pasakojimą apie taip, kaip muzi-
ka užkariavo jos širdį.  – Aš visada jau-
čiau, kad muzika pasirinko mane, ir jei-
gu aš nebūčiau sekusi šio balso, aš bū-

čiau išeikvojusi brangią dovaną, kurią
man yra garbė turėti.” Pradėjusi savo
muzikinę karjerą kaip operos daini-
ninkė, Nicole perėjo prie džiazo, bliu-
zo ir galiausiai – prie pop muzikos su
liaudiškais elementais. Dėl tokio įvai-
riapusiško muzikinio pamato Nicole
kuriama muzika yra išskirtinė: ,,Mano
muzika yra džiazo, pop, soul ir bliuzo
mišinys.” 

Nepaisant persipynusių muzikinių
žanrų atliekamuose kūriniuose, Nico-
le sutinka savo kuriamą bei atliekamą
muziką bendrai laikyti džiazu: ,,Aš
vis dar įtraukiu džiazo elementų, tokių
kaip improvizacija ir tempų modulia-
cija, taip pat netradicinė harmonija.”
Džiazo muziką dažnai būna sunku api-
būdinti, o ją atlikti yra dar sudėtingiau,
todėl tik patys gabiausi muzikinę do-
vaną turintys žmonės gali džiazuoti.
Pati Nicole džiazą apibūdina kaip vie-
ną plačiausių muzikinių žanrų. 

Norint studijuoti džiazą reikia
ypatingo atsidavimo ir talento: ,,Jis ap-
imą viską nuo pat gilių tradicijų iki mo-
dernizmo naujovių. Aš norėčiau, kad
džiazas nebūtų visada laikomas susi-
jusiu tik su fonine muzika: jeigu pla-
čiau atvertumėte ausis, jūs išgirstu-
mėte, kad tai pernelyg sudėtinga ir gra-
ži muzika fonui.”

Apdovanojimai suteikė
pasitikėjimo savimi

Muzikinių žanrų žaismas Nicole
atliekamoje muzikoje išskiria ją iš
kitų atlikėjų. Ne tik jos gerbėjai, kas
mėnesį susirinkę į Nicole nemoka-
mus pasirodymus „55 Bar”, West Vil-
lage, New Yorko mieste, vertina šį ori-
ginalumą, bet ir muzikai visame pa-
saulyje žarsto muzikantei apdovanoji-
mus. „2014 metais gavau nacionalinį
Amerikos kompozitorių, kūrėjų ir lei-
dėjų draugijos (American Society of
Composers, Authors and Publishers –
ASCAP) Herb Alpert jaunų džiazo
kompozitorių apdovanojimą už savo
kūrinį ‘To the Hive’, kurio dalis buvo
ir nepaprastos karnatinės muzikos
dainininkės iš Indijos Nandini Srikar
pasirodymas”, – savo vieną įsiminti-
niausių muzikinių apdovanojimų iš-
skyrė Nicole. 

„Šis apdovanojimas buvo mano
lūžio taškas, kadangi tuo metu aš vis
dar ieškojau savo balso džiaze. Skir-
tingai nei daugelis mano bendraamžių,
studijų laikais aš studijavau klasikinį
dainavimą ir operą. Kuomet aš pradė-
jau koncertuoti kaip dainų autorė, aš
nebuvau tikra dėl savo pasiruošimo
šiam muzikiniam verslui, juolab kad aš
viską darau atvirkščiai! Šis Herb Al-
pert apdovanojimas suteikė man pasi-
tikėjimo savimi tęsti savo kelionę kaip
džiazo muzikos kompozitorė ir daini-
ninkė”, – ypač svarbią šio apdovanoji-
mo naudą išskyrė kompozitorė. Be
abejonės, be didelių pastangų bei mil-
žiniško darbo muzikantė nebūtų pasi-
ekusi tokių rezultatų: „Išlikti kūry-
bingu būnant scenoje ir nulipus nuo jos
– tai būtinybė, norint būti sėkmingu
muzikantu.”

„Scena – tai pati mėgstamiausia
mano vieta žemėje!”

Greta vertingų apdovanojimų Ni-
cole ne kartą teko garbė koncertuoti
vienoje scenoje su žymiais džiazo atli-
kėjais bei kūrėjais. „Aš visuomet ža-
vėdavausi džiazo vokaliste Jane Mon-

Amerikiečių džiazo atlikėjos 
gyslomis teka ir lietuviškas kraujas

Nicole Zuraitis 2017 metais planuoja turą Lietuvoje. 
„Lindsey Victoria Photography” nuotr.

Akimirka iš konkurso „American Traditions National Voice”, kuriame dalyvavo Nicole Zuraitis.
Nicole Zuraitis asmeninio archyvo nuotr.
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heit ir dalintis su ja viena scena man
buvo tikras džiaugsmas, – vieną gar-
bingiausių atlikėjų paminėjo daini-
ninkė. – Taip pat praeitais metais man
teko garbė koncertuoti su trimis žy-
miais būgnininkais skirtinguose vie-
tose: Omar Hakim, Bernard ‘Pretty’
Purdie and Antonio Sanchez. Atsi-
žvelgiant į tai, kad ritmas užima labai
svarbią vietą mano muzikos kūrime,
koncertuoti su trimis pasaulinio mas-
to žinomumo perkusininkais per vie-
nerius metus man buvo išskirtinis
malonumas!”.

Koncertuoti vienoje scenoje su pa-
saulinio pripažinimo sulaukusiais mu-
zikantais – tikra garbė. Tinkamas pa-
siruošimas pasirodymui bei pasitikė-
jimas savimi išvaiko bet kokią scenos
baimę bei jaudulį. „Scena – tai pati
mėgstamiausia mano vieta žemėje!”, –
žibančiomis iš džiaugsmo akimis savo
rojaus kampelį pristatė Nicole. Savo šil-
tu ir katarsiniu balsu pasirodymų
metu Nicole sukuria energingą muzi-
kinę istoriją, klausytojui perduodamą
skirtingais emociniais lygiais. 

Pagrindiniai jos įkvėpimo šaltiniai
– kelionės ir bendražygiai
gimtajame New Yorke. „Kai
koncertuoju New Yorke, vi-
suomet jaučiu didžiulį dė-
kingumą, todėl, kad New Yor-
kas yra visiškai užpildytas ta-
lentais bei veiklomis”, – did-
miesčio pranašumus vardino
dainininkė. 

„Kai žmonės nuspren-
džia ateiti į mano koncertus
ir pasiklausyti mano balso, aš
be galo jiems esu dėkinga.
Kitą vertus, man patinka kon-
certuoti užsienyje bei ma-
žesniuose JAV miesteliuose.
Visuomet žaviuosi meile bei
palaikymu, kurį kartu su
savo pasaulio muzikos folk-
loro ansambliu EVA gauna-
me muzikinių turų metu”, –
džiaugėsi didelio palaikymo
sulaukianti dainininkė. Vi-
suomet atlikėjui palaikymas
buvo ir yra labai svarbus
veiksnys, didele dalimi pri-
sidedantis prie pasirodymo
sėkmės. Kuomet aplinkinis
pasaulis vieningai tave pa-
laiko, plaukti pasirinkta gy-
venimo srove pasidaro kur
kas lengviau. 

2014 metais Nicole Zuraitis gavo naciona-
linį Amerikos kompozitorių, kūrėjų ir leidėjų
draugijos Herb Alpert apdovanojimą už
savo kūrinį „To the Hive”. 

Nicole Zuraitis asmeninio archyvo nuotr.

Žiūraičių giminės medis

Nors Nicole tėvai nėra muzikan-
tai, tačiau muzikinį talentą daininin-
kė paveldėjo iš kiek tolimesnių gimi-
naičių. „Mano dėdė iš tėčio pusės – Al-
gis Žiūraitis – buvo žymus Lietuvos di-
rigentas. Taip pat turiu muzikinį pa-
likimą iš itališkosios pusės – mano teta
buvo profesionali akordeonistė”, –
savo giminės medį iš muzikinės pusės
pristatė Nicole. Jos dėdė Henrikas Al-
gis Žiūraitis buvo gerai žinomas diri-
gentas Rusijoje ir Lietuvoje, dirigavo
didiesiems Romos ir Paryžiaus operos
teatrų spektakliams. 

Pirmasis Žiūraitis šeimos atsto-
vas, emigravęs į JAV, buvo Nicole se-
nelis Daniel Žiūraitis. „Jis buvo pir-
masis mūsų šeimos Amerikos lietuvis.
Senelis pasakojo istorijas, kai vaikai
darželyje šaipėsi iš jo, kadangi jis ne-
mokėjo anglų kalbos ir kalbėjo tik lie-
tuviškai, – šypsosi dainininkė.  – Jis la-
bai didžiavosi savo gimtine bei gan daž-
nai vyko lankyti Lietuvos, kadangi
mokėsi statybininko ir baldžiaus ama-
to iš savo tėvo Joseph. Beje, senelis
man atskleidė mūsų šeimos paslaptį –
jo mama buvo Lietuvos žydė iš Vil-
niaus”. 

Nors Nicole gan nemažai žino apie
savo gimines, tačiau ji nei karto dar ne-
buvo nuvykusi į Lietuvą. „Aš planuo-
ju 2017 metų turą Lietuvoje su Lietuvos
generalinio konsulato New Yorke pa-
galba. Man būtų garbė nuvykti bei ap-
lankyti savo giminaičius”, – apie pir-
mąją kelionę į Lietuvą kalbėjo Nicole.
Šį pavasarį dainininkė lankėsi Lietu-
vos generaliniame konsulate New Yor-
ke, kuriame susitiko su generaliniu
konsulu Juliumi Pranevičiumi bei ap-
tarė galimybes dalyvauti Lietuvoje
vykstančiuose džiazo festivaliuose.
„Aš taip pat vedu seminarus apie dai-
nų rašymą bei vokalą, todėl aš norė-
čiau švietimo dalį įtraukti į savo ke-
lionę. Tai būtų tarsi atgalinė duoklė
Lietuvai”, – kupina gražių idėjų bei
noro atvykti į Lietuvą kalbėjo daini-
ninkė.

Tikimės, jog jau kitais metais džia-
zo mylėtojai turės galimybę gyvai iš-
girsti ypač talentingąją niujorkietę
Nicole Zuraitis džiazo festivaliuose
Lietuvoje, o dainininkės pirmoji ke-
lionė į senelių gimtinę bus tikrai sve-
tinga. 

Dainininkė su Lietuvos generaliniu konsulu New Yor-
ke Juliumi Pranevičiumi aptarė galimybes dalyvauti Lie-
tuvoje vykstančiuose džiazo festivaliuose. 

„G20 Summit” – tai vienas pres tiziškiausių tarptautinio lygio pasau lio ly-
derių suvažiavimų, įkurtas 1999 metais, vykstantis kartą per metus skir-
tingose šalyse ir sprendžiantis įvai rias politines bei ekonomines problemas. 

2010 metais šalia G20 įsikūrė ir jaunimo organizacija, pasiva-
dinusi Y20 ir tapusi viena įtakingiausių tarptautinio lygio pasaulio
jaunųjų diplomatų konferencijų. Praėjusios Y20 konferencijos vyko
Kanadoje, JAV, Rusijoje, Australijoje bei Turki joje, o šiais metais,
liepos pabaigoje, vyks Kinijoje.

Šiais metais dalyvauti Y20 suva žiavime iš 27 šalių buvo atrinkta
po 4–5 delegatus. Lietuvaitė Kotryna Juk nevičiūtė yra viena iš ke-
turių jaunimo delegatų, kurie šiais metais atstovaus Jungtinėms
Amerikos Valst ijoms.

Būsimoji Georgetown universiteto trečiojo kurso studentė, stu-
dijuojanti politikos mokslus, buvo pastebėta ir pakviesta būti šios
mokslo įstaigos pagrindine tarptauti nių ryšių organizatore bei at-
stove.

Mes, lietuviai, džiaugiamės ir didžiuojamės, kad lietuvaitė iš-
rinkta atstovauti tokiai dide lei šaliai kaip Jungtinės Amerikos Vals-
 tijos.

Kotryna, gimusi Vilniuje, į Čika gą atvyko būdama trejų metų
ir su mama apsigyveno šiauriniame Illi nois, Mundelein. 2014 me-
tais Kotryna geriausiais pažymiais baigė Carmel Catholic High
School (Mundelein, IL) ir įstojo į savo svajonių universitetą.

Nuo vaikystės pasižymėjusi neei line valia, reiklumu sau bei
užsispy rimu, Kotryna atkakliai siekė savo tikslo. Neslepiamai di-
džiuodamasi lietuviškomis šaknimis, Kotryna su pranta, kad su-
kaupta kultūrinė patirtis tik dar labiau padės jos pasirinktame gy-
venimo kelyje.

Sėkmės, Kotryna!
JAV Šiaurinio Illinois LB  info

Tarptautiniame suvažiavime Kinijoje
JAV atstovaus 20-metė lietuvaitė

Kotryna Juk nevičiūtė

Mečys Šilkaitis, gyvenantis Seminole, FL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas
žodis skambės tarp mūsų.

Emanuelis Jarašūnas, gyve nan tis Santa Monica, CA, laikraščio lei-
dybos išlaidoms sumažinti paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Aldona Žibas, gyvenanti Cincinnati, OH, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų paramos dėka dar ilgai gyvuos lietu-
viškas spausdintas žodis.

Algirdas A. Banys, gyvenantis Bloomfield Hills, MI, pratęsė meti -
nę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą finansinę paramą.

Ema Shobrys, gyvenanti Hickory Hills, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugoto
lietuviško žodžio skambėjimą.
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Redaktorė Aušra Jasaitytė-Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

SKAUT YBĖS  KELIAS

Atkelta iš 1 psl.

Einant pro Nerijos tunto pasto-
vyklę, kurioje buriuotojai apsigyveno,
buvo gražu matyti, kaip visi vienas ki-
tam padėjo įsikurti, pasistatyti pala-
pines, pasiruošti stovyklai.  

Sesė Goda Inokaitytė šiais metais
buvo buriavimo stovyklos viršininkė.
Jos štabą sudarė:   Daumantė Kavec-
kaitė (registracija), Goda Orentaitė
(iždininkė), Loreta Sutkutė (komuni-
kacija), Vaida Narytė (komendantė),
Petras Remeikis (ežero direktorius ir
vandens sargas), Olivija Petry (van-
dens sargė ir ežero direktoriaus pava-
duotoja), Zenius Liubinskas (vandens
sargas), Onutė Savickienė (slaugė),
Alissa Pociūtė ir Krista Mikaliūnaitė
(naktinės programos vadovės), Eristi-
da Butkevičiūtė (fotografė), Alma No-
reika, Rasa Sutkutė ir Ingrida Ferrell
(šeimininkės). Pradinės buriuotojų
grupės instruktoriai: Viva Bartkutė, Li-
lija Gelažis, Maya Chiapetta, Lukas Ra-
sutis ir Erika Katkauskas. Tarpinės bu-
riuotojų grupės instruktoriai: Darija
Kelpša, Violeta Kelpša, Adomas Kelp-
ša ir Ugnė Narbutaitė. Pažanginės bu-
riuotojų grupės instruktoriai: Sabina
Markvaldas, Darius Dirmantas, Al-
bertas Kerelis ir Rasa Kerelytė.

Įsikūrę, pavalgę skanius pietus
stovyklautojai/ buriuotojai susipažino
su stovyklos programa, stovyklos ir  el-
gesio   prie ežero taisyklėmis, nuėjo lai-
kyti plaukimo egzamino ir tiesiog  pa-
sidžiaugti ežeru. Grįžę skaniai pava-
karieniavo ir iki vakarinės progra-
mos turėjo truputį laiko pailsėti. Va-
karinė programa – susipažinimo žai-
dimai. Pasibaigus žaidimams stovyk-
lautojai nuėjo miegoti, žinodami, kad
kitas dienas reikės turėti daug jėgų. 

Ankstų sekmadienio rytą, po pus-
ryčių, stovyklautojai buvo paskirstyti
buriavimo grupėmis. Po to grupėmis
nuėjo prie ežero. Pažengusiųjų bu-
riuotojų grupė keliavo prie kito ežero,
Bass Lake, kuris yra didesnis už Rako
stovyklos ežerą, Lake Eden. Ten jų
laukė didesni burlaiviai.

Kiekviena buriuotojų grupė turė-
jo savo programą. Pradinė grupė sten-
gėsi sužinoti apie burlaivio dalis ir įgy-
ti buriavimo pagrindų, išmokti bu-
riuoti mažesnius burlaivius. Tarpinė
grupė jau daugiau buriavo, bet dar
mokėsi valdyti mažesnius burlaivius.
O pažengusieji buriuotojai prie dides-

2016 m. vasaros stovyklos Rako miškuose (I)

Sofija Ferrell, Ava Bartkutė, Ūla Kerelytė ir instruktorė Viva Bartkus buriavimo stovyklos
metu.                                                                                                                           Petro Remeikio nuotr. 

Buriavimo stovyklos stovyklautojai skaniai valgo pietus prie ežero. 
Aušros Jasaitytės Petry nuotr.

Iš k.: Darija Kelpša, Gabrielė Tvaškutė, Mykolas Kelpša, Tomas Savickas, Olivija Petry, Ga-
bija Trečiokaitė.                                                                                                      Petro Remeikio nuotr.

nio ežero mokėsi paruošti burlaivį
plaukimui ir buriuoti didesniu bur-
laiviu. 

Kasdien dienotvarkė ta pati. Grįžę
iš ežero stovyklautojai pasiruošdavo va-
karienei ir naktinei programai. Kiek-
vieną vakarą naktinė programa buvo
skirtinga. Buvo žaidimų, šokių, laužų.
Pasibaigus naktinei programai pa-
vargę stovyklautojai saldžiai miego-
davo, svajodami apie kitos dienos įvy-
kius.

Buriavimo stovykla vyko sklan-
džiai. Oras buvo kasdien kitoks. Buvo
vėjuota, saulėta, lijo ir pūtė stiprūs vė-
jai, bet oras nesugadino stovyklautojų
ūpo. Buriavimo stovykla pasibaigė pra-
sidedant Rakas-60 stovyklai, šeštadienį,
liepos 16 d. Buriavimo stovykla vyksta
kas dveji metai Rake. Kita buriavimo

stovykla turėtų vykti 2018 metais.
Buriavimo stovyklai pasibaigus,

dalis stovyklautojų pasiliko Rakas-60
stovyklai, o kai kurie keliavo į namus. 

Jubliejinė stovykla – Rakas-60!

Rakas-60! Tai šių metų Čikagos
apylinkių skautų stovyklos pavadini-
mas. Šiais metais Rako stovykla šven-
čia 60 metų jubiliejų. Šiai stovyklai va-
dovavo Renata Borucki. Pastovyklių
viršininkai: Nerijos tunto pastovyklė,
„Gintarinis inkaras” – viršininkės La-
rana Stropienė ir Karina Cicėnienė;
Aušros Vartų/Kernavės tunto pasto-
vyklė, „Gabija” – Judita Hoch; Litua-
nicos tunto pastovyklė, „Jazmino” pa-
stovyklė – viršininkas Ričardas Chia-
petta; Jaunų šeimų pastovyklės virši-

ninkės – Rasa Milo ir Vilija Garbon-
kienė; Akademikų pastovyklės virši-
ninkė – Julija Ozers.

Pagrindinis šios stovyklos štabas
bei viršininkai: Ramona Steponavi-
čiūtė-Žemaitienė (viršininkės pava-
duotoja/komendantė), Aušra Jasaity-
tė-Petry (iždininkė/stovyklos direkto-
rė), Lidija Šoliūnienė (registracija);
Žiba Kairytė-Lapp (iškylos vadovė);
Rimvydas Šoliūnas (ūkvedys), Sau-
lius Šoliūnas, Gitana Variakojienė, In-
grida Ferrell, Džaneta Drilinga, Ri-
mas Gecevičius (šeimininkai); Petras
Remeikis, Olivija Petry, Zenius Liu-
binskas ir Gabija Trečiokaitė (van-
dens sargai), Loreta Sutkutė (uosto
komendantė), Julija Deuschle ir Alina
Volodkaitė-Davies (slaugės), Raimun-
das Cicėnas (naktinė sargyba). 

Šioje stovykloje kelias dienas tu-
rėjome ypatingą viešnią – tai Lietuvių
skautų sąjungos vyriausiojo skauti-
ninko pavaduotoją/ seserijos vadę,
sesę Daivą Chauhan, kuri atvyko pa-
sidžiaugti mūsų miškais, mūsų sto-
vykla.

Stovykla prasidėjo kaip įprasta.
Stovyklautojai suvažiavo, pasistatė pa-
lapines ir įsikūrė savaitei. Dažniausiai
Rako vasaros stovyklos vyksta dvi sa-
vaites, bet dėl Šokių šventės ir buria-
vimo stovyklos šiais metais stovykla
vyko tik savaitę. 

Įsirengę stovyklavietes, pavalgę
pietus naujai įrengtoje valgykloje, Auš-
ros Vartų pastovyklėje, grupės galėjo
nueiti prie ežero ir išlaikyti maudy-
mosi egzaminus. Be šių egzaminų sto-
vyklautojai negali plaukioti nei laivais,
nei maudytis toliau nuo kranto. 

Pirmoji diena baigėsi vėliavų
nuleidimu, naktipiečiais ir pastovyk-
lių laužais.

Sekmadienio rytą oras nebuvo pa-
lankus – buvo šalta ir lijo. Šią dieną sto-
vykloje buvo švenčiama Jūros diena ir
1956–1966 dešimtmetis. Jūrų skautės ir
jūrų skautai prie ežero prisiminė mi-
rusius jūreivius ir skautus, paleisdami
vainiką į ežerą. Nors buvo lietinga ir
šaltoka, šios gražios tradicijos jūrų
skautai ir jūrų skautės neužmiršo. Va-
kare stovyklautojai džiaugėsi bendru
laužu.

v.s. fil. Aušra Jasaitytė Petry –
Rako stovyklos direktorė

Bus daugiau
Sesės vyr. skautės vadovės: Eristida Butkevičiūtė, Goda Orentaitė, Olivija Petry, Žiema Še-
petys-West, Lilė Šoliūnaitė, Rima Lintakaitė ir Rasa Kerelytė.       Loretos Jučienės nuotr.
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VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Pajutome kažko netekę... 
Ir išties, netekome tiek daug.
Uždekime širdy skausmingą žvakę
Ir parymokime drauge...

STASYS IGNATAVIČIUS

Liepos 22 d., eidamas 94-uosius metus, po sunkios li-
gos mirė Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Garbės šau-
lys ir Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje Garbės narys,
aktyvus visuomenininkas, buvęs ilgametis Šaulių
sąjungos žurnalo „Trimitas” įgaliotinis Čikagoje, įvai-
rių tautinių organizacijų, renginių ir projektų rėmė-
jas Klemensas Stravinskas. 

Apie save velionis yra kalbėjęs: „Gimiau 1923
m. gegužės 6 d. Raseinių apskrities Šimkai-
čių valsčiaus Kmiečių kaime. Vaikystė pra-

bėgo, kaip ir visų to laikotarpio kaimo berniokų, ne-
rūpestingai žaidžiant su kaimo draugais, padedant
tėvams ūkininkauti ir namų ruošoje... Pradžios
mokslus išėjau Šimkaičių pradžios mokykloje, vėliau
mokslo žinias gilinau Raseinių valstybinėje gimna-
zijoje. Ankstyvoje jaunystėje, kaip ir daugelis mano
draugų, buvau skautas. Sukakus 16 metų, įstojau į Ra-
seinių gimnazijos šaulių būrį. Tuo metu mano abu
vyresnieji broliai jau buvo šauliai. Mes džiaugėmės
būdami šauliais, aktyviai dalyvavome būrio veiklo-
je ir branginome šaulio vardą. Buvome jauni, akty-
vūs ir drąsūs, rodės, kad kalnus nuversime, tačiau
atėjo sovietinė okupacija, po kojomis pamynusi vi-
sus mūsų siekius ir Lietuvos laisvę. Matėme, kai rau-
donieji okupantai vergia Lietuvą, griauna jos gyve-
nimą, ekonomiką, ūkį, suiminėja, tremia ir žudo
mūsų tautiečius. Taip lėmė, kad 1944 metų vasarą, ar-
tėjant antrajai sovietinei okupacijai, mes pasitrau-
kėme į Vakarus, nes grėsė sovietų susidorojimas. Vy-

ROMAS EIDUKEVIČIUS

2016 m. liepos 13 d. Lietuvos šaulių
sąjungos (LŠS) G5 skyriaus vyr. spe-
cialistai Stasys Ignatavičius ir Juozas
Janušaitis, LŠS V. Putvinskio-Pūtvio
klubo tarybos narys Lietuvos kariuo-
menės Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgų Dainavos apygardos 1-osios rink-

tinės vyr. srž. Romas Eidukevičius,
Lietuvos atsargos karininkų sąjungos
Marijam polės skyriaus pirmininkas
dim. ltn. Anicetas Varnas ir LŠS išei-
vijoje (LŠSI) Gen. T. Daukanto jūrų šau-
lių kuopos garbės narys Severinas Du-
bininkas Punsko kapinėse pagerbė
prieš 70 metų mirusį LŠSI vado pava-
duotojo Kanadoje Vytauto Pečiu lio
tėvą Povilą Pečiulį. Povilas Pečiu lis

visą savo gyvenimą skyrė Lietuvai ir
tautai, dėl to buvo kalinamas sovietų ir
lenkų saugumo. Morališkai ir fiziškai
palaužtas kalėjimuose, mirė vos su-
laukęs 38 m. Prieš mirtį jis pa reiš kė
norą, jog sūnus Vytautas būtų Lietuvos
karininkas. Kadangi likimas lėmė, kad
žmona Julijona ir sūnus Vytautas
emigravo į Kanadą, tai Vytautas jau
1960 m. įstojo į Lietuvos šaulių sąjun-

gos tremtyje (dabar – išeivijoje) gretas.
Ilgametis V. Pūtvio šaulių kuopos vadas
užėmė įvairias pareigas LŠSI Vilniaus
šaulių rinktinėje, šiuo metu – LŠSI
vado pavaduotojas Kanadoje. Punsko
tautiečiai ir mes, Lietuvoje, Vytautą Pe-
čiulį žinome kaip nusipelniusį Lietu-
vai, Šaulių sąjungai ir tautai šaulį, fi-
nansiškai parėmusį ne vieną projektą
ir Tautos fondą.

Punske pagerbtas Lietuvos patrioto atminimas

Klemensas Stravinskas (1923–2016)

resnysis brolis Albinas ir 20 mano vaikystės draugų
– Mileris, broliai Požerckai, Dobilas ir kiti žuvo par-
tizanaudami Šimkaičių miške. Toks likimas galėjo
ištikti ir man su broliu Vitu (mirė prieš keletą metų
Čikagoje). Pasitraukę į Vokietiją gyvenome Wel-
hemtek ir Schwabisch Gmund pabėgėlių stovyklose.
1947 m. išvykome į Kanadą. Pradžioje dirbau sunkų
darbą miško kirtime, vėliau persikėliau į Torontą,
kur radau darbą didelių krovininių sunkvežinių re-
monto dirbtuvėje. 1956 m. persikėlėme į JAV, Čikagą.
Pavyko rasti darbą prie sunkvežimių remonto. Či-
kagoje su broliu įsijungėm į visuomeninę veiklą, 1963
metais įstojome į Vytauto Didžiojo šaulių rinktinę ir
kiek leidžia jėgos ir galimybės dalyvauju jos veikloje.
Tai būtų ir visa mano biografija.”  

Manau, kad iš savo kuklumo Klemensas nepa-
sakė, kad jis dalyvavo demonstracijose ir piketuose

Klemensas Stravinskas.               

prie Baltųjų rūmų ir Sovietų Sąjungos ambasados
Washingtone, protestuojant prieš sovietinę okupa-
ciją ir 1991 metų kruvinus sausio įvykius Lietuvo-
je, finansiškai rėmė Šaulių sąjungą, tautines orga-
nizacijas, renginius, projektus, įvairių knygų leidybą,
daug metų buvo žurnalo „Trimitas” įgaliotinis Či-
kagoje ir juo būdamas kiekvienais metais Vytauto
Didžiojo šaulių rinktinės namuose organizuodavo ge-
gužines ,,Trimitui” remti, kurių metu žurnalui su-
rinkdavo nemažas sumas. Daug galima parašyti
apie velionio Klemenso veiklą vardan Lietuvos ir
Šaulių sąjungos, jo darbai ir jis pats išliks mūsų at-
mintyje ir istorijoje…

Klemensas taip pat buvo aistringas medžiotojas
ir žvejys. Jo namus puošia jo sumedžiotų žvėrių ir su-
žvejotų žuvų iškamšos, kailiai, ragai, nuotraukos. Jis
galėjo pasigirti sumedžiojęs aštuonetą šimtų kilog-
ramų sveriantį gražuolį briedį, lokį, dešimtis elnių
ir stirnų… Gyvendamas Indianos valstijoje, Beverly
Shores, globojo ir šėrė į jo valdas atklydusius elnius
ir stirnas, kurie buvo maitinami tiesiai iš rankų. 

Paskutinį kartą su Klemensu matėmės 2014 m.
lapkričio mėnesį, kuomet su LŠS išeivijoje vadu Ju-
lium Butkum ir LŠSI Centro valdybos nariu Ernestu
Lukoševičiumi aplankėme jį Beverly Shores. Jau
sirgdamas jis kalbėjo: „Stengiuosi būti linksmas ir
aktyvus, kiek sveikata ir jėgos leis, stengsiuos būti
naudingas Lietuvai ir Šaulių sąjungai”.  

Už nuopelnus Lietuvai ir Šaulių sąjungai Kle-
mensas Stravinskas buvo apdovanotas DLK Gedi-
mino ordino 1-ojo laipsnio medaliu, Šaulių Žvaigž-
dės ordinu ir medaliu, LŠS pasižymėjimo ženklu „Už
nuopelnus Šaulių sąjungai” 1-ojo laipsnio ir dauge-
liu kitų pasižymėjimo ženklų, jam buvo suteiktas Lie-
tuvos šaulių sąjungos Garbės šaulio vardas ir Lie-
tuvos šaulių sąjungos išeivijoje Garbės nario vardas,
priklausė LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubui.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio duk-
relėms Nijolei ir Vidai su šeimomis netekus mylimo
tėvelio.

LŠS išeivijoje Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos garbės narys Severinas Dubininkas (pirmas iš  k.) su Lietuvos šaulių sąjungos atstovais Punsko kapinėse pagerbė prieš 70 metų
mirusį LŠSI vado pavaduotojo Kanadoje Vytauto Pečiu lio tėvą Povilą Pečiulį.                                                                                                                                                            Jono Ivaškevičiaus nuotr.
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laikotarpį ir vadinamąjį skulptoriaus Paryžiaus
periodą (1910–1940). Tuomet Jacques Lipchitz susi-
bičiuliavo ir mokėsi iš geriausiųjų: Pablo Picaso,
Chuan Griso, Le Corbusier, Amedeo Modigliani,
Diego Rivera, Moise Kisling ir kt. 

Jacques Lipchitz Antrojo pasaulinio karo metais
pasitraukė į JAV, kur taip pat sulaukė didelio pri-
pažinimo ir, gavęs valstybinių užsakymų, kūrė mo-
numentalias skulptūras, kurios iki šiol gausiai lan-
komos JAV viešosiose erdvėse: Fairmount parke Phi-
ladelphijoje, University of  Minnesota Tweed meno
muziejaus teritorijoje, Columbia University  terito-
rijoje, New Yorke, Philadelphijos mieste, Pennsyl-
vanijos valstijoje, bei kitur. Šio žymaus, Lietuvoje už-
augusio modernizmo klasiko kūriniai saugomi Met-
ropolitan meno muziejuje New Yorke, Čikagos meno
institute, Londono, Paryžiaus bei kituose pasaulio
didmiesčių muziejuose. 

Amerikos periodą (1941–1973) parodoje repre-
zentuoja didžiosioms skulptūroms kurti eskizai: li-
tografijos, piešiniai, taip pat ir didžiaformatės fo-
tografijos, kuriose galima išvysti žymiąsias ameri-
kietiškojo laikotarpio skulptūras.

Atskira erdvė skiriama Jacques Lipchitz ne-
blėstančiam ryšiui su gimtuoju kraštu: „Esu skulp-

torius iš Lietuvos”: tokiais žodžiais
save pristatydavo jis pasaulio meno ga-
lerijose. Nenutrūkstantis ryšys su tė-
vyne atsiskleidžia korespondencijoje
Vladui Vildžiūnui, Vytautui Lands-
bergiui, Neemijai Arbit-Blatui ir kt.
Laiškai, dokumentai praturtinami au-
tentiškomis skulptoriaus šeimos fo-
tografijomis, XX a. pirmųjų dešimt-
mečių Druskininkų vaizdais.

Parodoje eksponuojami ne tik
meno kūriniai iš Prancūzijos muziejų
ir VVGŽM rinkinių. Ekspozicijoje yra
ir jo darbų iš Lietuvos išeivijos dailės
fondo „Lewben Art Foundation”, Ro-
lando Valiūno, Lauryno Jonušausko,
Lietuvos dailės muziejaus bei kitų pri-
vačių kolekcijų.

VVGŽM direktorius Markas Zin-
geris sako, jog buvo nueitas sunkus ir
ilgas kelias, kol žymiojo dailininko
darbų paroda buvo atidaryta Lietuvo-
je. „Ši paroda, skirta skulptoriaus 125-
mečiui, kruopščiai planuota net kele-
rius metus. Žaismingai kalbant, būtų

lengviau atsikviesti Prancūzijos prezidentą, nei at-
sivežti Jacques Lipchitz skulptūras iš Paryžiaus
muziejų”, – sako direktorius. Anot jo, daug pastan-
gų įdėta ir tvarkant Jacques Lipchitz asmeninių do-
kumentų ir laiškų archyvus, kuriuos perdavė skulp-
toriaus dukra Lolya Rachel Lipchitz, gyvenanti JAV.

Žydų tautybės Jacques Lipchitz gimė 1891 m.
Druskininkuose (mirė 1973 m. Capri saloje, Italijoje).
Ten su šeima gyveno iki 17 metų. Pirmųjų dailės įgū-
džių įgijo Vilniaus piešimo mokykloje. Iš Lietuvos į
Prancūziją išvyko XX a. pradžioje, meninius gabu-
mus tobulino Paryžiuje, Nacionalinėje meno mo-
kykloje ir Académie Julian. Skulptorius buvo ap-
dovanotas Prancūzijos garbės legiono ordinu. 

Jacques Lipchitz meno kūrinių ekspozicija
VVGŽM  Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2)
veiks iki rugsėjo 25 d. 

VVGŽM   Tolerancijos centras – tai didžiausias
muziejaus padalinys, kur veikia litvakų dailės, kul-
tūros istorijos, judaikos ekspozicija. Tolerancijos
centre nuolat organizuojami edukaciniai seminarai,
koncertai, paskaitos, laikinos parodos.

Parodos organizatorius: VVGŽM, partneriai:
Prancūzų institutas Lietuvoje, JAV ambasada Vil-
niuje, Lietuvos dailės muziejus, Judaizmo meno ir is-
torijos muziejus ir George Pompidou centras Pary-
žiuje. Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos iš-
eivijos dailės fondas, „Lewben Art Foundation”,
Rolandas Valiūnas ir advokatų kontora „Valiuna-
sEllex”, VšĮ „Meno fondas”, VšĮ „Šiaurės Jeruzalė”,
Laurynas Jonušauskas, UAB „Apsaugos komanda”.

Parengta pagal VVGŽM info

Liepos 1 d. Vilniuje, Valstybiniame Vil-
niaus Gaono žydų muziejuje (VVGŽM),
atidaryta visame pasaulyje pripažinto
skulptoriaus Jacques Lipchitz
(1891–1973) paroda „Gyvenimas skulp-
tūroje”. Prof. Vytautas Landsbergis,
daugiau kaip prieš 40 metų susirašinė-
jęs su Jacques (tikrasis vardas buvo
Chaimas Jakobas) Lipchitz, prisimena,
kad menininkas niekada nepamiršo,
jog jisai iš Lietuvos, ir savo kilmę visa-
da besididžiuodamas pabrėždavo, sa-
kydamas, kad yra atplėštas nuo tėviškės.
„Lietuva – mano Tėvynė, ir kitos aš ne-
turiu”, –  rašė V. Landsbergiui Jacques
Lipchitz.

Ilgai rengtą parodą atidarė Prancū-
zijos Respublikos ambasadorius
Lietuvai J. E. Philippe Jeantaud.

Dviejuose Tolerancijos centro aukš-
tuose išdėstytoje parodoje pristatomas
Jacques Lipchitz kūrybos kelias: nuo
vaikystės ir jaunystės metų gimtuo-
siuose Druskininkuose iki studijų Paryžiuje, skulp-
torių supusios meninės aplinkos ir vėlesnio gyveni-
mo periodo Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Parodoje eksponuojamos menininko litografijos
(eskizai žymiosioms skulptūroms), piešiniai, asme-

Viena iš parodos ,,Gyvenimas skulptūroje” salių Tolerancijos centre Vilniuje.  Rengėjų nuotraukos

ninė korespondencija, dokumentai, fotografijos ir
skulptūros. Vieni reikšmingiausių kūrinių –  Jacques
Lipchitz skulptūros atgabentos iš George Pompidou
centro ir Judaizmo meno ir istorijaus muziejaus Pa-
ryžiuje, reprezentuojančios ankstyvąjį kubistinį

J. Lipchitz miniatiūra, pavadinta ,,Russian-Lithuanian Abstract”.

J.  Lipchitz skulptūra ,,Susitikimas”.

N. Arbit Blato skulptūra ,,Jacques Lipchitz”, kurią Vilniaus
Gaono žydų muziejui padovanojo Arbit Blato žmona Re-
gina Resnik.

Vilniuje atidaryta Jacques Lipchitz kūrybos paroda



Atkelta iš 1 psl.

S. Faustina buvo mistikė, jai buvo pavesta ypa-
tinga misija – paskelbti pasauliui Dievo Gailes tin gumo
žinią. Popiežius Jonas Paulius II s. Faustiną paskel-
bė šventąja, įstei gė Dievo Gailestingumo šventę. Abu
šventieji Krokuvoje praleido tam tik rą savo gyveni-
mo tarpsnį. S. Faustina čia praleido paskutinius
savo gyvenimo metus ir 33 metų iškeliavo į Dan gų. Po-
piežius Jonas Paulius II Kroku voje praleido savo di-
džiąją gyvenimo dalį, studijavo Jogailos universite-
te polonistiką, vėliau įsijungė į pogrindinę kunigų se-
minariją. 

Jau nuo pirmųjų kunigystės metų Karolis Woj-
 tyla ypač mylėjo jaunimą, organizavo jiems žygius į
kalnus ar iškylas su baidarėmis, mokėjo kalbėtis su
jaunimu jiems prieinama kalba įvairiausiomis te-
momis: apie knygas, filmus, darbus, mokslines stu-
dijas, or ganizuodavo studentams rekolekcijas. Todėl
nenuostabu, kad naujai išrinktas popiežiumi Jonas
Paulius II, sakydamas pirmąją kalbą pro apaš tališko-
sios pilies langą, prieš pat angelą, skyrė nuoširdžius
žodžius jaunimui: Jūs esate šio pasaulio atei tis. Jūs esa-
te Bažnyčios viltis. Jūs esate mano viltis! Susitikimas
su jaunimu buvo labai svarbus popiežiui. Jis įsteigė
Pasaulio jaunimo dienas. 

31-ųjų Pasaulio jaunimo dienų Krokuvoje tema –
„Palaiminti gailes tingieji, nes jie susilauks gailes-
tingumo” (Mt 5, 7). Popiežius Pranciškus Jaunimo die-
noms parinko vieną iš aštuonių Jėzaus palaiminimų
ir ska tino jaunimą trejus metus ruoštis sa vo parapi-
jose, apmąstant Dievo gai lestingumo žinią. Tuo tiks-
lu praėjusį rugpjūtį popiežius Pranciškus parašė
jaunimui laišką, atskleisdamas šių metų PJD (Pa-
saulio jaunimo dienų) temą. Jis rašė: Mes ieškome Die-
vo, tačiau jis visada yra pirmesnis, visada mūsų ieško
ir suranda pirmas. Ga limas daiktas, kad kurio nors
iš jūsų širdį kas nors slegia, ir galvojate: pa dariau tą,
padariau aną... Nesibai min kit! Jis laukia jūsų! Jis yra
Tėvas ir visada laukia mūsų! Kaip puiku Sutaikinimo
sakramente būti gailes tingai apkabintam Tėvo, atrasti
klau syklą kaip gailestingumo vietą, būti palytėtam vi-
sada mums atleidžiančio Viešpaties gailestingosios mei-
lės!

O tu, mielas jaunuoli, miela jau nuole, ar kada nors
pajutai į save nu kreiptą begalinės meilės kupiną
žvilgsnį – meilės, kuri, nepaisydama tavo nuodėmių,
ribotumų ir suklydimų, ir toliau tavimi pasitiki bei
žvelgia į tave sklidina vilties? Ar suvoki, koks ver tingas
esi Dievui, iš meilės davusiam tau viską?

PJD visada palieka gilų pėdsaką jaunuolių gy-
venime. Šios dienos su stiprina jaunimo tikėjimą, pa-
deda at rasti buvimo bažnyčioje džiaugsmą, leidžia pa-
justi, kad tikėjimas yra svarbus ir daugybei jaunuo-
lių iš skir tingų pasaulio kontinentų. Suvažiavę iš įvai-
rių kraštų jaunuoliai, nepai sant kultūrinių skirtumų,
visi kartu jungiasi į bendrą maldą, tampa viena šir-
dimi.

Krokuvos arkivyskupas kard. Stanislaw Dziwisz
tikisi, kad ir šios Jaunimo dienos, panašiai kaip ki-
tos praeityje, supurtys ir pažadins jaunimą tiek Len-
kijoje, tiek visame pasaulyje. Per Jaunimo dienas
vykstantys susitikimai, malda, diskusijos, keitimasis
nuomonėmis ir patirtimi visada paliečia ne tik pačius
dalyvius, bet ir kur kas platesnį jaunų žmonių ratą.

Lenkijos primas, Gniezno arki vys kupas Woj-
ciech Polak įsitikinęs, kad Jaunimo dienos padės ir
jaunimui, ir daugeliui kitų žmonių pa justi tikėjimo
džiaugsmą. Visų akys šiomis dienomis bus nukreip-
tos į popiežių Pranciškų, į tai, ką jis nori mums pa-
sakyti. Jaunimo dienos padės jauniems katalikams
suprasti, kad Bažnyčia – tai jų gyvenimo aplinka, tai
ta erdvė, kurioje žmogus atranda ir vykdo savo kaip
tikinčiojo pašaukimą.

Neoficialiai PJD pradžia laikoma 1984 m. Verbų
sekmadienis,  kai daugiau kaip 300 000 jaunų žmonių
iš viso pasaulio atsiliepė į Popiežiaus kvie timą atvykti
kartu švęsti Išganymo metų Verbų sekmadienio Šv.
Petro aikštėje, Romoje. Renginys sulaukė didžiulio pa-
sisekimo. Popie žius, kreipdamasis į jaunimą, kalbė-
 jo: Koks nuostabus reginys matyti jus čia susirinkusius!
Kas sakė, jog šiandieninis jaunimas praradęs vertybių
jausmą? Nejaugi iš tiesų juo negalima pasikliauti? Jo-
nas Paulius II įteikė pasaulio jaunimui simbolį – di-
džiu lį medinį, dabar žinomą kaip Pasaulio jaunimo
dienų, kryžių bei nusprendė rengti tokius susitikimus
ir ateityje. 

Oficialiai pirmosios Pasaulio jau nimo dienos
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buvo švenčiamos Ro moje 1986 m. Verbų sekma-
dienį. Nuo 1987 m. jos imtos rengti kas dvejus me-
tus vis kitoje šalyje, o tarpiniais metais – minimos
visose vyskupijose.

Temą jaunimo dienoms išrenka pats popiežius
ir, ja remdamasis, pa skelbia savo sveikinimą Ver-
bų sekmadienio išvakarėse.

Lietuviai pirmą kartą Pasaulio jaunimo die-
nose „Jūs esate gavę įsū nystės Dvasią” (Rom 8,15)
dalyvavo 1991 metais, kurios vyko Lenkijoje, Čens-
tachovoje, ir sukvietė 1,5 milijo no jaunų žmonių.

Vėliau įsijungė į 1997 metais vy kusias Pran-
cūzijoje, Paryžiuje „Mo ky tojau, kur gyveni? Atei-
kite ir pa matysite!” (Jn 1, 38–39), kuriose dalyva-
vo 1 milijonas žmonių.

Gausiausiai lietuviai dalyvavo Romoje 2000 me-
tais vykusiose PJD „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp
mū sų” (Jn 1,14) – tarp 2 milijonų pasau lio jaunuolių
buvo 2 000 lietuvių.

Į 2002 metais Kanadoje, Toronte, vykusias
PJD „Jūs – žemės druska... Jūs – pasaulio šviesa”
(Mt 5, 13–14) nuvyko 200 lietuvių.

PJD, 2011 m. vykusiose Madride, Ispanijoje,
„Būkite įsišakniję Kristu je ir ant Jo statykitės, tvir-
tėkite tikė jimu” (Kol 2, 7) dalyvavo 1 500 lietuvių,
o PJD 2013 m. Rio de Janeiro (Bra zilijoje) „Eikite
ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones”
(Mt 28, 19) – tik 90 piligrimų iš Lie tuvos.

Savo laišką jaunimui, dalyvaujančiam PJD, po-
piežius Pranciškus baigia tokiais žodžiais:  

Brangūs jaunuoliai, gailestingasis Jėzus, Kro-
kuvos šventovėje pavaizduotas jam dedikuotame Die-
vo tautos gerbiamame paveiksle, laukia jūsų. Jis ju-
mis pasitiki ir deda į jus viltis! Kiekvienam ir kiek-
vienai jis turi pa sakyti tiek daug svarbių dalykų...
Nebijokite pažvelgti į jo begalinės meilės sklidinas
akis ir atsiverkite jo gailestingam žvilgsniui, pasi-
rengusiam atleisti jūsų nuodėmes. Tas žvilgsnis per-
keis jūsų gyvenimą ir užgydys jūsų sielos žaizdas,
numaldys jūsų jau nų širdžių juntamą troškulį – mei-
 lės, taikos, džiaugsmo ir tikrosios lai mės troškulį.
Ateikite pas jį ir nebijo kite! Ateikite ir iš širdies gel-
mių iš tarkite: „Jėzau, pasitikiu tavimi!“ Leis kitės
būti palytėti jo begalinio gailestingumo, kad ir pa-
tys darbais, žodžiais ir malda taptumėte gailes tin-
gumo apaštalais egoizmo, neapy kantos ir didžiulės
nevilties sužeistame pasaulyje.

Neškite Kristaus gailestingosios meilės, apie ku-
rią kalbėjo šventasis Jonas Paulius II, liepsną į savo
kasdienio gyvenimo aplinką ir ligi žemės pakraščių.
Šioje misijoje lydėsiu jus savo palinkėjimais bei mal-
domis. Šio je paskutinėje dvasinio pasirengimo ar-
tėjančiai Pasaulio jaunimo dienai Krokuvoje ke-
lionės atkarpoje visus jus patikiu Mergelei Marijai,
Gailestin gu mo   Motinai,  ir iš visos širdies laimi-
nu.

Pasaulio jaunimo dienos

Dalyvavimas Pasaulio jaunimo dienose išliks atmintyje visą gyvenimą. EPA-ELTA nuotraukos

Krokuvą užtvindė jauni žmonės, atvykę iš įvairių žemės kampelių.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Vėl avarija Astravo AE? 
Vilnius („Draugo” info) – Dvi pa-

starąsias savaites Astravo rajone at-
kakliai sklinda gandai apie dar vieną la-
bai rimtą incidentą Baltarusijos ato-
minės elektrinės (AE) statybos aikšte-
lėje. Mažiausiai 10 nepriklausomų šal-
tinių, patvirtino, kad statomoje jėgai-
nėje nukrito montuojamas reaktorius.

Tai esą įvyko liepos 10 dien1. 330
tonų sveriantis agregatas dėl nežino-
mų priežasčių nukrito iš 2–4 metrų
aukščio. Dabar įvykio vieta nuolat
įdėmiai saugoma. Baltarusijos ener-
getikos ministerija ir AE statybos di-
rekcija kol kas nekomentuoja ži-
niasklaidos pranešimų. Tai jau ne pir-
mas incidentas jėgainės statybos aikš-
telėje. 

Netoli Lietuvos statomoje Balta-
rusijos atominėje elektrinėje pasikar-
tojantys incidentai rodo, kad Lietuvos
nuogąstavimai dėl jėgainės saugumo
yra pagrįsti, pareiškė Prezidentė Da-

lia Grybauskaitė. „Baltarusija vengia
atsakyti į klausimus dėl saugumo,
vengia įsileisti stebėtojus, ir tai mums
kėlė nerimą visą laiką”, – sakė Prezi-
dentė. Ji pridūrė, kad Lietuva ir toliau
stengsis kartu su tarptautine ben-
druomene įtakoti, kad saugumo rei-
kalavimai būtų užtikrinti.

Pasak Lietuvos prezidentės, jei
Baltarusija nesiims priemonių, kad
būtų užtikrinti tarptautiniai saugumo
standartai, bus siekiama kartu su
tarptautine bendruomene užkirsti ke-
lią jos veiklai.

Baltarusijos energetikos ministe-
rija yra patvirtinusi vieną incidentą –
kad balandį buvo pažeistos prilaikan-
čios konstrukcijos. Minskas teigia,
kad tai buvo nereikšmingas defektas.

Astravo AE statoma už maždaug
50 kilometrų nuo Vilniaus. Numatyta,
kad reaktoriai bus aušinami Neries
upės vandeniu.

Vilnius (Alkas.lt) – Rugpjūčio 3–
7 d. ant Dubysos kranto Burbiškių
kaime (Betygalos seniūnija, Raseinių
rajonas) vyks tradicinė, jau 13-oji,
tarptautinė tradicinių šokių vasaros
stovykla.

Lietuvių etninės kultūros draugi-
ja (LEKD) nuo 2004 m. kasmet vis ki-
toje vietovėje rengia tarptautines tra-
dicinių šokių vasaros stovyklas – sie-
kiant ne tik plėtoti jos dalyvių žinias
apie skirtingus Lietuvos etnografi-
nius regionus, bet ir paskatinti skir-
tingų vietovių gyventojų įtraukimą į
tradicinių šokių judėjimą. Stovykla jau
vyko Labanoro girioje, prie Punsko
(Lenkija), Simne (Alytaus r.), prie Mo-
lėtų observatorijos, Siesikuose (Uk-
mergės r.), Čiobiškyje (Širvintų r.),
Paluknyje (Trakų r.) ir kt.

Pagrindiniai stovyklos dalyviai –
jaunimas (vyresnių klasių mokslei-
viai ir studentai), taip pat dalyvauja vy-
resnio amžiaus žmonės ir šeimos su
vaikais, į stovyklos veiklą įtraukiama
vietos bendruomenė, kultūros ir švie-
timo darbuotojai. Kasmet auga sto-
vyklos dalyvių skaičius, pastaraisiais
metais pasiekęs apie 300 žmonių. 

Šiemet stovykla vyks Žemaitijoje,
Burbiškių kaime, todėl daug dėmesio

bus skirta žemaičių šokiams, papro-
čiams ir pasaulėjautai. Stovyklos da-
lyviai bus supažindinti su žemaičių
choreografiniu, žaidybiniu ir muzi-
kiniu folkloru, tradiciniais amatais, pa-
pročiais ir pasaulėjauta.

Šalia šokių mokymų vyks papil-
domų veiklų: bus galimybė išmokti
muzikavimo tradiciniais instrumen-
tais (kanklėmis, skudučiais, birbynė-
mis ir kt.), žemaičių dainų, tradicinių
žaidimų ir amatų (juostų pynimo, žal-
varinių papuošalų gamybos, molio lip-
dymo ir kt.).

Ženeva (ELTA) – Ženevos proku-
rorai įšaldė buvusio Rusijos prezi-
dento Vladimiro Putino padėjėjo Ser-
gejaus Pugačiovo turtą.

Ženevos prokuratūros atstovas
Henri Della Casa nenurodė, kiek bū-
tent turto įšaldyta, tačiau teigė, kad

toks sprendimas priimtas iš Rusijos ga-
vus teisinės pagalbos prašymą. 

2014 m. Interpolas S. Pugačiovą, ku-
ris anksčiau dirbo V. Putino padėjėju,
įtraukė į labiausiai ieškomų asmenų są-
rašą. Rusijoje jis kaltinamas lėšų pasi-
savinimu ir pinigų iššvaistymu.

Vilnius (BNS) – Lietu-
vos studentai išsikėlė tikslą
tapti pirmaisiais žmonėmis
pasaulio istorijoje, išaugi-
nusiais augalą kitame nei
Žemė kosminiame kūne.

Suburta kelių universi-
tetų 20 jaunųjų mokslininkų
komanda šią vasarą pradėjo
rengtis misijai „Lietuva Mė-
nulyje 2018”. 

Projekto esmė – sukurti
autonomišką organinio mais-
to auginimo technologiją,
kuri leistų auginti augalus at-
šiauriausiomis sąlygomis, kokios yra
Mėnulyje ar Marse. Kol kas tai buvo da-
roma tik Tarptautinėje kosmoso stotyje
(TKS). 

Anot Vilniaus universiteto (VU)
biofizikos magistrantūros pirmakursio
Mikalojaus Brazdžiūno, būtent NASA
suformulavo idėją, kad dabar, kai ypač

geros sąlygos nusiųsti į Mėnulį savo
eksperimentus, būtų verta atlikti ir
tokį eksperimentą – išauginti Mėnulyje
augalą. Tai būtų pirmas žingsnis žval-
gant, ar per vėlesnes misijas, kai jau
astronautai skris į Marsą ir Mėnulį,
būtų įmanoma būtų įmanoma ten vie-
toje jiems užsiauginti maisto.

Europolas įspėja apie teroristus Europoje
Berlynas (ELTA) – Europos Są-

jungos policijos tarnybos Europolo
duomenimis, šiuo metu Europoje yra
keli šimtai potencialių teroristų. 

Omenyje turimi islamistai iš ES,
kariavę Sirijoje ir Irake teroristinės
„Islamo valstybės” (IS) grupuotės pu-
sėje ir jau grįžę į Europą. Iš viso Eu-
ropolas suskaičiavo apie 5 tūkstan-
čius tokių kovotojų užsieniečių, išvy-

kusių į karštuosius taškus. Trečdalis
jų – apie 1 500–1 800 – grįžo į ES šalis.

„Daugelis jų neturi nei ketinimų,
nei galimybių įvykdyti teroro aktą. Ir
vis dėlto yra šimtai potencialių tero-
ristų, keliančių grėsmę Europos sau-
gumui”, – pažymėjo Europolo atstovas.
Europolas ketina padėti nacionali-
nėms teisėsaugos institucijoms stebė-
ti įtartinus asmenis.

„Politinis korektiškumas – Europos savižudybė”
Varšuva (ELTA) – Lenkijos vi-

daus reikalų ministras Mariusz Blaszc-
zak mano, kad multikultūralizmo idė-
jos ir politinio korektiškumo laiky-
masis pražudys Europą. 

Pasak jo, Europoje vykdomi tero-
ro aktai ir kiti su migrantais susiję in-
cidentai – „tai dviejų procesų rezulta-
tas”. „Pirmasis iš jų – politinis korek-
tiškumas, kuris neleidžia ryžtingai
reaguoti į reiškinius, keliančius grės-
mę saugumui”, – teigė pareigūnas.

„Antrasis procesas – tai multikultū-
ralizmo ideologija, kuri duoda savo
kruvinų vaisių”, – pridūrė jis.

„Jeigu šie procesai nesiliaus, tai
bus Europos savižudybė ir praradi-
mas”, – pažymėjo M. Blaszczak.

Ministro manymu, Europos va-
karuose policininkai yra susaistyti
politinio korektiškumo. „Su teroristais
nereikia derėtis. Su jais reikia elgtis
ryžtingai ir tvirtai. Taip veikia Len-
kijos tarnybos”, – konstatavo jis.

JAV ir Britanijos prekyba po „Brexit”
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

kybos sekretorė Penny Pritzker susi-
tiko su naujuoju tarptautinės prekybos
sekretoriumi Liam Fox, anksčiau ėju-
siu šalies gynybos sekretoriaus pa-
reigas. Abiejų šalių prekybos sekre-
toriai aptarė tolesnio bendradarbia-
vimo gaires ir galimus Jungtinės Ka-
ralystės pasitraukimo iš Europos Są-
jungos padarinius.

Tiek P. Pritzker, tiek L. Fox pa-
brėžė prekybos ryšių tarp JAV ir Di-
džiosios Britanijos svarbą ne tik pa-
saulinės ekonomikos sferoje, bet ir
sprendžiant regionines bei pasaulines
problemas. P. Pritzker savo ruožtu pa-

stebėjo, kad daugelis JAV bendrovių
jau išsakė savo susirūpinimą dėl ne-
apibrėžtumo, kilusio po balsavimo re-
ferendume. 

Per pokalbį su L. Fox ji domėjosi
Jungtinės Karalystės planais, išsaky-
dama viltį, kad šalis užtikrins stabilų
augimą ir kad nuostoliai pasaulio eko-
nomikai, verslui ir darbuotojams bus
minimalūs, sakė Prekybos departa-
mento darbuotojai. Be to, P. Pritzker pa-
tvirtino, kad dabartinė administraci-
ja ketina užbaigti derybas dėl Tran-
satlantinės prekybos ir investicijų
partnerystės (TTIP), – pasak jos, šis su-
sitarimas išlieka prioritetiniu.

Vyks tarptautinė tradicinių šokių stovykla

Studentai augins augalą Mėnulyje 

Įvairaus amžiaus žmonės mokysis šokti.
„Facebook” nuotr. Įšaldomas buvusio V. Putino padėjėjo turtas

Paryžius (ELTA) – Prancūzijos
prezidentas Francois Hollande ginasi
nuo kritikos dėl didelės algos savo kir-
pėjui. Pasirodžius informacijai, kad F.
Hollande kirpėjui kas mėnesį moka be-
veik 10 000 eurų, Prezidentas atkreipė
dėmesį į savo iniciatyva sutaupytus mi-
lijonus prezidentiniame biudžete.

„Aš Eliziejaus rūmų biudžetą, ku-
ris 2012-aisiais siekė 109 mln., suma-
žinau iki 100 mln., – sakė F. Hollande.
– Eliziejaus rūmų išlaidas sumažinau
10 proc., savo algą sumažinau 30 proc.,

ir dabar man prikaišiojama tai?” Anot
F. Olando, „jam galima prikaišioti vis-
ką, bet tik ne tai”.

Šaltinių duomenimis, prie valsty-
bės vairo stojus F. Hollande, Eliziejaus
rūmai 2012-aisiais įdarbino Olivier B.
asmeniniu Prezidento kirpėju už 9
895 eurų mėnesinę algą. Šis esą turi
būti visada pasiekiamas valstybės va-
dovui ir lydėti jį kelionėse.

Vyriausybės atstovas patvirtino in-
formaciją. Eliziejaus rūmuose esą iš
tiesų yra kirpėjas, o to anksčiau nebuvo.

F. Hollande aiškinasi dėl milžiniškos algos savo kirpėjui

New Yorkas
(ELTA) – Praėjęs
birželis vėl pageri-
no temperatūros re-
kordą: JAV Nacio-
nalinės vandenynų
ir atmosferos admi-
nistracijos (NOAA)
duomenimis, tai
buvo karščiausias
birželio mėnuo pa-
saulyje nuo orų ste-
bėjimo pradžios
1880-aisiais.

Tokių karščių dar nebūta 

Šis birželis buvo karščiausias. Alfa.lt nuotr.

Studentai tirs ar galima užsiauginti daržovių mėnulyje.
15min.lt nuotr.
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Europos Komisija (EK) vilkikų
gamintojams už 14 metų trukusį kar-
telį skyrė didžiausią baudą Bendrijos
istorijoje.

Dėl vilkikų kainų derinimo bei ati-
dėliojimo diegti naujas emisijų tech-
nologijas 5 bendrovėms skirta 2,93
mlrd. Eur bauda, apie tarp verslo ir EK
pasiektą susitarimą.

„Daimler”, „Iveco”, DAF, „Vol-
vo/Renault” ir MAN kartelis truko 14
metų. Šios bendrovės rinkai pasiūlo 9
iš 10 Europoje pagaminamų sunkve-
žimių. MAN, priklausanti „Volkswa-
gen Group”, nuo baudos atleista, nes

pranešė apie neleistiną susitarimą.
„Scania” vaidmuo kartelyje ir toliau ti-
riamas.

Didžiausią baudos dalis – 1,01
mlrd. Eur –  skirta „Daimler”, 670,4
mln. Eur – „Volvo”, kuri nuo 2001-ųjų
valdo „Renault” komercinių trans-
porto priemonių padalinį. 494,6 mln.
Eur nubausta „Iveco”, o JAV „Paccar”
grupei priklausanti bendrovė DAF tu-
rės sumokėti 752,7 mln. Eur.

Tyrimas atskleidė, kad įmonių at-
stovai susitikimų metu bei telefonu ta-
rėsi dėl kainų.

Viena.lt 

Pirmą šių metų pusmetį Lietu-
vos pašte gauta net iš 128 pasaulio ša-
lių siųstų pinigų perlaidų. Daugiau nei
po 1 mln. eurų į Lietuvą atkeliavo iš
Jungtinės Karalystės, Airijos, Vokie-
tijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Iš
Lietuvos daugiausia pinigų išsiųsta į
Rusiją ir Ukrainą. 

Lietuvos pašto duomenimis, gau-
namų tarptautinių pinigų perlaidų,
palyginti su 2015-ųjų pirmu pusmečiu,
padaugėjo apie 17 proc. „Tiek gautų pi-
nigų perlaidų skaičiumi, tiek pinigine
verte labiausiai augo perlaidos iš Vo-
kietijos, Airijos ir JAV”, – sakė Lietu-
vos pašto vadovė Neringa Knyvienė.

Daugiausia pinigų perlaidų gau-
nama iš Jungtinės Karalystės. Bendras
tarptautinėmis perlaidomis gaunamų

pinigų vidurkis nuo 350 eurų šoktelė-
jo iki 400 eurų.

Stabiliai auga siunčiamų pinigų
perlaidų iš Lietuvos skaičius. Dau-
giausia pinigų perlaidų iš Lietuvos
iškeliauja į Rusiją ir Ukrainą – po
daugiau nei 1 mln. eurų. Siunčiamų pi-
nigų srautas augo ne tik į šias dvi Rytų
kaimynes, bet ir į Vokietiją, Rumuni-
ją bei Turkiją. 

Iš Lietuvos į užsienio šalis siun-
čiamos vidutinės perlaidos dydis irgi
ūgtelėjo – nuo 310 iki 430 eurų.

Paštuose ir finansinių paslaugų
„PayPost” skyriuose kasmet išmoka-
ma vis daugiau tarptautinių pinigų
perlaidų.                   

ELTA

Rusija buvo didžiausia Lietuvos
prekybos partnere, tačiau vertinant tik
lietuviškos kilmės prekių eksportą – į
penketuką nepateko.

Nuo šių metų sausio iki gegužės
Rusijai teko 12,9 proc. Lietuvos eks-
porto ir 12,5 proc. importo, rodo nega-
lutiniai muitinių deklaracijų, PVM
deklaracijų ir Intrastato duomenys. 

Lietuviškos kilmės prekių per tą
patį laikotarpį daugiausiai ekspor-
tuota į Vokietiją (10,4 proc.), JAV (9,4

proc.), Lenkiją (7,1 proc.), Latviją (6,9
proc.), Švediją (6,8 proc.), skelbia Sta-
tistikos departamentas. Eksportas į Ru-
siją sausį-gegužę mažėjo 6,7 proc., lie-
tuviškos kilmės prekių – 9 proc.

Be Rusijos, svarbiausiomis Lie-
tuvos importo partnerėmis buvo Vo-
kietija (12,4 proc.), Lenkija (11,1 proc.)
ir Latvija (7,5 proc.), eksporto – Latvi-
ja (9,5 proc.), Lenkija (9,5 proc.) ir Vo-
kietija (7,9 proc.).

ELTA

Plūsta emigrantų pinigai

Kur daugiausia eksportuoja lietuviai? 

Didžiausia bauda ES istorijoje

VERSLO N AUJIENOS

Gali susidaryti
įspūdis, kad
verslininkai

yra idėjų į sėkmę ve-
dami žmonės. Tikro-
vėje jie daugiausiai lai-
ko praleidžia sunkiai
dirbdami su kitais,
kad idėjos taptų realy-
be. Vis dėlto net ir la-
biausiai uždegantys
sumąstymai gali likti
neįgyvendinti, jei įkū-
rėjas negebės efekty-
viai išreikšti ir prista-
tyti savo tikslų. Yra 7
komunikacijos suge-
bėjimai, kuriais pasi-
žymi profesionalai. 

Pokalbiai

Kalbėjimasis tar-
pusavyje yra viena primityviausių ko-
munikacijos formų, tačiau jos nerei-
kėtų nuvertinti. Draugiškas pasikal-
bėjimas su darbuotojais kuria pasiti-
kėjimą ir išryškina problemas, kol jos
dar nėra rimtos. Tuo tarpu spontaniš-
kas pokalbis su nepažįstamuoju gali
virsti sėkmingu pardavimu. Kaip ten
bebūtų, išmokite kalbėti pakankamai
draugiškai ir tai pritaikyti įvairioms
situacijoms. 

Kūno kalba 

Labai didelė dalis komunikacijos
yra neverbalinė, taigi gera kūno kalba
pristatant savo idėjas yra savaime su-
prantama. Nesvarbu kokia situacija –
kūno padėtis yra labai svarbi. Sėdėki-
te arba stovėkite tiesiai, pečius atlošę
atgal, o galvą iškėlę aukštai. Žiūrėkite
žmonėms į akis, o rankų nelaikykite ki-
šenėse. Tai yra pagrindai, tačiau, jeigu
norite būti išskirtinis lyderis, teks pa-
simokyti daugiau.

Rašymas 

Nereikia būti tobulu rašytoju, ta-
čiau tekstuose reikia būti įtaigiu ir eiti
prie esmės. Jūs bendrausite su žmo-
nėmis įmonėje ir už jos ribų, todėl la-
bai svarbu, kad laiškai ir žinutės būtų
aiškūs. Tokiu atveju negresia galimy-
bė, kad idėja bus interpretuota klai-
dingai.

Pristatymas 

Verslininkai labai dažnai daly-
vauja pristatymuose. Finansinių atas-
kaitų pristatymas įmonės vadovams ar
investuotojams, verslo paslaugų pri-
statymas potencialiam klientui – net-
gi gali tekti pasakoti savo sėkmės is-
torijas verslo reginiuose. Kad ir kokia
tai būtų proga, visais atvejais reikės
nuoseklumo, aiškumo, pasitikėjimo ir
stovėsenos, todėl mokykitės šių dalykų
iš anksto. 

Derybų menas 

Versle beveik dėl visko reikia de-
rėtis, taigi kuo geresnis derybininkas
būsite, tuo sėkmingesnį verslą valdy-
site. Taip gausite geresnes nuomos są-
lygas biurui, suteiksite motyvuojan-
čius atlyginimus talentingiausiems
darbuotojams, o klientams pateiksite
viliojančius pasiūlymus. Efektyvus
derėjimasis yra daugiau nei reikalin-
gų žodžių naudojimas. Jo metu reikia
reikia jausti situaciją, žinoti tinka-
mus faktus ir išlaikyti pasitikėjimą
visų derybų metu. 

Tarpininkavimas 

Tarpininkauti nėra taip svarbu
kaip bendrauti, tačiau bus atveju, kai
reikės įsikišti į konfliktą ir jį išspręsti.
Tai gali būti ginčas tarp darbuotojų dėl
kiekvieno atsakomybės arba tarp dvie-
jų konkuruojančių prekybininkų, ku-
rie bus praleidę ką sakėte. Kad ir kaip
bebūtų, teks pripažinti abi puses ir
padėti jiems išspręsti savo problemas.

Klausymas 

Klausymas komunikacijoje yra
bene svarbiausias elementas, mat tai-
komas labai įvairiose situacijose. Ak-
tyvus klausymas gali padėti pokal-
biuose, derybose, vadovavime ir tar-
pininkavime. Be to, geras klausytojas
visada atrodo labiau mąstantis, už-
jaučiantis ir suprantantis aplinkinius.

Jei įvaldysite visus šiuos komu-
nikacijos elementus, turėsite gerų ga-
limybių tapti verslininku. Kaip ir su
kiekvienais gebėjimais, komunikacijos
reikia išmokti praktikuojantis, todėl
viskas ateis palaipsniui. Idealūs įgū-
džiai neateis iškart, todėl stenkitės tai
daryti tobulai ir stebėkite progresą, o
visa kita ateis savaime.

Tv3.lt 

Be ko verslas būtų sunkesnis 
Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT)

„Lietuvos geležinkeliams” nurodė nu-
traukti beveik 3 milijonų eurų vertės
variklinės alyvos pirkimą, nes įmonė
atmetė visus pasiūlymus, išskyrus
patį brangiausią.

Išnagrinėjusi pirkimo sąlygas VPT
nustatė, kad suformuluoti reikalavimai
dirbtinai ribojo konkurenciją tarp tie-
kėjų ir diskriminavo pirkimo dalyvius. 

Iš viso pirkimui pasiūlymus pa-

teikė septyni tiekėjai, tačiau penki iš
jų buvo atmesti kaip neatitinkantys rei-
kalavimų, vienas tiekėjas atsisakė da-
lyvauti pats. Vienintelis brangiausio
tiekėjo pasiūlymas atmestas nebuvo.
Brangiausiojo pasiūlymo kaina buvo
2,938 mln. eurų – daugiau nei milijonu
eurų didesnė nei žemiausią – 1,889
mln. eurų – kainą pasiūliusio, tačiau at-
mesto, tiekėjo.

ELTA 

Įtariami neskaidrūs „Lietuvos geležinkelių” pirkimai 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų liepos 27 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,90 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,66 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,19 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,64 €

Auga ir perlaidų skaičius ir siunčiamos pinigų sumos. Alfa.lt nuotr.

Sėkmės versle gali atnešti ir kūno kalba.          Asvyras.lt nuotr.



Šviežios morkos su česnakais

Pastaba: gaminti tik iš šviežių morkyčių!

Reikės: 
1 kg (apie 2 sv.) šviežių morkų 
1/2 puodelio raudonojo vyno
4 valg. šaukštų alyvuogių aliejaus
4 rozmarino šakelių
4 česnako skiltelių
jūros druskos ir šviežiai maltų juo-
dųjų pipirų (pagal skonį)

Morkas nuplauti ir supjaustyti
įstrižai plonais griežinėliais. Didelėje
keptuvėje įkaitinti alyvuogių aliejų.
Sudėti morkas ir apkepti iš abiejų pu-
sių. Pasūdyti, pabarstyti pipirais. Tuo-
met pridėti 3 rozmarino šakeles, stam-
biai supjaustytą česnaką, supilti vyną
ir patroškinti 5–7 minutes.

Morkas perkelti į salotinę, pa-
barstyti smulkintu rozmarinu.

Šviežių burokėlių salotos

Reikės:
2–3 šviežių burokėlių
6–9 oz ožkos sūrio (chŹvre)
šviežių kapotų čiobrelių
šviežio kapoto rozmarino
saujos šviežių salotų mišinio
saujos ,,rukolos” – gražgarstės (ru-
cola)

3 valg. šaukštų alyvuogių aliejaus
(+ pašlakstymui)
1 arb. šaukštelio skysto medaus
2 valg. šaukštų portveino
druskos, pipirų pagal skonį

Burokėlius gerai nuplauti, nu-
sausinti, kiekvieną atskirai apšlakstyti
aliejumi, pabarstyti čiobreliais ir roz-
marinu. Kiekvieną burokėlį atskirai
susukti į foliją, dėti į skardą ir kepti 180
C (350 F) orkaitėje 45 min.

(Pastaba: kai nėra laiko ar noro už-
siimti kepimu, galima naudoti ir vir-
tus burokėlius.)

Iškeptus burokėlius supjaustyti
plonais griežinėliais ir išdėlioti ratu di-
delėje lėkštėje. Ant burokėlių uždėti
riekutėmis supjaustytą ožkos sūrį.

Paruošti salotas. Dubenyje su-
maišyti rukolą su salotų mišiniu. Iš-
plakti 3 šaukštus alyvuogių aliejaus su
šaukšteliu skysto medaus, 2 šaukš-
tais portveino, šviežiu kapotu čiobre-
liu, druska ir pipirais. Padažą (ne
visą) užpilti ant salotų, išmaišyti.

Salotas uždėti ant paruoštų buro-
kėlių. Pašlakstyti likusiu padažu, pa-
barstyti grūstais juodaisiais pipirais.

Skanaus! Ir nepasididžiuokite –
pasidalinkite su visais savo mėgsta-
mais vasariškais receptais!

Jūsų Indrė
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MANO  VIRTUVĖSVEIKATA

Kad tvankiomis dienomis 
nepablogėtų savijauta

Įsibėgėjus vasarai, žinovai pata ria, kaip
elgtis, kad karšti ir saulėti orai nepa-
kenktų sveikatai. Pagrin dinių taisyklių
laikymasis padės geriau jaustis bei iš-
vengti su perkai timu susijusių negala-
vimų.

Pirmiausia, prisiminkite, kad,
nors saulė ir yra naudinga, nes
padeda organizmui pasigaminti

vitamino D, tačiau per ilgas ir per daž-
nas buvimas saulėje gali sukelti rimtas
sveikatos problemas.

Venkite  vidudienio saulės.

Saugokite akis ir odą – dėvėkite
prigludusius saulės akinius, pasitep-
kite aukšto SAF (saulės apsaugos fak-
toriaus) kremu, apsivilkite laisvus,
šviesius drabu žius, užsidėkite skry-
bėlę ir t. t. 

Jei karšta, atsivėsinkite prekybos
centruose, parduotuvėse ir kt. patal-
pose, kur yra vėsinimas.

Nepamirškite, jog sveikiausias gė-
rimas – vanduo. Niekada neišeikite iš
namų neturėdami su savimi geriamo-
jo vandens buteliuko.  

Nevartokite alkoholio, saldžių gėrimų
ir gėrimų su kofeinu, nes karštomis
dienomis žmogus pra kaituodamas ne-
tenka daug skysčių, o alkoholis dar la-
biau paskatina dehidratacijos procesą. 

Nebūkite ilgai  saulėkaitoje, nes gali-
te netekti sąmonės. 

Jei leidžiate laiką prie vandens telkinių:
• nepalikite mažamečių vaikų be

priežiūros. 
• nerekomenduojama maudytis

nežinomose, nuošaliose vietose. 
• nesimaudykite iškart pavalgius.
• nešokite į vandenį stipriai įkaitus

saulėje. 
• draudžiama šokinėti į vandenį

nežinomoje vietoje.

Kaip suteikti pirmąją pagalbą,
jei žmogų ištiko saulės 

ar šilumos smūgis?

Su perkaitimu susiję negalavimai
dažniausiai pasireiškia vyresnio am-
žiaus žmonėms, žmonėms, turintiems
padidėjusį kraujospūdį ar sunkiai dir-
bantiems bei sportuojantiems karšto-
je aplinkoje. 

Perkaitimui būdingi požymiai: gausus
prakaitavimas, išblyškusi oda, raume -
nų mėšlungis, greitas nuovargis, silp-
numas, mieguistumas, galvos skaus-
mas, pykinimas ar vėmimas. Oda gali
būti vėsi ir drėgna, pulsas – silpnas ir
dažnas, kvėpavimas – pagreitėjęs ir pa-
viršutiniškas. 

• Jei nukentėjusysis turi sąmonę, nu-
veskite jį į pavėsį, apklokite šaltu van-
deniu sudrėkinta antklode, ją nuolat
drėkinkite. Kai kūno temperatūra su-
mažės iki 37,5°C, antklodę reikėtų pa-
keisti sausa, duoti nukentėjusiajam
gerti vėsių skysčių. 

• Jei nukentėjęs asmuo yra be sąmo-
nės, paguldykite jį ant šono, vėdinkite
ir niekuo negirdykite, vežkite į gydymo
įstaigą.

• Jei žmogus skundžiasi galvos skaus-
mu, svaigimu, silpnumu, pykinimu,
girdi zvimbimą ausyse, jam mirga
akyse, o oda atrodo išblyškusi, pila šal-
tas prakaitas, galimas ir sąmonės ne-
tekimas, jį greičiausiai ištiko saulės
smūgis. Nuken tėjusįjį, jei jis turi są-
monę, reikia nuvesti į pavėsį, paguldyti
truputį pakelta galva arba pasodinti,
šaltu kompresu vėsinti kaktą, duoti
gerti vėsesnių skysčių. 

• Jei saulės smūgio ištiktasis yra be są-
monės, paguldykite jį ant šono, vėdin-
kite ir kuo greičiau vež kite į gydymo
įstaigą arba kvieskite greitąją medi-
cinos pagalbą.

Parengta pagal Alfa.lt

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

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

Šįkart siūlome susipažinti su Birutės Jonuš kaitės
(ra šytoja, publicistė, vertėja) apsa ky mų knyga ,,Kregž-
dėlaiš kis”. Ši kny ga, anot autorės, skirta savo laukinės
prigimties neišdavusioms moterims arba bent jau mė-
ginan čioms susivokti, kas jos esančios. (Beje, ir ne-
kompleksuotiems vyrams, norintiems bent šiek tiek
pažinti tokias moteris). Čia viskas tikra – ir meilė, ir
mirtis, ir išdavystė, ir netgi mūsų ėjimas į Europą – nes
patikrinta gyvenimu. Kaip teigia  pati autorė: ,,Knygą
rašiau natūraliai, kaip gyvenu ir jaučiu  aš, kaip gyve-
nate ir jaučiate jūs: kartais – su aistra, kartais – su iro-
nija, kartais – su lengva šypsenėle. 

Knygos kaina – 13 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., 
persiuntimas  paštu – 5 dol.). 

Daugiau informacijos tel. 773-585-9500

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

Kas gali būti skaniau už šviežias daržoves! Atsimenate, kaip visi
laukdavome šviežių bulvyčių? O pirmosios morkos iš daržo, pir-
mieji burokėliai... Štai pora nostalgijos  įkvėptų, bet labai šiuolai-
kiškų receptų.

Pasidalinkite nuomone

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

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

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

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

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

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

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

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

ĮVAIRūS

JUSTINAS UBA

Liepos 8–10 d. vykusio Pasaulio Lietu-
vių Jaunimo suvažiavimo (PLSJ) metu
Tarptautinės migracijos organizacijos
(TMO) Vilniaus biuro vykdomas pro-
jektas Migracijos informacijos centras
(MIC) „Renkuo si Lietuvą” pristatė savo
veiklą, teikė konsultacijas galvojan-
tiems apie grįžimą festivalio dalyviams,
o taip pat kvietė pasidalinti savo idėjo -
mis į kaupiamą „Idėjų banką Lietu-
vai”. 

Vienas pagrindinių šio „Ren-
kuosi Lietuvą” idėjų banko
tikslas buvo surinkti jaunų,

entuziastingų bei Lietuvą branginan-
čių žmonių idėjas,  kurios leistų su-
vokti, kaip jaunimas vertina mūsų
šalį, gyvenimą joje, kokias augimo
galimybes regi. Buvo siekiama plačiau
suvokti, ko reikia Lie-
tuvai, kad joje būtų
gera gyventi, o emig-
rantai norėtų sugrįžti.
Surinktos idėjos buvo
išanalizuotos ir pa-
naudotos kituose pro-
jektuose ir renginiuo-
se, susijusiuose su
emigracijos mastų mažinimu. 

PLSJ dalyviai pateikė labai įvairių
idėjų: nuo gana standartinių, spren-
džiančių kasdienines problemas, su
kuriomis susiduriama nuolat, iki
skambančių gal utopiškai, pavyzdžiui,
„Tapti Hollywood Europoje”, „Tapti
Haute Cuouture Šiaurės Europoje”
ar „Life Sciences centru Baltijos re-
gione”. Tačiau nei viena idėja nebuvo
per plati ar neįgyvendinama. Svar-
biausia yra užsibrėžti tikslus ir jų
siekti, siekti ūkio ir pačios šalies spe-
cializacijos.  

Apibendrinus surinktas idėjas, būtų ga-
lima išskirti kelias pagrin dines jų kryptis:

• Darbas/nedarbas ir darbo už-
mokestis; mokesčiai.

• Smulkaus verslo pradžios sun-
kumai.

• Mokslo uždarumas ir naujų idė-
jų stoka.

• Pernelyg daug negatyvo visuo-
menėje ir žiniasklaidoje. Pozityvių ži-
nių ir svarbių pasiekimų, kurie dažnai
būna nukreipiami į antrą planą vie-
šinimas. 

• Visuomenės konservatyvumas,
tolerancijos „kitokiems” stoka. 

• Politinis visuomenės įsitrauki-
mas, rinkimai, didesnis diasporos bal-
sas rinkimuose. 

• Dvigubos pilietybės klausimai
• Lietuvos ūkio specializacijas ir

kryptingas darbas šia kryptimi

Idėjų bankas sulaukė tokių spren-
dimų siūlymų: 

Darbas/nedarbas ir darbo užmokestis;
mokesčiai: Siūlymas – lengvesnė priei-
ga prie informacijos apie esamas lais-
vas darbo vietas; ambasadų pusla-
piuose skelbti „gerų darbų”  pasiūly-
mus; lengvesnis užsieniečių įdarbi-
nimas; daugiau darbo vietų anglų ir kt.
kalbomis; mažinti mokesčius, ypač
daugiavaikėms šeimoms. 

Smulkaus verslo pradžios sunkumai:
paskolos startuoliams; sumažinti SOD-
RA įmokas individualią veiklą vyk-
dantiems asmenims; sumažinti rei-
kalaujamų licencijų skaičių ir kitokią
biurokratinę naštą, taip sudarant kon-
kurenciją viešosioms paslaugoms, idė-
jų skatinimą; įsteigti atvirų „maker”

erdvių, kur jaunimas įgyvendintų savo
idėjas. 

Mokslo uždarumas ir naujų idėjų sto-
ka: gerinti universitetų studijų kokybę;
skatinti mokslą ir kūrybiškumą, ver-
tinti idėjas; spartesnė ir lengvesnė
personalo kaita universitetuose ir
mokslo slėniuose, kur dabar yra su-
kurtos puikios techninės sąlygos moks-
lo tyrimams, o dirba „senieji” be idė-
jų.

Pernelyg daug negatyvumo visuo me-
nėje ir žiniasklaidoje, mažai pozityvo: mi-
nimizuoti neigiamos informacijos
srautus žiniasklaidoje; skleisti pozi-
tyvą ir sveiką patriotizmą, pvz., „Fa-
cebook” puslapis „Gyvenu LT ir man
sekasi puikiai”; rodyti, kokia yra gra-
ži Lietuva ir jos gamta; daugiau šyp-
senų, mažiau pykčio, „Visus porom,
kad neturėtų ant ko pykti, užtat turė-
tų  su kuo susidraugauti”.

Taigi, matome, kad jaunimas, ku-
ris gyvena Lietuvoje
arba joje lankosi, iš
esmės siūlo lengvinti
sąlygas patiems kurti,
dirbti ir užsidirbi,
taip pat kurti geresnę
bei patrauklesnę vals-
tybę, kurioje darbo
santykiai ir verslo

veiklų reglamentavimas būtų lanks-
tesnis. Šiuo atveju, mato mas palaiky-
mas naujajam darbo kodeksui. Kai
kurios iniciatyvos, ypač socialinėje
erdvėje jau ir dabar yra puikiai įgy-
vendinamos, pavyzdžiui, populiari
,,Facebook” paskyra „We Love Lit-
huania”, kurioje  skelbiamos įvai rių
autorių įkeliamos neįtikėtino grožio
Lietuvos miestų bei gamtos nuotrau-
kos. Tokios iniciatyvos pa trauk lios
ne tik Lietuvoje gyvenan tiems pilie-
čiams, bet ir diasporos atstovams bei
užsieniečiams, kuriems tai tampa pa-
čia puikiausia mūsų šalies reklama.
Tai yra pozityvumo apie Lietuvą sklei-
dimo pavyzdys, parodantis, kaip yra
priimami teigiami ir gražūs dalykai,
vykstantys šalyje. Taip pat matomas
poreikis peržiūrėti svarbiausius ir la-
biausiai pažeidžiamų socialinių gru-
pių poreikius, kurios jau dabar kurią
Lietuvos ateitį ir jomis reikia rūpintis
labiausiai: jaunos bei daugiavaikės
šeimos. 

Nors PLJS metu MIC „Renkuosi
Lietuvą”  kauptas idėjų bankas yra tik
pradžia, siekiant ieškoti būdų kurti ge-
resnę ir malonesnę Lietuvą. Ši inicia-
tyva bus tęsiama, o visi turintys idėjų,
yra visada laukiami padėti savo „in-
dėlį” į idėjų banką.  

Tarptautinės migracijos organi-
zacijos (TMO) ir LR Vyriausybės įkur-
tas Migracijos informacijos centras
(MIC) „Renkuosi Lietuvą” skirtas tam,
kad svarstantiems ar jau grįžusiems
lietuviams teiktų kokybiškas ir as-
meniškai pritaikytas konsultacijas.
Centro pagrindinės konsultacijų sritys
apima socialinius,  švietimo, sveikatos
apsaugos, šeimos narių, kurie yra ne
LR piliečiais gyvenimo ir integracijos,
darbo ir įsidarbinimo bei kt. klausi-
mus.

Daugiau informacijos: www.ren-
kuosilietuva.lt arba tel.  +370-525-14352;
el. paštu: mic@iom.lt arba  ,,Face-
book”: www.facebook. com/ Renkuo-
siLietuva/

Justinas Uba – Migracijos infor-
macijos centro (MIC) – „Renkuosi Lie-
 tuvą” projekto koordinatorius.

Rinko idėjas geresnei Lietuvai
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ZIGMAS TAMAKAUSKAS  

Su Kauno įgulos karininkų ra mo-
 vės automobiliu, vairuojamu
šaunaus vairuotojo ir tautodai-

lininko Žilvino Lekečinsko į Didžiosios
kovos apygardos partizanų parke vyk-
siantį renginį išvykome liepos 16 die-
nos ryt metį. Šis renginys, globojamas
vys  kupo Jono Kaunecko ir Ukmergės
rajono mero Rolando Janicko, buvo
skirtas įžymaus kovotojo dėl Bažny čios
ir Lietuvos laisvės – dimisijos pulkinin -
ko, vyriausiojo partizanų kapeliono
monsinjoro Alfonso Svarinsko antro-
sioms mirties metinėms paminėti. Jo
metu pašventinti ir du nauji parke pa-
 statyti kryžiai, skirti veikliems re zis-
tentams kunigams: Juozui Zdebs kiui –
pogrindžio spaudos bendradarbiui, Ti-
kinčiųjų teisėms ginti katali kų komi-
teto nariui ir Broniui Lauri navičiui –
Helsinkio grupės nariui  atminti.  Pri-
simintina, kad kunigo Broniaus Lau-
rinavičiaus išraiškinga skulptūrinė
kompozicija, sukurta skulp toriaus pro-
fesoriaus Antano Kmieliausko, puošia
vieną Vilniaus skve relį,  jo vardu pa-
vadinta ir  viena miesto vidaus trans-
porto stotelė. Kunigas Juozas Zdebskis,
kaip ir mi nėtas kunigas, savo kilnius
kuni ga vi mo pėdsakus yra palikęs dau-
gelyje Lietuvos vietovių. Jo memoria-
linė len ta, kunigo Ričardo Mikutavi-
čiaus rūpesčiu, įrengta ir Kauno Šv. Ar-
kan gelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. 

Renginys sutraukė gausų būrį
žmonių, panorusių dar kartą pabūti su
garbingojo monsinjoro Alfonso Sva-
 rinsko ir jo bendražygių gyvąja dvasia.

Pradžioje bendra malda ir Lietu vos
himno giesme pagerbėme Mon sin joro
atminimą prie jo kapo Uk mer gės mies-
to Dukstynos kapinėse. Čia jautrų žodį
tarė Pietų Lietuvos par tizanų srities
vado, Laisvės Kovo tojo Karžygio Juo-
zo Vitkaus-Kazimie raičio  vaikaitis –
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos
provincijolas ku ni gas Gintaras Vit-
kus SJ. Jis pažy mėjęs vykusią hero-
jišką partizaninę kovą prieš sovietinį
okupantą, primi nė ir dabarties žmo-
gaus sąžinėje  dažnai vykstančią mo-
ralinę kovą tarp gėrio ir blogio.

Kalbėjusi viena iš renginio orga-
nizatorių – Kauno technologijos univer -
siteto docentė Lina Šulcienė  pa brėžė,
kad Monsinjorui, atlikusiam didelį
savo  gyvenimo žygdarbį, visada rūpėjo
priminti ne save, o kitus Lietuvos sū-
nus ir dukras, savo gy ve nimą ir gyvy-
bę paaukojusius savo Tė vynei ir Baž-

Monsinjoro Alfonso Svarinsko ir jo bendražygių minėjimas

nyčiai. Todėl šiandien pri simename ir
Monsinjoro bendra žy gius – laisvės ko-
votojus kunigus Juozą Zdebskį ir Bro-
nių Laurina vi čių. Monsinjorą  Alfon-
są Svarinską ir minėtus du kunigus
kalbėtoja pavadino tikrais mūsų tautos
perlais, pade dančiais mums būti tikrais
Lietuvos vaikais.  

Padėję gėles ir uždegę žvakeles
prie monsinjoro Alfonso Svarinsko ir

čia palaidotų jo bendražygių kapų, pa-
sukome į Kadrėnų kaimą, kuriame
vaizdingoje aplinkoje to paties Mon sin-
joro iniciatyva įkurtas  Didžiosios ko-
vos apygardos partizanų parkas. 

Keliomis mintimis žvilgtelkime  į
šios partizanų apygardos istoriją. Di-
 džiosios kovos apygarda įkurta 1945
metų balandžio mėnesį partizano Jono
Misiūno-Žalio Velnio iniciatyva. Apy-

gardą sudarė A ir B rinktinės. A rink-
tinė veikė kairėje Neries upės pusėje,
B rinktinė – dešinėje. Narsiai apygar-
dos partizanai kovėsi su sovie tine ka-
riauna Švenčionių apskrities Pabradės
valsčiuje, Ukmergės apskrities Vep-
rių apylinkėse ir kitose vieto se. Žalio
Velnio vadovaujami mobilūs partiza-
niniai būriai sukeldavo siau bą okupa-
cinės valdžios pareigūnams. Savo nar-
sa ir sumaniu įžvalgumu pa si žymėjo ir
vėlesnis apygardos vadas – Alfonsas
Morkūnas-Plienas.

Parkas pradėtas kurti 1993 me-
 tais. Pradžioje pastatyti atskiri  kry žiai
kiekvienam Didžiosios kovos  apy gar-
dos batalionui, apygardos va dams, su-
darę 14 paminklinių kryžių ansamblį.
Vėliau iškilo kryžius po pie žiaus Jono
Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje de-
šimtmečiui pažymėti. 

Paminklinis kryžius, kaip dėkin-
 gumo ženklas, pastatytas ir iškiliajam
JAV prezidentui Ronald Reagan.  Jį su-
daro devynios kryžmenos, simboli-
zuojančios devynias Lietuvos par tiza-
nų apygardas. Su šiuo Prezi dentu teko
asmeniškai pabendrauti, patiriant jo
nuoširdumą, ir pačiam monsinjorui Al-
fonsui Svarinskui. Monsinjoras per
susitikimą R. Reagan padovanojo so-
vietiniame lageryje dėvėtą kalinio  ap-
rangą, kuri ir dabar eksponuojama te-
nykščiame JAV muziejuje.

Du naujus kryžius, skirtus kuni-
 gams Juozui Zdebskiui ir Broniui Lau-
 rinavičiui, sukurtus tautodaili nin  kų
Kazimiero Martinaičio ir Adol fo Te-
resiaus,  pašventino taip pat aktyvus re-
zistencijos dalyvis, artimas monsinjo-
ro A. Svarinsko bičiu lis – kovotojas už
Lietuvos ir Bažny čios laisvę, Vyčio
Kryžiaus ordinin kas Panevėžio vys-
kupas emeritas  Jo nas Kauneckas. Jis
su dideliu kunigų būriu, dalyvaujant
Kaišiadorių vys ku pui emeritui Juozui
Matulaičiui, aukojo ir šv. Mišias, savo
homilijoje šiltais žodžiais prisiminda-
mas Mon sinjorą, minėtus kunigus ir
kitus ko vojusius už Lietuvos laisvę. Per
Mišias giedojo Vilniaus Gailestingu mo
šventovės jaunimo ansamblis.

Po šv. Mišių vyko konferencija,
skirta trijų įžymių kunigų – monsin-
joro A. Svarinsko, J. Zdebskio bei  B.
Laurinavičiaus atminimui. Ją pradė jo
savo įžangine kalba Ukmergės ra jono
meras Rolandas Janickas.  Kon fe renci-
joje  buvo pažvelgta ir į dabartinės Lie-
tuvos situaciją buvusių rezistencinių
kovų požiūriu. Ypač bran džios filoso-
finės teologinės minties teiginiais pa-

Vėliavos prie monsinjoro Alfonso Svarinsko kapo.       Aldonos Grigaitienės nuotraukos

Kunigų Juozo Zdebskio ir Broniaus Laurinavičiaus paminkliniai kryžiai.

Šv. Mišių susikaupimas.

Kalba kunigas Gintaras Vitkus SJ.
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Skuba sustojo, darbai pavargo, 
į pašalį atidėta ligų našta.
Tik angelas ramus ant rankų vėlę laiko
ir laimina visus tylia malda...

Danguje užgeso dar viena žvaigždė... Anapilin išėjo

A † A
JULIJA ŠVABAITĖ GYLIENĖ

Kartu su didele šeima  netekties  skausmą dalijasi
a. a. Julijos sūnėnai Eimis ir Virginijus Švabai su šei-
momis JAV bei giminės Lietuvoje – sūnėnai Me čislovas
ir Vidimantas su šeimomis bei Zofija Veronika Šva-
bienė.

Netekome iškilios tautietės

A † A
JULIJOS ŠVABAI TĖS GY LIENĖS

Jos puoselėtos vertybės, kūrybinis darbštumas,
gimtojo krašto meilė, literatūrinis pa likimas, širdies
šiluma ir atsidavimas šeimai, išlieka mums gražaus
ir prasmingo gyvenimo pavyzdžiu.

Laikas, tūkstančiai kilometrų, vandenynai ir gy ve-
nimo kasdienybės sunkumai jos nenutolino nuo tė -
vynės, nebuvo kliuviniu turtinti pasaulio kultūrą lie-
tuviško žodžio, kalbos ir kūrybingos minties verty-
bėmis.

Nuo širdžiai užjaučiame jus, jos dukras AUŠRĄ ir
JURGĄ, sūnus LINĄ ir SAULIŲ dėl brangios ma mytės,
sugebėjusios įdėti į jūsų širdis ir lūpas lietuvišką žodį,
netekties. Ji ir išėjusi Anapilin nepaliko jū sų Lietu-
vos našlaičiais.

Daiva ir Vytautas Pranuliai
Lietuva

Brangiam ir mylimam vyrui

A † A
GIEDRIUI PENČYLAI

mirus, mūsų mylimą sesę s. fil. GIEDRĘ, jos šeimą,
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime.

Sofijos Čiurlionienės
vyr. sk. skautininkių būrelis

Čikagos Jaunimo centro buvusiai valdybos pirmi -
ninkei, moterų klubo steigėjai ir mecenatei

A † A
IRENAI KRIAUČELIŪNIENEI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame užuojautą šeimai,
giminėms ir draugams.

Čikagos Jaunimo centro taryba
ir administracija

Su ne laiku mus palikusiu mielu bi čiuliu, geru
kaimynu, darbščiu ir reikalingu mūsų Bendruomenės
nariu, ilgalaikiu ir pareigingu mūsų  lietuviškos kata-
likiškos misijos prižiūrėtoju ir globėju

A † A
KĘSTUČIU ČIŽIŪNU 

atsisveikindami, liūdime kartu su jo mylima MIL -
DA, jų sūnumis PRANU, ANDRIUMI ir VINCU, jų šei -
momis bei visais artimaisiais.

Aldona ir Stasys Bačkaičiai
Asta Banionytė 

Daiva ir Arvydas Barzdukai
Virginija ir Algimantas Gureckai

Izabelė Laučka Howes ir John Howes
Teresė ir Algimantas Landsbergiai

Meilė ir Tadas Mickai
Kristina ir Viktoras Nakai

Sigita ir Saulius Naujokaičiai
Genė ir Kazys Vasaičiai

Danelė Vidutienė
Elvyra ir Jurgis Vodopalai

sižymėjo disidento, bu vu sio ilgame-
čio Lietuvos „Caritas” vadovo kunigo
Roberto Grigo prane šimas. Susirin-
kusieji su dideliu ati du mu išklausė
ir buvusio  Lietuvos partizano Jono
Kadžionio, Nepri klau somybės akto
signataro disidento Algirdo Endriu-
kaičio, dr. Ramunės Butkevičiūtės-Jur-
kuvienės, dr. Vin cento Vobolevičiaus
bei Pro Patria valdybos pirmininko Vy-
tauto  Sini cos  pranešimus. 

Renginį paįvairino skambėjusios
politinių kalinių ir tremtinių miš raus
choro „Tremtinys”, aktoriaus ir reži-
sieriaus Arnoldo Jalianiausko, folklo-
rinio ansamblio „Ūla” (vadovė Janina
Bukantaitė), Vilniaus įgulos karininkų
ramovės folkloro ansamblio „Vilnelė”
(vadovė Laima Purlie nė) dainos ir kiti
muzikiniai garsai. Visi atsistoję, susi-
kibę rankomis ir suartėjusiomis šir-
dimis padainavo me  patriotinę K. Va-
siliausko  dainą „Brangiausios spal-
vos”. Dvasinės Švie sos pakylėti prisi-
minėme Jono evan gelisto mintis, už-

rašytas ant dailininko Stasio Stani-
šausko sukurto paminklo „Žuvome
dėl Tėvynės” Kauno senosiose kapi-
nėse – nėra di desnės meilės, kaip gy-
vybę už draugus atiduoti...

Malonu, kad renginyje dalyvavo
ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Pre-
zidiumo pirmininkas dimisijos pulki-
nin kas Jonas Čeponis, LR Seimo narė
Vaidevutė Margevičienė, Lietuvos ka-
riuomenės,  LLKS valdybos, Lietu vos
šaulių sąjungos, Politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos, Lietuvos sąjū džio,
Lietuvos moterų lygos, „Vilni jos” drau-
gijos ir kt. visuomeninių orga nizacijų
atstovai. 

Būtų gera, jei minimų  monsinjo-
ro Alfonso Svarinsko, kunigų Juozo
Zdebskio ir Broniaus Laurinavičiaus
pasėta kilnaus bei pasiaukojančio gy-
venimo sėkla, pralauždama kas die ny-
bės  dulkių dangą,  sudygtų meilės ir
gražių darbų želmenėliu mūsų širdyse,
Lietuvos žemėje.

LLKS Prezidiumo pirmininkas dimisijos plk. Jonas Čeponis su Didžiosios kovos apygar-
dos vado Alfonso Mor kūno dukra Alvyda ir jos vaikaičiu.
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� Liepos 28 d., ketvirtadienį, 6:30 val v.
Mad46 rooftop lounge (Roosevelt Hotel, 45
E 45th St., New York, NY 10017) vyks
New Yorko lietuvių profesionalų susitiki-
mas – NYLP Social. Bendrausime, dalin-
simės profesine patirtimi, pakviesime nau-
jai atvykusius į New Yorką į mūsų ratą. At-
vykę ieškokite Lietuvos vėliavėlės!

� Liepos 31 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečiame visus atvykti į šv. Mišias Tėvų Jė-
zuitų koplyčioje (5620 South Claremont Av.,
Chicago, IL). Palaikykime šią gražią nese-
niai atgimusią tradiciją – kartą per mėne-
si susitikti jaukioje lietuviškoje šventovėje.
Po Mišių – vaišės Jaunimo centro kavinė-
je. 

� Rugpjūčio 6–12 d., tėvų pranciškonų va-
sarvietėje (Franciscan Guest House, 26
Beach Ave., Kennebunk, ME 04043) vyks
Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio sa-
vaitė. Daugiau informacijos apie programą
el. paštu: vygantaite.sabaliene@gmail.com
(Monika Sabalienė). Kambarius vasarvietė-
je galima užsisakyti el. paštu: info@fran-
ciscanguesthouse.com arba paskambinus
tel. 207-967-4865.

� Rugpjūčio 7 d., sekmadienį, 1:45 val. p.
p. The Avenue Restaurant (71–22 Myrtle
Ave., Glendale, NY 11385) New Yorko At-
letų klubas ir LR generalinis konsulatas New
Yorke kviečia visus kartu žiūreti Lietuva-Bra-
zilija vyrų krepšinio rungtynes Olimpiadoje!

� Rugpjūčio 21–28 d., Neringos stovyk-
loje (147 Neringa Rd., Brattleboro, VT
05301) vyks menų ir sveikatingo poilsio sto-
vykla suaugusiems „Meno8Dienos”. Kvie-
čiame visus registruotis Neringos interne-
tinėje svetainėje:  neringa.org/lt_forms.html.
Daugiau informacijos el. paštu: danguo-
le@kuolas.com (Danguolė Kuolienė).

� Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 12 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centre (14911
127th St., Lemont, IL 60439) vyks PLC
lauko gegužinė. Renginyje skambės muzi-
ka, vyks loterija, bus pardavinėjami šalti gė-
rimai bei lietuviški užkandžiai. Veiks lietu-
viška mugė. Daugiau informacijos pa-
skambinus tel. 630-257-8787. Visi labai
laukiami! 

� Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje
kviečia visus spalio 9 d. Čikagos marato-
ne ketinančius bėgti ir jam užsiregistravu-
sius bėgikus prisijungti prie akcijos „Lietuviai
Čikagos maratone”  ir burtis į vieningą ko-
mandą. Registracija el. paštu: agne.ver-
telkaite@urm.lt arba paskambinus tel.:
312-397-0383. Žinutėje nurodykite savo
vardą ir pavardę, telefono numerį, el. paš-
to adresą ir reikalingų marškinėlių dydį. Taip
pat kviečiame visus sirgalius dalyvauti
maratone ir palaikyti saviškius sirgalių zo-
noje ties 17 maratono mylia, prie Illinojaus
universiteto Čikagoje vakarinėje Halsted gat-
vės pusėje, šiek tiek į pietus nuo Polk gat-
vės. Lauksime visų pasipuošusių lietuviš-
kais marškinėliais, kepuraitėmis ir nešinų
trispalvėmis.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Nuostabi meilės istorija, 
atsiskleidusi Tautinių šokių šventės Baltimorėje metu šią liepą

Lietuvių Fondas skelbia papildomą paraiškų priėmimą projektų pa-
ramai gauti. Elektroninę paraišką rasite LF tinklalapyje www.lietu-
viufondas.org (skiltyje ,,Parama”). Paraiškos priimamos iki 2016 m.
rugsėjo 1 d.

Paraiškos 2016–2017 mokslo metų LF stipendijoms gauti bus priimamos
nuo 2016 m. rugpjūčio 15 d. iki  spalio 10 d. Elektroninę paraišką nuo
š. m. rugpjūčio 15 d. rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org (skil-
tyje ,,Stipendijos”).

Metiniai ,,Draugo” pietūs rengiami spalio 30 dieną, sekmadie-
nį, Willowbrook pokylių salėje Willow Springs priemiestyje.
,,Draugo” skaitytojai, rėmėjai, lietuviškos parapijos ir mokyklos,
lietuviškų įstaigų ir organizacijų atstovai kviečiami pasižymėti šią
datą savo kalendoriuose. Jūs visi labai laukiami svečiai!

Sutikau juos viešbučio lifte. Jų meilės istorija – tikrai nepaprasta.

Lietuvaitė Yvette (Augus)  Kelley ir prūsų palikuonis Gary Bunkofske pradėjo
draugauti dar 1975 metais, besimokydami gimnazijoje Los Angeles. Bet gyve-
nimas juos nuvedė savais keliais – abu sukūrė šeimas su kitais. Yvette tapo JAV

kariuomenės sraigtasparnio pilote ir išsikraustė iš LA. Tiesa, Gary su savo žmona
bendravo su Yvette seserimi Donna ir jos vyru John Scola, taigi, nors ir netiesiogi-
nis, bet ryšys buvo išlikęs. ėjo metai, ir abu – tiek Yvette, tiek Gary – išsiskyrė, Yvette
sugrįžo gyventi į LA. Gary pakvietė ją į pasimatymą. Iš pradžių Yvette priešinosi
šiam bendravimui, norėjo pilnai atsiduoti pradėtoms teisės studijoms, bet po kokių
metų Gary pasipiršo, ir Yvette džiaugsmingai sutiko! Tai įvyko visiškai neseniai,
maždaug mėnesį iki Šokių šventės. Jie abu įsijungė į LB Spindulys šokių grupę,
kurios šokėjus moko Yvette sesuo Donna. Gary galima būtų pavadinti ,,garbės lie-
tuviu”, ypač dabar, kai jis užsidirbo savo ,,žvaigždutes” šokdamas šventėje. Šios
poros meilė niekada nebuvo užgesusi. Šiose nuotraukose jie žvelgia į mus iš gim-
nazijos šokių nuotraukos tada ir – pasipuošę lietuviškais tautiniais kostiumais bei
vakarine apranga – iš Baltimorės šokių šventės dabar. O Kentuckyje Gary ir Yvette
išsirinko savo naują „Corvette”! Taip, ši pora savo svajones pavertė tikrove!

Istoriją užrašė Audronė Kižytė
A. Kižytės ir Yvette bei Gary asmeninio albumo nuotraukos


