
Švedijos Gotlando salos
Katthammarsvik vieto-
vėje esančiame Katt-
hamragarden dvare pa-
gerbtas prieš 26 metus
vykęs istorinis pasaulio
lietuvių susitikimas, kurio
metu buvo pasirašytas
Gotlando komunikatas,
davęs postūmį Kovo 11-
osios aktui. 

Atminimo iškil-
mėse, kurių
metu buvo ati-

dengta Gotlando ko-
munikato sukakčiai
skirta memorialinė len-
ta, dalyvavo Seimo pir-
mininkė Loreta Grau-
žinienė, Švedijos par-
lamento pirmininkas
Urban Ahlin, Gotlan-
do regiono gubernatorė
Cecilia Schelin Seide-
gard, istorinių Gotlando įvykių dalyviai – Nepriklau-
somybės Akto signatarai Aukščiausiosios Tarybos-At-
kuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis bei
diplomatas Justas Vincas Paleckis. Renginio svečius

sveikino Lietuvos amba-
sadorius Švedijoje Eit-
vydas Bajarūnas, Katt-
hamragarden dvaro sa-
vininkas Jakob Gustafs-
son, Lietuvos garbės kon-
sulė Gotlande Dalia An-
derson.

Šventėje taip pat da-
lyvavo specialiai iš Lie-
tuvos atplaukę buriuoto-
jai.

Kreipdamasi į susi-
rinkusiuosius Seimo pir-
mininkė L. Graužinienė
teigė, kad įamžinama iš-
skirtinė Gotlando saloje
pasirašyto komunikato
reikšmė. ,,Gotlando ko-
munikatas patvirtino
tiek Europai, tiek visam
pasauliui, kad mūsų svar-
biausias tikslas ir sieki-
mas – savarankiška, lais-
va ir nepriklausoma Lie-
tuvos ateitis. Pagrįstai

yra teigiama, kad Gotlando komunikatas padėjo pa-
grindus Lietuvos Nepriklauso mybės paskelbimui 1990
m. kovo 11-ąją”, – kalbėjo parlamento vadovė. 

– 2  psl.
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Lietuvės tremtinės istorija
rusų scenoje – 10 psl.

Kas daroma įpykus, baigiasi gėda. – Levas Tolstojus

ŠIAME NUMERYJE:

Ateitininkų savaitė
Kennebunkporte – 4 psl.
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Sujungti visame pasaulyje
kuriančius Lietuvos me-
nininkus, sukurti platfor-

mą jiems bendrauti ir bendra-
darbiauti, supažindinti pasaulį
su naujausiais Lietuvos ir lie-
tuvių kilmės menininkų dar-
bais. Tokius tikslus sau kelia
Jungtinėse Amerikos Valstijose
įkurta ne pelno siekianti Pa-
saulio lietuvių meno taryba (Lit-
huanian World Arts Counsil,
LWAC), visuomenei ir žiniask-
laidai pristatyta iškilmingu kon-
certu prestižinėje Los Angeles
„Hollywood Bowl” koncertų sa-
lėje.

Sumanymo iniciatorius –
JAV gyvenantis Marius Marke-
vičius, filmų „Kita svajonių ko-
manda” ir Rūtos Šepetys roma-
no „Tarp pilkų debesų” ekrani-
zacijos režisierius. „Visada sva-
jojau rasti būdą lietuvių meni-
ninkams daugiau bendrauti vie-
niems su kitais. Mes išsibarstę
po visą pasaulį, kuriame nuo-
stabius dalykus, bet tarpusavio
vieningumo trūksta. Manau,
net sukviesti visus į vieną kam-
barį jau būtų pasiekimas. Kiek
įdomių dalykų kartu būtų gali-
ma nuveikti”, – sakė jis.

– 3 psl.

Iškilmingu koncertu Los Angeles pristatyta
PASAULIO LIETUVIŲ MENO TARYBA

Memorialinė lenta legendiniam  susitikimui atminti

LWAC įkūrėjai – LR garbės konsulė Daiva Navarrette ir kinematografininkas Marius
Markevičius.

Dirigentė Mirga Gražinytė ir Los Angeles filharmonijos orkestro muzikantai.

Gotlando komunikato sukakčiai skirta memorialinė lenta. 
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Švedijos parlamento pirminin kas U. Ahlin pa-
brėžė, kad Gotlando komunikatas padėjo pamatus
ne tik nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūri-
mui, bet taip pat tai buvo puiki proga įtvirtinti drau-
giškus Švedijos ir Lietuvos santykius, kurie remiasi
bendradarbiavimu, pagarba ir abipusiu supratimu. 

Pasak V. Landsbergio, Gotlando komunikatas

tapo ypatingos svarbos įvykiu visoje grandinėje 1989
m. vykusių epochinės svarbos įvykių. Būtent 1989
m. griuvo Berlyno siena, Lenkijoje po demokrati-
niu rinkimų į valdžią atėjo ,,Solidarumo” valdžia.
Netrukus po Gotlando Europos lietuvių studijų sa-
vaitės, kurioje pirmą kartą dalyvavo ne tik laisvo-
jo pasaulio, bet ir tuo metu okupuotos Lietuvos at-
stovai, įvyko Baltijos kelias, galutinai pareiškęs pa-
sauliui, kad Baltijos tautos nori gyventi laisvai ir

nepriklausomai.
J. V. Paleckio teigimu, 1989 m. Gotlande vykęs lie-

tuvių renginys patraukė didžiulį Švedijos politikų,
spaudos ir visuomenės susidomėjimą.

Pasak susitikimo dalyvių, gana simboliška, kad
1989 m. vykusi Europos lietuvių studijų savaitė
buvo surengta būtent Gotlande – Švedijos saloje
Baltijos jūroje, arčiausiai tuo metu nuo Lietuvos bu-
vusiame laisvame pasaulyje.

1989 m. liepos 30-rugpjūčio 6 dienomis Švedijo-
je, Gotlando saloje, Katthammarsvik vietovėje, vyko
36-oji Europos lietuvių studijų savaitė, kurią vaini-
kavo Gotlando komunikatas. Į Europos lietuvių stu-
dijų savaitę tuo metu buvo susirinkę Lietuvos ir iš-
eivijos politikai, visuomenės veikėjai, kultūros at-
stovai. Dauguma dalyvių iš Lietuvos atplaukė jach-
tomis. Europos lietuvių studijų savaitėje dalyvavo per
šimtas dalyvių ir svečių, ketvirtis – iš Lietuvos. Vie-

ni svarbiausių Europos lietuvių studijų savaitės or-
ganizatorių buvo tuo metu Gotlando saloje gyvenęs
rezistencijos dalyvis Jonas Pajaujis, dailininkas
Eugenijus Budrys, medikas Edvardas Var nauskas,
Gintautas Būga, kiti Šve dijos lietuviai.

1989 m. rugpjūčio 6 d. Gotlando saloje Lietuvos
ir išeivijos atstovų buvo pasirašytas Gotlando ko-
munikatas, kuriame teigiama, kad ,,visų pasaulio lie-
tuvių gyvybinis tikslas yra nepriklausomos Lietuvos
valstybės atkūrimas”. Pirmą kartą įvairių politinių
jėgų atstovai – Lietuvos ir išeivijos – vieningai pa-
reiškė nuomonę dėl pasaulio lietuvių ryžto siekti ne-
priklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Komu-
nikatą atmintinais 1989 m. pasirašė Vyriausiojo
Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas Kazys
Bobelis, Sąjūdžio Seimo tarybos narys, Lietuvos
mokslo istorijos ir filosofijos asociacijos pirminin-
kas Antanas Buračas, Sąjūdžio Seimo tarybos narys,
Lietuvos kultūros fondo pirmininkas Česlovas Ku-
daba, Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas V. Lands-
bergis, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vi-
cepirmininkė Irena Lukoševičienė, Sąjūdžio Sei-
mo tarybos narys, Lietuvos olimpinio komiteto vi-
cepirmininkas Kazimie ras Motieka, Lietuvos ko-
munistų partijos Centro komiteto ideologinio sky-
riaus vedėjas Justas Vincas Paleckis, Lietuvos Lais-
vės lygos pirmininkas Antanas Terlec kas.

ELTA

Diplomatas Justas Vincas Paleckis (k.) ir LR ambasadorius Eitvydas Bajarūnas.

Seimo pirmininkė L. Graužinienė su Švedijos Karalystės par-
lamento pirmininku U. Ahlin. 

Lietuvos–Ukrainos draugystė Čikagoje tęsiasi

LR garbės konsulas Aspen, CO dr. Jonas Prunskis buvo pakviestas dalyvauti ir tarti sveikinimo žodį per Uk-
rainos 24-erių metų nepriklausomybės minėjimą, kuris buvo surengtas praėjusį sekmadienį, rugpjūčio 23 d.,
Čikagoje. Šventėje dalyvavo Ukrainos generalinė konsulė Čikagoje Larysa Gerasko, Illinojaus Ukrainos Kong-
reso komiteto pirmininkas dr. Alex Striltschuk, vicepirmininkė dr. Maria Korkatsch, kiti ukrainiečių bendruomenės
vadovai ir nariai.

Savo kalboje dr. J. Prunskis pabrėžė, kad Lietuva visu 100 proc. palaiko mūsų brolius ir seses ukrainiečius,
pranešė apie premjero Algirdo Butkevičiaus vizitą į Kijevą su Lietuvos politine, diplomatine ir verslo delegaci-
ja (šiandien, beje, Bila Cerkvos mieste atidaromas Lietuvos garbės konsulatas) ir išreiškė viltį, kad už metų baig-
sis karas rytų Ukrainoje – Ukrainos pergale.

,,Draugo” info

LT garbės konsulas dr. J. Prunskis (v.) su Ukrainos generaline konsule L. Gerasko (antra iš d.), ukrainiečių ben-
druomenės vadovais ir gražiausia Amerikos ukrainiete (ketvirta iš d.). Selfreliance.com nuotr.



ginkluoto konflikto ar okupacijos sąlygomis. 
Tą nuosprendį priėmusios teisė jų kolegijos pir-

mininkas Audrius Ci ninas sakė, kad  pateikti kalti-
nimai dėl nusikaltimų broliškumui ir karo nusi-
kaltimų neatitiko tarptautinės teisės nuostatų. Šis tei-
sėjas Prezi den tės dekretu Vilniaus apygardos teisė-
 ju paskirtas tik pernai rudenį. Pro ku rorai apskun-
dė nuosprendį, kuriuo buvo ištei sinti OMON parei-
gūnai. 

Grįžkime prie Rasos Sventikai tės minėto pasi-
tikėjimo  teismais.  Balan džio 26 d. „Delfi” interne-
tinėje   svetainėje  buvo   skelbta,  kad  pasitikė ji mas
teis mais yra teigiamas pirmą kar tą per du dešimt-
mečius. Pasiti kė ji mas yra didesnis negu nepasiti-
kėjimas, teigė „Vilmorus” vadovas Vla das Gaidys. Ap-
klausa rodo, kad teismais pasitiki 25.5 prc. apklaus-
tųjų, o nepasitiki 25.1 proc.  Nieko nesakyta apie li-
kusius 49.4 procentus.

Vladas Gaidys toliau aiškino, kad pa-
sitikėjimas ugniagesiais bei po licija yra
vis dar labai aukštas, ati tinkamai 92
proc. ir 57 proc. „Policija yra aukščiau
negu bažnyčia, negu ka riuomenė, negu
prezidentas”, – sakė jis. Balandį išaugo
pasitikėjimas ka riuomene, nuo 52.6 iki
54.9 proc., pa sitikėjimas bažnyčia liko
toks pat – 56.4 proc. apklaustųjų. Vy-
riausybe, Sei mu ir partijomis, kaip ir
anks čiau, gyventojai pasitiki mažiausiai.

Vy riausybe pasitiki 26.2 proc., Seimu – 10.3 proc., par-
tijomis – 8.4 proc. Ar ne skandalas, su kuriuo tarsi su-
sigyvenome?

Gegužės 23 d. BNS pranešime paskelbti „Vil-
morus” apklausos re zul tatai. Pro ku ratūra pasitiki 29
proc., teismais pasitiki 28 proc. Labai įdomu, kokią
įtaką visuomenės pasi tikėjimui teismais turės OMON
bylos nuospren dis. Jau žinome Gedimino Kirkilo, Vy-
tauto Landsbergio, Artūro Pau laus ko ir Rasos Sven-
tikaitės nuomo nę. Ką pasakys liaudis? Ar čia tiktų
pridėti, kad varnas varnui akies ne kerta?

Mano kaime buvo posakis, kad šaukštas deguto
sugadina visą stati nę medaus.  Nesu girdėjęs prie-
šingos formuluotės, kuri teigtų, kad šaukštas medaus
pagerintų statinę deguto.  Šios abi  formuluotės, at-
rodo, netinka ką tik aptartam teismo spren dimui.
Nuogąstauju, kad dar vie nas deguto šaukštas medų
visiškai sugadins.

Taip spaudoje buvo cituojamas  Ge-
 diminas Kirkilas, reaguojant į
OMON bylos sprendimą. Jo ma-

nymu, sprendimas buvo skandalingas ir
ne atsakingas. Vytauto Landsbergio žo-
 džiais, teisėsauga tapo iškastruota. Ne-
atsiliko ir Artūras Paulauskas, teigęs,
kad didesnio absurdo nėra gir dėjęs. O ko-
kia LR prezidentės Dalios Grybauskaitės
reakcija?  Prezidentės vyriausioji pata-
rėja teisės klausimais Rasa Sventikaitė,
kalbėdama apie Vilniaus apygardos teismo priimtą
išteisinamąjį nuosprendį buvu siems OMON vado-
vams, sako, kad už įstatymo raidę svarbesnis tei-
singumo jausmo suvokimas. Ji aiškino, kad Prezi-
dentė nevertina teismų spren dimų. Tačiau patarėja
pastebė jo, kad  teisėjas negyvena atskiroje vi suome-
nėje. „Teisingumo jausmas yra tai, kas leidžia tą pa-
sitikėjimą teismais didinti arba mažinti”, – aiškino
ji. 

Kaip jau buvo rašyta („Draugas”, birželio 6 ir 25
d.), Vilniaus apygardos teismas išteisino buvusius so-
vietų specialiosios paskirties milicijos bū rio OMON
vadus Vilniuje Boleslovą Makutynovičių ir Vladi-
mirą Razvo do vą dėl nusikaltimų žmoniškumui ir
karo nusikaltimų 1991 metais. Teis mas paskelbė, kad
už agresiją atsako mybė tenka tik valstybės vadovams
ir kad pagal tarptautinę teisę už nu sikaltimus gali-
ma teisti tik tuo atveju, jei jie būtų įvykdyti karo,
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„Viešpatie, nejaugi 
išprotėjome?”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

nuomonės

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! www.draugas.org

Kur geriau?
Dveji metai Amerikoje ir nuolat iškylantis klausimas „Kur geriau: Lie tuvoje
ar kitoje Atlanto pusėje?”

Šiandien galiu pasakyti, kad tik rai patogu gyventi ten, kur gyve-
no dar tavo proseneliai, kur baigei mo kyklą, kur supranti visus
kalbos niuansus, šalies papročius ir kultūrą, kur gyvena tavo ge-

riausi draugai, kur einant pagrindine miesto gatve sutinki pažįstamų
veidų, kur labai ge rai žinai, kaip elgtis atsitikus ne lai mei ar laimei; ir
dar daug kitų mažų ir didelių dalykų, apie kuriuos net ne susimąstai
gyvendamas savoje šalyje. 

Apsigyvenus naujoje šalyje ir pasibaigus pirmojo įspūdžio euforijai,
jautiesi lyg ir vėl gyvenimą pradėtum nuo vaikystės. Skirtumas tik tas,
kad nėra tėvų, kurie vedžiotų ta ve už rankos, bet yra tūkstančiai pa ta-
rimų ir neišsemiami klodai informa cijos. Bet kaip pasirinkti tai, kas
tau tinka, kai patenki į sunkiai įsivaizduo jamo dydžio šalį. Atrodo, lyg
ir mokėjai kalbą, bet susišnekėti telefo nu ne iš pirmo karto pavyksta;
lyg ir mokėjai gaminti, bet patiekalas dažnai keliauja į šiukšlių dėžę;
lyg ir ži nojai kaip elgtis, bet ne visada su pranti, ką rei kia daryti... O kai
pra si deda darbo, darželio, mokyklos, drau dimo reika lų, gydytojų,
įvairių pa slau gų ir... draugų paieška, dažnai pagalvoji – „kokio velnio
čia trenkei si?” Tačiau toliau čia gyveni, juk toks pasirinkimas buvo,
norėjosi iššūkių, naujovių, galimybių, tad še, prašau, mėgaukis su kau-
pu. Ir, rodos, niekas nevarė iš sustyguoto gyvenimo, kur buvo aiš ku, ką
kasdien darysi, kur sa vaitgalį praleisi ir kaip senatvę sutiksi. 

Galiausiai, lyg dar negana būtų visų naujovių bei atradimų, su-
pranti, kad niekas čia tavęs nelaukė ir neįdomu nei iš kur atvykai, nei
kokie tavo diplomai ar „pagonai”. Tada iškyla klausimas, – „kur geriau?”

Ir atsisėdi tada pamąstyti, kodėl atvykai ir kokie buvo planai bei
tikslai, susidėlioji mintis ir tęsi su dar didesne energija ir užsispyrimu,
nes juk verta stengtis dėl svajonių gyvenimo. Ir nėra prasmės nei pyk-
ti, nei jaustis nelaimėliu atvykėliu, įrodinė ti to, ko neįmanoma įrody-
ti per trumpą laiką, kaltinti save ir kitus, žvalgytis į praeitį ir bijoti at-
eities. Tuomet iš li pi iš sauskelnių ir pradedi kurti savo gyvenimą; džiau-
giantis tuo, ką jau turi: nuostabų orą, vandenyną, palmes, pla čias šyp-
senas, naujas pažintis ir neįkainojamą patirtį vienoje iš stip riausių pa-
saulio valstybių. 

O į klausimą, kur gyventi geriau, manau, svarbiausia atsakyti sau,
bet ne kitam ar dėl kitų. Ir atsiminti, kad visada esame laisvi savo min-
timis ir svajonėmis, kurios gali mus nunešti į bet kurį pasaulio kraš-
tą, keliom die nom ar visam gyvenimui...

Laura Agafonovienė
Boca Raton, FL

Atkelta iš 1 psl.

Vienas pagrindinių LWAC iššū-
kių – sukurti didelį ir aktyviai naudo-
jamą socialinį tinklą, kuriame būtų ga-
lima rasti informacijos apie lietuvių
menininkų pasirodymus ir projektus
pasaulyje. Oficialios svetainės
www.ltcreates.org, „Facebook”, „Twit-
ter”, „Instagram” profilių pagalba bus
siekiama užpildyti šią spragą. „Dažnai
jaučiu, kad lietuvių menininkų darbai
nesulaukia prideramo dėmesio. Net
gyvendamas Los Angeles, nesužino-
davau apie šalia vykstančius rengi-
nius ar, pavyzdžiui, parodas New Yor-
ke, Čikagoje”, – pasakojo M. Markevi-
čius.

LWAC taip pat stengsis pritraukti
finansinę paramą menininkų darbams
ir suteikti galimybę kūrybinėse dirb-
tuvėse mokytis iš žinomų kūrėjų. Tam
sukurta LWAC patarėjų komanda, prie
kurios jau prisijungė akordeonistas
Martynas Levickis, foto grafas Marius
Jovaiša, kulinarinių knygų autorė Be-
ata Nicholson, modelis Edita Vilkevi-
čiūtė, kino pro diuseris Žilvinas Nau-
jokas, rašytoja R. Šepetys.

Vienos LWAC patarėjų, dirigen-
tės Mirgos Gražinytės-Tylos vadovau-
jamas Los Angeles filharmonijos or-
kestras „Hollywood Bowl” koncertų
salėje pristatė tarybos idėją. „Koncer-
tas buvo nepakartojamas, o Mirga – tar-
si klasikos pasaulio roko žvaigždė”, –
džiaugėsi M. Markevičius.

Kitas LWAC žingsnis – Karolio
Kaupinio filmo „Triukšmadarys” pri-
statymas Europos Sąjungos filmų fes-
tivalyje Los Angeles rugsėjo pabaigoje.
Filmo ir Lietuvos pristatymu festiva-
lyje rūpinasi Lietuvos garbės konsulė
Santa Barbaroje ir viena LWAC įkūrė-
jų bei vykdomoji vadovė Daiva Na-
varrette. „Mes pavargome girdėti, kad
Lietuva nėra didelė šalis. Iš tiesų esa-
me šalis, kurios žmonės pulsuoja idė-
jomis ir kūrybiškumu. Ir jie, be abejo-
nės, nusipelno didžiulio dėmesio. Ti-
kimės, kad LWAC padės tai pasiekti”,
– sakė ji.

LWAC info ir nuotr.

Daugiau informacijos apie projek-
tą ir paramos galimybes galite sužino-
ti LWAC puslapyje: www.ltcreates.org

Pristatyta Pasaulio lietuvių
meno taryba 

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus redakcija netaiso

Meno tarybos pristatymui pasirinkta įspūdinga ,,Hollywood Bowl” koncertų salė.
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RY T Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Studijos ir poilsis

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Lietuvių pranciškonų sodyboje Kennebunk-
porte, Maine rugpjūčio 1–8 dienomis vyko 51-
oji Sendraugių atei tininkų studijų ir poilsio sa-

vaitė.  Įdomi patirtis – kokiame nors JAV lietuvių su-
buvime būti vienintelei čikagietei. Šių eilučių autorei
per 51-ąją Ateitininkų studijų ir poilsio sa vaitę Ken-
nebunkporte teko bendrau ti su atvykusiais iš Ken-
nebunkporto apylinkių, Bostono, Clevelando, New
Yorko, įvairių New Jersey miestų, Phi ladelphijos ir
net iš Romos bei Vil niaus. Šių metų savaitės rengi-
mo ko mitetą sudarė Monika ir Paulius Sabalai bei Eli-
gijus Sužiedėlis. 

2009 metais ,,Draugo” ,,Iš ateitinin kų gyvenimo”
skyriuje Dalia Dzikie nė ir Eligijus Sužiedėlis savai-
tės ap rašyme teigė, kad „Neaišku, koks pava di nimas
šios savaitės dalyviams labiausiai tiktų, bet stovyk-
lautojais tikrai jų nevadintume, nes nei vietovės prie
Atlanto, nei vėsinamų patalpų, nei maisto įvairumu,
nei turiniu ši savai tė neprimena ‘stovyklos’”.

Akademinė programa

Svarūs savaitės renginiai vyko va karais – ketu-
ri koncertai, dvi paskaitos ir dokumentinio filmo per-
žiū ra.  

Sekmadienio vakarą filmų kūrėjas Vincas Sruo-
ginis pristatė savo fil mą apie Lietuvos partizanus ,,Ne-
ma tomas frontas”. Režisierius paaiškino apie paren -
giamuosius filmo darbus ir atsakė į žiūrovų klausi-
mus. Šiuo metu V. Sruoginis  kuria naują filmą – is-

torinę dramą ,,The Last Stand” apie 1991 m. Lietuvos
laisvėjimo įvykius iš JAV lietuvių perspektyvos.

Antradienio vakarą Providence College teolo-
gijos dėstytoja dr. Aure lie Hagstrom kalbėjo apie Ma-
rijos garbinimą Lietuvoje (,,The Land of  Mary: Ma-
rian Images in Trakai, Šilu va, and Vilnius”). Profe-
sorė yra ma riologė – Motinos Marijos studijų spe-
cialistė, turinti daktaro laipsnį iš dogmatinės teolo-
gijos. Šiuo metu dir ba rektore Providence College fi-
liale  Romoje globodama studentus, kurie semestrui
studijuoti išvyksta į užsie nį. Ją ypač domina pilig-
riminės tra di cijos, šventos vietos ir religiniai sim bo-
liai bei ženklai. Savo paskaitoje prof. Hagstrom pri-
minė, kad Popie žius Pijus XII Lietuvą pavadino Ma-
 rijos žeme – „Terra Mariana”. Pre legentė supažindino
vakaro dalyvius su seniausia malda Marijai, sudaryta
200 metų po Kristaus gimimo ir pa aiškino apie ma-
riologiją kaip mokslą, teologijos ir dvasingumo jun-
ginį. Paskaitos dalyvius labai sudomino prelegentės
pasakojimai apie Marijos šventoves ir paveikslus mi-
nėtuose trijuose Lietuvos miestuose bei faktas, kad
tik Šiluva yra pripažinta Marijos pasirodymo vieta,
apie kurią net parašyta Vatikano tinklalapyje. Po pra-
nešimo dalyviai su prelegente dar ilgai diskutavo įvai-
riais su Marija susijusiais klausimais. 

Ketvirtadienio vakarą Vilniaus universiteto tei-
sės fakulteto dėstytojas ir Ateitininkų Federacijos
(AF) pirmininkas dr. Vaidotas Vaičaitis kalbėjo
tema: „Ateitininkų principai per asmeninį egzis-
tencializmą”. Jis sakė, kad tai bus vieno žmogaus as-
meninės kelionės link aktyvaus katalikiško gyvenimo
požiūrio kampas. Daly-

viams jo pasakojimas leido suvokti studentų pergy-
venimus Lie tu vos Nepriklausomybės atkūrimo me-
tais. AF pirmininkas – ne vienintelis jaunuolis, ku-
ris vaikystę praleidęs Sovietų okupacijos metais, Lie-
 tuvai laisvėjant į ateitininkų sąjūdį įsijungė ne tėvų
vedamas, bet pats apsispręsdamas. Jam didelį įspū-
dį paliko paskaitos, pvz., dr. V. Rastenio paskaita apie
ateitininkiją Vilniaus universi tete. Jam imponavo at-
eitininkų principai: katalikiškumas kaip atsiverti-
mas, tautiškumas kaip meilė tėvynei ir laisvės sie-
kimas, visuomeniškumas kaip veiklumas, inteli-
gentiškumas kaip nuolatinis tiesos ieškojimas, šei-
myniškumas kaip bendruo meniškumas. 

Toliau Vaidotas Vaičaitis papa sakojo, kaip jį pa-
traukė šv. Juozapas, ypač jo nuolankumas ir pa-
prastumas. Jis leidosi į piligrimines kelio nes po vie-
toves, susijusias su šiuo šventuoju. Priklausyda-
mas Šv. Juoza po parapijai Vilniuje, su draugais jis yra
aplankęs  20 Šv. Juozapo bažnyčių Lietuvoje, 8 Lat-
vijoje, 4 Švedijoje, 1 Suomijoje bei kelias ne katalikų
tikėjimo šventoves. Pašne ke sio daly viai AF pirmi-
ninkui uždavė daug klausimų apie istoriją, teisę ir
ateitininkų organizacinius reikalus. V. Vaičaitis pa-
tarė katalikams būti stipriais, nebijoti pašaipų,
ypač sklindančių iš Europos – reikia drąsiai laiky-
tis savo vertybių bei priminė, kad ateitininkų prin-
cipai yra universalūs. AF pirmininkas paaiškino
svarbesnius ateitininkų strateginio plano punktus –
apie katalikų ugdy mą, ateitininkiškų idėjų puose-
lėjimą visuomenėje ir pačios organizacijos stiprini-
mą.  Buvo išsakytas rūpestis, kad Lietuvos semina-

51-oji Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė Kennebunkporte, ME

Ateitininkų poilsio savaitės dalyviai Lietuvių Pranciškonų svečių namuose, Kennebunkporte.
Vyto Sužiedėlio nuotr. Kennebunkporto vaizdas. Antano Krušinsko nuotr.

Filmų režisierius Vincas Sruoginis kalba apie
savo filmų projektus. 

Mariologė, Providence College teologijos
profesorė dr. Aurelie Hagstrom. 

Ramunės Kubiliūtės nuotraukos

Ateitininkų federacijos pirmininkas Vaidotas Vaičaitis su Š. Amerikos ateitininkų tarybos
nariais Simona Minns ir pirm. Tomu Griniumi.                                      

Antano Krušinsko nuotr.



52015 RUGPJŪČIO 27, KETVIRTADIENISDRAUGAS

rijose klieri kams nepaaiškinama apie
jaunimą ugdančias organizacijas, tarp
jų – ateitininkus. Kunigai mažai žino
apie ateitininkus. Baigdamas pokalbį
AF pirmininkas pasidalino savo vizija:
kad už dvidešimties metų kiekvienoje
parapijoje veiktų ateitininkų kuopos,
klestėtų savanorystė, veiktų ateiti-
ninkų bendrabučiai, kuriuose būtų ir
kavinės, t. y. vietos diskusijoms, kad ne-
būtų įtampos tarp kartų, tarp valdybų
narių…

Koncertai ir muzika

Savaitės dalyvė Simona Minns
taip aprašė pirmą savaitės vakarą ir
sekmadienio šv. Mišias:

Dauguma stovyklautojų į Kenne-
 bunkporto miestelį susirinko šeštadie nį
vakare. Stovyklos atidarymą nuspalvi-
no gražus klasikinės muzikos koncertas,
kuriame pasirodė pianis tė dr. Frances
Covalesky ir mezzo-sopranas Giliana
Norkūnas. Koncer tas buvo pradėtas dr.
Frances Cova levsky piano solo, kurio
metu buvo atlikti žymūs kompozitorių
kūriniai, tokie kaip L. van Beethoveno
„Mė nu lio sonata”. Antrojoje koncerto

dalyje klausytojai turėjo galimybę iš-
girsti mezzo-sopraną Gilianą Norkūnas.
Gi liana džiugino klausytojus savo ar-
tistišku ir nuoširdžiu dainų atlikimu.
Dainininkė atliko operinius kūrinius
prancūzų, italų ir anglų kalbomis. 7 Gi-
lianos programą taip pat buvo įtrauk-
tos lietuvių liaudies dainos, kurias
klausytojai sutiko labai džiaugsmingai. 

Šiais metais stovykloje buvo baž ny-
tinių giesmių choras, kuris skyrė laiko
repeticijoms ir praturtino Mišias sa-
vaitės eigoje. Sekmadieninės Mišios
buvo itin šventiškos, į jas susirinko pil-
na bažnyčia tikinčiųjų. Simona Minns
skambino kanklėmis ir vedė giedoji-
mą, jos vyras Dorsey J. Minns pritarė
trombonu ir nemažas būrys giesmini-
ninkų – stovyklos dalyvių, savo balsais
paskatino prisijungti visus likusius Mi-
šių dalyvius.

* * * * *

Kasdieninių rytinių šv. Mišių skai-
tinius atliko savaitės dalyviai iš spe-
cialiai šiai savaitei paruošto lei dinėlio.
Savaitės kapelionas t. Andrius Dobro-
volskis, OFM paskutinį rytą padėkojo
savaitės dalyviams, kad jų dėka jis ga-
lėjo šv. Mišias atnašauti lietuviškai.
Mat, kai svečių namuose nesisvečiuo-
ja grupės lietuvių, šv. Mi šios aukoja-
mos vien tik anglų kalba.

Grįžtant prie koncertų apibū di ni-
 mo, reikėtų paminėti, kad prieš kiek-
vieną vakarinį koncertą Paulius Sa-
balis pasveikindavo visus „Ateitis
Week” rengėjų vardu, padėkodavo su-
sirinkusiems už dalyvavimą, o tėvams

pranciš konams – už leidimą naudotis
patal pomis. Jis taip pat pristatydavo sa-
 vaitės prelegentus – ambasadorę Ire ną
Vaišvilaitę, AF pirmininką, ŠAAT ta-
rybos pirmininką ir kt.

O kokie koncertai! Pirmadienį du
jauni pianistai, Christopher Stak nys ir
Darius Schubert, atliko kla si kinės mu-
zikos koncertą – Beethoven, Rave, De-
bussy, Brahms, Liszt. Chri stopher at-
liko ir savo paties sukurtą „Preliudą”.
Nuolatiniai dalyviai pa stebėjo, kokią
pažangą jaunieji talentai parodo per
metus.

Trečiadienį trys Bostono Berklee
School of  Music studentai – Simona
Minns (vokalas), Dorsey Minns Jr.
(trombonas) ir Caleb Hen singer (kla-
višiniai) atliko džiazo mu zikos kon-
certą, kuriame skambėjo ne tik žinomi
kūriniai, bet ir naujesni, o taip pat net
jų pačių kūrybos (Dorsey – „Passive
Aggressive”, Simonos – „Empty
Land”). Simona Mins padai navo ir ke-
lis lietuvių liaudies kūri nius džiazo sti-
liumi: „Tykus vakaras be vėjo”, „Leis-
kit į tėvynę”, „Nakty”.

Penktadienio baigiamajame kon-
certe operos duetus ir solo atliko mez-

zo-sopranas Danutė Mileika ir tenoras
Antanas Meilus, pianinu akompanuo-
jant dr. Frances Covalevs ky. Abigail Mi-
leika pianinu akompanavo savo mamai
duetu dainuojant „Eidel weiss” ir solo
„Clarinet Blues”. Vieni įdomesnių An-
tano Meilaus atlieka mų kūrinių buvo
N. Slo nims ky su kurtos dainos, pa-
naudojant užrašus iš antkapinių pa-
minklų Hancock, New Hampshire – mi-
rusieji lyg prabilo praeiviams, t. y.
mums.

Į filmo peržiūrą ir koncertus bu vo
kviečiami ne vien pranciškonų svečių
namuose apsistoję, bet taip pat ir apy-
linkės gyventojai bei turistai. Kai ku-
rie atlikėjai jau ne pirmą kartą džiu-
gino klausytojus (pvz., dr. Fran ces Co-
valevsky, berods, nuo 1995 me tų kon-
certuoja Kennebunkporte). Kultūri-
niai vakarai buvo nemokami, o su-
rinktos aukos buvo skiriamos parem-
ti tėvams pranciškonams. Po filmo ir
koncertų valgykloje vyko vaišės, kurių
metu atlikėjai ir žiūro vai galėjo pa-
bendrauti.

Popietės

Popietėmis savaitės dalyviai ke lis
kartus susirinko pažiūrėti įvairių  fil-
mų, kuriuos parūpino Roma ir Antanas
Krušinskai. Buvo proga pa matyti Lie-
tuvos ir išeivijos gyvenimo bei rengi-
nių nuotrupas (iš Dainų šventės, Val-
dovų rūmų atidarymo ir pan.). Buvo ro-
domas ir vienas meninis filmas – „Ta-
das Blinda”. 

Buvo ir puikių progų pašneke-
siams bei neformaliems posėdžiams,

pvz.,  AF  pirmininkas  V. Vai ča i tis ta-
rėsi su savaitės rengėjais ir Šiaurės
Amerikos ateitininkų tarybos nariais.
Savaitėje dalyvavo net keturi ŠAAT
nariai – pirm. Tomas Gir nius, Vytas
Maciūnas, Simona Minns ir Eligijus
Sužiedėlis. 

Vieną popietę grupė savaitės da ly-
vių nužingsniavo į pranciškonų na-
mus ir aplankė vyskupą Baltakį ir ki-
tus pranciškonus tėvus, perdavė sa-
 vaitės dalyvių padėką, tortą ir linkė ji-
mus. Kitos kelios dalyvės beveik kas-
dien lankė aktyvų ankstesnių savaičių
dalyvį tėvą Placidą Barių, kuris dėl
sveikatos šiemet jau nebegalėjo savai-
tėje dalyvauti. 

Išvykos ir kiti užsiėmimai 

Kiekvieną dieną ant svečių namų
durų buvo pakabinamas rengimo ko-
miteto raštelis. Jame – padėka atlikė-
jams už praėjusio vakaro renginį  ir tos
dienos dienotvarkė.

Po šv. Mišių ir pusryčių prieš po-
pietinę programą ir vakarienę, kiek-
vieną dieną buvo spontaniškų, pačių sa-
vaitės dalyvių sugalvotų iš vy kų ir už-
siėmimų — ar tai išvyka turistiniu lai-
vu banginių stebėti, ar iškyla į neto-
liese esančius meno mu ziejus, plau-
kiojimas jūroje ar basei ne, ar parsive-
žimas jūros gėrybių vakarienei... 

Buvo parengta ir mažų parodė lių.
Vieną rytą valgykloje buvo išsta tyti Da-
nutės Mileika juvelyriniai darbai –
kas norėjo, galėjo jų įsigyti. Kon certų
salėje ir posėdžių kambaryje buvo iš-
statyti ,,Vaiko vartai į mokslą” plaka-
tai ir vaizdai apie šios labdaros orga-
nizacijos savanorių
vyki mą į Lietuvą ir
darbą su rizikos gru-
 pės šeimų prieaugliu.
Savaitėje Kenne bunk-
porte dalyvavo šios or-
ganizacijos Phila-
delphijos lėšų telkimo
būrelio koordinatorė
Teresė Gečienė ir
Danguolė Kuolienė iš
Bostono. Organizacija
remia dienos centrus
Lietuvoje. Šią vasarą
15 jaunų JAV lietuvių
savanoriavo penkiuo-
se organizacijos re-
miamuose centruose. 

Savaitės metu
buvo pasveikinta šei-
mininkė Aldona, kuri
jau 25 vasa ras atke-
liauja iš Lietuvos į
K e n n e  b u n k p o r t ą
ruošti pietus pranciš-
konų namų vasaros
svečiams (su pagalbi-
ninke Milena). Viena
šeima teigė, kad jų vai-
kai prašėsi į Kenne-

bunk portą, kad galėtų pasigardžiuoti
Al do nos paruoštais patiekalais! Svečių
namuose pagal darbo sutartis taip pat
dirbo keli studentai iš Lietuvos. 

* * * * *

Kennebunkporte rengiama Atei ti-
ninkų sendraugių savaitė yra tikra
dvasinė ir fizinė atgaiva. Savaitės me -
tu buvo gražių kultūrinių programų,
įdomių filmų, pasisemta žinių per tu-
riningus pranešimus, dalyvauta nuo šir-
džiuose pokalbiuose, grožėtasi gražia
gamta ir geru oru, dalyvauta šv. Mi-
šiose. Rengėjų žodžiais, renginys kopia
jau į šeštąjį  savo gyvavimo dešimtme-
tį. Tačiau galima teigti, kad savaitė savo
dvasia buvo jaunat viška, gyvybinga
ir klestinti, prisitaikanti prie kiekvie-
nų metų skir tin gų aplinkybių, dalyvių
pageida vimų ir pasiūlymų.  

JAV Rytų pakraščio ateitininkai
kviečia ne tik savaitės senbuvius, bet
ir kitur gyvenančius ateitininkus bei
bendraminčius kitąmet atvykti į Ken-
 nebunkporto lietuvių pran ciš konų va-
sarvietėje rengiamą savaitę. Kas ne-
buvęs Kennebunkporte, pama tys gra-
žią apsodintą sodybą, Liurdo grotto,
kryžiaus kelius viename J. Muloko
projektuotame paminkle, pranciško-
nų namus ir gražiai išpuoš tą koplyčią,
V. Jonyno skulptūrą, baseiną ir pasta-
tus, skirtus svečiams. Tai lietuviška
oazė, o paėjus truputį į vieną pusę at-
siveria vandenynas su paplūdimiu, pa-
ėjus į kitą – Kenne bunk  porto miestelis.

52-oji Ateitininkų studijų ir  poil-
sio savaitė – 2016-ųjų rugpjūčio pirmąją
savaitę.

Džiazo koncertas: Dorsey ir Simona Minns, Caleb Hensinger.    Vyto Sužiedėlio nuotr.

Ateitininkų poilsio savaitės dalyviai ruošiasi valgyti omarus.      Antano Krušinsko nuotr.

Dalis savaitės dalyvių prie Vytauto Jonyno skulptūros, kuri buvo
išstatyta Vatikano paviljone, 1964-65 m. New Yorke įvykusioje
pasaulinėje parodoje (World’s Fair). 

Ramunės Kubiliūtės nuotr.
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sKAuT YBės  KELIAs

Tęsinys. Pradžia rugpjūčio 20 d.

SESĖ REGISTRATORĖ

Ilgąjį savaitgalį – vyčių įžodis
ir Jūros diena

Skautai akademikai, vadovaujami
brolio Aro Galinaičio, pradėjo stovyk-
lauti ketvirtadienį, prieš vidurinįjį
savaitgalį. Jų pastovyklė buvo „Antis”,
– Algio Kaušpėdo ansamblis, savo dai-
nomis ir išmintingais žodžiais labai
daug prisidėjęs prie Lietuvos laisvės.
Akademikai skautai dalyvavo nulei-
džiant vėliavas su savo šūkiu – A.
Kaušpėdo daina „Lietuvos valstybė”.
Jie klausėsi fil. Audriaus Aleksiūno, fil.
Jono Vaičekonio ir fil. Vytenio Kirve-
laičio paskaitų.  

Šeštadienį anksti rytą visas pa-
stovykles pažadino stiprus vyrų choras
– pasirodo, kad tą rytą buvo vyčių įžo-
dis ir jie ėjo iš pastovyklės į pastovyk-
lę dainuodami. Atsirado 7 nauji vyčiai,
pavargę, bet patenkinti. Juos paruošė
brolis Linas Liubinskas. Įžodyje ir sa-
vaitgalyje kaip svečiai dalyvavo net 37
vyčiai! Buvo labai malonu matyti tokį
gausų būrį „lelijavais” kaklaraiščiais
pasipuošusių brolių!

Ilgąjį savaitgalį stovykloje buvo
daugiau kaip 200 skautų, vadovų, šta-
bo narių ir svečių. Gaila, kad tėvai il-
gąjį savaitgalį nebevažiuoja lankyti
skautų arba nepasilieka savaitgalio
programai, o atvežę skautukus antrai
savaitei tuoj važiuoja namo. Pasigedau
daugiau dalyvių iškilmingame parade
ir vėliavų nuleidime. 

Sekmadienį prie ežero buvo šven-
čiama Jūros diena. Tai ne tik Nerijos
ir jūrų skautų šventė, o mūsų visų
šventė. Buvo prisiminti per praėju-
sius metus į amžinybę išėję mieli bro-
liai ir sesės – a.a. Tomas Žukauskas,
a.a.  Bronius Juodelis, a.a. Raimundas
Kazlas ir a.a. dr. Dalia Sruogaitė. Juos
pagerbiant į ežerą buvo nuleistas vai-
nikas. Žukauskų šeima Rako admi-
nistracijai perdavė a.a. Tomo laidotu-
vėse surinktas aukas.  Brolio Tomo
brangiam atminimui buvo nupirkti
šeši irklai (paddle boards), kurie tą die-
ną buvo pašventinti. Šventinimo apei-
gas atliko brolis kun. Vilius Dundzila.
Vakare Rako koplytėlėje vyko Mišios,
kurias aukojo tas pats kunigas iš Lu-
dington miestelio. Buvo pagerbtos Sau-
sio 13-osios aukos – už kiekvieną žu-
vusįjį buvo uždegta žvakutė. Kunigas

Wayne sakė, kad jis melsis už Lietuvą,
už jos aukas, ginant Lietuvos laisvę, už
mus visus ir kad būtų daugiau saulės
ir mažiau uodų. Antrąją savaitę iš tie-
sų taip ir buvo.

Keičiamės pareigomis ir 
dalyvaujame ,,Olimpinėse 

žaidynėse”

Antrąją savaitę Tautos dukrų sto-
vyklavietėje įsikūrė vyr. skaučių pa-
stovyklė, vadovaujama sesės Audros
Lintakienės. Jos dainavo ir dirbo bei
stovyklavo visą savaitę.

Labai gerai praėjo savivaldos die-
na. Vadovavimą stovyklai vienai die-
nai perėmė jaunos ir naujos virši-
ninkės. Jos susipažino su įvairiais
jau atliktais, bet dažnai nematomais,

Laisvės žingsniai – Rakas 2015 (2)

škilmingas vėliavų nuleidimas Lituanicos aikstėje.  Julijos Deuschle nuotraukos

Savivaldos dienos vėliavų nuleidimas Kernavėje. Pirma iš dešinės – stovyklos viršininkė sesė Amelia Hoch.  

Paukštytės kantriai laukia vėliavų nuleidimo.

Sporto šventės laimėtojai – Australijos komanda. Nidos Petronienės nuotr.
Nauji vyčiai (iš k.): Terry Petry, Jonas Deuschle, Kęstutis Kelečius, Gytis Blinstrubas, Ma-

tas Stankus, Vidas Kulbis ir Mantas Motekaitis.                                     Julijos Deuschle nuotr.
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Naujų mokslo metų išvakarėse kalbamės su „Žibu-
rėlio” Montessori mokyklėlės, veikiančios Pasau-
lio lietuvių centre, Lemonte, direktore Žibute

Mačiulie ne.
Ž. Mačiu lienė gi mė, augo ir dirbo Kaune, 1981 m. bai-

 gė Kauno P. Mažylio medicinos mo kyklą ir tapo medici-
nos seserimi, 1981–1983 m. dirbo Kauno vaikų in fekcinėje
ligoninėje medicinos seserimi. 1988 m. baigė Lietuvos vals-
tybinį kūno kultūros institutą, Pedagoginio fakulteto
kūno kultūros ir sporto specialybę ir 1988–1996 m. dirbo
Kauno III klinikinėje ligoninėje, nervų ligų skyriuje kine-
ziterapeute. 1998–2000 m. dalyvavo MECA-Seton moky-
tojų kursuose Amerikoje ir gavo Montes so ri mokytojos dip-
lomą. Su vyru lai mėję „žaliąsias kortas” 1996 m. atvy ko į
Ameriką ir apsigyveno Čikagos apylinkėse, kur gyvena iki
šiol. Ma čiulių šeima augina du vaikus – To mą ir Titą, gi-
musius Lietuvoje. Šei mo je bendraujama lietuviškai. Po tre-
 jų metų Amerikoje, 1997 m., Ž. Mačiu lienė pradėjo dirb-
ti „Žiburėlio” mo kyklėlėje mokytojos padėjėja, kur turė-
jo galimybę pažinti ir bendra darbiauti su „Žiburėlio” stei-
gėja Da nute Dirvoniene. 

Pokalbį apie šios mokyklėlės šian dieną parengė  Lit-
huanian Archives Project (LAP) 501(c)3, pelno nesiekian-
čios organizacijos prezidentė,  „Žiburė lio” Montessori mo-
kyklėlės abiturientė ir „Žiburėlio” mokyklos steigė jos Da-
nutės Dirvonienės mokinė Audra V. Adomė nas.

– Ko vaikai išmoksta Montes sori mokykloje?
– Mūsų mokyklėlėje vaikai yra mokomi susi-

kaupti, įsitraukti į mo kymo procesą. Čia yra ugdoma
vaikų vaizduotė ir supratimas, kad pasaulis yra beri-
bis, kad galimybių yra tikrai labai daug, čia vaikai iš-
moksta spręs ti susidariusias problemas, bendrau ti, būti
vieni su kitais, atsiverti, taip pat išmoksta savikontrolės.  

– Kas Jums teikia didžiausią malonumą dirbant su „Ži-
burėlio” vaikučiais? 

– Kai matai rezultatus, kuriuos pasiekia vaikai.

– Ką norėtumėte pakeisti „Ži bu rėlio” mokyklėlėje? 
– Norėčiau turėti didesnę mokyklą, gal išsinuomoti

didesnes patalpas Pasaulio lietuvių centre ir turėti ga-
 limybių plėsti Montessori programą bei priimti jau-
nesnius negu trejų me tų vaikus. Paklausa yra di-
džiausia ry tinėje pamainoje.

– Kiek mokinių šiais metais yra „Žiburėlyje” – rytinėje ir
popietinėje pamainose? 

– Rytinėje pamainoje – trisdešimt mokinių, o po-
pietinėje – septyniolika.

– Kaip elgtis tėveliams namuo se, kad jų vaikas/ai taptų
savaran kiški, laimingi ir užaugę norėtų pagerinti šį pasaulį? 

Kviečia „Žiburėlis”, 
kur mokymasis yra džiaugsmingas

nepagirtais stovyklos vadovavimo darbais. Jos
suprato, kiek darbo tenka atlikti stovyklos va-
dovei, kaip reikia pasiruošti namuose, kad sto-
vykla būtų sėkminga. Šios jaunos skautės mo-
kėsi iš savo mokytojų/vadovių, atlikdavo už-
davinius, perduodavo žinutes ir priimdavo ra-
portus. Skautės perėmė stovyklos viršininkės,
stovyklos direktorės, iškylų vadovės, regist-
ratorės ir slaugės pareigas. Tai dienai nauji
viršininkai atsirado ir kitose pastovyklėse.

Visus pralinksmino gelbėtojai. Jie daly-
vavo vėliavų nuleidimuose ir bendruose lau-
žuose su savo gelbėjimo liemenėmis ir irklais
bei puikiais pasirodymais. Nors jie mokėjo
linksminti, bet į savo darbą (skautų saugumą
ant vandens) žiūrėjo labai rimtai.

Kokia būtų stovykla be sporto šventės. Ir
šių metų stovykloje vyko sporto šventė. Iš va-
karo skautai buvo suskirstyti į 8 komandas,
atstovaujančias 8 valstybėms – Lietuvai, Lat-
vijai, Estijai, Amerikai, Japonijai, Prancūzi-
jai, Vokietijai ir Australijai. Komandos turė-
jo sugalvoti šūkį ir judesį, pritaikytą tam kraš-
tui. Kitą dieną valstybės varžėsi tinklinio,
kvadrato, krepšinio ir lėkštės svaidymo aikš-
tėse, o po pietų olimpiada tęsėsi prie ežero.
Buvo tikrai nuostabu matyti, kaip skautai
stengiasi iškovoti aukso medalį. Ežere vyko
kanojų lenktynės, kanojų bei burlenčių esta-
fetės, riebaluose ištepto arbūzo grobimas ir
„sling shot” šaudymas (kas toliausiai paleis
kamuolį). Vokietijos komandai labai gerai se-
kėsi rungtynėse su kamuoliais ir „frisbee”
lėkštėmis, bet jie šiek tiek nusileido ežere. Žai-
dynės grįžo atgal į stovyklą, kur vyko estafe-
tės tipo bėgimas aplink stovyklą. Nepasidavė
net mažiausieji dalyviai. Medaliai buvo iš-
dalinti prie bendro laužo vakare.

Stovykla be laužo – ne stovykla

Paskutinysis bendras laužas tą vakarą ir
buvo įspūdingiausia bei linksmiausia aki-
mirka, bet truputį ir liūdna, nes tai buvo jau
paskutinis šių metų skautų stovyklos laužas.
Brolis Ričardas Chiapetta, sporto dienos pa-
grindinis organizatorius, visiems nugalėto-
jams iškilmingai įteikė medalius. Buvo ir
olimpinės muzikos, ir didžiausia pakyla, ant
kurios galėjo užlipti visa komanda. Tarp ant-
ros ir trečios vietos buvo tiktai vieno taško
skirtumas. III vietą vis dėlto iškovojo Vokie-
tija, II užėmė JAV, o pirmoji buvo Australija,
surinkusi daugiausiai taškų (skirtumas tarp
trečiosios ir pirmosios vietos buvo vos 7 taš-
kai!!!). Bravo sportininkams, kad taip gerai pa-
sirodė!! Visi geraširdiškai vienas kitą svei-
kino, o medalių įteikimo apeigos vyko su di-
delėmis iškil mėmis ir garsiais plojimais.

Ypatingas taip pat buvo ir vienas pasi-
rodymas prie laužo. Aušros Vartų/Kernavės
sesės su sese Ramona Steponavičiūtė-Žemai-
tienė priekyje pastatė ir suvaidino didžiulį
„pin ball” žaidimą su spalvotomis lazdelėmis,
kamuoliukais, šviesomis. Kamuoliukas rie-
dėjo apšviestais takeliais, vis atsimušdamas
į vieną ar kitą kliūtį. Žaisti žaidimą buvo iš-
kviesti trys vadovai. Pirmajam žaidėjui ne-
pasisekė, kitas surinko nemažai taškų, bet lai-
mėjo paskutinis žaidėjas, nes kamuoliukas at-
simušė į visas kliūtis net kelis kartus. Ačiū se-
sėms už tikrai puikų ir gerai sugalvotą žai-
dimą.  Jam  buvo  ruoštasi dar prieš stovyk-
lą.

Be jau minėtų temų ir renginių vyko ben-
dri vėliavų nuleidimai, laužai, šokiai, iškylos
(bei visos stovyklos iškyla prie Hamlin ežero)
ir atskirų pastovyklių kasdienės programos.
Degė šakų laužai, pastovyklių laužai, vyko
naktiniai žaidimai, puolimai, atpirkimai,
įžodžiai, vakaronės, lauko virtuvės, užsi-
ėmimai, naujų gamtos išradimų pristaty-
mas, talentų vakaras, blynų balius, pokštai ir
buvo, žinoma, daug uodų bei nemažai lietaus,
kaip ir tinka gerai stovyklai. 

Ačiū visiems vadovams už jų kantrybę,
pasiaukojimą, puikias mintis ir smagiai pra-
leistas stovyklos dienas. Iki pasimatymo kitą
vasarą Rako miškuose vyksiančioje skautų
stovykloje.

Pabaiga.

Žibutė Mačiulie nė:  ,,Mokyklėlėje yra ugdoma vaikų vaizduotė ir supratimas, kad pasaulis yra beribis...”

Apie Montessori me todą

Montessori pedagogika yra pa grįs ta tikėjimu į
žmogaus vystymąsi ir žmogiškuosius tarpusavio
san ty kius. Auklėjimo esmė yra pagarba kiekvienam
vaikui, gyvybei ir aplin kai. Pagarba kiekvieno vaiko uni-
ka lumui veda į pasitikėjimą, kuris le mia mokymą ir au-
gimą. Marija Mon tessori – šios metodikos kūrėja – su-
 prato ir išskyrė jutiminių periodų svarbą. Vaikai dir-
ba kruopščiai pa ruoštoje  mokymuisi aplinkoje, to-
bulindami savo koncentraciją  bei vidinę kontrolę.
Montessori teikia individua lią programą kiekvienam
vai kui atskleisti savo vidinį potencialą.

Vaikai mokosi per aktyvų kontaktą su jiems
reikšmingomis įvairiapusiškomis sensorinėmis prie-
monė mis. Kiekvienas vaikas pasirinktinai įsitraukia į
darbą, taip įgydamas pozityvų požiūrį į mokymą-
si. Nors mo kymasis yra sunkus, kartu jis džiaugsmingas
ir suteikiantis begalinį pasitenkinimą. Montessori
klasė taip pat sukuria laisvės ir atsakomybės atmos-
ferą, kuri vaikams padeda tapti autonomiškais, rū-
pestingais, jautriais ir atsakingais piliečiais, sie kan čiais
žinių ir problemų sprendimo visą savo gyvenimą. To
jie išmoksta per kasdienę veiklą šiose srityse: praktiško
gyvenimo, matematikos, sensorikos, geografijos,
gamtos mokslų, lietuvių kalbos, meno, muzikos ir ju-
desių (iš „Žiburėlio” mokyklėlės puslapio internete).

– Turėti kantrybės išlaukti, kad vaikas viską pa-
darytų pats. Nieko už vaiką nedaryti! Vaikas viską
gali pa daryti pats. 

– Kodėl tėveliai savo vaikučiams turėtų išrinkti „Ži-
burėlio” mokyklėlę?

– Šioje mokykloje mes dirbame Montessori me-
todu. Vaikai ne tik mo kosi lietuviškai skaityti ir ra-
šyti, mes mokome matematikos, gamtos, meno, sen-
sorikos. Tai  akademiškai stipri mo kykla.

– Ačiū už pokalbį.

Kaip „Žiburėlio” Montessori mokyklėlės abitu-
rientė pridursiu, kad iki šiol mano pasaulėžiūra yra
labai panaši į tą, kurią Jūs ką tik pateikėte, – aš iki
šios dienos galvoju, kad pasaulis yra beribis, gali-
mybių yra labai daug ir kad visada rasiu būdų iš-
spręsti bet kurią problemą. Taip mąstyti mane išmokė
„Žiburė lio” Montessori mokyklėlė. 

Daugiau informacijos apie „Žibu rėlio” Montessori mo-
kyklėlę ir registraciją sužinosite paskambinę tel. 1-630-257-
8891,  o 2015–2016 mokslo me tams registracijos anketas
galite rasti mo kyklos tinklalapyje: www.ziburelis.org
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETuVA  IR PAsAuLIs

Rusijoje įsisiautėja cenzūra

Maskva (Alfa.lt) – Rusijos tele-
komunikacijų priežiūros tarnyba
(„Roskomnadzor”) rugpjūčio 25 d. už-
blokavo atvirąją interneto enciklope-
diją „Wikipedia”, šios valdytojams at-
sisakius pašalinti straipsnį apie nar-
kotinę medžiagą čarasą, kurioje išsa-
miai aiškinama, kaip jos galima pasi-
gaminti.

Nurodoma, kad „Roskomnadzor”
būtų užtekę užblokuoti vieną „Wiki-
pedia” puslapį, tačiau tai padaryti ne-
buvo įmanoma dėl interneto enciklo-
pedijos naudojamo https protokolo.
Neva dėl to nuspręsta blokuoti visą
svetainę, kuri visame pasaulyje jau se-
niai tapo svarbiu nemokamu infor-
macijos šaltiniu.

Tinklalapis Meduza.io pašiepia
gana savotiškus Rusijos valdžios „ko-
vos už gražų internetą” būdus ir kar-
tu nurodo, kad blokadą gana paprasta

apeiti. Viena patikimiausių priemonių
– įvairių anonimiškumą internete už-
tikrinančių programų naudojimas.
Dar patikimiau – parsisiųsti visą „Wi-
kipedia”, kuri kompiuterio diske už-
imtų apie 17 gigabaitų.

Pasisako už komunizmo nusikaltimų tyrimą
Talinas (BNS) – Taline vykstan-

čioje konferencijoje, surengtoje per
Molotovo-Ribbentropo pakto tarp Sta-
lino ir Hitlerio, kuriuo Rytų Europa
1939-aisiais buvo padalyta į įtakos sfe-
ras, metines, aštuonių valstybių at-
stovai paskelbė bendrą pareiškimą dėl
tarptautinės institucijos, kuri tirtų
komunizmo nusikaltimus, įsteigimo ir
nusprendė dėl šio tikslo sušaukti eks-
pertų grupę.

Bendrą pareiškimą dėl to padarė
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos,

Čekijos, Slovakijos, Vengrijos ir Gru-
zijos teisingumo ministerijų atstovai.

Estijos teisingumo ministras Ur-
mas Reinsalu pridūrė, kad jei nacizmo
nusikaltimai buvo įvertinti tarptauti-
niame tribunole Niurnberge, tai ko-
munistinių režimų nusikaltimai šiuo
metu nepatenka į nei vienos tarptau-
tinės institucijos kompetenciją, todėl
Estija siūlo sudaryti daugiašalį susi-
tarimą dėl tarptautinės institucijos,
kuri tirtų komunizmo nusikaltimus,
organizavimo. 

Vėl rekordiškai krito Rusijos rublio vertė
Maskva (ELTA) – Rusijos rublio

vertė smuko žemiausiai per pastaruo-
sius septynis mėnesius. Daugiausiai
įtakos šiam nuosmukiui turėjo kritu-
sios žaliavinės naftos kainos.

Prekybos metu Maskvos biržoje
nacionalinės valiutos vertė sumenko
dar 3 proc. ir pasiekė 71,32 rublio JAV
dolerio atžvilgiu. To-
kia Jungtinių Valsti-
jų piniginio vieneto
kaina paskutinį kar-
tą buvo registruota
sausio pabaigoje.
Euro atžvilgiu rublio
vertė krito 3,75 proc.
– iki 81,71 rublio – tai
šiemet žemiausia re-
gistruota riba.

Kiek anksčiau šį
mėnesį aukšto rango
Rusijos pareigūnai ir
Prezidentas Vladi-
miras Putinas yra tei-
gę galintys kontro-
liuoti valiutos rinką.
Vis dėlto rublis vos
per vieną mėnesį

prarado 20 proc. ankstesnės savo vertės.
Registravus palaipsniui vykstantį

rublio vertės mažėjimą dėl smunkančių
naftos kainų, šio vertė dar labiau su-
menko,  kai „Brent” žaliavinės naftos
ateities sandorių kaina sumenko že-
miau 45 JAV dolerių už barelį ribos pir-
mą kartą nuo 2009 metų kovo.

Pratęsė J. Mataičio suėmimą

Maskva (ELTA) – Maskvos Lefor-
tovo teismas iki spalio 24 d. pratęsė šni-
pinėjimu kaltinamo Lietuvos ir Rusijos
piliečio Jevgenijaus Mataičio suėmimą.

Nuolat Lietuvoje gyvenantis J. Ma-
taitis buvo sulaikytas birželio 24 d. Ru-
sijoje, Karaliaučiaus srities Sovetsko
mieste. Kadangi vyras yra ir Rusijos pi-
lietis, jam pateikti kaltinimai dėl vals-
tybės išdavystės.

Rusijos federalinės saugumo tar-
nybos duomenimis, „J. Mataitis, vyk-
dydamas Antrojo operatyvinių tarnybų
departamento prie Lietuvos krašto ap-
saugos ministerijos užduotis, rinko ka-
rinio pobūdžio duomenis apie Rusijos
ginkluotąsias pajėgas, o tų duomenų pa-
tekimas į užsienį galėtų padaryti rim-
tos žalos šalies gynybiniams pajėgu-
mams”. 

     

Neapklausti M. Gorbačiovo – tai jį išteisinti

Šauktiniai vėl kariuomenėje
Vilnius (KAM info) – Po septyne-

rių metų pertraukos Lietuvos kariuo-
menėje kartu su profesinės karo tar-
nybos ir aktyviojo rezervo kariais tar-
naus ir nuolatinės privalomosios pra-
dinės karo tarnybos kariai. Rugpjūčio
24 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Butigeidžio dragūnų batalione Klai-
pėdoje nuolatinę privalomąją pradinę
karo tarnybą pradėjo pirmieji 495 ka-
riai, tarp kurių ir 19 merginų. Visi jie
pareigą Tėvynei atlikti apsisprendė sa-
vanoriškai.

Devynių mėnesių trukmės tarny-
bą Dragūnų batalione pradėję jau-
nuoliai į batalioną atvažiavo iš visos
Lietuvos. Visi jie ne tik savanoriškai
užsirašė tarnybai, bet ir patys pasi-
rinko tarnauti šiame Lietuvos ka-
riuomenės dalinyje. Pasirinkę sava-

noriškai atlikti karinę tarnybą, jau-
nuoliai patys gali nuspręsti, kokiame
kariniame dalinyje nori tarnauti.

Pagal mokymų planą, pirmąsias
aštuonias savaites šauktiniai daly-
vaus baziniame kario kurse, kurio
metu kariai lankys teorines paskaitas,
mokysis rikiuotės ir karinio statuto,
karinės taktikos, inžinerijos, topog-
rafijos, ryšių ir medicinos, susipažins
su ginklais ir ryšio priemonėmis. Vė-
liau jie pradės bazinį kario kursą, bus
rengiami kaip kariai specialistai. Ko-
lektyvinio rengimo metu šauktiniai
mokysis veikti savo padalinio sudėty-
je, atlikti jiems paskirtas užduotis.

Numatyta, kad privalomąją kari-
nę tarnybą šiemet pradės 3 tūkst. ka-
rių.

Vilnius (LRT.lt) – Teisininkai su-
tinka, kad užbaigus Sausio 13-osios
bylą ir neapklausus joje tuometinio
TSRS vadovo Michailo Gorbačiovo,
reikštų jo išteisinimą.

Vilniaus universiteto Baudžiamo-
sios justicijos katedros docentas dr.
Remigijus Merkevičius teigia, kad jei-
gu Sausio 13-osios bylos tyrimas bus už-
baigtas kaltinamuoju aktu ir jokio ty-
rimo po jo nebeliks, dėl to fakto niekas
daugiau jokių klausimų kelti nebega-
lės.

Buvęs generalinio prokuroro pa-
vaduotojas advokatas Kęstutis Betingis
pabrėžia, kad blogiau būtų jeigu pa-
teikus įtarimus, teismas traktuotų juos

kaip nepakankamus, priimtų atitin-
kamą sprendimą ir taip galutinai už-
baigtų visą procesą. „Kaip mums ne-
kartą siūlė perduoti baudžiamąjį per-
sekiojimą Rusijai, kad jie įvertintų vi-
sus veiksmus ir priimtų sprendimus. Ir
buvo iniciatyvų atiduoti”, – teigė K. Be-
tingis.

Pasak K. Betingio, bylos dalis kai
kurių asmenų atžvilgiu galėtų būti iš-
skirta ir toks procesinis statusas leis-
tų ateityje toliau aiškinti neatsakytus
klausimus. „Tačiau praėjus tiek laiko,
tikėtis, kad įvyks esminis persilauži-
mas renkant įrodymus šioje byloje,
būtų labai sudėtinga”, – pridūrė jis.

Savo akimis pamatyti Lietuvos fenomeną
Vilnius (Faktai.lt) – Lietuvoje pir-

mą kartą viešintis Tarptautinės krep-
šinio federacijos FIBA prezidentas Ho-
racio Muratore teigia norįs savo akimis
pamatyti krepšinio sėkmės Lietuvoje
fenomeną.

„Neįtikėtina, kad tokia maža vals-
tybė, turinti vos 3 mln. gyventojų, pa-
siekė tiek daug krepšinyje. Noriu savo
akimis pamatyti, kaip tai padarėte. Ir
pritaikyti Lietuvos patirtį kitose fede-
racijose”, – sakė H. Muratore.

Jis teigė penkioms pasaulyje stip-
riausioms krepšinio valstybėms no-
rintis pristatyti numatomas permainas
FIBA. Tarp jų – ir naują olimpinės at-
rankos formatą, kai dėl trijų kelialapių
į Rio de Janeiro olimpines žaidynes 18
vyrų rinktinių grumsis suskirstytos į
tris atskiras grupes. Kiekvienos jų

nugalėtojas gaus kelialapį į Braziliją.
Pagal tarptautinį krepšinio rei-

tingą, pirmoje vietoje yra JAV, antroje
– Ispanija, trečioje – Argentina, ket-
virtoje – Lietuva ir penktoje – Pran-
cūzija.

Lietuvos krepšinio federacijos pre-
zidentas Arvydas Sabonis teigė, kad
FIBA prezidento vizitas yra išskirtinis.

Jeigu Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinei rugsėjį pavyktų iškovoti ke-
lialapį į kitų metų olimpines žaidynes,
Lietuvos krepšinio federacija yra už-
siminusi, kad mėgins tapti prieš žai-
dynes vyksiančio olimpinio turnyro
šeimininke.

Argentinietis H. Muratore FIBA
prezidentu išrinktas pernai rugpjūtį.
Tarptautinei krepšinio federacijai jis
vadovaus iki 2019-ųjų.

Aptiktas išnykusiu laikytas augalas 
Vilnius (Alfa.lt) – Lietuvoje aptikta

išnykusia laikyta rūšis – širdžialapė
kaldezija. Šio augalo šiuolaikinės ra-
davietės nutolusios tūkstančius
kilometrų ir buvo manoma, kad
Rytų ir Šiaurės Europoje širdžia-
lapė kaldezija jau išnykusi.

Lietuvos saugomų rūšių są-
raše šis augalas iki šiol laikytas iš-
nykusiu ir vėl surastas po pusės
amžiaus. Jį surado mokslinės eks-
pedicijos Rytų Aukštaitijoje da-
lyviai – Gamtos tyrimų centro
Floros ir geobotanikos tyrėjai.

Rūšis saugoma pagal Berno
konvenciją, įrašyta į EB Europos
Sąjungos Buveinių direktyvos II

priedą, yra Tarptautinės gamtos ap-
saugos draugijos sudarytame nyks-
tančių organizmų sąraše.

Netikėjai mokslininkai atrado širdžialapę kalde-
ziją.                                       Nacionalinio parko nuotr.

Nerimą keliantys skaičiai.                                              TASS nuotr.
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Lietuvoje daugėja darbo vietų ir dirbančiųjų

Rinksis kūrėjai ir ekspertai iš viso pasaulio

Pasibaisėjo veršelių sąlygomis

Rusijos veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros federalinės tarnybos
(„Rosselchoznadzor”) tinklalapyje pranešama, kad sunaikinta daugiau
kaip 300 t maisto: 290 t augalinės ir 29,3 t gyvūninės kilmės produktų.

Iš viso buvo sulaikytos 407 tonos uždraustų įvežti į Rusiją produktų. „Buvo
gaila žiūrėti į vairuojančių buldozerius veidus, kai jiems reikėjo važiuoti per
produktus”, – kalbėjo žurnalistas Maksimas  Kurnikovas. Jis tapo sūrių nai-
kino liudininku – 10 tonų buvo sumaitota ir sumaišyta su žemėmis specialiai
iškastoje duobėje sąvartyne  už keliasdešimt kilometrų nuo Orenburgo.

„Maisto naikinimo dienomis” buvo užkasta arba sudeginta kiaulienos,
gyvūninių riebalų, sūrių ir kitų produktų bei daržovių, obuolių, persikų, mė-
sos ir jos produkų.

Rusijos prezidento Vladimiro Putino dekreto pagrindu, Rusijos vyriau-
sybė leido sunaikinti „neteisėtai importuotus į šalį produktus – visais įma-
nomais būdais.” 

Pranešama, kad Rusijos vyriausybės sprendimas masiškai naikinti
maisto produktus, išprovokavo visuomenės pasipiktinimą šalyje, kur skur-
do lygis didėja. Taip pat ir dėl istorinių prisiminimų apie badą, kurį vyres-
nieji gyventojai jau yra ne kartą patyrę. Leningrado blokadą išgyvenę žmo-
nės nesupranta, kaip galima taip neatsakingai elgtis su maistu. Ne vienas ir
šiandien namuose laiko džiūvėsių maišelį...

Remiantis oficialiais Rusijos statistikos duomenimis, piliečių, gyve-
nančių žemiau skurdo ribos (gaunančių mažiau kaip 160 JAV dolerių per mė-
nesį) skaičius pasiekė 23 mln. (per metus padidėjo 5 proc.), o tai sudaro šeš-
tadalį visų gyventojų (16 proc.).

Beje, Rusijoje einama dar toliau – naikinami užsienietiški vaistai, skal-
bimo priemonės, žaislai ir kt. 

„Mūsų ūkis”

Rusija: kas laimės maisto naikinimo karą?

Rugsėjo 3–4 d. Vilniuje susirinks daugiau nei 500 inovacijas kuriančių vers-
lininkų, išradėjų, tarptautinių organizacijų atstovų, kurie dalysis ži-
niomis antrajame Vilniaus inovacijų forume „Innovation Drift”. Dvie-

jų dienų reginyje laukiama daugiau nei 40-ies pranešėjų, kurie diskutuos apie
technologijų ir verslo ateitį. Specialios teminės sesijos renginyje bus skirtos at-
eities ir pradedančiajam verslui (angl. startup), intelektinei nuosavybei, be-
piločiams lėktuvams, kosminiams tyrimams, bioekonomikai, kultūros ir kū-
rybinėms industrijoms.

Renginyje pranešimus skaitys tarptautiniu mastu žinomų verslo ir moks-
lo organizacijų atstovai: didžiausio pasaulyje profesinio socialinio tinklo
„LinkedIn” pirmasis darbuotojas už JAV ribų ir buvęs vadovas Europoje Ke-
vin Eyres, „Google” rinkodaros vadovas Baltijos šalyse Regimantas Urbanas,
Pasaulio ekonomikos forumo (WEF) informacijos ir komunikacijos projektų vie-
šajame sektoriuje direktorius Danil Kerimi, didįjį hadronų greitintuvą val-
dančios organizacijos CERN tyrimų ir skaičiavimų direktorius dr. Sergio Ber-
tolucci, kosmines ekspedicijas į Marsą planuojančios „Mars One” vadovas Bas
Lansdorp ir daugelis kitų.

Konferencijos erdvėje patarimais ir patirtimi dalysis investicinio fondo „Blu
Lime Labs” įkūrėjas Per Moller, „Nextury Ventures” valdybos pirmininkas Ilja
Laursas, Verslo angelų fondo I partneris Arvydas Strumskis ir kiti.

,,Kauno žinios” 

Naujausi statistikos duomenys rodo, kad 2015 m. antrąjį ketvirtį, pa-
lyginus su 2015 m. pirmuoju ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius
ūkyje išaugo 9,9 tūkst. (0,8 proc.).  ,,Lyginant šių metų antrąjį ketvirtį

su pirmuoju, valstybės sektoriuje dirbančiųjų skaičius išaugo 2,4 tūkst. (0,6
proc.), privačiajame sektoriuje – 7,5 tūkst. (0,9 proc.). Tai reiškia, kad per šį
laikotarpį situacija darbo rinkoje neprastėja – sukuriamos naujos darbo vie-
tos, priimami nauji darbuotojai. Augąs dirbančiųjų skaičius privačiame vers-
le įrodo, kad darbo rinkos situacija gerėja ne dėl emigrantų skaičiaus, bet dėl
sukurtų darbo vietų”, – sako premjeras Algirdas Butkevičius.

Jei į darbą būtų priimta tiek žmonių, kiek išvyksta į užsienį – dirbančiųjų
skaičius nesikeistų. O esami skaičiai rodo, kad darbuotojų skaičius šalies ūky-
je auga, ypač statybos sektoriuje (2,8 tūkst.), administracinės ir aptarnavimo
veiklos (2,7 tūkst.), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos (1,2 tūkst.)
įmonėse. Per metus vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje išaugo 29,4 tūkst.
(2,5 proc.), tai nulėmė privataus sektoriaus gerėją duomenys, tuo tarpu vals-
tybės sektoriuje vidutinis darbuotojų skaičius per metus sumažėjo 3,3 tūkst.

,,Geresnių rezultatų darbo rinkoje galėtume pasiekti kartu su naujuoju
socialiniu modeliu – sumažėjus finansinei naštai verslui, privačiame sekto-
riuje būtų sukurta daugiau ir geriau apmokamų darbo vietų, o jaunimas tu-
rėtų didesnę darbo pasiūlą”, – mano Vyriausybės vadovas. 

ELTA

Iš Lietuvos į Izraelį skerdimui eksportuojami gyvi veršeliai gabenami 4 tūkst.
kilometrų beveik visiškai nesirūpinant jų gerove, teigia tarptautinės gyvūnų
gerovės organizacijos. Organizacijos „Compassion in World Farming”,

„Animal Welfare Foundation” ir „Tierschutzbund Zürich” tyrė, kokiomis są-
lygomis tūkstančiai veršelių iš Lietuvos, Rumunijos ir Vengrijos yra gabena-
mi į Izraelį skerdimui.

Kasmet iš Lietuvos į užsienį vidutiniškai išvežama apie 100 tūkst. iki 8 mė-
nesių amžiaus buliukų ir telyčių. Dalis jų keliauja į Izraelyje ir musulmoniš-
kose šalyse esančias penėjimo fermas bei skerdyklas.

Tyrėjų teigimu, eksportuojami veršeliai dažnai yra labai jauni, vos keleto
savaičių amžiaus, dar nenujunkyti. Vežimo metu nėra užtikrinamas jų poilsis,
pakankamas šėrimas skystaisiais pašarais ir tinkama veterinarinė priežiūra.
Gyvūnai kenčia ir nuo žiauraus prižiūrėtojų elgesio bei jų abejingumo.

Tyrimas atskleidė, kad gyvūnai buvo gabenami sunkvežimiais, netinkamais
tokiems jauniems gyvūnams. Daug veršelių buvo sergantys ir silpni, nepajėgė
stovėti.

„Anot darbininkų, veršelių vertė tokia maža, kad nepaisant to, kaip sun-
kiai jie sirgtų, jiems nebūtų skiriamas veterinarinis gydymas”, – pasakojo Dil
Peeling, „Compassion in World Farming” projektų direktorius.

Pasiekę žemyno pakraštį galvijai į Izraelį toliau gabenami jūra. „Jauni ver-
šeliai labiausiai kenčia būtent šioje 5 dienų kelionėje jūra, kur nėra priežiūros
institucijos. Manoma, kad nemažai veršelių išgaišta ir dažnai kelionės metu pa-
prasčiausiai išmetami už borto”, – teigė tyrėjas.

Atvykę į Izraelį, veršeliai buvo išvaryti iš laivų ir suvaryti į gyvuliams skir-
tus sunkvežimius, kurie neatrodė atitinkantys Europos reikalavimus. Vėliau
veršeliai buvo perkelti į karantiną. Izraelio duomenys rodo, kad veršelių mir-
tys karantino įstaigose buvo įprastas dalykas 8-iose iš 10 siuntų, atvykstančių
iš ES.

Didelė dalis į Izraelį atvežtų galvijų nehumaniškai paskerdžiami šalies sker-
dyklose jų neapsvaiginant.

„Atsižvelgiant į kylančias problemas tiek transportuojant galvijus, tiek juos
skerdžiant trečiose šalyse, gyvų gyvūnų, skirtų maistui, eksportas į trečiąsias
šalis turėtų būti sustabdytas ir pakeistas prekyba mėsa, o skerdimas be ap-
svaiginimo neturėtų būti priimtinas nei Lietuvoje, nei kitur – ES šalių vy-
riausybės turėtų dirbti, kad tai taptų norma trečiosioms šalims”, – komentuo-
dama tyrimą sakė Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vadovė Bri-
gita Kymantaitė.

Jos teigimu, Lietuvos prekybininkai su institucijų pagalba galėtų labiau pa-
sistengti įtikinti Artimųjų Rytų pirkėjus priimti prieš skerdimą apsvaiginto gy-
vūno mėsą.

„Kitu atveju Lietuva į šias šalis neturėtų eksportuoti mėsos ir gyvų gyvū-
nų – ji turėtų ieškoti kitų rinkų prekybai mėsa, gauta skerdžiant apsvaigintus
gyvūnus”, – sakė B. Kymantaitė.

Lrt.lt 

VERsLo n AuJIEnos

euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų rugpjūčio 26
d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,87 EUR

1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 EUR

1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 EUR

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,37 EUR

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,57 EUR

Nepaisant produktų stygiaus užsienietiški produktai naikinami.      ,,Scanpics” nuotr.

Transportuojami galvijai kankinasi. lmga.lt nuotr. 
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TEATRų IR KoncERTų sALėsE

KORNELIJA JANKAUSKAITĖ

Šių metų birželio 13–14 d. Sankt Peterburgo teatre
„Teatr pokolenij” (Kartų teatras) buvo parodyta
premjera „Vargšas Ruslanas”. Spektaklio turinys su-
austas iš keleto šaltinių – Georgijaus Vladimovo ap-
sakymo „Vargšas Ruslanas” ir Kornelijos Jankauskaitės
pasakojimų apie savo mamą Jadvygą Černiauskaitę-
Jankauskienę, buvusią studentę, stalininiais metais
neteisėtai apkaltintą, nuteistą ir išvežtą kalėti į pataisos
lagerius.

Šiam teatrui vadovauja scenografas ir režisie-
rius Danila Korogodskis, žymaus rusų reži-
sieriaus ir pedagogo, šio teatro įkūrėjo Zino-

vijaus Korogodskio sūnus. Beje, Z. Korogodskio re-
žisūros kursą tuometiniame  LGITMIK (Lening ra do
valstybinis  teatro ir muzikos  kinematografijos ins-
titutas) 1974 m. baigė režisierius Jonas Vaitkus, o jo
mokinys Oskaras Koršunovas  Z. Korogodskį per savo
mokytoją J. Vaitkų laiko savo režisūriniu seneliu.

Nepriklausomas „Teatr pokolenij” įkurtas 1991
m. Jo repertuare  – W. Shakespeare, S. Beckett, So-
foklio, N. Ostrovskio, taip pat šiuolaikinių autorių
dramos kūriniai, yra ir pačių sukurtų spektaklių,
grįstų aktorių improvizacija – „Sapnai kartoninėje
dėžėje”, „Mūsų cirkas”, Lemputė”. Jie tęsia geriau-
sias Leningrado „Jaunojo žiūrovo teatro” 7-ojo de-
šimtmečio tradicijas (jam tuo metu vadovavo Z. Ko-
rogodskis). Teatras ne tik stato spektaklius savo sce-
noje, bet taip pat dalyvauja tarptautiniuose spek-
taklių pastatymuose-projektuose. 2012 m. teatras
dalyvavo didžiausiame savo istorijoje tarptautinia-
me projekte-spektaklyje „Vasarotojai. Ateitis be
praeities” pagal M. Gorkio pjesę „Vasarotojai”.
Jame dalyvavo visi teatro aktoriai, kviestiniai ak-
toriai iš Sankt Peterburgo ir užsienio teatrų, vaikai-
aktoriai iš teatrinių studijų, o taip pat Californijos
universiteto studentai bei Californijos (CalArt)
menų instituto studentai-scenografai, kurie sukūrė
scenografiją. Teatro kolektyvas, pusantro mėnesio
gyvendamas Šveicarijoje (2015 m. kovo-balandžio
mėn.), drauge su šveicarais aktoriais sukūrė spek-
taklį „Kovai atskrido, arba ypatingas įvykis Cim-
mervalde” pagal Ariana fon Graffenrid ir Matt
Kemf  pjesę. Paskutinis šio teatro tarptautinis pa-
statymas – „Trijų miestų sakmė” – gimė šių metų bir-
želio pabaigoje-liepos pradžioje Vokietijoje, vado-
vaujant režisieriui D. Korogodskiui, o taipogi daly-
vaujant teatralams iš Californijos (CalArt) institu-
to, Šveicarijos bei Vokietijos. „Teatr pokolenij” – tai
teatras – kūrybinė laboratorija.

Kūrybingas kolektyvas, ieškodamas naujų es-
tetinių krypčių, sceninės kalbos raiškos būdų, kvie-
čia režisierius iš šalies. Taip į šį teatrą statyti spek-
taklio buvo pakviesta Marija Turčaninova. „Vargšas
Rus lanas” – tai pirmas savaran kiškas režisierės
Marijos Turčaninovos pastatymas. Režisierė yra
MCHAT (Maskvos akademinis dailės teatras) mo-
kyklos-studijos, kurią dar XX amžiaus pradžioje įkū-
rė rusų scenos reformatorius, psichologinio realiz-
mo teatro steigėjas Konstantinas Stanislavskis, auk-
lėtinė. Kurį laiką ji dirbo režisieriaus padėjėja Ana-
tolijaus Vasiljevo teatre Maskvoje. Šiais metais ji bai-
gė Marinos Razbežkinos ir Michailo Ugarovo doku-
mentinio kino ir teatro mokyklą Maskvoje, režisū-
ros specialybę. Ši mokykla garsėja savo demokratiška
dvasia, nepritarimu šalyje vykdomai politikai. Anks-
tyvą pavasarį režisierė M. Turčaninova repetavo kitą
spektaklį Maskvos „Teatr.doc”, bet netrukus teatras
buvo uždarytas – neva dėl to, kad neatitinka prie-
šgaisrinės saugos reikalavimų. Iš tiesų teatras savo
pastatymais tapo griežčiausiu valdžios kritiku. Vie-
nas iš tokių pavyzdžių yra pjesės, skirtos kalėjime ne-
teisėtai įkalinto ir mirusio teisininko S. Magnickio
atminimui, pastatymas 2012 m. Tai pirmas atvejis,
kai teatras tiesiogiai reagavo į laiko problemas. 

Spektaklyje „Vargšas Ruslanas” režisierė pra-

byla apie stalininius lagerius. Vien išdrįsti šia tema
kalbėti šiandieninėje Rusijos situacijoje yra drąsu.
Į klausimą, kodėl ėmėsi šios temos, režisierė atsako:
„Niekas nenori vėl grįžti į tą laikmetį ir į kalėjimus”.
Niekam ne paslaptis, kad Rusijoje vėl sklando Sta-
lino šmėkla: žmonės marširuoja su Stalino portre-
tais pačiame Maskvos centre (pvz., šiemet, švenčiant
Pergalės dieną, gegužės 9, ir tai ne vienintelis atve-
jis), susidorojama su žmonėmis – politiniais opo-
nentais, galima sakyti, viduryje šviesios dienos
(kad ir paskutinis Boriso Nemcovo atvejis), atida-
romos naujos memorialinės lentos Stalinui (pvz.,
šiais metais Simferopolyje), komunistai ir visokio
plauko „patriotai”, o taip pat ir Kremliaus kontro-
liuojama žiniasklaida reikalauja Maskvos centre,
prie garsiosios ČK, NKVD, MGB, KGB (dabar FSB),
Lubiankos tvirtovės, atstatyti VČK įkūrėjo, neregėtų
bolševikų pradėtų žudynių organizatoriaus „gele-
žinio” Felikso Edmundovičiaus Dzeržinskio statu-
lą. Ko dar belieka laukti? Pacituosiu žinomo rusų ak-
toriaus Valentino Gafto, nors ir nesusijusio su šiuo
spektakliu, mintis, kurios yra paskelbtos sociali-
niuose tinklalapiuose ir kur jis nusako dabartinę pa-
dėtį Rusijos valstybėje: „Gnoinik sozrel, liš nadavi,
y bryznit/ Y potiečiot rekoj krovavyj gnoj/ narod ros-
sijskij razučylsia myslit/ Im dielajut injekciji os-
tankinskoj igloj” (Pūlinys pritvinko, tik paspausk,
ir ištrykš pūlingos kraujo upės/, rusų tauta nebe-
sugeba mąstyti – jai daromos injekcijos Ostankino
televizijos bokšto smaigaliu, – suprask – TV propa-
ganda).  Atvykusi į spektaklio premjerą Peterburge
važiavau iš stoties viena pagrindinių gatvių – visur
puikuojasi dideli plakatai su Putino atvaizdu ir už-
rašu: „Mūsų laikų didvyriai”. Rusijoje yra susikū-
ręs gausus būrys Putino palaikymo grupių. Bet grįž-
kime prie spektaklio.

Režisierė drauge su teatro kolektyvu statydama
spektaklį „Vargšas Ruslanas” sąlygine teatro kalba
išreiškė pirmiausia savo pilietinę poziciją esamomis
aplinkybėmis – ne tylėti, bet kalbėti, įspėti, budin-
ti žmonių sąmonę... 

Spektaklio turinį sudaro dvi skirtingos istorijos
– stalininių lagerių sargo šuns Ruslano, kurio eg-
zistencija panaikinus lagerius nebeteko prasmės, ir
pokariu represuotos studentės lietuvės Jadvygos li-
kimai. Spektaklyje šios dvi istorijos tarytumei su-
sišaukia viena su kita – visai įmanomas dalykas, kad
Jadvyga buvo atvežta į tą patį lagerį, kuriame kali-
nius prižiūrėjo Ruslanas. Ruslanas ilgisi lagerių, ap-
rūpinto gyvenimo juose, kur turėjo užtikrintą rytojų,
tarnybą, nieko nereikėjo galvoti, o tik vykdyti Šei-
mininko įsakymus. Ir visai kitaip prisiminimai
apie lagerius įsirėžė į Jadvygos sąmonę. Jai lageriai
– tai baisiausi likimo išbandymai – pragaras, kan-
čia, mirties agonija... Apie tai žiūrovas sužino iš Jad-
vygos (akt. Jelena Poliakova) pasakojimo. Dvi skir-
tingos herojų patirtys, du visiškai skirtingi požiūriai,

o iš jų priešpriešos spektaklyje kristalizuojasi pa-
statymo idėja – tik šuniškos mąstysenos padaras,
toks, kaip Ruslanas, dar gali nesuprasti, koks blogio
įsikūnijimas yra lageriai, kalėjimai, ir jų ilgėtis. O
žmogus? Žmogui turėtų būti viskas aišku: nepri-
klausomumas ir laisvė – tai natūrali žmogaus būk-
lė, ir kiekvienas, kas ją pažeidžia, yra tironas ir di-
džiausias nusikaltėlis. Kaip galima to nepastebėti... 

Spektaklis prasideda scena, kai buvęs lagerių
prižiūrėtojas, šuns Ruslano Šeimininkas (akt. Ser-
gejus Mardaras), menkai apšviestos scenos gilumoje
leidžiasi laiptais, rankose nešdamas ėdalo šuniui. Tai
jau paskutinis kartas, kai jis prieš atsisveikindamas
pašers savo buvusį ištikimą keturkojį draugą. Bet la-
geriai išformuoti, ir nei jam, nei šuniui Ruslanui ne-
bėra daugiau kas ten veikti. Scenoje beveik nėra de-
koracijų, tik gilumoje – sienelė-ekranas videopro-
jekcijoms (jas kūrė Jelena Šalkina, tos pačios M. Raz-
bežkinos ir M. Ugarovo dokumentinio kino ir teat-
ro mokyklos auklėtinė) ir dėžė iš lentų priekyje –
spektaklyje atstojanti duobę-kapą.

Šeimininką vaidinantis aktorius Sergejus Mar-
daras sugeba koncentruoti į save dėmesį, o tai yra
geros aktorystės savybė. Jį įdomu stebėti – jo Šei-
mininkas atrodo ne vienaląstė būtybė, bukas vyk-
dytojas, bet turi ir žmogiškumo – tai atsispindi jo
žvilgsnyje, balse, kai jis švelniai kreipiasi į Ruslaną,
nors ir mėgina atsikratyti jau nebereikalingo šuns.
Dabar Ruslanas, kaip ir kiti su juo kalinius prižiū-
rėję šunys, – Alma (Natalija Medvedeva), Džulbarsas
(Ruslanas Kacagadžijevas) ir Ingusas (Valentinas Le-
vickis) paleisti į laisvę gyventi kas sau. Iki šiol jiems
buvo aiški jų paskirtis gyvenime – tarnauti Šeimi-
ninkui. Iš jų buvo reikalaujama tik vieno – gerai pri-
žiūrėti kalinius, o bandant pabėgti – juos pulti ir, rei-
kalui esant, perkąsti gerklę. Už gerą tarnybą Šei-
mininkas atsilygindavo: ir ėdalo užtektinai, ir šiltas
būstas, ir Šeimininko meilė. Jie nepriekaištingai tar-
nauti buvo dresuoti nuo mažens. Kitoks gyvenimas
atsidūrus laisvėje, laisvė jų ne tik nedžiugina, bet ke-
lia didelę baimę. Neišmanydami ką veikti, jie nu-
sprendžia likti ištikimi savo buvusiai tarnybai:
kasdien renkasi į geležinkelio stotį ir laukia at-
vykstančių traukinių. Jie tikisi vėl sulaukti tos švie-

Laiko prasmės ir spektaklis 

Sankt Peterburge lietuviška tematika

Aktorė Jelena Poliakova – Jadvyga

Scena iš spektaklio. Aktorė Jelena Poliakova – Jadvyga ir
tik rosios Jadvygos nuotrauka šienaujant taigoje tremtyje.
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sios valandos, manydami, kad vieną dieną tie trau-
kiniai pagaliau vėl atveš kalinių, o jie bus pašaukti
tarnybon... Laukdami traukinių šunis vaidinantys
aktoriai išsirikiuoja kovinga poza ir demonstruo-
ja pasirengimą tarnauti Šeimininkui. Jų – Rusla-
no (akt. Stepanas Beketovas), Almos (akt. Natalija
Medvedeva), Džulbarso (akt. Ruslanas Kacagadži-
jevas) ir Inguso (akt. Valentinas Levickis) – kovingos
pozos belaukiant traukinių spektaklyje kužda min-
tį, kad niekas niekur nedingo ir neišnyko nuo la-
gerių išformavimo dienos, kad blogio jėgos ne-
snaudžia...

Spektaklyje išlaikomas tempas-ritmas, kai vie-
ną sceną greitai keičia kita, įtampą – atoslūgis. Čia,
žiūrėk, aktoriai, įkūnijantys šunis, įsitempę laukia
atvykstant ešalonų, čia, žiūrėk, atokvėpio minutę
jau žaismingai spardo kamuoliuką. Šunis vaidi-
nantys aktoriai nelaksto ant keturių ir neloja, bet
jų veidai  atrodo tikrai „šuniški”. Tam jie pasitel-
kia žvilgsnį, plastiką, emocijas. Aktoriai, apsiren-
gę  sportiniais marškinėliais ir kelnėmis, lengvai
juda. Šunys nežino, kad jų elgesys panašus į žmo-
nių. Štai Natalijos Medvedevos vilkšunė Alma,
vos vos prisiliesdama galva prie Ruslano, parodo,
na, jei ne meilę jam, tai bent jau išskirtinį dėmesį,
bet net ir tai neišblaško Ruslano buvusios tarnybos
ilgesio. Kitas šuva Džulbarsas (Ruslanas Kacaga-
džijevas) – agresyvus ir piktas, o Valentino Levic-
kio įkūnytas Ingusas – talentingas, bet apsnūdęs ir
pritingintis, ne visuomet paklusnus. Už neklus-
numą jam reikės sumokėti gyvybe, – už nepaklus-
numą šeimininkui ir nenorą dirbti nedovanojama.
Aktoriaus Stepano Beketovo kuriamas šuo Rusla-
nas – visiškas ištikimybės įsikūnijimas, jis gali
taikstytis su pažeminimais. Jau būdamas laisvėje
iš kažkada jam savų Šeimininko rankų jis priima
duoną su garstyčiomis; jos šuniui degina vidurius
kaip liepsna, iki išprotėjimo, bet jis kantriai ją
kramto stovėdamas priešais pat žiūrovus, o iš
akių ritasi ašaros... Tai didelį emocinį krūvį nešanti
scena. Sukrečia spektaklyje ir šunų dresuotojo, inst-
ruktoriaus (akt. Aleksejus Čiujevas) „beprotybė”.
Jis švelnumu, o ne lazda stengėsi priversti šunis
vykdyti įsakymus. Instruktorius neištvėrė savo nu-
mylėto šuns Inguso mirties ir pats išprotėjo. Ak-
torius A. Čiujevas kuria virtimo „šunimi” sceną,
pasitelkdamas vien tik kūno plastiką. Šis momen-
tas giliai įsirėžia į žiūrovo sąmonę – visiškas žmo-
gaus bejėgiškumas, trapumas prieš likimo smūgius.

Jau nuo pat pradžių spektaklyje paraleliai pa-
sakojama Jadvygos gyvenimo istorija. Jadvyga
(akt. Jelena Poliakova), įvilkta į paprastą juodą dra-
bužį, primenantį kalinės rūbą, sėdėdama ant ko-
pėtėlių scenos viduryje, natūraliai ir paprastai pa-
sakoja savo kuriamos herojės istoriją. Šis „pa-
prastai” šiuo atveju yra tas didysis „prastai” ant-
ipodas, aktorės nepaprastumo paslaptis. Aktorė pir-
mą kartą susiduria su dokumentiniu tekstu ir, įsi-
gyvenusi į jį, pateikia taip, tarsi ji pati būtų Jadvyga.
Už jos ekrane rodomos Jadvygos nuotraukos: jos pa-
čios ir draugių, motinos, darbo tremtyje epizodai,
vyro Jono, sutikto tremtyje, ir ten gimusios dukrelės
Birutės. Žiūrovas išgirsta sunkių išbandymų ku-
piną Jadvygos istoriją, savaip perteikiamą aktorės
J. Poliakovos: ji mokėsi medicinos seserų mokyk-
loje Vilniuje, kai 1945 m. lapkritį buvo NKVD-
MGB pareigūnų areštuota, melagingai apkaltinta
ir uždaryta į kalėjimą. O paskui – tardymai, kar-
ceris, kūnas, virtęs viena atvira žaizda, bandymas
nusižudyti nebeištvėrus... Ir pagaliau Karo tribu-
nolo nuosprendis – šešeri metai lagerių ir tremtis
iki gyvos galvos. Aktorė ne visą laiką sėdi pasa-
kodama Jadvygos istoriją; ji eina prie ekrano, at-
sisukusi į savo kuriamo personažo nuotrauką ta-
rytumei užmezga su juo dialogą. Štai nedidelis Jad-
vygos pasakojimo gabalėlis: „Nebuvo lengva nei Če-
liabinske, nei Kopeiske, bet to vargo net lyginti ne-
gali su Spasko katorga ir vargu. Tai buvo katorgi-
nis speclageris, kur režimas labai griežtas. Lageris
vadinosi „Peslag” („Smėlynų lageris”)... Prausėmės
lauke, o šaltis – 30 ar 40 laipsnių. Jei rytą varyda-
vo į pirtį, po pirties šlapia galva – tiesiai į darbus.
Daryk ką nori. Žiemą išvaro į laukus dideliame šal-
tyje skaldyti akmenų – tai stovim stovim su kirkom
šaltyje, linguojam linguojam, rankas tarp kojų su-
sikišę...” 

Aktorė, perteikdama šį tekstą, nieko neįrodi-
nėja ir nevaidina, tiesiog būna savimi – nei efek-
tingo balso, nei atskirų frazių spalvinimo. Ji tęsia
toliau: „Maitindavo prašvinkusia žuviene, kurioje
plaukiojo tik žuvų akys ir uodegos, dar duonos 600

gr dienai... Kareiviai su šunimis, apsiginklavę
šautuvais, mus varydavo 10 km į darbą. Vis prisi-
menu kareivių riksmus: ‘Žingsnis į kairę, žingsnis
į dešinę – šaunam be perspėjimo!’” 

...Po nedidelės pauzės aktorė, giliai atsidūsė-
jusi, ištaria: „Pavasarį sužydėdavo stepė. Kai va-
rydavo į darbą, taip norėjosi nusiskinti nors žiedelį,
tačiau mums tai buvo uždrausta...”  Už šios spek-
taklio herojės ištartos frazės atsiveria didžiulė pra-
smių perspektyva – vienatvės, nevilties, neišdalinto
švelnumo... Ir žiūrovui jau ne vis vien, koks toles-
nis Jadvygos likimas. Aktorės kuriamas Jadvygos
personažas – šiltas, mąstantis ir švelnus žmogus,
sutvertas mylėti... Spektaklis gimsta tarytumei žiū-
rovo intuicijos gelmėse: kai toks žmogus tampa
žiaurios ir kruvinos tikrovės taikiniu, – štai kal-
tinimas laikmečiui! Kaltinimas tiems, kurie šim-
tus tūkstančių panašių į ją žmonių pavertė skied-
relėmis, blaškomomis vėjyje, be vilties ir atei-
ties... Parodant herojės likimą pastatyme atsi-
skleidžia visos kartos gyvenimo magistralė...

Visas Jadvygos pasakojimo turinys suaustas
iš įvykių, perpintų konkrečiomis detalėmis, todėl
jos personažas labai gyvas, atpažįstamas, savas.
Jadvyga pasakoja epizodą, kai juos vežė kelis šim-
tus kilometrų atviruose sunkvežimiuose dideliame
šaltyje: „Dieve mano, koks šaltis! Turėjau tokį puo-
dą. Įkišu į jį galvą, bet jis nė kiek nešildo”. Tuo metu
aktorė užsideda ant galvos puodą: dabar nežinai –
verkti ar juoktis. Jadvyga Sibire išgyveno, tremtyje

sutiko tremtinį lietuvį Joną (aktorė labai gražiai,
su lietuviška intonacija ištaria „Jonas”, – sakė, il-
gai praktikavosi) ir už jo ištekėjo. Iš Jadvygos pa-
sakojimo žiūrovas sužino tolesnį jos likimą. Sta-
linui mirus sprendimas „iki gyvos galvos” buvo at-
šauktas. Kai nuskamba spektaklio herojės žo-
džiai: „Kai Stalinas mirė, vietiniai verkė, o mes,
tremtiniai, džiaugėmės”, – ant videoprojekcijų
sienelės parodomas Stalino portretas. 1956 m. Jad-
vyga su dukrele grįžo į Lietuvą (ekrane – doku-
mentinė jos išvykimo iš Sibiro į Lietuvą nuotrau-
ka, taip pat vėlesnė jos šeimos nuotrauka, jau gi-
mus antrajai dukrai, šių eilučių autorei). 

Jei Jadvygai lageriai tapo vienu baisiu gyve-
nimo išbandymų etapu ir ji surado jėgų gyventi to-
liau, tai kitam spektaklio herojui – Ruslanui lage-
rių panaikinimas reiškė ir jo gyvenimo baigtį – jis
nebematė prasmės egzistuoti toliau. Jo gyvenimo
prasmė ir tikslas taip ir liko lagerių barakai. 

Už spygliuotos tvoros spektaklio pabaigoje
atsiduria ir žiūrovas. Nors tai tęsiasi neilgai, bet
jausmas ne iš maloniųjų... Visi sustingę, tarytum
laukia atomazgos. Kitapus spygliuotos vielos žiū-
rovas kurį laiką mato laipsnišką Ruslano mirtį. Sa-
lėje – tamsu. Scenos gilumoje demonstruojamas
trumpas videosiužetas, kaip jį, mažą šuniuką iš ap-
tvaro, Šeimininkas (akt. S. Mardaras) išsirenka bū-
simai tarnybai. Likimas nuspręstas iš mažens... Ir
antra trumpa finalinė scena – salėje iš lėto šviesėja
ir scenos fone ryškėja Jadvygos, pakiliai nusitei-
kusios, einančios per tiltelį su lietsargiu, atvaizdas.
Tai paskutiniųjų jos gyvenimo metų epizodas... Visi
aktoriai atsisukę į ją tyliai nulenkia galvas...

Nors pastatyme yra dvi pasakojimo dalys,
jungiančios daug skirtingų epizodų, bet spektak-
lis labai vientisas. Atskiros scenos nesipjauna
tarpusavyje – viskas padaryta iš vienos medžiagos:

spektaklio prasmės sudėliotos panaudojant doku-
mentinius kadrus, šviesos efektus, originalią T. Bird
muziką, kuri labai pagyvina aktorių ansamblio
veiksmą, plastiką. Tai subtilus spektaklis su gera re-
žisūrinės autorystės žyme. Teko išgirsti, kad aktoriai
labai noriai repetavo su režisiere – tai buvo bendra-
minčių kolektyvas. Debiutavo Andrejus Lebedis,
dirbantis Akademiniame teatre, parinkęs tinkamą ap-
švietimą. Aktorė Natalija Medvedeva kūrė choreog-
rafiją. Režisierė, norėdama geriau supažindinti su bū-
simo spektaklio tematika, prieš pradedant repetici-
jas pakvietė visus aktorius drauge pasižiūrėti Tengizo
Abuladzės filmą apie Staliną „Atgaila”.

Spektaklis vaidinamas nedideliame teatre – sa-
lėje telpa apie šešiasdešimt žiūrovų. Jis buvo paro-
dytas keturis kartus, ir salė kaskart buvo pilnutėlė.
Į premjerą atvyko režisierės pedagogė iš Maskvos Ma-
rina Razbežkina, dokumentinio teatro ir kino mo-
kyklos vadovė, būrys šios mokyklos auklėtinių. Po
premjeros įvyko spektaklio aptarimas su žiūrovais.
Žiūrovai pastebėjo, kad vien animalistinis spektak-
lio motyvas nebūtų padaręs tokio įspūdžio, kaip da-
bar, įjungus gyvo žmogaus autentišką pasakojimą.
Vienai žiūrovei spektaklyje matyto šuns ištikima tar-
nystė priminė jos pačios gyvenimą tarybiniais metais,
norą visur ir visada įtikti savo viršininkui, besąly-
giškai vykdant visus jo nurodymus. Daug kam buvo
įdomu sužinoti, kaip ši „lietuviška” istorija, kuri, pa-
sirodo, padarė ne ma žą emocinį poveikį, „surado” re-
ži sie rę. Atsakymas būtų toksai: šio rašinio autorė mo-

kėsi tame pačiame teatrinio meno institute GITIS
(Valstybinis teatro meno institutas) Maskvoje, tame
pačiame teatrologijos fakultete, kaip ir spektaklio re-
žisierės mama Jelena Turčaninova. Jelena Jadvygos
istoriją išgirdo iš jos pačios dar tarybiniais metais,
viešėdama šių eilučių autorės namuose Vilniuje.
Motinos-dukros... Po daugelio metų ji papasakojo šią
istoriją savo jau suaugusiai dukrai, būsimai spek-
taklio režisierei, kuri ja susidomėjo, atvyko į Vilnių,
atsirinko Jadvygos Sibiro laikų nuotraukų. Savo
ruožtu savo mamos Jadvygos gyvenimo istoriją ra-
šinio autorė jau buvo surašiusi jai dar gyvai esant.
Ir Marija Turčaninova nusprendė ją inscenizuoti.
Taip Jadvygos istorija „surado” savo režisierę ir jaut-
rių bei talentingų aktorių kolektyvą, kuris vadinasi
„Teatr pokolenij”. 

Spektaklio premjera įvyko birželio 14 dieną. Ši
data Lietuvoje – Juodojo kaspino diena, kai 1941 me-
tais prasidėjo pirmieji trėmimai į Sibirą. Atsitikti-
numas, kad šios datos sutapo. Bet, žinia, atsitiktinumų
nebūna... Teologai dar taip sako: reikia dėti lygybės
ženklą tarp žodžių „atsitiktinumas” ir „Dievas”...

Šį projektą sudaro dvi dalys. Teatras rengia dvi
premjeras. Birželį buvo rodoma premjera, norint iš-
bandyti poveikį žiūrovui, pasirinktos teatrinės kal-
bos tikslumą ir jėgą. Rudenį, panaudojus įgytą patirtį,
teatras vėl grįš prie galutinio šio projekto baigimo.
Rudeninė premjera numatoma rugsėjo mėnesį.

Kornelija Jankauskaitė – teatro logė. Knygų ,,Ma-
rija Gimbutienė ...iš laiškų ir prisiminimų” (kartu su
Ž. Gimbutaite, 2005 m), ,,Veronikos Alseikienės prisi-
minimai ir laiškai” (2010 m.) sudarytoja. Šiuo metu ren-
gia spaudai knygą apie savo tėvų gyvenimą Sibire – pa-
gal šios knygos dalis Sankt Peterburge pastatytas spek-
taklis ,,Neišgalvota istorija: Vargšas Ruslanas”, kurio
premjera įvyko 2015 m. birželio 14 d.

Spektaklio aptarime (iš k.): Kornelija Jankauskaitė, režisierė Marija Turčaninova, teatro aktoriai – Ruslanas Ka ca ga -
dži jevas (Džulbarsas) ir Aleksejus Čiujevas (Instruktorius). Jelenos Salkinos nuotraukos



to vyko uždarymo pie tūs, jų metu jaunieji vyčiai pla-
tino loterijos bilietus, už kuriuos gauti 370 dol. bus
skirti Lietuvos našlaičiams. Trečioji vicepirminin-
kė Alexandra Rudmin padėkojo visiems už paramą. 

Lietuvos vyčių organizacijos 2015 metų suva-
žiavimas buvo darbingas, sėkmingas ir visiems da-
lyvavusiems atmintinas. Iki malonaus pasimatymo
ateinančiais metais – Lietuvos Vyčių organizacijos
103-iajame suva žiavime, vyksiančiame Bingham-
ton, New York, 2016 m. rugpjūčio 6–9 d.!
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Lietuvos vyčių 102-ąjį suvažiavimą prisimenant (2)
Tęsinys. Pradžia rugpjūčio 25 d.

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Iškilmingas pokylis

Kiekvienas Lietuvos vyčių sei mas, baigus dar-
bo posėdžius ir išrin kus naująją Centro valdybą, pa-
žymimas iškilmingu pokyliu. 102-ojo suva žiavimo
uždarymą šventėme šešta dienį, rugpjūčio 8 d., The
Hilton Or lan do Lake Buena Vista viešbučio po kylių
salėje. Pirmiausiai nusifoto grafavome. Po to garbės
narys Robert A. Martin, Jr., pristatė garbės stalo sve-
čius. Štai jie: Lietuvos vyčių organizacijos dvasios
vadas garbės narys prelatas kun. Juozas Anderlo-
nis, centro valdybos pirmininkė garbės narė Regi-
na Juškaitė-Švobienė, garbės na rys kun. Antanas
Markus, Popiežinės Šv. Kazimiero lietuvių kolegi-
jos rektorius Romoje kun. Audrius Arštikai tis,
Lietuvos Vyčių Šv. Kazimiero gil dijos komiteto pir-

mininkas ir Lie tuvos reikalų komiteto pirmininkas
garbės narys Jonas Mankus, buvęs JBANC pirmi-
ninkas Henry Gaidas, gar bės narystės komiteto pir-
minin kas garbės narys Walter Svekla, garbės narės
kandidatės Irene Ozalis ir Maria Deksnis bei 16 kuo-
pos pirmi ninkas dr. Petras Povilas Zansitis.

Toliau – suvažiavimo komiteto pirmininko Ro-
bert A. Martin, Jr., svei kinimo žodis, dr. kun. Juo-
zo An derlonio invokacija ir Lietuvos Vyčių orga-
nizacijos centro valdybos pirmi ninkės bei garbės na-
rės Reginos Juš kaitės-Švobienės žodis. Pirminin kė
išreiškė padėką dr. P. P. Zansičiui, 16 kuopos koor-
dinatoriui garbės na riui Robert A. Martin, Jr., ir
kuopos na riams už pasiaukojamą darbą ruošiant
puikų suvažiavimą, o visiems – už pa sitikėjimą šios
kadencijos metu bei išrinkimą naujai kadencijai. R.
Juš kaitė-Švobienė pasižadėjo sąžiningai ir rūpes-
tingai eiti šias pareigas ir atei nančią kadenciją. Ji
vedė ir programą po vakarienės. 

Po to Lietuvos reikalų komiteto pirmininkas
garbės narys Jonas Man kus pranešė, kad š. m. „Lie-
tuvos draugo” apdovanojimas yra skirimas JBANC
direktoriui Karl Altau. Dėl asmeninių priežasčių K.
Altau nega lėjo dalyvauti šiame suvažiavime, todėl
apdovanojimas bus įteiktas 2016 m. Lietuvos vyčių
metiniame su va žiavime. Garbės narystės komiteto
pirmininkas garbės narys Walter Svekla suteikė gar-
bės narystę Irenei Ozalis ir Mariai Deksnis. Abi nau-
jos narės padėkojo už suteiktą garbę. 

Oficialioji pokylio dalis baigta kun. A. Aršti-
kaičio malda.

Buvo malonu pašokti, pabendrau ti ir atnaujinti
pažintis su seniai matytais draugais. Ne tik jauni-
mas, bet ir vyresnio amžiaus „jaunimas” smagiai
trypė polkas bei modernius šokius. Delegatai ir sve-
čiai puikiai praleido laiką! 

Suvažiavimą baigiant

Sekmadienį, rupjūčio 9 d., buvo au-
kojamos suvažiavimo baigimo šv. Mišios,
kurias aukojo prel. Juozas Anderlonis,
kun. Audrius Arštikaitis ir kun. Antanas
Markus. Prieš šv. Mi šias prelatas kun.
Juozas Anderlonis vadovavo ritualui, ku-
rio metu ketvirtojo laipsnio medalis ir žy-
muo buvo įteiktas Maryannai Gercius,
112 kuo pa, Chicago, IL. Nauja Centro val-
dyba davė priesaiką. Mišių metų vargo na-
vo seselė vienuolė Theresa Pap šytė. Šių šv.
Mišių intencija buvo už taiką, Lietuvos au-
gimą ir tvirtėjimą. Šv. Raštą ir tikinčiųjų
maldų intencijas skaitė Robert Dama-
sauskas. Aukas prie altoriaus nešė centro
valdybos pirmininkė garbės narė Regina
Juš kaitė-Švobienė ir buvusi centro val dy-
 bos stipendijos komiteto pirminin kė Ele-
na Mikalauskas. Šv. Mišių au ka baigta
visų sugiedotu Lietuvos vyčių himnu. Po

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lietuvos vyčių Centro valdybos ir komitetų pirmi-
ninkų posėdžiai vyko rugpjūčio 6 d. ir rugpjūčio 9
d. Lake Buena Vista, Florida, prieš ir po 102-ojo Lie-
tuvos vyčių suva žia vimo/seimo.

Sąskrydis prieš suvažiavimą

Sąskrydis vyko The Hilton Or lan do Lake
Buena Vista viešbutyje. Jį atidarė ir jam vadova-
vo pirmininkė ir garbės narė Regina Juškaitė-Švo -
bienė. Posėdis pradėtas dvasios vado garbės nario
dr. prelato Juozo Ander lonio malda. Dalyvavo 20
asmenų: Centro valdybos nariai ir komiteto pir mi-
ninkai. Pirmininkė R. Juškaitė-Švobienė valdybai
ir komitetų pirmi ninkams pristatė numatomą
posė džio darbotvarkę. 16-osios kuopos var du Mary
Beth Slakis pasveikino dalyvius, atvykusius į
102-ąjį metinį na rių suvažiavimą. Ritualų komiteto
pirmininkė Georgianna Macke pra nešė, kad 6 na-
riai bus pakelti į 4-ąjį laipsnį. Dėl įvairių priežasčių
penki vyčiai suvažiavime nedalyvaus. 

Garbės narystės komiteto pirmi ninkas garbės
narys Walter Svekla pranešė, kad suvažiavimo  po-
kylyje 3-iosios kuopos pirmininkė Irene Oza lis iš
Philadelphia, PA, ir 157-osios kuopos pirmininkė
Maria Deksnis iš Lakeshore, IN, bus pakeltos į gar-
bės nares.

Daug laiko buvo skirta seimo/su važiavimo
planų aptarimui. Buvo pra nešta, kad suvažiavimui
už si re gis travo 60 delegatų ir 5 jauni vy čiukai, gau-
ti 28 raštiški sveiki nimai, iš Ro mos atvyksta Po-
piežinės Šv. Kazimie ro lietuvių kolegijos rektorius
kun. Audrius Arštikaitis,  taip pat dalyvaus buvęs
JBANC pirmininkas Henry Gaidis.

Centro valdybos iždininkė ir garbės narė
Bernice Aviza pristatė nu matytą 2015–2016 m. or-
ganizacijos biu džetą.

Lietuvos vyčių archyvinė me džiaga laikinai
laikoma Vidurio centro apygardos pirmininko Mi-
chael Pet kus namuose. Jo žmona archyvarė Nor-
ma Petkus kartu su magistro laipsnį turinčia pa-
galbininke jau bai gia darbus. Kai visa archyvinė
me džiaga bus baigta tvarkyti, siūloma to les niam
saugojimui perkelti į Univer sity of  Dayton kata-
likų tyrimo sky rių. 

Buvo pranešta, kad buvęs ilgame  tis Popieži-
nės Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius
Romoje pre latas Algimantas Bartkus atšventė
garbingą kunigystės 50-metį. Ta ypa tinga proga ju-
biliatui bus nusiųsta sveikinimo atvirutė ir jo gar-
bei   auka paskirti Lietuvos vyčių padaliniui – Šv.
Kazimiero gildijai, kuri remia Šv. Ka zimiero lie-
tuvių kolegijos darbus ir veiklą.

Sąskrydis baigtas dvasios vado dr. prelato J.
Anderlonio malda.

Posėdis po suvažiavimo

Sekmadienį, rugpjūčio 9 d., prieš 102-ojo su-
važiavimo uždarymo šv. Mi šias, vyko naujosios
Centro valdybos posėdis. Jį atidarė ir jam vadovavo
Centro valdybos pirmininkė garbės narė Regina
Juškaitė-Švobienė. Tra di ciškai maldai buvo pa-
kviestas dvasios vadas ir garbės narys prela tas J.
Anderlonis. Posėdyje dalyvavo 19 Centro valdybos
narių ir komiteto pir mininkų. Darbotvarkė buvo
priim ta vienbalsiai. Centro valdyba pa tvirtino „Vy-
ties” žurnalo redaktorių – garbės narį Robertą A.
Martin, Jr., o „Vyties” žurnalo verslo vadybinin-
ke – Phyllis Gendreau. Taip pat ALT’o atstovus:
Mildred Jagiella ir Petrą Povilą Zansitį. Buvo pa-
tvirtinta laikinoji archyvarė Norma Petkus. Cent-
ro valdyba taip pat patvirtino organizacijos pa-
dalinių – Šv. Kazimiero gil dijos, Lietuvos vyčių fon-
do ir Šiluvos Mergelės fondo – direktorių tarybas
ir valdybas. Vyko diskusijos dėl nutarimo, kuriuo
organizacijos pada li niai (Šv. Kazimiero gildija, Ši-
luvos Švč. Mergelės Marijos fondas ir Lie tu vos vy-
čių fondas) nuo š. m. rugpjū čio 8 d. Centro valdy-
bos iždui įpareigoti mokėti vienkartinį 5 nuoš. ad-
ministracijos mokestį. O po šių me tų kasmet mo-
kėti 3 nuoš. nuo gautų aukų.

Buvo diskutuojama dėl naujai su daryto ko-
miteto, kuris stengsis į Vy čių organizaciją įtrauk-
ti daugiau narių iš kitų krikščioniškų konfesijų ir
etninių bendruomenių Amerikoje. Komitetą su-
daro: Centro valdybos dvasios vadas, Centro val-
dybos pir mi ninkė, visų penkių apygardų pir minin-
kai ir po vieną atstovą iš apygardų.

Būsimą Centro valdybos posėdį numatyta
rengti lapkričio 14 d., šeštadienį  Philadelphia, PA.
Jį globos 3 kuopa, veikianti Philadelphia, PA. 

Posėdis baigtas malda, kurią ve dė dvasios va-
das garbės narys prela tas Juozas Anderlonis.

Lietuvos vyčių Centro valdybos posėdžiai

Šv. Mišių metu skambino ses. kazimierietė Theresa Papšytė

Šv. Kazimiero gildijos pirmininkas, Vyčių garbės narys Jo-
nas Mankus įteikia finansinės paramos čekius Šv. Kazimiero
kolegijos Romoje rektoriui Audriui Arštikaičiui.

R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Šv. Mišias atnašauja (iš k.): Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius
kun. Audrius Arštikaitis, pagrindinis Mišių celebrantas Lietuvos Vyčių
garbės narys dvasios vadas dr. prel. Juozas Anderlonis ir Šiluvos Švč.
Mergelės Marijos fondo padalinio pirm. Vyčių garbės narys kun. An-
tanas Markus.
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DR. JoViTA KeReLiS
DR. DAiVA BiDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

PeTRAS V. KiSieLiUS, MD, FACS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

eDMUnDAS ViŽinAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

eUGene C. DeCKeR, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
25 e Washington, Ste 1121, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVoKATAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

� Reikalinga vairuojanti moteris, gali dirb-
ti ir nepilną darbo dieną, gyvenanti Atlan-
 toje, Georgia valstijoje. Tel. 415-418-0180. 

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu bet kurioje
valstijoje. Legalūs dokumentai, rekomen-
dacijos. Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. 773-280-3421

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeis-
ti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.  

� Darbšti moteris ieško žmonių priežiūros

darbo su gyvenimu. Geros rekomendaci-
jos ir gera anglų kalba. Tel. 773-329-
9918.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
tris ar  keturias  valandas per dieną. 

Tel.  773-387-7232.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti tik savaitgaliais.  Tel. 773-600-
2887 arba 773-387-7232. 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar pakeitimų. Legalūs doku-
mentai, vairuoja, patirtis. Tel. 312-307-
4619.  

SIŪLO DARBĄ

Wanted CDL-A oTR Truck Drivers
and owner operators. Great pay!

Call 708-235-1010
Location: Monee, IL 60449

www.elmaninc.com

Kai per daug pomidorų...
Dienos vėsta, vaikai vėl pradėjo lankyti mokyklą, o darže visi iš karto prinoko

pomidorai (turguje jų irgi gausu) – tai laikas naminei pomidorų sriubai. Gražiai,
skaniai ir nepaprastai maistingai. Tad paaukokite šiek tiek savo laiko – namiškiai
bus tikrai dėkingi.

mAno  VIRTuVė

Naminė pomidorų sriuba

4 žmonėms reikės:

1/4 puoduko geros kokybės šalto
spaudimo (extra-virgin) alyvuo-
gių aliejaus (ir dar šiek tiek pa-
šlakstyti paruoštą sriubą)
2 puodukų kapoto saldaus (Is-
paniškojo) svogūno
3 šaukštų smulkintų šviežio ba-
ziliko lapų
didelės skiltelės česnako, smul-
kiai sukapoto
5–6 gerai prinokusių pomidorų,
nuluptų, su išimtomis sėklomis,
stambiai supjaustytų
3 puodukų vandens
1 arbatinio šaukštelio druskos
3/4 arbatinio šaukštelio šviežiai
maltų juodųjų pipirų
2 šaukštų tarkuoto Parmesano
sūrio (galima naudoti sūrio
kriaukšlę su žieve) + 4 šaukštų
pabarstymui
paskrudintų baltos duonos rie-
kučių

Kaip nulupti pomidorus?

Pasiruoškite indą su vandeniu ir
ledais. Puode užvirinkite vandenį. Aš-
triu peiliu įpjaukite pomidorų odelę pa-
darydami kryželius (priešingoj nuo
kotuko pusėj). Atsargiai dėkite po ke-
lis į verdantį vandenį. Po 15–20 se-
kundžių išgriebkite ir trumpam įdė-
kite į šaltą vandenį. Ištraukite – dabar
peiliu užkabinus odelę ji turėtų lengvai

nusilupti. Perpjaukite pomidorus pu-
siau (skersai) ir švelniai spustelkite
virš kokio nors indo, kad iškristų sėk-
los. Supjaustykite stambiais gabaliu-
kais.

Dideliame puode ant vidutinės
ugnies pakaitinkite aliejų, sudėkite
svogūnus ir patroškinkite juos, kol
pasidarys permatomi – apie 4 minutes.
Pridėkite baziliko, česnako ir troškin -
kite dar 2–3 minutes. Sudėkite pomi-
dorus, įpilkite vandens. Užvirkite, po
to sumažinkite ugnį ir virkite ant ne-
didelės ugnies 30 minučių. 

Pridėkite druskos, pipirų, suber-
kite 2 šaukštus tarkuoto sūrio (arba
įmeskite į puodą sūrio kriaukšlę) ir vir-
kite ant mažos ugnies dar 10 minučių
(jei naudojate kriaukšlę – ją ištrauki-
te). Dalimis arba iš karto, priklausomai
nuo elektrinio maišytuvo dydžio, su-
trinkite sriubą. Jei trūksta, pridėkite
dar druskos ir pipirų. 

Galite patiekti sriubą lėkštėse
arba dubenėliuose, pašlakstę alyvuo-
gių aliejumi, įsmeigę skrudintos duo-
nos riekelę ir pabarstę Parmesanu. 

Šventinė idėja

Galite pagaminti dvispalvę sriubą
– tokiu pačiu principu išvirti geltonųjų
pomidorų sriubą ir abi jas patiekti vie-
noje lėkštėje. Kad spalvos nesusimai-
šytų, abi dalys turi būti vienodo tirš-
tumo. Pilti reikia dviem samčiais tuo
pačiu metu: vienu iš kairės, kitu iš de-
šinės. Atrodo labai neįprastai ir puoš-
niai. 

Skanaus!
Jūsų Indrė

„Concise encyclopaedia 
of Lithua nian Minor” 

Šios knygos tikslas yra išsaugoti istori-
ją ir kultūrinį paveldą krašto, iš kurio kilo
Mažvydas, Donelaitis ir Vy dūnas, kur buvo
išspausdinta pir ma lietuviška knyga ir
pirma lietuviška gramatika, krašto, kuriame
kny  gos buvo spausdinamos spaudos drau-
dimo laiku ir knygnešių slaptai gabenamos
į Didžiąją Lietuvą. No rint pasiekti didesnį
skaitytojų skai čių ši knyga yra išleista anglų
kalba.

Knygą išleido: Mažosios Lietuvos Fondas
(MLF – JAV ir Kanada) ir Mokslo ir enciklo-
pedijų leidybos centras (Vilnius), 2014. 656
puslapių, iliustracijos, žemėlapiai, ISBN 978-
5-420-01746-3

Knygos išleidimą finansavo
MLF rėmėjai ir Lietuvių Fondas.

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėly-
je. Kaina – 50 dol.

Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol. 
4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629;

tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org
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Neseniai (Draugas, rugpjūčio 11 d.)  bu vo pa-
skelbta, jog š. m. Liudo Dovy dė no literatūri-
nė premija už geriausią naują lietuvių litera-

tūros romaną „Silva Rerum” buvo įteikta rašytojai Kris-
tinai Sabaliaus kaitei. Toks apdo va nojimas kiek ne ti-
kėtas, mat Lietu voje mecenatystė nėra labai popu-
lia ri. Tą idėją įgy vendino JAV gyvenantis rašytojo Do-
vydėno sūnus Jonas. Kaip tvirtina garsusis lietuvių kil-
 mės fotografas: „Man gyvenime pasi sekė, kad turiu
užtektinai lėšų tokiai premijai skirti. Tačiau daug svar-
bes nė kita priežas tis – 1936 m. mano tė velis Liudas
Do vydėnas gavo Nacio nalinę premiją. Tas apdova-
nojimas jam labai pagelbėjo ne tik kaip įvertinimas,
bet ir padėjo materialiai. Ma nau, kad gerus darbus
reikia tęsti. O ir menininkus reikia remti.”

Auksiniai žodžiai, ar ne? Dabar mes turime ga-
limybę atsidėkoti žy miam fotografui už jo kūrybinį
pali kimą. Čikagos apylinkėse gyvenantys lietuviai šio-
mis dienomis turi iš skirtinę progą susipažinti su
Jono Dovydėno kūryba – penkiolika atspau dų iš fo-
tografo Dovydėno nuotraukų ciklo „Faces” išstaty-
ti Harry S. Truman koledžo meno galerijoje.

„Manasis aš”

J. Dovydėnas  gimė 1939  m. vasario 12 d. Kaune
Elenos ir rašytojo Liudo Dovy dėnų šeimoje. 1944-tai-
siais kartu su tėvais pasitraukė į Vakarus. 1949 m.
Dovydėnai atvyko į JAV. 1959–1961 m. Jonas tarna-
vo JAV karinėse oro pajėgose. 1965 m. jis baigė
Brown universitete anglų kalbos studijas. 1964–
1965 m. Dovydėnas studijavo fotografiją Rhode Island
dizaino institute pas Harry Callahan, o 1965–1966 m.
Illinojaus technologijos instituto Di zaino institute
pas Aaron Siskind. 1967–1968 m. jis dirbo Čikagos
miesto atkūrimo departamente. Nuo 1968-ųjų Jonas
Dovydėnas yra laisvas meni ninkas fotografas. 8-aja-
me dešimtme tyje  Dovydėnas gyveno Čikagoje. Čia
jis fotografavo įvairių etninių bendruomenių veik-
lą. Šiuo laikotarpiu Dovydėnas taipogi plačiai keliavo
per visą Ameriką. Viską, ką matė per fotoaparato ob-
jektyvą, jis fiksavo tie siai, be jokių „vizualių akro-
batikų”. 1975 m. Dovydėnas parengė nuotraukų ko-
lekciją „Faces” –  penkioli ka portretų įvairių luomų
žmonių, sutiktų penkiose Amerikos Valstijose – tai
politikai ir „softball” žaidėjai Čikagoje, bažnyčios lan-
kytojai Min ne sotoje, fermų savininkai ir keliauto-
jai Nevadoje, stovyklautojai Cali for nijoje.

Nuo 1970-ųjų Dovydėnas praplėtė savo kūrybi-
nį akiratį apglėbdamas pasaulį. 1985 m. jis išvyko į
Afganis taną. Per dvidešimt metų Dovydėnas net aš-
tuonis kartus lan kėsi šioje šalyje. Jo fotoobjektyvas
fiksavo laisvės proveržius, šeimyninę ištikimybę ir
žmogiškumo apraiškas šioje trapioje ir  neramioje
terpėje. 1996–2002 m. jis taipogi keliavo per savo gim-
tąją Lietuvą, fotografuoda mas viešą ir privatų žmo-
nių gyveni mą.

Jo personalinės parodos vyksta ne tik JAV, bet
taipogi Lietuvoje bei Rusijoje: Meno institute (1967);

Tarp fotoobjektyvo ir mecenatystės:
Jono Dovydėno parodą Čikagoje pasitinkant

Douglas Kenyon galerijoje (1972, 1973); Walter Kel-
ly galerijoje (1978); Šiuolaikinio meno muziejuje
(1979) Čikagoje; Kongreso bibliotekoje Wa shing-
ton, DC (1980); Fotografijos ga lerijoje Vilniuje
(1982); Lenox bibliotekos Wells galerijoje Lenox,
MA (1990); fotografijos galerijoje „Pro spek tas” Vil-
niuje (2002) bei Jurgio Baltrušaičio namuose
Maskvoje (2003). 

Dovydėno fotografijos yra saugomos Meno
instituto Čikagoje, Meno instituto Minneapolyje,
MN, Exchan ge banko Čikagoje, Oak Brook ban-
ko Oak Brook priemiestyje IL, Kongreso biblio-
tekos Washington, DC bei Lie tuvos fotomeni-
ninkų sąjungos Vil niuje foto kolekcijose. Jis – pro-
duktyvus autorius, parengęs ne vieną savo darbų
albumą: Faces (Čikaga, 1976), Chicago Houses
(Čikaga, 1979), Nevada: A Journey (Čikaga, 1987),
Sugrįžimas į paliktą kraštą (Vilnius, 2002). 

Fotografas Jonas Dovydėnas gy v e na Lenox,
MA, o dalį laiko praleidžia Vilniuje.

„Fotografija pasirinko mane”

Po š. m. Liudo Dovydėno litera tūrinės pre-
mijos įteikimo rašytojai Kristinai Sabaliauskai-
tei iškilmių žurnalistas Antanas Šimkus užklau -
sė šios premijos steigėjo Jono Dovy dė no: „Esate
studijavęs rašymą, o paskui pasukote į fotografiją.
Kaip su sigyvena Jumyse literatūra ir foto grafija?”
Į tai JAV lietuvis fotografas Jonas Dovydėnas at-
sakė:  Literatūra iš manęs, kaip menininko, rei-
kalavo labai daug jėgų, o su fotografija buvo
lengviau. Ir kiti skatino, ir pats pa mačiau, kad tu-
riu fotografijai talentą. Taip žmogus ir nueina ten,
kur energija duoda daugiausia rezultatų. 

O literatūra? Gyvenime ji labai reikalinga, ka-
dangi žmogų veikia visiškai priešingai negu fo-
tografija. Kai skaitai gerą knygą – lyg į valtį įlipi
ir plauki, ir žodžių srovė tave ne ša. Pačiam daug
mąstyti nereikia – reikia tiktai skaityti, ir viskas
plau kia. O su fotografija, kaip ir su visu vizua-
liuoju menu, yra kitaip. Reikia žiūrėti, svarstyti –
ką simbolizuoja tas ar kitas vaizdas. Lygiai kaip
gyveni me. Tik vaizdinė kūryba labiau su telkta į
kokį nors aspektą. Fotografijai suvokti reikia
daugiau energijos negu skaityti knygą. Apie savo
fotografijas nesu linkęs daug kalbėti. Tiesiog pa-
 vaizduoju, ką pa vaizduoju, o žmonės tegu į tai žiū-
ri. Bet man visada įdomu, ką jie tenai įžiūri. Ga-
lima sakyti, kad ne aš pasirinkau fotografiją, bet
foto grafija pasirinko mane, kadangi li te ratūra ma-
nęs nesirinko...

* * *

Fotografo Jono Dovydėno paroda „Faces” vyks
nuo rugsėjo 1 iki 25 d. Harry S. Truman koledžo meno
galerijoje (kambarys 3522) adresu 1145 West Wilson
Avenue Čikagoje. Paroda atvira visiems. Įėjimas ne-
mokamas.. Galerija atidaryta darbo die nomis nuo 9
val. r. iki 4 val. p. p. Savait ga liais uždaryta. Pasinau-
doki te gali mybe pamatyti talentingo lie tuvio foto-
menininko Jono Dovydėno kūrybą!

Parengė Raimundas Marius Lapas

Jonas Dovydėnas

Paauglys  Manchester, Kentucky

Praeiviai Čikagoje

Seserys Miami Beach

Politikieriai Čikagoje
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Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,Mano pasaulėjautos kelionė”

pasiekė Čikagą. Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trimako parašyti
tekstai apie savo jaunų dienų patirtį; 2. jaunystės dienoraščiai iš
karo pabėgėlių stovyklų Vokietijoje; 3. atsiminimai apie autorių
– su juo bendravusių, dirbusių asmenų įžvalgos. Knyga išleista kun.
Trimako testamento paskirtomis lėšomis.

Knyga parduodama ,,Drauge”. Jos kaina – 30 dol. (be per -
siuntimo išlaidų). Visos surinktos lėšos bus per siųstos į Lietuvą, į

kankinės Adelės Dirsytės fondą. 

www.draugas.org/mirties.html

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

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

Remkime Draugo fondą

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

A † A
Dr. KAZIUI AMBROZAIČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai MARIJAI,
duk  roms RAMUNEI su šeima ir AUDRONEI bei ki -
tiems artimiesiems.

Liūdime kartu su Jumis.

Nijolė Baronienė ir sūnūs
Krikšto sūnus Gintaras ir Saulius

Istoriniame Goa valstijos mieste, šalia didžiausios Indijos katedros, ati-
dengtas paminklinis akmuo Andriui Rudaminai – pirmajam lietuviui,
išsilaipinusiam Indijoje.
Iškilmės surengtos rugpjūčio 23 dieną, simboliškai pažymint 390-

ąsias A. Rudaminos išsilaipinimo Indijoje metines.
Jėzuitui A. Rudaminai skirtas balto marmuro akmuo iškilo didžiau-

sių Indijoje katalikiškų maldos namų – Sė katedros – kieme. UNESCO sau-
goma katedra yra Senojoje Goa – mieste, kuris XVI–XVIII amžiuje buvo por-
tugalų kolonijos sostinė.

Atidengdamas paminklą Lietuvos ambasadorius Indijoje Laimonas Ta-
lat-Kelpša pabrėžė, kad A. Rudaminos asmenybė sujungia praeitį ir dabartį,
drąsą ir nuolankumą, Lietuvą ir Indiją.

„Nuo šiol Lietuvių sąmonėje Goa bus ne tik populiarus kurortas, bet
ir vieta, kur prasidėjo Lietuvos santykių su Indija istorija”, – pabrėžė am-
basadorius.

Jėzuitų misionierius A. Rudamina į Goa atvyko 1625 metų rugpjūčio
22 dieną.

Gimęs Vilniaus apylinkėse, Rudaminoje (pasak kitų šaltinių – Daugė-
liškyje, Švenčionių apsk.), A. Rudamina baigė Vilniaus jėzuitų kolegiją, vė-
liau studijavo Vakarų Europoje – Vokietijoje ir Belgijoje. Grįžęs į Lietuvą,
1618 metais pasiprašė į Jėzuitų ordiną. Po poros metų buvo išsiųstas tęsti
studijų į Romos jėzuitų kolegiją. 1623-iaisiais įšventintas į kunigus.

Visą laiką jautęs pašaukimą vykti į misijas, A. Rudamina šį savo troš-
kimą ne kartą raštu išdėstė Jėzuitų ordino vadovybei, kuri jo prašymą ga-
liausiai patenkino. 1624 metais jis leidosi į Lisaboną, o iš ten 1625 m. pavasarį
laivu išplaukė į Indiją, kurią pasiekė po penkių mėnesių kelionės, rugpjūčio
22 dieną.

Indijoje A. Rudamina praleido mažiau nei metus. Susirgęs maliarija,
1626-aisiais buvo perkeltas į švelnesnio klimato šalį – Kiniją, kur misijo-
nieriavo iki gyvenimo pabaigos. Mirė 1631 metų rugsėjo 5 dieną Fudžou pro-
vincijoje, kur ir palaidotas.

Paminklinis atminimo akmuo pirmajam lietuviui, išsilaipinusiam In-
dijoje – tai bendras Lietuvos ambasados Indijoje bei Goa ir Da mano arki-
vyskupijos projektas.

URM info ir nuotr.

Paminklas A. Rudaminai – pirmajam 
lietuviui, išsilaipinusiam Indijoje

Lietuvos ambasadorius Indijoje Laimonas Talat-Kelpša (d). 

Apie pakeltas galvas
Kaip dažnai jūs girdite kalbas apie tai, kad žmogus panašus į gy vu lį. To-

mis kalbomis norima mus iš muš ti iš pusiausvyros, bet mes dėl jų nė kiek
nesikarščiuojame. Jei kas labai rėkia, tvirtindamas, kad žmogus ki lęs iš bež-
džionės, tai mes šį sakinį ra miai apverčiame ir sakome: baisiausia, kad jis vėl
ja nepavirstų.

Labai, labai daug panašumo mes turime su gyvuliais. Tačiau yra vie-
na labai ryški žymė, kuri mus nuo jų ski ria. Žmogus vaikščioja pakelta gal-
va, galva dominuoja. Visa kita, ką mes turime, – mūsų rankos, mūsų kojos
– neprilygsta kai kurių gyvulių jėgai, bet galva padaro tai, kad esame viso
pasaulio valdovai.

Deja, tai, kas mus supa, kas mums atsitinka, dažnai lenkia mūsų galvas
žemyn. Sielvartas mus suspau džia ir sakoma „Koks sunkus tas gyvenimas!”
Vargas prispaudžia, su linkstame nuo metų naštos.

Dar labiau negu vargas prispau džia mus prie žemės šio pasaulio ma-
lonumai. Kiek žmonių, išskyrus ma lo numus, daugiau nieko nemato, nie kad
nebepakelia galvos aukštyn!

Amžių amžiais buvo ir, matyt, bus dvi žmonių grupės. Vienų veidai bus
nuolat pakelti į dangų, antrieji iš jų juoksis, šaipysis, vadins svajotojais. Tie,
kurie moka išlaikyti pakel tas galvas, yra tartum šviesos laidi ninkai į šią pil-
ką ir nuobodžią žemę. Dievas nuolat siunčia savo šviesą į žemę, bet maža
laidininkų, maža pa keltų galvų ir širdžių.

1992 gegužės 5
Iš kn. ,,Tėvo Stanislovo pamokslai” Vilnius, 1994 m.
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PAs mus
IR

APLInK mus

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 10 val. r.
maloniai kviečiame į susitikimą su Lietuvos
Respublikos Seimo pirmininke Loreta Grau-
žiniene. Seimo pirmininkė dalyvaus šv. Mi-
šiose Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo
bažnyčioje (10 val. r.). Susitikimas su New
Yorko lietuvių bendruomene vyks po šv. Mi-
šių Apreiškimo parapijos salėje. Bažnyčios
adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY
11211; Apreiškimo parapijos salės adresas:
70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211.

� Rugsėjo 1 d., antradienį, 7 val. v., ma-
loniai kviečiame į susitikimą su Lietuvos Res-

publikos Seimo pirmininke Loreta Grauži-
niene, kuris vyks LR generaliniame konsu-
late New Yorke, adresu: 420 Fifth Ave, New
York, NY 10018.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
metinis pokylis vyks Šiluvos Atlaidų uždary-
mo dieną, sekmadienį, rugsėjo 13-ąją,
12:30 val. p. p. parapijos salėje. Jūsų lau-
kia muzikinė programa, sveikinimai, šventi-
niai pietūs ir loterija. Kviečiame iš anksto už-
sisakyti vietas ir nusipirkti bilietus į pokylį. Vie-
tų skaičius ribotas. Daugiau informacijos pa-
rapijos raštinės tel. 773-776-4600 (Audra). 

Šių metų liepą Kristijonas Shilas su mama viešėjo Lietuvoje. Jo pamėgtoje vai-
kų žaidimo aikštelėje Vilniaus Sereikiškių parke Kristijoną iš tiesų sujaudino prie
karuselės atsiradusi duobė. Savo 9-ojo gimtadienio dieną Kristijonas nu-
spren dė parašyti laišką Vilniaus merui. Laiškas su nuotraukomis buvo iš-
spausdintas ir ,,Drauge”.

Praėjo vos trys savaitės ir mero Remigijaus Šimašiaus ,,Facebook” pa-
skyroje atsirado nuotraukos su Kristijono laiško merui ir mero laiško Kris-
tijonui nuotrauka. Prie jos mero žodžiai:

,,9 metų Kristijonui į Bostoną parašiau, kad duobė Bernardinų sode,
į kurią, pasak jo, galėjo įkristi vaikai ir susižeisti, užpilta. Aišku, ne pats
duobę sutvarkiau, savo darbą nepriekaištingai  :) atliko savivaldybės
darbuotojai. Ir ačiū Kristijonui, kad viešėdamas pas giminaičius Lietuvoje
(Kristijonas gyvena Amerikoje) padeda Vilnių daryti gražesnį ir patogesnį
gyventi.

P. S. Visus ateinantį savaitgalį ar kad ir šį vakarą kviečiu ateiti – jau
atnaujinta ir vaikus džiugina karuselė :).

Kristijonas buvo sužavėtas, gavęs Vilniaus mero laišką, kad duobė Se-
reikiškių parko vaikų žaidimo aikštelėje jau sutvarkyta. ,,Good job, – sakė
jis, – nes jei meras nebūtų sutvarkęs jos, tai kažkas iš vaikų būtų susižeidęs.
Dabar vaikai galės suptis karuselėje”. Ir parašė merui padėkos raštelį.

,,Šaunuolis”, ,,Fantastiškai”, ,,Daugiau tokių iniciatyvų”, ,,Būtinai ei-
sim savaitgalį karuselę išbandyti” – skaitome atsiliepimus prie per die-
ną beveik pusantro tūkstančio ,,Like" sulaukusios nuotraukos mero ,,Fa-
cebook” paskyroje. ,,Kaip miela :) net nesitiki, kad čia pas mus tai vyks-
ta. O tikri lietuvaičiai net devynmečiui pavydi”.

Egida Matulionienė iš Bostono ir gyrė, ir gynė: ,,Šaunus gi tas mūsų
Vilniaus Meras! :) ačiū!”

,,Gerai, kai esi šiek tiek vaikas, – džiaugėsi ir pats Remigijus Šimašius,
atsiliepdamas į komentarus ir prašymus taisyti kitas konkrečias duobes.
– Ir prie mano namų, jei sutvarkytų porą dalykų, būtų smagu :)”.

Bus ką Kristijonui papasakoti mokykloje apie savo vasarą.

D. Shilas info ir nuotr.

Washingtono lietuviai susipažįsta su naujais LR ambasados JAV darbuotojais.
Šiltas Washingtono K. Donelaičio lituanistinės mokyklos (KDLM) direktorės Jū-
ratės Bujanauskienės (k.) susitikimas su ambasadoriumi Rolandu Kriščiūnu ir
Lyra Puišyte-Bostroem, atsakinga už ryšius su JAV lietuviais. Ruošiamės artė-
jantiems mokslo metams ir visų laukiame KDLM mokslo metų atidarymo šven-
tėje rugsėjo 12 dieną mūsų ambasadoje!

LR ambasados Washingtone info ir nuotr.

PARAiŠKoS LieTUViŲ FonDo STiPenDiJoMS GAUTi
priimamos iki spalio 10 d.

Kviečiame nuolatinių studijų studentus, studijuojančius  aukštosiose mo-
kyklose, pildyti 2015 m. paraiškas Lietuvių Fondo stipendijoms (iki 5 000
dol.) gauti. Parama stipendijoms skiriama iš Lietuvių Fonde įsteigtų spe-
cialios paskirties fondų. Visą informaciją apie paraiškų pildymą, skirsty-
mo pirmumą, apribojimus, svarstymo eigą ir tvirtinimą galite rasti tink-
lalapyje www.lietuviufondas.org (skiltyje „Stipendijos”). 

Mokslo metų pradžia – diplomatinėje įstaigoje

,,Gerai, kai esi šiek tiek vaikas”

http://draugokalendorius.org

Kviečiame į Laimos ir John
Hood liaudies meno dar-
bų kolekcijos atidarymą,
kuris vyks rugpjūčio 28 d. 7
val. v. Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje (SLA) patalpose,
adresu: 307 W. 30th Street,
New York, 10001, NY. Galeri-
jos darbo laikas: antradieniais
– ketvirtadieniais nuo 10 val. r.
iki 6 val. v. (arba pagal susitari-
mą). Pasiteirauti tel. 212-563-
2210; 917-584-0579.


