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ŠIAME NUMERYJE:

Nuostabi musninkiečių 
kelionė – 7 psl. 

Šokių šventė: žvilgsnis iš
Vidurvakarių – 8 psl.

Liepos 11 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
tautinių dainų ir šokių ansamblis „Ave Vita” pri-
statė nuotaikingą pasirodymą Čikagos lais va-

laikio ir pramogų centre Navy Pier. Keturiasdešimt ener-
gingų studentų 30 laipsnių karštyje plieskiant saulei
kone dvi valandas džiugino miesto gyventojus ir svečius
lietuvių liaudies muzika ir smagiais šokiais, o vėliau
mokė žiūrovus žingsnelių ir įtraukė juos į šokio sūku-
rį. Gausiau siai Čikagoje lankoma kultūrinė ir pramo-
ginė erdvė LR generalinio konsulato Čikagoje ir Navy
Pier partne rystės bei „Ave Vita” ansamblio entu ziazmo

dėka prisipildė liaudies muzi kos garsų ir lietuviško kle-
gesio.

Prieš pasirodymą ansamblio na riai aplankė Lietu-
vos generalinį konsulatą Čikagoje, kur juos priėmė ge-
neralinis konsulas Marijus Gudynas. Jis papasakojo apie
garbingą konsulato istoriją, apžvelgė kaip kinta diplo-
matinių atstovybių darbo pri ori tetai keičiantis istori-
nėms aplinkybėms, pristatė dabartinius atstovybės
veiklos iššūkius, o taip pat supažindino su  gausia ir ak-
tyviai veikiančia lietuvių diaspora JAV.  

– 2  psl.

Nuotrauka atminimui: ,,Ave Vita” su konsulu M. Gudynu Čikagos dangoraižių fone. Agnės Vertelkaitės nuotr.

Pasaulio jaunimas susibūrė Lietuvoje

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Tris praėjusio savaitgalio die-
nas Prienų rajone esančiame
Visuome nės harmonizavimo

parke vyko Pa saulio lietuvių jaunimo
susitikimas, vėl pritraukęs tūkstan-
čius jaunų žmo nių iš įvairių pasaulio
šalių. Šis verslo, kultūros, politikos ir
mokslo festivalis surengtas jau trečią
kartą.

Penktadienį atidarydamas festi-
valį Lietuvos premjeras Algirdas But-
 kevičius sakė, kad kiekvieną kartą su-
 sipažinęs su šio pasaulio lietuvių jau-

Lietuvių šokiais gėrėjosi šimtai
Čikagos svečių

nimo sambūrio programa lieka malo-
niai nustebintas dalykinės programos
turiningumu, aptariamų pro blemų ak-
tualumu, žvilgsnio skvarbumu. Ir šį-
kart forume buvo paliestos labai svar-
bios temos apie dalijimosi ekonomiką,
kaip ugdyti vaikus profesijoms, kurios
dar neegzistuoja, apie tolerancijos kau-
kes, demografiją ir kitos. 

A. Butkevičius teigė, kad, jeigu da-
 bar tektų atsakyti į klausimą, ką ši Vy-
riausybė nuveikė jaunimo politikos
srityje, konkrečių faktų ir statis tikos
užtektų solidžiam praneši mui. Tačiau
ir prieš kelerius metus, ir dabar ne-

praranda aktualumo to kios proble-
mos, kaip emigracija, jaunimo įsidar-
binimas, darbo paieška pagal specia-
lybę. Daugelį šių problemų padės spręs-
ti ir priimtas naujas Darbo kodeksas.
„Tačiau mums rei kia ir nestandartinių
sprendimų, turime aktyviau ‘įdarbin-
ti’ iniciatyvas. Todėl labai tikiuosi ir
pasaulio lietuvių jaunimo sambūrio
idėjų įnašo”, – kalbėjo premjeras, pa-
kvie tęs prisijungti prie savanorystės
projektų įgyvendinimo ir konkrečiais
pa vyzdžiais paskatinti mūsų jauni mą
kelti iniciatyvas, padėti jas įgy vendinti.                     

– 3 psl. 

Renginyje netrūko svečių iš arti ir toli. A. Vaškevičiaus nuotraukos Nadia Savčenko kvietė branginti laisvę.



Dosniai remiant Lietuvių Fondui
(LF) Vytauto Didžiojo univer-
sitetas (VDU) kartu su JAV LB

šiemet jau aštuntą kartą surengė Lie-
tuvių išeivijos studentų stažuotes
(LISS) Lietuvoje. Vis kas prasidėjo nuo
JAV Lietuvių Ben druomenės Krašto
(JAV LB KV) valdybos buvusios vyk-
domosios vicepirmininkės a. a. Bi-
 rutės Bublienės pagalba ir globa or-
ganizuotų trumpalaikių stažuočių Lie-
tuvoje. Norinčių dalyvauti stažuo tėse
studentų skaičius didėjo ir, sie kiant su-
daryti formalesnius progra mos rė-
mus, 2008 metais stažuočių Lie tuvoje
organizavimas tapo JAV LB veiklos įsi-
pareigojimų dalimi – taip buvo su-

kurta programa LISS. 2010 m. JAV LB
pasirašė bendradarbiavimo sutartį su
VDU, o LF kasmet paremia šią prog-
ramą.

Nuo 2009 metų Lietuvoje jau sta ža-
vosi daugiau kaip 300 jaunuolių iš
Šiaurės Amerikos. Šiemet į stažuotę iš-
vyko 15 studentų iš JAV ir Kanados.
Liepos 7 d. VDU vyko LISS progra mos
atidarymas.

Studentų stažuočių programos yra
didesnio socialinio VDU projekto, va-
dinamo Pasaulio lietuvių universitetu
(PLU), dalis. Ši programa su teikia stu-
dentams galimybę stažuotis pagal savo
pasirinktą profesiją, patobulinti lie-
tuvių kalbos mokėjimą, supažindina su
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„Ave Vita” ansamblis į Čikagą at vyko po daly-
vavimo Šiaurės Ameri kos lietuvių tautinių šokių šven-
tėje Baltimorėje. Juos svetingai priėmė ir pastogę su-
teikė Čikagos Jaunimo centras, globojo ansamblio
„Grandis” bei grupės „Suktinis” vadovai ir nariai, vai-
šino bei rūpinosi Čikagos lituanistinės mokyklos tėvų
komitetas, parėmė „Racine Bakery” ir būrys kitų ge-
ros valios žmonių.

Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto tau-
tinių šokių ansamblis
„Ave Vita” savo kūrybinę
biografiją pradėjo dar
1946 metais ir yra nuola-
tinis Kauno miesto, na-
cionalinių, pa saulio lie-
tuvių ir Baltijos šalių stu-
dentų dainų ir šokių šven-
čių „Gau deamus” daly-
vis. Šis studentiškas ko-
 lektyvas, vadovaujamas
Kazimiero Kondratavi-
čiaus, yra surengęs dau-
gybę įvairių pasirodymų.
Ansamblis su dideliu pa-
sisekimu koncertavo įvai-
riuose tarptautiniuose
festi va liuose Vokietijoje,
Portugalijoje, Tur kijo je,

Prancūzijoje, Kroatijoje bei kitose pasaulio šalyse,
kur yra tapęs nugalėtojais. Už tautinio meno puose -
lėjimą, pasiektus rezultatus naciona li niuose ir tarp-
tautiniuose festivaliuose bei konkursuose ansamb-
lis „Ave Vita” 2007 m. apdovanotas „Aukso paukšte”,
kaip geriausias tautinių šokių ansamblis Lietu-
voje.

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Susitikimas su JAV LB KV pirmininke Sigita Šimku viene (ketvirta iš k.) ir PLB pirmininke Dalia Henke (šešta iš k.) Vilniuje.
Inos Stankevičienės nuotraukos

Lietuvių Fondo parama LISS

dybių įmonėse, vaikų die nos centruo-
se, senelių namuose, tačiau ir tobulina
lietuvių kalbos žinias bei dalyvauja pa-
žintinėse-kultūrinė se kelionėse po Lie-
tuvą.

LISS programos dalyviai jau spė-
jo apsilankyti Prezidento Valdo Adam-
kaus bibliotekoje-muziejuje Kaune,
dalyvavo liepos 8–10 dienomis Prienų
rajone, Visuomenės harmoni zavimo
parke vykusiame trečiajame pasau-
lio lietuvių jaunimo susitiki me – PLJS-
2016, susitiko su JAV LB KV pirmi-
ninke Sigita Šimkuviene, Pasaulio
Lietuvių Ben druomenės pirmininke
Dalia Henke, kalbėjosi su lietuvių kil-
mės aktore Rūta Lee, atvykusia į Lie-
tuvą iš JAV bei Vilniaus miesto meru
Remigijumi Šimašiumi. 

LF informacija
Lietuvos kasdieniniu bei kultūriniu gy-
venimu ir šiose srityse vykstančiais po-
kyčiais. VDU Pasaulio
lietuvių universiteto
progra mos darbuoto-
jai suranda studen-
tams darbą Lietuvoje
pagal jų specialybę,
programos dalyviai
gauna universitetinius
kreditus.

Nuošalyje nepa-
likti ir gimnazistai.
Jiems skirta progra-
ma „Gimna zistai – Lie-
tuvai!” Šešiolikos metų
sulaukę moksleiviai
Lietuvoje ne tik dirba
Lietuvos labui talki-
ninkaudami savival-

LISS programos dalyviai vilki marškinėliais su šios programos
rėmėjo – Lietuvių Fondo –  ženklu. 

Lietuvių šokiais gėrėjosi šimtai Čikagos svečių

Navy Pier pirmadienį atrodė tarsi Klaipėdos prieplauka. Agnės Vertelkaitės nuotr.

L. Linkevičius: džiaugiamės,
kad užsienyje gyvenantys

lietuviai įsitraukia
į Lietuvos gyvenimą

Antradienį su Lietuvių išeivijos studentų
stažuočių (LISS) programos, kurią administruo-
ja JAV Lietuvių Bendruomenė (JAV LB), dalyviais
susitiko užsienio reikalų ministras Linas Linke-
vičius. 

,,Lietuvių išeivijos studentų stažuočių prog-
rama – viena prasmingiausių užsienio lietuvių or-
ganizacijų vykdomų iniciatyvų. Labai didžiuoja-
mės ir vertiname, kad užsienyje gyvenantys lie-
tuviai – ir jūs, JAV lietuvių jaunimas, – įsitraukia
į Lietuvos gyvenimą, domisi aktualijomis, dalijasi
savo patirtimi, žiniomis, atstovauja Lietuvai savo
gyvenamuose miestuose, darbovietėse, universi-
tetuose, mokyklose. Tikiuosi, kad stažuotės laikas
įkvėps jus naujoms su Lietuva susijusioms pra-
smingoms iniciatyvoms, projektams”, – programos
dalyvius pasveikino ministras L. Linkevičius.

Savo kalboje ministras padėkojo JAV LB
Krašto valdybos pirmininkei Sigitai Šimkuvienei
ir visiems programos vadovams už programos iš-
laikymą, kasmet sudaromas sąlygas aktyviems lie-
tuvių kilmės jaunuoliams dalyvauti stažuotėje, ku-
rios metu jie ne tik pritaiko studijų metu įgytas
žinias Lietuvos įstaigose ir įmonėse, bet taip pat
geriau susipažįsta su savo tėvų ar senelių kraštu,
aplanko įspūdingiausias Lietuvos vietas.

ELTA
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Įdomų pranešimą apie nepapras tą kelionę iš
verslo į politiką ir atgal jaunimui skaitė buvęs Uk-
rainos eko nomikos reikalų ministras Aivaras Ab-
romavičius. „Tik Ukrainoje įverti nau tai, ką pasiekė
Lietuva”, – sakė ministras, apgailestaudamas dėl
emigracijos iš Lietuvos. 

„Reikia išspręsti rimtas problemas švietimo sri-
tyje. Vis dėlto netu rime pasaulinio lygio universiteto,
tai turėtų būti normalus, natūralus tikslas. Žinoma,
nenormalu, kai toks di džiulis kiekis žmonių palie-
ka šalį, nors ir esu vienas iš jų, bet reikia sudaryti
patrauklias sąlygas, kad žmo nės norėtų grįžti: tai lie-
čia ir atlyginimo, ir pensijų dydį. Gal yra kitų dalykų,
kurie motyvuotų žmo nes: geros gyvenimo sąlygos,
geri dar želiai, geros mokyklos, saugūs mies tai, jei
valdžioje būtų vyrai ir moterys, kuriais galėtume di-
džiuotis, o ne apkalbėti, tai galėtų emigrantus pri-
traukti namo”, – svarstė jis.

Visas renginio dienas diskusijos vyko verslo,
mokslo, kultūros ir politikos grupėse, kurias kiek-
vienas ga lėjo pasirinkti pagal savo pageida vi mus.
Penktadienį kalbėtasi, kaip gims ta gyvybės moks-
lų startuoliai Lietuvoje, aptarti propagandos mū šiai
dėl proto ir jausmų, kalbėta apie krašto gynybos stra-
tegiją, demografiją. Visur sulaukta aktyvių dalyvių,
tu rėjusių daug klausimų pranešėjams. Su jaunimu
bendravo teisinin kai, sportininkai, žurnalistai,
buvo žiūrimi filmai, klausomasi koncertų.

Ypatingai įdomi buvo šeštadienio programa, ku-
rią pradėjo iš Los Ange les atskridusi Hollywoodo
žvaidgždė Rūta Lee, kartu su savimi atsivežusi ir gar-
sų Amerikos televizijos ABC7 vedėją George Pen-
nacchio su žmona. Šis susitikimas buvo toks įdomus
ir spalvingas, kad jam skirsime atskirą straipsnį
„Drauge”. 

„Kodėl verta grįžti į Lietuvą” – kita tema, su-

silaukusi didelio dėmesio. Gerai užsienyje žinomų
bendro vių atstovai Lietuvoje pasakojo, kaip jie ren-
kasi jaunus specialistus, ko kias galimybes mokslus
užsienyje baigę studentai iš Lietuvos turi gimti nėje.
Skaičiuojama, kad šiuo metu užsienyje mokslus
kremta apie 10 tūkstančių jaunų žmonių iš Lietuvos,
ir dalis jų po to lieka užsienyje, o da lis svarsto, ko-
dėl būtų verta grįžti į Lietuvą ir dirbti čia. 

„Žinoma, kad grįžti verta, nes iš si lavinęs jau-
nimas, jei dar jis užsie nyje turėjo galimybę metus
kitus pa dirbėti, yra labai laukiamas Lietu voje. Tai
puiki vieta gyventi ir dirbti, esame pirmoje vietoje
Centrinėje Euro poje pagal konkurencingumą, ant-
roje pagal galimybes kurti verslą, trečioje pagal
skaidrumą – tai puikūs rodikliai. Kas nori dirbti ir
yra mo ty vuoti, čia ras puikias sąlygas, ir atei-
 nantys dešimt metų yra puikių galimybių metai”,
– kalbėjo diskusijų dalyviai.

Lietuvių jaunimas yra kūrybingas, ir kaip pa-
vyzdys buvo pateiktas projektas, kai vienas jaunas
žmogus patobulino gertuvę, pavadino ją „The Bon-
kė” ir labai sėkmingai pardavinėja pagamintą Ki-
nijoje  „Amazon.com” interneto parduotuvėje.   

Įdomios ir turiningos buvo dis ku sijos apie tai,
kad vis didesnę reikš mę darbo rinkoje įgyja robotai,
apie freelancer kelio galimybes,  Lie tuvos verslo už-
sienyje patirtimi dalijosi „D’effect”, „March de-
sign”, „Coffee Inn” ir kitos įmonės.  Didelio dėme-

sio sulaukė žmogaus teisių ak tyvistės kurdės Taffan
Ako Sharif  pra nešimas, kuriame ji pasakojo apie kitų
valstybių nepripažintą Kurdis taną, apie tai, ką ji pa-
tyrė demokra tiškoje Švedijoje, kurioje dabar gyvena
dėl savo tautybės.  

Labai įdomus buvo naujo, tik ką baigto filmuo-
ti vaidybinio filmo „Tarp pilkų debesų” pagal iš-
garsėjusio Rūtos Šepetys to paties pavadinimo ro-
maną pristatymas. Filmą pristatė prodiuseris Žil-
vinas Naujokas, papasakojęs daug intriguojančių šio
filmo kūrimo detalių, pasidalinęs įspūdžiais iš ben-
dradarbiavimo su pačia romano autore.   

„2011 metais pasirodęs romanas sudomino dau-
gybę žmonių ir sulau kė didžiulio populiarumo. Ji

tapo geriausia jaunimo
knyga, ‘New York Times’
bestseleriu, gavo per 70
įvairių apdovanojimų,
Amerikoje įtraukta į mo-
kymosi programą, iš-
leista 51 šalyje – tai neį-
tikėtini skaičiai. Prieš
dvi savaites filmą baigė-
me filmuoti, dabar lau-
kia tolesni darbai, jį ku-
ria tarptautinė britų, šve-
dų, suomių ir norvegų
komanda. Kuriamas fil-
mas, kuris bus įdomus
plačiai auditorijai, kuri
daugiau sužinos apie
skaudžius Lietuvos isto-
rijos puslapius”, – pasa-
 kojo filmo prodiuseris.

Pasak jo, ekranizuoti tarptauti nės šlovės su-
laukusią knygą R. Šepe tys siūlė ir Hollywoodo pro-
diuseriai, tad labai svarbu, kad autorė pasirin ko Lie-
tuvą, kad ji norėjo, jog filmą kurtų lietuviai, o reži-
sierius Marius Markevičius, nors gimęs Amerikoje,
taip pat yra lietuvis, jau išgarsėjęs savo dokumenti-
niu filmu „Kita svajonių komanda”. Tuo pačiu lie-
tuviai gavo progą parodyti, kad jie gali sukurti
aukščiausius reikalavimus atitinkantį filmą. 

Ž. Naujokas aiškino, kad pagrindi nius vaidme-
nis atliks kitų šalių aktoriai, kurie yra geriau žino-
mi, puikiai atitiko savo charakterius, be to, ir kny-
ga išleista anglų kalba Ame rikoje. Įdomu ir tai, kad
angliakalbei auditorijai filmas vadinsis „Pelenai
sniege”, kad jo pavadinimas nebūtų painiojamas su
„50 pilkų atspalvių” knyga ir filmu. Filmo biudžetas
suda rys apie 5 milijonus dolerių, ir tai bus bran-
giausias iki šiol lietuviškas filmas.

Pristatyme dalyvavusi garsi lie tuvių kilmės ak-
torė Rūta Lee gyrė fil mo kūrėjus, sakė pažįstanti Rūtą
Šepetys ir besidžiaugianti jos sėkme. „Vienintelis blo-
gas dalykas – kad manęs nėra tame filme”, – juoka-
vo savo žvaigždę Hollywoodo šlovės alė joje turinti ak-
torė. Ji pabrėžė, kad ši istorija yra svarbi, ji padės ge-
riau pa žinti Lietuvos praeitį, papasakos apie tas kan-
čias, kurias teko patirti mūsų tautai.

Festivalyje kultūrai buvo skirtas tikrai didelis
dėmesys. Garsus lietuvių menininkas iš New Yorko
Ray Bartkus pristatė naują kūrinį – didžiulę šviesų
instaliaciją „Tiltai”, kuri yra tarsi atsvara Vakaruose
ėmusioms kilti sienoms ir įsiplieskusioms diskusi-
joms šia tema. Tai – LED konstrukcijos, sumontuo-
tos virš tvenkinio. „Pastaruoju metu tiek Ameriko-
je, tiek Europoje pradėta daug kalbėti apie sienų sta-
tymą ir panašius dalykus. Kaip atsvarą toms nesą-
monėms pastačiau tiltus. Tiltais bandysim jungti lie-
tuvius iš skirtin gų šalių ir kartu visus žmones”, –
sakė jis.

Skaičiuojama, kad festivalyje iš vi so dalyvavo
apie 3 tūkstančiai jau nų žmonių iš kelių dešimčių ša-
lių. Čia viešėjo ir 25 studentai, atvykę pa gal Lietuvių
išeivijos studentų sta žuotės (LISS) programą. Pagal
šią pro gramą studentams vasarą surandamas darbas
Lietuvoje pagal jų specialybę, jie gali papildyti savo
gyvenimo aprašymą darbo Lietuvoje patirtimi ir tuo
pačiu jie turi galimybę su stiprinti savo lietuvių
kalbos ir kul tūros žinias.

Studentus lydėjusi Sigita Šimku vienė-Rosen
džiaugėsi, kad programa festivalyje labai įdomi stu-
dentai vis kuo labai domisi ir į Ameriką parsiveš pui-
kius įspūdžius.

Nukelta į 15 psl.

Diskusijose dalyvavo ir buvęs Lietuvos ambasadorius JAV V. Ušackas (d.).

Apie filmą „Tarp pilkų debesų” kalbėjo R. Lee ir Ž. Naujokas.

R. Bartkaus instaliacija „Tiltai”.



DRAUGAS4 2016 LIEPOS 14, KETVIRTADIENIS

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

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

„Jaučiuosi prisilietęs prie istorijos”
DALIA SHILAS

Birželio 12 d. Bostono Lietuvių Bendruomenė Šv.
Petro lietuvių bažnyčioje paminėjo Gedulo ir vilties
dieną. Vienas iš renginio dalyvių, svečias iš Lietu-
vos Tomas Jankus papasakojo apie savo įsiminti-
ną patirtį:

Prieš 75 metus, birželio 14 d., prasidėjo 
masiniai lietuvių trėmimai į Sibirą

,,Tarp tremtinių  buvo ir mano senelis, kurį
įvardyčiau kaip vieną pagrindinių mano įkvėpėjų,
skatintojų ir, žinoma, visos Sibiro tragedijos pasa-
kotojų, įžiebusių manyje ugnelę, vėliau išaugusią į
didelį norą aplankyti tolimuosius Rytus. Šis troš-
kimas išsipildė visiškai netikėtai. Atsitiktinai iš-
girdęs, kad iki Misijos Sibiras’14 dalyvių atrankos re-
gistracijos liko vos kelios valandos (o norinčiųjų ke-
liauti buvo per 700), net nedvejodamas užpildžiau an-
ketą ir jau 2014 m. liepos 17 d. šešiolika narsių, aukš-
tai galvas iškėlusių jaunuolių – tarp jų ir aš – jau-
niausias ekspedicijos dalyvis – buvome išlydėti iš Vil-
niaus geležinkelio stoties į Maskvą, kur prasidėjo
ekspedicija Misija Sibiras’14. Tiesa, kitaip nei prieš
75 m., vykome savo noru, vedami smalsumo ir ne-
žinomybės jaudulio, pagarbos trėmimų aukoms,
pilietiškumo ir stiprybės jausmo.

Trumpai apie projektą

Misija Sibiras yra rengiamas Labdaros ir pa-
ramos fondo ‘Jauniems’ jaunimo pilietiškumo ir pa-
triotiškumo ugdymo projektas. Nuo projekto vyk-
dymo pradžios lietuvių tremties ir įkalinimo vieto-

Bostono lietuviai aktyviai susirinko paminėti Gedulo ir vilties dienos.                                                                      D. Shilas nuotr.

Projekto „Misija Sibiras’14” dalyvis Tomas Jankus aplankė
Gedulo ir vilties dienos minėjimą Bostone. D. Shilas nuotr.

Lesosibirske ekspedicijos dalyviai pastatė 5,5 m aukščio kryžių. 
T. Jankaus asmeninio archyvo nuotr.

Žingsniuodami Sibiro taiga, laukais, pievomis, upėmis ir pelkėmis projekto dalyviai trau-
kė lietuvių liaudies, partizanų bei tremtinių dainas. 

se Sibire jau apsilankė keturiolika jaunimo ekspe-
dicijų, sutvarkiusių daugiau kaip 100 lietuviškų ka-
pinių ir susitikusių su ten vis dar gyvenančiais lie-
tuviais.

Kiekvienas norintis dalyvauti projekte užpildo
anketą, kuri skelbiama kasmet balandžio–gegužės
mėnesiais. Iš užpildytų anketų atrenkama apie 70
žmonių, kurie yra kviečiami į antrąjį atrankos eta-
pą – bandomąjį žygį Lietuvoje. Po žygio, kuriame įvei-
kiama apie 50 km, atrenkama galutinė ekspedicijos
komanda.

Suburta nauja projekto dalyvių komanda Sibi-
re lankosi vasarą, liepos – rugpjūčio mėnesiais.
Ekspedicijoje, trunkančioje apie dvi savaites, jaunimą
lydi patyrę ekspedicijų vadovai. Pagrindinis ko-
mandos tikslas – sutvarkyti rastas lietuvių kapines,
susitikti ir pabendrauti su Sibire likusiais gyventi
tautiečiais.

Po ekspedicijos į Lietuvą grįžusi komanda pra-
deda svarbiausią projekto etapą – projekto rezulta-
tų ir veiklos pristatymus visuomenei. Tokie pri-
statymai, rengiami Lietuvos mokyklose, universi-
tetuose, bendruomenių centruose ir kitur – trunka
iki kitų metų balandžio mėnesio, t. y. iki naujos pro-
jekto dalyvių atrankos. Projekto „Misija Sibiras” da-
lyviai kasmet kviečiami pristatyti ekspedicijos
veiklą ir svetur gyvenantiems lietuviams bei už-
sieniečiams.

Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę pasidalyti
savo įspūdžiais ir patirtimi su Bostono lietuvių ben-
druomene, minint Gedulo ir vilties dieną. Ben-
druomenės nariai labai maloniai ir svetingai mane
priėmė, itin atidžiai klausėsi ir domėjosi ekspedici-
jos patirtimi. Džiugu, jog istorija sieja mus visus, kad
ir kokiame pasaulio krašte būtume.

Prisilietė prie skaudžios mūsų 
tautai ir valstybei istorijos

Kaip ir minėjau, Sibiro tema man buvo aktuali
ir įdomi ne tik Lietuvos istorijos požiūriu, bet taip pat
ir dėl asmeninių priežasčių – ji glaudžiai susijusi su
mano šeimos istorija. Senelis buvo ištremtas į Mažąjį
Ungutą, Krasnojarcko kraštą. Taip sutapo, kad mūsų
ekspedicija vyko kaip tik į Krasnojarsko kraštą, ta-
čiau lankėmės kitose vietose, o senelio tremties vie-
ta jau buvo aplankyta per ankstesnes ekspedicijas.

Šiaip ar taip, nuvykęs į Sibirą ir keliaudamas per
apleistus, beveik išnykusius kaimus, bendraudamas
su vietiniais gyventojais ir matydamas jų gyvenimo
sąlygas, pasineri į tą būtį, kuri sukuria tremties tik-
rovės vaizdus: didžiulė taiga juosia mažą gyvenvie-
tę, kurioje visą dieną dirba tremtiniai, upe plukdomi
rąstai, kertami medžiai, vyrai stengiasi išmaitinti
savo šeimą, prasimanydami įvairių žemės ūkio dar-
bų, žvejodami, tačiau po visu tuo slepiasi skausmas
ir liūdesys, veriantis kiekvieno tremtinio širdį.

Atvykę į Lesosibirską, sutvarkę lietuvių tremti-
nių kapines, pastatėme 5,5 m aukščio kryžių. Iššūkis
buvo ne tik tokį pagaminti, bet taip pat ir įstatyti. Ke-
liaudami ir ieškodami lietuvių tremtinių gyvenviečių,
kapinių susidūrėme su daugybę sunkumų, ne tik fi-
zinių, bet ir emocinių, nes žygiuoti tris dienas kal-
votomis vietovėmis, stengiantis nesutikti meškų ir
įveikti atstumą sveikam, nešant ant pečių 20 kg kup-
rinę, buvo tikras išbandymas. Tačiau, pasak mūsų eks-
pedicijos vado, buvome ypač vieningi ir labai dainingi.
Žingsniuodami Sibiro taiga, laukais, pievomis, upė-
mis ir pelkėmis traukėme lietuviškas dainas, tarp jų
ir partizanų bei tremtinių dainas. Be to, visą kelią ly-
dėjo uodai. Man jie ‘draugiją’ palaikė visą parą.
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MILDA STANISLAUSKAITĖ

Saulėtą sekmadienio, birželio 12 d., rytą po šv. Mi-
šių susirinkome New Yorko Apreiškimo para-
pijos salėje paminėti Gedulo ir vilties dieną. Mi-

nėjimą vedė JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) New
Yorko miesto apylinkės pirmininkė Rasa Sprindys.
Invokaciją sukalbėjo kunigas Vytautas Volertas.
Amerikos ir Lietuvos himnus kartu su susirinkusiais
sugiedojo New Yorko Apreiškimo parapijos choras.
Lietuvos generalinio konsulato New Yorke antroji
sekretorė Aistė Jakštienė savo kalboje prisiminė bai-
sius pokario meto trėmimus.

Minėjime dalyvavo trys tremtiniai: Teresė Pa-
škevičiūtė, Vytautas Čereška ir Irena Bladykienė –

jie buvo pakviesti uždegti žvakutes, kartu su visais
pagerbti mirusius tremtinius ir pasidalinti prisi-
minimais. Vytautas Čereška pasakojo, kaip lietuviai
buvo išvežti ir kaip jiems buvo pasakyta, palik-
tiems šaltose Sibiro platybėse, kad jei norės – išgy-
vens… Žinoma, kai kurie išgyveno, nes jokia valdžia
nenugalės žmogaus noro gyventi. V. Čereška primi-
nė, kad per sunkius laikus lietuviai tampa vieningi
ir kad tą vieningumą reikia išlaikyti. 

Meninę dalį atliko New Yorko lietuvių mėgėjų te-
atro vadovė Vida Wilson ir Artūras Wilson. Vida Wil-
son tvirtu balsu ir jautria širdimi skaitė Antano Miš-
kinio ir Sigito Gedos eilėraščius. Jai pianinu prita-
rė A. Wilson, atlikdamas kompozitorių Ludwig van
Beethoven ir Dmitrijaus Šostakovičiaus kūrinius. 

Teatro grupės narys ir istorikas Valdas Buožys
papasakojo apie graudžią tremtinių istoriją. Baisiau -
sia tai, kad jau 1935 metais buvo suplanuoti vežimai
ir buvo paruošta 320,000 bylų. Jis priminė apie anks-
tesnes rusų agresijas ir iškėlė klausimą, ar galima
iš amžino Lietuvos priešo tikėtis malonės. 

Po minėjimo buvo galima apžiūrėti Gintauto
Martynaičio piešinių parodą. G. Martynaitis buvo iš-
vežtas į Sibirą ir savo piešiniuose įamžino liūdnus
prisiminimus. Jie rodo visą procesą, kaip žmonės
buvo vežami, kaip jie dirbo lageriuose ir bandė iš-
gyventi Sibiro gilumoje.

Milda Stanislauskaitė – JAV LB New Yorko mies-
to apylinkės valdybos narė.

Susitiko su Sibire
gyvenančiais lietuviais

Ekspedicijos metu sutvarkėme 9 tremtinių ir po-
litinių kalinių kapines bei susitikome su Krasno-
jarsko srityje vis dar gyvenančiais lietuviais. Kodėl
jie negrįžo į Lietuvą? Kodėl jie dar ten? Jie buvo su-
grįžę, bet nieko nerado: nei ūkio, nei stogo, nei kai-
myno – čia jie, tremtiniai, neturėjo nieko, todėl pa-
sirinko likti Sibire, kur gyvenimas jau buvo įgavęs
pagreitį, kur kiemo darželyje žydėjo gėlės, o daržo lys-
vėje augo bulvės, nors ir toliau puoselėja viltį kada
nors grįžti į tėvynę. 

Kaip sutikti vietiniai rusų gyventojai sakė, lie-
tuviai išsiskyrė tuo, jog buvo nagingi, darbštūs,
ūkiški ir labai draugiški. Jie ne tik prasigyveno, su-
sikūrė ūkius, bet taip pat ir rusų tremtinius išmokė
ūkio darbų. Kaime lietuvių namą-baraką atskirsi iš-

kart – tuo įsitikinome ir mes patys: namas sutvar-
kytas, palangės nudažytos, kieme žydi gėlės, tvora
tvarkinga, neišvirtusi.

Sako, jog ši ekspedicija keičia. Keičia požiūrį, kei-
čia mąstymą, galbūt keičia vienus ar kitus gyveni-
mo etapo sprendimus. Ir aš jaučiuosi prisilietęs
prie istorijos, kuri yra ypač skaudi mūsų tautai ir
valstybei. Greičiausiai nesuklysiu teigdamas, jog anų
tolimų įvykių pasekmes jaučiame ir dabar, tačiau pa-
tirtis, įgyta būnant ten, Sibire, vaikščiojant mūsų se-
nelių ir protėvių išmintais takais, kuriais jie eidavo
tam, kad išgyventų, mane sustiprina ir įpareigoja.
Mūsų tėvynainiai aukojo viską, kad išsaugotų ne tik
savo gyvybes, bet taip pat ir lietuvybę, istoriją, ver-
tybes ir papročius, kuriuos galėtų perduoti savo at-
žaloms.

Nors ir esu aistringas krepšinio gerbėjas, manau,
kad nė vienas laimėtas medalis neprivertė taip di-
džiuotis Lietuva, kaip stovėjimas susikibus už ran-
kų, giedant Tautišką giesmę Sibire, kapinėse, ap-
suptose laukinės taigos, tačiau persmelktose sakra-
lumo ir istorijos dvasios. Išlaikykime ir saugokime
vienybės dvasią”.

Džiazo vokalistė, kompozitorė ir aranžuotoja Simona
Minns atlieka partizanų dainas.                    D. Shilas nuotr.

Bostone vykusiame Gedulo ir vilties minėjime
dalyvavo ir nuolatinė lietuvybės išeivijoje
puoselėtoja, džiazo vokalistė, kompozitorė ir

aranžuotoja Simona Minns ir, pritardama kanklė-
mis, atliko partizanų ir kitas dainas.

Baigusi džiazo vokalo bakalauro studijas Vil-
niuje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, o prieš
metus Berklee muzikos koledže (Berklee College of
Music) įgijusi šiuolaikinės kompozicijos ir prodiu-
savimo specialybę, šiuo metu pasirodo scenoje at-
likdama savo kurtus šokio spektaklius, dirba kaip
aranžuotoja ir kitų atlikėjų albumų prodiusere,
rašo muziką Lietuvos kameriniams orkestrams. Si-
mona daug koncertuoja  ne tik kaip džiazo daini-
ninkė, bet ir kaip kanklinininkė, atlikdama lietuvių
liaudies dainas solo arba su savo vyru Dorsey Minns
ar kolegomis iš koledžo.

„Iki šio koncerto mano repertuare nebuvo par-
tizanų dainų, – sakė Simona Minns, – tačiau Ben-
druomenės pirmininkei Rimai Girniuvienei pasiū-
lius, nusprendžiau praplėsti savo repertuarą. Tai liūd-
nos ir žiaurios dainos, tikrai nuspalvinančios to laik-
mečio žmonių godas, baimes ir viltis.”

Simona, pritardama kanklėmis, atliko Gintarės
Jautakai tės „Viešpaties leliją” ir šias partizanų dai-
nas:  „Gal pavargai”,  „Palinko liepa šalia ke-
lio”, „Alyte”, „Ant aukštų kalnelių”.

Renginio metu Bendruomenės pirmininkė Rima
Girniuvienė kvietė visus, turinčius Lietuvos pilie-
tybę, pasirašyti PRIEŠ Baltarusijos Astravo atomi-
nės elektrinės statybą, vykdomą vos už 20 km nuo
Lietuvos sienos. Naujosios Anglijos apygardos pir-
mininkė Regina Balčaitienė pasidžiaugdama, kad
Bostono lietuviai kasmet susirenka paminėti šią
svarbią tautai dieną, apžvelgė ir visų lietuviškų apy-
linkių veiklą. Pristatydama susirinkusiesiems žur-
nalą „Pasaulio lietuvis”, kviečiau visus ne tik skai-
tyti, bet ir rašyti.

Dėkojame Tomui Jankui ir Simonai Minns už
prisilietimą prie mūsų istorijos. 

Ekspedicijos dalyviai prisilietė prie skaudžios Lietuvos is-
torijos.                              T. Jankaus asmeninio archyvo nuotr.

Gedulo ir vilties dienos minėjime 
dalyvavo Simona Minns

Gedulo ir vilties dienos minėjimas New Yorke

JAV LB New Yorko miesto apylinkė paminėjo Gedulo ir vilties dieną. Iš kairės: New Yorko
lietuvių mėgėjų teatro vadovė Vida Bladykaitė-Wilson, Artūras Wilson, tremtinė Irena Bla-
dykienė, istorikas Valdas Buožys, JAV LB New Yorko miesto apylinkės pirmininkė Rasa Sprin-
dys, tremtiniai Teresė Paškevičiūtė ir Vytautas Čereška.                     Raimundo Šližio nuotr.

Sibiro tremtinys Vytautas Čereška dalijosi
savo prisiminimais.

New Yorko lietuvių mėgėjų teatro grupės na-
rys ir istorikas Valdas Buožys papasakojo
apie graudžią tremtinių istoriją.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Sesės, broliai ir bičiuliai,

Kviečiame atvykti į stovyklą ,,Ra  kas – 60” atšvęsti gar bingą sto vyk los
gyvavimo sukaktį.

Liepos 21 d., ketvirtadienį, 6:45 val. v. iškilmingų apeigų metu už ka sime
,,Time Capsule”.

Liepos 22 d., penktadienį, įvairiuo se užsiėmimuose švęsime  stovyklos
gimtadienį. Vakare – pokylis su šokiais.

Apie dalyvavimą prašome praneš ti sesei Renatai Borucki tel.: 630-272-
6368 arba el. paštu: sese. renatab-@gmail.com. Iki pasima tymo!

S. fil. Beatričė Želvytė, augu-
si Lemonto apylinkėje, dabar gy-
vena Seattle, WA. Baigusi Illinois
State University, šiuo metu dirba
projektų inžiniere „Performance
Contracting” susivienijime, Seattle. 

S. fil. Beatričė Akademikų skau-
 tų sąjūdyje (A.S.S.) yra centro va-
dijos sekretorė. Šią kadenciją ji no-
rėtų su kaupti visus A.S.S. susirinki-
mų do kumentus ir efektyviai ben-
drauti su A.S.S. nariais.

s. fil. Beatričės Želvytės
albumo nuotr.

V.S. FIL. AUŠRA 

JASAITYTĖ PETRY

Sunku patikėti, kad jau praeityje nuo-
stabioji XV Lietuvių tautinių šo kių šven-
tė Baltimorėje ir dabar į Rako sto vyklą
jau suvažiuoja skautai ir skau tės iš Le-
monto, Čikagos, Detroito, Washingto-
no, Clevelando, Alaskos ir net iš tolimojo
Paryžiaus džiaugtis Rako miškais, skau-
tauti su savo drau gais. Mūsų skautams
ir skau tėms nereikėjo draugams saky-
ti „su die”, tik „iki pasimatymo už sa-
vaitės ar dviejų”.

Pirmoji stovykla – tai Buriavimo
stovykla, kurią ruošia jūrų skau-
tai ir jūrų skautės. Jai šiais me-

tais vado vauja g.v.v. Goda Inokaitytė.
Būdama šokėja ir šokusi šventėje, ji vis
tik ra do laiko perduoti savo meilę jū-
rinei programai ir surengti šią sto-
vyklą. Stovyklos surengimas – ne-
lengvas dar bas, bet, geram štabui pa-
dedant, sesė Goda paruošė nuostabią
programą. Sesės Godos pagrindinį šta-
bą sudaro: Daumantė Kaveckaitė, Lo-
re ta Sutkutė, Vaida Narytė; instruk-
toriai – Viva Bartkus, Lilija Gelažis,
Maya Chiapetta, Lukas Rasutis, Erika
Katkauskaitė, Darija Kelpšai tė, Viole-
ta Kelpšaitė, Adomas Kelpša, Ugnė
Narbutaitė, Sabina Markval das, Darius
Dirmantas, Albertas Ke relis, Rasa Ke-
relytė; vandens direktorius – Petras Re-
meikis; vandens sargai – Olivija Petry
ir Zenius Liubins kas; slaugė – Onutė
Savickienė; nakti nės programos va-

Rako vasaros stovykloms artėjant

dovės – Julija Stro putė, Alissa Pociūtė,
Krista Mikaliū naitė; fotografė – Eris-
tida Butkevi čiū tė; šeimininkės – Rasa
Sutkutė, Alma Noreika, Ingrida Fer-
rell; ūkve dys – Audrius Kirvelaitis;
virtuvės ir atliekų išvežimo priežiūra
– Jazmina Raudytė. Šioje stovykloje sto-
vyklautojai išmoks arba patobulins
buriavimo įgūdžius bei išmoks valdy-
ti kitus laivus. Šioje stovykloje sto-
vyklaus apie 40 skautų ir skaučių, ir tai
bus ne tik jūrų skautai, bet, kaip sa-
koma, ir žemės skautai. Buriavimo
stovykla prasidėjo šeštadienį, liepos 9
d., ir baigsis liepos 16 d.

Šiais metais Rako stovykla švęs 60
metų jubiliejų. Džiugu, kad Rakas dar
toks gyvybingas ir kad miškai mū sų
dar neišvarė. Tad liepos 16–23 dienomis
vėl skambės lietuviškos skautiškos
dainos. 

Į šią stovyklą atvyks apie 150 sto-
 vyk lautojų. Stovyklos tema: „Rakas –
60!” Stovykla vyks tik savaitę, bet die-
 notvarkė bus kupina skautiškų užsi-
 ėmimų. 

Pagrindinė šios stovyklos virši-
 ninkė – v.s. fil. Renata Ramanaus kaitė-
Borucki. Štabą sudaro: Ramona Že-
maitienė (komen dantė/viršinin kės pa-
vaduotoja); vyriausiasis šeimininkas –
Saulius Šoliūnas; iškylos koordinato-
rė – Žiba Kairytė-Lapp; re gistracija – Li-
dija Šoliūnienė; vandens direktorius –
Petras Remeikis; vandens sargai – Oli-
vija Petry, Zenius Liubinskas, Gabija
Trečiokaitė; slau gės – Alina Davies ir
Julija Deuschle; naktinė sargyba –
Raimundas Cicė nas; Aušros Vartų/Ker-
navės tunto viršininkė – Judita Ur-
baitė-Hoch; Ne rijos tunto viršininkės

– Karana Stro pienė ir Karina Cicėnie-
nė; Lituani cos tunto viršininkas – Ri-
čardas Chia petta; mažiausiųjų skau-
tukų stovyklos viršininkės – Vilija
Gar bon kienė ir Rasa Milo.

Šioje stovykloje skautams ir skau-
 tėms bus progos pažvelgti į pra eitį. Kas-
dien švęsime Rako stovyklos dešimt-
mečius ir baigsime stovyklą 60-mečio
pokyliu.

Atvykę stovyklautojai ras nema žai
pakeitimų. Dažnai stovyklos pag rindi-
nė valgykla būdavo Lituanicos pasto-
gėje. Rako administracijos Lėšų telki-
mo komiteto, Renatos Borucki, Sau-
liaus Šoliūno, Dainiaus Petronio ir
kitų darbininkų dėka Aušros Vartų pa-
stovyklės virtuvė buvo atnaujinta ir da-

bar tampa pagrindine virtuve. Čia bus
galima susodinti daugiau stovyklau-
tojų. Atnaujinta ir ambulatorija. Tai ko-
miteto, Andriaus Rasu čio, Petro Re-
meikis bei ir kitų dar bininkų nuopel-
nas. 

Ruošiantis artėjančiai X Tautinei
stovyklai, kuri vyks 2018 m. liepos
mė nesį, Rako atnaujinimas vyksta
nuolat, daug kas atvyksta padėti at nau-
jinti mūsų brangių Rako namų, kad
mūsų skautai ir skautės ir toliau
džiaugtųsi šiais miškais ir augtų lie tu-
viškoje, skautiškoje šeimoje.

V.s. fil. Aušra Jasaitytė Petry – Ra ko sto-
vyklos direktorė

,,Verpsčių” būrelio narės nepailsdamos verpia savo ,,kuodelius”. Iš k. sėdi: Vida Rimienė,
Birutė Nalienė, Milda Lauraitienė, Rūta Daukienė, Daiva Luneckaitė-Bulicz, Irena Grigai-
tienė; stovi: Ritonė Rudaitienė, Daila Liubinskienė, Aldona Rauchienė, Danutė Korzonie-
nė, Genovaitė Treinienė, Nijolė Martinaitytė-Nelson.

,,Verpsčių” būrelio archyvo nuotr.

Susipažinkime su Akademikų skautų sąjungos vadija
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Kunigo Alfonso Petrulio ta kais
EGLĖ DIKČIENĖ

Šlama šimtamečiai klevai, augantys prie mūrinės Mus-
ninkų Švenčiausios Trejybės bažnyčios tvoros. Skam-
ba varpas, kviečiantis Musninkų parapijos tikin-
čiuosius į Mišias. Ne vienas tikintysis, eidamas į Mi-
šias, sustoja prie šventoriuje palaidotų kunigų kapų.
Čia amžino poilsio atgulė Musninkuose dirbę kuni-
gai: Laurynas Stasiūnas, Kazimieras Pielutis, Leonas
Smalinskas.   Čia ir kunigo Alfonso Petrulio kapas. Ku-
nigas Alfonsas Petrulis buvo Nepriklausomybės akto
signataras. Centrinė miestelio aikštė  pavadinta jo var-
du. 2011 metais, Musninkų gimnazijos bendruome-
nei pageidaujant, gimnazijai buvo suteiktas Nepri-
klausomybės akto signataro kunigo Alfonso Petru-
lio vardas. Kasmet Vasario 16-ąją musninkiečiai pa-
gerbia  Nepriklausomybės akto signataro kunigo Al-
fonso Petrulio atminimą. 

Kun. A. Petrulis Musninkuose dirbo neilgai.
1928 metais jis buvo paskirtas į Musninkus ir
klebonavo čia apie pusę metų. Eidamas at-

našauti šv. Mišių, užgeso tiesiog prie altoriaus.
Kun. A. Petrulio ganytojiškasis darbas nebuvo leng-
vas. Jis daug kartų buvo kilnojamas iš vienos para-
pijos į kitą, nes, nuvykęs į jam pavestą parapiją, rū-
pinosi, kad sielovada, kultūrinė ir švietimo veikla
vyktų ne tik lenkų, bet ir lietuvių kalba. Dvasiškio
darbą jis dirbo Bagdonavo filijoje, Joniškyje, Mai-
šiagaloje, Nalibokuose, Marcinkonyse, Pivašiūnuo-
se, Paparčiuose.

Paskaityti apie A. Petrulį ir jo darbus galima in-
ternete, literatūrologo Viktoro Aleknos biog rafinėje
apybraižoje ,,Neprik lauso mybės akto signataras
kunigas Alfonsas Petrulis”, Algimanto Liekio kny-
goje ,,Signatarai”, Stanislovo Kiškio knygoje ,,Kris-
taus pašauktieji” ir kituose šaltiniuose, tačiau dar
įdomiau pabūti tose vietose, kuriose gyveno ir dir-
bo šis garbingas žmogus, susipažinti su žmonėmis,
kuriems taip pat, kaip ir mums, musninkiečiams,
rūpi išsaugoti Nepriklausomybės akto signataro
kun. A. Petrulio atminimą. Musninkų miestelio
kultūros puoselėtojų bendruomenės ,,Spin dulys”
nariams – Helenai Vaicekaus kienei ir Leonui Vai-
cekauskui bei musninkiečiui, Lietuvos istorijos
laikraščio ,,Voruta” vyriausiajam redaktoriui Juo-
zui Vercinkevičiui kilo mintis – pasiūlyti bendruo-
menės ,,Spindulys” nariams pakeliauti Nepriklau-
somybės akto signataro kun. A. Petrulio takais.
Bendruomenės ,,Spindulys” nariai entuziastingai pa-
laikė šį pasiūlymą. Susibūrė darbo grupė, kuri ėmė-
si organizacinių kelionės darbų. Buvo nuspręsta į ke-
lionę pakviesti ne tik ,,Spindulio”, bet ir kitų ben-
druomenių narius,   keliauti dvi dienas, aplankant
Paparčius, Trakus, Pivašiūnus, Druskininkus, Liš-
kiavą, Marcinkonis. 

Birželio 25 dienos rytą (kun. A. Petrulis mirė 1928
m. birželio 28 d.) keturiasdešimt įvairaus amžiaus ke-
lionės dalyvių  (vaikų, tėvų, senelių) susirinko Mus-
ninkų Šv. Trejybės bažnyčios šventoriuje prie kunigo
kapo. Pagerbę A. Petrulio atminimą ir  klebonui V.
Balniui palinkėjus laimingo kelio, išvažiavome.

Pirmiausia sustojome Aušrinės Marijos moterų
vienuolyne, esančiame Kaišiado rių rajone, Papar -
čių kaime. Mus maloniai sutiko vieno asketiškiau-
sių bei uždariausių vienuoly nų Lietuvoje vienuolė.
Pakvie tusi į svečių kiemelį, ji papasakojo vienuolyno
atsiradimo istoriją. Atsakė į įvairius klausimus. Buvo
įdomu sužinoti, kaip seselės patenka į vienuolyną,
kokios regulos laikosi, kaip tvarko savo buitį,  ben-
drauja su žmonėmis, gyvenančiais už vienuolyno sie-
nų. Seselė kalbėjo apie pašaukimą, santykį su Die-
vu. Kelionė dalyviai aplankė vienuolyno bažnyčią. 

Sustojome prie Paparčių Šv. vyskupo Stanislo-
vo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios, esan-
čios  Paparčių kaime. Čia 1927– 1928 m. klebonavo Al-
fonsas Petrulis. Paparčiuose jo atminimui yra pa-
statytas paminklas.

Užsukome į Guronis, esančius Kaišiadorių ra-
jone. Aplankėme kardinolo Vincento Sladkevičiaus
tėviškę. Čia mus pasitiko SJE Eucharistinio Jė-
zaus seserų kongregacijos vienuolė. Ji papasakojo

vienuolyno atsiradimo istoriją, supažin dino su pa-
roda, skirta V. Sladkevičiui. Vėliau apžiūrėjome
Rožinio muziejinę ekspoziciją. Pasivaikščiojome
Roži nio slėpinių parke, atidarytame 2006 m. Pasi-
grožėjome skulptūromis ir freskomis, kurias nuta-
pė dailininkas prof. Antanas Kmieliauskas. 

Užsukome į Trakus. Čia susitikome su kraštie-
čiu J. Vercinkevičiumi – žurnalistu, redaktoriumi,
leidėju. Būtent jo vadovaujama leidykla ,,Voruta” 1996
m. išleido literatūrologo V. Aleknos biografinę apy-
braižą ,,Nepriklausomybės akto signataras kunigas
Alfonsas Petrulis”. J. Vercinkevičius pakvietė apsi-
lankyti Trakų bažnyčioje. Papasakojo bažnyčios is-
toriją, supažindino su meno vertybėmis, esančiomis
bažnyčioje. Vėliau visus kelionės dalyvius kraštie-
tis pavaišino pietumis – kibinais, kurie laikomi
tautiniu Trakų karaimų paveldu. Papietavę, pusva-
landį atsipūtę, suvilgę kojas ežere, keliavome toliau. 

Pasiekėme Pivašiūnus. Čia mus svetingai pasi-
tiko Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dan-
gų parapijos bažnyčios klebonas, Alytaus dekanato
dekanas, monsinjoras Vincas Baublys. Sužinojęs
,,Spindulio” bendruomenės narių kelionės tikslą, la-
bai nudžiugo. Monsinjoras sakė, kad per trisdešimt
jo kunigavimo metų pirmą kartą tenka bendrauti su
bendruomene, kuri domisi savo parapijoje dirbusio
kunigo gyvenimu ir veikla, skiria Mišių auką jo at-
minimui. Klebonas papasakojo Pivašiūnų bažnyčios
istoriją, supažindino su meno vertybėmis, esančio-

mis bažnyčioje. Priminė, kad   kun. A. Petrulis
1911–1927 m. Pivašiūnuose dirbo parapijos klebonu.
Dirbdamas Pivašiūnuose stengėsi, kad lietuvių kal-
ba būtų vartojama bažnyčioje, rūpinosi atnaujinti lie-
tuviškų poterių kalbą. 1909 m. kartu su J. Kukta buvo
išrinktas į mišrią komisiją lietuvių – lenkų ginčams
spręsti. Gyvendamas Pivašiūnuose įsteigė ,,Blaivy-
bės” ir „Ryto” draugijas, leido katalikišką laikraštį
„Aušra”. 1917 m. buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą,
1918 m. tapo Lietuvos Nepriklausomybės akto sig-
nataru. Klebonas Musninkų bendruomenei ,,Spin-
dulys” padovanojo lankstinukų apie kun. Petrulį. Vė-
liau buvo aukojamos šv. Mišios Nepriklausomybės
akto signataro kun. A. Petrulio atminimui. Vienas iš
Mišių ministrantų buvo ir musninkietis, kelionės da-
lyvis Tautvydas Dikčius. Po šv. Mišių  monsinjoras
V. Baublys keliautojams parodė restauruotą klebo-
niją, papasakojo parapijos istoriją. Pakvietė pasi-
žiūrėti filmo apie Dievo tarną arkivyskupą Teofilių
Matulionį. Priminė, kad vyksta beatifikacijos pro-
cesas, kuriuo siekiama  T. Matulionį paskelbti pa-
laimintuoju. Atsisveikinę su monsinjoru keliavome
toliau.      

Nakvynei užsukome į Druskininkus – vieną gra-
žiausių Lietuvos kurortų. Išvarginti didelių vasaros
karščių, džiaugėmės Druskonių ežero gaiva, grožė-
jomės dainuojančiu fontanu, Druskininkų miesto gė-
lynais.

Nukelta į 15 psl.

Keliautojai prie kun. Alfonso Petrulio paminklo Musninkuose. Rengėjų nuotraukos 

Kelionės dalyviai Pivašiūnų bažnyčioje.
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VIDA KUPRYTĖ

Aš ten buvau, bet ne viską mačiau, – nemačiau nei Bal-
timorės uosto, nei garsiojo akvariumo, neparagavau
nei Lietuvių namų balandėlių, nei Baltimorės vėžlių.
Bet liepos 1–3 dienomis ir nevykau į Baltimorę kaip
turistė – vykau pasigrožėti XV Lietuvių tautinių šokių
švente ir vėl pajusti tautos meilės jausmą didelės lie-
tuvių minios apsuptyje. Tie išgyvenimai prasidėjo tik
atvykus – kelios dienos iki šventės. Kur nepasisuki,
akys pastebi seniai matytus veidus, grįžta prisimini-
mai, užsimezga kalbos, kurios greitai nenutrūksta. 

ĮŠokių šventę atvykęs LR kultūros ministras Ša-
rūnas Birutis svarstė: ,,Sau pagalvojau – su kuo
palyginti šią Šokių šventę? Šią vasarą dalyvavau

nemažai atlaidų Aukštaitijos krašte. Taigi man čia
didžiuliai, didžiuliai atlaidai, į kuriuos susirenka visi
lietuviai ir jų draugai. Jau trečią dieną jaučiu tą ben-
drą širdžių plakimą, bendrą jausmą, bendrą meilę
mūsų tėvynei!”

Sunku viską aprėpti keliose pastraipose, todėl
teks pasitenkinti kelių įspūdžių papasakojimu ir ti-
kėtis, kad ir kiti dalyviai mūsų spaudoje aprašys savo
patyrimus.

Baltimorė

Šokių šventė vyko Baltimorės šerdyje, prie uos-
to. Pirmą kartą čia atvykusiai miestas atrodė ap-
dulkėjęs ir pavargęs. Nenuostabu – čia kvepia anks-
tyvąja industrinės Amerikos istorija. Šokių šventė
vyko „Royal Farms” arenoje, tik keli kvartalai nuo
šventės dalyvių viešbučių. Todėl lietuviai tarp savo
gyvenviečių ir repeticijų arenoje kursavo pėsčiomis.
Gyvenamųjų namų ar butų lyg ir nematyti, nors gat-
vėse nemažai čiabuvių, miegančių po atviru dan-
gumi, ant kieto kartono, ar elgetaujančių. Juos die-
ną naktį apeidavo sportiškai apsirengę lietuviai. Jei
gatvėje garsiai sušunki „Labas!”, visi atsisuka:
„Kas čia sveikinasi?” Lyg kitų tautybių žmonių čia
nebūtų buvę.

Hilton viešbutis

Šitame viešbuty gyveno beveik visi šventės šo-
kėjai ir daugelis žiūrovų. Tik įėjus į didžiulę priė-
mimo salę tenka užsiimti ausis – toks garsas, lyg pa-
state buvo užvestas lėktuvo variklis. Tai lietuvių šur-
mulys – seniai nesimačiusių, naujai susipažinusių.
Eskalatoriumi pasikėlus į antrą aukštą – mugė,
kur buvo galima nusipirkti bilietus į įvairius sa-

vaitgalio renginius, vakarienes ir į pačią Šokių
šventę. Ryškiais oranžiniais marškinėliais pasi-
puošę savanoriai atsidavusiai budėjo ir draugiškai
atsakinėjo į svečių klausimus. Šie savanoriai buvo
akivaizdus pavyzdys, kaip gerai ši šventė buvo or-
ganizuota, nes yra gerai žinomas dėsnis: atidumas
mažuose reikaluose atspindi rūpestį dideliuose.
Mugė bruzdėjo visą savaitgalį. Kvepėjo ,,Linos ska-
numynų” iš New Jersey rūkytos dešros ir juoda duo-
na, visi ragavo Elizabeth ir Joseph Liudžių iš Con-
necticuto valstijos šakočio. Daug kas pirko gintari-
nius papuošalus. Buvo galima susipažinti su Ne-
ringos stovyklos naująja korporacija, Šiluvos kop-
lyčios jubiliejine švente. Susipažinimui buvo dali-
jamas ,,Draugas”, angliškasis ,,Draugas New” ir ,,Lit-
huanian Heritage”. Šalia mugės veikė Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro paruošta išeivijos tautinių
šokių švenčių istorijos paroda. 

Toną davė
Jurgis Didžiulis

Penktadienio vakarą
viešbutyje koncertavo po-
puliarusis dainininkas Jur-
gis Dižiulis – kilęs iš Ko-
lumbijos, gyvenantis Lietu-
voje. Savo moderniu ritmu,
bet lietuviška gaida jis pri-
traukė didelį būrį klausyto-
jų, kurie vietoj nestovėjo, o
visą naktį šoko, trepsėjo.
Kai jis ant scenos pakvietė
šokti savanorius, į priekį
buvo išstumta čikagietė In-
drė Bielskutė, – imk dabar ir
šok! Ir ji nustebino visus
savo grakščiais judesiais,
kuriuos salėje susirinku-
sieji bandė mėgdžioti, bet
retas teįstengė. Pasirodo,
kad Indrė ne tik ilgametė Či-
kagos „Grandies” grupės šo-
kėja, bet ir baleto mėgėja,
kuri treniruojasi žymiojoje
Čikagos „Hubbard Dance
School”. Vėliau Jurgis Di-
džiulis nusileido į salę ir be-
matant buvo apsuptas šokė-
jų rato. Arčiausiai jo – mo-
kyklinio amžiaus vaikai,
juos supo paaugliai, tada
studentai, o iš išorės – jau

pensijon žengiantys „baby boomers”, prisiminę
savo jaunystės dienas. Šią kompaniją teko išsklaidyti
priverstinai, nes kitą dieną laukė ankstyvas kėli-
masis ir visą dieną trunkančios šventės repeticijos.

Šeštadienis – repeticijų diena

Įdomu stebėti Šokių šventės repeticijas. Grupės,
uniformuotos savais marškinėliais, sudaro ryškių
spalvų kaleidoskopinį raštą. Galima justi nemažai
įtampos ir jaudulio, vienos grupės paklysta, kitos pa-
vėluotai įstoja į šokio sūkurį. Per vienos dienos re-
peticiją turi susišokti ir išmokti sudėtingus įėjimus,
išėjimus ir perėjimus 46 grupės. Tai buvo pasiekta
dėka šventės meno vadovo Tomo Mikuckio, kuris per
garsiakalbį ramiai ir kantriai davė nurodymus, šo-
kėjus pagirdamas ir padrąsindamas, kol galų gale vis-
kas sukrito į savo vietas.

Kas buvo pastebėta ir kuom pasigrožėta Baltimorėje liepos 1–3 d.

Šokių raštai gražiausi iš viršaus. Vidos Kuprytės nuotr.

Šokių šventė paukščio žvilgsniu

Aleta Juozelskytė ir Tadas Varaneckas. Jono Kuprio nuotraukos
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Šv. Mišios Šv. Alfonso šventovėje

Reikia šventės organizatorius pa-
girti, kad skatino Šokių šventės daly-
vius dalyvauti Mišiose vietinėje isto-
rinėje lietuvių parapijoje, o ne, kaip jau
dažnai būna, kokioje viešbučio salėje.
Nors Šv. Alfonso šventovė statyta ne lie-
tuvių, bet ji nuo 1917 m. tarnauja lie-
tuviams. Bažnyčios prieangyje yra at-
minimo lenta kun. Kazimierui Puge-
vičiui, kuris tarnavo toje bažnyčioje.
Kun. Pugevičius, buvęs žiniasklaidos
specialistas, vadovavo Lietuvių infor-
macijos centrui New Yorke, rūpinosi
„Lietuvių Katalikų Bažnyčios kroni-
kos” vertimu į anglų kalbą ir skleidė
jos žinias amerikiečiams.

Savaitgalio vainikavimas: 
Šokių šventė

Pagaliau, po trejų metų ruošimosi, tūks-
tančių valandų repeticijų ir trijų dienų lie-
tuvių spūsties „Royal Farms” arenoje pra-
sidėjo XV Lietuvių tautinių šokių šventė. Už-
kulisiuose – margumynas gražiausių, įvai-
riausių tautinių drabužių. Juodaodžiai are-
nos tarnautojai, per praėjusios dienos repe-
ticiją išmokę kelis lietuviškus išsireiški-
mus, sveikino atvykusius ,,Labas!”, ,,Sveiki
atvykę!” ir tikrino bilietus. 

Žiūrovams susėdus ir užpildžius beveik
visas vietas iki pirmojo balkono, salė aptemo.
Į areną iš keturių kampų įžygiavo šokėjų gru-
pės. Pirmoji – šventės meno vadovo Tomo Mi-
kuckio vadovaujamas Bostono ,,Sambūris”,
paskutinioji – šventės šeimininkų, Balti-
morės ,,Malūnas”, o tarp jų – visos kitos, iš
viso 44 grupės (33 iš JAV, šešios iš Kanados).
Ypač šiltai buvo sutiktos grupės, atvykusios
iš toliau: ,,Ave Vita” iš Kauno, ,,Grandinėlė”
iš Panevėžio, ,,Baltija” iš Švedijos, ,,Versmė”
iš Jungtinės Karalystės ir ,,Vija” iš Izraelio.
Iš viso susirinko apie 1 800 šokėjų, – tai di-
džiausias šokėjų būrys išeivijos tautinių šo-
kių švenčių istorijoje. 

Didžiuliame ekrane dalyvius pasveikino
Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė,
buvo sugiedoti JAV, Kanados ir Lietuvos himnai. Ir
prasidėjo šokiai.

Visiems išdalintoje programos knygutėje meno
vadovas Tomas Mikuckis paaiškino šventės pava-
dinimą „Šaukia ten tave kelionė” – poeto Bernardo
Brazdžionio žodžiai išreiškia lietuvių išeivių ilgą ke-
lią, kuriuo ir toliau kartu keliaujama. Pirmasis šo-
kis – saulė nušvietė lietuvių tautą. Grupelė šokėjų ža-
dina saulę, po jos spinduliais jungiasi vis daugiau šo-
kėjų, kurie sukuria saulės ratą. Šokio aikštė pama-
žu švinta. Iš šio šokio pereinama į visų mėgstamą
,,Blezdingėlę”. Visi pirmosios dalies šokiai vaizduoja,
iš kur esame kilę, – buvo parodyti žydintys sodai, ža-
lios girios, ūkio darbai – kanapės sėjimas ir kalvelio
žagrės kalimas, o pabaigoje – vaikučių šokis su ma-
lūnėliais, kurį nejučia pakeitė studentų greitas
,,Malūnas”. Visa arena drebėjo nuo šokėjų trepsėji-
mo ir žiūrovų į taktą plojimo.

Antroje dalyje, po pertraukos, buvo tęsiami lie-
tuvių darbų šokiai – ,,Džigūnas” – arklių jaukinimas,

,,Medkirčiai” – miškininkystės darbai, ,,Kubilinis”
– sėja, ,,Tolkašokis” – siūlų verpimas, „Aštuonnytis”
– audimas, ,,Jerubėlė”, ,Abrūsėlis” ir ,,Pukietka” –
šokiai su išaustomis drobėmis, o po to greiti, žais-
mingi šokiai – ,,Varžytinių polka” ir ,,Liuoksinis”. 

Trečioji dalis – „Po aukštaisiais skliautais” iškėlė
ateities lūkesčius ir lietuvių keleivių svajotą grįži-
mą į tėvynę. Pirmasis šokis ,,Ak, norėtum grįžti”
buvo sukurtas prof. Laimutės Kisielienės šiai šokių
šventei. Šokis sušoktas beveik tamsoje, šokio raštus
braižė tik šokėjų rankose laikomi žibintai. Vaizdas
– pasakiškas. Šoko ne šokėjai, o žibintai. Programos
knygutėje šis šokis buvo taip paaiškintas: ,,Švieselės
tampa tėvynės meilės aukurais, kelionės palydo-
vais… Jungiasi praeitis ir dabartis su ateitimi, ir, at-
rodo, tarsi visi šoka ne žemėje, o pačiam žvaigždžių
tarpe, ne savame, o tėvynės danguje”. Šventė baigta
keturiais, itin greitais ir sudėtingais šokiais – ,,Su-
batvakariu”, ,,Landytiniu”, ,,Kupoliniu” ir ,,Šventine
polka”. O finalas – Tomo Mikuckio sukurtas tradi-

cinis, bet ir naujoviškas ,,Sukti-
nis”, sušoktas visų 1 800 šokėjų.

Dažnai tarpuose tarp šokių
pasirodydavo du solo šokėjai: Ale-
ta Juozelskytė ir Tadas Varanec-
kas. Šokėjai profesionalai, pui-
kiai besiorientuojantys aikštės
erdvėje, savo judesiais atliko lyg
pasakotojų vaidmenį, atskleisda-
mi visos šventės siužetą. 

Meno vadovas Tomas Mikuc-
kis kartu su savo kūrybine grupe
– Simona Užaite, Sigita Barysiene,
Ramona Kaminskaite, Giedre
Elekšyte-Knieža ir Vilija Yčaite –
meistriškai sudėliojo aikštės kom-
pozicijas, šokėjų įėjimus ir išėji-
mus, perėjimus iš vieno šokio į
kitą. Šokių aikštėje kūrėsi vis įdo-
mesni ir nuolat besikeičiantys au-
deklo raštai, saulutės, ratilai,
grandinėlės. 

Jiems, o taip pat ir šokių mo-
kytojams, šokėjams, organizaci-
niam komitetui, vadovaujamam
Lino Leonardo Orento, bei vi-
siems savanoriams lenkiame gal-
vas už puikiai surengtą šventę. 

Tarp žiūrovų buvo ir garbės svečių. Lietuvos Res-
publikos Seimo pirmininkė Loreta Griaužinienė
sveikindama šventės dalyvius kalbėjo: ,,Aš pasaky-
siu vieną sakinį, kuris apibūdina viską: aš tiesiog di-
džiuojuos savo tautiečiais. Aš didžiuojuosi, kad jie su-
geba savo entuziazmu susiburti, niekieno neraginami
puoselėti tradicijas, lietuvybę. Šokis apjungia visų
kartų, iš visų kraštų čia suvažiavusius  mūsų tau-
tiečius. Tai yra nuosta-bu”.

Reportažą iš Baltimorės galima baigti Lietuvos
ambasadoriaus JAV Rolando Kriščiūno apibendri-
nančiais  žodžiais: , ,Šokių   šventė nėra  tik kvapą
užimantis  renginys,  tai  nėra  tik lietuvių indėlis į
pasaulio paveldą  (nes  mūsų  dainų  ir šokių šven-
tės yra  pasaulio  paveldo,  lobyno, dalis),   tai nėra
tik lietuviška meilė ar duoklė tradicijai. Tai kur kas
daugiau. Tai tūkstančiai širdžių, plakančių tuo pa-
čiu ritmu, tradicinių šokių ritmu, tai tos nematomos
gijos, kurios mus sujungia į viena, mes tampame vie-
nu.”

Meno vadovas Tomas Mikuckis sutinkamas plojimais. 
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LIETUVA  IR PASAULIS

Atidaromas kibernetinio saugumo centras
Vilnius (BNS) – Vilniuje oficialiai

atidaromas Nacionalinis kiberneti-
nio saugumo centas, įsikūręs Genero-
lo Jono Žemaičio Lietuvos karo aka-
demijos teritorijoje.

Nacionalinis kibernetinio saugu-
mo centras su kitomis valstybės įstai-
gomis ir organizacijomis bei ūkio su-
bjektais sprendžia valstybės informa-
cinių išteklių ir ypatingos svarbos in-
formacinės infrastruktūros kiberne-
tinio saugumo klausimus. Centro spe-
cialistai dažniausiai pirmieji pastebi,
kad yra atakuojamos šalies instituci-
jos ir pirmieji apie tai jas informuoja,

padeda suvaldyti kibernetinį inci-
dentą ir sukoordinuoti įvairių insti-
tucijų veiksmus, teigiama Krašto ap-
saugos ministerijos pranešime.

Pasak Krašto apsaugos ministro
Juozo Oleko, besikeičianti saugumo si-
tuacija išryškina kibernetinės gynybos
svarbą. NATO viršūnių susitikime
Varšuvoje Aljanso valstybių vadovai
kibernetinę gynybą pripažino atskira
gynybos erdve, kaip ir sausuma, oras
bei jūra, bei įsipareigojo stiprinti savo
kibernetinę gynybą ir sistemų atspa-
rumą, gebėjimą savarankiškai atrem-
ti kibernetines atakas.

Vilnius (Vilniaus savivaldybės
info) – Lukiškių aikštė Vilniuje užda-
roma rekonstrukcijai – sutvarkytą
erdvę ketinama vėl atverti iki kitų
metų vasaros.

Kaip sakė vyriausiasis savival-
dybės architektas Mindaugas Pakal-
nis, planuojama pradėti nuo  archeo-
loginių kasinėjimų ir tiesiamų ko-
munikacijų.

Aikštė bus rekonstruojama eta-
pais. Pirmuoju etapu ketinama su-
tvarkyti aikštės dangas, įrengti rep-
rezentacinę erdvę renginiams: para-
dams, garbės sargybai. Taip pat joje
bus sukurta įvairaus amžiaus mies-
tiečiams skirtų mažesnių erdvių. Dis-
kutuojama, kad aikštėje galėtų būti pa-

statytas lietuvybės simbolis – Vytis, ta-
čiau projekto rengėjai dėl memorialo
nėra iki galo apsisprendę.

Numatyta ir pieva, ji bus tokia „de-
mokratiška”, kurioje bus galima ir
pagulėti, ir pavaikščioti, ir šuniuką pa-
vedžioti, ir galbūt kamuolį paspardy-
ti, galės ir vaikai ateiti į tą aikštę, kaip
ir dabar ateina vaikų darželiai: bus pie-
va, želdynai, po želdynų zonos – vaikų
žaidimų, šachmatų aikštelė, – vardijo
M. Pakalnis.

Aikštei sutvarkyti valstybė iš viso
skirs 2 mln. eurų: 1,5 mln. eurų šiemet,
0,5 mln. eurų kitąmet. Lukiškių aikš-
tės sutvarkymas numatytas Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio minė-
jimo plane.

Vilnius (ŠMM info) – Švietimo ir
mokslo ministerijoje (ŠMM) bus svars-
toma galimybė Rusijos Karaliaučiaus
srityje įkurti lietuvišką mokyklą.

Ministrė Audronė Pitrėnienė ne-
trukus susitiks su Karaliaučiaus sri-
ties Lietuvių Bendruomenės atstovais
aptarti tokią galimybę.

ŠMM informavo, kad pradinės
mokyklos steigimą šiaurinėje Kara-
liaučiaus dalyje inicijuoja ten gyve-

nantys lietuviai. Greta reikėtų įkurti
bendrabutį.

Ministerija vertins finansines ir
kitas galimybes prisidėti prie tokios
mokyklos steigimo, nors pažymi, kad
naujos įstaigos steigimas būtų ilgas
procesas.

Kraštų Lietuvių Bendruomenių
duomenimis, Rusijos Federacijos Ka-
raliaučiaus srityje gyvena apie 20
tūkst. lietuvių.

Washingtonas (ELTA) –  2011
metais amerikiečių karių nukauto
„Al Qaeda” vado Osama bin Laden sū-
nus grasina kerštu Jungtinėms Vals-
tijoms. „Mes toliau jus pulsime ir to-
liau taikysimės į jus jūsų šalyje ir už-
sienyje”, – grasina Hamza bin Laden
paviešintame 21 minutės trukmės gar-
so įraše.

„Al Qaeda” reaguoja į JAV vyk-

domą „Palestinos, Afganistano, Sirijos,
Irako, Jemeno, Somalio gyventojų en-
gimu”, kalba 25-erių Hamza bin Laden.
Tai esą bus ne kerštas už Osama kaip
asmenį, bet kerštas už tuos, kurie
gynė islamą.

O. bin Laden prieš penkerius me-
tus Pakistane nukovė JAV specialiosios
pajėgos. Jis inicijavo 2001 metų rugsėjo
11-osios atakas JAV. 

Madridas (ELTA) –
Ispanijoje pirmą kartą
šį šimtmetį koridos are-
noje bulius mirtinai su-
badė toreadorą –29 metų
Victor Barrio.

Turimais duomeni-
mis, bulius persmeigė to-
readoro širdį. Šis prak-
tiškai be gyvybės ženklų
buvo nugabentas į are-
nos medicinos punktą.
Mėginimai atgaivinti to-
readorą nebuvo sėkmin-
gi.

Pastarąjį kartą ko-
ridos arenose Ispanijoje
du toreadorai buvo mirtinai subadyti
1984 ir 1985 metais. 1992-aisiais per ko-

ridas Ispanijoje žuvo du toreadorų pa-
galbininkai.

Berlynas (BNS) – Vokietijos vi-
daus saugumo tarnyba pareiškė turinti
įrodymų, kad Rusija yra susijusi su vir-
tine kibernetinių atakų, iš kurių vie-
na, įvykdyta praeitais metais, buvo nu-
kreipta prieš Vokietijos parlamentą.

„Viena iš aktyviausių ir agresy-
viausių kampanijų yra „Sofacy/APT
28”, – nurodė agentūra BfV, pridūrusi,
kad įžvelgia Rusijos valstybės kontro-
lės įrodymų toje operacijoje, per kurią
kompiuteriai buvo užkrėsti vadina-
maisiais Trojos arkliais.

Operacijos „Sofacy” tikslas buvo
vogti duomenis, o kita kampanija –
„Sandworm” – taip pat turėjo trikdyti
IT sistemų darbą, sakoma pranešime.

„Ji buvo nukreipta ne vien prieš
vyriausybės postus, bet ir prieš ryšių
bendroves, energijos tiekėjus ir aukš-
tojo mokslo įstaigas”, – pabrėžė agen-
tūra.

IT ekspertai yra sakę, kad elektros
tinklų gedimai dalyje Ukrainos praei-
tų metų pabaigoje buvo susiję su
„Sandworm” ataka.

„Rusijos slaptosios tarnybos taip
pat parodė esančios pasiruošusios vyk-
dyti diversijas”, – pridūrė agentūra.

„Sofacy” ataka, kuri praeitais me-
tais smogė Vokietijos parlamento že-
miesiems rūmams, taip pat paveikė
vieną kompiuterį kanclerės Angelos
Merkel biure Bundestage.

Kaunas (Savivaldybės
info) – Kauno miesto savi-
valdybės tarybai pasiūlyta
svarstyti klausimą dėl Kau-
no centrinio pašto įsigiji-
mo.

„Klausimas dėl pašto
patalpų yra tikrai aktualus,
jau antri metai tos patalpos
stovi tuščios, išskyrus di-
džiąją salę”, – posėdyje kal-
bėjo sprendimo projektą
pasiūlęs buvęs Kauno me-
ras Andrius Kupčinskas.

Jo teigimu, galima būtų
svarstyti ne pastato pirkimą iš Lietu-
vos pašto, o perdavimą savivaldybei su
Vyriausybės pagalba.

Projekte nurodoma, kad pastato
tvarkymui galima būtų panaudoti ES
lėšas. Teigiama, kad jis galėtų pasi-
tarnauti reprezentaciniais tikslais,
garsinant Kauno miesto vardą.

„Kol kas tai skamba labai dekla-
ratyviai, nes lygiai taip pat galima
dėl Lietuvos banko pastato, dėl Pieno
centro pastato galima įvairias dekla-
racijas daryti, dirbama su Susisiekimo
ministerija, ieškoma būdų, kaip tą pa-
daryti. Tai reikia ne deklaracijų, kiek
konkrečių darbų, kurie rudenį pavirs

realiais sprendimais”, – kalbėjo Kau-
no vicemeras Povilas Mačiulis.

1930–1932 metais statyti Kauno
Centrinio pašto rūmai yra  vienas iš
svarbiausių tarpukario laikotarpio
Kauno reprezentacinių statinių, pasi-
žymintis ne tik modernizmo bei „tau-
tinio stiliaus” elementų derme, tačiau
ir gana prabangiu interjeru.

Šiuo metu Lietuvos paštui pri-
klausantis Laisvės alėjoje esantis pa-
statas yra prastos būklės. Kaunas savo
tarpukario modernistinę architektūrą
siekia įtraukti į UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą ir tapti Europos kultū-
ros sostine 2022 metais.

„Brexit”: reikalauja parlamento balsavimo
Londonas (ELTA) – Daugiau kaip

1 000 britų teisininkų laiške ministrui
pirmininkui David Cameron pareika-
lavo parlamento balsavimo dėl šalies
pasitraukimo iš Europos Sąjungos
(ES). „Mūsų teisiniu supratimu, refe-
rendumas yra konsultacinio pobū-
džio”, – pabrėžiama laiške.

Teisininkų įsitikinimu, kad būtų
pateiktas formalus prašymas dėl iš-
stojimo iš Bendrijos pagal 50-ąjį ES su-
tarties straipsnį, reikalingas laisvas

balsavimas parlamente. Britų vyriau-
sybė esą turi sudaryti komisiją, kuri pa-
teiktų 50-ojo straipsnio privalumus ir
trūkumus. „Balsavimas parlamente
turi vykti ne anksčiau nei komisija pa-
teiks ataskaitą”, – reikalauja advokatai.

Birželio 23-iąją vykusiame refe-
rendume 17,41 mln. britų pasisakė už
išstojimą iš ES, 16,14 mln. buvo prieš.
Kai kurie „Brexit” priešininkai tikisi,
kad pasitraukimui dar galima užkirs-
ti kelią.

Uždaroma atnaujinimui Lukiškių aikštė 

Karaliaučiaus lietuviai norėtų mokyklos

Gal kam Kauno centrinio pašto? 

Sprendžiamas Kauno centrinio pašto likimas.                  
Archyvinė nuotr.

„Facebook” nuotr.

O. bin Ladeno sūnus grasina JAV 

Pagaliau bulius atsilygino – toreadoras žuvo 

Rusija organizuoja kibernetines atakas   

Krokuva (Bernardinai.lt) – Į šie-
met liepos pabaigoje Krokuvoje pra-
sidedančias Pasaulio jaunimo dienas
(PJD) užsiregistravo 360 tūkst. jau-
nuolių iš 187 valstybių.

Į Madride vykusias PJD užsire-
gistravo 400 tūkst. piligrimų, o pačia-
me renginyje dalyvavo 1,5 mln. žmo-
nių. Panašaus skaičiaus tikimasi ir šie-
met Lenkijoje.

Per šiemet Krokuvoje vyksian-
čias PJD iš piligrimų siųstų asmenu-
kių bus sudėliotas Dievo gailestingumo
paveikslas. Projekto autoriai skelbia,
kad taip siekiama sujungti jaunimą iš
viso pasaulio.

Kiekvienas piligrimas internetu
gali siųsti savo asmenukę, o paveikslą iš
jų dėlioja Krokuvos senamiestyje vei-
kianti Kristaus bendruomenė bei Dievo
gailestingumo šventovėje Krokuvos La-
gievnikų rajone, kur gyveno ir dirbo Šv.
Faustina, įsikūrusios seserys vienuolės.

PJD Krokuvoje vyks liepos 26–31
dienomis. 

Nuo liepos 27 iki 31 dienos PJD da-
lyvaus ir popiežius Pranciškus. „Pa-
laiminti gailestingieji, nes jie susi-
lauks gailestingumo”, – skelbia šių
metų PJD tema.

Asmenukės įkeliamos čia: http://
www.image2016.pl/

Kviečia Pasaulio jaunimo dienos
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Remiantis įvairias paslaugas tu-
ristams teikiančių įmonių duomeni-
mis, vidutiniškai vienas medicinos
turistas, atvykęs į šalį ne tik atosto-
gauti, bet ir atlikti medicininių pro-
cedūrų, išleidžia 10–12 kartų daugiau
nei paprastas turistas – taip yra todėl,
kad į Lietuvą šie žmonės labai dažnai
atvyksta ne tik stiprinti ar atgauti
sveikatą, bet ir pasinaudoti Lietuvos
plastikos chirurgų paslaugomis.

Bendrovės „Wellness Travels” at-
stovo Karolio Šulco teigimu, į Lietuvą
pasidaryti plastinių operacijų daž-
niausiai atvyksta žmonės iš Didžiosios
Britanijos ir Skandinavijos šalių. „Vie-
nas klientas vidutiniškai vien tik plas-
tinėms operacijoms išleidžia maždaug
3 500 eurų. Bet prie šios sumos dar pri-
sideda ir viešbučiai, skrydžiai bei ki-
tos išlaidos”, – teigė jis. 

Kainos ir kokybės santykis yra tai,
kas padaro Lietuvą patrauklia šalimi

medicinos turistams, sako Lietuvos
medicinos turizmo įmonių tinklo va-
dovas Gražvydas Morkus. 

Statistikos departamento duome-
nimis, 2015 metais į Lietuvą atvyko
daugiau kaip 1,4 mln. užsienio turistų.

BNS 

2015 metais Ukrainoje susidaran-
tis šešėlinės ekonomikos mastas su-
mažėjo, lyginant su ankstesniais me-
tais, nuo 43 iki 40 proc. BVP. Tokią in-
formaciją pateikia šalies Ekonomikos
plėtros ir prekybos ministerija.

Šešėlinės Ukrainos ekonomikos
tendencija plėstis prasidėjo 2013 metais
ir vėliau stiprėjo dėl devalvacijos ir
kainų sukelto šoko. Taip pat įtakos tu-
rėjo ir konfliktas šalies rytuose. Tiesa,
šiuos veiksnius pavyko nugalėti, tei-
giama ministerijos pranešime.

Vis dėlto šešėlinės ekonomikos
apimčių mažėjimui trukdo sunki mo-
kesčių našta, daug kaštų reikalaujan-
čios paskolos, nepalanki situacija tarp
šalies ekonomiką veikiančių išorės
veiksnių, nuosmukis vidaus rinkoje,
dėl grivinos devalvacijos padidėjusios
išlaidos importo srityje, prarasta Ru-
sijos rinka.

Dar 2011–2013 metais šešėlinės
Ukrainos ekonomikos dalis siekė 34–35
proc. BVP.

ELTA 

Kakavos pupelių kainos Londone
pakilo į aukščiausią nuo 1977 metų
lygį, tačiau dėl svaro kurso kritimo šo-
kolado gamintojai, už kakavos pupeles
dažniausiai atsiskaitantys eurais arba
JAV doleriais, šio pupelių pabrangimo
nepajuto.

Britams nusprendus pasitraukti iš
Europos Sąjungos (ES), svaro kursas
buvo smukęs į žemiausią nuo 1986
metų lygį. Šiuo metu jis laikosi žemiau
1,3 JAV dolerio kartelės.

„Kakavos pupelės nepabrango. Jos
dabar turbūt netgi šiek tiek pigesnės

negu prieš ‘Brexit’. Šokolado gamin-
tojai neatsiskaito svarais. Jie atsi-
skaito JAV doleriais ir eurais”, – sako
Tarptautinės kakavos organizacijos
(ICCO) ekonomikos ir statistikos sky-
riaus vadovas Laurent Pipitone. 

Praėjusią savaitę kakavos pupelių
kaina rugsėjo sandoriams Londone
pakilo iki 2,518 tūkst. svarų (3,245
tūkst. JAV dolerių) už toną. Po „Brexit”
referendumo kaina svarais pakilo maž-
daug 10 proc.

BNS

Ukrainos 40 proc. BVP – šešėlinis 

Tokios kakavos kainos nebuvo 39 metus

Japonijoje „Ruby Roman” veislės
vynuogių kekė aukcione buvo par-
duota už rekordinę sumą – apie 11
tūkstančių dolerių.

Varžytinės buvo surengtos Ishi-
kawa prefektūros Kanadzawa mieste.

Informuojama, kad daugiau kaip
30 vynuogių kekė svėrė 900 gramų. Tad
kiekviena uoga pirkėjui atsiėjo maž-
daug 350 dolerių.

„Ruby Roman” veislė laikoma
brangiausia pasaulyje. Ji pirmą kartą

tapo prieinama pirkėjams 2008 me-
tais. Šios veislės vynuogių skersmuo –
apie tris centimetrus, jose yra daug
cukraus.

Tokio pobūdžio aukcionai Japo-
nijoje paprastai vilioja turtingus pir-
kėjus, norinčius pakelti savo socialinį
prestižą, ir parduotuvių savininkus,
siekiančius pritraukti kuo daugiau
klientų išskirtinėmis prekėmis.

ELTA

Vynuogių kekė už 11 tūkst. dolerių

Medicinos turistai dosnūs Lietuvai  

Nors kiek įdomesnis darbo pa-
siūlymas sulaukia šimtų kan-
didatų gyvenimo aprašymų –

curriculum vitae (CV). Kaip iš jų atsi-
rinkti pačius tinkamiausius ir pa-
kviesti juos pokalbiui, kad netektų
gaišti laiko su atsitiktiniais žmonėmis?

Pirmiausia atkreipkite dėmesį,
kaip darbuotojas prisistato rašydamas
savo CV. Jei jame yra gramatinių klai-
dų, viskas surašyta bet kaip, nesilai-
kant elementarių taisyklių, tai gali
būti signalas, kad žmogus lygiai taip
pat nebus atidus ir dirbdamas.

Jei CV netelpa į porą lapų, o kan-
didatas į savo gyvenimo aprašymą
įtraukė menkiausią krustelėjimą, pa-
vyzdžiui, paminėjo apdovanojimą už
pavyzdingą elgesį, gautą mokykloje, su-
kluskite – toks žmogus nesugeba at-
skirti esminių dalykų nuo smulkmenų.
Be to, panašu, kad jis linkęs tuščiažo-
džiauti, taigi gautumėte daug kalban-

tį, bet mažai dirbantį darbuotoją.
Žmogus vienoje darbovietėje ne-

išbūna nė poros metų, keičia jas nuo-
lat. Tai gali sufleruoti apie tai, kad jis
yra nekompetentingas. Arba nesugy-
venamas, sunkaus būdo, tad randa bet
kokią priežastį parašyti prašymą at-
leisti iš darbo ir išdidžiai jį numesti va-
dovui ant stalo.

Jei CV surašytas tobulai, o dar-
buotojas save apibūdina taip, kad jau
beskaitant jo gyvenimo aprašymą no-
risi nutraukti darbuotojų atranką ir į
darbą priimti šį kandidatą, nepasi-
duokite rožinių akinių efektui. Pa-
skambinkite į jo buvusias darbovietes
ir paprašykite rekomendacijų. Būna,
kad buvę jo vadovai papasakoja tokių
dalykų, kurie nė iš tolo nepanašūs
apie tai, kas surašyta gyvenimo apra-
šyme.

Rasa Dževeckytė, „Verslo žinios”

Kai puikus darbuotojas, užsukęs
į direktoriaus kabinetą, ant sta-
lo padeda prašymą išeiti iš dar-

bo, vadovui tai trenkia tarsi žaibas iš
giedro dangaus. Belieka pasitelkti iš-
kalbą ir darbuotojui, pasiūlius aukso
kalnus, jį sulaikyti. Tačiau šito galima
išvengti, jei būtų atkreiptas dėmesys į
kai kuriuos ženklus.

Yra dalis darbuotojų, kurie darbe
viskuo nepatenkinti, tačiau burbėdami
čia dirba ilgus metus ir net nesiruošia
niekur išeiti. Tačiau yra ir tokių, ku-
rie dėl nieko nesiskundžia, nepri-
ekaištingai atlieka savo darbą, tačiau
vieną dieną ima ir pakelia sparnus.

Toks sprendimas negimsta iš kar-
to. Anot konsultantų, šiam žingsniui
žmogus kaupiasi ilgą laiką, o kai kurie
požymiai tai net išduoda. Štai keli
ženklai, pasakantys, kad darbuotojui
kažkas ne taip: keičiasi jo elgesys – jis
vėluoja į darbą ar išeina anksčiau; jo
darbo rezultatai prastėja; anksčiau
niekuo nesiskundęs darbuotojas stai-

ga tampa viskuo nepatenkintas; jis at-
siskiria nuo kitų – anksčiau dalyvavęs
susitikimuose ar net savo noru papil-
domuose projektuose, staiga ima daryti
tik minimumą; ima kalbėti apie nuo-
vargį ar net „perdegimą”.

Ką daryti, pastebėjus bet vieną
šių įspėjamųjų ženklų? Vadovui rei-
kėtų tuojau pat asmeniškai susitikti su
darbuotoju ir pasakyti jam, ką paste-
bėjo, paklausti, kokios priežastys tai
lėmė, kas dar jam kelia abejonių ar ne-
rimą. 

Būtina patikinti, kad jį įmonė labai
vertina, ir pasiūlyti pagalbą padėčiai
pakeisti. Tai galėtų būti perkėlimas į
kitą skyrių, keletas papildomų laisvų
dienų, įtraukimas į naują projektą,
už kurį bus mokamas papildomas at-
lygis.

Kuo anksčiau bus pastebėta, kad
darbuotojas galvoja išeiti iš darbo, tuo
lengviau užkirsti tam kelią.

„Verslo žinios”

Kaip skaityti kandidatų CV

Kaip neprarasti darbuotojo

Šalies gyventojai per metus atos-
togoms skiria mažiau kaip dvi savaites,
nors specialistai rekomenduoja ilsėtis
bent dvidešimt dienų. Poilsio tenden-
cijas atskleidė naujausi tyrimai. Nors
pasirenkančių poilsį Lietuvoje daugė-
ja, kryptys išlieka tos pačios – gyven-
tojai dažniausiai keliauja į pajūrį.

Apklausų duomenimis, aštuoni iš
dešimties gyventojų bent kartą šiais me-
tais atostogavo ir kas penktas rinkosi
Lietuvos pajūrį, šiek tiek mažiau – kai-
mą. Lyginant su praėjusiais metais,
atostogų tendencijos išlieka panašios –

nepakito skiriama pinigų suma, buvi-
mo vieta ar keliavimo transportas. Daž-
niausiai atostogoms skiriamas biudže-
tas neviršija penkių šimtų eurų, o dau-
giausia keliaujama – automobiliu.

Anot ekspertų, šią transporto prie-
monę gyventojai renkasi, nes atosto-
gauja su šeimomis arba didesnėmis
grupėmis. Šiais metais dvigubai su-
mažėjo tų, kurie rinkosi poilsį namuo-
se. Specialistai sako, kad aktyvesnį
laisvalaikį skatina atpigusios kelionės.

Mindaugas Aušra, LRT.lt 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų liepos 13 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,90 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,69 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,69 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,19 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,66 €

Plastinės operacijos leidžia pasijusti laimin-
gam.    „Facebook” nuotr.

Gyvenimo aprašymas daug pasako apie kandidatą.                                                Cvonline nuotr.

Lietuviai vis dar atostogauja kukliai 
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Olimpinės ugnies apšviesti (3)
Tęsinys. Pradžia liepos 9 d. ir 12 d. laidose

ARVYDAS STIRNA

1988 m. Seulas, Pietų Korėja.
XXIV olimpiados žaidynės

Žaidynės Seule mūsų sporto isto-
 rijoje liks kaip paskutinės žaidynės, ku-
riose Lietuvos sportininkai atstovavo
ne savo šaliai. Išeidami lie tuviai stip-
riai ,,trinktelėjo durimis”: 10 auk so, 3
sidabro ir 2 bronzos medaliai. 

Neatsitiktinai pradedu nuo krep-
 šinio. Daugelis apžvalgininkų dėjo ly-
gybės ženklą tarp SSRS rinktinės
triumfo ir Lietuvos krepšininkų žai di-
mo. Manoma, kad be keturių lietuvių
SSRS rinktinė būtų nepajėgi kovoti
dėl olimpinių medalių, ne kalbant apie
aukso. Dominuojantį lietuvių žaidi-
mą liudija ir skaičiai.  Iš 728 SSRS rink-
tinės pelnytų taškų Valdemaras Cho-
mičius, Rimas Kur tinaitis, Šarūnas
Marčiulionis ir Ar vydas Sabonis pelnė
daugiau kaip pusę – 403. Lietuviai, iš-
skyrus A. Sa bonį, kuris dėl sunkios ko-
jos traumos dalyvavo žaidynėse po pu-
santrų metų pertraukos, aikštelėje
praleido daugiau laiko nei kiti rinkti-
nės krep ši ninkai.

Lietuvos krepšininkų medalių ko-
lekcija pasipildė dar vienu – bronzos –
medaliu. Jį su SSRS moterų krep  šinio
rinktine pelnė Vitalija Tuo maitė.

Dar du aukso medalius parsivežė
futbolininkai Arvydas Janonis ir Ar-
minas Narbekovas.

Maskvos sidabrą į Seulo auksą iš-
keitė SSRS rankinio rinktinės kapito-
nas Voldemaras Novickis. Nors per 5
susitikimus rinktinės kapitonas ne-
pelnė nė vieno įvarčio, jis puikiai atli-
ko ,,juodą darbą” gynyboje. SSRS rink-
tinės treneris A. Jevtušenka Vol demaro
žaidimą įvertino taip: „Val das – mūsų
gynybos siela, galva ir stu buras”
(„Sportas”, 1988.10.04).

Po 60 metų pertraukos žaidynėse
vėl išvydome Lietuvos dviratininkus.
Šį kartą jų rezultatai buvo nepalygi-
namai geresni. Gintautas Umaras iš ko-
vojo 2 aukso medalius. Jis – vieninte-
 lis mūsų sportininkas, nugalėjęs vie ne-
riose žaidynėse du kartus. Gin tautas
užtikrintai nugalėjo indi vi dua liose 4
km persekiojimo lenkty nėse, finale
įveikęs australą Dean Woods ir page-
rinęs pa saulio rekordą. Gintauto tre-
neriui Vytautui Slaninai auklėtinio
pergalė nebuvo staigmena: „Kitaip ir

ne ga lėjo būti! Šiuo me tu pasaulyje
nėra dviratinin ko, kuris Gintautą ga-
lėtų aplenkti” („Sportas”, 1988.09.24).
An trąjį aukso medalį Gin tautas pelnė
su komandos draugais tos pačios rung-
 ties komandinėse var žybose. Tarp nu-
galėtojų buvo ir lietuvis Artūras Kas-
putis.

Įnirtinga kova vyko moterų 82 km
individualių bendro starto lenktynių fi-
niše. Net trys sportininkės – olandė Mo-
nika Knol, vokietė Jutta Nie haus ir lie-
tuvaitė Laima Zilporytė – finišo liniją
kirto kartu. Tik foto finišas jas išrikiavo
aukščiau nurodyta tvarka. Taigi Lai-
mai teko tenkintis bronzos medaliu.

Lietuvos plaukikai jau turėjo
Montrealyje ir Maskvoje iškovotus
bronzos ir aukso medalius. Trūko si-
 dabro. Seule jį pelnė šešiolikmetis Rai-
mundas Mažuolis. Jis plaukė tik esta-
fetės 4x100 m atrankos plaukime ir iš
pradžių medalio negavo. Tik po ilgų de-
batų tiesa buvo atstatyta: si dabro me-
dalis jam įteiktas jau sugrįžus į Vilnių. 

Romas Ubartas disko metimo sek-
toriuje pelnė sidabro medalį. 

Antrąjį sidabro medalį Lietuvai iš-

kovojo Laimutė Baikauskaitė, bėgdama
1 500 metrų. Apdovanojant šios rung-
ties nugalėtojas, įvyko nesusi pra timas:
sidabro medalis per klaidą įteiktas ru-
sei Tatjanai Samoi lenko, o L. Bai-
kauskaitei – bronzos. Įsikišus Kūno
kultūros ir sporto komiteto pir minin-
kui Zigmui Motie kaičiui, klaida ati-
taisyta. Sportinin kė prisimena: ,,Buvo
labai skaudu. Nežino jau ką da ryti. Pa-
skui man sakė: kodėl nepro tes tavai
iškart, kai Samoilenko pa kvie tė atsi-
imti sidab ro? Bet aš juk nebuvau pa-
miršusi, kad esu lietuvė, ir negalėjau
prie garbės pakylos ske ryčiotis. Si-
dabro medalį atgavau kitą dieną... Bet
kodėl man mano medalio neskubėjo
grąžinti Samoilenko, nesu prantu iki
šiol” („Lietuvos aidas”, 1993.01.23). 

Po Seulo žaidynių, 1988.11.05., Vil-
niaus sporto rūmuose įvyko di  džiulė
šventė, kurioje iškilmingai pa gerbti
visi Lietuvos olimpiečiai. Man teko
garbė dalyvauti šioje šventėje. Prabė-
go 25 metai, bet iki šiol prisimenu tą At-
gimimo dvasią. Pasisa ky muose vyravo
ne tik pasididžiavimo pergalėmis ir da-
lyvavimu žaidynėse nuotaikos, bet ir
nuoskauda, kad treniruotėse lietas

prakaitas ne savo, o kitos, mus oku-
pavusios, šalies garbei. Juolab kad
jau pradėti rinkti pa rašai atkurti
LTOK. Ore, kalbėju sių žodžiuose sklan-
dė nuojauta, kad ki tose žaidynėse – Al-
bertvillyje ir Bar se lonoje – dalyvausi-
me su savo šalies Trispalve. Ir nuojauta
neapgavo...

Vėl su savo vėliava

Lietuvoje, po mūsų pergalių spor-
 to arenose tradiciškai skamba Mari jo-
no Mikutavičiaus daina, kurioje yra to-
kie žodžiai:

Nesikankink dėl medalio,
Bet verta kovot ligi galo 
dėl savo garbės,
Pabandom iš naujo,
Nors esam pasauly tik trys milijonai.

Šie žodžiai pateisino tai, kad ne
visi atgimusios Lietuvos sportinin kai
pasidabino laurais, kad buvo ir ne-
sėkmių

1992 m. Barselona, Ispanija.
XXV olimpiados žaidynės

Prabėgo nepilnas pusmetis nuo
Žiemos olimpinių žaidynių Albertvi l-
 lyje, kur po 62 metų pertraukos olim pi-
nėje arenoje vėl plazdėjo Lietuvos tris-
palvė. 

1992 m. liepos 25 d. Ispanijoje, Ka-
 talonijos regiono sostinėje Barse lo no-
 je, su savo vėliava startavo ir Lietu vos
vasaros sporto šakų atstovai. Jų buvo
net 47.

Lietuvos sporto mėgėjai laukė visų
sportininkų sėkmingo pasirodymo, ta-
čiau turbūt nesuklysiu teig da mas, kad
dėmesio centre buvo krep šininkai.
Visi laukė medalių. Didžiu lė atsako-
mybės našta gulė ant krep šininkų pe-
čių: ,,Vyrai jautė: be meda lių geriau ne-
grįžti namo, Lie tuvos žmonėms tai
bus toks smūgis, kad ne vieno meilė
krepšiniui ir krepšinin kams gali virs-
ti nežinia kuo. Be to, yra mylinčių tik
medalius – ne krep šinį ir krepšinin-Gintautas Umaras

Laimutė Baikauskaitė

Bronzinė krepšinio rinktinė Barselonoje
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n  Medikė ieško senų žmonių priežiūros darbo IN,
MI, IL valstijose. Patirtis, rekomendacijos, gali išleisti
atostogų. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-280-
3421.

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

n  Moteris ieško senelių priežiūros darbo pakeiti-
mų savaitės bėgyje. Tel. 773-786-7078.

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

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

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

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

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

ĮVAIRūS

http://draugokalendorius.org

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org

TOK prezidentas Artūras Poviliūnas sveikina olimpinį čempioną Romą Ubartą

kus” (,,Vytis”, 1991.08.20). Apie pa-
staruosius Rimas Kurtinaitis atsilie-
pė taip: ,,Tie tai mus būtų suvalgę. Pir-
miau siai mane, nes aš dažniausiai
kalbu ne tai, kas visiems patinka”. Ar-
vy das Sabonis visai rimtai pridūrė:
,,Be medalių reikėtų gyventi tremty”.
Tačiau pa vyko išvengti kanibalizmo
ir trenerio Vlado Garasto treniruoja-
mi krepši nin  kai   Romanas   Braz daus-
 kis, Val de  maras Chomičius,  Da rius
Dimavi čius, Gintaras Einikis, Serge-
jus Jo vaiša, Artūras Karnišo vas, Gin-
taras Krapikas, Rimas Kur tinaitis,
Šarū nas Marčiulionis, Alvy das Pa-
zdraz dis, Arvydas Sabonis ir Arūnas
Vi sockas grįžo į namus aukštai iš-
keltomis galvomis. Pogrupyje patyrę
tik vieną pralaimėjimą prieš NVS, ket-
 virtfinalyje įveikę brazilus, mūsų
krep  šininkai pusfinalyje pralaimėjo
JAV ,,svajonių komandai”. Susitiki me
dėl trečiosios vietos laukė jau pa žįsta-
mas   varžovas –  NVS   rinktinė. Šį
kartą,  kai buvo sprendžiamas bron-
zos medalių likimas, nugalėjo lie tu-
 viai. 

Krepšininkų pasiekimas – ne
aukščiausias šiose žaidynėse ir jų
medaliai – ne vieninteliai. Ant aukš-
 čiausio garbės pakylos laiptelio sto vė-
jo Seulo sidabrą į auksą iškeitęs Ro-
mas Ubartas. Pirmą kartą žaidynių is-
torijoje Lietuvos sportininko pergalės
garbei skambėjo Tautinė giesmė ir pa-
kelta Valstybės vėliava. 

Pirmuosius Lietuvos sportinin kų
pasirodymus žaidynėse su savo vė-
liava Lietuvos tautinio olimpinio ko-
miteto prezidentas Artūras Povi liū-
nas įvertino taip: ,,Albertvillyje no rė-
ta priminti pasauliui, kad yra Lie tu-
vos valstybė, o Barselonoje sten gtasi
parodyti savo tautos sporto kul tūrą,
gerus rezultatus. Tačiau pasi rodyta
tik patenkinamai” (,,Vytis”, 1992. -
10.07).

1996 m. Atlanta, JAV. 
XXVI olimpiados žaidynės

Praėjo lygiai 100 metų nuo pir-
mųjų šiuolaikinių Olimpinių žaidy-
 nių, kai Atlantoje suliepsnojo olim pi-
nė ugnis. Gaila, kad šios žaidynės
įvyko ne Graikijoje – šalyje, kur gimė
ir atgimė Olimpinės žaidynės.

Atlantoje 14-oje sporto šakų rung-
tyniavo 61 Lietuvos atstovas. 

Aistruoliai, krepšinio specialistai
nuogąstavo dėl krepšininkų pa sirody-
mo. Žaidynių išvakarėse kilęs konf-
liktas tarp trenerio Vlado Ga rasto ir
kai kurių žaidėjų, taip pat tarp ko-
mandos senbuvių ir jaunimo galėjo
neigiamai atsiliepti žaidimui. Konf-
likto pasekmė: į žaidynes išvyko ne 12,
kaip leidžia nuostatai, o tik 11 krep-
šininkų. Tačiau ,,ligota” rinkti nė su-
gebėjo susikaupti sunkioms ko voms.
Rinktinės treneris V. Ga rastas gerai
įvertino krepšininkų pasiro dymą:
,,Visa komanda pade monstravo bran-
dų žaidimą. Mes, galima sa ky ti, vie-
ninteliai pakartojome Barselo nos žai-
dynių laimėjimą – apie elitinę JAV
Svajonių komandą aš nekalbu. Vėl iš-
kovoti bronzos medaliai įrodo, kad
mūsų šalies krepši ninkai yra aukštos
klasės ir sugeba stabiliai žaisti” („Lie-
tuvos rytas”, 1996.08.05). Krepšininkai
Gintaras Einikis, Artū ras Karnišovas,
Rimas Kurtinaitis, Darius Lukminas,
Ša rūnas Marčiu lionis, Tomas Pačėsas,
Arvydas Sabo nis, Saulius Štomber gas,
Rytis Vaiš vila, Eurelijus Žu kaus kas ir
Mindau gas Žukauskas, dide liam aist-
ruolių džiaugsmui, parvežė į Lietuvą
antrą bronzos medalių komplektą.
Laisvą dvyliktąjį medalį krep šininkai
vie ningai nuta rė padovanoti trene-
riui. Šie medaliai buvo vieninteliai, iš-
ko voti Atlantoje. 

Bus daugiau
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Ar būti turtingu – blogai?

RENATA ŽIŪKAITĖ

Popiežius Pranciškus nuo pat sa -
vo pontifikato pradžios ypatingą
dė mesį kreipia į vargšus, ska-

tindamas kiekvieną pažvelgti į savo są-
žinę. Daž nai labai sunku sau pripažinti,
kad mūsų širdys būna prilipusios prie
pinigų ir būtent pinigai, o ne Die  vas
tampa mūsų gyvenimo pama tu ir at-
rama. Bažnyčios  tėvai moko, kad pi-
niguose yra pasislėpęs mūsų „aš” ir
prarasti pinigus dažnai reiš kia visiškai
sugriuvusį gyvenimą. Kiek daug tokių
atvejų, kai bankruta vus verslui, žmo-
nės pasitraukia iš gy venimo, nes ne-
bemato daugiau gy venimo prasmės. 

Jėzus, matydamas didelį turto pa-
 vojų, įspėja mus saugotis godumo pi-
nigams, nes mūsų gyvenimas ne pri-
klauso nuo turto. Kiek daug žino me pa-
vyzdžių, kai greitai atėję dideli pinigai
išdrasko šeimas, atitolina nuo Dievo ir
įmeta į  pasaulio malo numų verpetą.  

Jėzaus žodžiai Evangelijoje: Var-
 gas Jums, turtuoliai, nes jūs jau atsi ėmė-
te savo užmokestį, (Lk 6, 24) verčia su-
simąstyti, ar būti turtingu yra blogai.
Ar į Dangaus Karalystę pateks tik Jė-
zaus taip mylimi skurdžiai, o turtuo-
liams vartai į Dangaus Kara lystę bus
užverti?

Yra tiesos Jėzaus žodžiuose, kad
turtingiems yra sunkiau atrasti kelią
į Dangaus Karalystę, nes pinigas la bai
dažnai apakina, užvaldo žmogaus sie-
lą. Geras, patogus gyvenimas ver čia pa-
sitenkinti pačiu savimi ir Die vas tam-
pa nebereikalingas. 

Tačiau pats savaime turtas nėra
blogis, kai juo naudojamasi kaip prie-
 mone, bet nesilenkiama kaip sta bui. 

Jėzus draugavo tiek su vargšais,
tiek su turtingais žmonėmis. Jo bičiu-
 lis buvo turtingas muitininkas Za chie-
jus, Juozapas iš Arimatėjos, vėliau
jam parūpinęs brangią vietą sode lai-
dotuvėms. Jėzus negyveno su mo ki-
niais iš išmaldos, bet turėjo bendrą
kasą, už kurią buvo atsakingas apaš-
talas Judas Iskarijotas. 

Senajame Testamente skurdas bu -
vo laikomas Dievo bausme. Dievas pa-
laimino Jobą turtais dvigubai po visų
jį ištikusių negandų. (Job 42, 12)  Tur-
tai ateina iš Dievo. Atsimink tad, kad
VIEŠPATS, tavo Dievas, yra tas, kuris
tau duoda galybę būti turtin gam, idant
patvirtintų savo Sandorą, kuria jis pri-
siekė tavo protėviams, kaip jis ir šian-
dien daro. (Įst 8, 18). Siracido knygoje
skaitome, kad Vieš pačiui lengva pa-
daryti žmogų turtingu per vieną aki-
mirką. (Sir11) Tad blo gis slypi ne pa-
čiame  turtingume,  o žmogaus širdy-
je.

Todėl Evangelijoje Jėzus moko,
kad negalime tarnauti dviems šeimi-
 nin kams: Dievui ir mamonai. Hebra jų
kalbos terminas  mamona iš pra džių
reiškė saugomą turtą – pinigus ar
brangenybes. Tuomet šis terminas ne-
turėjo niekinamos reikšmės. Ma mona
buvo taip pat senovės sirų turto ir pel-
no dievo vardas. Tad Jėzus mo ko, kad
krikščionis negali tik šiek tiek tarnauti
Dievui, ir šiek tiek pi nigui. Geriausias
lakmusas, išryškinantis, ar esu prisi-
rišęs prie mamo nos, yra mintyse atsi-
stoti mirties akivaizdoje. Paskutinė
gyvenimo aki mir ka aiškiai išryškina

prie ko dar yra prisirišusi širdis, ką gai-
la palikti. Kun.Tadeusz Dajczer savo
knygoje „Tikėjimo įžvalgos” moko,
kad labai lengva save patikrinti, ar esa-
me pri sirišę prie mamonos pagal tai,
kiek mūsų širdyse yra ramybės. Taigi
tavo gyvenime esanti įtampa, stresas, ne-
rimas, skuba ar liūdesys yra ženklai,
kad tarnauji kokiai nors Ma monai.
Pavyzdžiui, yra žmonių, gyvenančių
nuolatinėje įtampoje. Kaip jie turi būti
prisirišę prie ko nors, kas yra priešinga
Dievui! Prie nieko neprisirišę žmo nės
yra pilni Dievo ramybės, – rašo kunigas. 

Jėzus Evangelijoje ragina krau tis
savo lobį Danguje. Nekraukite sau lobių
žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur va-
gys įsilaužia ir vagia. Verčiau krauki-
tės lobį danguje, kur nei kan dys, nei rū-
dys neėda, kur vagys neįsilaužia ir ne-
vagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo šir-
dis. (Mt 6, 19–21) 

Vienas šventasis yra išsakęs min-
 tį, kad vargšai, kuriems padė jo me,
mus įsives į Dangų. Danguje ga lios tik
ta valiuta, kurią būsime atidavę ki-
tiems. Pasak rašytojo Axel Munthe, šia-
me gyvenime šėtonas sė dė damas ant
pinigų maišo perka žmo nių sielas.
Krikščionis Dievas kviečia krautis
savo lobį danguje  per dalini mąsi, so-
lidarumą su stokojančiais. Siracido
knygoje skaitome: Pagal įsakymą pa-
dėk beturčiui, nepa varyk jo tuščiomis
rankomis skurde. Nau dok savo pinigus
broliui ar bičiuliui, neslėpk jų rūdyti po
akme niu. Kaupk savo lobį pagal Aukš-
 čiausiojo įsakymus ir turėsi daugiau
naudos negu iš aukso. (Sir 31, 11–12)

Bažnyčios mokytojas šv. Augus ti-
nas  sako: Kad būtų saugu, daugelis
stengiasi užkasti savo pinigus po že me,
kartais net visam gyvenimui. Bet kodėl
jų nepalaidoti danguje, kur yra daug
saugiau ir kur, vieną dieną, juos vėl at-
rastum amžinai? Kaip tai pa daryti?
Tai paprasta: Dievas tau duo da varg-
šuose nešikų, kurie keliauja ten, kur ir
tu viliesi vieną dieną nu vykti. Dievas čia,
vargšuose, stokoja ir jis tau sugrąžins,
kai tu būsi anapus.

Dažnai būna didelė pagunda pa au-
koti pinigų labdaros fondams, or ga ni-
zacijoms, kovojančioms su skurdu ir
taip nuraminti savo sąžines, ta čiau
Jėzus, pasislėpęs paprastuose žmo-
 nėse, kaip ir Betliejuje, taip ir lieka ne-
atpažintas.  Pal.  Motina Tere sė iš Kal-
kutos yra pasakiusi, kad nereikia varg-
šų ieškoti tolimuose kraštuose, tačiau
pamatyti juos šalia mūsų.

Jėzus Evangelijoje sako: Palai-
 minti dvasingieji vargdieniai, jų yra
Dangaus karalystė. Šis palaiminimas
skatina jau čia žemėje mąstyti apie
Dangų, į kurį pateksime tik visiškai
laisvi nuo pasaulio turtų. Nors žmo-
giškai tai yra labai sunku, tačiau Jėzus
pats nori kovoti mūsų kovas, nori pa-
dėti tapti laisvu Dievo vaiku. 

Popiežius Pranciškus savo sek-
madienio homilijoje pastebi: 

Turtai be dosnumo priverčia ma ny-
ti, kad esame galingi kaip Dievas. O iš
tiesų jie atima tai, kas brangiausia: at-
ima viltį. Jėzus Evangelijoje labai aiš-
kiai nurodo teisingą būdą kaip elgtis su
turtais. Tai pirmasis iš palaiminimų:
Palaiminti turintys vargdienio dvasią,
t. y. atsisakant šio prisirišimo ir sten-
giantis, kad turtai, kuriuos davė Vieš-
pats, tarnautų bendram gėriui.

MANO  VIRTUVĖ

Ak, tie ledai...

Iš vaikystės atsimenu tą nepakartojamą naminių ledų skonį. Tuomet ne -
buvo nei elektrinių plakiklių, nei ledų gaminimo aparatų, nei šaldiklių.
Bet buvo kokybiški produktai. Ledams gaminti turėjome rankinį prietaisą
– medinį kubilą, kuriame buvo įstatytas metalinis indas. Vidinio indo meta-
linės mentės buvo sukamos išorėje esančia rankena. Tarpas tarp kubilo
sienų ir metalinio indo būdavo užpildomas druska su ledu, kuris šaldy-
davo gaminamus ledus. Šiam darbui reikėjo daug jėgų – baigiančius sušalti
ledus būdavo sunku sukti. 

Šiandien ledų gamyba namuose daug paprastesnė, net ir neturint spe-
cialaus ledų gaminimo aparato. Pabandę ir išmokę gaminti ledus patys,
kažin ar benorėsite grįžti prie pramoninių, o ir erdvė naujų receptų kūrimui
čia begalinė. 

Šokoladiniai ledai

Reikės: 
1 puodelio lazdyno riešutų be
odelių
1 valg. šaukšto cukraus pud-
ros
2 1/2 puodelio plakamosios
grietinėlės (35 proc. riebumo)
1 indelio saldinto konden-
suoto pieno
3 valg. šaukštų kakavos

Riešutus užpilti šaukštu
cukraus pudros ir pakepinti
keptuvėje, kad jie karameli-
zuotųsi. Karamelizuotus riešutus iš-
kloti ant kepimo popieriaus ir leisti su-
stingti. 

Išplakti grietinėlę, kondensuotą
pieną ir kakavą. Į plakinį suberti su-
smulkintus karamelizuotus riešutus.
(Labai tinka pridėti šokoladinių sal-
dainių su riešutais – juos supjaustyti
gabaliukais, suberti į išplaktą masę ir
išmaišyti.) Gautą masę sudėti į plas-
tikinę dėžutę su dangčiu ir palaikyti
šaldymo kameroje 5 valandas. Gausis
apie 1 kg (2 svarai) ledų.

Šituo receptu vadovaujantis prie-
dus galima dėti kokius tik norisi – vie-
toje riešutų ir šokoladinių saldainių
galima naudoti braškes, avietes, vyš-
nias ar žemuoges, įpjaustyti vaisių ir
kt.

O štai kiek kitoks naminių ledų
receptas –

Ledai su braškėmis

Reikės:
2 kiaušinių
100 g (3,5 oz) cukraus
300 g (10,5 oz) plakamosios grieti-
nėlės
3 arb. šaukštelių vanilinio cuk-
raus
braškių (arba kitokių uogų pa-
puošimui)

Kiaušinių try-
nius išplakti su cuk-
rumi ir vaniliniu
cukrumi. Baltymus
išplakti iki standžių
putų. Atskirai iki
standžios konsisten-
cijos suplakti grie-
tinėlę. Baltymus ir
grietinėlę sumaišyti
su tryniais ir masę
išpilstyti į formeles.
Šaldytuve laikyti
mažiausiai 5 val.
Prieš valgant ledus
paskaninti pjausty-
tomis braškėmis.

Norintiems mažiau kaloringo re-
cepto – 

Arbūzinis sorbetas

Reikės:
arbūzo minkštimo be sėklyčių
citrinos sulčių
auksaspalvio sirupo

Arbūzo minkštimą sudėti į inde-
lį ir palikti šaldymo kameroje per
naktį. Tada suledėjusį arbūzą, citrinos
sultis (kiekis priklauso nuo jūsų sko-
nio) ir sirupą sutrinti smulkintuvu ar
išplakti plakikliu. Sorbetą galima pa-
gardinti šviesiu romu.

Bananų ,,ledai”

Reikės: 
1 banano

Supjaustyti bananą griežinėliais
ir išdėlioti ant kepimo popieriumi iš-
klotos skardos. Užšaldyti. Sušalusius
banano gabalėlius sutrinti elektriniu
smulkintuvu – gausis kreminės kon-
sistencijos bananų ,,ledai”. Valgyti
tuoj pat!

Vėsios vasaros su skaniausiais pa-
saulyje ledais!

Jūsų Indrė
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102nd Annual 

LITHUANIAN DAYS!
Sat./Sun. August 13-14, 2016

Schuylkill Mall, Frackville, PA

Longest CONSECUTIVE Ethnic Festival in the USA!

Food, Music and Dancing
Folk Arts/Crafts

Vendors & Cultural Exhibits

www.kofl144.weebly.com

Kun. A. Petrulio ta kais

Atkelta iš 7 psl,

Antra kelionės diena buvo taip
pat įdomi. Nors vargino dideli karščiai
(termometro stulpelis rodė aukščiau-
sią padalą), numatyto kelionės marš-
ruto nekeitėme.

Užsukome į netoli Druskininkų
esantį Antano Česnulio Skulptūrų ir
poilsio parką. Mus pasitiko sodybos šei-
mininkas – vienas geriausių Dzūkijos
skulptorių. Jis papasakojo sodybos
įkūrimo istoriją. Ekskursiją po sodybą
pradėjo Rūpintojėlių siena. Vedė Rat-
ničelės upelio krantu ir aiškino sody-
boje esančių medžio drožinių ir kom-
pozicijų prasmę. Keliautojai, lipdami
į kieme stovinčio, paties šeimininko su-
ręsto vėjo malūno ketvirtą aukštą, ap-
žiūrėjo drožinių ekspoziciją. Neliko
nei vieno abejingo žmogaus ir medžio
draugystei. Atsigaivinę šaltu jaunystės
šaltinio vandeniu (skulptorius sakė,
kad atsigėrus iš šio šaltinio, gali at-
jaunėti), patraukėme toliau.

Kelias vingiavo link Liškiavos. Su-
stojome prie Liškiavos vienuolyno an-
samblio. Gidė pakvietė į restauruotą
XVII amžiaus Švenčiausiosios Trejybės
bažnyčią, supažindino su jos archi-
tektūra,  papasakojo Liškiavos mies-
telio ir bažnyčios atsiradimo istoriją,
parodė bažnyčioje esančias meno ver-
tybes, pasiūlė nusileisti į bažnyčios rū-
sius, kur yra saugomi išlikę XVIII a.
vienuolių dominikonų palaikai bei
įrengta XVII–XVIII a. liturginio pa-
veldo ekspozicija. Pasivaikščioję po
Liš kiavos vienuolyno ansamblio teri-
toriją, keliavome toliau. 

Atsigaivinti sustojome Merkinėje.
Vieni, sėdėdami pavėsyje, žvelgė į di-
dingą piliakalnį, kiti- maudėsi Nemu-
ne, treti – panoro pasižiūrėti, kaip at-
rodo Merkinės miestelis.

Autobusas sustojo prie Marcinko-
nių bažnyčios. Čia 1908 metais Vil-
niaus vyskupas perkėlė kun. A. Petrulį.
Piligrimus pasitiko Marcinkonių ben-
druomenės narė O. Grigaitė. Ji paly-
dėjo mus į Šv. apaštalų Simono ir Judo
Tado bažnyčią, supažindino su klebo-
nu. Onutė Grigaitė papasakojo apie
bažnyčią. Ji sakė, kad dirbdamas Mar-
cinkonyse, kun. A. Petrulis 1910–1911
m. bažnyčią suremontavo, bažnyčia
įsigijo J. Garalevičiaus pagamintus
vargonus. Buvome pakviesti apžiūrė-
ti senąją kleboniją, kuri, tikėtina, ne-
labai pasikeitė nuo tų laikų, kai Mar-
cinkonyse klebonu dirbo A. Petrulis.
Dalinomės žiniomis apie Nepriklau-
somybės akto signatarą. O. Grigaitė pa-
lydėjo mus į svetingą kaimo turizmo so-
dybą. Gera buvo klausytis sodybos
šeimininkės sodrios dzūkiškos kal-
bos, ragauti jos keptų grikinių babkų,
bandelių su įvairiausias įdarais, ska-
nauti rūgštynių sriubą su duona, kep-

ta ant ajerų, atsigaivinti duonos gira.   
Pasistiprinę keliavome toliau. Mar-

cinkonių bendruomenės narė O. Gri-
gaitė lydėjo mus pušynais iki Čepkelių
valstybinio gamtinio rezervato. Ji
sakė, kad 1993 metais, Lietuvai prisi-
jungus prie Ramsaro konvencijos, Čep-
keliai buvo įtraukti į tarptautinę reikš-
mę turinčių pelkinių vietovių sąrašą.
Čepkelių rezervatas taip pat yra NA-
TURA 2000 teritorija – Europos Są-
jungos saugomų teritorijų tinklo dalis.
Šis tinklas skirtas retų bei nykstančių
rūšių ir buveinių apsaugai, kurios
svarbios visos Europos biologinei įvai-
rovei.  Pasiekę Čepkelių raisto ap-
žvalgos aikštelę, iš aukštai pamatėme
raisto platybes. Eidami pažintiniu
taku sužinojome, kaip susiformuoja
raistas, kas jame auga, gyvena, kokių
gydomųjų savybių turi raisto durpės.
Gamtos mokslų daktarė O. Grigaitė ne
tik pasakojo, bet ir rodė, kur auga ki-
minai, kaip atrodo vaivorai, girtuoklės
ir viržiai, kaip skuzdžių liūtas tyko au-
kos. Kelionės dalyviams padovanojo
vilkiuko pėdelę – spaudą ant rankos,
daug lankstinukų, laikraščių, kuriuos
leidžia Dzūkijos nacionalinio parko
ir Čepkelių valstybinio gamtinio re-
zervato direkcija.

Grįžę į Marcinkonis padėkojome
už svetingą priėmimą, įdomią eks-
kursiją po Čepkelių valstybinį gamti-
nį rezervatą. Sutarėme, kad prasidėjusi
dviejų bendruomenių draugystė tęsis,
nes mus vienija bendros mintys, idėjos.
Marcinko niškiams patiko idėja ke-
liauti Nepriklausomybės akto signa-
taro kunigo Alfonso Petrulio takais.
Rudeniop Marcinkonių bendruome-
nė taip pat norėtų organizuoti kelionę,
aplankyti Musninkus. Pasivaišinę kava
ir atsigaivinę šaltu šulinio vandeniu,
atsisveikinome ir  pasukome namų
link. 

Važiavome namo pavargę (sek-
madienį Dzūkijoj buvo pasiektas kar-
čio rekordas), tačiau vos tik autobusas
pervažiavo Širvintų rajono ribą, auto-
buso gale sėdintieji uždainavo: ,,Žemėj
Lietuvos ąžuolai žaliuos...” Taip, tikrai
Lietuvoje žaliuos ąžuolai, jei bus ini-
ciatyvių, darbščių, pareigingų žmo-
nių, dirbančių Lietuvos labui. Tokių,
koks buvo Nepriklausomybės akto sig-
nataras kun. A. Petrulis. 

Už turiningą kelionę ,,Nepriklau -
somybės akto signataro kunigo Alfon-
so Petrulio takais” kelionės dalyviai dė-
kingi bendruomenei ,,Spindulys”, rė-
mėjams: Marijai Bareikaitei-Remie-
nei, Juozui Vercinkevičiui, Marcin-
konių kaimo bendruomenei.

Eglė Dikčienė – Musninkų miestelio
kultūros puoselėtojų bendruo me nės
,,Spindulys” narė. 

Pasaulio jaunimas susibūrė Lietuvoje

Atkelta iš 3 psl.

Vienas iš tokių labai stiprių įspū-
 džių – susitikimas su dvejus metus Ru-
sijoje kalinta Ukrainos lakūne Na dia
Savčenko, kuri neseniai buvo pa leista
iš kalėjimo ir apkeista su dviem rusais.
Didžiuliam būriui kalbėjusi smulku-
tė moteris kvietė branginti laisvę ir pa-
brėžė, kad laisvė nėra tai, kas duoda-
ma žmogui – už ją reikia kovoti.

„Aš esu laisvėje, tačiau dar apie 40
ukrainiečių yra neteisėtai kalinami
Rusijoje, ir dabar pagrindinis už davi-
nys yra kovoti dėl jų išlaisvinimo. Aš
esu labai dėkinga Lietuvai už tai, ką ji
padarė, kad būčiau išlaisvinta”, –
sakė buvusi karo lakūnė, da bartinė
Ukrainos Auščiausiosios Ra dos narė
ir atsistojusi žemai nusi len kė miniai.
Tai buvo toks jaudinanti akimirka,
kad jaunimas ilgai plojo šiai drąsiai
moteriai atsistojęs.

N. Savčenko sakė, kad jai
labai patiko idėja sukviesti į
vieną vietą lie tuvių jaunimą iš
viso pasaulio ir ji norėtų tokią
mintį įgyvendinti gimtojoje Uk-
rainoje, nes ukrainiečių pa sau-
lyje taip pat gyvena labai daug.

Ją lydėjęs krašto apsaugos
ministras Linas Linkevičius
sakė, kad į renginį jie atvyko
tiesiai iš Varšuvoje vykusio
NATO viršūnių susitikimo. „Šis
susitikimas išties istorinis, nes
dar niekada iki šiol per 12 metų,
kol esame NATO nariai Lietuva
ir kitos Baltijos šalys nebuvo su-
silaukusios tokio dėmesio. Al-
jansas aiškiai pasakė, kad esant
grėsmėms mus gins, mūsų sau-
gumas yra garantuojamas. Tai
tik įrodo, kad prieš 12 metų
priėmėme teisingus sprendi-
mus, ir dabar matome to rezul-
tatą bei lygindami padėtį Uk-
rainoje, Gruzijoje, Moldovoje,
kurios nėra NATO narės”, –
sakė ministras.

Pasaulio lietuvių jaunimo suva-
 žia vimą uždarė neseniai Čikagoje vie-
 šėjęs Jurgis Didžiulis, kuris šmaikš-
 čiai ir išraiškingai papasakojo apie
savo patirtis Lietuvoje, kal bėjo apie tai,
ką reiškia būti lietuviu, su kokiais iš-
šūkiais jis čia susidūrė, kai atvyko iš
Kolumbijos. Jis kalbėjo apie tai, kaip
svarbu išeivijoje yra bendruomenė ir
jos veikla, papasakojo apie žmones, ku-
riuos sutiko Ame rikoje ir kurie jį
įkvėpė įvairiems dar bams. Tarp kitų
jis minėjo legendinį lakūną Steponą
Darių, atvežusį į Lietuvą beisbolą ir
krepšinį, ir gar sųjį Stanley Balzeką,
teigiantį, kad didžiausias Lietuvos
turtas – jos mo terys.

Tris dienas vykęs renginys dova-
 nojo daug gerų emocijų, susitikimų,
nuoširdaus bendravimo, tad jaunimas
skirstėsi į namus pavargęs, bet pasisė -
męs džiaugsmo būti kartu, kal bėti apie
tai, kas rūpi ir džiaugtis tuo, ką turi.  

Jaunimas iš Čikagos ilsisi.Musninkų klebonas Virginijus Balnys (k.) išlydi maldininkus į kelionę.
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� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) liepos 17 d. 10 val. r. švęsime 16-
tąjį eilinį metų sekmadienį ir paminėsime
Lietuvos didvyrių Stepono Dariaus ir Sta-
sio Girėno transatlantinio skrydžio 83-
čiąsias metines. Eucharistijos šventimą at-
našaus kunigas Gediminas Keršys. 

� Liepos 20 d., trečiadienį, organizuoja-
ma išvyka į Michigan City, kur aplankysi-
me „International friendship gardens”.
Renkamės prie Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčios (6812 South Washtenaw
Ave., Chicago, IL 60629). Išvykstame 9 val.
r., o sugrįšime – 6 val. v. Vietas prašome
užsisakyti tel. 773-776-4600 (Audra).

� Liepos 24 d., sekmadienį, 11 val r. Sis-
ters of Immaculate Conception (600 Liberty
Highway, Putnam, CT 06260–2503) or-
ganizuojamas piknikas – lietuvių susiarti-
nimo šventė. Šventė prasidės šv. Mišiomis,
vėliau pietūs, užsiėmimai ir įvairios pra-
mogos. Veiks lietuviška mugė. Daugiau in-
formacijos el. paštu: aidask@aol.com
(šventės ruošos komiteto pirm. Aidas Kup-
činskas).

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

http://draugokalendorius.org

XV Šokių šventės dalyviai – Rachel ir Russel.
Darlene Miller šeimos albumo nuotr.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

DRAUGAS • 773-585-9500

Prieš 83-jus metus, liepos 17 d. Soldino miške žuvo lakūnai Steponas Da-
rius ir Stasys Girėnas. Šią sukaktį prisiminsime ir paminėsime liepos 17
d., sekmadienį, 10 val. r. susirinkę prie lakūnų paminklo Marquette Par-
ke. 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje bus aukojamos šv.
Mišios už transatlantinius didvyrius. Visus kviečiame gausiai dalyvauti.

Minėjimą rengia:
Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga (ALIAS), 
Amerikos Lietuvių Taryba (ALT) ir Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI).

S. Dariaus ir S. Girėno minėjimas

www.taupaboston.com  (617) 269-1450 
Membership open to Lithuanians in the U.S.A. 

All deposits insured to $250,000 by NCUA 

Debit Card 
 Free online banking 
 Free bill pay 
 Reward points 
 No annual fee 

Products and Services 
    Savings       Checking Accounts 
    CD's             Loans 
    Credit Cards (MasterCard) 
    International Wires       Notary 

Tautinis kostiumas – iš kartos į kartą

,,The Jersey Girls” – taip save vadina (iš k.): Kim Linkus Van Liew, Darlene Lin-
kus Miller ir Emilija Skruodytė Sadonienė. Visos jos šoko 1976, 1980 ir 1984 metų
šventėse, o į XV Lietuvių tautinių šokių šventę atvyko stebėti savo vaikų pasi-
rodymo (su grupe ,,Varpelis”, Elizabeth, New Jersey). 

Darlene Linkus duktė Rachel (žr. nuotrauką apačioje) dėvi mamos tautinį
kostiumą, o Kim Linkus sūnus Russell – Emilijos vyro tautinius drabužius, iš savo
mamos jis pasiskolino juostą. Seserys Kim ir Darlene pasakojo, kad tautinius kos-
tiumus joms sukūrė teta ir prisiminė, kaip pačios, būdamos paauglės, naktimis
juos gražino: išsiuvinėjo palaidinių rankoves, prijuostes, pasigamino karūnas.   

Audronės Kižytės nuotr.


