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JAV LB …iš Lietuvos – 5 psl.
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Žolinė, Švč. Mergelės Marijos 
dangun ėmimo diena – 6 psl.

Rašytojas turi tik vieną mokytoją – tai jo skaitytojas – Nikolajus Gogolis

A. Smetonai – antrasis paminklas Lietuvoje 

Ligi šiol paminklas pirmajam šalies Prezidentui puošė tik
Kau no Istorinės Prezidentūros skverą, o nuo šiol 2,5 metrų
aukščio iš bronzos nulieta skulptūra ant pusės metro grani-

tinio pamato stovės ir jo gimtajame krašte Užulėnyje. Čia ji pa-
statyta priešais kadaise A. Smetonos iniciatyva statytą tuomet vie-
ną moderniausių Lietuvoje mokyklą, esančią visai šalia Prezidento
gimtinės vietos.

Į paminklo atidengimo iškilmes susirinko daugybė žmonių, ku-
rie dar gerokai iki iškilmių pradžios traukė link senosios mokyk-
los. Buvo matyti ir daug jaunimo, minioje galima buvo sutikti skau-
tus, šaulius, kitų organizacijų atstovus. Daugelis iš jų į paminklo
atidengimo iškilmes atvyko su gėlėmis. – 3 psl.

A. Smetonos gimtinėje

iškilo paminklas

Prezidentui

Praėjusį šeštadienį sukako 145-eri metai nuo
pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smeto-
nos (1874–1944) gimimo. Minint šią sukaktį,
taip pat Lietuvos Seimo paskelbtus Prezidento
Antano Smetonos metus ir prezidento insti-
tucijos Lietuvoje įkūrimo 100-ąsias metines A.
Smetonos gimtinėje Ukmergės rajono Už-
ulėnio kaime atidengtas skulptoriaus Antano
Žukausko sukurtas paminklas. Iškilmėse da-
lyvavo ir dabartinis, devintasis Lietuvos pre-
zidentas Gitanas Nausėda. 

Rožės vardą Rose Namajunas pel-
nė prosenelės Rožės Gotšalkaitės-
Namajūnienės, kurios vyras buvo

nepriklausomos Lietuvos karininkas,
nužudytas sovietų greta namų Kaune,
garbei. O gimė ji Amerikoje, Milwaukee,
1992 m. neseniai į JAV atvykusių daili-
ninko Artūro Namajūno ir kompozitorės
Jolitos šeimoje. Nors tėvai menininkai,
bet sportas giminėje nėra svetimas – jos
senelis buvo daugkartinis Lietuvos im-

tynių čempionas Algimantas Andriu-
konis, brolis Nojus irgi yra kovotojas mė-
gėjas. 

Rožė sportuoti pradėjo penkerių
metų, kai pirmą kartą užsuko į taek-
wondo treniruotes. Būdama devynerių
ji jau turėjo jaunimo juodąjį diržą. Yra iš-
mėginusi ir kitas sportinių kovų rūšis –
karatė ir jiu-jitsu, aukštojoje mokykloje
bandė kikboksą ir mišrius kovų menus
(MMA). – 2 psl.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Naujasis paminklas papuošė A. Smetonos gimtąjį Užulėnį. A. Vaškevičiaus nuotr.

Rožė močiutės sode

Rožė (Rose) Namajunas. Žygimanto Gedvilos /15min. nuotr.

Kovų superžvaigždė – pasaulio
UFC čempionė lengvojo svorio
kategorijoje Rožė (Rose) Nama-
junas rugpjūčio viduryje dešimt
dienų viešėjo Kaune. Čia jai ge-
riausia vieta – močiutės sodas,
kur su artimaisiais paprastai vai-
šinasi šašlyku, lietuviškais barš-
čiais ir cepelinais. Lietuvoje Rožė
(jai labiau patinka, kai ją vadina
lietuvišku Rožės vardu negu ang-
lišku Rose) lankėsi šeštą kartą, ir
šįkart ji sulaukė ypatingo dėme-
sio – ne tik dalyvavo pusseserės
vestuvėse, bet ir buvo pakviesta
į Sporto muziejų, kur susitiko su
sporto visuomene, taip pat daly-
vavo Lietuvos krepšinio rinkti-
nės rungtynėse su serbais (gaila,
kad draugiškas rungtynes lietuviai
pralaimėjo). Rožė žino, kad krep-
šinis yra lietuvių religija. Į Lietuvą
ji atvyko su mama ir broliu.



tuojamas prel. M. Krupavičius, teigęs, kad PLB atei-
na turimas organizacijas papildyti ir vainikuoti ben-
dra visų lietuvių organizacija.

Įdomi, bet ne džiuginanti dr. V. Bartusevičiaus
naujųjų emigrantų analizė. „Nors jau galime skirti
bent kelias naujosios emigracijos bangas su savo ypa-
tumais, joms visoms būdinga, kad didžioji dalis jų na-
rių nerodo didesnio noro solidariai atsidėti Benduo-
menės tikslams, kurie tiesioginiai neduoda asmeni-
nės materialinės naudos”. Jis savo nuomonę remia mi-
nėdamas Egidijų Aleksandravičių: „Gausėjant po-
sovietinių lietuvių kolonijų Vakarų Europoje mažė-
jo solidarumo ir savitarpio laipsnis”. Kad lietuvių or-
ganizuotumo laipsnis yra labai menkas, parodo

žvilgsnis į emigrantų ir LB narių skaičių.
Kiek iš milijono priklauso Lietuvių Ben-
druomenei?” „Bendruomenės visuotinumo
siekis dar niekada taip beviltiškai nebuvo
nutolęs nuo realybės”, – tuo pačiu smuiku
toliau griežia dr. V. Bartusevičius. Jam
tarsi pritaria Vytautas Jonas Juška. Pa-
starojo nuomone, apie 20–30 procentų emig-
rantų po 1990 m. sugrįš į Lietuvą. Tačiau jis
prideda, kad tą grįžimą apsunkina gali-
mybių save realizuoti Lietuvoje trūkumas,

švietimo problemos bei kiti veiksniai. PLB apimtyje
su beveik penkiasdešimt kraštų yra leidžiamas įdo-
mus, informatyvus ir prasmingas žurnalas „Pasau-
lio lietuvis”. Man tiesiog gėda pastebėti, kad visame
pasaulyje jis turi mažiau nei 500 prenumeratorių. Kiek
suprantu, dauguma jų yra Šiaurės Amerikoje. Tik
strutis su galvele smėlyje to nematytų. Mano parapijos
savaitraštis turi daug daugiau skaitytojų. 

Dr. V. Bartusevičius pagrįstai nuogąstauja, kad
naujomis sąlygomis mažos lietuvių tautos išnykimo
pavojus lieka realus. Todėl ir PLB reikalingumas bei
,,Lietuvių chartos” principų reikšmė nė kiek nesu-
mažėjo. „Bet ar tai suprasta ir pakankamai įsisąmo-
ninta?” – klausia jis.

Šiemet sukanka 70 metų, kai buvo paskelb-
ta Lietuvių charta, davusi pradžią Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenei (PLB). Netyčinė korek-
tūros klaida, įsivėlusi „Draugo” rugpjūčio 1 d.
str. „Unikalūs pasakojimai apie emigraciją” (at-
siprašome autoriaus – jis čia niekuo dėtas –
Red.) davė akstiną dar kartą prisiminti, kaip
viskas prasidėjo ir pasvarstyti apie PLB vietą
šiandieniniame pasaulyje. 

„Lietuvių charta” buvo paskelbta prieš 70 metų,
kai prasidėjo dypukų – tuomet vadinamų
tremtiniais – emigracija į kitus kraštus. 1946

m. Hanau stovykloje tremtinių atstovai įsteigė
Lietuvių tremtinių bendruomenę. 1949.06.14.
VLIK’as (Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komi-
tetas) paskelbė Lietuvių chartą. VLIK’ui tuo metu
pirmininkavo prel. Mykolas Krupavičius. 

Dabartinė PLB prasidėjo kaip sąjūdis, savo pra-
džią gavęs minėtoje VLIK’o tremtyje paskelbtoje Lie-
tuvių chartoje. Apie tai prieš keletą metų rašiau
straipsnyje „Lietuvių Bendruomenė – Sąjūdis ir or-
ganizacija”. Kaip ir visi sąjūdžiai, šis irgi turėjo savo
vadus – prel. M. Krupavičių, pedagogą Stasį Barz-
duką, filosofą Juozą Girnių ir kitus. Šio doku-
mento antrajame paragrafe skaitome: „Žmogus
turi prigimtąją teisę laisvai išpažinti ir ugdyti
savo tapatybę. Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gyvybę lietu-
vis perduoda ateities kartoms, kad amžinai gy-
ventume”. Po dvejų metų buvo įsteigta JAV Lietu-
vių Bendruomenė (LB), kaip organizacija. Taigi, bū-
tent ,,Lietuvių charta” paskatino iš pradžių LB, o
po to ir PLB įsisteigimą.

O ką reiškia „kaip organizacija”?
Bronius Nainys savo knygoje „Lietuviai ir lie-

tuvybė” rašo, kad organizacija yra grupė žmonių,
laisvai susijungusių kuriuo nors specifiniu reika-
lu arba tikslu, pvz., gali būti profesinė gydytojų, in-
žinierių, mokytojų draugija, jaunimo organizacija,
sporto klubas ir t.t. Kas kita yra bendruomenė. Jai
priklauso žmonės, kuriuos jungia ilgamečiai isto-
riniai arba prigimtiniai ryšiai – kalba, papročiai,
kultūra, bendras gyvenimas, istorija ir t.t. Tad lie-
tuviai sudaro lietuvių bendruomenę. Tokia ben-
druomenė tegali būti viena, nes tėra tik viena lie-
tuvybė. Bendruomenė, rašoma mažąja raide, reiš-
kia tos pačios kilmės bendrai gyvenančių žmonių
prigimtinę jungtį. Bendruomenė, rašoma didžiąja
raide, reiškia tos pačios kilmės bendrai gyvenančių
žmonių organizaciją, kuri tvarkosi apylinkėmis,
turi renkamus vietinius ir centrinius organus.
Taigi turime lietuvių benduomenės sąjūdį arba ben-
druomenę ir turime Lietuvių Bendruomenės or-
ganizaciją.

Panašia gaida ataidi dr. Stasys Tumėnas, „Pa-
saulio lietuvis” 2019 m. birželio–liepos dienos nu-
meryje aptardamas šių dienų aktualijas: „LR Sei-
mas, atsižvelgdamas į tai, kad 2019 metais sukanka
70 metų, kaip buvo paskelbta Lietuvių Charta, ku-
ria įsteigta Pasaulio lietuvių bendruomenė, 2019-uo-
sius paskelbė Pasaulio lietuvių metais”.  Reikia ap-
gailestauti, kad šioje citatoje „lietuvių bendruo-
menė” rašoma mažąja raide.

Tame pačiame jau minėto žurnalo numeryje dr.
Vincas Bartusevičius rašo apie PLB istoriją: jos kū-
rimąsi, centrą, naują erą. Čia skaitome, kad PLB tu-
rėtų sudaryti visi tautiečiai, kaip kad valstybę su-
daro visi piliečiai. Minimas prel. M. Krupavičius,
kategoriškai teigęs, kad PLB yra ne draugija, bet
tautinė bendruomenė. PLB pobūdis ją pastatė į
aukštesnę kategoriją virš visų kitų santalkų. Tai ne-
reiškia, jog PLB organai apsiima dirbti visų kitų or-
ganizacijų darbus ar padaro kitas organizacijas ne-
reikalingas arba turi teisę kitiems įsakinėti. Vėl ci-
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Ar dabartinei kartai 
reikia Bendruomenės?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Rožė močiutės
sode
Atkelta iš 1 psl.

Žurnalistei ji papasakojo, kad kaimynai smulkaus
sudėjimo, bet labai tvirtą mergaitę buvo praminę
Thug Rose. Galvažudės pravardė prilipo ir dėl vardo,
ir dėl sužeidimų, kuriuos patirdavo per treniruotes.
Sportas jai yra gelbėjęs ir gyvybę, nes augo nesau-
giame rajone, kur buvo progų panaudoti savo įgūdžius
savigynai. 2013 m. patekusi tarp UFC kovotojų, 2017
m. Rose Namajunas jau tapo UFC kovų pasaulio
čempione lengvo svorio kategorijoje, nokautavusi neį-
veikiamąją lenkę Joann Jedrzejczyk. Tai iki šiol va-
dinama viena didžiausių staigmenų per UFC istori-
ją. 2018 m. ji apgynė čempionės vardą. Šiemet čem-
pionate Rio de Janeiro Rožė neatsilaikė prieš brazi-
lę Jessica Andrade. 

Atviros širdies 27-erių metų kovotoja R. Nama-
junas visad pabrėžia esanti iš Lietuvos (matyt, tai pa-

brėždama į Lietuvą ji atvyko segėdama gintaro aus-
karus). Ji nepamiršta lietuvių kalbos (nors sako, kad
gramatika – jos silpnoji vieta), nes su močiutėmis ben-
drauja tik lietuviškai. „Lietuvybė yra mano kraujy-
je, aš visada su malonumu atstovauju Lietuvai, – sakė
Rožė ’15 min.’ žurnalistei. – Tai yra įgimta, kaip ir mei-
lė sportui, krepšiniui. Nors esu kovotoja, bet man pa-
tinka skambinti pianinu. Iš tiesų man brangios abi
šalys – JAV ir Lietuva”.

Rožė sako, kad jai sunku gyventi dideliame mies-
te Amerikoje, jai mieliau gamtoje, šalia didelių me-
džių, kur visas oras kvepia. Rožė turi jautrią širdį ir
Kaune aplankė onkologinėmis ligomis sergančius vai-
kus. Kodėl jums tai svarbu? – klausė žurnalistė.
„Kovos lauke aš esu pratusi prie video kamerų, daug
dėmesio, žmonės daug kalba ir galvoja apie mane. Aš
daug treniruojuosi ir kaunuosi. Tačiau noriu duoti
žmonėms kažką atgal. Vaikučiai kovoja irgi, – reikia
galvoti apie juos. Mano giminėje nėra nuo vėžio mi-
rusių žmonių, bet sužadėtinio (žinomas JAV mišrių
kovų kovotojas, treneris Pat Barry) tėvas mirė nuo vė-
žio. Mano treneris Minnesotoje irgi sirgo vėžiu, bet
išgijo ir vėl treniruoja. Mano treneris man irgi yra
įkvėpėjas. 

Parengta pagal 15min.lt

Į susitikimą Sporto muziejuje Rožė atvyko lydima močiutės ir brolio. Žygimanto Gedvilos nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

Prezidentas G. Nausėda šiltai pasveikino visus
susirinkusius į iškilmes. Savo kalboje jis pacitavo so-
vietmečiu slapta deklamuotą eilėraštį, kuriame kal-
bama apie A. Smetonos sugrįžimą į Lietuvą, nors jis
tada jau buvo seniai miręs. Pabrėžęs, kad A. Smetona
yra valstybės simbolis, Lietuvos vadovas sakė, jog
nori pagerbti ne vien pirmąjį Prezidentą, bet ir ap-
skritai valstybės pamatus, prie kurių kūrimo jis pri-
sidėjo. 

Ragino gerbti kaip
valstybės simbolį

„Kaip valstybės simbolį mes privalome jį ir gerb-
ti – kartu su jo puikiaisiais bruožais, o kartu ir su tam
tikromis klaidomis, kurių buvo padaryta, ir kurios
gal kiek pasuko Lietuvos valstybės vairą į šoną nuo
demokratinės sistemos. Aš esu tikras, kad šis žmo-
gus tai darė tik iš didelės meilės Lietuvai, norėdamas,
kad jos nepriklausomybei, jos laisvei, jos gerovei ne-
kiltų pavojų iš išorės”, – sakė G. Nausėda ir ragino
iškilmių dalyvius dažniau sustoti ir pamąstyti, ką jie
gali duoti savo šaliai.

G. Nausėda kalbėjo ir apie pastaruoju metu vis
pasitaikančią praeities valstybės kūrėjų kritiką.
„Šiandien Lietuva gyvena laikotarpyje, kurį aš va-
dinu istoriniu panagių atlupinėjimu, kai mes vėl ir
vėl kvestionuojame savo istoriją, mes ir vėl esame to-
kioje padėtyje, kai norime atsiprašyti už tai, kad mes
esame kartu su kitomis tautomis, kad mes išlikome
per istorijos šimtmečius. Aš nežinau, ar reikia at-
siprašinėti. Reikia mylėti kitas tautas ir gyventi su
jomis santarvėje”, – sakė jis. 

Prezidentas priminė, kad A. Smetona buvo pui-
kus eruditas, Antikos žinovas, žurnalistas, plačių pa-
žiūrų publicistas. Jis kreipėsi į politikus, ragindamas
dažniau susilaikyti nuo pagundos tapti teisėjais
žmonių, kurie gyveno prieš daugelį metų. „Galbūt
ir jų didelis nuopelnas yra tai, kad šiandien jūs ga-

lite stovėti ir juos iš
aukšto kritikuoti, nors
jie gyveno visai kitokio-
mis istorinėmis aplin-
kybėmis ir priiminėjo
visai kitokius morali-
nius ir istorinius spren-
dimus”, – sakė G. Nausė -
da.

A. Smetonos pa-
minklą Prezidentas ati-
dengė kartu su Ukmer-
gės rajono meru Rolan-
du Janicku, kuris yra
gimęs tą pačią dieną
kaip ir A. Smetona. Nau-
jąjį paminklą pašventino
Panevėžio vyskupas
emeritas Jonas Kaunec-
kas.  Trumpą  žodį tarė
ir paminklo autorius

skulp torius A. Žukauskas, pasidžiaugęs, kad jam teko
tokia garbė ir atsakomybė įamžinti pirmąjį Lietuvos
prezidentą ir padėkojęs visiems, kurie padėjo įgy-
vendinti šį sumanymą. Jis yra sukūręs ir pamink-
lą Jonui Basanavičiui Vilkaviškyje.

Aukojo ir žmonės, ir organizacijos

Sumanymas Prezidento tėviškėje pastatyti jam
paminklą gimė prieš dvejus metus, kai buvo atsisa-
kyta idėjos Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio
proga pastatyti paminklą A. Smetonai Vilniuje. Už-
ulėnyje žurnalistai paklausė G. Nausėdos, ar pa-
minklas pirmajam šalies Prezidentui neturėtų at-
sirasti sostinėje. Prezidentas atsakė, kad tikrai ga-
lėtų ir pasidžiaugė, jog Vilniuje atsirado paminklas
tautos patriarchui J. Basanavičiui. 

Lėšų paminklui iš pradžių tikėtasi surinkti iš
aukų ir norėta atkartoti istoriją, kai 1934 metais A.
Smetonos 60 metų jubiliejui už žmonių aukas buvo
nupirktas ir Prezidentui padovanotas Užugirio dva-
ras. Tačiau dabar per dvejus metus rinktų ir suau-
kotų pinigų paminklui pastatyti toli gražu nepaka-
ko. Ukmergės kultūros centro surengtų dviejų lab-
daros akcijų metu buvo surinkta per 2 tūkstančiai
eurų. Dar apie 400 eurų iš aukotojų surinko biblio-
tekos. 

Buvo žmonių, asmeniškai prisidėjusių nemažais
piniginiais indėliais. Yra aukojusiųjų ir po 500 eurų
– būtent tokią sumą iš kuklios savo pensijos paaukojo
A. Smetonos brolio Igno anūkas Albertas Smetona.
Jis buvo vienas iš pirmųjų, kuris atsiliepė į šį kvie-
timą.  

Didele dalimi prie sumanymo įgyvendinimo
prisidėjo ir Ukmergės rajono savivaldybė – iš savo
biudžeto šiemet skyrė 40 tūkstančių, o pernai – 20
tūkstančių  eurų. Iš Kultūros ministerijos pagal Uk-
mergės kraštotyros muziejaus parengtą projektą gau-
ta 30 tūkstančių eurų. Skaičiuojama, kad viso pro-
jekto vertė siekia per 100 tūkst. eurų. Aukotojų są-
rašuose – 368 Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys lie-

tuviai, kelios įmonės bei organizacijos. Visi jie per
dvejus metus paaukojo nuo 1 iki 500 eurų, iš viso – 4
400 eurų.

A. Smetonos 145-ųjų gimimo metinių minėjimas
prasidėjo dar išvakarėse, kai Lėno kaimelio Šv. An-
tano Paduviečio bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mi-
šios už Lietuvą – jas aukojo vyskupas emeritas J. Kau-
neckas ir vietinių parapijų klebonai. Po Mišių baž-
nyčioje buvo parodytas A. Smetonai skirtas monos-
pektaklis „Lietuvą ir lietuvius mylėjau”. 

Ąžuolų alėja Vasario 16-osios
akto signatarams

Po paminklo Užulėnyje atidengimo netoliese
esančioje A. Smetonos vasaros rezidencijoje Užulė-
nio dvare buvo surengta tradicinė Smetoninių šven-
tė. Ji prasidėjo ąžuolų alėjos, skirtos Vasario 16-osios
akto signatarams atminti atidarymu. Ukmergės ra-
jono meras R. Janickas sakė, kad 1937 metais įkur-
tame dvaro parke, kuris sovietmečiu buvo apleistas
nutarta įamžinti Vasario 16-osios signatarus, lėšų par-
kui sutvarkyti gauta iš Europos Sąjungos fondų.

20 ąžuolų parke išdėstyta žiedo forma, prie kiek-
vieno jų yra lentelė su signataro pavarde. Atidarant
šią alėją kalbėjo signatarų giminaičiai, Vasario 16-
osios klubo nariai, kurie merui įteikė padėką už šį
darbą.     

Teatralizuota prezidento A. Smetonos gimta-
dienio šventė prasidėjo rekonstruoto ANBO lėktuvo
skrydžiu virš dvaro. Pasipuošę ponai ir ponios pa-
sitiko Prezidentą ir jo žmoną, išklausė sveikinimo kal-
bą, po to buvo surengtas įspūdingas gražiausios po-
nios rinkimo konkursas.

Visą dieną tūkstančiai lankytojų galėjo apžiūrėti
dvare surengtą Vytauto Didžiojo karo muziejaus
kilnojamąją parodą „Prezidentas Antanas Smetona
– vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas”, vyko mu-
ziejaus ir tautodailininkų edukaciniai užsiėmimai,
galima buvo parašyti laišką Prezidentui A. Smetonai,
buvo surengtas koncertas.  

Metinės paminėtos ir Kaune

145-osios Prezidento A. Smetonos gimimo meti-
nės praėjusį šeštadienį buvo paminėtos ir Istorinė-
je Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune – čia
susirinkusius pasveikino Vytauto Didžiojo šaulių 2-
osios rinktinės ir Lietuvos šaulių sąjungos V. Put-
vinskio-Pūtvio klubo nariai, taip pat buvo galima su-
tikti ir į A. Smetoną ir jo žmoną persikūnijusius per-
sonažus. 

Po oficialios kalbos ir Lietuvos himno, kuris buvo
giedamas prie A. Smetonos paminklo kiemelyje,
svečiai vaišinosi kareiviška koše, Prezidentūroje
galėjo apžiūrėti šią proga eksponuotą Prezidento
rankraštį „Pro memoria”, rašytą prie Mozūrų ežerų
Vokietijoje 1940 m. liepos 1–25 dienomis (tai Austra-
lijos Adelaidės lietuvių bendruomenės dovana, dėl
jautrumo šviesai autentiškas rankraštis eksponuo-
jamas tik specialiomis progomis). 

Besidominčius šalies praeitimi ir iškiliomis as-
menybėmis istorikė, knygų apie Smetonų šeimą au-
torė dr. Ingrida Jakubavičienė pakvietė į rūmų Au-
diencijų salę, kur savo pasakojimais darsyk priminė
A. Smetonos 60 metų jubiliejui skirtas iškilmes ir gar-
siai nuskambėjusias dovanų varžytuves. Po paskai-
tos „Vivat Prezidentas” visi norintys galėjo paska-
nauti ypatingojo S. Smetonienės „Napoleono” torto,
kurį iškepė Istorinės Prezidentūros darbuotojos.

A. Smetonos gimtinėje iškilo
paminklas Prezidentui

Prezidento gimtinės vietą aplankė daug žmonių. A. Vaškevičiaus nuotraukos
Prezidentas G. Nausėda ragino gerbti A. Smetoną kaip vals-
tybės simbolį.

Į šventę atvyko ir pats A. Smetona su žmona.
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Tęsinys. Pradžia rugpjūčio 13 d. laidoje.

Toliau pasakojame apie Ateitininkų sendraugių
stovyklą (S1), kuri vyko liepos 21–28 d. Dainavoje.
Stovyklos tema ,,Tiltai” parinkta paminėti šiais me-
tais paskelbtus Pasaulio lietuvių metus. 

ANTRADIENIS

Rūta Staniškytė-Gaškienė. Antroji stovyklos
diena buvo kupina dainų, idėjų, diskusijų ir užsi-
ėmimų. Rytinė paskaita – „Tiesioginio ryšio tiltas
LT–JAV”. Paskaitininkė – studentė ateitininkė iš
Lietuvos Lauryna Jodko, kuri kartu su bendradarbe
Brigita dirba Ateitininkų federacijos generalinės
sekretorės darbą. Kartu jos parengia apie 30 pro-
jektų per metus, gauna lėšų veiklai iš įvairių šal-
tinių, tarp jų – ir iš valdžios, nes esame jaunimo ug-
dymo organizacija. (Su Lauryna galima geriau su-
sipažinti ,,Ateities” žurnalo 2018 m. 3 nr.) Lauryna
pradėjo savo pranešimą teigdama – „Tiltai yra ga-
limybė keliauti, artėti link tikslo, drauge pasitik-
ti ateities pasaulį, kuris yra Kristaus”. Ji supa-
žindino su ateitininkų organizacijos Lietuvoje su-
dėtimi. Federacijos pirmininkas Justinas Juknys
pernai dalyvavo šioje stovykloje Dainavoje. Jis to-
liau vykdo 2016–2020 m. veiklos strategiją, o tarp
prioritetų – sukurti ir įgyvendinti jaunimo vado-
vų ruošimo ir palaikymo modelį, įskaitant psi-
chologines žinias, lyderystės pratimus ir rekolek-
cijas palaikant dvasinį gyvenimą. Kiti federacijos
prioritetai – sukurti ir įgyvendinti Moksleivių at-
eitininkų sąjungos (MAS) veiklos modelį; išleisti
veiklos gairių knygelę, kuri padėtų moksleiviams
veikti visus metus, kad veikla būtų prasminga. Tik-
riausiai tokia knygele mielai pasinaudotų ir moks-
leiviai ateitininkai Šiaurės Amerikoje.

Veiksmingam organizacijos valdymui trūksta
savanorių vadovų. Pvz., Berčiūnų stovyklos galė-
tų būti trys ar keturios pamainos (dabartinės 2 pa-
mainos yra perpildytos), bet trūksta vadovų, kurie
galėtų vasarą paaukoti 10 d. Panašūs iššūkiai ir JAV.
Lietuvoje MAS ir Studentų ateitininkų sąjungos
(SAS) centro valdybos keičiasi kas 2 metus. Būtų
naudinga kai kuriems pasilikti ilgiau, tačiau
moksleiviai ir studentai sunkiai įsipareigoja, nes
važinėti po visą Lietuvą studijuojant sudėtinga.
Lauryna minėjo pasisekusį projektą, kuriame
moksleivių kuopos gavo pinigų už savo pačių „pro-
jektėlių” rašymą. Graži, labai sėkminga iniciaty-
va, gimusi pačių moksleivių iniciatyva, buvo eks-
pedicija į „mirštančius kaimus”. Taigi reikia pa-
sinaudoti ir pačių moksleivių kūrybingumu ir juo
dalintis. Dar viena įdomi federacijos iniciatyva
buvo „Berčiūnų dirbtuvės”, į kurias buvo su-
kviesti kaimynai – susidraugauti su bendruome-
ne ir geriau suprasti vieni kitus. Geriausia žinia
buvo – kad Ateitininkijos 110 m.
sukakties proga Lietuvos Respubli-
kos Seimas 2020-uosius paskelbė
Ateitininkų metais. 

Toliau vyko ,,proto lietus”. Visi
paskaitos dalyviai liejo savo mintis,
kaip galėtume  tiek Lietuvoje, tiek
pasaulyje paminėti ateinančius At-
eitininkų metus. Surašėme nemažai
minčių ir siūlymų, kurie bus nag-
rinėjami toliau. Rasa Kasniūnienė
pranešė, kad JAV Sendraugių cent-
ro valdyba baigia kadenciją, nors
dar žada suruošti renginį/suvažia-
vimą 2020 m. pavasarį, tikriausiai
Dainavos stovyklavietėje, kuriame
bus rinkimai ir ateitininkų metų mi-
nėjimas. Kandidatų į sendraugių
centro valdybą siūlymų laukiama
iki lapkričio 1 d.

Po poilsio, laisvalaikio paplū-
dimyje ar sporto aikštėse, gamtoje
vyko popietiniai užsiėmimai. Su-
augusieji turėjo iš ko rinktis: galė-
jome kartu su Audra Dauliene dis-
kutuoti apie Antano Šileikos nau-
jausią knygą „Provisionally Yours”

TELKINIAI

Sendraugių stovykloje Dainavoje buvo tiesiami tiltai (2)

arba dalyvauti pokalbyje šventovėje su stovyklos ka-
pelionu kun. Gabrieliumi Satkausku „Kaip pažinti Die-
vą ir su juo bendrauti?” 8–11 m. vaikai statė tiltus iš
medinių (ledams skirtų) pagaliukų, kiti repetavo vai-
dinimą ir t.t.

Vakare prie ežero po pastoge vyko Dainavos vi-
duramžių žaidimai. Buvome pagal šeimas suskirsty-
ti į keturias „gentis”, kurios gyveno keturiuose Dai-
navos stovyklos rajonuose – statybininkai iš barakų,
ūkininkai iš Dainavos pievų, žvejai iš Spyglio paeže-
rės ir miškininkai iš Rambyno kalno. Kiekvienas kraš-
tas sukūrė šūkį ir vėliavą. Tarp genčių vyko konkur-
sai, pvz., kasyčių pynimas, diktantas, dainavimo iš-
tvermė, šokimas ir karaliaus karūnos gamyba. Visų
konkursų tikslas buvo padėti karaliui ir karalienei nu-
spręsti, kuriame Dainavos krašte jie norėtų statyti savo
rūmus. Galų gale išsirinko Dainavos pievas; ūkinin-
kai – nugalėtojai. 

Po naktipiečių vieniems buvo čiūčia liūlia, o vy-
resniems – paroda salėje: „Jėzuitų misijai Lietuvoje
450 m.” Daina Čyvienė iš Čikagos galėjo atvežti tik pusę
Jėzuitų plėtros fondo paruoštos parodos, kuri pavasarį
buvo rodyta galerijoje „Siela” Pasaulio lietuvių cent-
re Lemonte. Gražiai paruoštuose plakatuose buvo daug
įdomios lietuvių jėzuitų istorijos ir mielų, pažįstamų
veidų nuotraukose. Jėzuitai – tai gražus tilto tarp Lie-
tuvos ir išeivijos pavyzdys.

TREČIADIENIS

Rita Giedraitienė. Ankstyvą rytą malonus vasaros
oras pasveikino nemažą be dūdos atsikėlusį būrį sto-
vyklautojų. Mat jau septintą valandą apie 20 vaikų su

tėveliais ir keliais vadovais žygiavo prie Spyglio eže-
ro žuvavimo turnyrui. Tai įprastas ir labai laukiamas
Sendraugių stovyklos įvykis. Šiais metais turnyrą or-
ganizavo Lorenzo Ciannelli-Landys. Po mėlynu dan-
gum ir dar nekaitria saule vaikai (tėvelių prižiūri-
mi) gaudė žuvytes ir grąžino jas atgal į ežerą bei drau-
giškai palaikė vieni kitus. Marytė Kriaučiūnienė iš-
kepė keletą (jau iš anksto pagautų) žuvų ant laužo ir
– su skaniu padažu – jomis vaišino. Pusryčių metu
valgykloje girdėjosi entuziastingi pasakojimai apie
žvejojimo nuotykius.

Po pusryčių iš Čikagos atvyko paskaitininkė Vil-
ma Kava pasidalinti mintimis tema ,,Tiltai – jungia
ar skiria?” Vilma pirmiausia papasakojo apie save.
Ji gimė ir augo Lazdijuose, Vilniaus universitete (VU)
studijavo žurnalistiką. Baigusi mokslus dėstė VU bū-
simiesiems žurnalistams bei redagavo mokomąjį laik-
raštį ,,Universiteto žurnalistas”, taip pat Žemės
ūkio ministerijoje dirbo viešųjų ryšių skyriaus ve-
dėja ir atstove spaudai. Prieš 14 metų su dukrele ap-
sigyveno Čikagoje. Yra dirbusi ,,Čikagos aidas”
laikraščio redaktore bei vedusi tiesioginę radijo
laidą. Šiuo metu Vilma yra ,,Draugo” laikraščio ta-
rybos narė. Malonu pridėti, kad 2017 m. „Tyto alba”
leidykla Lietuvoje išleido Vilmos romaną ,,Aš tau sa-
kau”. Jau 10 metų Vilma dirba gyvybės draudimo
agente.  

Pokalbio metu Vilma tarp Lietuvos ir išeivijos
,,nutiesė” penkis tiltus. Logiška, kad tiltai jungia dvi
puses, tačiau ji kvietė pagalvoti, ar visi tiltai jungia,
ar yra tiltų, kurie niekur neveda. Pirmas Vilmos nu-
tiestas tiltas buvo asmeninis. Kvietimas pakalbėti
Sendraugių stovykloje suteikė jai progą pirmą kar-
tą atvykti į Dainavos stovyklavietę. O Lietuvoje

Dzūkijos regionas, iš kur ji yra kilusi,
yra vadinamas Dainava. Tad pirmasis
tiltas – jos širdyje. Nors toli nuo gim-
tinės, Dainavos vardas/aplinka ją jun-
gė su tėvyne.

Antras tiltas galėjo būti pavadin-
tas dėkingumo. Pokario emigrantai
po Lietuvos Nepriklausomybės atga-
vimo 1990 m. pastatė tiltus naujai at-
vykusiems tęsti meilę Lietuvai sveti-
mose šalyse.

Trečią tiltą Vilma pavadino per-
ėmimu – kartų kaitos tiltu. Ateina lai-
kas, kai nauja karta turi keisti pavar-
gusią, amžių nugyvenusią kartą. Pas-
kaitininkė galvoja, kad šis tiltas yra tra-
pesnis, kad ne visada kitoj tilto pusėje
yra laukiantys žmonės. Lietuvių ben-
druomenėse veiklą turės dažniau per-
imti naujai atvykę – ar jie taip rems or-
ganizacijas, laikraščius ir t.t., kaip
rėmė ankstesnė karta? Nors sunku at-
sakyt į šį klausimą, yra pavyzdžių,
kad tai vyksta, pvz., organizuojant Pa-
saulio lietuvių centro renginius. 

Nukelta į 11 psl.

Užmetėme meškeres – koks bus laimikis? Dainos Čyvienės nuotraukos

Rasa Kasniūnienė (k.) su trečiadienio paskaitininke Vilma Kava.
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Vasara jau persirito į antrą pusę, daugelis gyvename
praėjusių ar dar būsimų atostogų nuotaikomis. Ne-
mažai mūsų, įsikūrusių toliau nuo gimtinės, vasarą ke-
liauja į Lietuvą, o tie žmonės, kurie gyvendami išei-
vijoje dalį savo laiko skiria lietuvybės išsaugojimo bei
puoselėjimo darbams, ir būdami Lietuvoje šiai veik-
lai aukoja dalį savo atostogų: atstovauja išeivijai įvai-
riuose renginiuose, dalyvauja konferencijose, kur-
suose, susitinka su valdžios institucijų, visuomeninių
organizacijų atstovais ir pan. Ne išimtis – ir ši vasa-
ra, kuomet nemažai Amerikos lietuvių lankydamie-
si gimtinėje suspėjo pabuvoti gausybėje renginių, su-
sitikimų, atstovaudami didžiausiai pasaulyje Lietuvių
Bendruomenei. 

Liepos pradžioje JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) atstovai dalyvavo Nidoje vykusiame Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio

Lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) pirmininkų su-
važiavime, skirtame Pasaulio lietuvių metams ir Lie-
tuvių Chartos 70-čiui. Atstovai iš 27 šalių sprendė iš-
eivijai svarbius klausimus, ieškant naujų veiklos
būdų ir dalinantis gerąja patirtimi. JAV LB galėjo pa-
sidžiaugti didžiausia delegacija ir pristatyti kitais
metais Philadelphijoje vyksiančią Šiaurės Amerikos
lietuvių XVI tautinių šokių šventę. JAV lietuviai į na-
mus parsivežė JAV LB, kaip vienai iš 19 bendruo-
menių, įkūrusių PLB, garbingai įteiktą Taikos vė-
liavą. 

q q q

JAV lietuviai turėjo progą dalyvauti LR Prezi-
dento Gitano Nausėdos inauguracijos iškilmėse.
Katedros aikštėje po iškilmingų Mišių vykusios

JAV Lietuvių Bendruomenės naujienos …iš Lietuvos

JAV lietuviai į namus parsivežė JAV LB įteiktą Taikos vėliavą.
Pirmoje eilėje iš k.: Regina Narušienė, Sigita Šimkuvienė,
Arvydas Urbonavičius, Ingrida Misevičienė; antroje eilėje:
Rasa Dooling, Raminta Urbonavičienė, Tauras Bublys;
trečioje eilėje: Rimvydas Baltaduonis, Laurynas Misevičius,
Vida Bandis. 

LR Prezidentą Gitaną Nausėdą šventiniame inauguracijos
renginyje sveikino (iš k.): L. Misevičius, V. Bandis, PLB pir-
mininkė Dalia Henke, D. Kazlauskas, Lietuvos liaudies kul-
tūros centro Tautinio kostiumo specialistė Danutė Ketu-
rakienė. 

LISS programos dalyviai su JAV LB KV pirmininku A. Ur-
bonavičiumi (d.), programos vadove R. Čiūtiene (k.) ir at-
likėju Jurgiu Didžiuliu (ketvirtas iš d.).

Lietuvos miestų ir miestelių vėliavų pagerbimo ce-
remonijos metu buvo pagerb ta ir PLB vėliava, jun-
gianti 47 valstybėse esančias LB, 230 lituanistinių mo-
kyklų. Susitikimo su Preziden to inauguracinės ko-
misijos pirmininke Alge Budryte metu JAV LB
Krašto valdybos (KV) pirmininkas Arvydas Urbo-
navičius perdavė JAV LB sveikinimo J. E. Prezidentui
raštą. Inauguracijai skirtame vakariniame priėmi-
me Prezidento rūmuose Philadelphijos LB pirmi-
ninkė, šokių šventės iždininkė Daiva Kazlauskas LR
Prezidentui įteikė kvietimą į 2020 m. liepos 3–5 d. vyk-
siančią Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių
šventę. 

q q q

JAV LB organizuojamą šokių šventę A. Urbo-
navičius ir D. Kazlauskas pristatė Kultūros minis-
terijos kancleriui Laimonui Ubavičiui, o susitikę su
LRT generalinio direktoriaus pavaduotoju Gyčiu Oga-
nausku svarstė tiesioginės šokių šventės transliacijos
galimybes. 

q q q

Susitikus su LRT generaline direktore Monika
Garbačiauskaite-Budriene buvo aptartos LRT gali-
mybės Lietuvos žmones kuo plačiau supažindinti su
JAV LB. KV pirmininkas A. Urbonavičius, daly-
vaudamas tiesioginėje LRT laidoje/diskusijoje, pa-
sidalijo mintimis apie JAV LB informacijos sklaidos
Lietuvoje plėtrą ir aptarė palydovinės televizijos per-
spektyvas. Susitikime su YouTube platformoje vei-
kiančios internetinės televizijos ,,Laisvės TV” at-
stovais taip pat buvo aptartos informacijos apie
JAV LB sklaidos galimybes.

q q q

A. Urbonavičius lankėsi Martyno Mažvydo bib-
liotekoje, kur aptarė tolimesnį bendradarbiavimą,
ypač pristatant JAV LB paruoštas parodas. Susiti-
kime su Šiaulių miesto meru Artūru Visocku buvo
kalbėta apie pilietiškumo ugdymo programas ir grį-
žimo į Lietuvą skatinimo galimybes.

q q q

Liepos 19 d. KV pirmininkas su žmona Ramin-
ta lankėsi PLB atstovybėje Vilniuje. Susitikimo
metu buvo aptarti liepos 1–4 dienomis Nidoje vyku-
sio PLB ir PLJS lyderių suvažiavimo rezultatai, to-
limesnio glaudaus bendradarbiavimo veiklos.  

A. Urbonavičius kartu su PLB atstove Lietuvo-
je Vida Bandis ir užsienio reikalų ministro patarė-
ju Domu Petruliu dalyvavo
susitikime su Seimo ir PLB
komisijos pirmininku An-
tanu Vinkumi. Susitikime
aptarti pavasarį vykusio
Referendumo dėl gimimu
įgytos pilietybės išsaugoji-
mo rezultatai, rinkimų apy-
gardos, skirtos balsuoti tik
užsienyje gyvenantiems lie-
tuviams, steigimo, elektro-
ninio balsavimo galimybės
tik užsienyje gyvenantiems
lietuviams sudarymo, pa-
galbos besikuriančioms
naujoms LB klausimai.

Susitikime taip pat ap-
tarti Nidoje vykusio PLB ir
PLJS lyderių suvažiavime
svarstytų klausimų ir problemų sprendimo bū-
dai. Šiemet prie PLB prisijungė Pietų Afrikos, Kip-
ro, Šri Lankos ir Indijos Respublikose įsikūrusios LB.
Kol kas šios jaunos Bendruomenės išgyvena tuos pa-
čius įsikūrimo rūpesčius, kokius yra prieš keletą de-
šimtmečių patyrusi JAV LB, todėl A. Urbonavičius
įsipareigojo kuo glaudžiau su jomis dirbti, dalintis
gerąja iždo tvarkymo, lituanistinių mokyklų steigi-
mo praktika, kad minint Pasaulio lietuvių metus būtų
suburta kuo daugiau po pasaulį išsibarsčiusių lie-
tuvių, sutelktos draugėn Bendruomenės, stiprinami
užsienyje gyvenančių lietuvių ryšiai su tėvyne ir sie-
kiama viso pasaulio lietuvių vienybės.

q q q

Birželio 15 d. – liepos 21 d. devyni studentai at-

liko Lietuvoje stažuotę pagal programą „Lietuvių iš-
eivijos studentų stažuotė” (LISS), kurią įgyvendina
JAV LB. Ši programa suteikia studentams galimybę
stažuotis pagal savo pasirinktą profesiją, patobulinti
lietuvių kalbos žinias ir susipažinti su Lietuvos kas-
dieniniu bei kultūriniu gyvenimu.

„Džiaugiamės, kad norinčių dalyvauti stažuotėse
Lietuvoje studentų skaičius vis auga. Nuo LISS
įkūrimo praėjus daugiau nei dešimtmečiui progra-
moje jau dalyvavo daugiau nei penki šimtai studentų
ir moksleivių. Stažuočių metu programos dalyviai
gali kur kas geriau pažinti Lietuvą, jos vidinius pro-
cesus, …jie atranda kuriančią, aukštųjų technologijų
vakarietišką Lietuvą…,” – sako LISS programos va-
dovė Romena Čiūtienė. 

Pasak JAV LB KV pirmininko A. Urbonavi-
čiaus, aplankiusio programos dalyvius Lietuvoje, šie
jaunuoliai, sėkmingai baigę stažuotę, ne tik papildo
savo gyvenimo aprašymą darbo Lietuvoje patirtimi,
bet ir gauna universitetinių kreditų, kadangi JAV LB
bendradarbiauja su Lietuvos universitetais: nuo
2010 m. – su Vytauto Didžiojo universitetu, nuo 2017
m. – su Vilniaus universitetu ir Vilniaus Gedimino
technikos universitetu.

q q q

Tuo tarpu JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė,
JAV lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė” įkūrėja Auk-
sė Motto birželio 27 d. susitiko su Panevėžio miesto sa-
vivaldybės, švietimo atstovais, Beržų progimnazijos
pradinių klasių mokytoja eksperte Jolanta Vaitkevi-
čiene, kuri pakviesta skaityti paskaitą š. m. mokyto-

PLB ir PLJS pirmininkų suvažiavime dalyvavę JAV lietuviai (iš k.): A. Urbonavičius, Rim-
vydas Baltaduonis, Rasa Dooling, R. Urbonavičienė, Tauras Bublys, Rima Žiūraitis, Ves-
ta Valuckaitė, Sigita Šimkuvienė, D. Kazlauskas, Gintaras Karosas, Ingrida Misevičienė,
Laurynas Misevičius.   JAV LB archyvo nuotraukos

jų kursuose Dainavos stovykloje. Susitikime prista-
tyta Panevėžio švietimo sistema, domėtasi miesto pa-
sirengimu grįžusių mokinių iš užsienio integracijai,
pristatytos projekto „Globalus Panevėžys” gairės, kal-
bėta apie JAV LB Švietimo tarybos veiklą, apie gali-
mus bendrus projektus su JAV lituanistine mokykla
„Lietuvėlė” bei JAV LB Švietimo taryba ir kt.

A. Motto kartu su šios mokyklos mokiniais ir Pa-
nevėžio Beržų progimnazijos vaikais dalyvavo tarp-
tautinėje stovykloje „Aš ir tu – mes kartu”, kuri vyko
Rokiškio rajone esančiame Ilzenbergo dvare.

Visi šie bendri projektai, susitikimai, dalyva-
vimas Lietuvos įvykiuose liudija, kad Lietuva yra
viena, – tai savo kalboje inauguracijos metu pabrė-
žė ir LR Prezidentas Gitanas Nausėda.

JAV LB informacija
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Rugpjūčio vidurys. Diena nuo birželio 24 d. sutrum-
pėjo dviem valandom ir 16 min., gandrai greitai iš-
skris, paukščiai nutilo, nes nebėra reikalo laidyti
gerkles – ne tik surado savo antrąją pusę, bet ir vai-
kai sustiprėję, pievose žiogai čirpia pranašaudami ru-
denį. 

Žmonėms taip pat rūpesčių sumažėjo – derlius
nuimtas. Reikia pasinaudoti ramesniu laiko-
tarpiu, atgauti jėgas prieš rudens darbus, to-

dėl galima pamąstyti ir apie aukštesnius dalykus.
Sandūroje tarp vasaros ir rudens – rugpjūčio 15 d.
– švenčiama Žolinė, kai kuriuose regionuose, daž-
niausiai Dzūkijoje, turėjo dar ir kitą vardą – Ko-
pūstinė.

Reiktų atkreipti dėmesį – Žolinė, o ne Žolinės.
Oficialus šventės pavadinimas yra Žolinė (Švč. Mer-
gelės Marijos ėmimo į Dangų diena). Nors kartais ši
šventė pagal analogiją su Kalėdomis, Joninėmis ir
t. t. šnekamojoje kalboje vadinama Žolinėmis, tai-
syklingas šventės pavadinimas yra vienaskaitinis.

Taip pat dažnokai klystama – žodį „Žolinė”
kirčiuojant ne taip, kaip reikėtų. Valstybinės lietu-
vių kalbos komisija sako, kad šventės pavadinimą ga-
lima kirčiuoti dvejopai, bet pirmenybė yra teikiama
kirčiavimui kirtį dedant ant „i”: Žolďnė, Žolďnės,
Žolďnę ir taip toliau. Tiesa, kirčiavimas dedant
kirtį ant „o” irgi nelaikomas klaida. Tačiau griež-
tosios įstaigos rekomendacija yra tokia. 

Rugpjūčio 15-ąją minima svarbi bažnytinė ka-
talikų šventė įprasmina ir liaudiškąsias tradicijas
bei tam tikrą valstietiškos gyvensenos etapą – va-
saros darbymečio pabaigtuves.

Nuo Antikos – į XXI a.

Romėnai šią dieną garbindavo deivę Dianą,
graikai – Artemidę. Šios deivės buvo laikomos au-
galų ir gyvūnų globėjomis. Aptinkama žinių, kad 500
m. prieš Kr. rugpjūčio 15 d. buvo atidaryta deivės Dia-
nos šventykla Romoje, ant Avetino kalvos.

Lietuvoje įvedus krikščionybę ši šventė suta-
patinta su Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo die-
na. Mūsų tradiciniame kalendoriuje – devynios
šventinės dienos, skirtos Švč. Mergelei Marijai ir
daug jos stebuklingo apsireiškimo vietų.

Pasakojama, kad Jėzaus motinos Marijos mir-
ties apaštalai budėjo prie jos kapo. Petras išvydo, kaip
Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir Viešpats ją paėmė
į dangų. Atidarę patikrinti karstą apaštalai Marijos
kūno neberado – karste buvo tik daugybė gražių gė-
lių. „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris,
apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos
dvylikos žvaigždžių vainikas” (Apr 12, 1). Taip ap-
aštalas Jonas aprašo regėjimuose matytą Saulėtąją
moterį – bažnyčios, kovojančios prieš žemės blogį,
biblinį slibiną, simbolį. Marijos dangun ėmimo
dogma paskelbta tik 1950 m., tačiau liturginis šio įvy-
kio minėjimas žinomas nuo V a. 

Derliaus šventinimo paprotys byloja apie šio –
pirmojo vasaros žingsnelio rudeniop metu buvusį že-
mės dievybės, Lietuvoje kitados žinomos Žemynos
vardu, garbinimą. Tai būta padėkos gamtos ga-

lioms už dosnią vasarą. Istoriniuose šaltiniuose ga-
lima rasti aprašymų, kad Žolinės dieną buvo auko-
jami gyvuliai ir su ritualais kepama duona: naujo-
jo derliaus miltų tešlos paplotėliai svaidomi iš ran-
kų į rankas per ugnį, kol iškepdavo.

Devynios žvaigždės supo galvą

Įtikėta, kad Dievo gimdytoja paimta į dangų. Kai-
mo dievdirbiai, nusižiūrėję į bažnytinio meno kūri-
nius, Švč. Mergelę Mariją dažniausiai vaizduodavo
kylančią į dangų: po jos kojomis – mėnulis, o galvą
supa devynių žvaigždžių vainikas. Iš jos delnų sklei-

Kas Žolinės dieną neturės žolynų puokštės, 
tam velnias į delną savo uodegą įbruks

Itin didelės pagarbos sulaukdavo naujojo derliaus pirmasis duonos kepalas. 

Žolinės puokštelės kiekviename Lietuvos regione būdavo rišamos skirtingai.

džiasi malonės bei gerumo spinduliai. Ypač gražiai
tos skulptūrėlės atrodo koplytėlėse, įkeltose į medį ga-
liūną. Medžiu malda kyla iš šios nuodėmingos žemės
į aukštybes. Šioje tradicijoje labai akivaizdūs bal-
tiškajai pasaulėjautai būdingi dalykai.

Įdomu ir tai, kad dievdirbiai mėnulį kartais iš-
droždavo net su veidu. Tokias išraiškingas skulp-
tūrėles galima pamatyti, pavyzdžiui, Palūšės šven-
toriuje, Seinų katedroje. Tai vėlgi užuomina į bal-
tiškąją mitologiją, o gal ir savotišką pagoniškosios
pasaulėžiūros neigimą. Juolab, kad po Švč. Marijos
kojomis – ir nuodėmę, o gal senąjį tikėjimą simbo-
lizuojantis žaltys...

Kiekvienais metais Lietuvos bažnyčiose ren-
giami iškilmingi Žolinės atlaidai. Bažnyčiose šven-
tinamos vaistingos laukų žolelės, gėlės, javai ir dar-
žovės. Dzūkės nuo seno į gėlių puokštę įdėdavo mor-
ką, griežtį, buroką ar net kopūsto galvą. Pašventintų
daržovių valgydavo visa šeimyna, padalydavo su pa-
šaru gyvuliams, tikėdami, kad taip visi bus ap-
saugoti nuo ligų. Merginos nusipindavo ir pašven-
tindavo devynis skirtingų augalų vainikėlius. Su-
džiovinti žolynai būdavo laikomi pirkioje už šven-
tųjų paveikslų, užėjus griaustiniui jais smilkydavo
namus, susirgę gerdavo jų arbatą.

Be žolinės puokštelės nesirodydavo 
bažnyčioje

Kurdami Žolinės puokštę žmonės jau nuo seno
atidžiai parinkdavo gėles. Svarbiausia į puokštęSenovėje aukodavo augalus, žolynus, javus ir vaisius. Bene labiausiai švęstos Dzūkijoje, Pietų Lietuvoje.
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Po Švč. Marijos kojomis – pusmėnulis ir žal-
tys.

įdėti tai, ką žmogus augino pats. Pa-
šventintą parsinešdavo namo ir su-
džiovinę padėdavo šalia šventųjų pa-
veikslų. Puokštės būdavo naudojamos
perkūnijos metu, ligos atveju, smilko-
ma namuose. Žolinės metu nuo se-
niausių laikų buvo geriama arbata iš
medetkų, gysločio žiedkočių ir krau-
jažolės. Minėtus augalus žmonės už-
virdavo, kai kurie dar įmesdavo smul-
kinto gintaro. Buvo manoma, kad ši ar-
bata turi stebuklingai stiprinantį po-
veikį.

Anksčiau į bažnyčią veždavo šven-
tinti ne tik puokštes, bet ir naujo der-
liaus grūdus, daržoves, vaisius. Dalį pa-
šventintų gėrybių ūkininkai palikdavo
senelių ir ligonių globos namams, špi-
tolėms. Kaip pasakoja garsi entologė
Gražina Kadžytė, Žolinė – tai diena,
kuomet tradiciškai buvo švenčiama
visuotinė augmenijos branda ir dėko-
ta už naują derlių. Šios šventės šaknys
slypi gilioje senovėje. G. Kadžytės tei-
gimu, skinti žolynai apskritai labai
svarbūs lietuvių tradicinei kultūrai, o
per Žolinę bažnyčioje šventinamos
puokštės savo sandara simbolizuoja
gyvenimo, pasaulio pilnatvę. „Kas Žo-
linės dieną neturės žolynų puokštės,
tam velnias į delną savo uodegą
įbruks”, – sako tautosakos tekstas.

Šį metą kaimo darbuose ir gamto-
je taikliai nusako tautosakos patarlės
ir priežodžiai: „Ant Žolinės javų pilnos
šalinės”, „Ant Žolinės vaisius Dievas
prinokina ir vaikučiams išdalina”. Ta-
čiau „Nuo Žolinaitės pasirodo ir šal-
naitės”, „Žolinė yra pirma diena ru-
dens”, „Nuo Žolinės šuoliais diena
trumpėja”...

Žolinės puokštelė saugojo nuo
gaisrų, nederliaus

Norint pajausti lietuviškąją šven-
tės dvasią, reikia jos metu pabuvoti ku-

riame nors nedideliame bažnytkai-
myje. Pamatyti, kaip iš visų pusių ke-
liais ir takeliais į bažnytėlę renkasi
baltomis skarutėmis apsigobusios mo-
terėlės, nešinos margaspalvėmis
puokštelėmis. Puokštelę sudžiovinu-
sios ją laiko gerojoje namų kerčioje,
vadinamoje krikštasuole, ant kampi-
nės lentynėlės arba už šventųjų pa-
veikslų.

Šventinti žolynai panaudojami ir
ypatingais atvejais: statant namą – jų
įdedama į pirmojo vainiko sunėrimą
ties gerąja kerčia. Įdedama ir į naujo
avilio kamputį. Jais būdavo pasmil-
koma troboje priartėjus grėsmingam
audros debesiui, taip pat sunkiai su-
sirgus namiškiui ar gyvuliui. Žemai-
tijoje ir dar kai kuriose kitose Lietuvos
vietovėse šių žolynų įdėdavo ir į mi-
rusiojo karsto pagalvėlę. O javų varpos
būdavo iškuliamos, grūdai suberiami
į aruodus – taip pašventinamas būsi-
mųjų metų derlius. Per Žolinę ūkinin-
kai ruošdavo vaišes, žmonės lankyda-
vosi svečiuose vieni pas kitus. 

Įpindavo ir usnį

Žolinės atlaidai – puiki proga gi-
minės susitikimui. Dažniausiai šią
šventę pamalonina ir geri orai. Tada po
šv. Mišių, kur gražesnėje vietoje – ant
kalnelio ar paežerėje – pievutėje pa-
tiesiama staltiesė ir išdėliojami naujojo
derliaus skanėstai. Yra giminaičiams
ir apie ką pasikalbėti: aptarti, kaip se-
kėsi vasaros darbai, kaip užderėjo ru-
giai ir vasarojus. O gal ką ištiko kokios
nelaimės ir reikalinga parama? Todėl
priežodis skamba net įsakmiai: „Kas
neateina per Žolinę, tas bus neturtin-
gas”. Nebendrausi su giminėmis, liksi
vienas bėdoje, skurde. Taigi šventei
buvo būdinga bendruomeniškumo dva-
sia. Kaip teigia dabartiniai papročių ir
apeigų tyrėjai ir puoselėtojai, šią tra-
diciją reiktų pasistengti išlaikyti ir
šiandien, nes tik per bendruomeniš-
kumą visuomenė tampa pilietiška.

Žolinės papročiai kiekviename Lie-
tuvos regione turėjo savo spalvų ir at-
spalvių. Štai žemaičiai Žolinės puokš-
telėje paslėpdavo dygiąją usnį. Saky-
davo, tam, kad primintų Kristaus kan-
čią. Pašventintą usnį įterpdavo į dirvą,
tačiau šaknimis į viršų, mat būdavo ti-
kima, kad tuomet šios nelabos dyglės
pranyks iš dirbamų laukų. Etninių pa-

Žolynai ir gėlės bažnyčioje – būtinas atributas švenčiant Žolinę.

Kas Žolinės dieną neturės žolynų puokštės, tam velnias į delną savo uodegą įbruks.

Vaišės – privaloma šventės apeiga.

pročių tyrinėtojai šiame paprotyje įžvel-
gia senosios baltų mitologijos atšvaitus.
Kaip ir daugelyje kitų Švč. Mergelės Ma-
rijos adoracijos papročių.

Įdomu paminėti, kad Vilkaviškio
krašte, Baltarusijos lietuviškose salo-
se šventę vadino Kanapinėle – gal kad
iš vasaros pabaigos darbų tik šios

pluoštinės kultūros plotai būdavo pa-
likę laukuose nenurauti.

Pasinaudota: 
L. Klimkos straipsniais, 15 min.lt.,

Krpd.am medžiaga, „Kauno diena”, 
Tikroji Lietuva.lt, Mūsų savaitė 

ir kt. leidiniais
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LIETUVA  IR PASAULIS

Pabrėžė JAV vaidmenį užtikrinant Lietuvos saugumą
Vilnius (URM, EL -

TA) – Užsienio reikalų
ministras Linas Linke-
vičius susitiko su JAV
Atstovų rūmų nariu
Mike Quigley. Susitiki-
me aptarti dvišaliai Lie-
tuvos ir JAV santykiai,
saugumo situacija re-
gione, energetikos poli-
tikos klausimai.

Apsikeista nuomo-
nėmis apie situaciją Uk-
rainoje, santykius su Ru-
sija. JAV politikas taip
pat supažindintas su Lie-
tuvos pozicija dėl Baltarusijoje stato-
mos Astravo atominės elektrinės sau-
gos pažeidimų ir keliamų grėsmių.

Ministras pabrėžė, kad  Lietuva
vertina aktyvų JAV vaidmenį užtikri-
nant šalies ir NATO rytinių sienų sau-
gumą bei indėlį į kolektyvinę gynybą.

Lietuva siekia didesnio amerikie-
čių karinio buvimo regione ir yra im-
portavusi amerikietiškų suskystintų
gamtinių dujų, abiejų šalių vyriausy-
bės kritikuoja dujotiekį „Nord Stream”,

Siūlo nebausti nepranešusių apie įgytą kitą pilietybę
Vilnius (BNS) – Seimo opozicijos

atstovė Aušrinė Armonaitė siūlo at-
sisakyti baudų apie įgytą kitos vals-
tybės pilietybę nepranešusiems as-
menims.

Iš Administracinių nusižengimų
kodekso A. Armonaitė siūlo braukti
straipsnį, kuris už nepranešimą apie
kitos valstybės pilietybės įgijimą už-
traukia 300–850 eurų baudą.

Parlamentarė argumentuoja, kad

referendume dėl dvigubos pilietybės
daugiau kaip 73 proc. dalyvavusių pa-
sisakė už liberalesnį reguliavimą, nors
priimti Konstitucijos pataisai balsų ir
neužteko.

Gegužę vykusiame referendume
už dvigubos pilietybės instituto išplė-
timą buvo 73 proc. dalyvavusiųjų arba
daugiau kaip 900 tūkst. rinkėjų,  bet
Konstitucijos pataisai priimti pritrū-
ko apie 300 tūkst. balsų.

Ambasadoriumi Kanadoje nori skirti D. Skusevičių 
Vilnius (BNS) – Lietuvos amba-

sadoriumi Kanadoje siūlomas užsienio
reikalų viceministras Darius Skuse-
vičius. Ministro Lino Linkevičiaus
pateiktai diplomato kandidatūrai lie-
pos mėnesį pritarė Seimo užsienio

reikalų komitetas.
Gavus Kanados sutikimą, šį klau-

simą turėtų svarstyti Vyriausybė, o ga-
lutinį sprendimą priims prezidentas. 

36 metų D. Skusevičius vicemi-
nistru dirba nuo 2017 metų sausio.

Vyriausybės prioritetai – biudžetas, programa
Vilnius (BNS) – Dėl pasiūlymų

Seimo rudens sesijai diskusijas pra-
dedantis ministrų kabinetas priorite-
tus žada skirti valstybės ir „Sodros”
biudžetams, Vyriausybės programos
įgyvendinimui.

Be valstybės ir „Sodros” biudžetų

pirmenybė bus teikiama projektams,
realizuojantiems  Vyriausybės prog-
ramos įgyvendinimo plano darbus,
taip pat su Europos Sąjungos teisės per-
kėlimu ir kitas aktualias problemas
sprendžiantiems projektams.  Seimo
rudens sesija prasidės rugsėjo 10-ją.

Kviečia ministrą netylėti 
Vilnius (ELTA) – Seimo konser-

vatorių frakcijos nariai Laurynas Kas-
čiūnas ir Audronius Ažubalis kreipė-
si į užsienio reikalų ministrą Liną
Linkevičių, prašydami išsakyti pozi-
ciją dėl vieno didžiausių Europos ak-
tualijų portalų Politico.eu publikuoto
straipsnio, kuriame šmeižiamas Jonas
Noreika – Generolas Vėtra.

Vilniaus miesto mero Remigijaus
Šimašiaus iniciatyva liepos gale nuo
Mokslų akademijos Vrublevskių bib-
liotekos nukėlus Jono Noreikos atmi-
nimo lentą, pastaroji žinia pasiekė ir
užsienio žiniasklaidą.

„Straipsnis, kuriame pristatoma
trijų žmonių nuomonė (Dovydo Katzo,
Jono Noreikos anūkės Silvios Foti ir
Granto Gichino) yra angažuotas, ša-
liškas, kupinas šmeižto ir melo, sto-
kojantis istorinių argumentų”, – teigia
L. Kasčiūnas.

Jo teigimu, straipsnyje rašomi

faktai sukuria prielaidą abejoti dėl
demokratijos Lietuvoje veikimo.

„Visas straipsnis apskritai ne tik
diskredituoja Joną Noreiką-Genero-
lą Vėtrą, bet ir kelia abejonę dėl de-
mokratijos Lietuvoje legitimumo. Toks
šmeižtas ir melas stiprina interpreta-
ciją, kad Lietuvos valstybingumas iš
esmės yra fašizmo kūrinys. Taip pat
yra visiškai nuvertinama komunisti-
nė okupacija ir jos padariniai. Neat-
sižvelgiama į dvigubos okupacijos is-
torines aplinkybes”, – komentuoja A.
Ažubalis. 

Konservatoriai prašo L. Linkevi-
čiaus netylėti ir išsakyti poziciją dėl
Politico.eu straipsnio, kuriame šmei-
žiamas J. Noreika, pasitelkiant Lietu-
vos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro 2018 m. liepos 18 d. iš-
aiškinimą dėl šios istorinės asmenybės
veiklos. Jame teigiama,  jog J. Noreikos
veikla nelaikytina kolaboravimu.

JAV ir Didžioji Britanija sieks prekybos susitarimo
Londonas (ELTA) – Londonas ir

Washingtonas yra pasirengę dalimis
kurti po „Brexit” galiosiantį prekybos
planą, kad pagreitintų susitarimo pro-
cesą. 

Ministras pirmininkas Boris
Johnson yra sakęs, kad „Brexit” turi
būti įvykdytas bet kokiu būdu spalio
31-ąją. JAV ir Didžioji Britanija ieškos
greito ir detalaus prekybos plano, kai
Didžioji Britanija paliks ES.

John Bolton, Donald Trump na-
cionalinio saugumo patarėjas, per vi-
zitą Londone, kuriame susitiko su

„Nord Stream 2“ tiesimas gali užtrukti 
Zurichas (ELTA, „Draugo” inf.) –

Rusiją ir Vokietiją sujungsiančio du-
jotiekio „Nord Stream 2” tiesimas
gali užtrukti, kadangi Danija delsia iš-
duoti leidimą kloti vamzdžius savo iš-
skirtinėje ekonominėje zonoje, pa-
reiškė „Nord Stream 2 AG” atstovas
Jens Mueller.

„Viskas priklauso nuo to, kada
mes sulauksime Danijos leidimo. Jei
jį gausime artimiausiu metu, projek-
tą užbaigsime laiku. Tiesa, dėl uždel-
simo yra projekto vėlavimo ir kaštų
augimo rizika”, – sakė J. Mueller.

Pasak J. Mueller, dabar atliekami
dujotiekio tiesimo darbai Vokietijos
teritoriniuose vandenyse nenu-
krypsta nuo grafiko. Vis dėlto, ka-
dangi Danija leidimo nėra išdavusi,

V. Putinas lankysis Prancūzijoje
Maskva (BNS) – Rusijos prezi-

dentas Vladimiras Putinas rugpjūčio
19 dieną vyks vienos dienos darbo vi-
zito į Prancūziją, kur su savo kolega
prancūzų lyderiu Emmanuel Macron
aptars dvišalius santykius ir pagrin-
dines tarptautines problemas, įskai-
tant Ukrainą.

„Prancūzijos prezidento Emma-
nuel Macron susitikimas su Rusijos
prezidentu Vladimiru Putinu rugpjū-

čio 19 dieną nereiškia Rusijos sugrį-
žimo į G-8, sakė Prancūzijos valdžios
atstovas”, – skelbia „Bloomberg”.

„Rusija buvo pašalinta iš G-8 dėl
Krymo aneksijos ir kišimosi į Ukrai-
nos konfliktą, bet nė viena iš šių dvie-
jų problemų nebuvo sureguliuota”, –
citavo agentūra atstovo žodžius.

Susitikęs su V. Putinu, E. Macron
iškels politinių laisvių Rusijoje klau-
simą.

Nerimaujama dėl sprogimo per raketos bandymą 
Washingtonas (BNS,

„Draugo” inf.) – Jungti-
nės Valstijos turi panašių
raketų technologijų į ku-
riamas Rusijoje, per kurių
nepavykusį bandymą Ar-
changelsko srityje praeitą
savaitę žuvo keli žmonės,
pareiškė JAV prezidentas
Donald Trump.

„Jungtinės Valstijos
daug sužinojo iš nepavy-
kusios raketos sprogimo
Rusijoje. Mes turime pa-
našių, bet pažangesnių
technologijų. Rusijos
„Skyfall” sprogimas pri-
vertė žmones nerimauti
dėl oro [užterštumo radioaktyviosio-
mis medžiagomis] aplink tą komplek-
są ir daug toliau”, – parašė D. Trump.

Tai buvo pirmasis JAV oficialus
komentaras apie rugpjūčio 8-ąją Nio-
noksos raketų bandymų poligone prie
Baltosios jūros įvykusį sprogimą, nu-
sinešusį penkių žmonių gyvybes. JAV
ekspertai sakė, kad jis gali būti susijęs
su sparnuotosios raketos „Burevest-
nik”, NATO vadinamos „Skyfall”, ban-
dymu. Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas apie šią raketą yra užsiminęs. 

Rusijos valdžia tik rugpjūčio 11 d.
pripažino, kad sprogimas buvo bran-
duolinio pobūdžio.

Rusijos valstybinės branduolinės

energetikos agentūros „Rosatom” va-
dovas patvirtino, kad praėjusią savai-
tę žuvę penki mokslininkai dalyvavo
„naujų ginklų” kūrime. Agentūra nu-
rodė, kad sprogimas jūrinėje platfor-
moje įvyko bandant raketą, turinčią ra-
dioaktyviųjų izotopų energijos šalti-
nių.

Per metinį pranešimą, perskaity-
tą šiais metais, V. Putinas paskelbė, kad
Rusija kuria raketas, kurias jis pava-
dino „nenugalimomis”, ir pagrasi-
no  dislokuoti atitinkamus ginklus,
nutaikytus į „sprendimų priėmimų
centrus” Vakarų šalyse, jei jos Rusijai
keltų rimtą grėsmę.

kuriuo Vokietijai tiekiamos rusiškos
dujos, apeinant Ukrainą, Lenkiją ir
Baltijos šalis. 

M. Quigley yra demokratų partijos
narys, išrinktas Čikagos 5-oje apygar-
doje, priklausantis JAV Atstovų rūmų
biudžeto paskirstymų komitetui, žval-
gybos komitetui, energetikos ir aplin-
kosaugos koalicijai. 

Po apsilankymo Vilniuje ameri-
kiečių  delegacija  išvyko į Baltarusi-
ją.

naujuoju ministru pirmininku B.
Johnson, sakė, kad Iranas taip pat
buvo diskusijų darbotvarkėje, kadan-
gi buvo aptariami Persijos įlankos ne-
sutarimai. Kalbėta apie kitus saugumo
klausimus, įtraukiant Didžiosios Bri-
tanijos sprendimą leisti bendrovei
„Huawei” kurti 5G tinklą šalyje. Tačiau
J. Bolton sakė, kad šie klausimai buvo
mažesnės svarbos nei prekybos planas.

Jungtinė Karalystė ES turi palik-
ti spalio 31 dieną – B. Johnson patiki-
no, kad tai tikrai įvyks, su ar be susi-
tarimo.

darbai Danijos išskirtinėje ekonomi-
nėje zonoje šalia Bornholmo salos yra
sustabdyti.

Anksčiau skelbta, kad dėl Danijos
delsimo suteikti leidimą, „Nord Stream
2” tiesimo išlaidos gali išaugti 660
mln. eurų, o dujotiekio paleidimas
gali būti atidėtas iki kitų metų. Šiuo
metu tikimasi „Nord Stream 2” už-
baigti iki metų pabaigos.

Kontrolinį „Nord Stream 2” akci-
jų paketą valdo Rusijos dujų koncernas
„Gazprom”.

Iš dviejų 1230 km ilgio gijų suda-
rytas dujotiekis „Nord Stream 2” yra
tiesiamas Baltijos jūra. Vamzdynas
sujungs Rusiją ir Vokietiją, o bendras
dujotiekio pralaidumas siekia 55 mlrd.
kub. m dujų per metus.

Rusijos raketos sprogimas ne tik nusinešė 5 mokslininkų
gyvybes, bet ir pasėjo daug nerimo. Yeniavaz.com nuotr. 

L. Linkevičius susitiko su Kongreso nariu  M. Quigley (d.).
URM nuotr.
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DANGUJE IR ŽEMĖJE

NASA: arti Žemės praskries Cheopso 
piramidės dydžio asteroidas

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų rugpjūčio 14 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,60 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,08 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,57 €

JAV kosminė agentūra NASA užfiksavo
prie Žemės artėjantį Cheopso pirami-
dės dydžio asteroidą, vėliau šį mėnesį
praskriesiantį labai arti mūsų planetos.

NASAduomenimis, 45 tūkst.
km per valandą grei-

čiu lekiantis asteroidas 2019 OU1, ku-
rio plotis – iki 160 metrų, arčiausiai Že-
mės praskries rugpjūčio 28 dieną.

Tuo metu šis dangaus kūnas bus 40
kartų arčiau mūsų planetos negu Ve-
nera, kuri yra arčiausiai mūsų planetos
skriejanti kita Saulės sistemos planeta.

Rugpjūčio 10 dieną gana arti Že-
mės praskriejo kitas asteroidas, dydžiu
prilygstantis New Yorko dangoraižiui
„Empire State Building”.

Cardiff  University astrofizikas
Iain McDonald sakė, jog „neišvengia-
ma”, kad kada nors į Žemę vėl įsirėš
koks nors stambus asteroidas. Vis dėl-
to jis nesiėmė prognozuoti, kada tai ga-
lėtų įvykti.

NASA iki šiol nėra atradusi nė vie-
no asteroido, kuriam neišvengiamai
gresia susidurti su Žeme.

Agentūros vertinimais, šiuo metu
yra aptikta mažiausiai 95 proc. aste-
roidų, kurių skersmuo – 1 km arba di-
desnis. Nė vienas jų nekelia grėsmės
mūsų planetai.

Vis dėlto esama daug smulkesnių
kosminių kūnų, kurių tiesioginis smū-
gis galėtų nušluoti ištisą miestą arba
sukelti didelio masto nuniokojimą, pa-
žymi NASA.

BNS

Ar gyvūnai gali numatyti artėjančias 
gamtos katastrofas?

Įvykus žemės drebėjimui ar išsiveržus
ugnikalniui, dažnai išgirstame, jog lau-
kiniai gyvūnai pasišalino iš pavojingų
teritorijų dar prieš nelaimę. Ar tai gali
būti tiesa?

Prieš daugiau nei 3000 metų kinų
mokslininkai buvo įsitikinę, jog
gyvūnai gali numatyti stichi-

nes nelaimes. Tyrėjai stebėdavo lau-
kinių ir naminių gyvūnų (įskaitant žu-
vis, roplius, paukščius, žinduolius ir
net vabzdžius) elgesį ir tai juos įspė-
davo apie artėjančius žemės drebėji-
mus ar ugnikalnių išsiveržimus prieš
kelias valandas, dienas ar net savaites.

Galima pastebėti nemažai apie ar-
tėjančias nelaimes įspėjančių ženklų.
Tai   temperatūros pokyčiai, mažos
vibracijos, dujų nuotėkiai, kuriuos

gyvūnai jaučia daug geriau nei bet ko-
kie matavimo prietaisai. Jau daug
metų viso pasaulio mokslininkai ren-
ka pranešimus apie gyvūnų elgesį bei
šį keistą fenomeną, tačiau tik visai ne-
seniai jie galėjo patys tuo įsitikinti.       

2012–2014 m. keletą kartų išsiver-
žus Etnos ugnikalniui ir 2016–2017 m.
Italijoje vykstant žemės drebėjimams,
mokslininkams pavyko įrodyti, jog
gyvūnai pradėjo reaguoti dar likus
kelioms valandoms iki šių nelaimių.
Prieš išsiveržiant ugnikalniui ožkos ir
avys paliko Etnos šlaitus ir ėmė ieškoti
vietų, kuriose veši augmenija ir todėl
lava jų nepasiekia. Mokslininkai priė-
jo prie išvados, jog gyvūnai jaučia ar-
tėjančias stichines nelaimes dar 4–6 va-
landas prieš joms prasidedant.

ELTA

Kodėl viduramžiais žmonės dėvėjo smailius,
pusmetrio ilgio batus? 

Jei kokiame nors filme ar piešinyje
vaizduojami viduramžių laikų žmonės,
jie dažnai dėvi labai smailius batus. Ar
žinojote, kad jie kilo iš Krokuvos? Kra-
kovos, kaip manoma, kilo iš Krokuvos,
nors ir nėra tiksliai žinoma kada. Šie ba-
tai buvo siuvami iš įvairių medžiagų.

Tačiau nemanykite, kad tokie ba-
tai buvo gaminami tam, kad
būtų pigūs – tai buvo madingas

apavas. 
Krakovos ėmė plisti dar 12-ame

amžiuje, tačiau populiarumo viršūnę
pasiekė XV amžiaus antroje pusėje. 

O tuomet visi staiga nusprendė,
kad krakovos yra baisūs senelio batai,
ir ėmė nešioti paprastesnį apavą. Juk
iš tikrųjų krakovos buvo nepatogios
vaikščioti. 

Kad krakovos būtų standesnės, jų
galai būdavo prikemšami samanomis,
vilna ar arklių plaukais. Nors puoš-
niausios krakovos būdavo labai ilgos,
jos galėjo lengvai pargriauti jas dėvintį
žmogų. Galus buvo bandoma užriesti,
tačiau geriausi batai būdavo tik 50
proc. ilgesni už pėdą. 

Krakovas nešiojo ir vyrai, ir mo-
terys. Turtingieji nešiojo geriausios
odos krakovas, vargingesni – iš pa-
prastesnių medžiagų pasiūtus batus.
Įdomu tai, kad pagal šių batų formą
buvo kuriami ir šarvai. 

Pėdas šarvais dengdavo tik patys
turtingiausi ir kilmingiausi riteriai, o
ta smailė – taip tik dėl grožio. Tik-
riausiai jau susimąstėte, kaip žmonės
vaikščiojo nesusižaloję pėdų. Iš tikrų-

jų, krakovos neturėjo kieto pado, tačiau
tai nebuvo didelė problema. Žmonių pė-
dos tuomet buvo kietesnės ir tvirtes-
nės, jie būdavo įpratę vaikščioti basi. 

Kita vertus, batai buvo saugomi ir
specialiais įspiriamais antbačiais, ku-
rie pakeldavo pėdas virš purvo ir ap-
saugodavo nuo aštrių akmenų ar van-
dens. Krakovos niekada nebuvo dar-
biniai batai, todėl tvirtumas nebuvo la-
bai aukštas prioritetas. Iki šių laikų iš-
liko tik odinės krakovos, daugiausia jų
– prikimštos samanomis.

15 min.lt

Prieš 500 metų prasidėjusi 
Magellanes kelionė pakeitė pasaulį 

Lygiai prieš 500 metų Ferdinando de
Magellanes iš Ispanijos išplaukė į pir-
mąją žmonijos istorijoje kelionę aplink
pasaulį, pradėjusią naują epochą. 

Antraisiais žygio metais šis por-
tugalų keliautojas buvo nužu-
dytas Filipinuose salos gyven-

tojų, tad kelionę užbaigė ispanas Juan
Sebastian Elcano, tačiau Magellanes
vardas tapo nesiejamas nuo istorinės ke-
lionės, iš viso trukusios trejus metus.   

„Prabėgus 500 metų, F. Magellanes
vis dar įkvepia,” – pažymėjo  Fabien
Cousteau, prancūzų dokumentinių fil-
mų kūrėjas ir okeanologas, kaip ir jo
senelis Jacques-Yves Cousteau.  

„Jis buvo pionierius tuo metu,
kai į nežinomybę leidęsi keliautojai pa-
prastai negrįždavo”, – sakė jis. 

Istorinis 

Pasak NASA mokslininko, tarpp-
lanetinio kosminio zondo „New Hori-
zons” vadovo Alan Stern, F. Magellanes
kelionė žymėjo posūkio tašką istori-
joje. Ji buvo tokia pat unikali, kaip ir
pirmoji žmogaus kelionė į kosmosą bei
vėlesni nusileidimai Mėnulyje. 

„Mano manymu, tai tiesiog pakei-
tė žmoniją. Pavadinčiau tai pirmuoju vi-
sos planetos įvykiu – panašiai kaip Ju-
rijaus Gagarino skrydis buvo pirmasis
įvykis už planetos ribų”, – sakė jis. 

Geografinis 

Po F.  Magellanes kelionės buvo
perbraižyti žemėlapiai ir perrašytos

Magellanes kelionės aplink pasaulį žemėlapis. Summagallicana.it nuotr.

Dėl artėjančio asteroido 2019 OU1 plaukų
rautis nereiktų. Youtube nuotr.

Žmogus su smailiais batais, apie 1470 m.
Wikimedia Commons nuotr.

geografijos knygos. Jis pirmasis atra-
do dabar jo vardu vadinamą sąsiau-
rį,  jungiantį  Atlanto ir Ramiuosius
vandenynus ties piečiausiu Pietų Ame-
rikos žemyno tašku.

„Ko gero, didžiausias jo žygdarbis
– ir jis tebelaikomas vienu didžiausių
žygdarbių navigacijos istorijoje – kad jis
perplaukė šį sąsiaurį, kurio žemėlapių
tuo metu nebuvo ir apie kurio egzista-
vimą buvo tik  miglotai kalbama”, –
sakė JAV istorikas, vienos iš F. Magel-
lanes biografijų autorius  Laurence
Bergreen. 

Filosofinis 

Ši kelione pakeitė žmonių supra-
timą apie savo vietą pasaulyje. 

„Tai buvo ne vien geografija ir ant-
ropologija, tai buvo ir filosofinis atra-
dimas, kad visai tai – vienas pasaulis,
– sakė L. Bergreen. – Iki Magellanes
žmonės to tiksliai nežinojo. Jie neži-
nojo, kaip pasaulis yra susijęs ar kokio
jis dydžio.”  

Astronominis 

Prieš 500 metų prasidėjusi kelionė
padėjo europiečiams pažinti visatą ir
iki šiol išlieka svarbi kosmoso tyrinė-
jimų bei astronomijos srityse. 

Plaukdamas per Magellanes są-
siaurį, portugalų tyrinėtojas su įgula
stebėjo dvi plika akimi iš Pietų pus-
rutulio matomas galaktikas, dabar va-
dinamas Magellanes debesimis.

BNS
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SVEIKATA

Iki š. m. spalio 1 d. priimamos paraiš-
kos Lietuvių Fondo (LF) stipendijoms
gauti. Stipendijos skiriamos lietuvių
kilmės nuolatinių studijų programoje
studijuojantiems studentams. Pirme-
nybė skiriant stipendijas teikiama ge-
rai besimokantiems ir aktyviai visuo-
meninėje veikloje dalyvaujantiems iš-
eivijos studentams, LF nariams.

Didžioji dalis stipendijų išmoka-
ma iš Lietuvių Fonde įsteigtų
vardinių fondų. 

Yra dvi vardinių fondų rūšys. Vie-
na rūšis yra ta, kai kandidatus sti-
pendijoms gauti, vykdant vardinių
fondų steigėjų nuorodas, atrenka Pel-
no skirstymo komisijos (PSK) Stipen-
dijų pakomisė. Kai kurie vardiniai
fondai remia tam tikras mokslo sritis
(pvz., lituanistiką, lietuvių kalbą ar Lie-
tuvos istoriją, politinius mokslus, žur-
nalistiką, gamtosaugą, inžineriją, pe-
dagogiką, lingvistiką, mediciną, sto-
matologiją, meną, muziką) studijuo-
jančius jaunuolius. Taip pat tai gali
būti stipendijos Lietuvoje studijuo-
jantiems, lietuviškoje veikloje daly-
vaujantiems ir kitiems  studentams.
2019 m. iš šių fondų numatoma išmo-
kėti 168,359 dol.

Kita rūšis – kai steigėjas, steigda-
mas savo vardinį fondą, tiesiogiai nu-
rodo, kokiai aukštajai mokyklai skiria
savo fondo uždirbtas palūkanas. Kan-
didatus tokioms stipendijoms gauti
teikia steigėjų nurodyti universitetai.
Aukštoji mokykla, remdamasi stu-
dentų akademinės ir visuomeninės
veiklos rezultatais, atrenka kandidatus
ir jų pavardes atsiunčia Lietuvių Fon-
dui, kuris ir išmoka stipendijas tie-
siogiai universitetų nurodytiems kan-

didatams. Šių stipendijų PSK Studen-
tų pakomisė studentams neskirsto.
2019 m. iš šių vardinių fondų tiesiogiai
aukštosioms mokykloms bus išmokė-
ta 30,390 dol. 

Lietuvių Fonde 2019 m. kovo 19 d.
įsteigtas LR ambasadoriaus JAV fondas
ateities lyderiams. Jo pagrindinis tiks-
las – ugdyti lietuvių kilmės profesio-
nalus ir lyderius, kurie prisidėtų prie
strateginių Lietuvos ir JAV ryšių puo-
selėjimo ir stiprinimo. 

Šiais metais Amerikos lietuviai
studentai turi galimybę dalyvauti kon-
kurse šio fondo siūlomai stažuotei lai-
mėti. Konkurso laureatui bus suteikta
teisė 2020 metais stažuotis Lietuvoje
viešojo administravimo srityje. Lau-
reatas bus išrinktas iš studentų, 2019 m.
pateikusių prašymus LF stipendijai
gauti ir nurodytoje paraiškos skiltyje
pažymėjusių apie norą dalyvauti at-
rankoje. Pirmenybė bus teikiama po-
litikos mokslų, diplomatijos, viešosios
administracijos ir tarptautinių santy-
kių programas studijuojantiems stu-
dentams. Renkant laureatą bus atsi-
žvelgiama į studijų rezultatus, moks-
linės veiklos pasiekimus bei įsitrau-
kimą ir aktyvumą visuomeninėje veik-
loje, pateiktus paraiškose LF stipen-
dijoms gauti.

Lietuvių Fondas dėkingas visiems
nariams, aukotojams, testamentų pa-
likėjams, vardinių fondų įkūrėjams
už jų dosnumą. Be jų pagalbos LF ne-
galėtų paremti studentijos – būsimų lie-
tuvių bendruomenės vadovų ugdymo.

Paraiškos LF stipendijai gauti for-
mą ir daugiau informacijos rasite Lie-
tuvių Fondo tinklalapyje: www.lit-
huanianfoundation.org/scholarship-
guidelines/.

LF informacija

„DRAUGO” 
prenumeratoriai gali

skaityti ,,Draugą”
internete be jokio

papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų

parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in”
bei slaptažodį. 

Skaitykite
„Draugą”
greičiau!

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

AkiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

www.DRAUGAS.ORG

REAL ESTATE

Pasaulio lietuvių centre Lemonte parduo -
damas vieno miegamojo „Condo”. Butas
labai šviesus, saulėtas, šalia puikūs pasi-
vaikščiojimo takai, yra vienos mašinos sto-
vėjimo aikštelė, gyventojams suteikia-
ma galimybė auginti savo daržoves vie-
šame darže. Kaina $105,000. 
Adresas:14915 E 127th St., Lemont, IL 60439

AušraPadalino
FIRST RATE REAL ESTATE

4545 W. 67th Street, Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400 • Cell: 312-805-4851

E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Pasaulį kamuoja sėdėjimo epide-
mija. Vis daugiau žmonių gyvena
miestuose, vis daugiau jų didžią-

ją laiko dalį praleidžia sėdėdami. Sė-
dėjimas yra siejamas su gausybe svei-
katos problemų – viršsvoriu, diabetu ir
net vėžiu. Nors egzistuoja ir sulėtintos
kraujotakos veiksnys, didžiąją proble-
mos dalį sudaro fizinis neaktyvumas. Gal
vertėtų kartais dirbti atsistojus?

Jei dirbate biure, stenkitės 
per ilgai nesėdėti 

Įsivaizduokite biurą, kuriame visi
dirbtų gulėdami. Neatrodo kaip sveika
idėja, tiesa? Tačiau niekas net ne-
mirkteli matydamas biurą, kuriame
daugybė žmonių nepajudėdami sėdi va-
landų valandas. Granados universite-
to mokslininkų atliktas tyrimas rodo,
kad skirtumas nėra toks jau didelis.

Mokslininkai nusprendė patikrin-
ti, kiek energijos žmogus sunaudoja sto-
vėdamas, sėdėdamas ir gulėdamas.
Energijos sąnaudos, paprastai tariant,
yra sudegintos kalorijos. Tyrime daly-
vavo 55 žmonės, kurių amžius svyravo
nuo 18 iki 25 metų. Ankstesni tyrimai
įrodė, kad stovėdamas žmogus sunau-
doja daugiau energijos. Šis tai dar kar-
tą patvirtino, tačiau taip pat paaiškėjo,
kad skirtumas tarp sėdint ir gulint su-
naudojamos energijos yra nežymus.

Kitaip tariant, sudeginamų kalo-
rijų prasme, sėdima ir gulima padėtys
beveik nesiskiria. Biuras, kuriame
žmonės gulėtų po aštuonias valandas
per dieną, sveikatos prasme nedaug
skirtųsi nuo įprasto, kuriame darbuo-

Teatralizuotoje programoje vaikams „Ar jau atvažiavome?”
aktoriai kviečia vaikus (ir ne tik) kartu leistis į linksmą mu-
zikinę kelionę, kuri niekada neprailgsta. Kviečiami visi,

maži ir dideli, kartu palydėti vasarą ir pasitikti naujus moks-
lo metus.

Renginys vyks rugsėjo 1 d., sekmadienį, 4 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre Lemonte (Lietuvių Fondo salėje).

Kviečia Jonas Baltokas ir Jiedu

Atskleista įdomi tiesa 
apie sėdėjimą

LF laukia studentų paraiškų 

tojai sėdi. Tačiau mokslininkai siekė iš-
siaiškinti ne tik tai.

Mokslininkai taip pat norėjo išsi-
aiškinti, ar skirtumas tarp skirtingo-
se padėtyse sudeginamos energijos
priklauso nuo žmogaus kūno sudėties.
Paaiškėjo, kad kuo liesos kūno masės
daugiau, tuo mažesnis skirtumas tarp
stovint ir sėdint sunaudojamos ener-
gijos. Taip greičiausiai yra todėl, kad
sportuojantys žmonės turi tvirtesnę
raumeninę struktūrą, kuri stovint pa-
deda išlaikyti padėtį neeikvodama di-
delio energijos kiekio.

Ką reiškia šio tyrimo rezultatai? 

Francisco J. Amaro-Gahete, vienas
iš tyrimo autorių, viską susumavo į pa-
prastą patarimą – „Stovint praleisto lai-
ko didinimas gali būti paprasta stra-
tegija energijos sąnaudoms didinti”. Ki-
taip tariant, jei baiminatės, kad per die-
ną sudeginate nepakankamai kalorijų,
daugiau laiko praleiskite stovėdami.

Technologijos.lt

Vis daugiau žmonių didžiąją laiko dalį pra-
leidžia sėdėdami.

Muzikinė
programa
vaikams
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo

mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

MANO  VIRTUVĖ

Ėrienos šonkauliukai su
rozmarinu ir čiobreliais

Reikės:
400 g (14 oz) šonkauliukų 
2–3 rozmarino šakelių
3 čiobrelio šakelių
10 česnako skiltelių
alyvuogių aliejaus kepimui
druskos, maltų juodųjų pipirų

Nuplautus, nusausintus šonkau-
liukus įtrinti druska bei pipirais ir kep-
ti aliejuje ant silpnos ugnies, kol gražiai
apskrus. Tuomet perdėti į kepimo for-
mą kartu su rozmarinu, čiobreliais,
smulkintomis česnako skiltelėmis ir
kepti iš anksto iki 200 C (390 F) įkai-
tintoje orkaitėje 30 –40 minučių.

Galima patiekti su žaliomis salo-
tomis, apšlakstytomis citrinos sultimis,
alyvuogių aliejumi, pabarstytomis
druska, juodaisiais pipirais ir trupučiu
rudojo cukraus.

Atkelta iš 4 psl.

Ketvirtas tiltas – emigracija – ten
ir čia. Vilma aiškino, kad ji tiesė tiltą
tarp Lietuvoj likusių ir emigravusių
savo romane ,,Aš tau sakau”. Šioje
knygoje elektroniniais  laiškais ben-
drauja dvi geros draugės. Viena – at-
vykusi gyventi į Čikagą, kita likusi Lie-
tuvoje. Jos kalbasi apie viską: vaikus,
darbus, meilę, emigraciją ir t.t., bando
viena kitą geriau suprasti. Kyla įvairių
jausmų... Šis emigracijos tiltas irgi
gali būti trapus, ir reikia vis tvirtinti
abiejų pusių supratimo pamatus.

Penktas tiltas – tai tas, kuris buvo
nutiestas, bet kurio kelias buvo už-
tvertas. Ji kalbėjo apie pilietybės iš-
saugojimo referendumą, kurio nepri-
ėmimas rodo, kad Lietuvoje dar yra
pykčio tiems, kurie išvažiavo į užsienį.
Dabar kelio atgal nebėra, ir tas pilie-
tybės tiltas, kuris jungtų užsienyje ir
Lietuvoje gyvenančius lietuvius, lieka
nepastatytas. 

Po įdomios paskaitos, diskusijų
bei Vilmos keptos lietuviškos duonos
ragavimo buvo laikas pietums ir poil-
siui. Po pavakarių suaugusieji buvo
kviečiami į Viktutės Siliūnienės meno
pamoką. Susirinkusieji turėjo piešti na-
tiurmortą. Kūrybiniai bandymai buvo
pakabinti salėje, kad visi stovyklauto-
jai galėtų gėrėtis meno vaisiais. Pasi-
rodo, kad Sendraugių stovykla gausi
nuostabių menininkų!

Vakaras buvo paskirtas susikau-

pimui. Stovyklos kapelionas kun. Gab-
rielius, vadovai ir kelios stovyklau-
jančios šeimos paruošė 7 stočių eiseną,
kuri prasidėjo vienoj pusėj ežero ir bai-
gėsi prie paruošto altoriaus paplūdi-
myje. Susikaupimo tema: geriau susi-
pažinti su ydomis ir dorybėmis. Ydos –
puikybė, pavydas, gobšumas, rūstu-
mas, godumas, tinginystė ir persival-
gymas; dorybės – nuolankumas, ma-
loningumas, skaistumas, džiaugsmin-
gumas, dosnumas, uolumas ir saikin-
gumas. Kiekvienoje stotyje buvo pri-
statyta viena yda ir ją nugalinti dory-
bė. Stovyklautojai turėjo atlikti užda-
vinius, susietus su tos stoties yda/do-
rybe; vadovai rodė pavyzdį, kaip pa-
rinktas šventasis įgyvendino tą dory-
bę. Stovyklaujantys vyrai ir žmonos
gavo ypatingą palaiminimą. Susikau-
pimo vakaras baigėsi šv. Mišiomis
Spyglio ežero pakrantėje.

Po naktipiečių stovyklautojai dar
rinkosi pasiklausyti organizacijos „Vai-
ko vartai į mokslą” (VVIM) savanorių.
Devyni jaunuoliai pasidalijo įspūdžiais
apie birželio mėnesį, praleistą ketu-
riuose VVIM remiamuose centruose
Lietuvoje (iš viso savanoriavo aštuo-
niolika, bet ne visi galėjo į Dainavą at-
vykti). Juos į Lietuvą lydėjo Daina
Čyvienė, kuri parodė savo darytų nuo-
traukų. Pasidalinimai apie rūpestį ir
meilę centrų vaikams buvo gražus bū-
das užbaigti turiningą dieną Sendrau-
gių stovykloje.

Bus daugiau

Sendraugių stovykla

Vakarienė – ant stalo
Vasarą malonu gaminti su šviežiomis prieskoninėmis žolelėmis – net jei neau-
ginate jų darže, galite nusipirkti vazonėliuose ir gardinti viską, ką gaminate – nuo
salotų ir pagrindinių patiekalų, iki gėrimų ir desertų. 

Traškios daržovių salotos

Reikės:
1 morkos
2 salierų stiebų
2 nedidelių agurkėlių
200 g (7 oz.) meliono
3 česnako skiltelių
pluoštelio pipirmėčių lapelių
2–3 šaukštų alyvuogių aliejaus
1 šaukšto žaliosios citrinos sulčių
druskos, maltų juodųjų pipirų

Melioną supjaustyti kubeliais, čes-
naką sutrinti. Morką, salierus ir agur-
kėlius taip pat supjaustyti kubeliais
arba šiaudeliais ir sumaišyti su pjaus-
tytu melionu bei trintu česnaku. Api-
barstyti paplėšytais pipirmėčių lape-
liais.

Alyvuogių aliejų išplakti su citri-
nos sultimis, pagardinti druska ir pi-
pirais. Paruoštu padažu apšlakstyti
salotas.

Skanaus!
Jūsų Indrė

A † A
RAIMUNDAS J. (RAYMOND)

RIMKUS

Mirė š. m. rugpjūčio 12 d., sulaukęs 90 metų.
Gimė 1929 m. kovo 2 d. Lietuvoje. 
Gyveno Berwyn, IL.
Nuliūdę liko: žmona Algimanta Rimkus; duktė Edita Stas; anū-

 kė Viktorija; sesuo Nijolė ir daug dukterėčių bei sūnėnų. 
A. a. Raimundas buvo a. a. Stefanijos, a. a. Birutės ir a. a. Zitos

brolis. 
Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 16 d., nuo 3 val.

p. p. iki 9 val. v. Conboy-Westchester laidojimo namuose, 10501 W.
Cermak, Westchester (2 kvartalai į vakarus nuo Mannheim Rd.). 

Šeštadienį, rugpjūčio 17 d., nuo 8:30 val. r. iki 9 val. r. su velio-
niu bus galima atsisveikinti ir  Šv. Antano bažnyčioje, 1510 S. 49th
Ct., Cicero, IL, kur 9 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po
Mišių velionis bus palaidotas  Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidotuvių direktorius – Brian D. Kuratko 
(Original Kuratko Family),  tel. 708-562-5900

Tinklalapis treehugger.com dalijasi
keliais patarimais, kurie iš pradžių
galbūt atrodys labai neįprasti. Kai ku-
rias daržoves išsaugoti šviežias ilgiau
galime jas „poruodami” su tam tikro-
mis daržovėmis ir atskirdami nuo kitų.
Taigi:

1. Avokadus laikykite su keliais
griežinėliais raudonojo svogūno,
sutrynus šiuos du produktus išeitų
gardi guacamole.

2. Žolelėmis rūpinkitės kaip
gėlėmis. Pirmiausia – pamerkti. Ba-
zilikas, petražolės ir kalendros ypač
mėgsta „sušlapti kojas”. Jas laiky-
kite kambario temperatūroje, pa-
kirpkite kotelius, keiskite vandenį
šviežiu. Tiesą sakant, šios priesko-
ninės žolelės visai neblogai atrodo
vazelėje.

3. Nupjaukite „kasas” mor-
koms. Ruošiatės jas padėti į šaldy-
tuvą? Nupjaukite žaliąją dalį, ant-
raip morkos per greit suminkštės ir
taps netinkamos valgyti.

4. Nelaikykite bulvių kartu su
svogūnais. Svogūnai išskiria tam
tikrą medžiagą, kuri gali anksčiau
laiko sugadinti bulves. Jas geriausia

laikyti sausoje, vėsioje vietoje, ten,
kur retai atklysta saulės šviesa. Šal-
dytuve laikyti taip pat tinka, tačiau
bulvės gali įgauti saldesnį skonį.

5. Salierus laikykite vandeny-
je. Jei norite, kad šios daržovės il-
giau išlaikytų sultingumą ir traš-
kumą, nupjaukite salierus ties šak-
nimis ir laikykite stiklainyje ar in-
delyje vandens įmerkę salierą stačią. 

6. Šparagų nedėkite į šaldytu-
vą. Jie puikiai laikosi kambario
temperatūroje. Dar geriau, jei stie-
bus taip pat įmerksite į vandens
indą stačiomis. Šis patarimas gali
padėti išlaikyti šparagus šviežius
net savaitę.

7. Užbėkite pelėsiams už akių.
Net jei ant uogų nematote jokių pe-
lėsių, patariama nuplauti uogas acto
ir vandens mišiniu. Įpilkite į dube-
nį dvi dalis vandens, vieną acto ir
lengvai perskalaukite uogas. Po to –
gerai išdžiovinkite. Tuomet laiky-
kite jas ant popierinės servetėlės
arba ant rankšluosčio stikliniame
uždengtame inde, palikdami mažą
tarpelį, kad į indą patektų oro.

Grynas.lt

Naudinga žinoti: 
7 būdai, kaip produktus ilgiau išlaikyti šviežius
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www.draugofondas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

PAS MUS
IR

APLINK MUS

� Rugpjūčio 30–rugsėjo 2 d. Dainavos
stovyklavietėje (Manchester, MI) rengiamas
studijų savaitgalis.  Kviečiami ateitininkai
ir jiems prijaučiantys.  Norintys dalyvauti
gali kreiptis į  Romą Kuprienę   el. paštu:
mamaroma@gmail.com arba dr. Tomą
Girnių el. paštu: tomasgirnius@gmail.com

� Rugsėjo 7 d., šeštadienį, 6 val. v. – Atei -
tininkų namų 40-mečio jubiliejinis vakaras.
Vietas užsisakyti pas Dainą Siliūnienę tel.
630-852-3204. Adresas: 1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL 60439. 

� Rugsėjo 10 d., antradienį, 6 val. v. Uni-
versity of Illinois at Chicago (UIC) vyks su-
sitikimas ir diskusija su poetu Tomu Venc-
lova ,,Pliuralizmo istorijos Lietuvos praeityje
ir dabartyje”. Kartu su prof. emeritu T.
Venclova dalyvaus Lietuvos kultūros mi-
nistras Mindaugas Kvietkauskas, Lietuvos

žydų bendruomenės pirmininkė Faina
Kukliansky, YIVO direktorius Jonathan
Brent. Renginys vyks UIC East Campus,
Student Center East, 750 S. Halsted, Rook
SCE 302. Jį organizuoja LR generalinis kon-
sulatas Čikagoje ir UIC lenkų, rusų ir lietu-
vių studijų katedra. Įėjimas nemokamas.
Daugiau informacijos tel. 312-994-8260.

�  Rugsėjo 15 d., sekmadienį, 12:30 p. p.
Lietuvos Dukterų draugija kviečia į jubi-
liejinius ,,Rudens pietus”, skirtus draugijos
60-mečiui paminėti, kurie vyks Pasaulio lie-
tuvių centre Lemonte. Iš anksto visiems dė-
kojame už jūsų paramą. Lauksime atvyks-
tant.

� Rugsėjo 21 d., šeštadienį, 6 val. v. – Pa-
saulio lietuvių centro puota ,,Laisvės alėja”.
Vietas užsisakyti tel. 708-252-0051 (Rita)
arba 708-557-3343 (Lina). 

Kviečiame dalyvauti istorinio Baltijos
kelio 30-mečio paminėjime

BALTIJOS 
KELIAS

2019 m. rugpjūčio 25 d., 
sekmadienį, 2 val. p. p.
Buckingham Fountain – Grant Park
301 S. Columbus Dr., Chicago, IL 60605

1989 m.  trijų Baltijos šalių žmonės, siekdami laisvės,
gyva grandine sujun gė Vilnių, Rygą ir Taliną.

Mama iš pat
a n k s t a u s
ryto pasvei-

kino su, pasirodo,
mano vardo die-
na… Tuo pačiu
šiandien ir kitos
mūsų mamos – In-
gridos gimtadie-
nis! O kas viskam
tam atšvęsti la-
biausiai tinka? Ogi
105-osios Lietuvių
dienos, kurios su
trenksmu prasidė-
jo Frackville mies-
telyje Pennsylva-
nijoje. Nuo pat
1914 metų iki šiol
gyva Vakarų Pennsylvanijos anglia-
kasių regiono Amerikos lietuvių tra-
dicija įtraukia jau penktąją kartą. Prie
šioje vietovėje gimusiųjų prisideda at-
vykusieji iš kitų Rytų pakrantės mies-
tų bei vėl laisvos Lietuvos. Skambant
tiek daug folklorinių ir šiuolaikinių
dainų, ragaujant lietuvišką alų ir tra-
dicinio kulinarinio paveldo patiekalus,
matant gausią gintaro juvelyriką bei

Tradicijas tęsia jau penktoji karta

Adv. Paulius Domalakes – ketvirtos kartos Amerikos lietuvis iš Frack-
ville, PA.

kitus dirbinius – ar gali patikėti, kad
esi už jūrų-marių nuo gimtinės? Ta-
čiau, kaip sakė pagrindinis šių metų
šventės organizatorius adv. Paul Do-
malakes, šiandien Lietuva išaugo! Nu-
sidriekė ne tik iki, bet ir už Atlanto
vandenyno.

Laurynas Misevičius,
Frackville, PA

Savaitgalį šurmuliavo 105-osios Lietuvių dienos. L. Misevičiaus nuotraukos

Metinis suvažiavimas
Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 

10 val. r. – 2 val. p. p. 
Galerija ,,Siela” PLC

14911 E 127th St, Lemont, IL 60439
Registracijos pradžia 10 val. r.

Nario mokestis – 20 dol.


