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Jie garsina
Ukmergės
kraštą

Sukanka 145 metai, kai Švėkšnoje 1873 m. birželio 22 d. gimė
Marijonas Vandalinas Steponas
Broel-Pliateris, grafas, kultūros
veikėjas, archeologas, kolekcininkas, bibliofilas, paskutinis Veprių
dvaro savininkas, Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės
bažnyčios fundatorius. Mirė 1951
m. spalio 24 d. Vilniuje. Palaidotas
Bernardinų kapinėse.
***
Sukanka 120 metų, kai Varėnos
apskrityje, Perlojoje, 1898 m.
birželio 26 d. gimė Petras Ciunis,
Lietuvos kariuomenės karininkas,
dėstytojas, bibliotekininkas. Buvo
mokomosios kuopos vadas I pėstininkų pulke Ukmergėje. Mirė 1979
m., palaidotas Vilniaus Antakalnio
kapinėse.
***
Sukanka 50 metų, kai Baškirijoje, Krasnousolske, 1968 m.
birželio 27 d. gimė Natalija Katilienė, lietuvių dainininkė, tarptautinių konkursų laureatė, gyveno ir
mokėsi Ukmergėje. Nuo 2002 m.
dėsto dainavimą Lietuvos muzikos
ir teatro akademijoje.
Vlado Šlaito viešosios
bibliotekos inf.

Prisimindamas savo istoriją
Ukmergės kraštotyros muziejus
visada prisimena ir pirmąjį šio
muziejaus vadovą dailininką Petrą
Tarabildą. Su žmona Domicele per
Antrąjį pasaulinį karą jis atvyko
gyventi į Ukmergę ir čia ėmėsi
kultūrinės veiklos.
P. Tarabilda gimė 1905 m. birželio 29 d. Jočiūnuose, Raguvos valsčiuje. Buvo Lietuvos dailininkas,
grafikas, knygų iliustratorius. Apipavidalino knygas, kūrė plakatus,
rašė diplomus, sveikinimų raštus,
darė dekoracijas, vėliavų projektus,
dalyvavo dailės parodose.
Mokėsi būsimasis dailininkas
Troškūnų mokykloje, Anykščiuose. Vėliau – Kauno meno mokykloje, grafikos studijoje. Nuo
1929 m. dirbo Kauno gimnazijose
dailės mokytoju.
1935 m. tapo vienas iš Nikolajaus Rericho draugijos Lietuvoje
įkūrėjų, buvo valdybos narys,
dalyvavo leidžiant draugijos žurnalą „Naujoji sąmonė“. Jo sukurta
draugijos emblema, iliustracijos,
plakatas.
Nuo 1939 iki 1946-ųjų šio kūrybingo žmogaus kelias persipina su
Ukmergės gyvenimu. Tais metais
jis dėstė dailę Ukmergės mokytojų
seminarijoje.
Antro pasaulinio karo pabaigoje, 1944 m., jis įkūrė Ukmergės
miesto muziejų, buvo pirmasis
jo vadovas. 1945 m. surengta jo
personalinė paroda Ukmergėje. Po

Petras Tarabilda – pirmasis
kraštotyros muziejaus vadovas

Domicelė ir Petras, Kaunas.

Giedrė Tarabildaitė tėvų bute Antakalnyje, Vilniuje.

karo grįžęs į Kauną, dėstytojavo
Taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, tapo docentu.
***
P. Tarabildos žmona Domicelė
Tarabildienė taip pat buvo dailininkė.
Prieškariu pora kurį laiką gyveno sostinėje Antakalnyje. Duktė
Giedrė užsiminė, kad jos tėvų butas
buvo tarsi muziejus. Ant kiekvienos visų kambarių sienos iki pat
grindų – vien paveikslai.
P. Tarabilda su savo būsima

žmona Domicele, kuri buvo tolima jo giminaitė susipažino Kauno
meno mokykloje. Jauni būsimieji
menininkai susituokė 1933 metais.
Taip iš Tarabildaitės Domicelė tapo
Tarabildiene.
Susilaukė sūnų Arūno, Rimto ir
dukters Giedrės.
Tais metais, kai Tarabildos
susilaukė pirmagimio, motinai
kurį laiką teko auginti vienai, nes
tuometinei valdžiai nepatiko, kad
P. Tarabilda, minint bolševikų vado
Lenino 10-ąsias mirties metines, ta

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui – 30

Saugumo nuosprendis kaimo mergiotei
Rasa GRIŠKEVIČIENĖ

Televizija kasdien primena tautai prieš tris dešimtmečius gimusio
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
istoriją. Prisiminimais dalijasi šio
judėjimo aktyvistai – menininkai,
mokslininkai, politikai...
Prieš keletą dienų LRT televizijos laidoje „Istorijos detektyvai“
buvo kalbėta apie sovietmečiu
Lietuvoje veikusias valiutines svajonių parduotuves – vadinamąsias
„dolerines“. Praverti jų duris galėjo
tik tie, kurie turėjo dolerių ar specialių čekių, už kuriuos galėjai įsigyti
deficitinių prekių. O turėti kišenėje
dolerių, oficialiai jų nusipirkti
teisę turėjo tik tie, kurie vykdavo
į užsienį. Valiuta „sušelpdavo“ iš
užjūrio atvykę giminaičiai, kurie
ir palydėdavo savo tautiečius į
minėtas parduotuves. Prie jų nuolat
sukiodavosi KGB vyrukai, akylai
stebėdami, kas čia užeina, kas išeina, kas su kuo bendrauja...

„Dėdės amerikono“ dovanos
Šiandien jaunimas nelabai ir
suprastų, kas tos „dolerinės“, kodėl saugumiečiams rūpėdavo čia
užeinantys žmonės ir kas pagaliau
tos deficitinės prekės. O štai mano
šeimą sovietmečio „dolerinių“

šleifas lydėjo daugiau kaip ketvirtį
amžiaus – iki pat to sovietmečio
griūties.
Vidurinę mokyklą Žemaitijos
miestelyje baigiau anksti, vos
sulaukusi 17 metų. Dokumentus,
būtinus studijoms Vilniaus universitete, vežėme drauge su seserimi.
Ji, trejais metais vyresnė, jau buvo
baigusi porą universiteto kursų, tad
mama ją ir įpareigojo lydėti mane
į Vilnių.
Taip sutapo, kad tą vasarą į
Lietuvą atvyko Čikagoje (JAV)
gyvenančių tėvo giminaičių kaimynas. Įpareigotas perduoti
mums, „tolimoms dukterėčioms“,
jų siunčiamas lauktuves. Apie
tolimuosius giminaičius mūsų
šeimai primindavo retkarčiais,
dažniausiai per Kalėdas, iš Amerikos atkeliaujantis sveikinimo
laiškas su atviruku, kuriame
būdavo įdėtas doleris.
Susitikome su svečiu sostinės
viešbutyje. Pabendravome, jis pavaišino mus arbata su pyragaičiais
ir papasakojo, jog Amerikoje gyvenantys giminaičiai perduoda mums
dovanų – šimtą dolerių. Žinoma, į
rankas atiduoti pinigų jis negali, todėl drauge nuvažiuosime į valiutinę
parduotuvę, ten „dėdė amerikonas“
mums ir nupirks dovanų.
Iki tol apie tas „dolerines“ nebuvau net girdėjusi. Mums, nedidelio
miestelio vaikams, mažiausiai
rūpėjo kažkokios valiutinės parduotuvės, o „deficitines prekes“
puikiausiai atstodavo krautuvėlės
vitrinoje šalia saldainių į dėžę supilti „finikai“ – taip vadindavome

Alfa.lt nuotr.

proga nupiešė nedidelio formato
plakatėlį. Už tai dailininkas kuriam laikui buvo įkalintas Kauno
sunkiųjų darbų kalėjime.
Jį vaduoti ėmėsi žymus lietuvių
dailininkas Antanas Žmuidzinavičius. Jis kreipėsi į anuometinį
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo
viršininką, o šiam tarpininkaujant
su hitlerininkais P. Tarabilda iš
kalėjimo buvo paleistas.
Keletą metų trukusią nacių okupaciją pakeitė sovietinė.
Nukelta į 8 p.

ŠIEMET MINIMOS DIDŽIOJO
TRĖMIMO 70-OSIOS METINĖS

džiovintas datules, kurioms kantriai taupydavome kapeikas.
Taigi nuvykome į tą garsiąją
„dolerinę“, įsikūrusią tuometinėje
M. Melnikaitės (dabar A. Juozapavičiaus) gatvėje. Prisimenu kaip
šiandien: parduotuvės vitrinos
tikrai apakino – virtinės prabangių
drabužių, batų, rankinių, nematytų firmų džinsai, indų rinkiniai,
kosmetika, o jau kavos indeliai,
arbatos dėžutės... Ne parduotuvė, o
rojus! Jei ne sesuo, nieko nebūčiau
išsirinkusi, nes tiesiog spoksojau ir
negalėjau atsigrožėti.
Pagaliau, gal po valandos, nešinos maišais užsienietiškų gėrybių,
išėjome į gatvę. Atsisveikindamas
„dėdė amerikonas“ informavo, jog
sutaupėme 10 dolerių, todėl galime
juos sėkmingai parduoti. Patarė
nesileisti į derybas ir nenusipiginti,
nes, mokė mus, kaimo mergiotes,
„amerikoniška valiuta“ yra brangi.
Už dolerį, girdi, verta prašyti 5–10
rublių.

Nepavykęs biznis
Toliau viskas vyko tarsi „lydekai paliepus, man panorėjus“.
Vos pasukus už kampo, mus iškart
užkalbino du jauni vyrukai, pasiteiravę, ar neturime parduoti dolerių.
Sesei nespėjus pratarti ir žodžio,
paskubėjau patikinti, jog tikrai
turime. Nebuvome labai godžios –
pasiūlė 25 rublius, mes ir sutikome.
Mums tai buvo dideli pinigai.
Taip netikėtai praturtėjusios,
nutarėme atšvęsti „Neringos“
restorane.
Nukelta į 8 p.

„Be kaltės kalti. Fone – vardai tų, kurių dėka atsidūrėme ten, iš kur daugelis
negrįžo...“ – skaudu O. Atkočiūnaitei. Nuotraukoje ji – pirma iš dešinės. Maskva,
1955 m. 					
Asmeninio archyvo nuotr.

Mus tardė, trėmė, dalino:
Kam – Sibiras, kas – už Atlanto.
Vaiskus žydėjimas lino
Sapnavos ant svetimo kranto.
Ant nykaus, ledinio užpoliarės
upės Jenisiejaus kranto atsidūrėme
1948 m. Tų metų gegužės 22 d.
tūkstančiai lietuvių atsidūrė gyvuliniuose vagonuose. Tarp jų – ir mes
keturios. Vyresnes sesutes Mama
prilaikė rankomis, mane – jauniausią – dantimis už vystyklėlių.

Visas mėnuo buvo beveik be
maisto, vandens ir oro. Pradžioje –
iki Krasnojarsko traukiniu, vėliau
– Jenisiejumi iki Igarkos. Ko gero,
man pasisekė: buvau mažiausia –
siaubingiausių dalykų, kuriuos teko
ištverti vyresniems, neprisimenu.
Prieš 50 metų Kauno paveikslų
galerijoje organizavau tremtinių
kūrėjų parodą „Tremties atmintis“. Buvau įsitikinusi, kad tautos
nemirtingumas – jos kūrybingume.
Nukelta į 8 p.
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Petras Tarabilda – pirmasis
kraštotyros muziejaus vadovas

Atkelta iš 7 p.

Į Sibirą buvo pradėti tremti niekuo
nekalti žmonės. Miškuose virė
arši kova tarp laisvės kovotojų ir
okupantų. Visa Lietuva gyveno
nuolatinėje įtampoje ir baimėje dėl
rytdienos. Taip gyveno ir Tarabildų
šeima.
Po daugelio metų, prisimindama
tas dienas, D. Tarabildienė žurnalistams pasakojo: „Visą gyvenimą
apsiėjau be tarnaičių. Viską dariau
pati. Kas padėjo, kai Arūnėliui, įlipus antran mėnesin, reikėjo daryti
operaciją? Kol nešioji ant rankų,
supi – tyli. Tik padėk – nors ir ant
minkščiausios pagalvės – tuojau
verkti! Dieną ir naktį ant rankų
prašėsi, o kaip nepagailėsi ligonėlio?..“
***
1929 m. įvairiose Lietuvos
vietose pagal P. Tarabildos projektus pastatyta puošnių kryžių,
koplytėlių, skirtų Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui
įamžinti. Jis sukūrė daugiau nei 8
metrų aukščio Lietuvos Didžiojo
kunigaikščio Vytauto paminklo
Perlojoje (Varėnos r.) projektą. Šis
kūrinys išliko per visą sovietinės
okupacijos laikotarpį – jo nepajėgta

nugriauti, 1971 m. buvo paskelbtas dailės paminklu. Jis taip pat
paruošė keletą medalių (Didžiojo
Lietuvos kunigaikščio Vytauto
ordino medalis) projektų.
1937 m. bendras Domicelės ir
Petro Tarabildų darbas iliustruojant
vadovėlius pasaulinėje parodoje Paryžiuje apdovanotas aukso
medaliu.
P. Tarabilda pasižymėjo ir kaip
portretistas. Jo paveiksluose atsiskleidžia Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis, Antanas Žmuidzinavičius, Vladas Kuzma, Viktoras Ruokis ir kiti to meto žymūs žmonės.
***
P. Tarabildos žmona Domicelė
Tarabildienė, 1935-aisiais baigusi
Kauno meno mokyklą, 1937 metais
išvyko į Paryžių. O 1938-ųjų pabaigoje pas žmoną kartu su sūnumi
Arūnu iškeliavo ir Petras Tarabilda.
Motinos, anuomet jau garsėjančios grafikės, kūryba didelį įspūdį
darė ir sūnui. Jis ir pats greitai
pradėjo piešti.
Domicelė ir Petras Tarabildos,
kaip ir kiti menininkai, gyvendami
Paryžiuje mėgo stebėti ne tik šio
miesto panoramą, bet ir drauge
su sūnumi lankytis parodose bei
muziejuose.

1938 m. Paryžiuje P. Tarabilda
pradėjo kurti didelį grafikos ciklą
„Lituanica vicit Atlanticum“, skirtą Dariaus ir Girėno žygdarbiui
įamžinti.
Šis ciklas buvo tęsiamas iki
1972 m., išliko 40 užbaigtų kompozicijų, paruoštų raižyti linoleume ir
dar apie 50 eskizų. Lakūnų skrydis
per Atlantą ir jų žūtis atsispindėjo
P. Tarabildos sukurtuose pašto ženkluose, S. Zobarsko eilėraščių knygos „Mano tėviškėj“ iliustracijose,
atminimo medaliuose, kompozicijų
eskizuose.
Už N. Rericho idėjų skleidimą
1950 m. dailininkas buvo pašalintas iš dėstytojo pareigų, kaip netinkantis dirbti sovietinėje mokykloje.
P. Tarabilda mirė 1977 m. kovo
5 d. Palaidotas Antakalnio kapinėse. 1985 metais šalia sutuoktinio
atgulė ir jo žmona.
Skritulio formos kapavietę
juosia akmens plytų takas, kapą
ženklina skulptūrinis paminklas –
perpjauto cilindro formos rausvo
akmens stela, kurioje įkomponuotas medinis kryžius, po juo įrašas:
„Petras Tarabilda / 1905.VII.12–
1977.III.5 Domicelė Tarabildienė
1912.V.9–1985.IX.8“.
Parengė Vilma Nemunaitienė

Saugumo nuosprendis kaimo mergiotei
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Užsisakėme kepsnių, desertų, vaisių, karališkai papietavome, o kitą
rytą laimingos traukiniu išvykome
namo į savo Žemaitiją.
Namuose pasitiko apgaulinga
tyla. Tokia, sako, būna prieš audrą.
Tyliai ašaras braukianti mama ir
rūstus lyg šiaurės vėjas tėvas. Jis,
beje, visada buvo griežtas, reiklus,
nemėgstantis, jog jam namuose kas
nors prieštarautų. Tačiau tąsyk nė
susapnuot su seserimi negalėjome, kokią košę, pasirodo, pačios
užvirėme.
– Na, spekuliantės, tai pasakokite savo nuotykius! Girkitės, kaip
per savo kvailą galvą sau ir mums
visiems gyvenimą sugriovėte! –
sužaibavo akimis tėvas ir, giežtai
paliepęs visiems sėsti, ėmė dėstyti.
Girdi, man, būsimajai žurnalistei,
net svajot apie jokias studijas
neverta, nes dar neįstojusi jau esu
pašalinta iš universiteto. Toks pat
likimas laukia ir sesers – ji vakar
irgi atsisveikino su savo mokslais.
Negana to, iš darbo ir visų savo
visuomeninių pareigų, partinių
postų lėks jis pats, mūsų tėvas,
respublikinės įstaigos vadovas. Ir
dar nežinia, koks bus teismo sprendimas, nes nusikaltimas – neeilinis:
spekuliacija tarptautine valiuta!
Visa tai tėvas išgirdo tą pačią
dieną, iškviestas į KGB rajono
poskyrį pasiaiškinti dėl „dukterų
nusikaltėlių“ veiklos sostinėje.

Mirties bausmės
išvengėme
Šiandieną sunku tuo patikėti,
tačiau patys istorikai pripažįsta,

jog sovietų valdžios metais už tokią
„veiklą“ grėsdavo net mirties bausmė. O tą sykį, su seserimi išėjusios
iš valiutinės parduotuvės, mes,
žinoma, ir „užsirovėme“ ant saugumiečių. Anoks čia jų ir nuopelnas
– užsipulti iš kaimo atvažiavusias
mergiotes, paprovokuoti, o po to
apkaltinti jas „antitarybine veikla“.
Bet tokia ir buvo stalininės-lenininės politikos esmė.
Laimė, šiurpios tėvo pranašystės neišsipildė, nes jis pats tuo ir
pasirūpino. Tiksliau, jo bičiuliai
„generolai“, su kuriais drauge
medžiodavo. Jie „prisikasė“ prie
tuometinio KGB vadovo Lietuvoje
Juozo Petkevičiaus ir tyrimas, nepasiekęs teismo, buvo nutrauktas,
apsiribota griežtu pokalbiu ir dar
griežtesniu auklėjimu ateityje.
Tačiau mano asmens dokumentų
byloje liko įrašas „Spekuliacija
tarptautine valiuta“, lydėjęs ir studijų, ir žurnalistinės veiklos metu
– ištisus 26 metus. Iki 1991-ųjų,
kai rugpjūčio 22 dieną tuometinė
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba paskelbė, jog SSRS
KGB padalinio veikla Lietuvoje
nutraukiama.

„Valstybinės“
paauglių paslaptys
Panašių sovietinio gyvenimo
grimasų buvo ir daugiau. Ilgus
metus mokykloje susirašinėjome su demokratinėje Vokietijoje
gyvenusia mergaite Beata. Vieną
vasarą nutarę pakviesti ją į svečius,
surinkome daugybę įvairių pažymų, užpildėme ne vieną anketą,
po kelis kartus lankėmės įvairiose
įstaigose, vertėme dokumentus į
vokiečių kalbą.
Kantriai įvykdę visus, kartais
iki absurdo kvailus, valdžios reikalavimus, gavome atsakymą, jog
mergaitei Beatai iš Vokietijos neleista apsilankyti mūsų miestelyje,

nes vos už 40 kilometrų įsikūręs
karinis aerodromas. Bičiulė galėtų
atvykti porai dienų į Vilnių, apsigyventi viešbutyje, o susitikimo su
viešnia metu dalyvautų ir saugumo
darbuotojas, kuris klausytųsi mūsų
šnekų. Tikriausiai dėl to, kad
neišpliurptume viena kitai „valstybinių“ paslapčių, neperduotume
slaptų dokumentų ar nesumanytume spekuliuoti tarptautine valiuta.

Nepaklusnūs
„tarybiniai“ žurnalistai
Po studijų įsikūrę Suvalkijoje,
susilaukėme pirmosios dukters.
Krikštijome ją slapta. Pasirinkome
dukters močiutės Antaninos vardo
dienos šventę, minimą birželio
mėnesį, mus mielai priėmė Kauno
Šv. Antano Paduviečio bažnyčios
klebonas, o šventinį vakarėlį surengėme Kulautuvoje, pas anytos
giminaičius.
Jau pirmadienio rytą buvau
iškviesta į partijos rajono komitetą.
– Ar supranti, kad kerti šaką, ant
kurios sėdi? – užsipuolė pirmasis
sekretorius. – Negana to, kad byloje jau yra vienas rimtas įrašas, dar ir
vaikus krikštyti sumanėte? Tai nesuderinama su tarybinio jaunimo,
tuo labiau – žurnalisto vardu! Už
bausmę negalėsi išvykti į užsienį!
Išbrauksime tave iš eilės lengvajam
automobiliui gauti!
„Tai ir sušaudykit!“ – pagalvojau mintyse.
Beje. Kai vienai garbaus amžiaus senjorei, buvusiai nomenklatūrininkei, prasitariau, jog ketinu
papasakoti savo praeities įspūdžius
apie sovietinio saugumo peripetijas, ji nuoširdžiai išsigando: „Juk
tarp jų dar yra gyvų! Tavo vietoje
aš dar pagalvočiau!“
„Tai ir pagalvojau, – sakau jai
juokdamasi. – Jei kas įdomaus
nutiktų, kolegos žurnalistai gerą
temą pirmam puslapiui turėtų...“

2018 m. birželio 22 d.
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„Ta skausminga tremties atmintis,
nekaltųjų juodoji lemtis, dieną
naktį gyvena many, skandinu ją
vilties šuliny“.
Reikia bent kartą pabūti Lietuvos ypatingajame archyve, kad
suvoktum, jog daugelio dar negimusių likimus ne Visatos, bet
Kremliaus žvaigždės lėmė. Tame
archyve radau ir savo šeimos bylą.
Mano tėtė Atkočiūnas Alfonsas,
nepriklausomos Lietuvos puskarininkis, šaulys, „Vyčio“ apygardos
partizanas, žuvo mūšyje su NKVD.
Nepalaidoti, suversti duobėse
partizanų palaikai laukė Atgimimo. Tuos kaulelius surankiojom ir
užkasėm po ąžuoliniu kryžiumi su
užrašu „Sielas atidavėm Dievui,
gyvybes – Tėvynei“.
Po 10-ies tremties metų iš Sibiro grįžom po vieną. Mamytė –
vėliausiai. Ilgą kelią su nešuliais
pėsčiomis nuėjo, gimtųjų vietų
nebepažino. Sodybos sudegintos,
kaimynai ištremti arba žuvę. Glaudėmės svetimos bakūžės kamputyje. Mūsų, vargdienių, niekas niekas
nenorėjo.
Mane, mažametę, iš Igarkos su
kita grupele vaikų, kuriuos tėvai
pasiryžo išleisti, lydėjo jaunuolis,
kuris atvyko aplankyti artimųjų.
Visiems sukalė vienodas medines
skrynutes. Išlydėjo... Buvau grupėje mažiausia. Visą kelią verkiau.

Kelionė, kaip ir tremiant, truko
visą mėnesį. Pradžioje – laivu
„Stalinas“ iki Krasnojarsko. Po
to – vagonais.
Jaunasis globėjas fotografavo
mūsų varganą būrelį. Negatyvus
išsaugojo iki Atgimimo. Jau suaugę
mes jį susiradome. Išgirdome, kad
kasose mums nenorėjo parduoti
bilieto iš Krasnojarsko iki Vilniaus.
Tuomet mūsų globėjas atsivedė
mane – pačią mažiausią – parodyti
„banditus“. Kasininkė pravirko,
ėmė pinti mano išsidraikiusius
plaukus.
Iš Vilniaus mus „išsidalijo“ giminės ir pažįstami. Taip ir grįžome
į vis dar okupuotą Tėvynę.
Dažnai, tik Motinų netekę, suvokiame, kaip tuščia ir nyku tampa
žemėje. Taip pat – ir Tėvynės.
Kaune iškilo Laisvės angelas.
Pirmą kartą laisvai šventėme Vasario 16-ąją. Tada daugelis mamų
savo vaikams sakėme – žiūrėkite ir
prisiminkite, tokios gražios šventės
nebuvo pusę šimtmečio. Nes tūnojome raudonajame maiše, kurį
atrišo gaivalinga Laisvės banga.
„Lietuva – akmuo prie slenksčio seno ir lietaus lašelis debesy.
Lietuva – ugnis, kurią kūrenam
ir kurioj sudegsime visi“. Ugnies
gyvas fakelas, suliepsnojęs Kauno
muzikinio teatro sodelyje, mus
uždegė dvasiškai. Teberusename.
Neužgeskime.
Onutė Atkočiūnaitė

JONINĖS VEPRIUOSE
Šventės programa
7.00 val. žvejų varžybos Veprių ežere.
15.15 val. šventės atidarymas, Joninių vėliavos pakėlimas.
15.30 val. žirgų lenktynės.
17.00 val. sportinės varžybos: virvės traukimas, dvipūdės kilnojimas.
Įvairios atrakcijos: rankų lenkimas, lindimas per lanką, pasagos
mėtymas, kūjo laikymas, „katinų trauktinis“, lankelių mėtymas, laimės
šulinys, nasčiai.
Šventėje dalyvaus Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios
pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai.
18.20 val. Jonų ir Janinų pagerbimas.
18.30 val. koncertuos muzikinė grupė „Anima“ (Vilnius), liaudiškos muzikos kapela „Domeikavos seklyčia“ (Kaunas). Po koncerto
– naktišokiai, Joninių laužas, paparčio žiedo ieškojimas.

