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DALIA CIDZIKAITĖ

Šių metų kovo 30 d. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės at-
minimo me da liu „Tarnaukite Lietuvai” už filant-
ro pinę veiklą apdovanota JAV lietuvė, Washingtono

Lietuvių Bendruome nės ir JAV LB Visuomeninių reikalų
tarybos pirmininkė Diana Bieliaus kai tė-Vidutienė sako,
jog Petkevičai tė-Bitė jai imponuoja ne tik savo raštais,
bet ir požiūriu į gyvenimą. „Žiū riu į Bitę ir galvoju: juk

galėjo nu leis ti rankas – dėl to, kad stuburas iš kry pęs, kad
tėvas neleido tęsti matema tikos mokslų... Kai kas mano,
jog ge riau nuleisti rankas ir galvoti, kad metai ar svei-
kata toliau eiti neleidžia, – pažymi ji ir priduria, – o aš
ma nau, kad turime eiti pirmyn, eiti tol, kol mūsų kelias
užsibaigia.”

Pasak JAV lietuvės, mes per ma žai žinome apie Pet-
kevičaitę-Bitę, jos nuveiktus darbus ir net ir šiandien ak-
tualumo nepraradusias jos mintis. – 7 psl. 

AUGUSTAS SENUTA

2016 metų gegužės 21 dieną savo gyvenime vi-
sada prisiminsiu su pasididžiavimu. Tą dieną po
dvylikos me tų baigiau aštuonmetę Washingtono
Kristijono Donelaičio lituanistinę mokyklą (KDLM).
Šventė vyko Lietu vos ambasadoje Washingtone,
dalyvaujant ambasadoriui Rolandui Kriš čiūnui,
mokyklos mokiniams, mokytojams ir bendruo-
menei. Mo kyklą kartu su manimi baigė du ben-
draklasiai: Violeta von Rossing ir Paulius Vilimas.  

Šventėje jaučiau tą pačią šiltą nuotaiką ir
žmonių artumą, kuriuos jausdavau šešta-
dieniais pamokose ir mokyklos šventėse:

buvau apsuptas mokytojų, šeimos, draugų ir ben-
druo menės. Tai žmonės, kurie per daugelį metų
tapo mano lietuviško gyvenimo Amerikoje da-
limi.  Mes, abiturientai, turėjome pa ruoš ti trum-
pas kalbas tema „Kaip aš užaugau KDLM”. Štai
mano kalba apie tai, kuo man svarbi Kristijono
Donelaičio lietuviška mokykla:

Į Kristijono Donelaičio lietuvišką mokyklą
pradėjau eiti prieš dvyliką metų, kai man buvo vie-
ni su puse metų.  Čia pradėjau mokytis nuo vai-
kiškų žaidimų, liaudies dainų ir eilėraščių.  Čia
susiradau lietuviškai šnekančius draugus. Kiek-
vienais me tais išmokdavau kažką naujo ir įdo-
maus. Išmokau rašyti, skaityti, links niuoti ir as-
menuoti, sužinojau apie Lietuvos istoriją, etnog-
rafiją, šven tes, kultūrą ir sutikau daug žmonių,
kurie turėjo vieną bendrą dalyką – lietuvybę.

– 5 psl. 

Diana Vidutienė (v.) su Gabrielės Panevėžio apskrities Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojais, 2014 metai. 
Iš asmeninio D. Vidutienės albumo

Tarnystė Lietuvai JAV sostinėje

Aš augu didžiuodamasis Lietuva

Augustas Senuta su mokyklos baigimo pažymėjimu prie Lietuvos ambasa-
dos Washingtone. Danguolės Senutienės nuotr.



kiečiais, bet ir su visa Europos Sąjunga. Pa tei kime net
ir tokį retorinį klausimą: ar šiandieniniam Kremliui
nėra nau din ga, kad Turkija su Vokietija pra dėtų pyk-
tis kaip NATO narės? Juk NATO aljansui priklausanti
Turkija turi vieną galingiausių karinių formuočių vi-
soje Europoje.  

Nedera atmesti ir versijos, jog ran ką čia pridėjusi
įtakinga bei tur tinga Vakaruose gyvenanti armėnų
diaspora. Jai, matyt, irgi naudinga, kai vieną galin-
giausių armijų Euro poje turinti NATO narė Turkija
ba rasi su viena iš įtakingiausių ir galingiausių
NATO ir ES šalių – Vokietija.

Taigi klostosi pavojinga situacija. Turkijos pre-
zidentas Recep Tayyip Erdogan grasina paliksiąs Eu-
ropą „su jos pačios rūpesčiais” bei perspėja, jog nuo
šiol „Turkija nebebus barjeras, saugantis Europą nuo
pabėgė lių keliamų problemų”. Vadovau jan tis sveiku
protu, turkai teisingai el giasi, kad pyksta. Briuselis
ir Stras būras apgaudinėja turkus nuo pat 1987-ųjų. Pa-
žadėjo priimti turkus į ES, nors puikiai žinojo, jog da-
rys vis ką, kad taip niekad neatsitiktų.   

Lietuvai, irgi kadaise paskubom pripažinusiai
tragiškus 1915-ųjų įvykius armėnų tautos genocidu,
ver ta prisiminti liaudišką patarlę: „Pa skubėsi – žmo-
nes prajuokinsi”. Įro dy mų, jog to meto žiaurus karinis
konfliktas tarp turkų ir armėnų buvo būtent geno-
cidas, – nėra. Jei jų ir esama, tai juos slepia ne kas ki-
tas, o pati ...Armėnija. Netikite? Turkija seniai at-
vėrusi savo archyvus – skaitykite, studijuokite, nag-
rinėkite. O Armėnija savo senųjų dokumentų iki šiol

nenori parodyti Vakarų mokslininkams.
Belieka gūžčioti pečiais – kodėl? 

Tad lietuviams, visuomet puolan tiems
palaikyti „brolius krikščionis armėnus”,
nederėtų užmiršti ne tik moralinių, bet ir
pragmatinių sumeti mų: Turkija – NATO
narė. Jeigu mums teks patirti karinių ne-
laimių, tai pagalbos ranką išties ne armėnai,
o būtent turkai. 

O moraliniams sumetimams su stiprinti
pravers šiemet dienos šviesą išvydęs prof. dr. Algi-
manto Liekio mokslinis-pažintinis veikalas „Tau  tų
kraustymai Kaukaze XX amžiuje”.

Istoriko A. Liekio knyga – apie mums tolimą Kau-
kazą, apie ten, tolo kai nuo Lietuvos, gyvenančių
tautų tarpusavio nesutarimus, karus, teritorinius gin-
čus. Žiūrint paviršuti niš kai, Mokslotyros instituto iš-
leistoje knygoje nagrinėjami Lietuvai ne patys ak-
tualiausi klausimai. Bet jei žvelgsime atidžiau, ar-
mėnų – azerbaidžaniečių ir armėnų – turkų gin čai,
nepaisant milžiniškų atstumų, skiriančių Lietuvą ir
šį regioną, nėra tolimi. Globaliame pasaulyje sąvokos
„toli – arti” tiesiog nėra.

Drįstu manyti, jog istoriko A. Lie kio darbas pa-
dės lengviau suvokti, kodėl ne viską, ką sako armė-
nai, galima laikyti neginčijama tiesa. 

Melas dažnai įvyniojamas į pa trauklius propa-
gandinius rūbus. Štai šių metų birželio 5-ąją Vilniaus
Vin gio parke Lietuvoje reziduojantis Rusijos amba-
sadorius Aleksandras Udalcovas, švęsdamas Rusų
kultūros dieną, pareiškė: „Supraskite Rusiją, mylė-
kite ją ir gerbkite, ir ji jums at sakys tuo pačiu”.

Deja, karti gyvenimiška patirtis byloja, kad bent
jau iki šiol Rusija mums pasiūlydavo tik naujas oku-
pa cijas, ekonomines blokadas bei šantažą drakoniš-
komis dujų ir naftos kai nomis.

Dabar štai dar bando supykdyti su Turkija. Lie-
tuvoje besisvečiuojantys turkų diplomatai ne sykį iro-
niš kai perspėjo: jei Lietuvą užpuls Ru si ja, nuo šiol pra-
šykite Armėnijos pa galbos... 

Ir vėl nesuprantu Vokietijos. Pra ėjusią sa-
vaitę vokiečių politikai tegul ir nedide-
le balsų persvara, bet vis tik pripažino

1915-ųjų metų armėnų tra gediją buvus ge-
nocidu. 

Kad prieš šimtą metų tarp Osma nų im-
perijos daugumą sudariusių turkų ir ma-
žumą atstovavusių armė nų egzistavo įtemp-
ti santykiai, – akivaizdu. Bet ar kiekvieną
kruviną karinį susidūrimą galima vadinti ge-
nocidu? 

Byrančios Osmanų imperijos gy ventojai ar-
mėnai prieš šimtmetį tal ki no turkus puolančioms
jėgoms – Rusijos imperijai. Būtent taip, o ne ki taip.
Tokios versijos laikosi, pavyz džiui, austrų istori-
kas Erich Feigl (1931–2007) savo veikale „Teroro mi-
 tai. Armėniškas ekstremizmas: išta kos ir istorinis
kontekstas”. Jo manymu, Osmanų imperijos gy-
ventojai armėnai išdavė turkus, tarp kurių, be je,
iki Pirmojo pasaulinio karo sočiai ir saugiai gy-
veno. Jie ėmė talkin ti rusams. Tad nėra ko stebė-
tis, jei titulinė Osmanų imperijos tauta griebėsi at-
sakomųjų veiksmų prieš jiems peilį į nugarą smo-
gusiuosius. Juk panašiai anuomet elgdavosi visi.
O ten, kur karas, kerštas, neramumai, – ar verta
ieškoti humanizmo? Juo lab kad gyvybė prieš šim-
tą metų buvo kiek kitaip vertinama nei šian-
dien... 

Nederėtų pamiršti ir aplinkybės, kad net ir
šiandieninė Armėnija – kaimynines šalis puldi-
nėjančios ag resyviosios Rusijos sąjungininkė. Ar-
mėnijoje iki šiol veikia ir, regis, dar ilgai veiks Ru-
sijos karinė bazė. Tad gal praėjusios savaitės bal-
savimas – tai Kremliaus žvalgybų intrigos, kurių
pagalba keršijama Turki jai už numuštą karinį nai-
kintuvą? Nesu iš tų, kurie tiki Rusijos slaptųjų tar-
nybų visagalyste. Rusijos FSB, SVR ar GRU taip pat
daro klaidų. Ir vis dėlto būtų kvaila manyti, jog Ber-
lyne ir Bonoje nėra rusų įtakos agentų, kurių svar-
biausias tikslas – supykdyti turkus ne tik su vo-
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Pirmoji vieta – lietuvei

Konkursą laimėjusi B. Tilmantaitės
fotografija nuo lapkričio 4 d. buvo
eksponuojama Liuksemburge,

kur pernai vyko 12-asis Azijos ir Europos
užsienio reikalų ministrų susitikimas
(ASEM). Vėliau paroda, kurioje iš viso at-
rinkta 20 geriausių konkurse dalyvavu-

sių darbų, keliavo po Europos bei Azijos
šalis. Pirmosios parodos vyko Singapūre,
Belgijoje ir keliaus į Mongoliją, kur bus
minimas 20-asis ASEM jubiliejus. Taip
pat buvo išleista knyga, kurioje išspaus-
dintos geriausios konkurso fotografijos.

Konkursui buvo pateikta daugiau

nei 1 500 fotografijų iš 50-ies pa-
saulio šalių. Atrinkti geriausias
buvo patikėta vertinimo komisijai.

Vertinimo komisija išrinko
du pirmosios vietos nugalėtojus –
vieną iš Azijos ir vieną iš Europos.
Azijos regiono nugalėtoju tapo
Ritagnik Bhattacharya iš Indijos
ir fotografija ,,Stebint pokyčius”.
Nugalėtoja iš Europos paskelbta
B. Tilmantaitė ir jos fotografija
,,Valtyje”. Taip pat buvo apdova-
notas daugiausiai žiūrovų balsų
konkurso tinklalapyje surinkęs
autorius Roli Mahajan ir fotogra-
fija ,,Radžastano klajokliai”. 

Tai jau ne pirmas B. Tilman-
taitės laimėjimas. Didžiausiame
pasaulyje fotografijų konkurse
,,Sony World Photography
Awards” lietuvė laimėjo pirmąją
vietą Nacionaliniuose apdovano-
jimuose.

Kino festivalio ,,Nepatogus
kinas” metu pernai spalio 16 d.
kino teatre ,,Multikino” Vilniuje
atidarytoje fotokonkurso ,,Pasau-
lis tavo akimis” dalyvių fotogra-
fijų iš besivystančių šalių parodoje
B. Tilmantaitė užėmė antrąją vie-
tą. 

ELTA

Azijos ir Europos fondas (ASEF) apdo-
vanojo lietuvę fotožurnalistę Bertą Til-
mantaitę, kuri tarptautiniame foto-
konkurse ,,On the Go” laimėjo pirmą-
ją vietą. Kūrėja apdovanota kelione į
Singapūrą, kur jai suteikta galimybė at-
likti savaitės trukmės menininko prak-
tiką LASALLE College of the Arts, ir
čekiu fototechnikai įsigyti.
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KĘSTUTIS SKRUPSKELIS

Kazio Griniaus antroji žmona Kristina Gri-
nienė turėjo būti neeili nė moteris: Vokietijoje,
pabėgėlių sto vykloje, nepaisydama sunkių ap-

 lin kybių, atrodo, rūpinosi gyvybiniais dienos rei-
kalais, o vyras rašė. Ir rašė daug, nors ir skųsda-
masis, kad rašyti jam sunku. Nenuostabu, kad be-
baigdamas aštuntąjį dešimtmetį, istori nių įvykių da-
lyvis ir liudininkas ra šytų savo atsiminimus. Tokiu
būdu 1946 metais jis paskelbė bent keturis memua-
rinio pobūdžio rašinius – Z. Medišauskienės bib-
liografija (A. Ei dintas, ,,Kazys Grinius”, 1993) nė vie-
no nenurodo. Bet kaip paaiškinti kilmę tų pačių metų
rašinio „Ko galima laukti iš lietuvių kalbos?”...
Straipsnį paskelbė Fuldos pabėgėlių stovyklos sa-
vaitraštis „Mūsų viltis” 1946 m. ba landžio 19 d.
Centrinis klausimas: „Kodėl gi lietuviai su savo kal-
bos ra šyba ir save, ir norinčius išmokti lie tuviškai
svetimtaučius taip apsunkina ir kankina?”

Tiesiogiai į klausimą jis neatsa ko. Bet perskai-
čius jo samprotavimus išeina apytikriai toks vaizdas:
kal bi ninkai per mažai kreipia dėmesio į paprastu-
mą ir ekonomiškumą. Savo ruožtu pridėčiau, kad
klausimas ak tualus ir dabar: yra gerų redaktorių, bet
atsiranda ir tokių, kurie pedantiš kai laikosi kalbos
komisijos nuro dymų, dėl taisyklių aukodami net
prasmę. (Vienu atveju norėjau Vil niu je piketuoti „Ša-
lin kalbininkų tironija”.) Galiu pridėti, kad reikalas
aktualus ne vien lietuviams. Prieš ge rą šimtmetį no-
rėta reformuoti anglų rašybą, pavyzdžiui, būtąjį lai-
ką ženklinti pridedant ne „ed” bet „t”. Taip padarius
vidutinės apimties knyga sutrumpėtų keliais pus-
lapiais.

Griniui itin svarbu ekonomiškumas: lietuviški
žodžiai yra bereika lingai ilgi. Jis klausia: ką pra-
rastu mėm, jeigu vietoje „mokslininkas” ra šytume
„mokslius”, vietoje „dailinin kas” – „dailius”, vietoje
„darbinin kas” – „darbius”, vietoje „tautinin kas” –
„taučius”, vietoje „šeiminin kė” – „šeimė”? Prasmės
atžvilgiu nie ko neprarastume, o knygos būtų trum-
 pesnės ir pigesnės. Jis neprideda, kad tokių trum-
pinimų turime, pa vyzdžiui, kartais vietoje „auklė-
tojos” sa kome „auklė”, vietoje „daininin kas” – „dai-
nius”. Net prelatas M. Kru pavičiaus pasirašinėdavo
„tau čius”, o ne „tautininkas”. Ir jeigu tu rime „auk-
lė”, kodėl neturime „auklius” ar „auklys”, vis sa-
kydami „auklėtojas”? Šiuo atžvilgiu galimybių ne-
trūksta, pavyzdžiui, vietoje „mėsi nin kas” – „mėsys”
(„mėsius” jau yra, tik kita prasme), vietoje „malū-
ninin kas” – „malius”, vietoje  „sportinin kas” –
„sporčius”, vietoje „meškerio tojas” – „meškerys” ir
taip toliau.

Grinius mėgo mėgėjiškus apskai čiavimus. Se-
kant jo pavyzdžiu galime apytikriai apskaičiuoti,
kiek sutau py tume trumpindami nereikalingai ilgus
žodžius. Tarkim, statom naują biblioteką, turėsian-
čią talpinti milijoną knygų, rašytų senąja rašyba. Joje
kauptume tik naujai leidžiamas knygas. Tarkim, kad
po rašybos reformos kiekviena knyga būtų keturiais
lapais trumpesnė negu būtų buvusi prieš reformą.
Tada bibliotekos statybai išleidus lygiai tiek pat, at-
sirastų vietos dar 10 000 knygų. Šia proga galima at-
kreipti dėmesį ir į reikalavimą nerašyti vien pa-
vardės, bet visur kartoti vardo pirmą raidę. Tokiu
būdu Gediminas Ilgūnas, Kazys Grinius, 2000, visur
rašoma K. Grinius. Kny goje yra 566 puslapiai kn.
teksto. Apy tikriai skaičiuojant, jeigu visur jis bū tų
rašęs „Grinius”, be inicialo, knyga būtų išėjusi še-
šiais lapais trumpesnė. Beje, pats Grinius kartais
rašė su inicialais, kartais be jų.

Pasak Griniaus, dabar turime penkiolika „links-
niavimo tipų”, o pa keitus vieną kitą galūnę, teliktų
tik devyni. (Kiek šeštadieninėse sutau pytume va-
landų?) Ir, jo nuomone, praverstų iš viso atsisakyti
šauks mi ninko: „Jau apie Sasnavą girdėt bū davo
sakant: ‘padėk, Dievas’, bet ne ‘padėk, Dieve!’” Taip
pat reikėtų pasvarstyti, ar mums tikrai reikalingi vie-
tininkas ir naudininkas – kitos kalbos išmoko be jų
apsieiti. Ir dar turime vyriškos giminės žodžių su mo-
teriškomis galūnėmis, ir tai iš mokti didelis vargas.
Kodėl šios komplikacijos neatsikračius? Pavyzdžiui,
vietoje „mušeika” sakyti „mušeikis”?

Jis nurodo ir daugiau taisytinų dalykų tiek
gramatikos, tiek rašybos, tiek tarimo. Nebūdamas
kalbinin kas kai ko iš viso nesuprantu ir negaliu ver-

Kazys Grinius apie lietuvių kalbos ateitį
tinti. Bet vienam jo siūlymui pritarti negaliu: jis siū-
lo išnaikinti daugiaprasmius žodžius, nustatyti
taip, kad kiekvienas žodis teturėtų tik vie ną prasmę.
Štai žodis „boba”: „Balči konio žodyne ‘boba’ turi
bene 32 są vokas. Tai ne gera <...>  Čia reikėtų ži-
niūnams padirbėt ir, sakysim, ‘bo ba’ žymėti tik ap-
vytusią, apie 50 arba daugiau metų moterį, o 31 są-
vokai surasti kitokių”. Šiuo atveju protestuoti turėtų
ne vien feministės, bet ir poetai ir šiaip dailiosios pro-
zos meistrai. O visas rašytojo menas ir yra žaisti su
leksiniais neaiškumais, subtilumais. Ir šiaip ar
taip kalbininkų diktatai būtų neveiksmingi. Jie
gali skelbti ką nori, o gyvoji kalba gyvuos savaip. Ar
ne sėkminga nauja žodžio „svetainė” karjera?

Be abejo, šį jo rašinį reikia skai tyti su lengva šyp-
sena. Bet jame ryš kus Griniaus savotiškas charak-
teris. Jis buvo įdomi asmenybė, sakyčiau, ekscent-
rikas – pagal žodyną, „asmuo, nesilaikantis nusi-
stovėjusių papro čių”, bet sveiko proto ribose. Daug
eks centrikų stačiai tampa šarlata nais, ieško ufo-
nautų arba kuria fantazijas apie nebūtus ir neregėtus
lie tuvių žygius. O šitas kažkaip kitaip. Ir nuostabu,
kad iš profesijos gydytojas būtų tiek įsigilinęs į kal-
bos problematiką. 

Man įspūdį padarė jo 1915 m. rašinys „Užmuš-
tųjų laidojimas”, bibliografų nepastebėtas. Tema tai
die nai aktuali: kaip ūkininkui apsieiti, kada po mū-
šio jo ganyklose krūvos lavonų? Tema neabejotinai
svarbi, nes pūvant plinta ligos. Bet kas kitas būtų su-
galvojęs tokį rašinį rašyti?   Ir verta prisiminti, kad
Grinius rašė Rusijoje, toli nuo Lietuvos. Manytum,
kad pabėgėlio kasdieniai rūpesčiai būtų visa kita
nustelbę. Gal ir šiuo atveju turime dėkoti pirmajai
žmonai, nužudytai bolševikų.

Beje, „Mūsų viltį” galime skaity ti elektronine
forma, per „epaveldą”. Ir tame pačiame numeryje yra
kitas įdo mus straipsnis – kas autorius, neaišku – kurį
turėtų perskaityti visi, ypač tie, kurie bijo meksi-
kiečių imigrantų. Pasirodo, vokiečiai bur noja, kad
dėl pokario sunkumų kalti pabėgėliai! Jie viską su-
valgo, superka prekes, o vokiečiams mažai kas lie-
ka. Jiems atsikertant piešiamas mums neįprastas iš
Lietuvos pasi traukimo vaizdas. Mes pabrėžiame, kad
bėgome nuo bolševikų. O pasak šio autoriaus, da-
bartinius pabėgėlius patys vokiečiai išsivežė į Vo-
kietiją dar bams. Ir jis prideda, kad kai kam vokie-
čiai liepė trauktis, prieš padegdami ištisus kai-
mus. Būtų įdomu sužinoti, kiek čia tiesos

Paroda ,,Mes be Tėvynės” mini 
1941-ųjų birželio trėmimo 75-ąsias metines
Šiandien, birželio 9 dieną, Lietuvos nacionalinio mu-
ziejaus Naujajame arsenale atidaroma paroda
,,Mes be Tėvynės”, skirta skaudžiai masinių trėmi-
mų pradžiai prisiminti. 

Joje eksponuojamos nuotraukos, dokumentai, laiš-
kai, tremtinių ir politinių kalinių pagaminti buities
daiktai, rankdarbiai – autentiški kasdienio tremti-

nių gyvenimo, jų pastangų oriai išgyventi, išsaugoti tau-
tinę tapatybę, išlaikyti tėvų įdiegtą tikėjimą liudininkai. 

Politinės represijos, kurias patyrė
1940-ųjų birželį Sovietų Sąjungos oku-
puotos Lietuvos gyventojai, tebėra skau-
di, užmarščiai nepasiduodanti tema. Iškart
po okupacijos prasidėję areštai, tardymai,
kratos ilgainiui tapo gyvenimo kasdie-
nybe. Tačiau 1941 m. birželio 14-osios nak-
tį prasidėjusi trėmimo akcija, kai iš namų
ir tėvynės imtos vežti žemdirbių, moky-
tojų, tarnautojų šeimos, buvo didžiausias
sukrėtimas, ištikęs tautą po nepriklauso-
mybės praradimo. Niekas nesitikėjo tokio
masinio ir brutalaus susidorojimo su nie-
kuo nenusikaltusiais taikiais gyventojais. Juoda diena bir-
želio 14-ąją pavadino amžininkai, Juoduoju birželiu tos
dramatiškos tremties dienos Lietuvoje vadinamos iki šiol.

Beveik iškart, kai Sovietų Sąjunga 1940 m. birželio
15 d. okupavo Lietuvą, imta registruoti galimus sovie-
tų valdžios oponentus ir rengtis masinėms represijoms.
Į ”pavojingų” žmonių sąrašus pateko valstybės tarnau-
tojai, visų uždraustų partijų ir organizacijų nariai, kari-
ninkai, policininkai, teismų ir prokuratūros darbuotojai,
mokytojai, ūkininkai, verslininkai – visi, sovietinių inst-
rukcijų priskirti ,,socialiai pavojingų” kategorijai.

Masiniai areštai prasidėjo liepos pirmoje pusėje, ren-
giantis liepos 14 d. numatytiems vadinamojo Liaudies
seimo rinkimams, ir nesiliovė ištisus metus. Iki SSRS-Vo-
kietijos karo pradžios buvo suimta apie 6,6 tūkst. įvai-
rių tautybių Lietuvos gyventojų. Dauguma jų – apie 3,5
tūkst. – 1941 m. balandžio-birželio mėnesiais išvežti į Gu-
lago kalėjimus ir lagerius, dalis išsilaisvino ar buvo iš-
laisvinti Birželio sukilėlių, kiti nužudyti Lietuvoje (Rai-
niuose, Pravieniškėse) ar už jos ribų (Červenėje, prie Bi-
hosavos geležinkelio stoties ir kitose vietose).

Nuo 1940 metų rudens, vos tik Lietuva buvo įjung-
ta į SSRS, labai slaptai pradėta rengtis masiniam trėmi-
mui – krašto gyventojų iškeldinimui į nuošalias Sovie-
tų Sąjungos vietoves. Per 1941 m. birželio 14–19 d. vy-
kusią trėmimo operaciją į numatytas geležinkelio sto-
tis suvežta ir prekiniuose vagonuose uždaryta apie 18
tūkst. žmonių. Vieni (nuo šeimų atskirti vyrai, vasaros lau-

ko stovyklose suimti kariškiai – beveik 4 tūkst. žmonių)
buvo išvežti į Sovietų Sąjungos kalėjimus ir lagerius, kiti
– tarp jų daugiau kaip pusė buvo moterys ir vaikai – iš-
vežti į tremtį – vadinamąsias specialiąsias NKVD pri-
žiūrimas gyvenvietes Altajaus krašte, Komijoje, Novo-
sibirsko srityje, Krasnojarsko krašte. 

Po metų, 1942-ųjų birželį, beveik 3 tūkst. tremtinių
– daugiausia moterys su mažamečiais vaikais ir nedar-
bingi vyrai – iš Altajaus krašto buvo perkelti į Jakutijos
šiaurę – Lenos upės deltos salas, gyvenvietes prie Lap-

tevų jūros ir Janos upės. Patekę į ypač at-
šiaurias gamtos sąlygas, jie mirė nuo
bado, šalčio, ligų. Iš 1941-ųjų birželio
tremtinių tik 33,59 proc. grįžo į Lietuvą
(40,3 proc. išvežtų į tremties vietas ir 12,5
proc. išvežtų į lagerius), 26,5 proc. žuvo
tremties ir kalinimo vietose ir beveik 40
proc. tremtinių likimas nežinomas.

Sovietinės valdžios represijas laikinai
sustabdė SSRS-Vokietijos karas, tačiau
nuo 1944 m. liepos, kai Raudonoji armija
vokiečiams traukiantis įžengė į Lietuvą, vėl
prasidėjo ,,nepatikimų” žmonių areštai,

mobilizacijos vengiančių vyrų gaudynės, besikuriančių
pogrindžio organizacijų narių suėmimai. Neilgai trukus
atnaujinti ir trėmimai. Nuo 1945 m. pradžios iki 1953 m.
kasmet po keletą ar keliolika ešelonų iš Lietuvos išrie-
dėdavo į Sibiro, Vidurinės Azijos, Tolimųjų Rytų ir kitas
stotis.

Didžiausias XX a. vidurio trėmimas, represinių
struktūrų susirašinėjime užkoduotas ,,Vesna” („Pavasa-
ris”) pavadinimu, užgriuvo Lietuvą 1948 m. gegužės 22
d. Per kelias gegužės dienas iš gimtojo krašto išvežta 40
tūkst. žmonių, iš jų – beveik 12 tūkst. vaikų. Per antrą-
ją pagal išvežtųjų skaičių trėmimo operaciją kodiniu pa-
vadinimu ,,Priboj” (”Bangų mūša”), įvykdytą 1949 m. kovo
25–28 dienomis, išvežta apie 29 tūkst. (iš jų per 8 tūkst.
vaikų), per operaciją ,,Osenj” (,,Ruduo”) 1951 m. spalio
2–3 dienomis – apie 17 tūkst. žmonių (iš jų apie 5,3 tūkst.
vaikų).

Iš viso 1940–1941 m. ir 1945–1952 m. iš Lietuvos į
Sovietų Sąjungą išvežta apie 275 tūkst. žmonių. Trem-
tyje ir lageriuose išgyveno daugiau kaip du trečdaliai iš-
vežtųjų. Iki 1960 m. apie 80 tūkst. sugrįžo į Lietuvą. 

Dauguma parodos eksponatų yra Lietuvos nacio-
nalinio muziejaus nuosavybė, pavieniai pasiskolinti iš pri-
vačių asmenų. Ikonografinė ir dokumentinė parodos da-
lis papildyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lie-
tuvos ypatingojo archyvo, Tauragės krašto muziejaus ir
privačių asmenų medžiaga. 

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

ALVYDAS RAKAUSKAS

Garsiojo Baltijos kelio išvakarė se, 1989 m.
rugpjūčio 22 d., Nidos baž nyčioje, Neringoje,
Mažesniųjų bro lių ordino, OFM (Ordo Frat-

rum Mi nores), Lietuvos Šv. Kazimiero pro vincijos vi-
ceprovincijolo tėvo Bene dikto Sigito Jurčio, OFM, bu-
vau priimtas į brolių bendruomenę ir visos vienuo-
lijos brolių akivaizdoje daviau laikinuosius įžadus
3-ejų metų laikotarpiui.

Pirmieji vienuolio žingsniai 
Kaliningrade ir Telšiuose

1989 m. rugpjūčio 30-rugsėjo 1 dienomis Telšių vys-
kupo Antano Vaičiaus įgalioti kartu su kunigais
pranciškonais Nidos klebonu Ed mun du Atkočiūnu,
OFM, ir Švento sios klebonu Benediktu Jurčiu, OFM,
pradėjome Katalikų bendruomenės kūrimo ir regist-
ravimo Rusijos val džios institucijose Kaliningrade (Ka -
raliaučiuje) misijos darbą. Vėliau šią misiją tęsė kiti.

1989 m. rugsėjo 4 d. Pranciškonų provincijos va-
dovybė pasiuntė mane mokytis ką tik atkurtoje
Telšių ku nigų seminarijoje.

1989 m gruodžio 18 d. Telšių ku nigų seminarijos
vadovybės ir Telšių vyskupo Antano Vaičiaus spren-
dimu buvau pašalintas iš Telšių kunigų se minarijos
už Regulos įstatų pažeidi mą: už išėjimą iš seminarijos
teritorijos į laidotuves ir į gausios kata li kiškos šei-
mos šventę. Vėliau, po 18-os metų, 2008-aisiais, Tel-
šių vyskupas, jau sėdėdamas neįgaliųjų vežimėlyje,
už tą griežtą sprendimą manęs atsi pra šė. Buvau la-
bai paliestas šio at siprašymo. Meldžiausi už jį, kai
po poros mėnesių vyskupas mirė.

Kretingoje – įvairūs darbai

Nuo 1989 m. gruodžio 18 d. iki 1991 lapkričio 18
d. beveik 2 metus gy venau ir tarnavau Kretingos
pranciš konų vienuolyne, dirbdamas pa čius įvai-
riausius darbus. Buvau vienuolyno vairuotojas, at-
sakingas už vienuolyno automobilius. Buvau mais-
to tiekėjas vienuolyno brolijos ir vasa ros stovyklų vir-
tuvėms. Buvau vai kų, besiruošiančių sakramen-
tams, katechetas. O nuo 1990 m. spalio iki 1991-ųjų bir-
želio visu krūviu be atlygio dirbau tikybos mokyto-
ju vienoje iš Kretingos vidurinių mokyklų (da bar ši
mokykla yra Kretingos Jurgio Pabrėžos universite-
tinė gimnazija). 

Kretingoje sulaukiau Lietuvos Nepriklauso-
mybės atstatymo 1990 m. kovo 11-ąją. Kaip tik tuo
metu su mokslininku antropologu daug dir bau Kre-
tingos bažnyčios rūsiuose, tyrinėjant ten palaidotų
žmonių pa laikus. Kruvinąjį sausio 13-osios isto rinį
sekmadienį Kretingoje naktį kėliau miestą iš miego:
su br. Virgi lijumi Griciumi skambinome visais tri-
mis bažnyčios bokšto varpais. Esu tiesioginis liu-
dininkas kretingiškių reakcijos į visus svarbius
Lietuvai tuometinius politinius įvykius. 

Noviciatas – Maine valstijoje

1991 m. sausio 9 d. į Kretingos vie nuolyną pirmą
kartą porai savai čių atvyko provincijolas tėvas Pla-

ci das Barius, OFM, iš Kennebunk por to, Maine vals-
tijos. Tada buvo nuspręsta, kad naujai atėjusiųjų bro-
lių noviciatas ateityje turėtų būti Kaune. Bet kol rea-
lių sąlygų tam nėra, noviciatas turėtų būti Maine
valstijoje, Kennebunkporte, kur Lietuvių pranciš-
konų vienuolyne tam yra pačios tinkamiausios są-
lygos. Beje, ten buvo ir pačio provincijolo tarnystės
vieta. Čia vertėtų pažymėti, kad Kaune Šv. Jurgio
pranciškonų vienuolynas Lie tuvos Šv. Kazimiero pro-
vincijai buvo grąžintas 1995 m. spalio mėn. ir nuo
1996-ųjų ten apsigyveno noviciato kur są Kenne-
bunkporte baigę broliai, kurie beveik visi pradėjo stu-
dijas Kauno kunigų seminarijoje ir Kata likų teolo-
gijos fakultete Vytauto Di džiojo universitete.

Kennebunkportas buvo pra dinė stotelė bro-
liams, ateinan tiems į Mažesniųjų brolių bendruo-
menę. Pirmasis iš jaunesniųjų brolių į Kennebunk-
portą iš Kretingos išvyko 1991-ųjų sausio 27 d. Tai
buvo brolis Virgilijus Gricius. Ir šiandien, po 25-erių
metų, jį galima sutikti Kennebunkporte. Aš turėjau
išvykti kartu su juo, bet Amerikos ambasada Mask-
voje delsė su atsakymu dėl vizos. Vėliau atsakymas
dėl nežino mų priežasčių buvo neigiamas. Vizą gavau
1991-ųjų spalio 25-ąją JAV konsulate Rusijos mieste
Sankt Peterbur ge, į kurį teko pačiam skristi. Čia ver-
 tėtų  pastebėti,  kad  nuo 1991  sausio 13 d. iki 1991
rugpjūčio 19 d. Lietuvos likimas kabojo ant plauko.
Viską pa keitė 1991-ųjų rugpjūtį nepavykusio pučo –
perversmo Maskvoje įvykiai. 1991 m rugsėjo 6 d. žlun-
ganti Sovietų Sąjunga pripažino Lietuvos nepri-
klausomybę.

Iš Lietuvos į Kennebunkportą išvykau 1991-ųjų
lapkričio 19-ąją. Bu vo praėję lygiai dveji metai, kai
1989-aisiais lapkričio 19-ąją broliai pranciškonai iš-
kilmingai grįžo į Kretingą. Beje, šiose sugrįžimo iš-
kilmėse man teko dalyvauti, kai dar mokiausi Tel šių
kunigų seminarijoje.

Į Ameriką – ne vienas

Į Ameriką buvau išsiųstas ne vie nas. Kartu per
Lenkiją ir tuometinę Jugoslavijos Serbiją keliavome
su bro liu Aurelijumi Griciumi, OFM, kuris ir šian-
dien yra Kennebunk porto vienuolyne. Iškvietimus
į JAV mums rašė tėvas Leonardas Andrie kus, kuris
tuo metu gyveno New Yorko Brooklyno pranciškonų
lietuvių vienuolyne Highland bulvare. Tuo metu šiam
Tėvui vežėme nema žai Lietuvoje atspausdintų jo poe-
zijos knygų. Negaliu pamiršti šio kunigo ir poeto

spindinčio veido, kai 1991-ųjų lapkričio 23-ąją Brook-
lyne, ką tik atskridę į JAV, atidavėme jam Lietu vos
spaustuve kvepiančias poezijos knygas.

Nuo 1991-ųjų lapkričio 25 d. iki 1992-ųjų balandžio
4 d. gyvenau Kenne bunkporto vienuolyne. Tai nuo-
 stabus laikotarpis patyrimo pras me, – atradus tėvą
Bernardiną Gra sulį, OFM, kurį iki šiol laikau savo
geriausiu dvasiniu mokytoju. Tas laikotarpis buvo
ir sunkiausias, nes būtent Kennebunkporte teko ap-
sispręsti parašyti prašymą išeiti iš vie nuolyno ir grįž-
ti į Lietuvą, kuri tuo metu gyveno nepaprastai sun-
kų gy venimą visomis prasmėmis. 

Planuose – darbas „Darbininko” 
laikraštyje, vienuolyno ūkio darbai

Kennebunkporte po noviciato vienuolyno vy-
resnieji turėjo planų mane paruošti tinkamam dar-
bui Amerikos lietuvių išeivių laikraštyje „Darbi-
ninkas”, kurį leido Brooklyno pranciškonai su tėvu
Pranciškumi Giedgaudu, OFM, priekyje. Buvo min-
 čių spaustuvę perkelti į Kretingą, ir būtent aš tin-
kamai pasiruošęs turėjau imtis šios atsakomybės. Ta-
 čiau realiai prisiliesti prie New Yorke buvusios
„Darbininko” spaustuvės taip ir neteko. Nors akies
krašteliu ją mačiau.

Kennebunkporto dienotvarkė: nuo ryto iki pie-
tų kasdien dalyvaudavome su jau minėtais broliais
Aurelijumi ir Virgilijumi Griciais paskaitose, kuriose
savo turtingomis įžvalgomis dalijosi tėvas Bernar di-
nas Grauslys, OFM. Laisvu nuo mokslo ir fizinių dar-
bų metu daug dirbome pakuodami į dėžes labai di-
delę tėvo Justino Vaškio, OFM, sukauptų knygų bib-
lioteką siuntimui į Kretingą per New Yorko Religi-
nę šalpą ir Baltimorės uostą, iš kur iš plaukdavo tal-
pintuvai į Europą. Te ko ne kartą Putnam, Connec-
ticute, slaugos ligoninėje susitikti su tėvu Justinu
Vaškiu, OFM, žmogumi, įkū rusiu lietuvius pran-
ciškonus Ameri koje po to, kai sovietai 1940-aisiais
okupavo Lietuvą ir vienuolynus iš blaškė. 

Kennebunkporte ir New Yorke teko artimai pa-
žinti tuometinį Pa saulio lietuvių išeivių vyskupą Pau-
 lių Baltakį, OFM, „Katalikų Bažny čios kronikos” pla-
tintoją kunigą Ka zimierą Pugevičių, tėvą Jurgį Gai-
 liušį, OFM, tėvą Rafaelį Šakalį, OFM, tėvą Vytautą
Zakarą, OFM, brolį Hortulaną, OFM, tėvą Robertą
Bar berį, OFM, brolį Andrių Bison, OFM, tėvą Joną
Bacevičių ir kitus. Visada stebėdavausi, kaip tėvas
Leonardas Andriekus, OFM, daug dešimtmečių be-

Viena rudo abito istorija
Praėjusios savaitės ,,Rytyje” pa sakojome apie
ansamblio „Tutto a Dio” koncertus Lietuvos ge-
neraliniame konsulate New Yorke ir tėvų pran-
ciškonų sodyboje Kennebunk por te, Maine
valstijoje. 

Ansamblis „Tutto a Dio” – tai jau nas alto
(Greta Staponkutė) ir akor deono (Augustinas
Rakauskas) duetas. Prieš savaitę užsiminėme
apie akordeonisto tėčio Alvydo Rakausko są-
sajas su Kennebunkporto vienuo lynu. Šiandien
– ši istorija plačiau ir iš pirmų lūpų. 

Po 24 metų Alvydo sūnus Augus tinas Rakauskas turėjo progos ap lankyti pranciškonų vienuolyną Kennebunkporte. Iš
kairės: Virgilijus Gricius, Greta Staponkutė („Tutto a Dio” ansamblio narė), Augustinas Rakauskas ir pranciškonas bro-
lis Aurelijus Gricius, OFM.                                                                                 Gretos Staponkutės asmeninio archyvo nuotraukos
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veik vienas leido žurnalą „Aidai” ir rūpinosi New Yor-
ko „Lietuvių kul tūros židiniu”. „Židinio” veikla
man padarė didžiulį įspūdį!

Tėvynės ilgesys Kennebunkporte

Kennebunkporte nuo vienuolyno iki Atlanto – tik
7 minutės kelio. To dėl kas antrą dieną tekdavo stovėti
prie vandenyno, kuriuo galėtumei parplaukti į mano
mylimą Nidą, kur prasidėjo rudo pranciškoniško abi-
to istorija... Ten, prie Atlanto, antrą kar tą pajutau, kas
yra ilgesys Tėvy nei, tėviškei ir labai brangiems
žmo nėms, iš kurių vieno žmogaus vertė ir reikalin-
gumas ne blėso, o didėjo. Kaip rekrūtui tarnaujant so-
vietinėje kariuomenėje jau teko patirti nostalgijos
jausmą, bet čia tas jausmas buvo kitoks.

Daug dirbau prie „Pranciškaus varpelio”. Tėvas
Bernardinas Graus lys, OFM, prašė rašyti, prašė
tvarkyti straipsnius dešimtmečius leidžiamame žur-
nalėlyje. Man skirtoje celėje-kambarėlyje stengiausi
tai daryti iš širdies. Tuomet net negalvojau, jog esu
tikrinamas, ar tiksiu tam darbui ateityje. Tik vėliau,
jau prieš man išvykstant, jis atsivėrė apie savo ligą
(leukemiją) ir prašė sukalbėti „Amži ną atilsį” mal-
dą, kai sužinosiu, jog jis mirė. Mirė beveik po 2-jų
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Mano manymu, seniausia ir svar biausia lietuvy-
bės dalis yra kalba. Mes saugojome šią retą indo euro-
piečių kalbą labai ilgai. Per ilgus šimtmečius, nuo pa-
čių pirmųjų kunigaikščių per karus ir okupacijas lie-
 tuvių kalba galėjo po truputį išnykti, bet išliko.  Kai nu-
keliaujate į Lietuvą, jūs girdite mūsų gimtąją kalbą vi-
sur.  Kai pagalvoju, beveik stebuklas, kad tokia maža
tauta, per amžius skriau džiama ir naikinama, suge-
bėjo išsau goti šią retą kalbą.  

Lietuvių kalba ne tik reta ir sena, bet ir graži. Ji
turi daug meilių, švelnių žodžių. Taip pat lietuvių
kalba naudoja lotyniškas, bet skirtingas rai des. Mes
turime ypatingų nosinių raidžių, paukščiukų ir taš-
kelių, ku rių negalėtų perskaityti nė vienas, nepasi-
mokęs lietuviškai.

Aš labai mėgstu kalbėti kalba, kuri yra reta ir ku-
ria beveik niekas nekalba čia, Amerikoje. Aš didžiuo -
juosi, kad kalbu tokia kalba, kurią labai mažai kas
žino, bet kuri atneša gilią istoriją iš senųjų laikų.  

Kristijono Donelaičio lietuviška mokykla per dvy-
liką metų mane iš mokė, kaip svarbu yra saugoti savo
gimtąją kalbą. Be jos aš negalėčiau mokytis istorijos,
nesuprasčiau liau dies dainų, pasakų ir negalėčiau
susišnekėti su šeima. Baigęs šią mo kyklą aš ir toliau
su pasididžiavimu kalbėsiu lietuviškai, žinodamas,
kad ir aš prisidedu prie jos išsaugojimo.  

Dėkoju visiems savo mokytojams, kad mane mokė
rašyti, skaityti, kalbėti, dainuoti, šokti, vaidinti, dek-
 lamuoti, groti liaudies instrumentais ir pažinti isto-
riją bei kultūrą. 

Ypatingai dėkoju mamytei ir tė veliui, kad nuo
gimimo su manimi kalbėjo ir kalba tik lietuviškai. Dė-
 ko ju savo draugams, kad kartu su manimi mokėsi,
žaidė ir bendravo. Dėko ju visiems, kurie per dvyliką
metų mo kykloje prisidėjo prie to, kad aug čiau di-
džiuodamasis Lietuva.

Ačiū.

Kennebunkporto vienuolyne Alvydas Rakauskas gyveno nuo 1991-ųjų lapkričio 25 d. iki 1992-ųjų balandžio 4 d.                                                                                 Gary Lowell nuotrauka

metų, 1994 m. sausio 25-ąją...  Ir meldžiuosi aš už jį
kasdien, jau 22 metai... Paliko pėdsaką. Vien dėl su-
sitikimo su Bernar dinu Grausliu buvo verta trenk-
tis į kitą žemės rutulio kraštą. Šventoji Dvasia, ne-
paisant jo paties silpnybių, sugebėjo per tėvą Ber-
nardiną nuveikti labai daug. Evangelija ir Tikėjimo
džiaugsmas Kennebunkporte buvo sutinkami kas-
dien. Gaila, kad iki tė vo Bernardino kapo Brookly-
no Šv. Jono kapinėse yra nemažas atstumas...

Kennebunkporte patyriau, kai 5-ių tūkstančių
žmonių minia, su va žiavusi iš aplinkinių valstijų, gie-
dojo advento-kalėdines giesmes gausiai apsnigtoje
aikštėje priešais Lurdo grotą 1991-ųjų gruodžio 7-ąją.
Neži nau, ar yra likusi ta tradicija giedoti Viešpačiui
po atviru dangumi Mari jos nekaltojo prasidėjimo die-
nos iš vakarėse. Unikalus įspūdis išliks vi sam gy-
venimui.  Beveik penki mėnesiai patirties paliko gerą
žymę. Nes kur kitur pamatysi tokį vaizdą, kai vieną
dieną upė teka įprastai, o kitą dieną – atvirkščiai. Tie
potvyniai – atoslūgiai, kaip mūsų dienos ir mūsų nak-
tys...

Sunkus apsisprendimas

Vienu žodžiu, Amerikoje porą metų būčiau tu-

rėjęs ką veikti. Bet mano broliai išgirdo mano pra-
šymą, ir tas pats tėvas Leonardas Andrie kus, OFM
(labai apgailestaudamas), man nupirko bilietą į Eu-
ropą. 1992 m. balandžio 7 d. – tai yra ta diena, kai pa-
likau Ameriką. Praėjo 24 įspūdingo džiaugsmais ir
skausmais mano gyvenimo metai. Reemigranto gy-
 ve ni mo...

Kennebunkpote 1992-aisiais su rašiau prašymą
išeiti iš brolių bendruomenės. Bet vyresnieji, tėvas
Asti jus Kungys ir tėvas Benediktas Sigitas Jurčys,
OFM, tada atvykę į JAV iš Lietuvos, prašymą atme-
tė. Sakė,  kai  grįšim  į  Lietuvą,   tuomet apsisprę-
si... Įdomu tai, kad anų laikų prašymo originalas liko
pas mane. Po daugelio metų, kai aš jį atradau tarp
senų dokumentų, pamačiau, kad ten yra 1992-ųjų
kovo  23-osios  data (ga lutinai išėjau birželio 14 d.).
Nusišyp sojau, nes lygiai po metų Lietuvoje, Kaune,
1993-ųjų kovo 23-ąją, gimė sūnus Augustinas Ra-
kauskas.     

1993 rugpjūčio 10-ąją Augustino mama Ramunė
Skrins kaitė išėjo pas Viešpatį. Paskui buvo 12-a
metų našlystės. 

2005 metais – vėl santuoka. Au gus tinas gavo do-
vanų dvi seses: Elzę, g. 2006 m., ir Adelę, g. 2010 m.
Bet čia jau visai kitos istorijos...

Aš augu didžiuodamasis Lietuva

Mano šeimai neseniai persi kraus čius į Bostono
apylinkes, lietuvišką mokslą tęsiu dešimtmetėje
Bos tono lituanistinėje mokykloje. Nors Bostono
mokykla man dar nauja, su ja sieja daug asmeninių
ryšių. Čia ilgus dešimtmečius mokytoja dirbo mano
močiutė Liuda Senutienė. Šią mokyklą baigė mano
tėvelis Vytenis Senuta ir vėliau, baigęs Čikagos lie-

 tuvių pedagoginį institutą, taip pat dirbo mokytoju.
Nuo rudens joje mo kytojaus mano mamytė ir ilga-
metė K. Donelaičio mokyklos mokytoja Dan guolė Se-
nutienė.

Augustas Senuta – Bostono lituanistinės mokyk-
los 9 klasės mokinys

Augustas Senuta su mama Danguole, tėčiu Vyteniu ir se -
sute Linute. Evaldo Bujanausko nuotraukos

Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas įteikia
Augustui mokyklos baigimo pažymėjimą, kuriuo džiau-
giasi ir istorijos mokytojas Audrius Kirvelaitis. 
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SKAUT YBĖS  KELIAS

RITA RAŠYMIENĖ

Aušros Vartų/Kernavės iškilminga tun-
to sueiga vyko šeštadienį, balandžio 23
d., Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Ši
sueiga buvo ypatinga ne tik tuo, kad tai
buvo paskutinioji šių metų sueiga prieš
vasaros atostogas, bet ir tuo, kad čia
buvo paminėtas ir pagerbtas šv. Jurgis. 

Šv. Jurgis yra Lietuvos bei lietuvių
skautų globėjas. Jo šventė yra
kaip tik balandžio 23 d., jo var-

dadienį. Šv. Jurgis nugalėjo slibiną,
išgelbėjo princesę ir visą miestelį nuo
blogio. Taigi po vėliavų įnešimo ir
himnų giedojimo sueiga pradėta mal-
da šv. Jurgiui. Per iškilmingas šv. Ju-
rgio sueigas netrūksta įžodžių, apdo -
vanojimų ir pakėlimų. Jų netrūko ir
čia.  Beveik  visos „Saulutės” draugo -
vės paukštytės įsigijo vieną iš šių spe-
cialybių – čiuožėjos, raštininkės, pir-
mosios pagalbos, auklės/mažo vaiko
draugės, siuvėjos ir vaidilutės. Kai
kurios paukštytės gavo Darbštumo
ženklą, o kitos įsigijo Pasaulinį ženklą.
Sveikiname mūsų atžalas ir jų šaunią
vadovę Julytę Kudirkienę. Neatsiliko
ir Šešupės draugovės skautės. Jos įsigi-
jo dainininkės, virėjos, kanojos valdy-
tojos specialybes. Šios skautės pakeltos
į paskiltininkės laipsnį: Alana Jodwa-
lytė, Urtė Jonušaitė, Tessa Papartytė ir
Veronika Puidokaitė. Sveikiname
skautes ir jų energingąją vadovę Juditą
Hoch.  

Toliau buvo duoti įžodžiai. Pir-
masis įžodis buvo liepsnelių ir giliukų
– tai patys mažiausi ir jauniausi skau-
tukai. Savo pirmą – baltą kaklaraištį
gavo Evan Kirshner, Karolina Bar -
kauskaitė, Kovas Radzevičius, Lukas

Aušros Vartų/Kernavės tunto sueiga

Paulius, Mikas Dailidė, Kajus Dumbrys
ir Aleksas Mikaitis. Čia mūsų būsi -
mieji vadovai. Valio, jiems (ir tėve -
liams, kuriems rūpi lietuviškas skau-
tavimas). Tikimės, kad tai ne paskuti-
nis jų kaklaraištis. Toliau – paukš-
tyčių įžodis. Šios sesės sėkmingai baigė
jaunesniųjų skaučių kandidatavimą,
davė įžodį ir gali dėvėti raudoną kak-
laraištį: Emilija Matu kaitė, Paulina
Matukaitė, Kamilė Juzėnaitė ir Alytė
McCann. Nauju geltonu kaklaraiščiu
pasipuošė skautės Liepa Banėnaitė,
Ona Kriaučiūnaitė,  Gabija Staniškytė
ir Simona Šulminaitė. Skautė Vija
Maurukaitė davė oro skaučių įžodį ir
turi teisę nešioti oro skautų kak-
laraištį. Neatsiliko ir tėveliai – dvi
mamos padėjėjos įsigijo pirmąjį –
rudąjį savo skautavimo kaklaraištį, –
tai sesės Gitana Variakojienė ir Danutė
Borowska-Audiejaitienė. Sveikiname

naujas seses, sėkmingai
baigusias suaugusiojo
skautybėje pa ruošimo
programą ir lin kime
smagios draugijos žen-
giant skautišku keliu.
Rudas kaklaraištis yra
palyginus naujas dalykas. Jį gauna
mamytės ar tėveliai, niekad anks-čiau
neskautavę, bet dabar dirbantys su
skautais. Jie/jos gal atėjo padėti dukros
ar sūnaus draugovei, praveda kokį
užsiėmimą ir padeda draugininkei
prižiūrėti tvarką ir drausmę. Sesė
Marytė Kriaučiūnienė užsidirbo
„Gilwel wood badge” ženkliuką per
BSA (Boy Scouts of  America) ir šios
apeigos buvo pravestos anglų kalba.
Bravo visiems, užsidirbusiems nau-
jus kaklaraiščius ir skautavimo žen-
kliukus.

Vėliavos išneštos. Tuntininkė sesė

Naujosios skautės geltonšlipsės: Simona Šulminas, Liepa Banėnas ir Ona Kriaučiūnas.
Loretos Jučienės nuotraukos

„Saulučių” draugovės paukštytės (iš k.: Adriana Butkevičius, Lara Petronis, Erika Drilinga, So-
fija Andricopoulos, Andreja Variakojis, Jūratė Davies, Ilona Kudirkaitė, Gabija Audiejaitis.

Jubiliejinė, 60-oji, Rako stovykla laukia jūsų!

Iki birželio 25 d. galite registruotis  Čikagos apylinkių tuntų sto-
vyklai  Rake,  kuri vyks liepos 16–23 dienomis. Registracijos an-
ketas rasite www.nerija.org,  www.rakas.org arba kreipkitėsį savo
vadovus. Užpildytas anketas ir čekius siųskite Lidijai Šoliūnienei:
1325  Natalie Lane, Aurora, IL 60504. Paskubėkite!

Lietuvių skautų kryžiaus šventinimo iškilmės

Lietuvių skautų kryžiaus šventinimo iškilmės vyks birželio 26 d.,
sekmadienį, po 11 val. r. šv. Mišių Pasaulio lietuvių centre Le-
monte. Po to visus kviečiame pietums Ateitininkų namuose (pie-
tų kaina – auka). Apie dalyvavimą prašome pranešti Dalei Got-
ceitienei tel. 630-235-2535 iki birželio 22 d.

Liepsnelės ir giliukai laukia savo eilės.

Tuntininkė Renata Borucki riša rudus  kaklaraiščius naujoms
skautėms (mamytėms) Gitanai Variakojienei ir Danutei Bo-
rowskai-Audiejaitienei.

Renata pasveikino visas apdovanotas
ir pakeltas laipsniuose  seses ir linkėjo
toliau dirbti skautybės labui. Sesė Re-
nata palinkėjo visiems geros vasaros ir
atsisveikino iki skautų stovyklos Rako
miškuose liepos 16 d. Toliau buvo
linksmoji dalis – Marytės Kriaučiū -
nienės parašytas trumpas, bet juo kin -
gas vaidinimėlis apie šv. Jurgį. Nors
sesės teturėjo tik vieną repeticiją, bet
vaidinimėlis vyko sklandžiai. Skautės
džiaugėsi, kad galėjo prisidėti ir labai
gerai atliko savo vaidmenis. Sueiga
baigta tradicine giesme „Ateina nak-
tis”.
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Pažangi, liberalių pažiūrų de-
mokra tė, ji norėjo prisidėti prie
Lietuvos at kūrimo. Viename iš

savo rašinių, pa vadintų „Žodelis apie
žydus”, ji rašė, kad ateis laikas, kai lie-
tuviai savo krašte bus vadovai, todėl tu-
rime ruoš tis tam ir pagalvoti, kaip
elgsi mės su kitomis tautomis savo ša-
lyje, kaip skatinsime jų meilę Lietuvai.
Artėjančio Lietuvos Nepriklausomy bės
100-mečio proga Vidutienė nori su-
 kurti 6 dalių mini serialą apie rašyto-
jos gyvenimą. Šį pavasarį lankyda-
 masi Lietuvoje, ji surado scenarijaus
autorių, taip pat pateikė paraišką pa-
ramai gauti iš Lietuvių Fondo JAV. Pa-
 ramos bus ieškoma ir Lietuvoje. Fil mą
JAV lietuvė planuoja kurti atei nan čiais
2017 metais.

Su Petkevičaite-Bite Vidutienę sie-
ja ne tik panašus požiūris į gy ve ni mą.
„Aš neturiu jokių šaknų Pa nevėžy, iš-
skyrus vieną – trapų, bet svarbų ryšį:
mano mama dvejus me tus gyveno Pa-
nevėžy pas Bitę”, – sako JAV lietuvė.
Nors Vidutienės mama Danutė Širvy-
daitė-Bieliauskienė dar gyva, ji menkai
teprisimena pas rašytoją praleistą lai-

Tarnystė Lietuvai JAV sostinėje

atsi sa kė kalbėti angliškai namuose”, –
su šypsena savo vaikystę prisimena
mo teris. Vis dėlto vieną dieną tuome-
ti nio Washingtono LB pirmininko Li -
no Orento paraginta perimti vadova vi-
mą Vidutienė sutiko. Iš dalies tokį ap-
sisprendimą lėmė jos tėčio pavyz dys,
nors daug prisidėjo ir pačios Vi dutienės
būdas – jai įdomūs visų emigracijos
bangų atstovai: tiek dipukai, tiek tre-
čiosios bangos, tiek jos bend ra amžiai.

Pasak jau antrą kadenciją Visuo-
 meninių reikalų pirmininkės parei-
 gas JAV LB taryboje einančios Vi dutie-
nės, šiandien JAV lietuviams ypač rūpi
keletas dalykų: dvigubos pilietybės
klausimas, patriotizmo tarp jaunimo
skatinimas ir tinkamas atstovavimas
Lietuvai JAV sostinėje Washingtone.
Paskutinėje JAV LB ta rybos sesijoje Vi-
suomeninių reikalų komitetui pavedus
sudaryti atskirą LR pilietybės klausi-
mu besirūpinan čią komisiją, Vidutie-
nė jai vadovauti surado Washingtono
apylinkės narį Rimvydą Baltaduonį. Ji
pati nemažai laiko praleidžia, vis pri-
mindama JAV Kongresui apie Lietuvą,
patikimą JAV partnerį, nors, pabrėžia
JAV lie tuvė, dabartinis Amerikos pre-
zidentas Barack Obama net ir be tiesio -
gi nio JAV LB spaudimo yra labai daug
padaręs mūsų šaliai.

Vidutienės vadovaujamas Visuo-
 meninių reikalų komitetas Lietuvos ne-
priklausomybės minėjimo proga pa-
rengė dvi rezoliucijas, kuriose dė mesys
atkreiptas ne tik į Lietuvą, bet ir į pa-
dėtį Ukrainoje. Trumpoji rezo liucija
kviečia JAV lietuvius, turin čius Ame-

rikos pilietybę, raginti ša lies Kongre-
są ir prezidentą įkurti Lietuvoje nuo-
latinę NATO karinę bazę, remti JAV ka-
rių dalyvavimą NATO misijose trijose
Baltijos šalyse ir po 2018 metų ir imtis
ekonominių, politinių, diplomatinių
ir karinių veiksmų, idant baigtųsi Ru-
sijos vykdoma agresija Ukrainos ir
jos gyventojų, įskaitant ir leitenantės
Nadijos Savčenko, atžvilgiu. Pasak Vi-
du tie nės, tokių rezoliucijų tikslas yra
vis priminti Amerikos valdžiai apie
Lie tuvą ir jos didelį kaimyną rytuose.

Į klausimą, kaip ji pati asmeniš kai
ir jos vadovaujama bendruomenė kelia
jaunimo patriotizmą, Vidutienė atsako
trumpai – jaunimui reikia suteikti ini-
ciatyvą, leisti veikti ir jaus tis, kad jis
daro perversmą. Svar bu ir jaunimo
paruošimas, kurio tu rėtų imtis ne vy-
resnės kartos, nors ir jaunatviškai be-
sielgiantys žmonės, o jaunesni žmonės.

Petkevičaitės-Bitės atminimo me-
 daliu „Tarnaukite Lietuvai” apdo vano-
ta Vidutienė prisipažįsta, jog jai šis ap-
dovanojimas ir netikėtas, ir nepelnytas.
Ji sako, jog kovo 30-ąją šį garbingą
medalį ji priėmusi kaip vi sos JAV Lie-
tuvių Bendruomenės, jau 65 metus
puoselėjančios lietuvybę užsienyje,
pripažinimo ženklą. „Mes, užsienio
lietuviai, papildom tai, kas daroma
Lietuvoje. Mes garsiname, viešiname,
kad daugiau žmonių pa saulyje žinotų
apie Lietuvą, – sako JAV lietuvė. –
Man atrodo, kad Lietuvai tai tikrai į
naudą.”

Bernardinai.lt

ką. Todėl Vidutienė pati sukūrė isto-
riją, kaip, pasak jos, susitiko dvi mo-
terys – jos močiutė ir Bitė. „Vis galvo-
ju, kaip mano močiu tė sužinojo apie
Bitę, juk ji gyveno Kėdainiuose, vėliau
– Kupiškyje, bet nie kada Panevėžyje, –
pasakoja Vidu tienė. – Mano močiutė
Bro nė Džiu ge lytė-Širvydienė buvo ve-
nerinių ligų medicinos sesuo, ir net
tais caro val dymo laikais prostitucija
gyvavo. Tai gi mergaitės turėjo kaž-
kur pasitik rinti, o Bitė tokiomis mer-
gaitėmis rū pinosi.” Todėl, juokauja
pašnekovė, mano vaizduotėje mote-
rys susitiko būtent tokiomis aplinky-
bėmis. „Jos su sitiko, ir tikriausiai
mano močiutė Bitei pasakė: ‘Jūs ir
mano dukra gi mėt tą pačią dieną (o
taip ir yra) – kovo 18-ąją’!”

Pasak Vidutienės, jos močiutė
anksti suprato, kad dukrai, labai ga biai
mergaitei, anksčiau ar vėliau teks mo-
kytis užsienyje, todėl nuspren dė vo-
kiečių kalbos mokyti pa prašyti tuo
metu jau septyniasde šimties metų ir
sunkiai finansiškai be sivertusią Pet-
kevičaitę-Bitę. Vidu tienės mamai, pas
rašytoją pate ku siai dešimties metų,
užsienio kalba gyvenime labai pra-
vertė – vo kie čiams uždarius universi-

tetą Lietuvo je, gerai
besimokantys stu-
dentai, tarp jų – ir
mediciną Kaune stu-
dija vusi Vidutienės
mama, buvo pakvies-
 ti mokslus tęsti Vo-
kietijoje ir Aust ri joje.
Vidutienės mama me-
diciną bai gė Leipcige.

Nors Vidutienės
tėtis, žymus Ame ri-
kos lietuvių visuo-
menės veikėjas prof.
Vytautas Bieliauskas
daugelį metų buvo
JAV LB ir PLB narys
(1988–1992 m. PLB
valdybos pirmi nin-
 kas, o nuo 1994-ųjų –
JAV LB Kraš to tary-
bos vicepirminin-
kas), ji pati prie JAV
LB veiklos prisijungė
gana vėlai, sulaukusi
penkiasdešimties. Ki-
taip nei jos ben-
draamžiai, ji nieka-
da nedalyvavo vasa-
ros stovyklose, ne-
lankė lietuviškos mo-
kyklos. „Kal bėjau lie-
tuviškai, nes močiutė

D. Vidutienė – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai” savininkė. 
Dalios Kazlauskienės nuotr. D. Vidutienė su Albina Saladūnaite.                     Dalios Kazlauskienės nuotr.

D. Vidutienės mama Danutė Širvydaitė-Bieliauskienė su mo -
čiute Brone Džiugelyte-Širvydiene, apie 1924 metus. 

Iš asmeninio D. Vidutienės albumo

Algis A. Kaunelis gyvenantis Farmington, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos iš -
laidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad skaitote mūsų laikraštį ir
dosniai remiate.

Milda Palubinskas, gyvenanti Ho Ho Kus, NJ, pratęsė metinę
„Drau go” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Ačiū, kad skaitote mūsų laik -
raštį, ačiū, kad dosniai remiate.

Giedra J. Matas, gyvenanti Independence, OH, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 70 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už dosnią paramą.

Audra Deveikis, gyvenanti Rch Palos Verdi,  CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 55 dol. Nuoširdžiai dėkojame, kad re -
mia te lietuvišką spausdintą žodį.

Teresė Rodriguez, gyvenanti Timberlake, NC, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už suteiktą
paramą.
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„Kartu užaugom, kartu pražydom senoj bakūžėj, sodžiaus gale…”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Šį rytą pabudau dainuodamas ką tik ci-
tuotus žodžius. Jau buvau nutaręs ra-
šyti apie mūsų numylėtą bakūžę so-
džiaus gale. Tiesa, bakūžė nebuvo nei
sena, nei sodžiaus gale, bet pati daina
labai artima šiomis dienomis išgyve-
namai nostalgijai.

Prieš trisdešimt devynerius metus
Michigan valstijos šiaurėje, apie
20 mylių į rytus nuo Rako lietu-

vių skautų stovyklos, suradome jau
pradėtą statyti namelį. Įdomu, kad ta
vieta buvo netoli buvusios „Mažosios
Lietuvos”, kur XX šimtmečio pradžio-
je buvo įsikūrę keli šimtai lietuvių
ūkininkų. Scotville miestelyje jie turėjo
lietuvišką parapiją, savo organizacijas.
Netoliese esančiame Fountain mieste-
lyje ir dabar tebėra gaminamas lietu-
viškas Andriulio sūris.

Mūsų nupirktas namelis jau turė-
jo „griaučius” – sienas, stogą, langus.
Visa kita reikėjo užbaigti patiems: kas-
ti šulinį, įvesti elektrą, sudėti van-

dens vamzdžius, lubas, įtaisyti malko-
mis kūrenamą židinį ir t.t. Visa tai at-
likti užtruko apie penkerius metus.
Statybinę medžiagą veždavome iš
namų Lansinge. Vieną kartą, vieškelyje
stabdant automobilį su priekaba, mus
pralenkė priekabos padanga ir nurie-
dėjo į lankas. Keistas jausmas, bet ava-
rijos išvengėme. Iki šios dienos neži-
nau, kur dingo padangą laikę varžte-
liai.

Po keleto metų dar pastačiau A for-
mos, 8x8 pėdų pločio namelį vaikams
žaisti. Prieš ketverius metus sūnus
Aldas šlaite prie ežerėlio iškasė parti-
zanų bunkerį, padėjusį anūkams ar-
čiau susipažinti su Lietuvos partizanų
istorija. Tikiu, kad jie ten susikūrė at-
mintinų  akimirkų. Ant ežerėlio kran-
to visą laiką gulėjo du laiveliai, kurie
atsigaudavo, kai suvažiuodavo šeimy-
na. Namelį aplankydavo ir nekviesti
svečiai. Vieną kartą kažkas su „ragat-
ke” labai taikliai iššaudė visus langus.
Įdomu, kad stiklai nesubyrėjo, – ak-
menėliai pramušė poros colių platumo
skylutes ir nukrito žemyn. Tuos aš-
tuonis akmenukus dabar radau valy-
damas namelį. Kitą kartą kažkas grąž-
tu išgręžė dvi skylutes mano burlaivyje.
To iš karto nepastebėjau, paburiavęs
nepajėgiau laivelio užtempti ant kran-
to, nes jis buvo pilnas vandens. 

Netikėtumų yra iškrėtusi ir gam-
ta. Kartą audra nuvertė didelį ąžuolą,
kuris nukrito keletą pėdų nuo namelio.
Jokių nuostolių nepadaryta, užtat tu-
rėjome malkų. Kitą kartą audra nu-
vertė kitą medį, kuris užgulė namelio

kampą. Reikėjo rimtesnio remonto.
Toliau nuo namelio  pastatytą parti-
zanų bunkerį pavadinome „Tornado
Shelter”, nes bunkeris šiomis dienomis
siejamas su terorizmu ir smurtu.

Į Laudagą važiuodavome įvairio-
mis progomis ir be progų. Laikui bė-
gant išsirutuliojo metinis šeimynos
subuvimas. Suvažiavę kas maudyda-
vosi ežerėlyje, kas laiveliais irstydavosi,
dviračiais po mišką važinėdavo, apy-
linkės parkelyje supynėse supdavosi.
Ruošdavome vakarines programas.
Viską filmavome ateities archyvams. Il-
gainiui metinio suvažiavimo centru
tapo malkų skaldymo konkursas. Lai-
mėtojas gaudavo pereinamąją taurę –
medinio kirvuko drožinį.  Malkų skal-
dymas Manistee vardo tautinės girios
pašonėje buvo tiesiog natūralus. Prie
namelio auga daug ąžuolų, klevų, pušų.
Miške apstu paukštelių giesmininkų,
stirnų, smulkesnių žvėrelių. Ežere žu-
vautojų laukia išalkusios žuvys. Va-
karais girdisi klaikus naro, laikomo ci-
vilizacijos nenuteriotos gamtos sim-
boliu, šauksmas. Tikra idilija! Anū-
kams jau paūgėjus jų dėdė Aras miške
paslėpdavo įvairių dalykų, kuriuos
reikėdavo surasti GPS pagalba. Kiek
vėliau močiutė anūkus išmokino kep-
ti lietinius blynus. Taigi blynai iš kar-
tos į kartą. 

Savo bakūžę pavadinome Lauda-
gos vardu. Tas žodis lietuvių kalboje
reiškia tinginį, apsileidėlį arba jo gy-
venvietę. Tik po daugelio metų žmona
sužinojo, kad indų kalboje Laudaga yra
žalia vijoklių gyvatė, randama Benga-

lijoje, šiaurės rytų Indijoje. Mūsų Lau-
dagoje tų ar bet kokių kitų gyvačių ne-
matėme, bet keletą kartų mus nuste-
bino šiaurės pašvaistės.

Kai pradėjome galvoti apie vasar-
namiuko pirkimą, buvau trisdešimt de-
vynerių metų. Mūsų nupirkto sklypo
numeris buvo 39. Įdomiu sutapimu po
39 metų nutarėme Laudagą parduoti ir
savo patirtą džiaugsmą perleisti ki-
tiems. Prieš parduodant reikėjo na-
melį paruošti – apvalyti, likviduoti
sukrautą turtą, išrūšiuoti atsimini-
mus. Tą milžinišką darbą per keturias
dienas atliko sūnus Aldas. Kiek galė-
jau, prisidėjau ir aš. Stebėtina, kiek
daug ir kokiais pavidalais susikaupė
rankomis apčiuopiamų atsiminimų
krūva. Kiekvienas paveikslas, baldas,
mažmožis turėjo savo istoriją ir kaž-
kokią vertę. Du kartus su savo motor-
namiu teko vežti gėrybes į miestelį lab-
darai. Kitą krovinį teko vežti namo, kad
atidžiau peržiūrėjus. Visus baldus pa-
likome namelyje.

Namelį parduodame, bet pasilie-
kame daugelio metų džiaugsmą ir bran-
gius prisiminimus. Kai Laudagą statė-
me, sūnūs buvo 10, 13 ir 14 metų. Du vy-
resnieji, kiek sugebėjo, prisidėjo savo
darbu. Padėjo stiklo vatą į sienas ir lu-
bas dėti, kalė lubų plokšteles, keliais ro-
pojo ant cementinių grindų, klijuodami
laukui tinkamus kilimus. Skaldė mal-
kas ir tempė į namelį. Atliekamu laiku
išmoko lošti „tūkstantį”, ir netrukus pa-
sidarėme tikri kortų azartininkai. Vė-
liau įsidrąsinome ir pradėjome lošti „iš
pinigų”. Pradžiai po centą už tašką. Po
daugelio metų vieną, ir tik vieną, kar-
tą įsidrąsinome pinigėlį pakelti iki do-
lerio už tašką. Laimėtojas pinigus pa-
aukodavo vietinėje bažnytėlėje. 

Sūnūs apsivedė, susilaukė vaiku-
čių. Jie greitai prisijungė prie nusisto-
vėjusios tvarkos ir išbandytų džiaugs-
mų bei darbelių. Jie jau buvo pradėję
anūkų malkų skaldymo tradiciją, bet
mirus sūnui Aidui viskas kažkaip pa-
šlijo. Aidas buvo paskutinis malkų skal-
dymo konkurso laimėtojas, jo namuose
tebėra pereinamoji taurė – medinis kir-
vukas, pirktas Kanados Labradore. Tu-
rėtus du kirvius paliekame su nameliu.
Gal naujieji Laudagos savininkai tą
gražią tradiciją atgaivins?

Aidas Kriaučiūnas moko sūnų Vytą naudotis kirviu, 1996.Namelis iš ežero pusės, 2006. Aro Kriaučiūno nuotraukos

Baidarėje – Aras Kriaučiūnas su sūnėnu Gyčiu, 2010.

Romualdas Kriaučiūnas išbando jėgas per
metinį malkų skaldymo konkursą, 1996.
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ALDAS KRIAUČIŪNAS

Gegužės mėn. viduryje su tėvu kelia-
vome į Lansing, MI, ir toliau – link Bald-
win, MI (netoli Rako skautų stovyklos).
Važiavome pardavimui ruošti vasar-
namį vardu Laudaga. Per tris paras pa-
vyko į netolimą labdaros parduotuvė-
lę nuvežti dvi mašinas daiktų. Kitus
mažus daiktus sudėjome į tėvo mašiną
vežti atgal į Lansingą. Šalia darbų tą sa-
vaitgalį buvo proga prisiminti, kaip
greitai prabėgo tie 39 metai, ir pagal-
voti, ką visada atsiminsiu iš tų laikų.

Man buvo 9 metai, kai 2.5 val.
važiavome į atstovybę, kuri
pardavinėjo vasarnamius ap-

link Baldwin, MI. Pamenu, asmuo var-
du Jim mus vežė savo „Jeep” mašina,
kas man labai patiko. O kodėl tėvai no-
rėjo pirkti vasarnamį ir kodėl toje vie-
toje, nepamenu. Bet ta vieta tikrai pa-
liko atspaudą mūsų šeimoje.

Sakoma, kad Dainava yra išeivijos
„Mažoji Lietuva”, o Laudaga tapo mūsų
šeimos „Mažoji Lietuva”. Namelis sto-
vi miške, netoli ežero. Tai galėtų būti
Ignalinos, Trakų rajonas ar panašiai.
Ir pats pavadinimas – Laudaga – duo-
da suprasti, kad tai lietuvių vieta. Ar-
čiau priėjęs prie namelio galėtum ras-
ti įvairių papuošimų lietuviškais mo-
tyvais, išpjaustinėtų iš medžio. Ap-
link namą skambėdavo lietuvių kalba,
– kartais tyliai, kartais garsiai. Tai
buvo mūsų kalba. 

Dar pamenu, kad vieną kartą ban-
dėme kepti šakotį. Buvo labai daug dar-
bo, – tėvas lauke paruošė karštų anglių,
mama ant beisbolo lazdos uždėjo aliu-
minio folijos ir po truputį pylė ant jos
tešlą. Mes tą lazdą sukome. Kiek pa-
menu, mes (buvau jauniausias iš trijų
brolių) pavargome, bet rezultatas buvo
skanus.

Po daugelio metų ten pastačiau
Lietuvos partizanų bunkerį – žeminę.
Tai buvo ne tik partizanų pagerbimas,
bet ir Lietuvos istorijos pamokėlė vi-
siems Laudagos lankytojams.

Antroji tema susijusi su pirmąja –
Laudaga buvo saugi, laisva vieta įvai-
riems užsiėmimams. Galėjome vaikš-
čioti po miškus ir nieko nebijoti.  O eže-
rai davė dar daugiau progų daryti kaž-
ką naujo. Vasarnamis buvo prie ežero
(Sodo ežero), o tarp to ežero ir dviejų
kitų buvo apie 50 metrų sausuma. Mes

ne kartą esame pertempę laivus (ka-
noją arba valtį) sausuma ir keliavę to-
liau. Kartais žaisdavome slėpynes su
laivais. Nelengvas darbas pasislėpti su
laivu, o kitam sugauti irgi nelengva.
Vienu metu aš mėgdavau valtimi iš-
plaukti naktį, ant vienos sėdynės pa-

sidėjęs žibintą. Irkluodavau aplink
ežerą. Neįsivaizduoju, kad savo vai-
kams tai būčiau leidęs, bet tai buvo kiti
laikai. Vieną kartą su draugu bandėme
atkurti sceną iš seno filmo apie piratus
– reikėjo apversti kanoją ir plaukti po
vandeniu, kvėpuojant laivo viduje

Laudaga sūnaus akimis

esančiu oru. Deja, bandymas nepavyko.
Praleidome daug laiko, kol išsėmėme
vandenį iš laivelio. Ilgas procesas, bet
geras prisiminimas. 

Daugelį metų vėliau, žiemą, Lau-
dagoje buvau su savo vaikais. Prie
namo buvo sustumtas didelis kalnas
sniego. Vaikai pradėjo kasti skylę, o po
valandos nutarė, kad per visą kalną kas
tunelį. Tai tapo dienos projektu, kuris
baigėsi dviejų metrų pločio tuneliu,
kuriame ir aš tilpau. O vasaros metu
nueidavome prie netolimų supynių.
Vaikystėje mes supdavomės, o vėliau
(pa auglystės metais) bandydavome vie-
nas kitą nutraukti nuo supynių. Tai da-
rėme daug metų, kol pasenome ir mūsų
vaikai perėmė tą tradiciją. Tai nebuvo
paprastos muštynės. Mes sukūrėme
taškų sistemą, ir taip varžėmės dėl su-
pynių. To tikrai nebūtume galėję daryti
miesto parke!

O trečia tema kyla iš antros – ta
laisvė davė progą sukurti ir tęsti tra-
dicijas. Vienu metu tėvas, broliai ir aš
buvome įvedę tradiciją kartą per metus
surengti žygį į Laudagą. Iš pradžių
plaukėme baidarėmis upe. Kai vienais
metais nepavyko išsinuomoti baida-
rių, buvome gana nepatenkinti. 

Paskui tėvas sugalvojo malkų skal-
dymo konkursą. Ta tradicija išsilaikė 20
metų, konkurse ėmė dalyvauti mano ir
brolio vaikai nuo tokio amžiaus, kai ga-
lėjo stovėti. Tai tapo visos šeimos tra-
dicija. Kartais malką perskelti lengva,
o kartais pasitaiko malka, kuri nepa-
siduoda net po 5 minučių. Mano sūnui
taip atsitiko vieną kartą, ir nors buvo
šalta ir jis beveik nejautė rankų, bet ne-
pasidavė.

Pagrindinė tradicija buvo „tūks-
tantis” – kortų žaidimas. Mes, keturi vy-
rai, susėsdavome, turėdavome alaus ir
bulvių traškučių. Žaisdavome, kol ku-
ris nors vienas laimėdavo. Nieko ste-
bėtino, kad mes visi galvojome, jog
esame geriausi lošėjai prie to stalo. Ir
tai būdavo ne tik žaidimas, bet ir pasi-
dalinimas metų įspūdžiais, pasiseki-
mais ir  ateities  planais.  Tai  mums
padėjo ir palaikyti ryšį tarp šeimos na-
rių. 

Baigiant pasakysiu gal vienintelę
kritiką – dėl pačio Laudagos pavadini-
mo. Lietuvių kalboje Laudaga reiškia
tinginį, bet ten tekdavo dirbti daugiau
negu namuose! Per tą darbą daug ko iš-
mokome. Liko ir daug atsiminimų.
Ačiū tėveliams už 39 metų prisimini-
mus!

Vyksta tradicinis azartinis ,,Tūkstančio” žaidimas (iš k.): Romualdas Kriaučiūnas, Aldas
Kriaučiūnas ir Aidas Kriaučiūnas, 1999.

Valtis ryto ūkanose kylant saulei, 2006. 
Aidas Kriaučiūnas su premija – jis ką tik
lai mėjo malkų skaldymo konkursą, 2001.

Romualdas Kriaučiunas su savo anūkais Andriumi (k.) ir Gyčiu (d.) Gilumoje – Andriaus
ir Gyčio tėvas Aldas Kriaučiūnas, 2004.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

D. Grybauskaitė tarp įtakingiausių moterų 
Vilnius (Faktai.lt) – Lietuvos pre-

zidentė įtraukta į šiųmetinį JAV žur-
nalo „Forbes” įtakingiausių pasaulio
moterų šimtuką.

Sąraše, kuriame jau 10-tą kartą (6-
tą kartą iš eilės) pirmauja Vokietijos
kanclerė Angela Merkel, Dalia Gry-
bauskaitė yra 72 vietoje. Be to, ji at-
skirai paminėta ir tarp 26 įtakingiau-
sių moterų politikių pasaulyje.

Savo tinklalapyje „Forbes” rašo,
kad Lietuvos vadovė ne be priežasties
yra pavadinta „geležine ledi”, primena,
kad Rusiją ji prilygino teroristinei vals-

tybei, o jos vadovą Vladimirą Putiną –
Josifui Stalinui bei Adolfui Hitleriui.

Anksčiau įtakingiausių pasaulio
moterų sąraše Lietuvos vadovės ne-
buvo.

Antrąją vietą pirmadienį pa-
skelbtame sąraše užima kandidatė į
JAV prezidentus Hillary Clinton, tre-
čiąją – JAV centrinio banko vadovė Ja-
net Yellen.

Iš viso sąraše yra 100 moterų iš 29
pasaulio šalių. 

JAV leidinys įtakingiausių mote-
rų sąrašą skelbia nuo 2004 m.

Vilnius (1 Psl.lt) – Žydų genocido
vykdytojais Lietuvoje turėtų būti lai-
komi ne tik tie, kurie spaudė ginklo
gaiduką, bet ir tie, kurie vežė žydus,
saugojo žudynių vietas, sako istorikas
Alfredas Rukšėnas.

Jis pabrėžė, kad nustatyti žydų ge-
nocido vykdytojų skaičių galima tik la-
bai apytikriai.

„Žydšaudžiais galima laikyti visus
operacijos dalyvius, net jeigu ir ne-
spaudė gaiduko, bet jie sudarė sąlygas
įvykdyti tas operacijas”, – sakė Lietu-
vos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro specialistas.

Istoriko teigimu, anksčiau samp-
rotauta, kad jeigu asmuo tik saugojo
žudynių vietą, tai jis nėra žydšaudys,
nors ir dalyvavo operacijoje.

Pasak jo, žinoma, kokie batalionai
vykdė žydų genocidą, tačiau nustaty-
ti konkretaus žmogaus dalyvavimą ar
indėlį – sudėtinga.

A. Rukšėnas svarstė, kad labai
apytikriais skaičiavimais, dalyvavusių
žydų žudynėse lietuvių skaičius gali
siekti 6 tūkstančius.

Jis atkreipė dėmesį, kad Lietuvo-
je nebuvo žmonių, kurie inicijavo ge-
nocidą kaip visuomeninį procesą, tai
buvo okupacinės valdžios nuleista už-
duotis.

Pasak A. Rukšėno, reikėtų pada-
ryti tokį istorinį tyrimą, kur būtų su-
registruotos kiekvieno genocido da-
lyvio funkcijos: tie, kurie užsiėmė
žydų sąrašų sudarymu, kurie užsi-
ėmė turto nusavinimu, kurie varė į ge-
tus ir kurie dalyvavo masinėse žudy-
nėse.

Žydų kultūros ir informacijos
centro direktorius Algis Gurevičius pa-
brėžė, kad jeigu dabar nebus atliktas
tyrimas apie žydų genocido vykdytojus
Lietuvoje, kyla pavojus, jog visa lietu-
vių tauta bus laikoma žydšaudžiais.

Kėdainiai („Drau-
go” info)  – Birželio 6
dieną Kalnaberžėje
(Surviliškio sen.) bū-
riavosi ne tik vietiniai
ir gretimų kaimų – Si-
rutiškio bei Surviliškio
gyventojai, bet ir sve-
čiai iš Kauno, Panevėžio
ir Radviliškio – čia juos
traukė tradicinė varnų
valgymo šventė. Rengi-
nio metu vyko kulina-
rinio paveldo pristaty-
mas ir degustacija.  

Atgaivinta senoji
varnų valgymo tradici-
ja, kuri buvo labai populiari ponų pra-
moga dar klestint Kalnaberžės dva-
rui, kuomet čia gyveno carinės Rusijos
monarchijos atstovas Piotras Stolypi-
nas. 

Susidomėjimas šia švente yra labai
didelis ir kasmet auga, į šventę suvažiuoja
žmonės iš visos Lietuvos ir užsienio. 

„Na, skonis visai kaip antienos”,
– kalbėjo pirmąjį kartą varnienos pa-
ragavę Tomas ir Indrė. 

Kiek neįprastas lietuviškai vir-
tuvei varnienos valgymo renginys or-
ganizuojamas jau tryliktąjį kartą. Var-
nos yra sugaunamos ir apdorojamos,
o mėsa marinuojame specialiame ma-
rinate. Varnienos paruošimas trunka
net kelias paras. Šiemet buvo paruoš-
ta daugiau nei 240 varniukų. 

Kam varniukų skonis nepatiko,
galėjo paragauti ūkininkų atvežtų ga-
minių.

Vilnius (Alkas.lt) –  Lietuvos Res-
publikos Seimas, pabrėždamas tauti-
nių drabužių, kaip vieno iš tautos ir
valstybės simbolių, etninio tapatumo
ir nacionalinės   kultūros išraiškos
formos svarbą, 2017 metus paskelbė
Tautinio kostiumo metais.

Kultūros ministerija kviečia iki

2016 m. birželio 20 d. teikti pasiūly-
mus Tautinio kostiumo metų veiksmų
planui.

Pasiūlymus siųsti adresu: Regionų
kultūros skyrius, Kultūros ministeri-
ja, Basanavičiaus g. 5, Vilnius arba el.
paštu irena.keziene@lrkm.lt.

Varšuva (Dienos naujienos ) –
Lenkijoje, Wałbrzych miesto apylin-
kėse, prasidėjo paruošiamieji darbai
kasinėjimui toje vietoje, kur, kaip ma-
noma, yra traukinys su nacių auksu.
Į šią teritoriją atvyko technika, valy-
sianti vietovę.

Kalbama apie netoli šio miesto
per Antrąjį pasaulinį karą buvusį po-
žeminį kompleksą su didžiule tunelių
sistema. 1943 metais nacių režimas
Žemutinėje Silezijoje inicijavo pro-
jektą „Riese” – didelio požeminio tink-
lo statybas. Vieta, kur, kaip įtariama,
prieš 70 metų buvo paslėptas nacių
traukinys, yra geležinkelio ruože tarp
Wrocław ir Wałbrzych. Abi vietovės
prieš ir per Antrąjį pasaulinį karą

priklausė Vokietijai. Spėliojama, kad
dabar ten tariamai rastas traukinys ir
jame gali būti vertingų iškasenų arba
vogtų brangenybių. Karo pabaigoje
vokiečiai, bėgę nuo besiartinančios
Raudonosios armijos, kartu per Vo-
kietiją ir nacių okupuotą Europą ga-
beno didžiulius turtus. 

Praėjusių metų rugpjūtį du lenkų
aktyvistai pareiškė, kad traukinys
gali būti 65-ajame geležinkelio Wroc-
ław-Wałbrzych kilometre. 

Po lobių ieškotojų pareiškimo apie
numanomą traukinio vietą buvo atlik-
ta daugybė tyrimų. Mokslininkai priė-
jo išvadą, kad po žeme yra tunelis, ta-
čiau traukinio greičiausiai nėra. Ak-
tyvistai vis dėlto savo idėjos neatsisako.

Kijevas (ELTA) – Ukrainos sau-
gumo tarnyba (SBU) pranešė sulai-
kiusi prancūzą, kuris tariamai plana-
vo per šių metų Europos futbolo čem-
pionatą Prancūzijoje rengti atakas.
Čempionatas prasideda šią savaitę. 

SBU vado teigimu, vyras ketino su-
sprogdinti musulmonų mečetę, žydų si-
nagogą, mokesčių surinkimo organi-
zacijas ir daugybę kitų vietų. 

Teigiama, kad prancūzas planavo
įvykdyti 15 teroristinių atakų. 

„Jis turėjo penkis Kalašnikovo
automatus, daugiau nei 5 000 šovinių,
du prieštankinius granatsvaidžius,
125 kg TNT (sprogiosios medžiagos),
100 detonatorių, 20 galvos dangalų ir
kitų priemonių”, – sakė Ukrainos sau-
gumo tarnybos vadas.

Briuselis (BNS) – Ukrainos ry-
tuose numušto lėktuvo MH17 kritimo
zonoje rasta stambi iš sistemos „Buk”
paleistos raketos nuolauža, pranešė
tarptautinė tyrėjų grupė.

Nyderlandų prokuratūros tinkla-
lapyje paskelbtame pranešime nuro-
doma, kad rasta raketos tūta. Pateikta
ir radinio nuotrauka. Nyderlandų ži-
niasklaida pažymi, kad apie tokią
stambią raketos dalį, rastą MH17 kri-
timo zonoje, tyrėjai praneša pirmą
kar tą.

Taip pat pranešimo autoriai pri-
mena, kad vis dar laukiama iš Rusijos
paprašytų atsiųsti duomenų apie ra-
ketų paleidimo sistemas „Buk”.

Per katastrofą, įvykusią 2014 metų
liepos 17 dieną, žuvo visi 298 bendrovės
„Malaysia Airlines” orlaivyje Boeing-
777 buvę žmonės.

Olandijos saugumo taryba 2015-ųjų
spalį paskelbė šios katastrofos tyrimo

ataskaitą, kurioje teigiama, kad iš
Amsterdamo į Kuala Lumpur skridęs
lėktuvas buvo numuštas raketa, pa-
leista iš Rusijos gamybos zenitinio ra-
ketų komplekso „Buk”.

Didžiausios NATO karinės pratybos 
Varšuva (BNS) – Lenki-

joje prasidėjo didžiausios kada
nors Varšuvos organizuotos
bendros karinės pratybas su
NATO sąjungininkais. Dvi sa-
vaites vyksiančios pratybos
„Anaconda 16” turi padėti pa-
tikrinti Aljanso gebėjimą ap-
ginti savo rytų sparną.

Pratybos rengiamos prieš
kitą mėnesį Varšuvoje vyk-
siantį svarbų NATO viršūnių
susitikimą, turintį užbaigti di-
džiausią Aljanso pertvarkymą
nuo Šaltojo karo, kai bus patvirtinti pla-
nai rotuoti didesnes pajėgas blokui pri-
klausančiose Rytų Europos šalyse.

Maskva savo ruožtu įnirtingai
priešinasi NATO pastangoms sustip-
rinti savo rytų sparną, kurias Aljansas
vadina savo atgrasymo ir dialogo stra-
tegijos dalimi.

„Anaconda” pratybose, kurios tę-
sis iki birželio 16 dienos, dalyvauja apie
31 tūkst. karių iš 24 valstybių, tarp jų

14 tūkst. amerikiečių, 12 tūkst. lenkų
ir tūkstantis britų. 

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų vadai
ir kariai per mokymus ir pratybas
mokysis derinti veiksmus su kitų Al-
janso šalių pajėgomis, atsakydami į ka-
rines, chemines ir kibernetines grės-
mes sausumoje, jūroje ir ore.

Pratybose dalyvaus apie 3 tūkst.
antžeminių mašinų, 105 lėktuvai ir
sraigtasparniai bei 12 karinių laivų.

Kviečia siūlyti idėjas 

Skaičiuojami žydšaudžiai 

Rinkosi varnavalgiai

Tvyrant Rusijos keliamai įtampai, Lenkijoje prasidėjo
didžiulės karinės pratybos.     AP–Scanpix nuotr.

Varnieną šventės dalyviai kirto savęs nevaržydami.
A. Barzdžiaus nuotr.

Svarbus radinys MH17 lėktuvo katastrofoje 

Ukraina sulaikė pavojingą prancūzą

Lenkų aktyvistai tebeieško „aukso traukinio”

Rastas Rusijos raketos „Buk” fragmentas – di-
džiulės svarbos įrodymas. Raa5. com nuotr.
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Valstybinis turizmo departamen-
tas prie Ūkio ministerijos (VTD), ben-
dradarbiaudamas su policijos parei-
gūnais, visą šią vasarą reguliariai
vykdys neteisėtai gido veikla užsi-
imančių asmenų patikrinimo reidus
Vilniuje ir kituose šalies miestuose.
Reidų metu bus tikrinama, ar lydintys
turistų grupes ir ekskursijas vedantys
gidai turi jų profesinę kvalifikaciją pa-
tvirtinantį VTD išduotą gido pažymė-
jimą, o užsienio gidai – leidimą laiki-
nai ar kartais teikti gido paslaugas Lie-
tuvoje. 

VTD duomenimis, gidų nuolat dau-
gėja. Šiuo metu Lietuvoje yra per 4 000
gidų, kurie turi VTD išduotus gido pa-
žymėjimus. Visgi turizmo sektoriuje
šiuo metu jaučiamas profesionalių gidų
trūkumas, todėl prognozuojame, kad

gidų skaičius augs ir tikimasi, kad tu-
rizmo sezono piko metu vykdomi re-
guliarūs gidų reidai paskatins atsa-
kingiau žiūrėti į gido veiklą bei užtik-
rins sąžiningą konkurenciją. 

Gido pažymėjimas išduodamas
turintiems aukštąjį išsilavinimą as-
menims, taip pat baigusiems specialius
gidų kursus bei išlaikiusiems egza-
minus. VTD kasmet organizuoja ir
gidų kvalifikacijos kėlimo mokymus.

Gidai palankiai įvertina šiuos rei-
dus. 

Nelegalūs gidai daro žalą ne vien
dėlto, kad nemoka valstybei mokesčių,
ne kartą kalbėta ir apie iš Lenkijos at-
vykstančius gidus, kurie turistams
„savotiškai” pristato Vilnių, Lietuvos
istoriją.

„Draugo” info

Panevėžio valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos (VMVT) ins-
pektoriai išsiaiškino, kad logistikos
įmonė „Magnus logistics” bandė per-
vežti maisto produktus naudodamasi
padirbtais dokumentais. Įmonė ga-
mintojams, kurių produktus turėjo
per vežti, pateikė suklastotą maisto
tvarkymo subjekto patvirtinimo pažy-
mėjimą (MTSPP). 

UAB „Magnus logistics” leidimas
pervežti maisto produktus buvo išduo-
tas 2011 m. trims transporto priemo-
nėms, bet įmonės atstovai, suklastoję
Panevėžio VMVT viršininko parašą ir
spaudą, į padirbtus dokumentus įsira-
šė daugiau kaip dvidešimties krovini-
nio transporto priemonių numerius.
Suklastotuose dokumentuose nurody-
ta, kad išvardintos transporto priemo-
nės gali vežti alkoholinius ir nealko-
holinius gėrimus, fasuotus ir negreitai
gendančius produktus. 

„Nesąžiningai dirbantys versli-

ninkai vis labiau įžūlėja. Nustatyda-
vome atvejų, kai dirbama be MTSPP, o
dabar leidimai veiklai jau ir klastojami.
Tokie faktai patvirtina, kad norint už-
kirsti kelią dokumentų ir maisto pro-
duktų klastojimui, kitai neteisėtai veik-
lai, būtinos griežtos ir atgrasančios
sankcijos pažeidėjams. Atitinkami tei-
sės aktų projektai ir siūlymai jau pa-
ruošti. Tikiuosi, kad jų įsiteisėjimo
neteks ilgai laukti”, – sako VMVT di-
rektorius Jonas Milius. 

Pasak VMVT vadovo, maisto pro-
duktų klastojimas turėtų būti pripa-
žintas kriminaliniu nusikaltimu, nes
dirbant nesąžiningai, galbūt antisani-
tarinėmis sąlygomis, parduodant ne-
aiškios kilmės produktus ar maistą
vežant netinkamomis transporto prie-
monėmis ne tik rizikuojama žmonių
sveikata, bet ir valstybė patiria finan-
sinių nuostolių.

Valstietis

Didžiosios Britanijos svaro ster-
lingų kursas smuktelėjo reaguodamas
į savaitgalį atliktų dviejų visuomenės
apklausų rezultatus, kurie parodė, kad
šalies išstojimo iš Europos Sąjungos ša-
lininkų yra daugiau nei priešininkų.

Atliktos apklausos parodė, kad 45
proc. apklaustųjų birželio 23 d. vyk-
siančio referendumo metu ketina bal-
suoti už Britanijos pasitraukimą iš ES,
palyginti su 41 proc. norinčiųjų, kad ša-
lis iš toliau būtų ES nare.

Kita apklausa, kurią atliko pasau-
linė rinkos tyrimų kompanija TNS, at-
skleidė, kad už pasitraukimą pasisako
43 proc. britų, 41 proc. britų nori, kad ša-
lis liktų Bendrijos nare.

Reaguodamas į tokią naujieną sva-
ro kursas euro atžvilgiu prekybos Azi-

joje metu smuko iki 79,05 penso – ma-
žiausio lygio per pusketvirtos savaitės.
Kiek vėliau jos svaras atsigavo iki 78,61
penso už vieną eurą.

JAV dolerio atžvilgiu svaras atpigo
iki 1,4439 svaro.

„Finansų rinkos vis labiau neri-
mauja, ir ekspertai prognozuoja, kad
svaras ir toliau pigs, jeigu apklausos ro-
dys, jog ‘Brexit’ šalininkų yra daugiau
už pasisakančiuosius už šalies tolesnę
narystę ES”, – sakė FXTM valiutų rin-
kų analitikas Hussein Sayed.

Profsąjungos ragina balsuoti prieš
„Brexit”. Jos paragino savo narius bal-
suoti už tolesnę JK narystę ES ir per-
spėjo, jog išstojimo atveju kiltų grėsmė
darbuotojų teisėms.

BNS

Nuo šių metų įsigaliojus naujiems
Lietuvos pašto siuntų tarifams, spau-
dimo rinkoje neatlaikė ir bankrutuo-
ja antra didžiausia šalyje korespon-
dencinių siuntų bendrovė „Greitasis
kurjeris”.

„Greitojo kurjerio”  vadovė Lau-
ryna Gedvilaitė sakė, kad pagrindinė
bankroto priežastis yra nauja Lietuvos
pašto kainodara.

Nuo šių metų Lietuvos paštas savo
verslo klientams pradėjo taikyti naują
kainodarą, pagal kurią siuntimo pa-
slaugų kaina priklauso nuo išsiųstų
siuntų skaičiaus bei vietos, kur pri-
statoma siunta. Paslaugas 70-yje Lie-
tuvos miestų ir miestelių teikęs „Grei-
tasis kurjeris” pristatydamas kores-
pondenciją į mažas gyvenvietes nau-
dojosi Lietuvos pašto paslaugomis.

Lietuvos pašto atstovų teigimu,
kritikuodamas naujus Lietuvos pašto
tarifus, „Greitasis kurjeris” siekia pa-
teisinti anksčiau susikaupusių įsipa-
reigojimų nevykdymą.

Informuojama, kad „Greitasis kur-
jeris” įspėjo visus 418 savo darbuotojų
– bus visi atleisti. 

Pagal korespondencijų kiekį
„Greitasis kurjeris” rinkoje buvo ant-
ras (5,2 proc. rinkos), o rinkoje domi-
navo Lietuvos paštas (85,1 proc.).

„Greitasis kurjeris” dar 2013 metų
liepą apkaltino Lietuvos paštą pikt-
naudžiavimu dominuojančia padėtimi
ir esą pasiūlytais nesąžiningiais tarifais.

„Greitasis kurjeris” veiklą pra-
dėjo 2007 metais.

Verslo žinios

Lietuvos paštas prieš „Greitąjį kurjerį”

Gaudys nelegalius gidus

Nesąžiningi verslininkai įžūlėja 

Euroskeptikai smukdo Britanijos svarą

VERSLO N AUJIENOS

Rinka nuvertina potencialią grės-
mę tuo atveju, jeigu Donald Trump tap-
tų kitu Jungtinių Valstijų prezidentu,
mano amerikiečių ekonomistas ir bu-
vęs šalies iždo sekretorius Lawrence
Summers.

„Jeigu jis bus išrinktas, progno-
zuoju, kad per ateinančių pusantrų
metų prasidės ilgai truksianti recesi-
ja”, – finansų dienraštyje „The Finacial
Times” rašo L. Summers.

Jo teigimu, šiuo metu rinkai iš es-
mės nerimą kelia du dalykai, kurie po-
tencialiai gali pakeisti situaciją pa-
saulyje: referendumas dėl Didžiosios
Britanijos ateities Europos Sąjungoje
ir JAV prezidento rinkimai. Tačiau
jeigu finansų rinkos yra itin jautrios
naujienoms iš JK ir smarkiai reaguo-
ja į kiekvienos visuomenės apklausos
rezultatus, ką rodo svyruojantis svaro
kursas bei JK akcijų rinkos indeksas,
tai sprendžiant iš pasirinkimo sando-
rių rinkos, investuotojai tikisi tik ne-
didelio svyravimų padidėjimo prieš
JAV prezidento rinkimus.

„Visi, kas seka JAV federalinio
rezervo sistemos veiksmus, komen-
tuoja apie potencialias JK išstojimo iš
ES pasekmes, tačiau beveik niekas ne-
kalba apie galimos D. Trump pergalės
lapkritį pasekmes, – rašo L. Summers.

– Be to, kokią didelę grėsmę ‘Brexit’ be-
keltų JK ekonomikai, aš manau, kad
nepalyginamai didesnę grėsmę JAV
ir pasaulio ekonomikai kelia galimas
D. Trump išrinkimas prezidentu.”

Buvęs JAV iždo sekretorius įvar-
dino penkis veiksnius, kurie gali turėti
neigiamos įtakos šalies ir pasaulio
ekonomikai, jeigu D. Trump taps kitu
Amerikos prezidentu.

Pirmiausia, tai susiję su rimta
neapgalvotų politinių sprendimų rizi-
ka. Pavyzdžiui, savo rinkimų kampa-
nijos metu D. Trump žadėjo mokesčius
sumažinti 10 trln. JAV dolerių bei rest-
ruktūrizuoti JAV skolas.

Antra, D. Trump yra nusiteikęs
itin protekcionistiškai. „Jeigu D.
Trump išpildys bent pusę savo pažadų,
jis sukels didžiausio masto prekybinį
karą nuo Didžiosios depresijos laikų”,
– persėjo L. Summers.

Be to, jis atkreipia dėmesį į gali-
mas geopolitines grėsmes, autoritari-
nį D. Trump valdymo stilių ir į tai, kad
verslas juo nepasitiki.

„Rinkos ignoruoja tikimybę, jog D.
Trump gali tapti prezidentu. Todėl pa-
simelskite, kad jos būtų teisios”, –
konstatuoja L. Summers.

BNS

Kas būtų D. Trump išrinkus prezidentu?

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų birželio 8 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,65 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,69 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,28 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,61 €

Nelegaliai dirba ir užsienio turistų gidai. Ve.lt nuotr. 

Gyventojai svyruoja kaip ir svaro kursas. Catholicherald.co.uk nuotr.
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PO DIEVO SPARNU

Joana Tautvila, gyvenanti Lake Villa, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Zita Rudvalis, gyvenanti Oceanside, CA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo  50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško žodžio
skambėjimą.

Algis Strikas, gyvenantis La Grange, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Stasė Kazlauskas, gyvenanti Brecksville, OH, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū už
paramą.

RENATA ŽIŪKAITĖ

Birželio 5 d., sekmadienį, Vatikane popiežius Pranciškus paskelbė šventuoju ma-
rijonų vienuolijos įkūrėją kun. Stanisław Papczyński.  Į šią šventę atvyko net pats
Lenkijos prezidentas Andrzej Duda, Lenkijos vyskupų, kunigų, marijonų kong-
regacijos būrys ir keli šimtai piligrimų iš jo gimtinės Lenkijoje. 

Generalinis marijonų vy-
resnysis Andrzej Pakula
kanonizacijos dieną

duodamas interviu pasidžiaugė,
kad jų vienuolijos įsteigėjas yra
kanonizuojamas jubiliejiniais
Dievo Gailestingumo metais:

Mums kaip kongregacijai, o
taip pat ir visai Bažnyčiai ta ka-
nonizacija yra Dievo artumo
žmogui ženklas, Viešpaties mei-
lės grožio apsireiškimas, kuris
ateina pas žmogų ir jį sustipri-
na sunkumuose bei kentėji muo-
se.  Tėvas Stanisław gyveno la-
 bai sunkiu istoriniu laikmečiu
(karai su švedais, epidemijos), ta-
čiau net pačio se sunkiausiose
aplinkybėse t. Stanisław tarna-
vo mirštantiems, patiems  var-
gingiausiems. Dėl to,  kun. Pa-
pczyński kanonizacija kviečia
vienuolius į  labiau šventesnį gy-
venimą.

Iškilmių pamoksle popie-
žius Pranciškus pastebėjo, kad
Kristaus kančioje mes randame Dievo atsakymą į pasaulio nevilties šauks mą.
Krikščionis yra tas, kuris apkabina kryžių, nepasitraukia nuo jo. Šiandien šven-
tuoju skelbiamas  kun.  Stanisław  yra mums pavyzdys, kaip nešti Kristaus pri-
sikėlimą net baisių kentėjimų akivaizdoje.

Sekmadienio skaitiniai kalbėjo apie dviejų berniukų prikėlimą iš numi-
rusiųjų, tuo tarpu Stanisław Papczyński buvo kanonizuotas po dviejų medi-
ciniškai nepaaiškinimų išgijimų, įvykusių jo užtarimo dėka.  Pirmas stebuk-
las įvyko prieš jo bea-tifikaciją, kai moters įsčiose užsimezgęs vaikelis nusto-
jo vystytis ir gydytojai net du kartus konstatavo jo mirtį. Tačiau moters arti-
mieji meldėsi  kun. Papczyński užtarimo ir vaikučio širdelė vėl pradėjo plak-
ti. To niekaip negalėjo paaiškinti medikai, jie buvo priversti nusilenkti prieš
atgamtinį Dievo įsikišimą... Kitas stebuklas įvyko meldžiant jo užtarimo
mirštančiai moteriai, kurios plaučiai nebedirbo. Papczyński užtarimo dėka mo-
teris visiškai pasveiko. 

Su popiežiumi Pranciškumi kanonizacijos  šv. Mišias koncelebravo 40 kar-
dinolų, 30 arkivyskupų ir vysku pų ir apie 400 kunigų. Popiežiui perskaičius skel-
bimo šventaisiais formulę prie altoriaus buvo atneštos, išstatytos ir pagarbintos
dviejų šventųjų relikvijos. Po šv. Mišių popiežius vadovavo vidudienio maldai,
pasveikino kanonizacijos dalyvius įsakmiai paminėdamas valstybines dele-
gacijas iš Lenkijos ir Švedijos ir prapašė, kad Viešpats dviejų naujų šventųjų
užtarimu palaimintų Lenkiją ir Švediją, nes kartu su  kun. Stanisław  dar  buvo
kanonizuota švedė vienuolė Elžbieta Hesselblad. 

Kun. S. Papczyński yra vargšų, ligonių bei mirštančiųjų globėjas. Šis šven-
tasis yra negimusiųjų vaikelių globėjas, o taip pat užtaria pas Dievą tėvus, ne-
galinčius susilaukti palikuonių. 

Dievo tarnas Stanisław Papczyński yra vienas iš Lietuvoje labiausiai ger-
biamų ir žinomų Lenkijos Bažnyčios dvasininkų. Jo 1673 metais įkurta Švč. Mer-
gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vienuolija, trumpai vadinama „Tėvais ma-
rijonais”, amžių bėgyje atnešė gausių dvasinių vaisių taip pat Lietuvai ir jos
Bažnyčiai. Iš visų marijonų kongregacijos dvasinių palikuonių išsiskiria pa-
laimintasis Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis, Marijonų kongregacijos at-
naujintojas ir Lietuvos Bažnytinės provincijos kūrėjas. Palamintasis Jurgis pra-
tęsė ir papildė Dievo tarno Stanisław Papczyński pradėtus darbus praėjus dviem
šimtmečiam nuo kongregacijos steigėjo mirties. Taip galime paminėti kardi-
nolą Vincentą Sladkevičių, vyskupus Praną Brazį ir Pranciškų Būčį bei dau-
gelį pasišventusių kunigų.

Šventuoju paskelbtas
kun. Stanisław Papczyński

Kun. Stanisław Papczyński

KONcERTų SALĖSE

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kūrybinis bendradarbiavimas
tarp Lang Lang ir Čikagos sim-
foninio orkestro (CSO) išties

reikšmingas, nes būtent po šio pasau-
liniu mastu žinomo orkestro sparnu
gimė Lang Lang žvaigždė. Tai atsitiko
prieš 17 metų CSO ,,vasaros reziden-
cijoje” Ravinia festivalyje, kai 1999
metų gala koncerte turėjęs groti And-
ré Watts netikėtai susirgo ir jį pakeitė
tuomet niekam nežinomas 17-metis
kinietis vunderkindas. Kaip ameri-
kiečiai pasakytų, „The rest is history...”
Lang Lang nuo to laiko dažnai sugrįž-
ta koncertuoti į ,,Vėjų miestą” ir su-
traukia didžiules minias gerbėjų. Ne
išimtis buvo ir gegužės 21-osios vaka-
ras Symphony Center, į kurį klausy-
tojai pirmiausia, žinoma, rinkosi dėl to,
kad išgirstų kaip talentingasis kinietis
interpretuoja Sergejaus Prokofjevo
Piano Concerto no. 3 in C major.

Beje, ir šis kūrinys – ne tik jo atli-
kėjas – turi ypatingas sąsajas su Či-
kaga: jo pasaulinė premjera 1921 m.
gruodžio 17 ir 18 dienomis įvyko būtent
čia, CSO scenoje. Galima tik įsivaiz-
duoti, koks nepamainomas jausmas tu-
rėjo lydėti to istorinio koncerto daly-
vius, besiklausant 28 minučių trukmės
muzikinio perlo, kuriam dirigavo Fre-
derick Stock, o prie fortepijono sėdėjo
pats kompozitorius...

Kalbant apie gegužės 21-osios kon-
certą, reikia pastebėti, kad iš pat pra-
džių buvo aišku, jog skirtingai nuo or-
kestro, Lang Lang nepaklūsta diri-
gento Charles Dutoit batutui. Kai ku-
rie kritikai pavadino pianistą kapri-
zingu, o jo grojimo manierą – preten-
zinga, pastebėję, kad ,,vos sugrojęs
akordą, jis tuo kelia rankas į dangų”.
Tačiau žiūrovams atlikėjo pasitikėji-
mas savimi, jo temperamentingas, net-
gi ugningas grojimas neginčijamai
paliko įspūdį. Gal dėl savo tempera-
mento Lang Lang labiau ir linksta
prie energingojo Prokofjevo kūrinio, o
ne prie gerokai švelnesnio ir gležnes-
nio Beethoveno ar Chopino repertua-
ro. Tačiau norėjosi iš populiaraus pia-

nisto sulaukti šiek tiek subtilesnių
spalvų. Po ilgų ir audringų žiūrovų plo-
jimų  bisui Lang Lang atliko (mūsų
visų laimei) ramų, melodingą kompo-
zitoriaus Manuel Ponce Intermezzo
No. 1 in E minor – parodydamas ir ki-
tokią savo pusę.

Kita koncerto dalis buvo skirta Igo-
rio Stravinskio kūrybai. Nors Lang
Lang buvo magnetas, pritraukęs žiū-
rovus į sausakimšą Symphony Center
tą gegužės vakarą, koncerto puošmena
tapo Charles Dutoit diriguojamas The
Firebird. Šio kūrinio premjera įvyko
Paryžiaus operos scenoje 1910 m. bir-
želio 10 d. – dalyvaujant Sergejaus
Diagilevo Ballet Russe. Tiesa, Čika-
gos scenoje nematėme šokančių gra-
žuolių, tačiau likome pamaloninti ne-
eiliniu grojimu. Šis 47 minučių truk-
mės kūrinys nuskambėjo pakiliai ir
šviežiai – gaila, kad jis taip retai at-
liekamas pasaulio muzikos sce no se.
Dėkui Maestro Dutoit už šią dovaną
„Vėjų miesto” melomanams. 

Nors jau birželis, gyvenimas
Symphony Center verda. Štai birželio
9–11  d. Christoph von Dohnányi diri-
guojamas CSO atliks Mozarto Symp-
hony No. 25, Beethoveno Piano Concerto
No. 2 (pianistas Martin Helmchen) bei
Mozarto Symphony No. 41. Birželio
23, 25 ir 26 d. Riccardo Muti diriguoja-
mas CSO ir choras atliks Brücknerio
Symphony No. 5 ir Te Deum, o birželio
30 d. Richard Kaufman kartu CSO iš-
pildys rež. Steven Spielberg filmo ,,Rai-
ders of  the Lost Ark” muzikos takelį,
ekranuose rodant ir patį filmą. Su
visu CSO repertuaru susipažinsite ap-
silankę internetinėje svetainėje
www.cso.org arba paskambinę tele-
fonu  312-294-3000.  Symphony    Center
adresas – 220 South Michigan Avenue,
skersai  nuo  Art  Institute  of  Chica-
go. 

Na, o Lang Lang gerbėjams pra-
nešame, kad populiarusis pianis tas
liepos 11–12 d. koncertuos Los Angeles
(Walt Disney Concert Hall ir Holly-
wood Bowl), spalio 5–8 d. – New Yorke
(David Geffen Hall), o spalio 18 d. – To-
ronte, Kanadoje (Koerner Hall).

Lang Lang – ekspresyvus ir teatrališkas.  Rengėjų nuotr.

Lang Lang – vieniems dievaitis, 
kitiems išsišokėlis

Po gegužės 21 d. koncerto Symphony Center
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Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

ĮVAIRūS

n  Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu kartu. Gali pakeisti ilgesniam lai-
kui, išleisti atostogų. Patirtis, anglų kalba. 
Tel. 773-681-2957.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

n  Vyras ieško nebrangiai  išsinuomoti stu-
diją ar vieno miegamojo butą Lemont, IL . Tel.
708-220-3202

n  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą, pa-
sišventusi ligonių ir senų žmonių priežiūrai,
turi automobilį, legali, ieško darbo. Gali dirb-
ti Čikagoje ir jos priemiesčiuose. Tel. 773-330-
0092.

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo” laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testa-
mente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio gyvavimą
daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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

MANO  VIRTUVĖ

Nueini į turgų, o ten – kvepia šviežiomis braškėmis. Beje, ši dauge-
lio mėgstamiausia uoga tinka ne tik saldumynams gaminti.

Braškių salotos su salierais

Reikės:
300 g (10,5 oz) braškių 
400 g saliero šaknies (14 oz – vie-
nas gumbas)
150 g (5,3 oz) kumpio 
150 g (5,3 oz) fermentinio sūrio 
3 šaukštų kapotų lazdynų rie-
šutų
druskos, pipirų

Padažui:
1,5 šaukšto smulkintų krapų
1 puodelio natūralaus jogurto  
3 šaukštų majonezo
1 arbatinio šaukštelio ,,Dijon”
garstyčių
1 arbatinio šaukštelio citrinos
sulčių
druskos, pipirų

Salierą nulupti, nuplauti ir 20
minučių pavirti pasūdytame van-
denyje, po to atvėsinti ir supjaus-
tyti juostelėmis. Braškes nuplau-
ti, nusausinti, nuskabyti kotelius.
Didesnes uogas perpjauti pusiau.
Sūrį supjaustyti šiaudeliais, kum-
pį – kubeliais. Viską sumaišyti, su-
berti riešutus, padruskinti, papi-
pirinti.
Paruošti padažą: jogurtą sumaišyti
su majonezu, garstyčiomis, kra-
pais, citrinos sultimis, papipirin-
ti, padruskinti. Viską išmaišyti
ir užpilti ant paruoštų salotų.

Mėtiniai varškėčiai
su braškių padažu

Reikės:

200 g (7 oz) varškės (Farmer's
cheese)
1 kiaušinio
3 šaukštų šviežių smulkintų
mėtų
1 šaukšto cukraus
1/2 puodelio miltų
Aliejaus kepimui

Padažui:
500 g (1 svaro) braškių
2 šaukštų grietinės
4–5 šaukštų cukraus
mėtų ir braškių papuošimui

Varškę pertrinti per sietelį,
įmušti kiaušinį, suberti cukrų ir
smulkintas mėtas. Viską išmai-
šyti. Tuomet dalimis pilti miltus ir
maišyti. Miltų kiekis priklauso
nuo varškės – jei ji sausa, reikės
mažiau. (Jei padauginsite miltų,
varškėčiai gausis kieti).

Iš gautos tešlos formuoti varš-
kėčius (plokščius blynelius), dėti
į keptuvę su įkaitintu aliejumi ir
apkepti iš abiejų pusių.

Padažui skirtas braškes nu-
plauti ir sutrinti šakute, užberti
cukrų, įdėti grietinės, išmaišyti.

Varškėčius patiekti su padažu,
papuošti braškėmis ir mėtų lape-
liais.

Braškių sriuba 
su makaronais

Reikės:
200 g (7 oz) braškių 
100 g (3,5 oz) makaronų 
1 litro (33, 8 oz) vandens
3/4 puodelio cukraus
1 šaukšto krakmolo
3/4 puodelio grietinėlės

Uogas nuplauti, nuvarvinti,
sudėti į dubenėlį ir užpilti cukru-
mi.

Mažame šalto vandens kieky-
je ištirpinti krakmolą. Litrą van-
dens užvirti, po truputį pilti iš-
tirpintą krakmolą ir maišant pa-
virti kelias minutes. Tuomet su-
pilti braškes su visomis susida-
riusiomis sultimis ir vis pamai-
šant pavirti kelias minutes.

Sudėti atskirai išvirtus maka-
ronus, išmaišyti. Supilti į lėkštes
ir paskaninti grietinėle.

Skanaus!
Jūsų Indrė
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LIETUVIŲ FOnDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 

2016 m. balandžio, gegužės mėn. 
Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, 

LF kapitalas padidėjo 152,921dol.! 
Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis. 
LF vadovybė

$10 Galeckaitė, Audronė, IL ($148); Jasaitė, Lilija, IL ($2,334); Tamulaitis, Jūratė, IL ($130).
$20 Akulič, Alina, IL ($250); Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA ($2,560); Brooks, Erika D.,

IN ($280); Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ ($2,644.6); Cepaitytė, Giedrė ($20); Eiduky-
tė, Oreta, IL ($280);  Kelmelis, Viktoras, IL ($1,220); Kizlauskas, Kazimieras ir Liolė, 
MI ($585); Meilė, Daiva, IL ($20); Navickas, Birutė, IL ($320);  Petronis, Leonas ir Da-
nutė, MI ($1,020); Razma Jr., Antanas, IL ($4,670); Šalčiūnas, Jeronimas, Lietuva ($550).

$25 Balčiūnas, Eugenijus ir Rima, IL ($225); Beržinskas, Teresė, OH ($150); Buntinaitė, Al-
dona, IL ($160); Čyvas, Saulius ir Daina, IL ($350); Ferber, Marilyn, IL ($25); Grigaitis,
Dalia, CA ($110); Kasniūnas, Marius ir Rasa, IL ($1,205.86); Melevage, Judith, IN ($25);
Vakselis, Dalia, IL ($425). 

$30 Railaitė, Neringa, CA ($1,650).
$33 Targosz, Deanna, IL ($99.22).
$40 Idzelis, Regina ir Augustine, IL ($40); Vertelkaitė, Agnė, IL ($910).
$48 Šaulys, Dalia Rūta, IL ($4,100).
$50 Ambrose, Marius, DE ($1,300); Brown, Gregory ir Caryn, IL ($50); Bulotaitė, Birutė,

IL ($375); Černius, Jonas Vytautas ir Dalia, CA ($390);  Deikis, Gintaras, MI ($255); Du-
rickas-Moore, Rita, FL ($569.9); Gaška, Gintautas ir Rūta, MI ($4,250); Giedraitis, Ro-
landas ir Danutė, CA ($650); Giedraitis, Kastytis ir Rita, MI ($1,560); Jesaitis, Algir-
das, MT ($220); Keblys, Kęstutis ir Vitalija, LA ($1,740); Landsbergienė, Teresė, MD ($900);
Marchertas, Algirdas ir Raminta, IL ($985); Oslapas, Regina, CA ($700); Raugalis, Al-
dona, CT ($550); Rygelis, Aldona, NY ($100); Šilkaitis, Mečys ir Irena, FL ($805); Špa-
kevičius, Julius ir Renata, MA ($300); Tallat-Kelpša, Aušra, IL ($800); Tomkutė, Mil-
da, CA ($1,105); Totoraitis, Jonas ir Ramunė, OH ($325); Udrys, Narimantas ir Jani-
na, MI ($1,725);  Wolfer, Aida ir Rudy, IL ($450); Žibas, Jura, NY ($510).

$58 Alksninis, Gintautas, Lietuva ($58).
$60 Stravinskytė, Ina  ($60); Thies, Paul ir Rasa, CA ($520).
$75 Aidis, Ramutė, MD ($1,200); Karvelis, Kastytis ir Kristina Rasa, MI ($675); Narutis, Vy-

tautas ir Jolita, IL ($775); Svera, Jonas ir Birutė, MI ($1,500).
$100 Baipšienė, Rimvyda, CA ($600); Baltrušaitis, Darius ir Kay, FL ($100); Barauskas, Ry

mantė Teresė, CA ($500); Bartuška, Raimonda, FL ($490); Bertulytė-Bray, Ina, WA 
($1,475); Binder, Walter ir Rima, IN ($1,850); Davis, Milda, IL ($200); Dobrovolskytė, Mo-
nika, IL ($100); Draugelis, Arūnas ir Irena, IL ($4,680); Izbickis, Danutė ir Longinas,
FL ($250); Kaminskas, Jonas, FL ($700); Kanauka Naudžius, Aldona, IL ($810); Kaz-
lauskas, Kazys ir Teresė, IL ($1,738); Kozlowski, Carol, MA ($410); Kriaučiūnas, Aldas
Pranas, IN ($300); Kriaučiūnas, Romualdas, MI ($4,750); Kulikauskas, Jim ir Louise,
($100); Kupčinskas, Dainora, MA ($400); Laucius, Henrikas ir Ilona, MI ($1,605); Lem
bergaitė, Birutė, CA ($200); Liubinskas, Juozas Jr. ir Daila, IL ($2,450); Momkus, Va-
clovas ir Margarita, IL ($5,410); Musonytė-Goodman, Dalia, IN ($400); Naris, Gintra,
IL ($275); Pečkys, Algirdas ir Erika, OH ($200); Petrulis, Algis, MI ($500); Petrulis, Vy-
tas, MI ($1,475); Polikaitis, Antanas ir Dalilė, CA ($2,665); Raulinaitis, Julius ir Irena,
CA ($1,550); Siliūnas, Lija, IL ($100); Sirusas, George Saulius ir Gražina, FL ($975); Spur-
gis-Buczek, Nora, IL ($1,035); Staniulis, Rūta ir Aras, IL ($760); Stasiukevičius, Aldo-
na, FL ($860); Švipas, Jolanta, IL ($1,150); Tautvydas, Kęstutis ir Birutė, WA ($900); Tot-
oraitis, Antanas, MI ($525); Umans, Mary, NY ($100); Vitas, Robertas ir Gailė, IL ($2,600);
Zailskas, Aldona, IL ($1,490); Žemaitis, Benedict ir Gražina, IL ($100); Žiedonis, Val-
donė, OH ($650); Zimmer, L. ir Perzanowski, T. ($100).

$105 Kupčinskas, Aidas ir Gita, MA ($400).
$114 Baltrūnaitė, Renata, Lietuva ($114).
$115 Kronkaitis, Jonas Algirdas, Lietuva ($115).
$150 Gečas-McCarthy, Irena, NY ($1,500); Gilvydis, Antanas ir Vida, IL ($1,350).
$200 Aleksonis, Neringa, IL ($200); Baltutis, Danutė, CA ($2,800); Kuolas, Almis ir Danguolė,

MA ($11,300); Ratajczyk, Rūta, CO ($2,000); Šumskis, Nemira ir Custardo, Dalia IL 
($1,400); Vepštas, Henrietta, IL ($600).

$250 Ječius, Kęstutis ir Dalia, IL ($4,440).
$300 Šaulys, Augusta ir Nickerson, M.P.,CA ($600).

• Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
• Pažymėkite svarbias progas LF įnašais - gimimus, krikštynas, 

gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
• Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
• Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Mokėti galima kreditine kortele

LIETUVIŲ FOnDAS – LITHUAnIAn FOUnDATIOn, InC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION

Fed. ID# 36-6118312
14911 127TH ST., LEMONT, IL 60439, USA

Tel. 630-257-1616 – admin@lithfund.org – www.lithuanianfoundation.org
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$329 Katkus, Donatas, Lietuva ($329)
$444 Garbaravičienė, Birutė, Lietuva ($444)
$1,000 Germanas, Juris, MD ($1,000); Januta, Donatas, CA ($17,600).
$10,000 Sakadolskis, Emilija, Lietuva ($10,000).
$131,000 Lithuanian Young Mens Society Inc., CT ($131,000). 0

(Skliausteliuose — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę)

Sveikiname naujus LF narius ir kandidatus:
Dorutė Aleksonis, IL ir Neringa Aleksonis, IL -

Gimnazijos mokyklos baigimo proga LF narystę dukrai padovanojo Neringa Aleksonis (IL)
Kay ir Darius Baltrušaičiai, FL

Monika Dobrovolskytė IL
Juris Germanas, MD
Dalia Grigaitis, CA

Danutė ir Longinas Izbickiai, FL
Aldona Rygelis, NY

Lija Siliūnas, IL
Mary Umans, NY

Gražina ir Benedict Žemaičiai, IL

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti Lietuvių Fonde:
a. a. Juozas Doveinis (aukojo Leonas ir Danutė Petroniai, MI; 

Kastytis ir Kristina Rasa Karveliai, MI; Narimantas ir Janina Udriai, MI)
a. a. Antanas Dundzila (aukojo Raimonda Bartuška, FL)

a. a. Mykolas ir Magdelena Barauskas (aukojo Rymantė T. Barauskaitė, CA)
a. a. Povilas ir Joana Ivaška (aukojo Teresė Landsbergienė, MD)

a. a. dr. Vincas ir Ona Kanauka (aukojo Aldona Kanauka Naudžius, IL)
a. a. Ieva Kasniūnienė (aukojo Gregory ir Caryn Brown, IL; Milda Davis, IL; 

Marilyn Ferber, IL; Judith Melevage, IN; 
Vytautas ir Jolita Naručiai, IL; Zimmer, L. ir Perzanowski, T.)

a. a. Henry ir Jozephine Kozlowski (aukojo Carol Kozlowski, MA)
a.a. Romas Sakadolskis, Lietuva (aukos skiriamos Romo Sakadolskio atminimo fondui) 

(aukojo Gintautas Alksninis, Lietuva; Eugenijus ir Rima Balčiūnai, IL; 
Renata Baltrūnaitė, Lietuva; Birutė Bulotaitė, IL; Aldona Buntinaitė, IL; 

Giedrė Cepaitytė; Saulius ir Daina Čyvai, IL; Birutė Garbaravičienė, Lietuva; 
Regina ir Augustine Idzeliai, IL; Donatas Katkus, Lietuva; Viktoras Kelmelis, IL; 

Jonas Algirdas Kronkaitis, Lietuva; Henrikas ir Ilona Laucius, MI; 
Algirdas ir Raminta Marchertai, IL; Daiva Meilė, IL; Dalia Musonytė-Goodman, IN;
Emilija Sakadolskis, Lietuva; Nora Spurgis-Buczek, IL; Rūta ir Aras Staniuliai, IL; 

Ina Stravinskytė; Nemira Šumskis ir Dalia Custardo, IL; 
Dalia Vakselis, IL;  Henrietta Vepštas, IL)

a. a. Laima ir Jonas Vaičiūnas (aukojo Danutė Baltutienė, CA)
a. a. Kostas ir Ona Žolynas (aukojo Rūta Ratajczyk, CO)

a. a. Juozas ir Apolonija Žygas (aukojo Danutė Baltutienė, CA).

Įsteigtas naujas Lietuvių vyrų klubo fondas, skirtas Konektikuto valstijoje vykdo-
miems projektams ar ten gyvenantiems studentams 

(aukojo Lithuanian Young Mens Society Inc., CT).

http://draugokalendorius.org

Dvidešimt R. Sidrienės metų, 
atiduotų mokyklai

Rima Sidrienė 20 metų Lemonte mokė jaunimą tikybos, net  ir ta -
da, kai namie augino 8 vaikus.  Ji spėja, kad nuo 1995 m., kai Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje ėmė ruošti Maironio mokyklos jau-

nimą Sutvirtinimo sakramentui, mokydama 8, 9, 10 klases, parengė
daugiau kaip 1 000 mokinių! Nors, anot Rimos, nelengva dirbti su pa-
augliais, dažnai sunku juos sudominti, bet tas darbas jai visuomet buvo
mielas. O svarbiausias jos tikslas buvo įkvėpti jaunimui tikėjimo vertę
ir grožį! Rima praneša, kad nors „išeina į pensiją” ir rudenį nebegrįš į
Maironio mokyklą mokyti vaikų, ji planuoja dirbti su moterimis, su mo-
kinių tėvais ir kitomis poromis, mokydama juos tikėjimo tiesų, ruošti
santuokai ir vaikų auklėjimui. 

Rima su vyru dr. Linu Sidriu yra laimingai vedę jau 38 metus, už-
augino 8 vaikus.  Jau 10 metų jie parapijose ruošia  sužadėtinius vedy-
boms, o neseniai parašė knygą „Santuokinis dvasingumas: kaip sukurti
laimingą šeimą” (išleista Lietuvoje).

,,Draugo” info

Po Maironio mokykloje mokslo metų baigimo proga surengtų pietų: Rima
Sidrienė (d.) ir seselė Laimutė Kabišaitytė (17 m. dirbusi su mažesniaisiais).          

Asmeninio archyvo nuotr.
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Pranešame draugams, giminėms ir pažįstamiems, kad 2016
m. birželio 7 d., sulaukęs 93 metų savo namuose mirė

A † A
VYTAUTAS PETRAS 

AUKŠTINAITIS

Gyveno Orland Park, IL.
Gimė 1923 m. Vilkaviškio apskr. Žaliosios  kaime.
Nuliūdę liko: žmona Dalia, sūnėnai Kazys ir Donatas su žmo -

na Linda Bačinskai, dukterėčios Alma Krezminski su šeima ir
Ju ra Gagner su šeima bei giminės Lietuvoje.

A. a. Vytautas bus pašarvotas šeštadienį, birželio 11 d. 10 val.
r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Šv. Mišios už velionį bus auko-
ja mos 11 val. ryto.

A. a. Vytautas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Vietoje gėlių prašome aukoti organizacijai ,,Vaiko vartai į

mokslą”.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus  ir pažįstamus daly -

vauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

„Penktadienio vakarai”

A. ir A. Tamošaičių
galerijoje „Židinys”

LAIMUTĖ LUKOŠEVIČIENĖ

Tokius audimo kursus dar prieš karą buvo sumanę ir
rengdavo pirmieji profesionalūs Lietuvos tekstilinin-
kai Antanas ir Anastazija Tamošaičiai. Jų idėjos įkvė-

pė mokytis audimo meno ir šių dienų vilniečius. Šiandien re-
tai kur išgirsi tradicinių lietuviškų staklių poškėjmą. O štai
„Židinio” galerijoje, rengiančioje audimo kursus nuo 2003
metų, staklių garsai sklinda aštuonis mėnesius per metus.
Šiais metais sėsti
prie staklių ir moky-
tis austi panoro de-
šimt lankytojų. 

Parodos atidary-
mo metu skambėjo
sveikinimo kalbos. Į
susirinkusias paro-
dos dalyves ir svečius
kreipėsi galerijos ve-
dėja Laimutė Luko-
ševičienė, žodį tarė
kursų vedėja, galeri-
jos darbuotoja Ra-
mutė Raciūtė. Meno-
tyrininkė Lijana Ša-
tavičiūtė-Natalevi-
čienė pripažino, kad
audėjų darbai me-
niški ir puikiai tech-
niškai atlikti, o penk-
tadienio vakarais ga-
lerijoje audžiančios
moterys jai primena Lietuvos kaimo audėjų susibūrimus, ku-
riuose atliekami paslaptingi bendrabūvio ritualai, vyrauja
rimtis ir susikaupimas, audėjos gilinasi į audimo procesą, da-
linasi savo pasiekimais ir rūpesčiais.

Kursų vedėja Ramutė Raciūtė neatsidžiaugia savo mo-
kinėmis, pasižyminčiomis darbštumu ir ryžtu įveikti visus
sunkumus. Tiesa, kai kurios audėjos kursus lanko ne pirmus
metus, bet ir tos, kurios atėjo šių metų sausio mėnesį, jau ne-
mažai pasiekė. Antai Mėta Rutkauskaitė sugebėjo nuausti ska-
rą mamai, o Beata Selevič – subtilų gobeleną. Kursančių dar-
bai skirtingi, nepaisant to, kad kai kurie išmarginti tais pa-
čiais raštais: štai Dovilės Vilkelytės rankšluostyje katpėdė-
lė atrodo vienaip, o Giedrės Jurkėnienės pagalvėlėje katpė-
dėlių raštas komponuotas jau visiškai kitaip. Sudėtingu ar-
chaijšku raštu žavi Zitos Repečkienės aukštaičių juosta. 

Į savo darbus audėjos įdėjo daug kruopšumo ir meilės. Pa-

Gegužės 24 dieną Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Ži-
dinys” (Vilniuje) duris atvėrė jau tradicine tapusi audimo kursų
mokinių darbų paroda „Penktadienio vakarai”, veikusi iki birže-
lio 4 dienos.   

Parodos ekspozicija Rengėjų nuotraukos

rodos dalyvės patvirtina, kad audėja į
savomis rankomis nuaustus raštus

įaudžia ir dalį širdies šilumos. Šiais
darbais puošis ne tik autorės, bet ir jų
šeimų nariai. 

Vėlyvą rudens ir žiemos pavakarę
penktadieniais į galeriją užsukę lan-
kytojai, sako, pasijuntantys čia kaip se-
noje kaimo gryčioje, kur aidi staklių
poškėjimas, skamba lietuvių liaudies
dainos – ritmingi garsai padeda austi.
Beje, lietuviškos sutartinės skambėjo
ir parodos atidarymo dieną. Jas, pri-
tariant visiems susirinkusiems, atliko
kursantė Austė Tamulynaitė, mėgs-
tanti dainuoti, kai tik sėda prie staklių. 

Galerijoje „Židinys” mokosi austi
įvairaus amžiaus ir specialybių mote-
rys – tarp jų medikės, ekonomistės, me-
nininkės, būsimos studentės. Jas vie-
nija meilė audimo tradicijai ir lietuvių
liaudies menui. 

Laimutė Lukoševičienė – Galerijos „Ži-
dinys” vedėja Zita Repečkienė. Aukštaičių juosta

Beata Selevič. „Medis”

Birutė Pudžiuvytė. „Ruduo”

Prie antradienio, birželio 7 d. laidoje išspausdinto straipsnio ,,Muitinės istoriko au -
toportretas Kybartų fone” trūko parašo po istorine nuotrauka. Pridedame. 

Kybartų prieškario muitininkų vaikai apie 1938 metus. Pirmoje eilėje antras iš
kairės – Vytautas JAKELAITIS (vėliau Muitinės muziejaus Vilniuje įkūrėjas), pir-
moje eilėje antras iš dešinės – Romas KEZYS (vėliau žymus JAV lietuvių žurna-
listas, lietuviškojo radijo New Yorke įkūrėjas), trečias  iš dešinės – Algimantas
KEZYS (vėliau Lietuvių foto fondo Čikagoje įkūrėjas, garsus fotomenininkas ir
leidėjas).
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Didžiausio paukščio rekordas

Kaišiadoryse vykusiame Paukščių festivalyje pasiektas dar vienas Lietuvos rekor-
das. Profesionalūs grilio meistrai iš daugiau nei 7 000 tūkst. skirtingų vištienos
dalių, iškeptų ant grilio, bei daržovių ir vaisių, suformavo rekordinio dydžio

paukštį. Šis 3 m aukščio, 2 m pločio ir 3,5 m ilgio kūrinys svėrė daugiau nei pusę tonos. 
,,Rekordai iš maisto produktų tampa vis populiaresni, tad šios gražios šventės –

Paukščių festivalio proga padovanojome dar vieną rekordą: tai buvo ir gražus reginys,
ir vaišės šventės dalyviams”, – teigė Kaišiadorių paukštyno generalinis direktorius
Audrius Augulis. 

,,Šiam paukščiui pagaminti panaudota daugiau nei 400 kg marinuotos vištienos –
daugiau nei 7 000 vnt. įvairių vištienos dalių, taip pat apie 70 kg daržovių bei padažų.
Šventės dalyviai ir svečiai nuo ryto stebėjo, kaip buvo kepama vištiena, o pats paukš-
čio dekoravimas užtruko net 5 valandas”, – apie naują unikalų rekordą pasakojo
Lietuvos barbekiu kepėjų asociacijos prezidentas Juozas Kaminskas. 

Didžiausio paukščio iš vištienos rekordą užfiksavo ir į Lietuvos rekordų knygą
įtrauks agentūra ,,Factum”. Po rekordo fiksavimo kepta vištiena išdalinta į šventę atvy-
kusiems svečiams.

ELTA

,,KG Group” nuotr.

Sekmadienį, gegužės 5 dieną, Pietryčių Floridos moterų klubo narės surengė išvyką į
Henry Flagler meno muziejų.  Nuotraukoje (iš k.): Ingrida su sūnumi, Laima, Aldona,
Renata, Laima ir Marytė. Meno mylėtojos yra taip pat ir nuoširdžios ,,Draugo” skaityto-
jos – ačiū!                                                 Marytės Prunskis-Brizgienės asmeninio albumo nuotr.

Naujas režisieriaus ir aktoriaus Kęstučio Nako spektaklis pa-
gal Washington Irving apsakymą ,,Rip Van Winkle” bus rodo-
mas birželio 10–12 dienomis, penktadienį–sekmadienį, Howl
Happening, 6 E 1st Street, New York, NY 10003. Penktadie-
nį ir šeštadienį pradžia 7 val. v., sekmadienį – 2 val. p. p. 

Birželis

New York (NY)
Birželio 12 d., sekmadienį: NYC Central

parke 11 val. r. vyks žygis „Už sveiką ir blai-
vią Lietuvą”. Žygio pradžia 59 St. – Columbus
Circle prie gaublio. Siūloma pasipuošti lie-
tuviška atributika ir atsinešti užkandžių – po
žygio vyks piknikas. 

Birželio 18 d., šeštadienį: 6 val. v.
SLA307 (W. 30th St., New York, NY 1000) vyks
New Yorko Joninės. Šventėje dalyvaus tau-
tinių šokių grupių „Tryptinis” ir Maironio li-
tuanistinės mokyklos šokėjai, kurie parodys
Baltimorės Šokių šventei parengtus šokius.

Honeoye Falls (NY) 
Birželio 18 d., šeštadienį: 2 val. p. p. Men-

don Ports parke (95 Douglas Rd, Honeoye
Falls, NY 14472) West lodge vyks Joninių šven-
tė. Skambės muzika ir bus šokiai.  Siūloma ap-
sirengti baltai ir atsinešti užkandžių piknikui.  

Jackson (NJ)
Birželio 18 d., šeštadienį: 5 val. p. p. Estų

namuose (4 Cross St. & Veterans Hwy.,
Jackson NJ 08527) vyks Joninių mugė ir du
šventiniai koncertai. Visi prekeiviai kviečiami
dalyvauti ir užsisakyti vietas iki birželio 10  d.
el. paštu: lietuviskabendrija@yahoo.com
arba tel. 732-267-4344 (Livita).

Baltimore (MD)
Birželio 30–liepos 3 d., ketvirtadienį–

sekmadienį: XV Lietuvių tautinių šokių šven-
tė Baltimorėje. Pagrindinis renginys – liepos
3 d. 1 val. p. p. Royal Farms Arena, Baltimo-
re, MD. Liepos 1–3 d. Hilton Baltimore Hotel
vyks lietuviška mugė. Daugiau informacijos
tinklalapyje: sokiusvente2016.org/lt.

Foster City (CA) 
Birželio 12 d., sekmadienį: vyks bėgimo

šventė visai šeimai – „Kauno maratonas –
2016” prie kurios prisijungsime nuotoliniu
būdu. Renkamės San Mateo miestelyje (Bay-
winds Park, Lakeside drive, Foster City, CA).
Daugiau apie renginį „Facebook” paskyro-
je: facebook.com /events/1758006201087522/.

Seattle (WA)
Birželio 17–19 d., penktadienį–sekma-

dienį: Seattle šokio festivalyje „Beyond the
Threshold” (Raisbeck Performance Hall,
2015 Boren Ave., Seatle, WA 98121) vyks „Au-
ros” šokio teatro pasirodymai. Daugiau in-
formacijos tinklalapyje: www.seattleidf.org.

Čikaga (IL)
Birželio 11 d., šeštadienį: Old Oak Count-

ry Club (14200 South Parker Rd., Homer Glen,
IL 60491) vyks Pasaulio lietuvių centro lab-
daros golfo turnyras. Daugiau apie renginį
tinklalapyje: lithuaniangolf.com.

Birželio 12 d., sekmadienį: Pasaulio lie-
tuvių centre (14911 127th St., Lemont, IL
60439), 12:30 val. p. p.  vyks lietuvių tautinio
ansamblio „Grandis” koncertas „Puoškim šo-
kių šventės kelią”. Ansamblis atliks šokius iš
liepos mėn. Baltimorėje vyksiančios XV Šo-
kių šventės repertuaro. Daugiau informaci-
jos el. paštu: grandis.vadovai@gmail.com.

Birželio 19 d., sekmadienį: 7 val. v.
LDM galerijoje „Siela” (14911, 127th St. Le-
mont, IL 60439), vyks Jurgio Didžiulio kon-
certas. Skambės naujausia kūryba ir senosios

„Inculto” laikų dainos. Bilietai parduodami
kavinėse „Senasis Vilnius”, „Rūta”, „Smilga”
arba galite užsisakyti tel. 630-291-0097 (siųs-
ti žinutę Astai).

Liepa

Golden (CO)
Liepos 2 d., šeštadienį: Golden Gate Ca-

nyon State parke (92 Crawford Gulch Rd, Gol-
den, CO 80403), Rifleman Philips group
stovyklavietėje vyks Joninių šventė. Pra-
džia 3 val. p. p. Daugiau informacijos tinkla-
lapyje: coloradolithuanian.wix.com/colora-
dolithuanian.

Putnam (CT)
Liepos 24 d., sekmadienį: 11 val. r. vyks

Putname piknikas – lietuvių susiartinimo
šventė (Sisters of the Immaculate Concep-
tion, 600 Liberty Highway, Putnam, CT
06260). Šventė prasidės šv. Mišiomis, vėliau
lietuviškos virtuvės pietūs. Bus lietuviška
mugė, loterija, „Neringos” stovyklautojų
programa. Daugiau informacijos el. paštu: ai-
dask@aol.com (Aidas Kupčinskas, šventės
ruošos komiteto pirmininkas).

Rugpjūtis

Frackville (PA)
Rugpjūčio 13–14 d., šeštadienį–sekma-

dienį: Frackville (RT 61 I 81 Schuylkill Mall,
Frackville, PA 17893) vyks lietuvių dienos. Dau-
giau informacijos tinklalapyje: kofl144.weeb-
ly.com.

Brattlebor (VT)
Rugpjūčio 21–28 d.: Neringos stovykloje

(147 Neringa Rd., Brattlebor, VT 05301) vyks
menų ir sveikatingo poilsio stovykla suau-
gusiems „Meno8Dienos”. Registracijos an-
ketas ir visą informaciją galima rasti tinkla-
lapyje: neringa.org.

Spalis

Washington (DC)
Spalio 9 d., sekmadienį: Washingtone

vyks Šiluvos Mergelės Marijos koplyčios
auksinio jubiliejaus šventė, kurioje dalyvaus
Kauno arkivyskupas metropolitas Liongi-
nas Virbalas, SJ.

Čikaga (IL)
Spalio 8 d., šeštadienį: planuojama 3 die-

nų piligriminė kelionė autobusu į Šiluvos Die-
vo Motinos koplyčios, esančios Washingto-
no bazilikoje, 50-ties metų jubiliejaus minė-
jimą. Išvykimas – šešt., spalio 8 d., 6 val. r. Su-
grįžimas – pirm., spalio 10-osios vakare. Re-
gistruotis misijos raštinėje. Daugiau infor-
macijos tel. 630-257-5613 arba el. paštu:
matulaitismission@gmail.com.

Lapkritis

Čikaga (IL)
Lapkričio 5 d., šeštadienį: kasmetinis Lie-

tuvių Fondo pokylis. Apie pokylio vietą ir lai-
ką bus pranešta vėliau.

Lapkričio 13 d., sekmadienį: 1 val. p. p.
Palos Country Club, 13100 Southwest Hwy,
Orland Park, IL, įvyks Čikagos lietuvių moterų
klubo rudeninis pokylis. Informacija tel. 708-
925-5209.

KALENDORIUS


