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Tu negali išvengti rytojaus atsakomybės, išsisukdamas nuo jos šiandien – Abraham Lincoln

Golfo turnyras 2016

– 4 psl. 

Tradicinė Beverly Shores lietuvių
šventė – Kugelinė – 6 psl. 
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GINTARAS VISOCKAS

Blogai, kad Jungtinė Karalystė nusprendė trauktis iš Eu-
ropos Sąjungos (ES). Blogai pirmiausia Lietuvai. 

Drįstu manyti, kad patys svarbiausi – net ne eko-
nominiai argumentai. Kur kas pavojingesnis – ka-
rinis aspektas. ES koridoriuose mes prarandame

galingą, principingą, įtakingą sąjungininkę, niekad ne-
tikėjusią agresyviojo Kremliaus taikingumu, ir nuolat rė-
musią tuos, kurie norėjo Baltijos regione dislokuoti kuo
daugiau NATO kariuomenės. 

Po birželio 24-osios, deja, griežtų Vladimiro Putino
kritikų Europos kabinetuose liks mažiau. Tikėtina, kad

ir Paryžiaus, Romos, Berlyno balsas, esą  kaimynines ša-
lis puldinėjančios Rusijos nereikia ilgai bausti ekono-
minėmis sankcijomis, – taps skardesis, šaižesnis.

Belieka viltis, kad išeidami britai „visiškai neišeis”,
be to, išsaugos blaivų žvilgsnį į V. Putino valdomą Rusi-
ją – neatsisakys karinių įsipareigojimų Baltijos valsty-
bėms (nors įsipareigojimą saugoti Ukrainos teritorinį
vientisumą, jei ši šalis atsisakys atominių ginklų, jau su-
laužė). Noriu tikėti, kad nutiks būtent taip, kaip progno-
zuoja Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė: „Trum-
puoju laikotarpiu ES pajus ‘Brexit’ pasekmes, tačiau vė-
liau Bendrija ir JK ras bendrą sugyvenimo modelį”. 

– 3 psl.

Vokietijos užsienio reikalų ministras Frank-Walter Steinmeier šeštadienį sukvietęs skubias derybas sakė, kad ES susitvarkys su
šoku, kurį sukėlė britų sprendimas palikti Bendriją. Nuotr. (iš k.): F. W. Steinmeier, Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jean-
Marc Ayrault, Nyderlandų užsienio reikalų ministras Bert Koenders, Italijos užsienio reikalų ministras Paolo Gentiloni,
Liuksemburgo užsienio reikalų ministras Jean Asselborn ir Belgijos užsienio reikalų ministras Didier Reynders.

EPA-ELTA nuotr.

Nežinomybės – daug

Susidomėjimas tautiniu kostiumu – didelis!

Vaikiško tautinio kostiumo
laimėtoja Ieva Šivickaitė.

Birutė Nemčinskienė – geriau-
sio moteriško kostiumo nuga-
lėtoja.            LLKC nuotraukos

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų mo-
terų draugija nugalėjo bendrijų kategorijoje. 

EGLĖ LADIGIENĖ

Karštą sekmadienio, birželio 26-osios vakarą į Ber-
nardinų sodą pasigrožėti ypatingu tautos ir vals-
tybės simboliu – nacionaliniu kostiumu – rinko-

si vilniečiai ir miesto svečiai. Prie muzikinio fontano vyko
Lietuvos liaudies kultūros centro  (LLKC) surengtas tau-
tinio kostiumo konkurso „Išausta tapatybė” finalas.

Renginio žiūrovai turėjo progą iš arti pamatyti dai-
lius, puošnius, visų regionų lietuvių drabužius, kuriuos
demonstravo per 170 konkurso finalininkų, išgirsti kos-

tiumų kūrimo istorijas, nes kiekvienas rūbas – tarsi meno
kūrinys, reikalaujantis daug kruopštaus rankų darbo,
kantrybės bei kūrybiškumo. Puikiai renginio režisieriaus
Daliaus Abario parinktoje kostiumo istoriją ir šiuolaikinį
žiūrovą suartinančioje aplinkoje dalyvių pasirodymai su
režisieriaus padėjėjos Gintarės Čepukonytės pagalba
buvo jautrūs ir šmaikštūs, skleidžiantis pasitikėjimą
savo aprėdais ir šventiški, o tam tikri scenografijos ele-
mentai bei rekvizitai liudijo lietuvių praeities ir dabar-
ties ryšį.

– 9 psl.
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to negirdi (o gal tiesiog kelio atgal nebėra?), nesu-
pranta, kad kasdami duobę kaimynams, Europai, pa-
tys stovi ant bedugnės krašto. Didinamas Vakarų ka-
rinis aktyvumas, manau, ne tik dėl to, kad atsvertų
Rusijos karinę agresiją. Pagrindinis tikslas, kaip ir
Šaltojo karo metu – išeikvoti Rusiją. Turtingiems Va-
karams tai tik karinės pratybos, kareivių pasi-
mankštinimas, o Rusijai – gyvybės reikalas. Gink-
lavimosi varžybų neatlaikys jau nei Putino, nei
postputino Rusija. Taip kartą jau buvo. Tik tada Ru-
sija buvo pavadinta Sovietų Sąjunga.

Taigi artėjame prie naujojo pasaulio. Nebūtinai
jis bus blogesnis, bet bus kitoks, ir kurį laiką gy-
vensime persitvarkymo epochoje, kamuojami dar ir
terorizmo pavojaus. Europos kritikai sako, kad per
daug ji suseno ir subiurokratėjo. Jai teks keistis, tai,
žinoma, irgi kainuos, bet nepalyginamai daugiau kai-
nuos D. Britanijai. Senstanti anglosaksų visuomenė
priprato prie gero, ramaus gyvenimo, ir kai dabar
teks veržtis diržus, nes ekonomika stos, jie puls į pe-
simizmą. Be jokios abejonės prasidės kaltinimai at-
siskyrimo šalininkams. Manau, kad klius net ir pa-
staruoju metu eurooptimizmą propagavusiam prem-
jerui David Cameron. Juk visa ši suirutė prasidėjo
būtent nuo jo – tai jis, norėdamas laimėti rinkimus,
pradėjo gąsdinti referendumu ir atsiskyrimu bei pa-
kėlė populistų mases. Laimėjęs rinkimus jis pakei-
tė plokštelę – ėmė agituoti už Europą. Dabar jis ski-
na savo veidmainystės uogas (ne be reikalo jis tą patį
rytą pažadėjo rudenį atsistatydinti). Ir apskritai, kaip

eilinė bobutė iš gatvės pasakysiu – nusi-
vyliau anglais jau tądien, kai sužinojau vie-
ną dalyką apie jų moralinę vadovę – kara-
lienę. 

Vilniuje, Prezidentūroje, atsidarė Vals-
tybės pažinimo muziejus. Jame tarp įvai-
rių įdomybių rodomas pietų sevizas, iš
kurio valgė Jungtinės Karalystės karalie-
nė Elizabeth II vizito 2006 m. metu. Kaip tei-
giama, karalienės buvo reikalavimas – in-

dai, iš kurių ji valgys, turi būti pagaminti specialiai,
iš jų niekas neturi būti valgęs. Ši žinia mane tiesiog
sudrebino. Ponia aristokratė galėtų išsidirbinėti
savo persisotinusioje šalyje, nes jai viskas leidžiama,
anglai ją sutinka išlaikyti, bet atvykti į komunizmo
nualintą šalį ir rodyti savo tuštybę, atsiprašau... ne-
galiu suprasti, švelniai tariant. Kaip negaliu suprasti
ir šios aristokratės salotinių, rožinių ir elektrinės
spalvos kostiumėlių... Įsivaizduoju, kaip būtų su-
reaguota, jeigu taip apsirengusi į viešumą išeitų bet
kuri Europos žemyno dama. Prisimenu, koks kilo
triukšmas, kai prezidento Barack Obama preziden-
tavimo pradžioje ponia Michelle Obama oficialiame
renginyje užsivilko žalią suknelę vietoj kokio nors
pilko kostiumėlio... O, beje, Lietuvos žiniasklaidoje
buvo pasirodę spėliojimų, ar tik Elizabeth II nėra už
„Brexit”? 

Taigi reikės keistis Europai, racionalėti Angli-
jai. Greičiausiai ir Anglijos karalienei teks padėti
savo lėliškus kostiumėlius ir išsitraukti solides-
nius, pvz., pilkus arba juodus; tautai veržiant diržus
gali sumažėti valstybės dotacijos karalienės rū-
mams išlaikyti, o gal netgi bus panaikinta simboli-
nė karaliaus institucija, nes ji brangiai kainuoja. Ne-
bent škotai, balsavę už pasilikimą ES, Jungtinės Ka-
ralystės parlamente sugebėtų pravesti veto teisę
arba eurooptimistai išsireikalautų referendumą pa-
kartoti. Eurooptimistai ginklų nesudeda (kai buvo
rengiamas šis tekstas, už pakartotinį referendumą
jau buo pasirašę 3 mln. JK piliečių).

Buvau visiškai rami, kad Jungtinė
Karalystė referendume balsuos už
pasilikimą Europos Sąjungoje (ES).

Ramino tai, kad iš Ispanijos nepasitraukė
katalonai, kad iš tos pačios Anglijos nepa-
sitraukė škotai, kai kurie ekspertai rami-
no, jog nugalės jausmas „pažįstamas blogis
yra geriau už nepažįstamą”, nors vyras is-
torikas visada sakydavo, kad anglai yra at-
siskyrėlių nacija, jie visada jautėsi atskirai
nuo žemyno. Birželio 24-osios rytą kartu su
visu pasauliu buvau pritrenkta žinios, kad nedide-
le persvara laimėjo populistai, JK pasitraukia iš Eu-
ropos, vėl užsidaro saloje. Nesu politikos ekspertė,
bet ir man aišku, kad Europoje prasideda chaosas.
Negana dar pabėgėlių srauto, pietinių valstybių eko-
nomikos krizės, terorizmo ir didėjančio Rusijos
agresyvumo. 

Įvykiai rodo, kad tai, kas įvyko, dar tik pradžia.
Problemų kils ne tik Europoje, kur įvairių valstybių
radikalai ima reikalauti atsiskyrimo (tokius keti-
nimus jau pareiškė Olandijos ir Prancūzijos radi-
kalai), bet ir pačioje D. Britanijoje (referendumą at-
siskirti nuo JK ketina pakartoti Škotija). Gyvenimas
saloje nebuvo jau toks užtikrintai ramus visą laiką:
dėl tikėjimo vienas kitą žudė airiai, o ir pastarasis
įvykis – parlamentarės nužudymas dėl to, kad ji buvo
už likimą ES, demokratijoje iš viso yra už proto ribų.
Jau tą patį rytą, kai paaiškėjo referendumo rezul-
tatai, iki rekordinių žemumų krito D. Britanijos va-
liutos kursas. (Iš oficialios birželio 26-osios infor-
macijos: pasaulio rinkose chaosas, Didžiosios Bri-
tanijos svaro kursas smuko iki 31 metų žemumų, kri-
to akcijų ir naftos kainos; svaro kursas JAV dolerio
atžvilgiu smuko daugiau nei 9 proc., iki 1,3305 JAV
dolerio – mažiausio lygio nuo 1985 m., o JAV dolerio
kursas jenos atžvilgiu pirmą kartą per daugiau nei
pustrečių metų smuko žemiau 100 jenų ribos, nes in-
vestuotojai skuba investuoti į saugius aktyvus.)
Trauksis investuotojai, nes, kaip sako ekspertai, jie
saloje daugiausiai kūrėsi dėl to, kad būtų arčiau di-
džiosios Europos rinkos. Britanijai reikės pertvar-
kyti prekybos su žemynu tvarką, o tai kainuos ne tik
laiko, bet ir pinigų. O kas laimėta? Vėlgi ekspertai
sako – nieko. Pagrindinis atsiskyrimo troškusių no-
ras – kad iš Europos nebeplūstų imigrantai, neiš-
sipildys, nes iš kito pasaulio plūsta daugiau negu iš
ES šalių. Taigi JK taps dar labiau spalvota. Euro-
piečiai buvo bent jau panašios kultūros ir dirbo ge-
riau.

Kai diskusijoje prieš referendumą per vieną Lie-
tuvos radiją jaunuolis pasvarstė, kad anglus veikia
rusų propaganda, laidos vedantysis tik nusijuokė –
negirdime tos propagandos. Bet aš pritariu tam jau-
nuoliui – Anglija prikimšta rusiško kapitalo ir
rusų pabėgėlių iš Putino „rojaus”, taigi daryti įta-
kos Anglijoje Putinas tikrai gali ir nebūtinai garsiai
šaukdamas. Putinui gerai, kai Vakarams blogai. Ir
kuo blogiau, tuo geriau. Toks bolševizmo, kuris te-
bevaldo rusų protus, tikslas – jeigu negali pagrob-
ti svetimo gėrio, kurį jis užsidirbo, sunaikink. Iš kerš-
to, kad tu neturi. Taigi visiškai neabejoju, kad tą ne-
didelę atsiskyrėlių persvarą D. Britanijoje sukūrė bū-
tent rusų tylus veikimas – žemiausio, o tuo pačiu ir
nepatenkinto gyventojų sluoksnio kiršinimas. Tai
Putino kerštas už sankcijas ir nenorą pripažinti Ru-
sijos viršenybės. (Buvęs JAV pasiuntinys Rusijoje M.
Makfol Putiną pavadino „Brexit” laimėtoju.) Lygiai
taip pat neabejoju, kad ir pabėgėlių srautas iš Siri-
jos ir kitų trečiojo pasaulio valstybių plūstelėjo į Eu-
ropą ne be Putino struktūrų įsikišimo. Užteko tyliai
mesto akmenuko, kad nuo karo ir kitų problemų pa-
vargę įvairių tautų žmonės pakiltų į Europą, taip ją
vargindami ir eikvodami, tiesiog žlugdydami. Bet Pu-
tinas gali nesidžiaugti, jam nuo to geriau nebus. Jo
paties laikrodis tiksi. Putino komanda apsimeta, kad
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Eurooptimistai Jungtinėje 
Karalystėje vilčių dar nelaidoja

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

ES ateitis 
– vienybėje
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Gry-

bauskaitė pirmadienį susitiko su šalyje ak-
redituotais Europos Sąjungos (ES) valstybių

ambasadoriais. Tai tradicinis susitikimas, kuria-
me šalies vadovė su ES partnerių valstybių at-
stovais aptarė svarbiausius ES klausimus, pasi-
rengimą šiandien Briuselyje prasidedančiai Eu-
ropos vadovų Tarybai, ES ir NATO santykius, to-
lesnes priemones migracijos krizei įveikti. Susi-
tikime ES valstybių ambasadoriams buvo prista-
tyta Prezidentės inicijuota socialinė kampanija „Už
saugią Lietuvą”.

Susitikime kalbėta apie iššūkius, su kuriais su-
siduria visa ES. Šiandien vienas jų yra „Brexit”.
Pasak šalies vadovės, tai precedento neturintis at-
vejis, tačiau ir pasitraukus vienai narei 27 šalių
Bendrija išlieka vieninga. Dabar svarbiausias vi-
sos ES uždavinys išmokti „Brexit” pamokas, iš-
saugoti žmonių pasitikėjimą Europa ir neleisti, kad
tuo pasinaudotų populistinės antieuropietiškos jė-
gos.

Prezidentės teigimu, dėl tolesnių Jungtinės Ka-
ralystės ir ES santykių bus nuspręsta derybose. JK
išlieka svarbi Lietuvos ekonominė ir saugumo par-

tnerė. Dabar svarbiausia – apsaugoti Lietuvos  vers-
lo ir Jungtinėje Karalystėje gyvenančių lietuvių in-
teresus. Didžiojoje Britanijoje šiuo metu gyvena
apie 200 tūkstančių lietuvių.

Šalių vadovė su ES šalių ambasadoriais taip
pat kalbėjo apie ES išorės politiką ir Bendrijos kai-
mynystėje susiklosčiusią geopolitinę situaciją.
Prezidentė pabrėžė, jog atnaujintoje Europos glo-
balioje strategijoje svarbu aiškiai įvardyti Rusijos
grėsmę ES saugumui ir įtvirtinti Krymo aneksi-
jos nepripažinimo politiką.

Valstybės vadovė taip pat pabrėžė, kad Rusi-
ja toliau nevykdo Minsko susitarimų. Rytų Uk-
rainoje vis dar vyksta aktyvūs karo veiksmai, iš
šios šalies teritorijos nėra atitraukti Rusijos kariai,
neatkurta Ukrainos sienų kontrolė. Todėl apie
sankcijų panaikinimą Rusijai negali būti jokios
kalbos.

ES valstybių ambasadoriai išreiškė susido-
mėjimą prisijungti prie Prezidentės globojamos so-
cialinės kampanijos „Už saugią Lietuvą”, kurios
tikslas paskatinti šalies visuomenę aktyviai pri-
sidėti sprendžiant priklausomybių, savižudybių,
smurto, įvaikinimo ir globos problemas. Prieš porą
mėnesių gimusi socialinio saugumo kampanija jau
apėmė visą Lietuvą ir pritraukė daugybę gerųjų
iniciatyvų. Ją aktyviai palaiko žinomi visuomenės
ir televizijos žmonės, menininkai, visuomenės
veikėjai, verslo atstovai.

Prezidentės spaudos tarnyba
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Tad džiaugtis tuo, kas nutiko birželio 24-ąją
valstybėje, kuri pagal ekonominį svorį – antroji ES
erdvėje ir penktoji pasaulyje, – negalima. Daug ne-
žinomybės. Be kita ko, Kremliaus agresoriai, kaip te-
gia kai kurie mūsų politologai, tikrai patenkinti
„gurkšnoja šampanąĺ ir kurpia planus, kaip deramai
išnaudoti susidariusią palankią situaciją dar di-
desniam Europos skaldymui.

Tačiau nepulkime smerkti britų, kurie palaikė
JK pasitraukimą iš Bendrijos. Kaltų dėl to, kas nu-
tiko birželio 24-ąją, – daug. Ar britai  kalčiausi? Ne-
žinau. Kalti mes visi. Toks turbūt būtų teisingiausias
atsakymas.

O jei kalti mes visi, tai pirmiausia ir ieškokime
savųjų nuodėmių. Argi šiandieninė Europos Sąjun-
ga neserga? Ir vis dėlto apie negalavimų priežastis
neretai nedrįstame net garsiai prabilti.

X X X

Pirmiausia pažvelkime į Briuselio klaidas iš Vil-
niaus aukštumų. Ar įmanoma įsivaizduoti, kad bū-
tent taip konstruojama Europos valstybių sąjunga ga-
lėtų atlaikyti sunkesnes negandas ir dar klestėtų,
plėstųsi? Šiandieninė ES su savo painiomis sutarti-
mis, dirbtinomis žmogaus teisėmis, niveliuojan-
čiais požiūriais, teoriniais įsivaizdavimais, keistais
tikslais, tingumu bei lepumu, – be ateities. Naivu,
kvaila tikėtis, kad tiek daug skirtingas tradicijas, pa-
tirtį ir tikslus turinčių valstybių savanoriškai sutiktų
vienytis į vieną europietišką tapatybę.

Pateiksiu tik vieną menkutį pavyzdėlį, kodėl
šiandieninė ES, jei ji neatsisakys savų „keistųjų tiks-
lų”, mano supratimu, pasmerkta žlugti. Štai vienas
mūsų pilietis parašė į Europos Žmogaus Teisių Tei-
smą (EŽTT) skundą, kad jį, kalinį, diskriminuoja lais-
vės atėmimo įstaigos administracija – neleidžia au-
ginti barzdos. 

Vadovaujantis sveiku protu EŽTT išminčiams
nederėjo tirti šios „amžiaus bylos”. Ją reikėjo atmesti
kaip nereikšmingą. Esama kur kas svarbesnių tei-
sinių konfliktų. Juolab kad Strasbūro teisėjai nuolat
skundžiasi galį išnagrinėti tik menkutę dalį skundų. 

Tačiau EŽTT teisėjai vis dėlto tyrė lietuvio ka-
linio skundą. O ištyrę vieningai nusprendė, kad Lie-
tuva pažeidė kalinio teises. Lietuvos valdžia buvo įpa-
reigota leisti suimtiesiems šalies kalėjimuose auginti
ne vien ūsus, žandenas, bet ir barzdas. Laimė, kad dar
Lietuvos valstybei neprimetė finansinės naštos – už-
mokėti baudą.

Išgirdęs tokią naujieną, – apstulbau. Nuoširdžiai
išsprūdo – „išsigimstanti Europa”. Pasaulyje – tiek
daug karų, apgaulių, neteisybių, žiaurumų, žmog-
žudysčių, dvigubų standartų, o EŽTT teisėjai, užuot
analizavę rimtus interesų, tradicijų, religijų susi-
dūrimus, randa laiko, lėšų ir noro kurti ...vieningas
barzdų auginimo taisykles kalėjimuose. Tokiais
darbais užsiimanti Europa tikrai neturi ateities. 

X X X

Beje, tai – ne vienintelis europietiško pobūdžio
nesusipratimas. Europietiškų nesąmonių sąrašas –
įspūdingas. Briuselio ir Strasbūro valdantieji linkę
primesti ES narėms savo valią net ten, kur, tiesiai sa-
kant, „ne jų reikalas”. 

Jei Lenkija nenori įteisinti vienalyčių santuokų,

kodėl Varšuvą kritikuoti, barti, keisti jos nuostatas? 
Jei Lietuva trokšta oficialiuose tapatybės do-

kumentuose matyti užrašytą tautybę, – kodėl jai drau-
džiate norėti? Gal ES žlugs, jei lietuviai savo euro-
pietiškos tapatybės dokumentuose matys grafą su už-
rašu „lietuvis”? 

Jei britai daugiau nebenori migrantų, kodėl
priekaištaujate? Manote, kad Didžiojoje Britanijoje
per mažai kitataučių, siekiate, kad savo salose britai
taptų mažuma?

Jei Baltijos šalių ūkininkai išaugina keliais
centimetrais ilgesnius agurkus, kodėl nesuvalgius ir
tokio dydžio daržovių?

Jei laisvasis darbo judėjimas kenkia Lietuvai,
nes iš vos tris milijonus gyventojų teturinčios vals-
tybės baigia išvažiuoti paskutiniai gydytojai ir stu-
dentai, kodėl neatsižvelgus į mažųjų valstybių spe-
cifiką?

Briuselio ir Strasbūro biurokratams derėtų
spręsti tik gyvybiškai aktualias problemas. Bet bū-
tent tokių ir vengiama.

X X X

Prisiminkime Jugoslavijos karą. Ne Berlynas ir
ne Paryžius atnešė šiam regionui taiką. Be rimto
Amerikos karinių pajėgų įsikišimo Europa pasiro-
dė esant bejėgė. Ar ši aplinkybė leidžia mums, eu-
ropiečiams, didžiuotis? 

Daugiau nei dvidešimt metų Europos saugumo
ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) trypčioja
vietoje bandydama sutaikyti Azerbaidžano ir Ar-
mėnijos valstybes. Per du dešimtmečius ESBO ne-
nuveikė nieko reikšmingo. Tik posėdžiavo, mėgavo-
si didžiuliais honorarais, o konfliktas nesumažėjo nė
per plauką. Beveik milijonas azerbaidžaniečių iki šiol
negali grįžti į gimtuosius namus Kalnų Karabache.

Nieko naujo nepasakysiu ir apgailestaudamas,
kad Europa nežinanti, kaip sutramdyti teroristus. Tų
dienų ir net savaičių, kai NATO sostinėje Briusely-
je nedirbo valstybinės ir privačios įstaigos, baimi-
nantis naujų mirtininkų išpuolių, nepavadinsi eu-
ropietiško triumfo akimirkomis. 

O juk vienas iš pretekstų teroristiniams išpuo-
liams buvo labai abejotina nuostata: pasmerkę pran-
cūzų laikraščius, besišaipančius iš musulmonams
šventų dalykų, nusižengsime spaudos laisvei. Tarsi
Europoje nėra atvejų, kada išties svarbu ginti spau-
dos ir žodžio laisvę. Pavyzdžiui, nuo buvusio Vokie-
tijos kanclerio Gerhard Schröder, kuris teisminiais
ieškiniais už neva sutryptą garbę ir orumą persekioja
kiekvieną, kuris įtaria jį turint ryšių su Kremliumi.  

X X X

Bet liūdniausia, kad Europa nežino, kaip į de-
ramą vietą pastatyti agresyviąją Rusiją. Iš Prancū-
zijos ir Vokietijos vadovų pastangų  – jokios naudos.
Europa, nors Kremlius ciniškai nepaiso Minsko su-
sitarimų, dedasi ori, reikli ir teisinga. Europos va-
dovai vis dažniau priekaištauja Ukrainai – tarsi ne
Kijevas būtų auka, tarsi ne Kijevas būtų silpnoji pusė. 

Rusijos opozicionierius Garis Kasparovas taik-
liai pabrėžė, kad Europa nepajėgia perprasti pa-
prasčiausio Kremliaus žaidimo: „įsiveržti į priekį
dviem bjauriais žingsniais, paskui, pasipiktinusiai
Europai spaudžiant, vieną metrą žengti atgal”. Taip
manipuliuojant sėkmė garantuota: ir grobuoniški
tikslai pasiekti (užgrobtas Krymas), ir Europai ima

Nežinomybės – daug
vaidentis, kad V. Putinas tapo sukalbamesnis, pa-
doresnis.

Žodžiu, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai nuo-
lat reikalauja vienybės, tačiau patys vienybės prin-
cipus pamiršta net tada, kai išties būtina jais va-
dovautis. Lietuva, Latvija ir Estija paprašė, kad Vo-
kietija netiestų bent jau antrojo rusiškojo dujotie-
kio Baltijos jūros dugnu. Bet Berlynas į tai nekrei-
pia dėmesio, jo interesai – aukščiau visko, beveik –
kaip Adolfo Hitlerio laikais. 

Baltijos valstybės prašo dislokuoti kur kas
daugiau NATO dalinių rytinėje Europos dalyje,
prie pat Rusijos sienų, tačiau Vokietijos užsienio rei-
kalų ministras šūkauja: užteks joms ir tiek, kiek da-
bar „numetėm”, antraip tik dar labiau suerzinsime
Rusijos prezidentą. O kad NATO pajėgos, neturė-
damos gausių bazių nei Lietuvoje, nei Latijoje, nei
Estijoje, nespės apginti mūsų, Vokietijos užsienio
diplomatijos šefui nerūpi. Gal to ir siekiama? Vo-
kiečiai tik vaizduoja, kad jiems rūpi mūsų likimas.

Šiandien Lietuva maldauja Briuselio ir Stras-
būro padėt stabdyti Astravo atominės jėgainės sta-
tybas netoli sostinės Vilniaus, nes, dėl techninės ava-
rijos ar teroristinės atakos, lietuvių tautai tektų
kraustytis svetur arba išmirti nuo radiacijos ke-
liamų ligų. 

Bet Europa neskuba mums padėti. Puikiai su-
pranta, kad reikalo turėtų ne tiek su Baltarusija,
kiek su Rusija, kurios ji bijo kaip velnias kryžiaus.
Europa užsiėmusi svarbesniais reikalais: tiria, ar
neskriaudžiame Gedimino prospektu žygiuojan-
čių gėjų ir lesbiečių, ar leidžiame jiems tuoktis ir au-
ginti vaikus. Tai žymiai svarbiau nei mažai tautai
iškilę mirtini pavojai?

Štai mūsų lietuviški priekaištai Briuselio ir
Strasbūro biurokratams, kurie, prisimenant „Lie-
tuvos ryto” apžvalgininko Algimanto Rusteikos pa-
stabas, „imituoja „lygiateisiškumą ir vienybę” bei
trokšta kuo greičiau ir „vėl nieko neveikti”. 

X X X

Žymus britų politikos apžvalgininkas, nuošir-
dus Lietuvos bičiulis, „The Economist” redaktorius,
knygų apie Rusijos šnipų veiklą Europoje autoriaus
Edward Lucas komentuodamas žinią BNS pastebė-
jo, jog Briuselio biurokratams vis tik derėtų dažniau
žvilgčioti ne į oponentus, bet į veidrodį. E. Lucas pri-
mena, kad laisvas žmonių, pinigų, prekių, paslau-
gų ir idėjų judėjimas po visą ES erdvę – puikus teo-
rinis sumanymas. 

Tačiau šis sumanymas turėtų naudą nešti kuo
didesniam europiečių skaičiui ne kada nors ateityje,
o būtent šiandien, čia ir dabar. 

O juk taip nėra. Britų ir prancūzų nesutarimai
žinomi nuo pat 1963-iųjų, kai Prancūzijos prezidentas
Charles de Gaulle ragino Londono nepriimti į Ben-
driją. Nuo tada nei britų, nei prancūzų interesai ne-
pasikeitė. 

Amžinas filosofinis klausimas: jei britai ne-
mėgsta Briuselio primestos nekontroliuojamos mig-
racijos, jei nekenčia bevardžių, niekam neatskai-
tingų ES institucijų biurokratų, kam pirmiausia rei-
kėtų keistis – britams ar Briuselio valdininkams? E.
Lucas siūlo protingą patarimą: „referendumas – tai
balsavimas dėl pasitikėjimo elito gebėjimais valdyti
globalizaciją”. 

Taigi britų pasitikėjimas europietiško elito su-
gebėjimais ženkliai kritęs. Ir tai pirmiausia – Briu-
selio biurokatų rūpestis. Įrodykite, kad mokate
valdyti, ir Didžioji Britanija vėl prašysis priimama,
ir vėl išgirs „argumentų už narystės ES naudą”. 

Todėl aš nesisvaidyčiau kategoriškomis pasta-
bomis, kokias „Lietuvos ryte” pažėrė rašytojas
Markas Zingeris: „anglai pasityčiojo iš Europos vie-
nybės”. 

Dar nežinia, kas iš ko labiausiai tyčiojasi. Dar
sunku pasakyti, kurie iš mūsų labiausiai verti
priekaištų, kad Kremlius ir vėl laimėjo. Beatodai-
riškai mokydami britus, kaip jiems derėjo pasielg-
ti birželio 24-ąją, galime būti panašūs į Prancūzijos,
Vokietijos, Italijos „išminčius”, kurie 1990-aisiais kal-
tino lietuvius, kam šie nori išstoti iš Sovietų Są-
jungos. Neva griauna nusistovėjusią pasaulyje tvar-
ką ir kenkia Michailo Gorbačiovo „perestroikai”.
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TELKINIAI

Įvyko 2016 metų labdaringas golfo turnyras

ELYTĖ RĖKLAITIS

Jau šešti metai kaip rengiamas  Pasaulio lietu-
vių centrui (PLC) pa remti skirtas labdaringas
golfo tur ny ras. Nuo 2010-jų metų Algis ir Alė Lie-

poniai atsidavusiai renginį organizuoja savo asme-
niniame golfo lau ke, „Old Oak Country club”, Homer
Glen, IL. Kasmet renginys suburia iš tikimus narius
bei svečius. Ir šiais metais, nepaisant alinančio
karščio, birželio 11-ąją susirinko per 100 da lyvių, iš
kurių net 35 buvo savanoriai.

Išradingų organizatorių ir dosnių rėmėjų dėka
vyko įvairiausi golfo žaidimai. Savanoriai nuoširdžiai
sten gėsi, kad visiems dalyviams bū tų smagu: pasitiko
su šypsenomis ir linksmai juokaudami. Ne tik geros
nuotaikos netrūko – visi ištroškę bu vo gaivinami
„Švyturio” alumi bei stip resniais gėrimais. O jau kiek
vandens buvo išgerta, kas besu skai čiuos!  Šventė be
maisto nebūtų šventė, ir čia buvo pasistengta ypa-
tingai.  Visi – tiek žaidėjai, tiek svečiai, lietuviai ir
ne lietuviai, gardžiavosi  „Ku ni gaikščių užeigos” ren-

giniui paau kotais koldūnais (aptarnavo Lietuvių
Fondo atstovai), namų darbo kugeliu (Daiva Ma-
jauskienė, Rasa Tijūnėlytė McCarthy), Vandos Mor-
kūnienės (Li thuanian Plaza Bakery and Deli) keptais
ir dovanotais pyragaičiais, „Ra ci ne Bakery” lašinu-
kais įdarytomis bandelėmis (vaišino Jonas Platakis).
Viską sunku būtų ir išvardinti.

Ir taip jau karštą dieną dar la biau kaitino prizų
gausybė ir įvairovė, kuriuos visus apvainikavo
Frankfor to miesto automobilių bendrovės,  „Currie
Motors Ford”, įsteigtas pri zas – 2 metų įmoka įsigy-
jant „Ford Fusion” automobilį. 

Didžiausia padėka priklauso renginio rėmėjui –
„Morgan Stan ley”.  Paulius Majauskas, buvęs PLC va-
dovybės pirmininkas (dabar vado vau jantis „Morgan
Stanley” atstovaujančiai grupei), suorganizavo jau ne
vieną dosnią auką bei finansinę pa ramą šiam ren-
giniui. Nuoširdžiau sia padėka ir kitiems mūsų dos-
niesiems rėmėjams: Juliui ir Lidijai Ringams, Gra-
žinai Liautaud, Ladui Nariui, „Pet kus Funeral
Home”, Lietuvių Fondui, Rimui ir Pranutei Do-

mans kiams, „Gilvydis Vein Clinic”, Vyte niui Lie-
tuvninkui ir Čikagos lietuvių Rotary klubui.

Na, o šių metų turnyro nugalėtojais tapo:
1-a vieta – Linas Čepelė, Rytas Klei za, Charlie

Brigden, Geoff  Kil ner;
2-a vieta – Algis Rugienius, Auri mas Spučys, Bert

Cattoni, Howie Lud wig;
3-a vieta – Dainius Dumbrys, Li nas Dailidė, Vy-

tas Dailidė, Rimas Mar čiulionis.

Vyresniųjų grupės nugalėtojai:    
1-a vieta – Bernie Mikrut, Tom Mikrut, Ray Mik-

rut, Tom Horton;
2-a vieta – Rimas Banys, Aldona Vaitkienė, Vy-

tas Vaitkus, Paulius Jozaitis.

Dar kartą sveikiname nugalėtojus ir visos lab-
daringos golfo turnyro komisijos vardu dėkojame vi-
siems už dalyvavimą.

Turnyro pirmos vietos laimėtojai (iš k.): Geoff Kilner ir Linas Čepelė (trūksta Ryto
Kleizos ir Charlie Brigden).

Turnyro antros vietos laimėtojai (iš k.): Bert Cattoni, Algis Rugienius, Aurimas Spucys (trūksta Ho-
wie Ludwig). 

Vyresniųjų grupės antros vietos laimėtojai (iš k.): Paulius Jozaitis, Aldona Vaitkienė, Vytas Vaitkus ir Ri-
mas Banys.

Žiba Pranckevičienė (k.) ir Viktorija Siliūnienė pradžiugino žai dėjus su meksikietiška mu-
zika ir užkandžiais. Vytenio Lietuvninko nuotr.

„Draugas” – informacinis turnyro rėmėjas.
Daivos Majauskienės nuotr.

Savanorė ir renginio komiteto narė Daiva
Majauskienė turnyrui paruošė saldumy-
nų.                        Elytės Rėklaitis nuotraukos

Savanorė Rima Rėklaitis-Ba-
nienė su didžiule pica, kurią
paaukojo Enzo Pizzeria, Ho-
mer Glen, IL.
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Pavasaris Lietuvių Fondo (LF)
Pelno skirstymo komitetui
(PSK) – darbymečio metas. Prieš

lėšų skirsty mą PSK, patvirtinto Lie-
tuvių Fondo direktorių tarybos, nariai
2 mėnesius gilinasi į pateiktus pro-
jektus LF pa ramai gauti, analizuoja
gautus prašymus. Darbo tikrai labai
daug, mat fi nansuojama įvairi veikla,
pradedant lituanistiniu švietimu, kul-
tūros, lie tuvių kalbos ir tradicijų iš-
saugojimu, baigiant knygų leidyba ar
jaunimo stovyklomis. Paramos pra-
šytojai yra ne tik JAV LB nariai ar or-
ganizacijos, nemažai įvairiausių pra-
šymų gaunama iš Lietuvos. Dėl pra-
šymų gausos pirmą kartą LF istorijo-
je PSK nariai lėšas paramai skirstė net
dvi dienas. 

Lietuvių Fondas veikia ir skirsto
lėšas laikydamasis JAV Section 501(c)
(3) of  the Internal Revenue Code pa rag-
rafo. Skirstant išmokas vadovauja-
 masi paramos ir stipendijų pirme ny-
bės gairėmis, kurios yra patvirtintos
LF direktorių tarybos. 2016 metais LF
direktorių taryba patvirtino 791 835
dol. išmokų sumą paramai ir stipen-
dijoms. 

Pelno skirstymo komitetas posė-
 džiavo 2016 m. gegužės 21–22 dieno mis
Pasaulio lietuvių centre, Lemon te, IL.
Posėdyje dalyvavo visi 2016 m. Pelno
skirstymo komiteto nariai: LF pelno
skirstymo komiteto pirminin kas Juo-
zas Kapačinskas, Vytautas Narutis,
Dalius F. Vasys ir Arvydas Tamulis
(antrininkas) bei JAV Lie tu vių Ben-
druomenės atstovai: Virgus Vo lertas,
Renata Dambrauskaitė-Kancleris, Lau-
ra Garnytė  ir Ingrida Strokovas (ant-
rininkė). 

Šiais metais LF gavo 177 para-
mos prašymo paraiškas. PSK nu-
sprendė finansuoti 74 prašymus ir
savo spren dimą perdavė LF direktorių
tarybai galutiniam patvirtinimui. Pa-
ramai suteikti patvirtinta 502 174 dol.
suma.

MILDA ŠATIENĖ

Sovietinės okupacijos metais, 1940–1958 m., Ge-
nocido ir rezistencijos tyrimo centro duo-
meni mis, Lietu va neteko apie 800 tūkst. gy-

ventojų. Beveik kas trečias Lietuvos gyventojas nu-
kentėjo nuo sovietinio teroro. Šeimomis sugrūsti
į gyvulinius vago nus jie buvo ištremti iš tėvynės į
Si biro platybes, Rusijos stepes, uždaryti lageriuo-
se ir kalėjimuose. Šv. Mi šias, vykusias birželio 12
d. Šv. Anta no bažnyčioje, aukojo kun. Gedimi nas
Keršys, paminėjęs lietuvių trėmi mus į Sibirą. Po šv.
Mišių bažnyčios lankytojai rinkosi į parapijos ka-
vinę. 

Kavinės vedėja Audronė Bernata vi čienė pa-
kvietė adv. Saulių Kuprį pa da ryti pranešimą apie
mūsų tautos trė mimus rusams okupavus Lietuvą.
Saulius pasakojo apie asmeninius šeimos išgyve-
nimus. Į Sibirą buvo iš tremtas žmonos Romos
dėdė kun. Ka zimieras Olšauskas. 

Kazimieras gimė ir augo Žemaiti joje, Telšių ap-
skrityje. Vėliau, bai gęs Tel šių kunigų seminariją,
buvo išsiųstas į Romą studijuoti. Baigus studijas
kun. K. Olšauskui buvo su teiktas teologijos daktaro
laipsnis. Sugrįžęs į Lietuvą dėstė Telšių kuni gų se-
minarijoje. Dėstydamas žurnale „Židinys” rašė
straipsnius. Už mokslinį darbą jam buvo suteiktas
profesoriaus vardas. Minėtame žurna le vyko kun.
Kazimiero Olšausko ir Antano Maceinos diskusi-
ja teologine tema. Vėliau kunigas redagavo žurnalą

„Žemaičių prietelis”. Jo svarbią ir pasiaukojančią
veiklą nutraukė tremtis. Kun. K. Olšauskas mirė
1954 m. ir palaidotas Turinske. 2000 m. iš leistame
Lietuvos 87 kankinių sąraše yra įrašytas ir kun.
prof. Kazimieras Olšauskas. Išleista monografija,
ku rioje pateikta kunigo biografija, religi niai pa-
šnekesiai, straipsniai religine ir teologine tema. Au-
toriai apie kuni gą kankinį pateikė pluoštą atsimi-
ni mų.

Adv. S. Kuprys kalbėjo ir apie Rū tos Šepetys
knygą „Bet ween Shades of  Grey”, pagal kurią da-
bar kuriamas filmas.

Po S. Kuprio pranešimo kalbėjo jo duktė Rima
Kuprytė-Rusinienė. Ji pristatė savo diplominį dar-
bą iš isto rijos – apie lietuvių trėmimus į Si birą. Ji
pažymėjo, kad dauguma amerikiečių, taip pat ir mi-
nėtos kolegijos studentai bei dėstytojai, nežino-
jo apie lietuvių trėmimus į Sibirą. Rima savo dar-
 be aprašė, kaip Sibiro šaltis, nuolatinis badas ir ne-
pakeliamas darbas taigos platybėse pasiglemžė
tūkstančius tremtinių ir politinių kalinių gyvybių.
Tremtinių svarbiausia dvasinė atrama buvo mal-
da. Jie melsdavosi slaptai, mažomis grupėmis.
Nualin tus žmones dvasiškai stiprino tauti nės pa-
triotinės liaudies dainos ir ti kė jimas. To sovietai ne-
galėjo iš jų atimti, taip jie priešinosi lagerių nu-
žmogėjusių prižiūrėtojų jėgai. 

„Svarbu, kad mūsų tautos trėmi mų istorijos
puslapiai būtų  išsaugoti ateities kartoms”, – bai-
gė savo prane šimą Rima Rusinienė.

Audronė Bernatavičienė padėkojo adv. S. Kup-
riui ir R. Rusinienei už įdomius pranešimus. Vedant
vargo ni ninkei Vilmai Meilutytei buvo su gie dota
„Lietuva brangi”. 

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Cicero bendruomenėje

Rima Rusinienė J. Kuprio nuotr.

Lietuvių Fondo parama lietuvybei išlaikyti

Didžiausia lėšų dalis skirta:
JAV LB Švietimo tarybai

– 149 440 dol.
Stovykloms (Neringa, Dainava,

Rambynas, Rakas, ,,Lankas”)  –  74 500
dol. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centrui  –  26 000 dol.

Žiniasklaidai (iš jų ,,Draugui” – 15
000 dol. )  –   35 500 dol. 

Lietuviškiems centrams
–  35 000 dol.

XV Lietuvių tautinių šokių šven-
tei –  30 000 dol. 

JAV LB Kultūros tarybai
–  25 000 dol. 

Lietuvių išeivijos studentų sta-
 žuo tėms (LISS)  – 25 000 dol.

Lietuvių Fonde yra įkurta per 100
specialios paskirties vardinių fondų.
Dalis šių fondų lėšų išmo ka mos pagal
steigėjų nurodymus tiesiogiai mokslo
įstaigoms (kandidatus šioms stipen-
dijoms gauti atrenka pa čios mokslo
įstaigos) ir organizacijoms. 2016 metais
stipendijoms iš šių fondų bus išmokėta
19 804 dol., projektų paramai – 8 860 dol.

Iš 2016 metams paramai skirti nu-
matytų lėšų nepaskirstyta liko 90 997
dol. Šių lėšų skirstymas  vyks ru denį,

paskelbus papildomą LF para mos
skirstymo etapą.

Stipendijoms, kurios bus išdalin-
tos 2016 m. rudenį, LF Stipendijų pa ko-
mitečio posėdžio metu, numatyta 170
000 dol. suma.

Lietuvių Fondas širdingai dėkoja
visiems mūsų nariams ir rėmėjams už
dosnią paramą, kurios dėka galime
remti išeivijos lietuvių veiklą ir kai ku-

riuos projektus Lietuvoje. 
Visą informaciją apie 2016 m. pa-

ramos  skirstymą rasite tinklalapyje
www.lietuviufondas.org. LF nariai pil-
ną informaciją apie paramos pa skirs-
tymą ras metinėje ataskaitoje, ku ri
bus pateikta leidinyje ,,Lieps na”.

Juozas Kapačinskas
LF PSK pirmininkas

Pelno skirstymo komiteto posėdžio akimirka LF archyvo nuotraukos

Pelno skirstymo komitetas (iš k.): Arvydas Tamulis, Dalius F. Va sys,  Ingrida Strokovas, Vir-
gus Vo lertas, Laura Garnytė, Vytautas Narutis, Renata Dambrauskaitė-Kancleris ir LF Pel-
no skirstymo komiteto pirmininkas Juozas Kapa činskas.
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RŪTA SIDABRIENĖ

Beverly Shores (Indiana) savo
gamta primena Lietuvą, todėl
čia ir aplink gyvena daug lietu-

vių. Michi gano ežero smėlingi pliažai
– kaip mūsų Baltijos, net ir vanduo šal-
tas, taip kaip Baltijoje, čia ir kopas rasi,
ir išstypusiomis pušelėmis galėsi pasi -
gėrėti. Unikali Šv. Onos bažnytėlė
(Saint Ann of  the Dunes); nedidelė, ta-
čiau jaukumu jai kitos neprilygsta. O
kiek joje lietuviškų grožybių: rū pinto-
jėlis, gintarinis Kristus ir daug medžio
drožinių. Štai kur birželio  19-ąją – Tėvo
dieną, rinkosi lietuviai pa simelsti už
susirinkusius tėvelius, taip pat už Ana-
pilin iškeliavusius tė velius, o kun. Ge-
diminas Keršys pa prašė pasimelsti ir
už krikšto bei  su tvirtinimo sakra-
mento  tėve lius, pa linkėjo, kad visus
juos lydėtų tikėjimas ir meilė.

Smagu, kad Beverly Shores Lie tu-
 vių klubo valdyba pasirūpino šventės
pratęsimu. Po šv. Mišių visi buvo pa-
kviesti į bažnyčios kiemelį pietų – pa-
grindinis patiekalas buvo kugelis. Val-
dyba dėkinga klubo nariams už gausų
salotų, mišrainių ir saldumy nų stalą!
Dažnai Jonas Vaznelis pri mindavo pa-
sakymą – „vienas lauke ne karys”. Šis
pasakymas tinka Beverly Shores Lie-
tuvių klubui:  klubo narių palaikymas,

Kampelis, primenantis Lietuvą
Po Mišių visi buvo pakviesti į bažnyčios kiemelį pietų. ,,Ko gi tėvelis labiau norėtų?" – svarstė Ainė Rudzevičiūtė.

prisidėjimas ir pagalba lemia renginių
sėkmę.   Ačiū valdybos nariams  Elz-
bietai Starewizc ir Dia nai Johns, In-
gridai ir Gintarui Ban sevičiams, Juliui
Milevičiui ir Eval dui Rudzevičiui. 

Noriu priminti, kaip surasti šį ap-
rašytą kampelį: važiuojant I 80/94 keliu

išvažiuoti į 26B (Valparaiso, Chesterton
exit, north), važiuoti iki 12 kelio, suk-
ti į rytus (dešinę) ir 12 keliu iki Bever-
ly Shores traukinių stotelės, prie švie-
soforo sukti į dešinę (pietus), už kelių
šimtų metrų išvy site Šv. Onos bažnytėlę
(nuo 12 ke lio bažnyčios nesimato). Lie-

tuviškos pamaldos laikomos kiekvieno
mėnesio trečią sekmadienį, 1 val. p. p.
Ne pasididžiuokite, apsilankykite, pasi -
džiaukite mažais atradimais.

Rūta Sidabrienė – Beverly Shores
Lietuvių klubo pirmininkė

,,Kugelinė” – mėgstama proga susiburti, pabendrauti su kaimynais ir iš toliau atvykusiais svečiais. 
Rūtos Sidabrienės nuotraukos

Iš k.: Danguolė Bartkuvienė, Diana Noreika ir Jolanta Ignatova džiaugiasi patiekalų įvai-
rove ir gražumu.

Jolantai Ignatovai užtraukus linksmas lietuviškas dainas netruko prisidėti ir popietės
dalyviai. Audronės Kižytės nuotraukos
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Pražydo, o gal jau ir nužydėjo pavasario gėlytės.
Prieš akis – visa vasara, o su ja – atostogos ir
kvietimas atsigauti gamtoje. Noriu trum pai pa-

minėti JAV valstybinius par kus ir plačiau apra šyti
penkis par kus, esančius Michi gano valstijoje. Vals-
tybinių parkų yra arti 400. Apsi lankymo kainos juo-
se – prieina mos. Parkuose galima stovyklauti, iš-
kylau ti, maudytis, žuvauti, jodinė ti, irs tytis laiveliais.
Juose taip pat vyksta gamtos pažinimo, rank dar bių
pamo kėlės, organizuojami žai dimai vai kams. Ne-
pamirškime ir lauželių sau lutei nusileidus. Parkų
apylinkė se apstu suvenyrų parduotuvių, mu zie jų, bu-
vusių gyvenviečių bei urvų, isto rinių vietovių, įvai-
rių  pramogų bei užsiėmimų.

Michigano valstijoje žymiausias valstybinis
parkas yra Isle Royale. Tai vienintelis valstybinis par-
kas, esantis saloje. Pati sala yra 45 mylių ilgio ir apie
9 mylių pločio. Į salą auto  mobiliai neįleidžiami. Par-
kas – ramybės ir iškylautojų rojus. Vėlų vakarą ga-
lima girdėti vilkų stau gi mą. Dienos metu gali pro šalį
praeiti briedžiai. Saloje yra išvedžiota daugiau kaip
šimtas mylių kelelių ir takelių, jungiančių 36 sto-
vyklavietes. Saloje, visai ant Superior ežero kranto,
yra ir vienas viešbutukas su visais patogumais. Eže-
ro bangos švelniai migdo visus, ten apsistojusius.
Lan ky  mosi sezonas parke yra gana trumpas, prasi-
dedantis balandį ir pasibaigiantis spalio mėnesį. Sala
yra pasiekiama turistiniais laivais, išplaukiančiais
iš Houghton ir Cop per Harbor miestelių. Tai ketu-
rių va landų supimasis bangose į vieną pusę.

Naujausias valstybinis parkas, pavadintas Ke-
weenaw, atidarytas 1992 m., turi istorinės reikšmės.
To pa ties vardo pusiasalyje jau prieš 7 000 metų buvo
kasamas varis. Vario pramonės centras buvo Calumet
miestelis su apylinkėse esančiomis vario kasyklomis.
Keletas buvusių kasyklų yra atstatytos ir atviros lan-
 kytojams. Ten taip pat yra su va rio pramone siejamų
muziejų. Ka syklų „aukso”, gal geriau sakyti „va rio”,
laikais apylinkės buvo apgyventos emigrantų iš
Skandinavijos šalių, ypač iš Suomijos ir Norvegijos.

Turbūt spalvingiausias valstybinis parkas vi-
same krašte yra Spal votų uolų ežero pakrantės par-
kas (angl. „Pictured Rocks National Lake shore”). Tai
42 mylių prie Superior ežero pakrantės prisišliejęs

Amerikos valstybiniai parkai Michigan valstijoje
„Isle Royale National Park” – ramybės oazė. „Pictured Rocks National Lakeshore”  garsėja spalvingomis uolomis.

parkas. Penkiolika iš tų mylių – stačių uolų pakrantė.
Ji tarsi vai vo rykštė, susi de danti iš raudonų, oran ži-
nių, rudų, auksinių, geltonų ir smėlio spalvos uolų.
Kai kurios scenos man primena M. K. Čiurlionio mis-
tišką tapybą. Prieš keletą metų ten buvau nuvežęs
savo pusseserę iš Lietuvos. Prie tų spalvotų uolų plau-
kėme turistiniu laivu. Jau iš toli ji pradėjo pyškin-
ti foto aparatu vos matomas spalvas, jai labai patiko
niekad nematytas vaizdas. Prie jų priplaukę išvy-
dome visą grožį, o jos fotoaparato kadrai jau buvo pa-
sibaigę. Uolas galima apžiū rėti iš baidarių ar nuo
kranto, bet dauguma lankytojų pasirenka laivą, iš-
vykstantį iš Munising miestelio. 

Šį Spalvotų uolų parką kerta taip vadinamas Gra-
žusis šiaurės krašto takas („North Country Scenic
Trail”).  Kai bus baigtas, šis takas tę sis 3 200 mylių
ir nusities nuo North Dakota iki Vermonto valstijos.

Iki šiol jau daugiau kaip 2 100 mylių to tako yra baig-
ta. Taku galima eiti pėsčiomis vasarą, o žiemą – va-
žiuoti  slidėmis. Kai kuriose vietose leidžiama ke-
liauti dviračiu ar joti ant arklio. Sakyčiau, kad šis
takas yra skirtas užsigrūdinusiems iškylautojams,
mėgstantiems gamtą ir jos teikiamą džiaugsmą, o ne
porai dienų iš namų pabėgusioms „fotelių bul-
vėms”.

Žinomesnis ir populiaresnis parkas yra Mie-
gančios meškos kopų pakrantė („Sleeping Bear Du-
nes National Lakeshore”), esanti ant Michigan eže-
ro. Daugumai ji atmintina dėl lipimo į smėlio kopas.
Lietu vo je kopose vaikštinėti ar į jas kopti griežtai
draudžiama, o čia, Ameri koje, laipiok kiek tik nori,
iki nukritimo. Dėmesio vertas septynių mylių ilgio
Pierce Stocking vardo vinguojantis kelias automo-
biliams bei dviračiams. Juo lėtai važiuojant galima
susipažinti su įvairia augmenija, gy vūnija ir žaviais
Michigano ežero vaiz dais. Kelio gale, ežero tolumo-
je, matyti Manitou salos, turinčios ypa tingos reikš-
mės indėnų padavimuo se. Tos salos nėra dalis šio
kopų par ko, bet yra mėgiamos stovyklautojų bei nar-
dytojų su „scuba” įranga. 

Paminėjau penkis valstybinius parkus, esančius
Michigano valstijoje. Kiti 395 parkai yra nusidriekę
per visą šalį. Šalia valstybinių parkų kiek viena vals-
tija turi savo parkų sistemą. Vien Michigan valsti-
joje jų yra keliasdešimt. Negana to – krašte yra įreng-
tų privačių parkų stovyklautojams palapinėse ar mo-
tornamiuose. Mano turimame stovyklaviečių kata-
loge viską sudėjus krūvon susidaro apie 1 500 parkų
ir parkelių. Pasirin ki mas – beveik be ribų. Smagių
dienų gamtoje!

Šiemet JAV mini šimtą metų nuo Nacionalinių
parkų sistemos įkūrimo. Apie tai – kitą kartą.

„Sleeping Bear” kopos iš paukščio skryžio. „Miners Castle” – taip vadinasi ši uola  „Pictured Rocks”
parke.

„Lovers Leap” – taip, tai Michigano ežeras!



DRAUGAS2016 BIRŽELIO 28, ANTRADIENIS8

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Užsienio reikalų ministras lankosi JAV
Vilnius (URM info) – Lietuvos už-

sienio reikalų ministras Linas Linke-
vičius birželio 26–liepos 2 dienomis lan-
kosi Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Birželio 27 d. Jungtinėse Tautose
(JT) New Yorke užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius dalyvavo
Lietuvos kartu su Komitetu žurnalistų
apsaugai (Committee to Protect Jour-
nalists) rengiamoje diskusijoje dėl te-
rorizmo keliamų grėsmių  žurnalistų
saugumui. Ten pat ministras susitiko
su JT Generalinės Asamblėjos 70-osios
sesijos pirmininku Mogens Lykketoft,
JT Generalinio Sekretoriaus pava-
duotoju politiniams reikalams Tayé-
Brook Zerihoun, JT Sekretoriato Poli-
tinių reikalų departamento Europos pa-
dalinio vadovu Levent Bilman. Susiti-

kimų metu ministras aptarė Ukrai-
nos, Rusijos, migracijos klausimus.

Washingtone L. Linkevičius susi-
tiks su JAV valstybės sekretoriaus pa-
vaduotoju Richard Stengel ir JAV vals-
tybės sekretoriaus padėjėja Europos
reikalams Victoria Nuland, bus su-
rengti dvišaliai ministro susitikimai su
JAV senatoriais Tom Cotton, Richard
Durbin, John McCain, JAV gynybos de-
partamento vadovybe, planuojami su-
sitikimai su JAV Prezidento patarėja
nacionalinio saugumo klausimais Su-
san Rice, JAV viceprezidento Joe Biden
patarėja. 

Susitikimų metu daug dėmesio
bus skirta artėjančiam NATO viršūnių
susitikimui Varšuvoje ir pasirengi-
mui reaguoti į kylančias grėsmes.

Vilnius/Londonas (BNS) – Ne-
paisant policijos nepritarimo, Didžio-
sios Britanijos Redbridge savivaldybė
suteikė leidimą miško parke rengti
lietuvių Didžiųjų Joninių šventę. Ren-
ginio organizatoriai įtikino savival-
dybės atstovus, kad šių metų renginiui
buvo ruošiamasi atsakingiau, o jo or-
ganizavimo ėmėsi nauja komanda.

Renginio organizatoriai prašė leis-
ti prekiauti alkoholiniais gėrimais iki

11 val. v., taip pat norėjo, kad iki 10 val.
v. būtų leista groti muzikai. Vis dėlto
savivaldybė leido alkoholiu prekiauti
iki 21:30 val. v., taip pat sutrumpino
koncertui skirtą laiką – muzika ren-
ginyje galėjo skambėti tik iki 9 val. v.

Pernai šiame renginyje, nepaisy-
dami liūties, dalyvavo apie 6 tūkst.
žmonių. Šiemet birželio 25-ąją jų galėjo
būti iki 10 tūkst. Apie incidentus šie-
met nebuvo pranešta.

Vilnius (Diena.lt) – Migracijos
departamento prie Vidaus reikalų mi-
nisterijos duomenimis, iki šiol iš Uk-
rainos Donecko, Lugansko sričių ir
Krymo bei Sevastopolio į Lietuvą per-
sikėlė 124 asmenys.

Vyriausybė apgyvendinti Lietu-
voje nuo karo kenčiančius lietuvių
kilmės ukrainiečius iš Donecko ir Lu-
hansko sričių bei Rusijos aneksuoto

Krymo nusprendė praėjusių metų lie-
pos pabaigoje. Į Lietuvą atvykstan-
čioms šeimoms iš Ukrainos užtikri-
namas laikinas būstas, socialinės pa-
šalpos, lietuvių kalbos, profesiniai mo-
kymai.

Iš viso Ukrainoje yra apie 10 tūkst.
lietuvių kilmės asmenų. Oficialiai re-
gistruotų Lietuvos piliečių yra apie 1,5
tūkstančio.

Vilnius (LRT.lt) –
Antstoliai vėl siekia par-
duoti griūvančius ne-
ogotikinius XIX amžiaus
Lentvario rūmus Trakų
rajone. Bankui įkeistą ir
šiuo metu areštuotą dva-
rą siūloma įsigyti bent
už 720 tūkst. eurų pradi-
nę kainą.

Numatoma varžyti-
nių pabaigos data – liepos
22-oji. Norintieji daly-
vauti jose turėtų sumo-
kėti 10 proc. siūlomos kai-
nos užstatą, t. y. 72 tūkst. eurų.

Lentvario dvaro rūmus 2007 me-
tais įsigijo verslininkas Laimutis Pin-
kevičius, turtas buvo įkeistas SEB
banko naudai. Už L. Pinkevičiaus sko-
las po penkerių metų turtas buvo areš-
tuotas antstolių. Pastaruoju metu vyko
bent kelios varžytinės, tačiau dvaro
parduoti nepavyko.

Grafams Tiškevičiams priklausęs
anglų neogotikos stiliaus Lentvario
dvaras pastatytas XIX amžiuje. Ap-
link rūmus pagal žinomo prancūzų
kraštovaizdžio architekto Eduard And-
re projektą įrengtas didelis parkas.
Nuo 1957 metų rūmuose buvo įsikūrusi
tuometinio Lentvario kilimų fabriko
administracija.

Palanga (ELTA) – Rio de Janeiro
olimpinėms žaidynėms besiruošianti
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Pa-
langoje surengė pirmąją krepšinio tre-
niruotę salėje. Joje dalyvavo visi 11 šiuo
metu stovykloje esantys kandidatai.

„Kadangi dar neturime daug žai-
dėjų, jokių derinių ir taktinių dalykų
šiandien netreniravome, – sakė rink-

tinės vyriausiasis treneris Jonas Kaz-
lauskas. Palangoje Lietuvos rinktinė
stovyklaus iki liepos 5 dienos. 

Liepos 18 dieną Kaune įvyks pa-
lydėtuvės – Lietuvos ir Ispanijos rink-
tinių susitikimas. Šios dvi rinktinės
yra vienintelės Europos komandos,
jau turinčios tiesioginius kelialapius
į olimpines žaidynes Rio de Janeire.

Maskva (ELTA) – Praėjus pusant-
rų metų po opozicijos veikėjo Boriso Ne-
mcovo nužudymo Rusija skelbia baigusi
žmogžudystės tyrimą. Tačiau nusikal-
timo priežastys ir toliau lieka neaiškios.

Įtakingas Tyrimų komitetas pir-
madienį pareiškė, kad 55 metų B. Ne-
mcovo nužudymą užsakė žemesnės
grandies čečėnų atstovas ir kiti „ne-
identifikuoti” įtariamieji. Penki su
nusikaltimu siejami asmenys yra su-
laikyti. Remiantis tyrimo duomeni-
mis, už opozicionieriaus nužudymą

jiems buvo pasiūlyta 208 000 eurų. Už-
sakovas buvo „Ruslanas Muchudino-
vas ir kiti individai”. 

B. Nemcovas buvo nužudytas 2015
m. vasario 27-ąją, vos už kelių šimtų
metrų nuo Kremliaus. Jis buvo vienas
aršiausių Rusijos prezidento Vladi-
miro Putino kritikų.

Penkiems čečėnams pateikti kal-
tinimai dėl nužudymo, jie šiuo metu
laukia proceso. Įtariamieji neigia įvyk-
dę žmogžudystę ir tikina prisipažinę
kankinami. 

Ankara (Diena.lt) – Turkija už-
draudė Vokietijos Bundestago nariams
aplankyti prieš „Islamo valstybę” (IS)
kovojančios koalicijos aviacijos bazę,
kurioje yra vokiečių karinės pajėgos
bei lėktuvai. Berlynas įtaria, kad An-
karos pyktį išprovokavo kiek anks-
čiau Bundestago priimta rezoliucija
dėl armėnų genocido. 

Turkijos pareigūnai atšaukė Vo-
kietijos gynybos sekretoriaus Ralf
Brauksiepe ir kitų Bundestago narių
liepos mėnesio vizitą į Inčirliko kari-
nių oro pajėgų bazę.

Praėjusiais metais Vokietija suta-
rė į bazę atsiųsti naikintuvų bei kitokių

lėktuvų taip padėdama koalicijai at-
laikyti kovą su IS teroristine grupuote.
Šiuo metu bazėje yra apie 250 Vokieti-
jos karių, šeši žvalgybiniai naikintuvai
„Tornado” ir degalus pildantis lėktuvas.

Įtampa tarp Ankaros ir Berlyno
paskutiniaisiais mėnesiais vis didėjo.
Viskas prasidėjo dėl komiko tiesiogi-
niame eteryje perskaitytos poemos,
įžeidžiamai atsiliepusios apie Turkijos
prezidentą Recep Tayyip Erdogan. Vo-
kietija taip pat kritikavo griežtą Tur-
kijos nuomonę apie žurnalistus, aka-
demikus ir žiniasklaidos veiklą bei pri-
mygtinai siūlė Turkijai peržiūrėti prie-
štaringus įstatymus.

Jeruzalė (Bernardinai.lt) – Jeru-
zalėje po dviejų šimtų metų pertraukos
pradedama restauruoti Kristaus pa-
laidojimo vieta, Šventojo Kapo bazili-
kos viduje. Numatyta, jog darbai truks
apie metus, tačiau piligrimams bus lei-
džiama lankyti Šventąjį Kapą ir čia
melstis.

Kas lankėsi Šventojoje Žemėje,
žino, kokia sudėtinga koplyčios, kuri
saugo Jėzaus kapą, situacija. Du šimt-
mečius nebuvo atlikta jokia restaura-
cija, nes trys šią šventą vietą prižiū-
rinčios bendruomenės nesugebėjo su-
sitarti, kas atliks darbus ir kaip pasi-
dalinti išlaidas. Statinys dabartinį pa-
vidalą įgavo 1810 m. 

Tikimasi, kad darbai bus baigti iki
2017 m. Velykų. Restauravimo darbų iš-
laidas, kurios viršys tris milijonus do-
lerių, lygiomis dalimis padengs trys

krikščionių bendruomenės – graikų or-
todoksų, lotynų katalikų ir armėnų.
Restauravimą parėmė ir Jordanijos
karalius Abdula II, pervesdamas 100
tūkstančių dolerių.

Panama (Viena.lt) –  Iškilmingai
atvertas naujai praplatintas Panamos
kanalas, kurio pralaidumo pajėgumus
kelių milijardų JAV dolerių vertės
projektu pavyko padidinti dvigubai. In-
vesticijomis siekiama kurti palankias
sąlygas ekonomikos pokyčiams atei-
tyje net ir sudėtingu tarptautinei lai-
vininkystei laikotarpiu. 

Beveik dvejus metus dėl kilusių
sunkumų statybų sferoje ir nepalan-

kios situacijos darbo rinkoje 5,25 mlrd.
JAV dolerių vertės projektas vėlavo
dvejus metus. Nuo šiol kanalu naudo-
tis galės ir tokie modernieji stambie-
ji laivai, kaip kad oficialiai pirmasis
kanalą kirtęs Kinijos 48,2 metrų pločio
ir 300 metrų ilgio krovininis laivas.

Iškilmėse dalyvavo 30 tūkst. as-
menų ir aštuonių užsienio valstybių
pareigūnai.

Turkija pasipiktino popiežiaus pareiškimu 
Ankara (BNS) – Turkija pasmer-

kė „labai nevykusį” popiežiaus Pran-
ciškaus pareiškimą, kad prieš šimt-
metį Osmanų imperijoje vykusios ar-
mėnų žudynės prilygsta genocidui,
sakydama, kad ta nuomonė yra pa-
ženklinta „Kryžiaus karų mąstyse-
nos”. „Tai nėra objektyvus, su tikrove
derantis pareiškimas”, – sakė vice  -
premjeras Nurettin Canlikli.

Popiežius Pranciškus savaitgalį
viešėdamas Armėnijoje pasmerkė per
Pirmąjį pasaulinį karą osmanų pajėgų
vykdytas armėnų žudynes, vadinda-
mas jas genocidu, o tas pareiškimas iš-

provokavo Turkijos įtūžį. „Ši tragedi-
ja, šis genocidas, deja, žymėjo liūdnos
virtinės didžiųjų praėjusio amžiaus ka-
tastrofų pradžią”, – Jerevane sakė
pontifikas.

Kai Pranciškus genocido terminą
pirmąkart pavartojo Vatikane 2015
metais, minint šių žudynių šimtmečio
metines, supykusi Ankara beveik me-
tams atšaukė savo pasiuntinį prie
Šventojo Sosto.

Popiežius aplankė armėnų geno-
cido memorialą Jerevane, bet per va-
kare vykusias pamaldas kalbėjo nuo-
saikiau.

Krepšininkai ruošiasi Olimpinėms žaidynėms 

Britanijos lietuviams leista rengti Jonines 

Iš Ukrainos perkelta per šimtą lietuvių

Pakartotinos Lentvario dvaro varžytinės

Dabar Lentvario dvaras atrodo apgailėtinai.
15 min.lt nuotrauka

Vėl veikia Panamos kanalas

Ankara neįsileidžia Bundestago narių 

Rusija teigia ištyrusi B. Nemcovo nužudymą

Jeruzalėje restauruojamas Šventasis Kapas 

Šventasis Kapas sulauks restauruotojų. 
Scanpix nuotr.
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Dr. A. Damušio garbei pasodintas šermukšnis

Žydinčiomis sakuroms vilniečiai ir sostinės
svečiai nuo šiol galės gro žėtis ne tik prie Bal-
tojo tilto. Joninių išvakarėse Didlaukio gatvėje

prie Mykolo Romerio universiteto Sociali nių ino-
vacijų laboratorijų centro MRU LAB iškilmingai ati-
darytas Bičiulių sodas. Jame žaliuos ir prof. dr. Adol-
fo Damušio atminimui pasodintas šermukšnis,
įprasminantis jo puoselėtas vertybes: laisvę, de-
mokra tiją, socialinį teisingumą. Simboliš ka, kad tai
įvyko birželio 23-ąją, praėjus 75-eriems metams nuo
sukilimo, kurio vienu organizatorių ir Laikinosios
Lietuvos Vyriausybės nariu jam teko būti.

2016 metais Mykolo Romerio universitetas mini
įkūrimo 25-metį. Bi čiulių sodo atidarymas 2016 m.
birželio 23 d. – vienas iš universiteto įkūrimo pa-
minėjimui skirtų renginių. 

Sodo koncepciją pasiūlė, parinko medžius ir kon-
sultavo japoniško sodo Lietuvoje pradininkas Kęs-
tutis Pta kauskas. Pirmame sodo kūrimo etape jau pa-
sodinti 24 trijų metrų aukščio japoniškų sakurų (lot.

Prunus Sar gen ti) ir 15 dviejų metrų aukščio japo-
niškų šermukšnių (lot. Sorbus Do dong) medžiai. Sodo
koncepcijos autorius japoniškas sakuras ir šer-
mukšnius parinko neatsitiktinai: sakura simboli-
zuoja vidinį orumą, kilnumą, jaunystę ir atsinauji-
nimą, šermukšnis – vidinį grožį, privatumą, taiką ir
prieglobstį. Šie me džiai itin charakteringai atspin-
di ir me tų laikų kaitą – sakuros žydi pava sarį, o ja-
poniški šermukšniai įspū dingai keičia spalvą ru-
denį. 

Atidarymo iškilmėse visiems sodo medžiams
buvo suteikti simboliniai įvairių bendražmogiškų-
jų vertybių pavadinimai bei skirtos specialios de-
dikacijos Mykolo Romerio universitetui, žymiems jį
kūrusiems ir puoselėjusiems profesoriams. Visi Bi-
čiulių sodo mecenatai paminėti specialioje atmini-
mo lentoje. 

Į iškilmingą Bičiulių sodo atida ry mą susirinko
universiteto aka de minė bendruomenė, universiteto
alum nai, socialiniai partneriai, Japo nijos ambasa-

dos atstovai. Tarp susi rinkusių – universiteto alum-
nai Vil niaus meras Remigijus Šimašius, bu vęs Vi-
daus reikalų ministras Saulius Skvernelis, Teisin-
gumo ministerijos viceministras Giedrius Mozū-
raitis, MRU Garbės daktarai – lietuvių išei vijos fi-
losofas, Ohio  universiteto profesorius Algis Mic-
kūnas, Nepriklau somybės akto signataras Česlovas
Juršėnas, kiti garbūs svečiai.

Pasak universiteto rektoriaus doc. dr. Algirdo
Monkevičiaus, Bičiu lių sodas žymi ne tik gražią uni-
versiteto sukaktį. Tai ir universiteto ben druomenės
padėka universiteto kūrėjams, puoselėtojams, ir
universiteto dovana Didlaukio akademiniam mies-
teliui ir Vilniui. 

Mokslo ir tarptautinių ryšių pro rektorė doc. dr.
Ingos Žalėnienė dėkojo garbingiems mecenatams,
universiteto alumnams, darbuotojams, so cia liniams
partneriams, be kurių nebūtų pavykę įgyvendinti
šios gražios idėjos.

„Draugo” info

Vidmantas Valiušaitis, MRU Adolfo Damušio demokratijos studijų centro direktorius, prie prof. dr. Adolfui Damušiui skirto atminimo medžio, įprasminančio jo puoselėtas verty-
bes: laisvę, demokratiją, socialinį teisingumą. Rengėjų nuotraukos

Susidomėjimas tautiniu 
kostiumu – didelis!
Atkelta iš 1 psl.

Organizatoriai džiaugėsi sulaukę daugybę pa-
raiškų ir įspūdingų tautinių kostiumų nuotraukų
iš visos Lietuvos. Konkurso nugalėtojus rinko spe-
cialistų, žymių visuomenės ir kultūros žmonių
vertinimo komisija: režisierius Vytenis Pauliukai-
tis, drabužių dizainerė, Vilniaus dailės akademijos
Kostiumo dizaino katedros profesorė Jolanta Ta-
laikytė, liaudies dainų atlikėja Veronika Povilio-
nienė, jaunas perspektyvus aktorius ir režisierius
Paulius Markevičius, dailėtyrininkė dr. Teresė Jur-
kuvienė. Drabužiai buvo vertinami pagal tai, kaip
jie atitinka vieną ar kitą istorinį laikotarpį, regio-
ną, kokia jų dalių – audinių, rankdarbių ir siuvinių
– kokybė.

Dalyviai varžėsi keliose kategorijose: prizas už
„Geriausius šeimos tautinius kostiumus” atiteko
Garnių šeimai iš Kauno, „Geriausio moteriško
tautinio kostiumo” apdovanojimą gavo Birutė Ne-
mčinskienė, taip pat kaunietė, o „Geriausio vyriš-
ko tautinio kostiumo” – anykštietis Vilius Paške-
vičius, kategorijoje „Vaikiškas tautinis kostiumas”
šauniausiai pasirodė vilnietė Ieva Šivickaitė, „Ge-
riausiais bendrijos tautiniais kostiumais” paskelbti
klaipėdiečių Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Bi-
rutės karininkų šeimų moterų draugijos drabužiai,
kategorijoje „Geriausi mėgėjų meno grupės tauti-
niai kostiumai” komisijos sprendimu nugalėtoja pri-
pažinta tautinių šokių grupė „Ąžuolas” iš Garliavos,
o už „Geriausius folkloro grupės tautinius kostiu-
mus” buvo apdovanotas folkloro ansamblis „Se-
luona” iš Zarasų. Pastebėti bei įvertinti buvo ir žiū-

rovai, atėję į renginį su savo tautiniais drabužiais –
jie buvo apdovanoti organizatorių prizais. 

Visą reginį lydėjo originali, vientisa world mu-
sic stiliaus kompozicija, kurios sumanytojas ir kū-
rėjas Saulius Petreikis – išskirtinio talento atlikėjas,
grojantis įvairiausiais pučiamaisiais ir kitais mu-
zikos instrumentais – nuo profesionalių iki įvairių
tautų liaudies. Didesnė dalis skambėjusių kūrinių –
naujai sukurti, o juos su S. Petreikio grupe – And-
riumi Kairiu (mušamieji), Donatu Petreikiu (sak-
sofonas, gitaros), Raimundu Dauginu (klavišiniai) ir
Vytautu Mikeliūnu (smuikas) – visiškai naujame, ne-

tikėtame amplua atliko Ieva Zasimauskaitė, Karolis
Ramoška, taip pat Artūro Noviko džiazo mokyklos
vokalinis ansamblis „Jazz Island”, dainininkės Rasa
Serra ir Loreta Sungailienė. 

Pasitikdamas 2017-uosius, Tautinio kostiumo me-
tus, ir skatindamas visuomenę domėtis nacionalinių
drabužių prigimtimi, kultūrine bei menine jų verte,
Lietuvos liaudies kultūros centras Tautinio kostiu-
mo konkursą surengė jau antrą kartą. 

Eglė Ladigienė – LLKC atstovė informacijai

Apdovanojimą už geriausią vyrišką kostiumą pelnė Vilius Paškevičius (c.) LLKC nuotr.
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DALIA AUGŪNIENĖ

2016 m. vasario 12 d. suėjo vieneri
metai, kai Amžinybėn išėjo Lietuvos
laisvės kovotojų garbės narys, Lietuvos
rezistencijos aktyvus dalyvis, Lietuvos
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordi-
no kavalierius Jonas Mildažis.

Mes Floridoje Joną pažinojome
kaip draugišką, santūrų, sve-
tingą bičiulį, kuris aktyviai

dalyvavo Palm Beach apylinkės lietu-
vių organizacijose: Lietuvių Ben-
druomenėje, BALFe, Lietuvos vyčiuo-
se. Ypač artimas jam buvo BALFas, ku-
rio Palm Beach skyriui Jonas porą
metų vadovavo. Nepamiršo Jonas ir fi-
nansiškai remti lietuviškas organiza-
cijas, ypač dosniai  paremdamas Lie-
tuvos laisvės kovotojų organizaciją
Lietuvoje.

Atvykęs po Antrojo pasaulinio
karo į JAV, Jonas pradžioje apsigyve-
no Čikagoje, vėliau jos apylinkėse.
Dirbo įvairius darbus, kol pagaliau ta-
pęs kontraktoriumi įsteigė savo įmonę.
Su žmona Terese Česnaite augino duk-
rą Aušrą ir sūnų Gytį. Atrodė, kad atei-
tis po sunkių pergyvenimų bus rami ir
užtikrinta, tačiau sunki liga pakirto
Jono žmoną. Jonas 1985 metais nutarė
persikelti į Floridą. Su antrąja žmona
Roma Ivanauskiene įsikūrė North
Palm Beach, nuosavame name su di-
deliu sodu. Abu mėgo žmones ir jų
namų durys buvo vienodai atviros ne
tik vietiniams, bet ir iš kitur atva-
žiuojantiems svečiams. Tokį mes pažinojome Joną
Floridoje.

Nežinomoji Jono Mildažio praeitis

Tačiau Jono gyvenimo knygoje buvo ir rečiau
atskleidžiamų skyrelių. Apie jo rezistencinę veik-
lą Lietuvoje vokiečių okupacijos metais, apie areš-
tus išgyventus nacių kalėjimuose, mažai kas žino-
jo. Jonas nemėgo apie tai kalbėti: „Kam tai įdomu?
Tai praeitis”, – sakydavo jis. Šiandien, kai pasaulyje
vyksta baisios suirutės, kai Europoje ir Artimuo-
siuose Rytuose siaučia idėjų karai, norisi prisiminti
Joną Mildažį ir visus rezistentus, kurie Antrojo pa-
saulinio karo pabaigoje už veiklą prieš okupantus,
už slaptą pogrindžio spaudos spausdinimo ir pla-
tinimo darbą, buvo nacių suimti, kalinti, kankinti
ir pasmerkti. Šiandien reikia priminti, ypač mūsų
jaunąjai kartai, ką gali atlikti garbingi laisvę ir tė-
vynę mylintys žmonės. Tad kas gi buvo Jonas Mil-
dažis, rezistentas, laisvės kovotojas, kokia buvo jo
šeima, kaip jis augo ir brendo?

Jonas Mildažis gimė 1920 m. spalio 11 d. Mari-
jampolėje, ūkininko šeimoje. Šeima buvo didelė—
augo dešimt vaikų, tad gyvenimas nebuvo lengvas.
Pradžios mokyklą baigė Meškučių kaime ir moks-
lą tęsė Marijampolės gimnazijoje. Tačiau jam bai-
gus tik porą klasių mirė tėvas ir Jonas turėjo nu-
traukti mokslą ir padėti motinai ūkyje. Po metų, mo-
tinos raginamas, jis persikėlė į Kauną, kad galėtų
toliau mokytis. Jonas vakarais lankė suaugusiųjų
gimnaziją, o dienos metu dirbo metalo dirbtuvėje,
užsidirbti pinigų pragyvenimui.

Rezistencinės veiklos pradžia

Lietuvoje tuo laiku visi jaunuoliai turėdavo at-
likti karinę prievolę, tad Jonas savanoriu įstojo į ka-
riuomenę. Jis tarnavo kariuomenėje 1940 m. per pir-
mą sovietų okupaciją, ir 1941 m. vokiečiams užėmus
Lietuvą. Tik 1942 m. jam pavyko su fiktyviais ligos
dokumentais pagaliau iš kariuomenės išstoti. Jonas
apsigyveno pas seserį Izabelę Tvarijonavičienę
Kaune, Parodos gatvėje, ir čia prasidėjo jo rezis-
tencinė veikla. Pas seserį gyveno du studentai,
Lietuvos Laisvės kovotojai, kurie platino pogrindžio

Lietuvos laisvės kovotojas Jonas Mildažis –
vieno rezistento istorija

spaudą. Slapti laikraštėliai buvo slepiami slėptuvėj
iškastoje po Izabelės ir jos vyro butu. Studentams rei-
kėjo žmonių, kurie padėtų platinti pogrindžio spau-
dą, ir jie prikalbino Joną Mildažį.

Šiandien sunku įsivaizduoti, kokiomis sąlygomis
reikėjo slaptą spaudą spausdinti ir platinti. Laik-
raštėlių leidybai reikėjo pasirūpinti popieriumi, ra-
šalu, spausdinimo mašinomis. O platinimui reikėjo
ne tik žmonių, reikėjo ir dviračio ar kitokios susi-
siekimo priemonės pogrindžio laikraštėliams išve-
žioti, išdalinti platintojams ar pavieniams asme-
nims. Tuo tarpu vokiečių okupacija vis griežtėjo. Kai-
me žmonės dar šiaip taip vertėsi, tačiau miestuose
visko trūko – maisto, kuro, muilo, drabužių, nes vis-
kas buvo rekvizuojama vokiečių kariuomenei. Net ir
žmonių judėjimas miestuose buvo ribojamas – mies-
tuose buvo galima vaikščioti gatvėmis tik iki de-
šimtos valandos nakties, o po to buvo uždrausta išei-
ti iš namų. Norint keliauti iš vienos vietos į kitą rei-
kėdavo gauti leidimus.

Vokiečiams užėmus Lietuvą 1941 metais, uni-
versitetai kurį laiką dar veikė, tačiau 1943 m. kovo
mėn. universitetai buvo uždaryti. Leista tik pasku-
tiniųjų kursų studentams užbaigti mokslo metus.
Kiekvienas jaunuolis ar jaunuolė turėjo įsidarbinti,
nes be darbo pažymėjimo buvo siunčiami darbams
į Vokietiją, o jauni vyrai imami į kariuomenę. Ne-
paisant karo meto sąlygų, visoje Lietuvoje vis dėl to
vyko rezistencija, buvo spausdinami pogrindžio
laikraštėliai, skleidžiama informacija apie nacių
žiaurumus. Lietuviai buvo raginami nepasiduoti,
priešintis okupantams.

Slapta spaustuvė brolio namuose

Vokiečiams atradus porą slaptų spaustuvių,
Laisvės kovotojai nutarė naują spaustuvę įrengti to-
liau—Laumėnuose, Jono brolio, Antano Mildažio na-
muose netoli Kauno. Buvo iškastas slaptas rūsys po
namais ir ten įrengta spaustuvė, įvesta elektra.
Spaustuvėje buvo pravesta ventiliacija, bet nelabai
gera, ir dirbantieji dėl oro trūkumo turėdavo kas va-
landą keistis. Tokiose sunkiose sąlygose buvo spaus-
dinami įvairūs pogrindžio laikraštėliai, daugiausia
„Laisvės kovotojas”, kurio tiražas pasiekė net 5 000
egzempliorių.

Jonui Mildažiui buvo pavesta or-
ganizuoti visą spausdinimo ir platini-
mo darbą. Politinis kalinys Povilas
Žičkus 1947 metais, lietuvių laikrašty-
je Vokietijoje ,,Žiburiai” aprašė to meto
nacių pastangas susekti Lietuvos re-
zistencijos centrus, surasti slaptas
spaustuves ir suimti rezistentus,
straipsnyje „Landsberg-Bayreuth”
(1947 m. VIII mėn. 23 d., Nr. 34, 93).

Rezistentų suėmimai ir įkalinimai

Kovodamos prieš nacių persekio-
jimą visos Lietuvos politinės partijos ir
rezistencinės organizacijos susivieni-
jo į Vyriausią Lietuvos išlaisvinimo ko-
mitetą (VLIKą). Komiteto uždavinys
buvo informuoti lietuvius apie nacių
vykdomus žiaurumus, raginti prie-
šintis naciams, nepildyti jų įsakymų.
Rezistencinės organizacijos turėjo ra-
dijo siųstuvą, kuriuo buvo susisiekta su
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Čekijos pog-
rindžiu. Buvo net siunčiami žmonės į
kitas valstybes.

Naciai 1943 metais buvo suėmę
pogrindžio darbuotojus, tarp jų ir Joną
Mildažį, kurį, trūkstant įrodymų, pa-
leido. 1944 m. balandžio mėn. gestapas
pagaliau surado slaptą spaustuvę Lau-
mėnuose, radijo siųstuvą, ir suėmė
svarbiausius VLIKo ir rezistencijos
narius, tarp jų ir Joną Mildažį, iš viso
27 žmones. Suimtieji buvo nuvežti į
Kauno kalėjimą, kur prasidėjo tardy-
mai ir kankinimai. Suimtieji buvo mu-
šami, žiauriausiais būdais kankina-
mi. Povilas Žičkus savo atsiminimuo-

se rašo, kad didžiausius kankinimus patyrė Jonas
Mildažis ir Juozas Rudokas.

Vokiečiams traukiantis ir rusų frontui artėjant,
suimtieji Lietuvos rezistentai buvo vežami gilyn į Vo-
kietiją, į nacių kalėjimus. Iš Kauno kalėjimo kalinius
vežė į Ragainės, Įsrutės, Karaliaučiaus, Alensteino,
Landsbergio-prie-Vartos, Berlyno ir Bayreutho ka-
lėjimus. Kaliniai buvo verčiami kasti apkasus, ties-
ti elektros kabelius, dirbti fabrikuose sunkiausiose
sąlygose.

Nuo šalčio, bado ir kankinimų kalinių tarpe pra-
sidėjo ligos, mirtys. 1945 m. balandžio mėn. Bayreutho
kalėjime esančius lietuvius rezistentus išlaisvino
Amerikos kariai.

Likimas po išlaisvinimo 

Laisvė! Koks stebuklingas žodis paleistiesiems re-
zistentams. Tačiau po baisių kalėjimo sąlygų, kan-
kinimų, ne visi galėjo ilgai džiaugtis laisve. Jonas Ru-
dokas, kuris kaip ir Jonas Mildažis, buvo daugiausiai
kankinamas, mirė laisvėje pagyvenęs vos kelias sa-
vaites. Kiti, kurie kalėjimuose susirgo džiova, buvo
išvežti į ligonines. Jonas Mildažis apsigyveno Er-
langene, dvejus metus studijavo mediciną, dalyvavo
studentų gyvenime, priklausė studentų organizaci-
jai „Šviesa”. Po karo, Lietuvai likus okupuotai, ne-
bebuvo galimybių sugrįžti į Tėvynę, tad prasidėjus
emigracijai Jonas paliko Vokietiją ir įsikūrė Ame-
rikoje, kur jo laukė visai kitoks gyvenimas.

Jono Mildažio rezistencinė veikla yra aprašyta ke-
liose knygose: Edvardo Buroko knygoje „Pūtėme prieš
vėją” (penkta dalis, 2011m. Vilnius), „Lietuvos lais-
vės kovotojų sąjunga 1940–2000” (2001 m. Kaunas),
„Laisvės besiekiant” (1983 m. Čikaga), „Antanas
Mildažis ir artimiausieji jo bendražygiai” (2005 m.
Naujasis lankas). Kiek žinau, Jono Mildažio duktė
Aušra yra angliškai užrašiusi tėvelio atsiminimus. 

Kuriant Kauno marias buvo užtvindinta daug vie-
tovių, tarp jų ir Laumėnai bei brolio Antano Milda-
žio namai, kurių rūsyje veikė Lietuvos laisvės ko-
votojų spaustuvė. Tikėkime, kad kada nors prie
Kauno marių bus nurodyta, kurioje vietoje kadaise
buvo Laumėnai ir slaptoji spaustuvė, kad lankytojai
galėtų nors mintimis atiduoti pagarbą kovojusiems
už Lietuvos laisvę.

Jonas Mildažis anksti pradėjo rezistencinę veiklą.
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Remkime Draugo fondą
Prisiminkite Draugo fondą savo testa-
mente. Keletas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą dau-
gelį metų! 

Draugo fondas
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629

www.draugofondas.org

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

DAntŲ GYDYtOjAi

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

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

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

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 

PASLAUGOS

Plaunu, atnaujinu, dažau tvoras,
laiptus, verandas, „dekus”. 

Dažau namus,
butus, daugiabučius. 

Tel. 773-895-2461 Romas

Gerbiamieji, 

tęsiama labai graži, unikali mūsų visų tradicija – Liepos 6-ąją, lygiai 9 val.
v. Lietuvos laiku, lietuviai visame pasaulyje, kad ir kur bebūtų, vienu metu
kviečiami giedoti „Tautišką giesmę”.

Jums – užsienio lietuvių organizacijų, įstaigų, žiniasklaidos priemonių
vadovams – perduodame nuoširdų akcijos organizatorių prašymą ir šiais
metais jungtis į vieningą mūsų Himno giedojimą. Tegul žodžiai „Lietuva,
Tėvyne mūsų” sujungia įvairiuose pasaulio miestuose ir miesteliuose
gyvuojančią Globalią Lietuvą, tegul ši unikali tradicija skleidžia žinią apie
Lietuvą mūsų, gyvenančių užsienyje, kaimynams, kolegoms, draugams ir
tiesiog praeiviams.

Organizatoriai tikisi, kad augantis visuotinio himno giedojimo mastas leis
siekti ambicingų tikslų – švenčiant Valstybės atkūrimo šimtmetį, 2018-
aisiais, suburti 4 milijonus lietuvių visame pasaulyje!

Kaip galite skleisti ir auginti 
„Tautiškos giesmės aplink pasaulį” tradiciją 

• Liepos 6 d. suburkite giedoti „Tautišką giesmę” savo kolegas, ben-
druomenę, šeimą ir draugus. Kurkite šventę, savas Valstybės dienos šventi-
mo tradicijas, pasipuoškite Lietuvos atributika. Rekomenduojame giedoti
lauke, reprezentacinėse miesto vietose.   

• Praneškite apie savo planus (šalį, miestą, susibūrimo vietą, iniciatyvas
ir akcijas) projekto organizatoriams el.paštu info@tautiskagiesme.lt. Visos
organizatoriams praneštos vietos bus skelbiamos oficialiais iniciatyvos kana-
lais, kad galėtų į jas ateiti daugiau žmonių (pvz., keliaujantys). 

• Įamžinkite iniciatyvą. Transliuokite himno giedojimą tiesiogiai per
„Facebook live”. Patogiausia tai daryti filmuojant telefonu, įsijungus
„Facebook” programėlę ir paspaudos „Facebook live” ikoną. Transliacijai
būtinai naudokite #tautiskagiesme.

Filmuokite ir fotografuokite. Įamžintas akimirkas įkelkite į www.tautiska-
giesme.lt arba siųskite el. paštu info@tautiskagiesme.lt. Iš gautų vaizdo įrašų
bus sukurtas unikalus po pasaulį pabirusių lietuvių vieningai giedamo
himno vaizdo įrašas!

• Skleiskite žinią. Apie giedojimą praneškite socialiniuose tinkluose, nau-
dodami žymą #tautiskagiesme. 

Skleiskite žinią per vietos lietuvių žiniasklaidą (iniciatyvos organizatoriai
gali jums pateikti iniciatyvos reklaminę medžiagą – spaudos maketus-kvieti-
mus, plakatų maketus, 30 sek.TV įrašą-kvietimą, 30 sek. audio įrašą-kvietimą,
elektroninius skydelius, himno melodijos audio įrašą).

Skleiskite žinią apie unikalią lietuvių tradiciją jūsų šalies žiniasklaidoje. 
Dėl iškilusių organizacinių šventės klausimų ar reklaminės medžiagos kvie-
čiame kreiptis el. paštu info@tautiskagiesme.lt
Taip pat maloniai kviečiame jungtis prie šiai akcijai sukurtos ,,Facebook” tink-
lo paskyros https://www.facebook.com/tautiskagiesme.

Lina Žukauskaitė, 
Užsienio lietuvių departamento prie Užsienio reikalų ministerijos

I direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

Kurkite
šventę
sau ir
savo
šaliai! 

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,

4545 W. 63rd. St., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-585-9500 www.draugas.org

Tapkite  

DRAUGO 
skaitytojais

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Mielos mamytes, tėveliai, močiutės, se-
neliai ir vaikeliai!!! Šį rudenį planuojame ati-
daryti lietuvišką mokyklėlę. Norinčius leis-
ti vaikučius į mokyklėlę kviečiame registruotis
el. paštu: dalyciukas@gmail.com arba tel.
630-402-5828. Registruojame iki rugpjū-
čio 1 d. – JAV LB  Pietvakarių Floridos val-
dyba.

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) liepos 3 d. 10 val. r. švęsime 14-
tąjį eilinį metų sekmadienį ir paminėsime
Amerikos Nepriklausomybės šventę.  Eu-
charistijos šventimą atnašaus kunigas Ge-
diminas Keršys. Šv. Mišios lietuviškai taip pat
atnašaujamos ketvirtadieniais 8:30 val. r.
Kviečiame praleisti laiko maldoje mūsų
Švč. Sakramento adoracijos koplyčioje, kuri
atdara kiekvieną dieną nuo 6 val. r. iki 9 val.
v. (įėjimas pro pagrindines duris iš 44-tos
gatvės).

� LDM galerijoje „Siela” (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439), iki rugsėjo 24 d. veiks
paroda „Žmonės”. Parodoje bus eksponuo-
jami tapybos, grafikos, ir keramikos darbai
kurie yra saugomi Lietuvių dailės muziejaus
saugyklose. Visi kviečiami apsilankyti!

� Birželio 28 d., antradienį, 6:30 val. v. LR 
generalinis konsulatas New Yorke maloniai
kviečia į muzikinį monologą „What it means
to be Lithuanian” su atlikėju, dainų ir mu-
zikos autoriumi bei aktyvistu Jurgiu Didžiuliu.
Teatralizuoto muzikinio pasirodymo metu bus
galima išgirsti naujausias atlikėjo dainas bei
„Inculto” laikų kūrinius. Norintys dalyvauti
prašome registruotis el. paštu ny.rengi-
niai@ urm.lt.

� Birželio 30 d., ketvirtadienį, 6:30 val. v.
Upstairs rooftop lounge (Kimberly hotel, 145
E 50th St., New York, NY 10022) kviečia-
me į New Yorko lietuvių profesionalų susi-
rinkimą (NYLP social). Bendrausime, da-
linsimės profesine patirtimi bei idėjomis ir

pakviesime neseniai atvykusius į New Yor-
ką į mūsų bendruomenės ratą.

� Birželio 30 d., ketvirtadienį, 7 val. v.  Joe’s
pub (425 Lafayette St., New York, NY
10003) kviečiame į smuikininko Abraham
Brody pasirodymą, kurio metu bus atlieka-
mos lietuvių liaudies dainų interpretacijos. 

� Liepos 4 d., pirmadienį, 1 val p. p. LR
ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas
maloniai kviečia XV Lietuvių tautinių šokių
šventės dalyvius ir JAV lietuvių bendruo-
menės narius praleisti liepos 4 dienos po-
pietę kartu su LR Seimo pirmininke Loreta
Graužiniene, Kultūros ministru Šarūnu Bi-
ručiu ir Lietuvos diplomatais Lietuvos am-
basadoje JAV (2622 16th St., NW, Was-
hington, DC 20009). Atidarysime Prezidentui
Kaziui Griniui skirtą parodą, kartu prisi-
minsime Šokių šventės akimirkas ir pami-
nėsime Lietuvos Valstybingumo bei JAV ne-
priklausomybės dienas. Norintiems apsi-
lankyti būtina registruotis iki birželio 30 d.
el. paštu rsvp.us@urm.lt.

� Liepos 9 d., šeštadienį, 4 val. p. p. Hochs-
tein School of Music and Dance Performance
Hall (50 N. Plymouth Ave., Rochester, NY
14614) LSMU tautinių šokių ansamblis „Ave
Vita” kviečia į koncertą, kuriame susipins šo-
kiai, dainos ir tradiciniais liaudies instru-
mentais atliekama muzika. Bilietus galima
užsisakyti el. paštu sjuodeikytep@gmail.com
arba paskambinus tel. 585-489-5668
(Skirmantė J. Philippone).

� Liepos 24 d., sekmadienį, 11 val r. Sis-
ters of Immaculate Conception (600 Liber-
ty Highway, Putnam, CT 06260–2503) or-
ganizuojamas piknikas – lietuvių susiartinimo
šventė. Šventė prasidės šv. Mišiomis, vėliau
pietūs, užsiėmimai ir įvairios pramogos. Veiks
lietuviška mugė. Daugiau informacijos el.
paštu aidask@aol.com (šventės ruošos ko-
miteto pirm. Aidas Kupčinskas).

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

Išeina tris kartus per savaitę
– antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

www.draugas.org

Čia tik maža dalis visų savanorių-talkininkų, kurie padėjo parduoti ,,jau pamylėtus, bet
dar gerus” daiktus ir rūbus Atetininkų namų, Lemont IL, išlaikymui. Gaires daiktų rinki-
mui, rūšiavimui, įkainavimui bei pardavimui teikė Raminta Marchertienė. Pardavimas
vyko du savaitgalius – birželio 16, 17 ir 18 bei 23, 24 ir 25 dienomis – šešias pilnas die-
nas. Stovi (iš k.):   Marytė Vasiliauskienė, Raminta Marchertienė, Rimantas Gurauskas,
Loreta Grybauskienė, Pranutė Domanskienė, Teresė Kazlauskienė ir Vida Maleiškienė.  

Lidijos Ringienės info ir nuotr.

Ačiū talkininkams!

Dėmesio! Kino studija Baltimorėje 
ieškos jaunų aktorių

Lietuvos kino gamybos studija ,,Studio Uljana Kim”, remiama Lietuvos kino
centro, ruošiasi rengti vaikų-aktorių atranką Amerikoje,skirtą būsimam
Tomo Vengrio filmui ,,Tėvynė mūsų”.

XV Lietuvių tautinių šokių šventė yra ypatingas renginys!
Kartu su visais mes atvyksime į Baltimorę liepos 1–3 dienomis.

Skubiai ieškome kontaktų su šventėje dalyvaujančiu jaunimu,
jų vadovais ir tėveliais! Bet kokia pagalba yra labai laukiama!

Filmui ieškome:
berniukų: 11–13 metų (apytikriai)
mergaičių: 13–15 metų (apytikriai)

Iš anksto dėkojame!
Iki greito susitikimo Baltimorėje!

Pagarbiai,

Dovilė Gasiūnaitė
Aktorių atrankos režisierė

mob.: +370-6161-5779
skype: dosagitta

el.paštas: dosagitta@gmail.com
http://draugokalendorius.org


