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Įgūdžiai be vaizduotės yra amatas, o vaizduotė be įgūdžių – modernus menas – Tom Stoppard

LITHUANIAN�WORLD-WIDE�NEWS

DRAUGAS
LITHUANIAN�WORLD-WIDE�NEWS

DRAUGAS
LITHUANIAN�WORLD-WIDE�NEWS

DRAUGAS
Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 240 dienos

Susitikimas su ,,kitokiu” 
V. Landsbergiu – 3 psl.

,,Saulutė” tarė ,,sudie” 
generaliniam konsului – 9 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Birželio 7 d. Rokiškyje dvariš-
kai, nes vyko Tyzenhauzų dva-
ro menėje (ten dabar įsikūręs

Rokiškio krašto muziejus), litera-
tūros šventės metu buvo paskelbtas
rašinio konkursas, skirtas prisi-
minti dvi neišskiriamas drauges –
rokiškėnes Ales, likimo nublokštas
už Atlanto ir tapusias vienomis žy-
miau sių moterų veikėjų Jungtinių
Amerikos Valstijų lietuvių bendruo -
menėje ir Lietuvoje – rašytoją Alę
Rūtą – Eleną Viktoriją Nakaitę-Arba -
čiauskienę-Arbienę ir mecena tę, žy-
maus išeivijos verslininko Juozo
Kazicko žmoną Aleksandrą Kalvė-
naitę-Kazickienę („Alės Rūtos ir
Aleksandros Kazickienės vardų esė
konkursas”).                             – 3 psl. 

Kur kasmet susitinka
menas su verslu

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Baigėsi keturias dienas trukusi „Vilniu-
sArt’17” šiuolaikinio meno mugė ne tik
Lietuvoje ar Baltijos šalyse, tačiau ir vi-

same Rytų Europos regione. Šiemet vyko jau
aštuntoji, ir kasmet ji tampa vis garsesnė, jos
prestižas kyla kaip ant mielių.              – 6 psl. 

Pursluojanti meno niagara Vilniuje

Rašinio konkursas
A. Rūtos ir 

A. Kazickienės
atminimui 

Jūratė Kazickaitė-Altman skelbia litera-
tū  ros konkursą.

Vijolė Arbas pristato literatūros konkurso
nuos tatus.

Geriausiu „ArtVilnius’17” jaunuoju menininku (iki 35 m.) išrinktas Povi-
las Ramanauskas
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Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio
auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠAL-
FASS) – viena seniausių, stipriau-

sių ir aktyviausių Lietuvių sporto or-
ganizacijų išeivijoje. Būtent ŠALFASS
priklauso ir šiemet jau 10-ąjį kartą vyk-
siančių Pasaulio lietuvių sporto žaidy-
nių idėja.

Iš Vokietijos persikėlė į JAV

ŠALFASS ištakos veda į Augsbur-
gą, pokario Vokietiją, kur 1947-aisiais
įkurtas Vyriausiasis fizinio auklėjimo
ir sporto komitetas (VFASK) sutel-
kiant sportui neabejingų mūsų tau-
tiečių veiklą pabėgėlių stovyklose.

Didelei daliai emigrantų atsidūrus
užjūryje, po poros metų VFASK persi-
kėlė į JAV. Dar po 2 metų nutarta reng-
ti kasmetines Šiaurės Amerikos lietu-
vių žaidynes, kuriose iki dabar varžo-
si stipriausi Kanados ir Jungtinių
Amerikos Valstijų lietuviai – sporto mėgėjai.

1965 metais organizacija buvo pervadinta į da-
bartinę Šiaurės Amerikos fizinio auklėjimo ir spor-
to sąjungą. Per beveik 7 dešimtmečius besitęsiančią
ŠALFASS istoriją organizuota dešimtys kelionių į ki-
tus žemynus, Šiaurės Amerikos lietuvių krepši-
ninkų rinktinė sėkmingai rungtyniavo Pietų Ame-
rikoje, Australijoje, netgi Sovietų Lietuvoje, tinkli-
ninkės ne kartą puikiai kovojo prieš pajėgias Eu-
ropos šalių komandas.

1978-aisiais ŠALFASS suorganizavo ir pirmąsias
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, kurios įvyko To-
ronte (Kanada).

Ilgainiui ŠALFASS veiklą perėmė jau trečioji
emigrantų karta. Šiandien 4 Sąjungos Centro val-
dybos nariai yra Lietuvoje gimę „trečiabangiai”, o
kiti 4 – gimę JAV ir Kanadoje.

Tačiau pagrindiniai organizacijos tikslai nesi-
keičia – tiek neseniai atvykę, tiek Šiaurės Amerikoje
gimę lietuviai per sportą ir kūno kultūrą įtraukia-
mi į platesnę visuomeninę veiklą, skatinami išlaikyti
tautinį paveldą, lankytis Lietuvoje ir burtis į lietu-
viškus atletų klubus, bendraminčių sportuojančių
tautiečių grupes.

„Kaip taikliai yra išsireiškęs buvęs ŠALFASS
pirmininkas, Lietuvos Respublikos prezidentas Val-
das Adamkus – dabar vienas svarbiausių mūsų
visų tikslų yra ‘gyvosios lietuvybės’ išlaikymas iš-
eivijos tarpe. To ir siekiame. Sportas kaip niekas ki-
tas puikiai suvienija po visą pasaulį išsibarsčiusią
‘globalią Lietuvą’, todėl esu įsitikinęs, kad didžiau-
sia išeivijos sportininkų organizacija taps vienu pa-
grindinių tiltų užsienio lietuvių ryšiams su savo gim-
tine, etnine Tėvyne. Ir ŠALFASS tam yra pasiruo-
šusi”, – teigia dabartinis sąjungos vadovas Laurynas
Misevičius.

Pats L. Misevičius į JAV išvyko prabėgus kele-
tui metų po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.
ŠALFASS jis vadovauja jau dešimtį metų.

Į Kauną atvyks gausi delegacija

Dešimtosiose Pasaulio lietuvių sporto žaidynė-

se Kaune birželio 30 – liepos 2 dienomis ŠALFASS
žada atstovauti daugiau nei 300 sportininkų.

„Kaune turėsime per  10 sporto šakų atstovų, di-
džiausia, aišku, lietuvių sporto šakos Nr. 1 – krepšinio
– dalyvių grupė. Bus 5 vyrų komandos, 2 moterų ir
3 vaikų (iš viso – 150 žaidėjų), su krepšininkais sie-
jamos rimčiausios medalių viltys. Juk neveltui Či-
kagos ‘Lituanica’ laimėjo pastarąsias trejas Pasau-
lio lietuvių sporto žaidynes, o komandos branduolys
išliko tas pats jau gal 15 metų. ‘Vėjų miesto’ atstovai
yra daugkartiniai ŠALFASS pirmenybių nugalėto-
jai, o pergalių seriją pratęsė prieš keletą dienų įvy-
kusiose 67-osiose užjūrio pirmenybėse Hamiltone
(Kanada). Medaliai ir laimėjimai, žinoma, visiems
yra svarbu, dėl to juk sportininkai ir dalyvauja var-
žybose. Todėl ir yra fiksuojami rezultatai bei skel-
biami čempionai ir prizininkai. Tačiau tokiose var-
žybose, kaip Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, svar-
biausia yra vieningos bendruomenės dvasia, nes
kiekvieną turnyrą ar dvikovą laimės lietuviai, vi-
siškai nesvarbu ar iš Lietuvos, ar iš Amerikos, ar iš
Anglijos, ar iš egzotiško sportine prasme Ekvadoro.
Tokiuose renginiuose užgimsta draugystės, kurios
tęsiasi ištisą gyvenimą, iš kartos į kartą. Joms ne-
bai sūs jokie atstumai”, – kalbėjo L. Misevičius.

Šiaurės Amerikoje vyksta įvairios vietos lietu-
vių varžybos, kai kurios lietuvių komandos daly-
vauja vietiniuose čempionatuose.

ŠALFASS organizavo jau 67 Šiaurės Amerikos
lietuvių krepšinio turnyrus, kurie vyksta kartą
per metus. Jau beveik 2 dešimtmečiai ŠALFASS kar-
tu su Lietuvos ambasada Washingtone taip pat or-
ganizuoja lietuvių komandų ir kitų diplomatinių at-
stovybių krepšinio turnyrą.

Pastaraisiais metais vis daugiau dalyvių su-
traukia ŠALFASS stalo teniso pirmenybės. Neveltui
ir į Pasaulio lietuvių sporto žaidynes vyksta apie 20
stalo teniso mėgėjų iš Šiaurės Amerikos.

Išugdė ir sporto žvaigždžių

Didelė Šiaurės Amerikos lietuvių bendruome-
nė yra išugdžiusi ir ne vieną išties rimtą, aukšto

meistriškumo sportininką.
„Šiaurės Amerikos lietuvių ben-

druomenė per praėjusį šimtmetį iš-
ugdė dešimtis garsių sportininkų,
pradedant pasaulio bokso čempiono
niujorkiečiu Jacku Sharkey (Juozas
Povilas Žukauskas), 4-ąją vietą pajė-
giausių planetos tenisininkų reitinge
užėmusiu Vitu Gerulaičiu, beisbolo
žvaigždėmis Eddie Waitkumi ir John-
ny Unitu, Amerikos futbolo gigan-
tais Dicku Butkum bei Joe Jurevi-
čiumi, kurį dar ir man teko ne kartą
sutikti ŠALFASS... krepšinio turnyre
ginant Clevelando ‘Žaibo’ senjorų ko-
mandos garbę. Kanados lietuviai pa-
grįstai didžiuojasi Klevo lapo šalies
stalo tenisą į pergales vedusiu Jonu

Nešukaičiu, kurio auklėtinių tarpe
išsiskyrė ir jo dukros Violetta bei Glo-
ria Nešukaitytės, NBA duonos raga-
vusiu buvusiu Kanados vyrų krepšinio
rinktinės vyr. treneriu Leo Rautiniu

bei jo sūnum Andy, du kartus šios šalies šachmatų
pirmenybes laimėjusiu Povilu Vaitoniu. Šį sąrašą ga-
lima būtų tęsti dar bent porą puslapių”, – didžiavo-
si L. Misevičius.

Sportas užatlantės lietuviams padeda išlaikyti
tarpusavio ryšius. Pačiam L. Misevičiui Pasaulio lie-
tuvių sporto žaidynės, jo prisipažinimu, yra keleto
metų darbo įvertinimas.

„Man asmeniškai Pasaulio lietuvių sporto žai-
dynės vainikuoja kryptingą ketverių metų darbą,
kuomet stengiamasi suburti pajėgiausius Šiaurės
Amerikos lietuvius sporto mėgėjus. Esu ŠALFASS
delegacijos vadovas jau trečią kartą šių žaidynių is-
torijoje, labai malonu, kad šiemet gimtajame Kaune
organizatoriai sulauks rekordinės mūsų delegacijos.
Tai pats didžiausias visos organizacijos pastangų
įvertinimas, o aš jau dabar jaučiuosi kaip devinta-
me danguje. Manau, nesuklysiu pareiškęs, kad dau-
geliui išeivijos sportininkų mėgėjų dalyvavimas
tokiame fantastiškame renginyje prilygsta Olimpi-
nėms žaidynėms, į kurias papuola vos keletas la-
biausiai pasižymėjusiųjų. Kartą dalyvavęs Pasaulio
lietuvių sporto žaidynėse to pasakiško jausmo ne-
užmirši visą likusį gyvenimą”, – teigia jis.

Suprantama, JAV ir Kanados lietuviai negyve-
na vien sportu. O ir skirtingų kartų pomėgiai ski-
riasi.

„Lietuviški renginiai tiek JAV, tiek Kanadoje
vyksta nuolat beveik visuose didmiesčiuose – juk
mūsų Šiaurės Amerikoje priskaičiuojama apie mi-
lijonas. Sunku pasakyti, kurios kartos lietuviai
mieliausiai dalyvauja tautinėse šventėse. ‘Dypu-
kai’ sakyčiau aktyviausiai rėmė klasikinės muzikos
ir bažnytines šventes, ‘pirmabangiai’ labai mėgda-
vo gegužines, piknikus, atidarė šimtus karčemų, o
mano emigrantų karta labiausiai linkusi prie spor-
to. Man atrodo, kad beveik visuomet galioja viena ir
ta pati taisyklė – kuo ilgiau žmonės gyvena už savo
šalies ribų, tuo labiau juos traukia tautinė veikla.
Tada jau nebe taip džiaugiamės tuo, ką svetimame
krašte atradome, o vis giliau patiriame, ko neteko-
me”, – svarstė L. Misevičius.

BNS

JAV lietuviai:
„Mums lietuvių žaidynės yra lyg olimpinės”

Jau daugiau nei 100 metų JAV lietuviai aktyviai buriasi į sporto ir kitokios visuomeni-
nės veiklos būrelius. JAV prezidentas Woodrow Wilson su lietuviais 1914 m. paramos
akcijoje.  lietuviuzaidynes.lt�nuotr.



kad jis  irgi  ragino tautiečius liautis
bėgti Amerikon ar Brazilijon, taigi
buvo tų bėgimo bangų ne viena.
Aišku, buvo kitos priežastys, dėl ko
tuštėjo kaimai ir miesteliai.

Bet V. Landsbergį neramina tai,
kad žmonės nebrangina gyvenimo ir
nenori turėti vaikų. „Senais laikais
Dievulis gimstamuną reguliavo, ir ne-
buvo svarstymų, ar reikia mums dar
vieno vaikelio, ar galėsime jį išlai-
kyti”, – dėstė profesorius. Štai Čiur-
lionių šeimoje, kuriai jis skyrė daug
metų, apie kurią parašė ne vieną kny -
gą, gimė vienuolika vaikų, nors ne
visi išgyveno. Dabar žmonės išgud-
rėjo, ekonominiai aspektai tapo svar-
besni. V. Landsbergis stebėjosi, kodėl
valstybė turėtų už vaiką primo-
kėti. „Kodėl kažkas turėtų mokėti už
didžiausią Dievo dovanotą brange-
nybę – vaiką?” – klausė V. Landsber-
gis, ir buvo akivaizdu, jog tokie jo pa-
svarstymai privertė kai kuriuos am-
basados svečius jaustis nejaukiai.

Buvo tiesiog nuostabu klausytis,
kaip V. Landsbergis kalba apie savo
anūkus ir proanūkius, kurie nepa-
liauja jo stebinti.

„Žiūrausi į galvą. Gali gyventi
žiūrėdamas sau į galvą, ten visko
pilna, ir kartais labai įdomu. Tartum
rašytum atsiminimus pats sau. Pasi-
dariau tinginys, pabundu iš ryto ir ne-
noriu keltis, guliu ir sau į galvą žiū-
rausi”, – nustebusiems lietuviams po-
rino V. Landsbergis.

Aišku, kad jis netinginiauja, jis

džiaugėsi pagaliau atidavęs knygą apie
savo motiną Oną Jablonskytę-Lands-
bergienę, kurią vadino ypatinga as-
menybe. Vasarą Palangoje atnaujin-
tame Kurhauze skambins fortepijonu,
nes Palangos meras jį užtikrino, jog
instrumentas yra nuostabus.  

Ir poros dienų viešnagė Washing-
tone buvo tokia įtempta, kad nuvargęs
atrodė net V. Landsbergį lydėjęs sar-
gybinis, o pats profesorius kruopščiai
planavo, kada jam reikės būti pasi-
ruošusiam išvykti, kada su kuo susi-
tikti. Ir buvo akivaizdu, kad grįžęs
Lietuvon nebus abejingas jį supan-
čiam pasauliui.

V. Landsbergis prisipažino seniai
suvokęs, jog nuo jo parašymų, jo dės-
tymų pasaulis nesikeičia. Tačiau jį su-
gundė galimybė trumpus parašymus,
posmelius talpinti „Facebooke”, ir at-
rado, jog dažnai keli ir net keliolika
tūkstančių žmonių tuos jo parašymus
paskaito, o tai gerokai daugiau nei ku-
rio Lietuvos laikraščio tiražas. „Para-
šai į tą kvailą ‘facebooką’, tai naudin-
gumo koeficientas gerokai didesnis nei
rašyti laikraščiui. Jau daugybę metų
jokiose spaudos apžvalgose straipsniai
neminimi, tarsi manęs gyvo nebebūtų,
betgi ‘facebooke’ laiks nuo laiko kas
nors nusistebi, kad V. Landsbergis dar
gyvas. Tavęs nėra, nes tu ne toks”, –
aiškino profesorius.

Esu tikra, kad kitoks V. Landsber-
gis buvo tikras atradimas tą vakarą
Washingtone su juo susitikusiems lie-
tuviams.

ROSSETA

VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Praėjusią savaitę Lietuvos ambasadoje
Washingtone vykęs susitikimas su
bene žymiausiu naujosios Lietuvos po-
litiku buvo ne apie politiką. 84-erių V.
Landsbergis po varginančios kelionės
su atidėtais skrydžiais ir ilgomis va-
landomis ant atsarginio tako Frank-
furto oro uoste stovinčiame lėktuve
buvo stebėtinai kantrus, budrus ir dos-
nus tik jam būdinga gyvenimo išmin-
timi. Per vos porą dienų Washingtone
jis davė kelis interviu, susitiko su kelių
įtakingų analitinių centrų vadovais,
dalyvavo Komunizmo aukų memo-
rialo metinių minėjime.

Lietuvos ambasadoje profesorių
pristatydamas kelioms dešim-
tims Washingtono ir apylinkių

lietuvių, ambasadorius Rolandas
Kriščiūnas prisiminė, kaip jo pirmą
kartą klausėsi dar būdamas mokslei-
vis gimtojo Panevėžio stadione. Ir
kaip pirmą kartą po nemažai metų su-
sitikęs su V. Landsbergiu pasakojo
apie savo įspūdžius, ir kaip puikiai ži-
nomas Lietuvos politikas ir muzikas
prisiminė tą renginį Panevėžyje.

V. Landsbergio atmintis yra pa-
vydėtina, jo taiklūs pastebėjimai apie
politiką, kintančias gyvenimo verty-
bes – taiklūs ir tikslūs. Nesvarbu, ar
jis kalba su Lietuvos, ar Vakarų žur-
nalistais, ar tiesiog ramiai filosofuoja
apie šiuolaikinio pasaulio kintančias
vertybes lietuvių rate.

Profesorius prisipažino, jog pasi-
ekė tokią savo gyvenimo ribą, kai ma-
žai nori kalbėti apie politiką, kai nori
tiesiog „žiūrėti į galvą”, kaip jo mėgs-
tamos vaikystės knygos herojus.
Netgi generolo Jono Kronkaičio mė-
ginimai grąžinti prie politikos nela-
bai pavyko. Generolo paklaustas, kaip
Lietuvai pavyks išgyventi šį sudė-
tingą laikotarpį, V. Landsbergis su-
dvejojo, ar tikrai šis laikotarpis toks
jau ypatingas ir sudėtingas. „Argi ne-
buvo dar sunkesnių laikų, tik anks-

čiau buvome jaunesni, į šokius vaikš-
čiojome, mergaitės mums šypsojosi,
todėl viskas lengviau atrodė. Ką gi čia
bepribursi apie ateitį. Kai manęs
klausinėja, sakau – palauksim ir pa-
matysim, protingiausias žmogus taip
ir turėtų atsakyti”, – dėstė pirmasis
Nepriklausomybę atkūrusios Lietu-
vos vadovas.

V. Landsbergis nebijojo politiškai
„neteisingų” pastebėjimų, kurie su-
trikdė ne vieną vietos lietuvį. „Slaps-
tymasis už turtingo dėdės, tikintis, kad
jis mus apgins, buvo gėdingas reika-
las. Vienas buvęs ministras sakydavo,
kad mums nereikia rūpintis savo gy-
nyba. Tokia galvosena egzistavo visose
Europos sostinėse, kad taip galima su-
taupyti”, –  prieš porą savaičių Lietu-
vos spaudai sakė V. Landsbergis po
garsiojo Vokietijos kanclerės Angelos
Merkel pareiškimo, jog Europai teks
vienai rūpintis savo saugumu. Teisin-
gai, – patvirtino profesorius ir Lietu-
vos ambasadoje susirinkusiems lietu-
viams, užteks „durnių volioti, švil-
pauti” ir tikėtis, jog dėdė su daug dole-
rių mus išgelbės.

Ukrainiečių kilmės „Voice of
America” žurnalistės primygtinai
klausiamas, ar Vakarų šalys pasi-
rengę priimti Ukrainą į NATO, V.
Landsbergis atkirto: „Ar Ukraina pati
yra pasirengusi? Klaidinga manyti,
jog užtenka paskelbti nepriklausomy -
bę ir laukti. Valstybę reikia kurti ži-
nant, kokia ji turėtų būti”, – žurnalis-
tei aiškino V. Landsbergis. „Kaip gali
šalis, kurioje dar nėra atkurta privati
žemės nuosavybė, nesukurta laisva
rinka, reikalauti, kad būtų priimta į
NATO ar Europos Sąjungą?” – klausė
jis.

Kitaip nei dauguma Lietuvos po-
litikų, V. Landsbergis siūlė nedrama-
tizuoti emigracijos iš Lietuvos proble-
mos. Siūlė prisiminti seną lietuvių pa-
tarlę, jog gerai, kur mūsų nėra, bet ar
todėl bėga lietuviai iš Lietuvos? Žmo-
nės turi avantiūrizmo ir, pasak jo,
daugelis lietuvių būtent dėl to ir iš-
vyksta. Taip, kaimai tuštėja, lieka
miesteliai užkaltais langais, bet jeigu
paskaitytume puikaus publicisto Vin -
co Kudirkos straipsnius, atrastume,
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Vytautas Landsbergis: atidavinėju skolas

Prof. V. Landsbergis siūlė nedramatizuoti emigracijos iš Lietuvos problemos.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Dvi savaites antrojoje gegužės pusėje
teko lankytis Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Tai buvo jau penktoji mano
kelionė už Atlanto – nuo paskutinės
praėjo 6 metai, tad labai rūpėjo vėl su-
tikti mielas drauges ir bičiulius. Juolab
skubino bėgantis laikas, puikiai su-
prantant, kad kai kurie labai brangūs
žmonės į Lietuvą atskristi jau neturi
sveikatos...

Ritonės ir Teodoro Rudaičių sve-
tingai pasitiktas Čikagos O’Ha-
re oro uoste jau netrukus pate-

kau į jų jaukius namus Lemonte. Pau-
kščių čiulbėjimas, ryškiaspalvės gėlės,
po žolę šokuojantys kiškeliai buvo
puiki galimybė pailsėti po ilgo skrydžio
ir pasijusti tarsi pačių artimiausių
žmonių glėbyje.

Gerb. Ritonė nuvežė mane į Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejų,  kur ap-
žiūrėjau puikią parodą ir netikėtai
sutikau čia dirbančią savo kolegę iš
Lietuvos Virginiją Petrauskienę, su
kuria kartu daug metų dirbome „Lie-
tuvos ryto” dienraštyje – ji Panevėžy-
je, o aš – Marijampolėje.  Pokalbių te-
mos, atrodė, nebus išsemtos, nes daug
kas domino, turime daug bendrų pa-
žįstamų ir prisiminimų, tad pora va-
landų čia prabėgo akimirksniu, o aš tik
dar kartą galėjau pasidžiaugti labai ak-
tyvia muziejaus veikla ir pasigirti Vir-
ginijai paties Stanley Balzeko Jr. pa-
daryta nuotrauka po tuo ąžuolu prie
muziejaus pastarąjį kartą.

Visos dvi savaitės Čikagoje buvo
tiesiog pripildytos malonių susitikimų
ir apsilankymų. Man iki ašarų  jaudi-
nantis buvo apsilankymas Čikagos li-
tuanistinės mokyklos 25-osios laidos iš-
leistuvėse, kur taip jaučiasi lietuvybės
dvasia ir stiprybė (apie tai rašiau
„Drauge”, gegužės 23 d.) Kasdien tek-
davo kur nors važiuoti ir bendrauti su
mielais tautiečiais, ir čia labai gelbė-
jo JAV Lietuvių Bendruomenės (LB)
Marquette Park apylinkės pirmininkės
Aušrelės Sakalaitės „Caddilac” – ji vi-

Susitikimas su Vydūno jaunimo fondo valdyba. Asmeninio�albumo�nuotraukos

Su dviem puikiais lietuvių kunigais V. Aušra (k.) ir L. Miliausku.

Nijolė Martinaitytė-Nelson su vyru dailininku Ken Nelson.

sur mane vežiojo ir beveik dvi savaites
globojo savo jaukiuose namuose, ku-
riuose visada apsistoju lankydamasis
Čikagoje. 

Svečiuose pas mažlietuvius

Vienas iš pagrindinių mano šio ap-
silankymo Čikagoje tikslų buvo Ame-
rikos lietuviams pristatyti Lietuvoje
veikiančią Kristijono Donelaičio drau-
giją bei jos leidžiamą žurnalą „Done-
laičio žemė”, kurio redaktoriumi jau
treji metai esu. Dar praėjusią žiemą,
kai Lietuvoje viešėjo Amerikos Mažo-
sios Lietuvos draugijos pirmininkas
kun. dr. Valdas Aušra, susitarėme, kad
jis surengs man susitikimą su šios
draugijos ir  fondo valdybos atstovais.
Į susitikimą Ziono parapijoje atvyko ne
tik kun. V. Aušra, bet ir dar keletas val-
dybos narių – sekretorius kun. Liudas
Miliauskas, iždininkas Ramūnas Bun-
tinas, buvęs ilgametis draugijos va-
dovas Jurgis Anysas bei kiti.

Kun. V. Aušra priminė Mažosios
Lietuvos draugijos įkūrimo ištakas
1951 metais, išsamiai papasakojo apie
jo veiklą mūsų dienomis. J. Anysas pa-
pasakojo, kiek knygų išleido fondas,
kam skiriamas pagrindinis dėmesys.
Diskutavome apie draugijos paramą
Karaliaučiaus krašto lietuviškoms
mokykloms,  įvairiems    renginiams  –

kasmet šiems tikslams
skiriama apie 8 000 dole-
rių. Draugija šiame kraš-
te kasmet paremia po ke-
liolika projektų, o lėšas
daugiausia gauna iš įvai-
rių aukotojų. Deja, jų skai-
čius ir aukojamų pinigų
suma mažėja, bet kun. V.
Aušra užtikrino, kad dar
bent 3–4 artimiausius me-
tus parama bus tęsiama.

Mažosios Lietuvos
draugija veikia Čikagoje,
o fondo veikla apima dar
ir Kanadą. Fondas yra iš-
leidęs per 20 įvairių ver-
tingų knygų keliomis kal-
bomis, tarp jų Mažosios
Lietuvos enciklopediją.
Kun. V. Aušra sakė, kad
anksčiau parama Maža-
jai Lietuvai kasmet siek-
davo 20 tūkstančių dolerių
per metus, dabar ji dėl
minėtų priežasčių suma-
žėjusi. 

Man teko atsakyti į
valdybos narių klausi-
mus, pristatyti patį žur-
nalą ir jame nagrinėja-
mas temas. Mažosios Lie-

Su mielomis bičiulėmis. Sėdi iš k.:  M. Remienė ir M. B. Stan-
kūnienė; dešinėje A. Sakalaitė. 

tuvos draugijos valdybos nariai pasi-
ūlė bendradarbiauti, apie savo veiklą
pateikti informaciją žurnalui, prista-
tyti įdomiausius projektus, renginius,
plačiau informuoti apie paramą Ka-
raliaučiaus krašto lietuviams.

„Ir jūsų, ir mūsų veikla turi daug
bendro, ji nukreipta į Mažąją Lietuvą,
ten gyvenančių lietuvių lūkesčius ir

problemas. Būtina glaudžiai bendra-
darbiauti, keistis informacija, ben-
dromis pastangomis daryti viską, kad
būtų saugojamas tautiškumas, puo-
selėjama lietuvių kalba, ugdomas tau-
tiškai susipratęs jaunimas”, – sakiau
šio susitikimo metu, ir tai sulaukė jo
rengėjų pritarimo.

Vydūno fondas rems 
K. Donelaičio draugijos veiklą

Pasaulio lietuvių centre Lemonte
labai įdomus mano susitikimas su Vy-
dūno jaunimo fondo valdybos nariais
tęsėsi daugiau kaip dvi valandas. Su-
sitikime dalyvavo šio fondo valdybos
pirmininkas Gintaras Plačas, jo pa-

vaduotoja Aldona Rauchienė, sekre-
torė Vida Brazaitytė, iždininkas dr.
Arūnas Draugelis, administratorius
Šarūnas Rimas, taip pat jau iš anksčiau
mano pažįstama fondo atstovė ryšiams
su visuomene Jūratė Variakojienė,
padėjusi surengti šį susitikimą ir jau-
nimo atstovė Alina Meilytė.
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Michigan mieste esančiame Draugystės sode su Rima Kašubaite-Binder.

Socialinių reikalų komiteto nariai gausiai rinkosi į tradicinį vakarą.

Nijolė ir Romualdas Kašubos.

Pokalbio su valdybos nariais metu
G. Plačas pabrėžė, kad siekiama į fon-
do gretas pritraukti daugiau jaunų
žmonių, taip pat norima, kad žinios
apie fondo veiklą pasiektų kuo daugiau
žmonių. Aukštosiose mokyklose Lie-
tuvoje studijuojantys studentai gauna
apie 60 stipendijų, kurių dydis – nuo 200
iki 100 tūkstančių dolerių. Stipendijas
gauna ir Jungtinių Amerikos Valstijų,
Australijos, Didžiosios Britanijos, Ka-
nados bei kitų šalių aukštosiose mo-
kyklose studijuojantys lietuviai.

Vydūno jaunimo fondas daug dė-
mesio skiria ir paties Vydūno asme-
nybės populiarinimui. Susitikimo
metu pasakojau, kad K. Donelaičio
draugija Lietuvoje glaudžiai bendra-
darbiauja su Vydūno draugija, jos gar-
bės pirmininko Vacio Bagdonavičiaus
straipsniai dažnai spausdinami „Do-
nelaičio žemės” puslapiuose, artėjant
Vydūno 150-osioms metinėms, kurios
bus minimos ateinančių metų kovą,
bus parengta ir žurnalo puslapiuose iš-
spausdinta dar ne viena publikacija
apie šią garsią asmenybę.

Apie fondo veiklą labai įdomiai pa-
sakojo V. Brazaitytė, pabrėžusi, kad į jo
veiklą dažnai įsitraukia skautai, maž-
daug trečdalį iš 200 fondo narių suda-
ro jaunimas. Ji minėjo, kad paramą
gavę Lietuvos studentai stengiasi pa-
dėkoti fondo atstovams, o iš Amerikos
lietuvių tokių padėkų sulaukiama re-

tai. Nuo pat veiklos pradžios fondas tel-
kė lėšas, gautas iš pavienių asmenų ir
organizacijų, bankų ir investicijų pa-
lūkanų, dalį jų sudarė palikimai, už-
darbis už atvirukus ir kitus leidinius. 

Džiugu buvo išgirsti, kad fondas
gerai įvertino mano prieš kelerius
metus redaguotą bei Lietuvoje, Mari-

Fondo valdybos nariai domėjosi K.
Donelaičio draugijos veikla, pateikė
man įvairių klausimų apie draugijos
veiklos istoriją ir planus. Susitarta
„Donelaičio žemės” puslapiuose atei-
tyje spausdinti daugiau informacijos
apie labai svarbią šio fondo veiklą. Fon-
das skyrė auką tolimesnei mūsų drau-

jampolės leidykloje „Piko valanda” iš-
leistą šio fondo narės Ritonės Rudai-
tienės knygą „Iš kelionių užrašų”. Il-
gametė tarybos fondo sekretorė kny-
goje aprašė keliones po įvairias pa-
saulio šalis. Knyga sulaukė net dviejų
leidimų, vienas jų autorės pageidavi-
mui dovanotas Lietuvos mokyklų bib-
liotekoms, o antrąjį leidimą platino Vy-
dūno jaunimo fondas.

gijos veiklai ir žurnalo leidimui – už tai
esame labai dėkingi.

Pranešimas Pasaulio 
lietuvių centre

Dar vienas įdomus susitikimas
įvyko su JAV LB Lemonto apylinkės so-
cialinių reikalų skyriaus nariais. Pa-
skelbus apie šį susitikimą „Draugo”
laikraštyje, į jį susirinko apie 40 daly-
vių, nors paprastai jų atvyksta gerokai
mažiau, nes tenka važiuoti didelius at-
stumus, be to, skyriaus nariai jau so-
lidaus amžiaus.

Šio renginio metu skyriaus vedė-
jas Rimantas Dirvonis pateikė įdomių
faktų apie Mažąją Lietuvą. Teko skai-
tyti  maždaug pusvalandžio trukmės
pranešimą, kuriame priminiau Ma-
žosios Lietuvos istoriją, kalbėjau apie
šių dienų aktualijas, papasakojau apie
Kristijono Donelaičio draugijos veiklą,
pristačiau kelis naujausius  „Done-
laičio žemės” numerius. Skyriaus na-
riai turėjo daug įvairių klausimų, už-
simezgė įdomi diskusija. Renginį pa-
įvairino dokumentinis filmas apie Ma-
žąją Lietuvą, kuriame savo pastebėji-
mais dalinosi akademikas Domas Kau-
nas ir kiti asmenys. 

Po susitikimo prie manęs priėjo in-
žinierius dr. Romualdas Kašuba su
žmona Nijole – buvo malonu sužinoti,
kad jie atvyko tolimą kelią specialiai
pamatyti mane, o aš pasidžiaugiau,
kad pažįstu R. Kašubos pusseserę Da-
nutę Stankevičienę, gyvenančią Ma-
rijampolėje. Be to, kai lankiausi Drau-
gystės soduose Indianoje (apie tai irgi
rašiau „Drauge”), ten sutikau Rimą Ka-
šubaitę-Binder. Visi jie yra pusbroliai
ir pusseserės ir visi – garsiojo mano
kraštiečio skulptoriaus Vytauto Ka-
šubos, kurio tėvai ilsisi senosiose Ma-
rijampolės kapinėse,  giminaičiai.

Apsilankymo Čikagoje metu teko
pabendrauti ir su Lietuvių Fondo ad-
ministracijos darbuotojomis – šiam
fondui esame teikę prašymą dėl para-
mos „Donelaičio žemės” leidimui, bet
jos kol kas negavome. Fondo vykdomoji
direktorė Jūratė Mereckienė siūlė ne-
nuleisti rankų ir bandyti teikti naują
paraišką, nes K. Donelaičio draugijos
veikla ir „Donelaičio žemės” žurnalas
yra nukreipti į lietuvišką švietimą, Ka-
raliaučiaus krašto lietuvius ir atitinka
fondo keliamus tikslus bei uždavinius
dėl vykdomų projektų išeivijoje.

Džiaugiausi aplankęs 
senus draugus

Daug gerų emocijų dovanojo su-
sitikimai ir su Marijampolės garbės pi-
liete, dailininke ir mecenate Magdale-

na Birute Stankūniene, dabar gyve-
nančia La Grange savo krikštasūnio
namuose. Nors metų našta ir sveikatos
bėdos daro savo, ji išliko lygiai tokia pat
kaip visada – geros nuotaikos, linksma,
pilna ateities planų. Tad ir kalbėjomės
apie tai, ką dar būtų galima padaryti
jos mylimai Marijampolei – mecenatės
rūpesčiu čia turėtų atsirasti skulptūra
prie Marijonų gimnazijos, kurią šiuo
metu kuria dailininkas Ken Nelson. 

Jo žmona Nijolė-Martinaitytė-Ne-
lson ir šeimos įspūdingi namai man
buvo dar vienas labai malonus atradi-
mas, kaip ir viename iš kambarių ka-
bantis garsiausio Lietuvos portretisto,
buvusio M. B. Stankūnienės kaimyno
Lietuvoje, Šunskų miestelyje Vytauto
Ciplijausko nutapytas šeimos portre-
tas. 

Džiaugiuosi, kad pavyko ištrūkti
kelioms valandoms į Čikagos centrą,
aplankyti Tūkstantmečio parką, pa-
ragauti meksikietiškų patiekalų ir dar
kartą stebėtis, koks tai didžiulis mies-
tas su daugybe spalvų. 

Turiningas susitikimas įvyko
Draugo fondo pirmininkės Marijos
Remienės namuose, kur gėrėjomės jos
auginamomis gėlėmis, vaišinomės pui-
kiais lietuviškais pietumis bei džiau-
gėmės galimybe dar kartą pabendrau-
ti su šeimininke, taip pat  su M. B. Stan-
kūniene bei ten kartu viešėjusiais Vy-
tautu ir Birute  Zalatoriais. Pokalbių,
įdomių prisiminimų netrūko visą va-
karą.     

Žinoma, labai rūpėjo apsilankyti ir
„Drauge”, kuriame bendradarbiauju
nuo 2009 metų vasaros.  Įdomiai pasi-
kalbėjome su vyriausiąja redaktore
Ramune Lapas, aptarėme būsimų ra-
šinių temas. Ta proga prisiminiau,
kad pirmasis mano rašinys „Drauge”
buvo išspausdintas 2009-ųjų liepą, ir tai
buvo pasakojimas apie tik ką išėjusią
Algio Luko sudarytą knygą „Lietuvių
kultūrinis paveldas Lietuvoje” – to-
mis dienomis jis su šviesios atminties
žmona Dale, kilusia iš Marijampolės,
lankėsi Sūduvos sostinėje.

Taip, visagalis laikas daro savo –
paskutinę viešnagės dieną Aušrelės
paprašiau nuvežti ir į Švento Kazi-
miero, ir Lietuvių tautines kapines –
ten visa mūsų istorija, ten viskas ir bai-
giasi. Prisiminiau savo ankstesnius
susitikimus su Liūne Sutema-Zinaida
Katiliškiene, su Julija Švabaite-Gylie-
ne, Stase Petersoniene, Irena Kriau-
čeliūniene, o šisyk jau lankiau tik jų
kapus. Vaikščiodamas po abejas kapi-
nes dar labiau jutau, kaip turime bran-
ginti kiekvieną gyvenimo akimirką
ir kaip turime džiaugtis kiekviena ga-
limybe pasimatyti, apsikabinti ir pa-
sakyti gerą žodį...  
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Atkelta iš 1 psl.

Mugės atidarymo dieną (veikė
keturias dienas – nuo ketvir-
tadienio iki sekmadienio va-
karo) einant į „Litexpo” rū-

mus nustebino automobilių aikštelėje
stovintys prabangūs ir itin prabangūs
automobiliai su Austrijos, Šveicarijos,
Prancūzijos, Olandijos, Italijos ir kitų
šalių valstybiniais numeriais.  O ir
vaikštant po parodą girdėjai toli gra-
žu ne vien lietuvių kalbą. Iš tiesų lie-
tuviškas menas kiekvienais metais
kolekcionieriams tampa vis patrauk-
lesnis. Tai gali paliudyti ir didžiulė
(kaip tik dabar – nuo gegužės iki vė-
lyvo rudens veiksianti) lietuviško
meno sėkmė Europoje vertinamoje
Venecijos meno bienalėje (La Bien-
nale di Venezia), kurioje garbe daly-
vauti laiko viso pasaulio menininkai,
meno muziejai ir pačios žinomiau-
sios meno galerijos bei kolekcinin-
kai.

„ArtVilnius” mugė pirmąkart
buvo surengta kaip vienas iš renginių
„Vilnius – Europos kultūros sostinė”

2009 metais.  Jau pirmosios mugės
metu buvo sulaukta didžiulio meno pa-
saulio susidomėjimo. Garsas apie „Art-
Vilnius” plito šviesos greičiu. Dabar ji
jau yra įsitvirtinusi ir vietinėje, ir
tarptautinėje meno rinkoje. Ją kasmet
aplanko daugiau nei 20 tūkstančių
lankytojų.  Šiemet apsilankė 22  800
lankytojų. Mugėje dalyvavo apie 60
meno galerijų iš Lietuvos, Latvijos, Es-
tijos, Baltarusijos, Olandijos, Rusijos,
Italijos, Prancūzijos, Ukrainos, Gru-
zijos ir kitų šalių – 200 menininkų iš 20
valstybių. Kaip atidarant mugę spau-
dos konferencijoje kalbėjo „ArtVil-
nius” vadovė Diana Stomienė, šiemet,
kaip ir ankstesniais metais, atranka
buvo didžiulė – paraiškų dalyvauti
sulaukta trigubai daugiau, nei talpina
didžiausia visoje Lietuvoje parodų
erdvė – „Litexpo” parodų erdvė. 

Šiuolaikinis menas yra nutrynęs
lig tol buvusias aiškias ribas tarp
meno ir ne meno. Mugėje greta klasi-
kinės tapybos, grafikos, skulptūros
įsitvirtino ir įgavo visas meno kūrinio
teises video menas, performansai, ins-
taliacijos, kitos kūrybos formos. 

Pursluojanti meno niagara Vilniuje
Kur kasmet susitinka menas su verslu

Geriausia „ArtVilnius’17” skulptūra/instaliacija tapo „Takas” dalyvės Raimondos Serei-
kaitės instaliacija „#selfie”.

V.�Zaikausko�ir�„ArtVilnius”�nuotraukos

„ArtVilnius” mugės pagrindinės organizatorės: „ArtVilnius” vadovė Diana Stomienė (v.),
meno projektų vadovė Sonata Baliuckaitė (k.), už viešuosius ryšius ir komunikaciją atsakinga
Karolina Tomkevičiūtė (d.).

Sarah Hadou performansas. Menininkė iš Paryžiaus visas keturias mugės dienas gulėjo
kryžiuje, iš kurio kyšojo tik rankų plaštakos ir kojų pėdos. Itin įtaigus kūrinys, pavadin-
tas „Chiasmus”. Buvo galima įsigyti ir klasikinio meno kūrinių.

Kai kurie performansai tomis dienomis buvo pakartoti po kelis sykius, tačiau ilgai lauk-
tas ir žadėtasis Beno Šarkos performansas „Atmata” įvyko vienintelį kartą.



Reikia pažymėti, kad Lietuvos me-
nui atstovauja ne vien Lietuvoje gy-
venantys kūrėjai – ne vienos mugėje
dalyvavusios galerijos ekspozicijoje
buvo galima matyti ir išeivijos meni-
ninkų darbų – Paryžiuje gyvenusio ta-
pytojo Prano Gailiaus, tapytojo, grafi-
ko, scenografo Vytauto Kasiulio, nuo
1949 metų Čikagoje gyvenusio nuo-
stabaus grafiko Viktoro Petravičiaus,
Vytauto Igno, Vokietijoje kuriančios
Aldonos Gustas ir daugelio kitų. Beje,
išeivijos menininkų kūrinių šioje mu-
gėje kasmet nuperkama vis daugiau, už
juos mokama vis dosniau.  

Su kiekvienais metais „ArtVil-
nius” mugėje vis sėkmingiau daly-
vauja užsienyje gyvenantys lietuviai.
Šiemet jie bene daugiausiai, mano pa-
stebėjimu, pristatė video meną. Tai Vy-
tenis Jankūnas (JAV), Miša Skalskis
(Nyderlandai), Kęstutis Svirnelis iš
Vokietijos, Svajonė ir Paulius Stanikai,
kurie New Yorko, Šanchajaus, Londo-
no, Paryžiaus galerijose labiau žinomi
kaip „S&P Stanikas” ir kiti, spėję pla-
čiai pagarsėti menininkai.

Beveik visose tarptautinėse meno
mugėse yra renkami geriausi daili-
ninkai, geriausios galerijos. „Art Vil-
nius’17” šiemet kiek pakeitė savo nuo-

status. Jeigu ankstesnėse mugėse buvo
išrenkama tik geriausia Lietuvos ir už-
sienio galerija, šiemet apdovanotųjų
buvo kur kas daugiau. Nugalėtojus
rinko vertinimo komisija, kurios pir-
mininkas – pripažintas menotyrinin-
kas Virginijus Kinčinaitis, menotyri-
ninkai Virginija Vitkienė, Ernestas
Parulskis, menininkai Deimantas Nar-
kevičius ir Žilvinas Landzbergas. Beje,
pastarasis šiemet savo kūrybą, atsto-
vaujančią Lietuvai, pristato ir minėtoje
tarptautinėje Venecijos meno bienalėje.

Geriausios „ArtVilnius’17” galerijos
(abėcėlės tvarka): „ArgenTum”, VDA
galerija (Vilnius); Dusetų dailės gale-
rija ir Kultūros centras; „Foku” (Tali-
nas); „Kuldīga Artists’ residence” (Kul-
dyga); „Stalowa” (Varšuva); „Meno
parkas” (Kaunas) bei galerija-butas
„Trivium” (Vilnius).

Geriausiu „ArtVilnius’17” menininku
tapo Mindaugas Navakas. „Jo monu-
mentali, lauke stovinti 5 metrų aukš-
čio ir 20 tonų sverianti skulptūra
„Bokštas G” rungėsi su visa mugės ar-
chitektūra.

Geriausia „ArtVilnius’17” skulptūra/ins-
taliacija tapo parodos „Takas” dalyvės
Raimondos Sereikaitės instaliacija
„#selfie”.

Geriausiu „ArtVilnius’17” jaunuoju
menininku (iki 35 m.) išrinktas Povilas
Ramanauskas (galerija „Meno par-
kas”), kuris komisiją sužavėjo trimate
erdvine tapyba. 

Savo nuomonę galėjo pareikšti ir
kiekvienas „ArtVilnius” mugės lan-
kytojas. Žiūrovų galerija išrinkta ne-
didelio Aukštaitijos miestelio Dusetų
dailės galerija, o joje pristatytas Re-
migijaus Kriuko ir Indrės Stulgaitės-
Kriukienės darbų ciklas „Keturios
dienos Marse” pripažinta labiausiai
įvertinta mugės lankytojų. Tai išties
magišką atmosferą kurianti ekspozi-
cija – visiškoje tamsoje iš stiklo su-
kurtos formos, papildytos vaizdo pro-
jekcijomis ir garsais, sudarė netikru-
mo ir laikinumo iliuziją, naujos ir dar
nepatirtos tikrovės, kiek baiminan-
čios tikrovės ir laikinumo įspūdį.

Tomis dienomis buvo parodyta
kelios dešimtys performansų. Di-
džiausią susidomėjimą kėlė klaipė-
diečio menininko Beno Šarkos per-
formansas „Atmata”,  analizuojantis
žmonių atskirtį ir  abejingumą. Anot
pasirodymo autoriaus: „Mes visi esa-
me nuogi, tik prisidengiame ilgų tūks-
tantmečių lupenomis. Susikuriame
dievus, religijas, meną ir kultūrą, taip

atsiskirdami vienas nuo kito. Dėl to rei-
kia atminti tai, kas atmenama – pačią
atmintį. Turime iškelti klausimą, ko-
dėl visa tai tapo atmata, kodėl vieni ki-
tiems esame atmatos, kodėl šimtai mi-
lijonų žūsta vieni nuo kitų rankos.
Jeigu atminsime atmintį, ji gali mus ir
vėl sujungti”, – sako reginio autorius. 

Žinoma, labai svarbus mugės ele-
mentas – meno kūrinių pardavimas.
Dar nėra žinomos galutinės sumos, už
kiek per šias keturias dienas buvo įsi-
gyta meno kūrinių, nes ne visi sando-
riai baigiami čia pat mugėje – dažnu at-
veju derybos tęsiasi ilgiau, tačiau,
anot galerininkų, dalyvavimas nenu-
vylė nei ankstesniais metais, be jokios
abejonės, nenuvils ir šiųmetė „Art-
Vilnius 2017” mugė. Negalutiniais duo-
menimis, buvo parduota 200 artefaktų
už 280 tūkstančių eurų.
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Veikė edukaciniai projektai vaikams.

Turizmo savanorių
Vilniuje – netrūksta

ĮVilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius” kvietimą tap-
ti Vilniaus turizmo savanoriais atsiliepė rekordinis skaičius žmonių. Dau-
giau nei 200 vilniečių savo mieste panoro kurti svetingą atmosferą. Pir-

mieji ryškia apranga vilkintys savanoriai jau pradėjo Vilniaus senamiesty-
je teikti informaciją turistams.

„Vilniuje lankosi vis daugiau turistų iš viso pasaulio. Pernai pirmąsyk
perkopėm milijoną. Norime, kad Vilnių atrandantys miesto svečiai patirtų
geras emocijas, rastų reikalingą informaciją, gautų gerų patarimų ir sulauktų
mūsų šypsenos. Vilniaus turizmo savanoriai taps labai svarbiais talkininkais,
— sakė ‘Go Vilnius’ vadovas Darius Udrys. – Esame sujaudinti didelio en-
tuziazmo, su kuriuo vilniečiai atsiliepė į ‘Go Vilnius’ kvietimą dalyvauti šio-
je savanorių programoje. Toks aktyvumas ir geranoriškumas rodo, kad Vil-
nius yra pasauliui atviras ir draugiškas miestas.”

Pasak D. Udrio, pozityvi patirtis turistus paskatins ne tik dar kartą at-
važiuoti į Vilnių, bet ir skleisti gerą žinią apie sostinę savo šalyse.

„Go Vilnius” komandos nariai patys išbandė, ką reiškia tapti programos
dalyviais. Darbuotojai Vilniaus senamiestyje teikė patarimus turistams iš In-
dijos, Vietnamo, Belgijos, Vokietijos ir kitų šalių.

Turizmo savanoriai visą vasarą budės labiausiai turistų pamėgtose Vil-
niaus vietose – Katedros ir Rotušės aikštėse, Gedimino prospekte, Vokiečių,
Maironio gatvėse ir Užupyje. Su savimi jie turės žemėlapius, informacinę me-
džiagą apie Vilnių įvairiomis kalbomis. Miesto svečiams savanoriai reko-
menduos lankytinas vietas, patars, kaip nuvykti į tolimesnius miesto rajo-
nus viešuoju transportu ar dviračiais ir atsakys į kitus klausimus.

Savanoriai pradeda dirbti po to, kai išklauso apmokymų programą, ku-
rios metu gauna praktinių žinių apie Vilniaus lankytinas vietas, transpor-
tą ir pasirengia atsakyti į kitus dažnai turistams iškylančius klausimus.

Programa unikali tuo, kad
savanoriai kartu su savimi ga-
lės pasiimti ir šunis. Pastarie-
siems skirti specialūs atpaži-
nimo ženklai – skarelės su
programos simbolika. Tokiu
būdu pasivaikščiojimą su šu-
nimi vilniečiai galės suderin-
ti su pagalbos teikimu turis-
tams.

Nauji savanoriai gali pri-
sijungti prie komandos bet ku-
riuo metu iki vasaros pabaigos.
Tereikia užsiregistruoti adre-
su  www.bit.ly/tapk-turizmo-
savanoriu ir dalyvauti apmo-
kymuose. Visiems, kurie dirbs
mažiausiai 16 valandų, prog-
ramos pabaigoje bus įteikti pa-
žymėjimai apie atliktą sava-
norišką veiklą turizmo srityje.

Projekto dalyviams ne-
mokamai duris atveria pro-
jekto partneriai, tarp kurių –
„Loftas”, „UNO park”, „Iliuzi-
jų muziejus”, „Wrong room”,
„Kartlandas”, „Skypark”, „Bal-
tic Vikings”. Kava savanorius
nemokamai vaišins „Caffei-
ne”. Turizmo savanorių ap-
rangą sukūrė prekės ženklas
„Nunu”.

ltlife.lt

Savanorių aktyvumas rodo, kad Vilnius – atviras pasauliui ir draugiškas miestas. 
,,Go�Vilnius”�nuotraukos

Keturkojai draugai taip pat dalyvauja šioje prog-
ramoje.
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Atkelta iš 1 psl.

Kaip skelbia konkurso įstatai,
prie kurių gerokai pasidarbavo Vijolė
Arbas ir Kriaunų kultūrininkė Aud-
ronė Telšinskienė, tai neformaliojo
literatūrinio ugdymo projektas, ska-
tinantis Alės Rūtos kūrybos populia-
rinimą. Konkursas skirtas Rokiškio
krašto gyventojams. Organizatorės:
Jūratė Kazickaitė-Altman (Kazickų
šeimos fondo – KAZICKAS FAMILY
FOUNDATION, Inc. – prezidentė ir
dukra) iš JAV ir Vijolė Arbas (vertėja
ir Alės Rūtos dukra) iš Lietuvos, iš
Kauno. Konkurso partneriai: Rokiškio
rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešoji biblioteka, Kunigo švietėjo
Jono Katelės labdaros ir paramos fon-
das. Konkurso rėmėjai: Jūratė Kazic-
kaitė-Altman, Kunigo švietėjo Jono
Katelės labdaros ir paramos fondas. In-
formaciniai rėmėjai: Rokiškio rajono
laikraštis „Gimtasis Rokiškis” (kuris
reportažą iš literatūros šventės ope-
ratyviai paskelbė jau birželio 10 d.),
kultūros žurnalas „Prie Nemunėlio”,
išeivijos lietuvių laikraštis „Drau-
gas”.

Konkursas buvo paskelbtas A. Ka-
zickienės gimtadienio proga, o rezul-
tatai bus skelbiami Alės Rūtos gimta-
dienio proga – lapkričio 3 dieną, irgi li-
teratūros šventėje Rokiškyje. Kon-
kurso tikslas – garsių rašytojų krašte
ieškoti ir žadinti naujus deimančiukus
– ugdyti literatūrinius gebėjimus, po-
puliarinti esė žanrą, įprasminti rašy-
tojos Alės Rūtos kūrybinį palikimą.
Konkurso dalyviai gali būti visi, bet
kurio amžiaus rašantys žmonės. Nu-
galėtojai bus skiriami dviejose am-
žiaus kategorijose: jaunųjų (iki 18
metų; premija – 500 Eurų) ir suaugu-
siųjų (nuo 18 metų; 1 000 Eurų). Raši-
nyje turės būti atspindėtas Alės Rūtos
darbų aktualumas šiandienos Lietu-
voje. Konkursui pateiktus rašinius
vertins komisija: Vijolė Arbas, vertė-
ja; doc. dr. Žydronė Kolevinskienė,
Lietuvos edukologijos universiteto
Lietuvių ir lyginamosios literatūros
katedros vedėja; Audronė V. Škiudai-
tė, žurnalistė. Laimėtojų darbai bus
skelbiami Alės Rūtos gimimo 100-me-
čiui skirtoje knygoje ir kultūriniame
žurnale „Prie Nemunėlio”. Premijos fi-
nansuojamos Jūratės Kazickaitės-Alt-
man, Kazickų šeimos fondo preziden-
tės, asmeninėmis lėšomis. (Papildoma
informacija apie konkursą teikiama:
el. paštas: alicijam@rokiskis.rvb.lt). 

Puikioje Tiškevičių rūmų menėje
susirinkusių nebuvo daug, bet tai, ga-
lima sakyti, buvo Rokiškio kultūros
žiedas – mokytojai, bibliotekininkai, li-
teratai, kurie arba patys ketina daly-
vauti konkurse, arba vadovaus jau-
niesiems rašytojams. Literatūros šven-
tę pagerbė rajono valdžia – dalyvavo
Rokiškio meras Antanas Vagonis, bu-
vęs muzikos mokytojas ir Rokiškio
Juozo Tumo-Vaižganto vidurinės mo-
kyklos direktorius, kuris, beje, pa-
skelbė, kad prie jaunimo premijos pri-
sidės 100 eurų savo asmeninių lėšų.
Taip pat dalyvavo Rokiškyje išrinktas
Seimo narys Jonas Jarutis, Kunigo
švietėjo Jono Katelės labdaros ir pa-
ramos fondo valdytojas Leonardas
Šablinskas, kultūrinės Kamajų (kur
prasidėjo dviejų Alių draugystė) res-
publikos prezidentas Vytautas Vilys ir
kt. Literatūros vakarą vedė Juozo Ke-
liuočio viešosios bibliotekos direktorė
Alicija Matiukienė.

Pradėdama šventę kalbėjo mece-

Rašinio konkursas A. Rūtos ir A. Kazickienės  atminimui

Literatūros šventės Rokiškyje organizatoriai ir svečiai (iš kairės): Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo valdytojas
Leonardas Šablinskas; Kriaunų kultūrininkė Audronė Telšinskienė; Kazickų šeimos fondo New Yorko biuro gen. direktorė Neila Bau-
milienė; Jūratė Kazickaitė-Altman, Kazickų šeimos fondo prezidentė; Rokiškio meras Antanas Vagonis; rašytojos Alės Rūtos dukra, ver-
tėja Vijolė Arbas; Kamajų seniūnė Laimutė Vilimavičienė; Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė; kultūri-
nės Kamajų respublikos prezidentas Vytautas Vilys; dokumentinio filmo apie Alę Rūtą režisierius Algimantas Tarvydas ir „Draugo” ko-
respondentė Audronė V. Škiudaitė.                                                                                                                                              Dariaus�Baltakio�nuotraukos

natė Jūratė Kazickaitė. Ji pasidžiaugė
proga „paskelbti Alės Rūtos konkursą
bei prisiminti dvi ypatingas moteris.
Mes abi su Vijole ruošiame šį kon-
kursą, nes abi mylime savo Motinas ir
norime pagerbti jų atminimą bei pa-
pasakoti apie jų ilgametę draugystę. O
svarbiausia – atkreipti dėmesį į Alės
Rūtos knygas ir paskatinti jaunąją
kartą skaityti ir pamėgti jas. Mano Mo-
tina nepaprastai džiaugėsi, kad jos
draugė tapo žymiąja Ale Rūta. Prisi-
menu, – aš ją sutikau tuo metu, kai nu-
tariau tapti rašytoja. Ji mane įkvėpė ir
padrąsino. Ir nors tapau žurnaliste, o
ne novelių rašytoja, bet Alės Rūtos
dėka aš sužinojau apie žodžio galią. 

Mama visada norėjo būti operos
solistė, tačiau jos svajonės neišsipildė.
Gyvenimas pasuko kita kryptim. Ji
tapo idealia žmona ambicingam ir
darbščiam vyrui, nuostabia motina
dar keturiems sūnums. Ji tapo mano
artimiausia drauge, guodėja ir pavyz-
džiu man visam gyvenimui.

Aš jaučiu, kad abiejų Alių dvasia
šį vakarą čia, kur netoliese kaime jos
vaikščiojo ir juokėsi, dalijosi savo di-
delėmis svajonėmis, yra gyva. Ar jos
kada galėjo įsivaizduoti, kad vieną
dieną gyvens Amerikoje, lankysis vie-

na kitos namuose, dalinsis motinystės
istorijomis? Dabar jos abi jau Dangu-
je ir, esu tikra, kad didžiuojasi savo
dukromis taip, kaip mes didžiuoja-
mės jomis. 

Aš tikiuosi, kad būsiu su Jumis
kartu ir lapkričio mėnesį, kai išdalin-
sime šias premijas. Tikiuosi, kad šis
konkursas taps kasmetiniu”, – paža-
dėjo Jūratė Kazickaitė, tuo ypač nu-
džiugindama rokiškėnus.

Po to buvo parodytas paties reži-
sieriaus Algimanto Tarvydo pristaty-
tas dokumentinis filmas „Ilgesys” apie
rašytoją Alę Rūtą, kuriam medžiagą re-
žisierius rinko 1999-aisiais Californi-
joje, dar esant gyvai pačiai rašytojai.
Jis papasakojo, kaip jam pavyko pra-
kalbinti rašytoją. O filmas tikrai jau-
dinantis ir ne vienam rokiškėnui iš-
spaudė ašarą ir įkvėpė tarti savo žodį. 

Po to antroji konkurso organiza-
torė – Vijolė Arbas pristatė konkurso
sąlygas bei prisiminė savo motinos
Alės Rūtos kūrybą, pelniusią net sep-
tynias premijas. Ji kalbėjo: „Labai no-
riu manyti, kad Rokiškis dar neišsi-
lakstė ir kad čia vis dar yra literatų
kraštas, kaip mano mama sakydavo. Be
kita ko, mano tėvai turėjo bėgti iš Lie-
tuvos, o aš čia atbėgau. Lietuvoje gy-

venu jau 26-erius metus, taigi čia jau
esu praleidusi daugiau metų negu
jaunystėje praleido mano tėvai. Kaž-
kodėl man čia patinka gyventi”, –
sakė V. Arbas ir po šių žodžių sulaukė
gausių vakaro dalyvių plojimų. Ji pri-
sipažino, kad mintį apie premiją Ro-
kiškyje davė pačios Alės Rūtos pelny-
tos premijos, kurių viena buvo už ro-
maną „Trumpa diena” (1955 m.), pa-
sakojantį apie jos gimtuosius Kamajus
ir jų žmonių gyvenimą. Už savo kūry-
bą rašytoja yra pelniusi ne vieną ir
„Draugo” laikraščio premiją. Be to,
„Draugui” ji yra parašiusi šimtus
straipsnių ir skelbusi daugelį savo
prozos bei poezijos kūrinių. „Premijos
mamą skatindavo morališkai, – ją ėmė
kviesti parapijos, ji būdavo garbės
viešnia. Ji gaudavo ir šiek tiek pinigų.
Įsivaizduokit – metų metus rašyti be
atlyginimo, vien iš idėjos! Jos karta
Amerikoje negalėjo pasiduoti prie-
šui. Nesvarbu, kaip bus, bet nebus
lietuvis palaužtas okupantų. Labai
noriu tikėti, kad ši premija paskatins
ir rokiškėnus, ir čia užaugs dar daug
rašytojų”. 

Kad bus daug norinčių dalyvauti
konkurse, galima spręsti iš to, jog
šventei pasibaigus labai greitai ištir-
po organizatorių paruoštas pluoštas
konkurso nuostatų kopijų.

„Draugo” info
Konkurso organizatoriai – Jūratė Kazickaitė-Altman (k.), Leonardas Šablinskas ir Vijolė
Arbas.

Literatūros šventę Rokiškyje pagerbė Sei-
mo narys Jonas Jarutis.
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RAMUNĖ RAČKAUSKIENĖ

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos or-
ganizacija, surengė atsisveikinimo su
išvykstančiu gen. konsulu Marijum
Gudynu popietę. Sekmadienį, birželio
11 d., po Mišių, Pasaulio lietuvių cent-
re susirinko gražus būrys žmonių išgirsti
žinių, įžvalgų ir pabendrauti su konsulu
ir jo šeima.

Popietę vedė Raminta Marcher-
tienė, kuri pakvietė iš Lietuvos
atvažiavusį kunigą Joną Mork-

vėną sukalbėti maldą. Po to ji trumpai
papasakojo apie „Saulutės” veiklą. 24
metus veikianti Lietuvos vaikų globos
organizacija pasiuntė į Lietuvą jau
daugiau kaip 4 milijonus dolerių, rem-
dama našlaičius ir vargingai gyve-
nančias šeimas. Lėšas „Saulutė” ren-
ka įvairiais būdais: ruošdama kon-
certus, atviro žodžio forumus ir kito-
kio pobūdžio renginius. Veikia konk-
reti vaiko rėmimo programa, kurioje
asmuo remia vieną ar daugiau vaikų.

Popietėje dalyvavo Gudynų šei-
mos jaunesnieji du vaikai – Karolis ir
Paulina. Prieš rimtąją programos dalį
jiems buvo staigmena, kai į salę įėjo
klounas (Jurgio Matulaičio misijos
darbuotojas ir „Saulutės” bičiulis),
kuris vaikus apdovanojo balionais ir
žaisliukais. 

Ramunė Račkauskienė trumpai
pristatė Marijų Gudyną, paminėdama
jo darbą Lietuvai stojant į Europos Są-
jungą (ES) ir darbą Lietuvos Respub-
likos ambasadoje Baltarusijoje. Prieš
pakviečiant konsulą tarti porą žodžių
buvo pakviesta konsulo žmona Gin-
tarija Gudynienė. G. Gudynienė džiau-
gėsi buvimu Amerikoje ir  gausiais įs -
pūdžiais bei  turtinga patirtimi, kurią
parsiveš į Lietuvą: čia žmonės dažniau
vienas kitam dėkoja net už mažiausią
paslaugą ir viešuose renginiuose daž-
niau mini Dievą.

Konsulas M. Gudynas, pradėda-
mas savo kalbą, prisiminė nuostabų
renginį, vykusį praėjusią savaitę Pa-
saulio lietuvių centre, kai Čikagos vi-
suomenė vieningai konsului surengė
atsisveikinimą ir įrėmino jo buvimą
Čikagoje. Konsulas linkėjo lietuviams
ir toliau išlaikyti vienybę. Jis džiau-
gėsi, kad jau 20 metų dirba Lietuvos
valstybei ir per tą laiką galėjo prisidėti
prie valstybės atgimimo. Ypač sudė-
tingos buvo derybos stojant į ES, nes
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„Saulutės” popietė su konsulu Marijumi Gudynu

,,Saulutės” savanorės nusifotografavo atminčiai su Čikagą  paliekančia konsulo M. Gudyno šeima. Pirmoje eilėje sėdi (iš k.): Raminta
Marchertienė, Paulina Gudynaitė, konsulas Marijus Gudynas, Karolis Gudynas, Gintariija Gudynienė, Indrė Tijūnėlienė, Milda Laurai-
tienė. Stovi: Birutė Nalienė, Laima Braun, Marytė Černiūtė, Ramunė Račkauskienė, Aušra Saulienė, Lilija Jasaitė, Laima Žliobienė, Li-
lija Kizlaitienė ir Aurelija Kriaučeliūnienė.  ,,Saulutės”�archyvo�nuotraukos

iš pradžių ne visi Lietuvos žmonės su-
prato ES reikalavimus. Dabar aišku,
kad Lietuva tapo stipresnė tose srity-
se, kur reikėjo daryti reformas. Sritys,
kuriose nebuvo daryta reformų, liko
silpnesnės, pvz., švietimas.

Konsulas teigė, kad reikia di-
džiuotis Lietuvos užsienio politika,
kuri yra toli pažengusi, lyginant su
gretimais kraštais – Baltarusija, Gru-
zija, Ukraina. Kalbėdamas apie kraš-
to ekonomiką sakė, kad dujų terminalo
statyba, nors daug kainavusi, buvo
nepaprastai svarbi, nes davė Lietuvai
energetinę nepriklausomybę. 

Kalbėdamas apie užsieniečių in-
vesticijas, konsulas pastebėjo, kad
„verslas mus atranda”. Geras pavyzdys
– „Western Union” bendrovė, kuri
Lietuvoje jau turi 1 700 darbuotojų. Už-
sienio investuotojai pastebėjo, kad
Lietuvos  žmonės yra patikimi. Lietu-
va garsėja kaip „service center” – pa-
slau gų centras.

Konsului buvo pateikta keletas
klausimų: pvz., kiek jis moka kalbų?
Pasirodo: anglų, rusų, truputį pran-
cūzų ir baltarusių. Lietuvių moka vi-
sas „kalbas”, įskaitant dzūkų, suval-
kiečių, aukštaičių, bet ne žemaičių, –
juokavo konsulas. Buvo pasiteirauta
apie ES pinigus – ar jie nepatenka kur
nereikia? Konsulas užtikrino, kad yra
gan stiprus kontrolės mechanizmas,
kuris neleidžia pinigams lengvai pra-
dingti. Klausimas, ar neplanuoja kan-
diduoti į Lietuvos prezidentus, sukėlė
salėje plojimus. Konsulas pareiškė to

nesiekiantis, nes gali būti naudinges-
nis vykdydamas valdžios politiką. Už-
klaustas apie reikalus Ukrainoje sakė,
kad Ukrainos valstybė artėja prie sto-
jimo į ES. Džiaugėsi, kad Ukrainos pi-
liečiai jau gali lankytis Europoje be
vizų. 

Užklaustas apie dvigubą pilietybę
konsulas kalbėjo, kad dviguba piliety-
bė Lietuvai būtų geras dalykas, nors tai

keltų ir tam tikrų grėsmių, kurias rei-
kėtų numatyti ir joms užbėgti už akių.
Užklaustas apie garbės konsulo parei-
gybę M. Gudynas teigė, kad ši veikla
yra naudinga, nes kuo daugiau rankų
dirba Lietuvai, tuo geriau.

Po oficialios programos žmonės il-
gai nesiskirstė, o susibūrė aplink mie-
lą konsulo šeimą, vis dar nenorėdami
su ja atsisveikinti.          

Vytauto Vizgirdo dovanėlės Karoliui ir Paulinai Gudynams suteikė malonaus užsiėmimo
visai popietei.
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LIETUVA IR PASAULIS

Kariuomenės vadas vyksta į Vokietiją
Vilnius (BNS) – Kariuomenės va-

das generolas leitenantas Jonas Vy-
tautas Žukas išvyksta į Vokietiją, kur
aptars šios šalies karių tarnybą Lie-
tuvoje ir technikos įsigijimo klausi-
mus.

Numatytas susitikimas su Vokie-
tijos kariuomenės vadu generolu Vol-
ker Wieker, Vokietijos karių asociaci-
jos nariais, pranešė Krašto apsaugos
ministerija.

Lietuvos ir Vokietijos kariuome-

nių vadai susitikime ketina aptarti Lie-
tuvoje dislokuotos priešakinių NATO
pajėgų bataliono kovinės grupės tar-
nybos klausimus ir jos panaudojimą
karinio konflikto atveju.

Kariuomenių vadų susitikime taip
pat dėmesio bus skirta šiuo metu Lie-
tuvos krašto apsaugos sistemos vyk-
domiems pėstininkų kovos mašinų
„Boxer” ir savaeigės artilerijos siste-
mų „PzH2000” įsigijimo iš Vokietijos
gynybos ministerijos projektams.

Atvyks NATO generalinis sekretorius

Vilnius (Mano vyriausybė) – Į
Lietuvą ir Latviją šią savaitę atvyksta
NATO generalinis sekretorius Jens
Stoltenberg. 

Aljanso vadovas Latvijoje Ada-
žio poligone dalyvaus NATO batalio-
no dislokavimo ceremonijoje, o Lie-
tuvoje stebės pratybas „Geležinis vil-

kas”.
Per vizitą NATO generalinis sek-

retorius susitiks ir su Lietuvos bei Lat-
vijos vadovais.

NATO, reaguodama į Rusijos
veiksmus Ukrainoje ir Baltijos jūros
regione, Baltijos šalyse ir Lenkijoje dis-
lokuoja po batalioną karių.

Vieši JAV Pennsylvanijos kariškiai 
Vilnius (BNS) – Kariuomenės ir

Krašto apsaugos ministerijos vadovy-
bė su Lietuvoje viešinčiu Jungtinių
Amerikos Valstijų Pennsylvanijos na-
cionalinės gvardijos vadu aptarė to-
lesnį karinį bendradarbiavimą.

Lietuvoje viešintis Pennsylvanijos
nacionalinės gvardijos vadas Tony
Carrelli susitiko su krašto apsaugos
ministru Raimundu Karobliu, Lietu-
vos kariuomenės vadu Jonu Vytautu
Žuku, kariuomenės Jungtinio štabo
viršininku Vitalijumi Vaikšnoru, Sau-
sumos, Oro pajėgų ir Krašto apsaugos
savanorių pajėgų vadais.

Susitikimuose aptartas dvišalis
karinis bendradarbiavimas, jo vysty-
mo perspektyvos ir saugumo situaci-
ja regione. Svečiams iš Pennsylvanijos
buvo pristatytos informacinės ir ki-

bernetinės grėsmės bei Lietuvos pa-
stangos jas atremti.

Brigados generolas T. Carrelli lan-
kėsi Generolo S. Žukausko poligone Pa-
bradėje, kur susitiko su tarptautinėse
pratybose „Geležinis vilkas 2017” da-
lyvaujančiais Pennsylvanijos nacio-
nalinės gvardijos kariais. 

Jam taip pat buvo pristatytas tre-
niruočių kompleksas „mūšis mies-
te”, kuriame Lietuvos kariai, prižiū-
rimi Pennsylvanijos nacionalinės
gvardijos  instruktorių, treniruojasi
kovos veiksmų  apgyvendintoje teri-
torijoje.

Lietuvos kariuomenės ir JAV
Pennsylvanijos nacionalinės gvardijos
bendradarbiavimas pagal vadinamąją
„Valstijos partnerystės programą”
vyksta jau beveik 25 metus.

Šalčininkai/Vilnius (LRT.lt) –
Artėjant Rusijos pratyboms „Zapad”,
viešojoje erdvėje vis daugėja melagin-
gų žinių. 

Viena tokių skelbia, esą JAV bom-
bonešis Klaipėdos rajone numetė bran-
duolinės bombos maketą, o šiai nukri-
tus ant namo kilo gaisras. Pareigūnai,
kaip galimą provokaciją, tiria ir dvie-
jų plakatų su sovietine simbolika iš-
kabinimą Dieveniškių miestelyje, visai
šalia Baltarusijos.

Šalčininkų rajone, Dieveniškių
miestelyje, pasieniečių aptiktus pla-
katus su sovietine simbolika tiriantys
pareigūnai sako, kad tai – kvietimas į
daugiau nei prieš 30 metų vykusius rin-

kimus. Kvietime vaizduojamos Tarybų
Sąjungai priklausiusių šalių vėliavos.
Pagal įstatymą draudžiama demonst-
ruoti ne tik nacistinius ar komunisti-
nius simbolius, bet ir SSRS ar Lietuvos
SSR vėliavas, herbus.  

Anot policijos viršininko, įtaria-
mieji jau žinomi, jiems grės iki 300 eurų
bauda už sovietinės simbolikos de-
monstravimą. Tačiau kartu bus tiria-
ma, kokiais tikslais šie plakatai buvo iš-
kabinti.

Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto pirmininkas mano,
kad artėjant Rusijos šalia Lietuvos ren-
giamoms pratyboms „Zapad”, pana-
šių provokacijų gali daugėti.

Rusijos propagandistai sukruto 
Harlaa archeologų radiniai verčia mokslininkus aikčioti. Freeonlineup�nuotr.�

Paskelbta finansinė D. Trump ataskaita
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump pristatė savo
2016 metų finansinę ataskaitą. 98 pus-
lapių dokumentas paskelbtas JAV vy-
riausybės etikos biuro svetainėje.

JAV prezidento pajamos iš golfo
klubų valdymo siekė 298 mln. dolerių.
Taip pat nurodytas 37,2 mln. dolerių
pelnas, gautas iš Mar-a-Lago kurorto
Floridos valstijoje. 19,7 mln. dolerių
gauta iš pernai Washingtone atidary-
to viešbučio „Trump Hotel”. 

Ataskaitoje įvardintos 5656 ben-
drovės, kuriose D. Trump atsisakė va-
dovaujančio posto prieš pradėdamas
eiti prezidento pareigas.

D. Trump skoliniai įsipareigojimai
siekia 315 mln. dolerių. Kaip pažymi
Baltieji rūmai, ataskaita pateikta sa-
vanoriškai, prezidentas turi teisę to ne-
daryti iki 2018 metų gegužės.

D. Trump šių metų sausį pasi-
traukė iš savo bendrovės „Trump Or-
ganization”. 

Adis Abeba (15 min.lt) – Rytinėje
Etiopijos dalyje britų archeologų grupė
aptiko pamirštą Harlaa miestą, pastatytą
X amžiuje iki mūsų eros.

Miesto viduje rasta XII amžiaus me-
četė. Anksčiau apie vietovę, kur rastas
miestas, sklandė mitas, neva Harlaa
gyvena milžinai, – nes miesto pastatai
ir sienos buvo pastatyti iš didžiulių
akmens blokų, kurių eiliniai žmonės ne-
būtų pajėgę pakelti. Tačiau archeologai
įrodymų, patvirtinančių tokius spėji-
mus, nerado. „Mes, žinoma, tai panei-
gėme, bet, man rodos, mumis netikima”,
– apie šią vietos legendą kalba profeso-

rius Timothy Insoll iš Exeterio univer-
siteto, pietvakarių Anglijoje. 

Harlaa miestas buvo regioninis
amatų ir prekybos centras, teigia pro-
fesorius. Pasak jo, miesto amatininkai
daugiausia gamino bižuteriją ir juve-
lyrinius dirbinius.

Harlaa gyventojus sudarė maišyta
užsieniečių ir vietinių bendruomenė,
jie prekiavo su kitomis Raudonosios jū-
ros, Indijos vandenyno ir galbūt netgi
Persijos įlankos regionų šalimis. Ras-
ti artefaktai buvo atvežti į miestą iš Ma-
dagaskaro, Maldyvų salų, Jemeno ir
Kinijos.

Archeologai rado senovinį miestą Etiopijoje

Berlynas (LRT.lt) – Vokietija
Jungtinėms Valstijoms pagrasino at-
sakomaisiais veiksmais, jei planuoja-
mos naujos amerikiečių sankcijos Ru-
sijai padarys neigiamą įtaką vokiečių
bendrovėms.

JAV Senatas kone vienbalsiai –
98 – 2 – balsavo už naujų sankcijų Ru-
sijai taikymą, už jos veiksmus 2016 m.
prezidento rinkimų kampanijos metu.

Svarbu pažymėti, kad įstatymo
projektas numato bausmes Vokietijos
ir kitų Europos šalių bendrovėms, ku-
rios yra vienaip ar kitaip susijusios su
didžiausiais Rusijos naftos ir dujų pro-

jektais. 
Vienas tokių projektų yra „Nord

Stream 2” dujotiekis Baltijos jūros
dugnu, kurį įgyvendinant dalyvauja to-
kios įmonės kaip „Wintershall”, „Uni-
per”, „Royal Dutch Shell”, OMV ar
„Engie”.

Vokietijos ekonomikos ministrė
Brigitte Zypries teigia, kad jei įstaty-
mas sulauks Donald Trump paramos
ir bus priimtas, jos šalis turės svarstyti
atsakomųjų veiksmų galimybę.

Tam, kad projektas taptų įstatymu,
jį turi patvirtinti Atstovų Rūmai ir pre-
zidentas.

Vokietiją užpykdė JAV sankcijos Rusijai

Washingtonas (ELTA) – JAV pre-
zidentas Donald Trump paskelbė at-
šaukiantis „visiškai vienpusį sandorį”,
kurį Prezidento Barack Obama admi-
nistracija sudarė su Kuba. Pasak D.
Trump, JAV neatšauks sankcijų Kubos
režimui tol, kol jos valdžia neišlaisvins
visų politinių kalinių ir nepradės gerb-
ti saviraiškos laisvės. 

Kalbėdamas Miamyje, kur gyvena
daug išeivių iš Kubos, D. Trump paža-
dėjo apriboti finansinius srautus iš
JAV į Kubą, kurie, jo manymu, skiria-
mi karinėms struktūroms stiprinti.
Taip pat išliks draudimas individua-
lioms turistinėms kelionėms į Kubą,
nors kruizai bus leidžiami. Tačiau D.
Trump pabrėžė, kad pagrindiniai dip-
lomatiniai ir komerciniai ryšiai nebus
nutraukiami, – JAV ambasada Hava-
noje nebus uždaroma, o komerciniai
skrydžiai į salą bus išsaugoti.

D. Trump pareiškė, kad B. Obama

administracijos 2016 m. kovą pasiektas
susitarimas su „brutalia” Raul Castro
vyriausybe buvo „siaubingas” ir „ne-
protingas”. Jis išsakė ketinimus atei-
tyje pasiekti naudingesnį susitarimą
tarp Washingtono ir Havanos. 

Po daugiau nei 50 metų JAV ir
Kuba 2014 m. gruodį atgaivino diplo-
matinius santykius. 2015 metų sausio
viduryje JAV vadovas B. Obama su-
švelnino kai kuriuos prekybos apri-
bojimus ir išbraukė Kubą iš terorizmą
remiančių šalių sąrašo. Tų pačių metų
rugpjūtį Havanoje buvo atidaryta JAV
ambasada. Praėjusių metų kovą Kubą
aplankė ir B. Obama. Šis JAV prezi-
dento vizitas buvo pirmasis per beveik
90 metų. Prieš B. Obama vizitą į Kubos
rinką įžengė su turizmu susijusios
bendrovės „Starwood Hotels & Resorts
Worldwide”, „Marriott” ir „Airbnb”.
Bendrovė „Google” įsipareigojo už-
tikrinti salai Wi-Fi tinklo prieigą.

D. Trump pakeis Kubos politikos nuostatas

Į Lietuvą atvyks NATO generalinis sekretorius J. Stoltenberg. Delfi�nuotr.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikras-
tis

Š.m. birželio 28 d. Lietuvos sporto universitete, Kaune, vyks antroji moks-
linė konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui – „Pa-
saulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija”. Konferencijos garbės

pirmininkas – prezidentas Valdas Adamkus, konferencijos globėjas – Lietuvos
sporto universiteto rektorius dr. Aivaras Ratkevičius; garbės nariai: Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, Lietuvos moks-
lininkų sąjungos pirmininkas prof. dr. Jonas Jasaitis, Pasaulio lietuvių kultūros,

mokslo ir švietimo centro generali-
nis direktorius Valdas Kubilius, Lie-
tuvos sporto federacijų sąjungos
prezidentas Rimantas Kveselaitis,
Kauno rajono meras Valerijus Ma-
kūnas, LR Seimo nariai dr. Žygi-
mantas Pavilionis ir Kazys Starke-
vičius, Kūno kultūros ir sporto de-

partamento prie LR Vyriausybės gen. direktorius Edis Urbanavičius, Lietuvos
edukologijos universiteto Senato pirmininkas prof. dr. Audronius Vilkas. 

Mokslinis komitetas: pirmininkas – doc. dr. Artūras Poviliūnas, LEU, PLSA,
LOA, LMS; vicepirmininkas – Valentinas Aleksa, PLSA, LOA, LMS; vicepir-
mininkė – dr. Daiva Majauskienė, LSU, LOA, nariai: doc. dr. Raimondas Balt-
rušaitis, PLSA, LMS; doc. dr. Česlovas Garbaliauskas, LSU, LOA; dr. Povilas Kup-
rys, LSU; prof. habil. dr. Algirdas Raslanas, LEU, LOA; doc. dr. Jūratė Stanis-
lovaitienė, LSU; prof. dr. Arvydas Stasiulis, LSU. 

Organizacinis komitetas: pirmininkas – Valentinas Aleksa, PLSA, LOA,
LMS; vicepirmininkė – dr. Daiva Majauskienė, LSU, LOA; nariai: Gediminas
Aleksa, PLSA; doc. dr. Raimondas Baltrušaitis, PLSA, LMS; Vita Karvelytė, LSU;
dr. Povilas Kuprys, LSU; Laurynas Rokas Misevičius, ŠALFASS; dr. Vaida Pok-
vytytė LSU; Laura Tumynaitė LSU; taip pat organizacijos – LEU – Lietuvos edu-
kologijos universitetas; LMS – Lietuvos mokslininkų sąjunga; LOA – Lietuvos
olimpinė akademija; LSU – Lietuvos sporto universitetas; PLSA – Pasaulio lie-
tuvių sporto asociacija; ŠALFASS – Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklė-
jimo ir sporto sąjunga.

Konferencijoje sveikinimo žodį tars Lietuvos sporto universiteto rektorius
dr. Aivaras Ratkevičius, konferencijos garbės pirmininkas prezidentas Valdas
Adamkus ir mokslinio komiteto pirmininkas doc. dr. Artūras Poviliūnas bei

A † A
MARY KRAUCHUNAS

mirė 2017 m. birželio 11 d., su-
laukusi 95 metų.

Gimė 1921 m. rugsėjo 17 d.
Lietuvoje, jauniausia ir vienintelė
mer gaitė iš 8 vaikų.

1942 m. gavo mokytojos pažy-
 mėjimą ir dėstė antros klasės
mo kiniams.

1944 m. artėjant frontui su vy-
resniojo brolio šeima pabėgo į
Vieną, kur dirbo Electrophysi-
cal Therapy Department, Vienna
Ge neral Hospital. Vėliau atvyko
į Miuncheną, kur susipažino su
bū simu vyru Victor, o 1947 m. at-
vy kusi į Ameriką už jo ištekėjo.

1949 m. jiems gimė sūnus Raymond.
Mary 1961–1967 m. buvo Lietuvos moterų klubo Čikagos sky-

riaus prezidentė, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Moterų gil-
 dijos pirmoji pirmininkė ir Balzeko muziejaus direktorė.

1968–1990 m. dirbo JAV imigracijos ir natūralizacijos tarnybos
įstaigoje, vertėja Cook County apygardos teismuose. Daug metų
dirbo savanore Shriner’s vaikų ligoninėje, kur pa dėdavo vaikams,
atvykusiems iš Lietuvos chirurginėms operacijoms,  jiems ver-
tėjavo. Šio darbo ji nenutraukė net sulaukusi 80 metų. 1983 m. ji
buvo paskirta Lietuvos garbės vicekonsule Čikagoje. Iš daugelio
apdovanojimų vienas buvo iš skirtinis – jį 1975  m. suteikė Im-
migrants Service League of  the Travelers Aid Society of  Metro-
politan Chicago. Kiti – tai Čikagos lietuvių moterų klubo apdo-
vanojimas (1994 m.), Balzeko muziejaus Mo  terų gildijos apdova-
nojimas (1987 m.) ir Lietuvos Vyčių ap dovanojimas (2002 m.). ,,Pio-
neer Press” leidykla ją pripažino iškiliausia metų savanore. 2003
m.  Mary buvo priimta į Chicago’s Senior Ci tizen’s Hall of  Fame,
o 2005 m. Balzeko muziejus ją pa skelbė metų žmogumi.

Mary Krauchunas visą savo gyvenimą pašventė lietuviškų tra-
 dicijų ir lietuviškos kultūros puoselėjimui bei dirbo žmonių lais-
 vės ir tautinės savivokos labui.

Liūdesyje liko: sūnus Raymond su žmona Sharon, vaikaitė dr.
Amber Krauchunas su vyru dr. Jeremy Bird ir vaikaitė Victoria
Krauchunas.

Velionės prisiminimui skirtos apeigos planuojamos rugsėjo 30
d. Lietuvių tautinėse kapinėse, 8201 S. Kean Ave., Justice, IL.

Velionės atminimui aukas galima siųsti Balzeko lietuvių
kul tūros muziejui, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago IL 60629.

Nuliūdusi šeima

Smith-Corcoran FH, tel. 773-736-3833

A † A
PETRONIA PETRAUSKAITĖ

Mirė 2017 m. birželio 11  d. Boca Raton, FL.
Gimė 1918 m. birželio 11 d., Boston, MA.
46 metus išgyveno Deerfield Beach, FL, anksčiau Bingham -

ton, NY.
Nuliūdę liko: sūnėnas Julius Oreška su šeima Henrico, VA. 
Laidotuvės įvyks birželio 22 d., ketvirtadienį,  12 val. po pietų

Šv. Kazimiero kapinėse. 
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-

vau  ti laidotuvėse.
Liūdintys artimieji 

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

A † A
ANTANINA LAURAITIENĖ

SPURGYTĖ

Mirė 2017 m. birželio 16 d. Naperville, IL.
Gimė 1922 m. vasario 26 d., Lietuvoje, Vadoklių kaime. 
Gyveno Plainfield, IL, anksčiau LaGrange Park, IL ir Cicero,

IL.
Nuliūdę liko: dukros Kristina Lauraitytė, Egidija Rackow su

vyru Richard, sūnus Linas su žmona Barb, 6 anūkai, 1 pro anū -
kas, brolis Jonas su žmona Rūta ir šeima bei kiti giminės.

Laidotuvės privačios. 

Liūdintys artimieji

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

organizacinio komiteto pirmininkas Valentinas Aleksa. 
Konferencijos moderatoriai – Valentinas Aleksa ir dr. Daiva Majauskienė. 
Pirmasis pranešimas kaip tik bus skirtas išeivijos sporto istorijai, jį skai-

tys Valentinas Aleksa (atstovaujantis Pasaulio lietuvių sporto asociacijai) ir
dr. Daiva Majauskienė (Lietuvos sporto universitetui) – „Pasaulio lietuvių iš-
eivijos sporto klubai, sporto organizacijos ir svarbiausi jų sporto renginiai ‘Lie-
tuvos sporto enciklopedijoje’”. Dr. Steponas Gečas (Lietuvos olimpinė akade-
mija) kalbės apie „Lietuvių sporto žiniasklaidos akcentus 1922–1991 m.”, Pra-
nas Majauskas (Lietuvos sporto muziejus) – „Lietuvybės žadinimą išeivijos vai-
kų sąmonėje per sportą”. Sporto entuziastas Laurynas Rokas Misevičius ir JAV,
atstovaujantis Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungai,
apžvelgs „ŠALFASS veiklą XXI amžiuje”, doc. dr. Artūras Poviliūnas (Lietuvos
edukologijos universitetas) prisimins „Vytautą Augustauską ir pirmąją Tau-
tinę olimpiadą”. 

Po pranešimų vyks diskusijos ir apdovanojimai. 

,,Draugo” info

Antroji mokslinė konferencija, skirta
pasaulio lietuvių sporto istorijai
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS
�  Birželio  21 d., trečiadienį, 1 val. p. p.
JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kviečia pasižiūrėti filmo apie
alaus gamybos tradicijas Lietuvoje. Lau-
kiame jūsų Pasaulio lietuvių centro skai-
tykloje.

�  Birželio 25 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje kun. Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias už centro rė-
mėjus a. a. Feliksą Lukauską ir a. a. Povilą
Vaičekauską. Visi kviečiami atvykti ir pa-
simelsti jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po
Mišių – vaišės centro kavinėje.

�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL 60632) šį sekmadienį, birželio 25
d., 10 val. r. švęsime 12-tąjį eilinį sek-
madienį. Eucharistijos šventimą atnašaus
kun. Gediminas Keršys. Kviečiame atvyk-
ti 15 minučių prieš šv. Mišių pradžią ir kar-
tu sukalbėti Švč. Jėzaus Širdies litaniją. Taip
pat primename, kad šv. Mišios lietuvių kal-
ba aukojamos kiekvieną ketvirtadienį, 8:30
val. r. 

�  Birželio 25 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centro kiemelyje vyks
gegužinė – gražiausio Joninių vainiko kon-
kursas. Žaidimai, atrakcionai, prizai, siurp-
rizai, loterijos, šokiai ir linksma muzika, ska-
nus lietuviškas maistas. Rengia JAV LB Le-
monto apylinkės valdyba.

� Birželio 29 d., ketvirtadienį, 6:30 val.
v. LR konsulatas New Yorke (420 5th Ave.,
New York, NY 10018) kviečia į diskusiją
,,Dviguba pilietybė – aktualijos ir per-
spektyvos”. Dalyvaus LR Seimo pirminin-
kas Viktoras Pranckietis ir Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės atstovė Laura Vidžiū-
naitė. Moderatorius – JAV LB New Yorko
apygardos  pirmininkas Algirdas Grybas. Re-
gistracija: ny.renginiai@urm.lt.

� JAV LB Lemonto apylinkės valdyba kvie-
čia dalyvauti Valstybės (Lietuvos kara-
liaus Mindaugo karūnavimo) dienos pa-
minėjime, kuris įvyks liepos 6 d., ketvir-
tadienį, 12 val. p. p. Pasaulio lietuvių cent-
re Lemonte, prie paminklo tremtiniams at-
minti. 

Ilgametės ,,Draugo” bendradarbės a. a. Stasės Semėnienės proanūkis Andrew Etzweiler
atšventė vestuves Havajuose. Su savo būsimąja žmona Kristen McReath jie susitiko čia
dirbdami ekologiniuose ūkiuose, benamių vaikų stovyklose. Kristen čia apgynė ir ma-
gistro laipsnį globalios sveikatos srityje. Į vestuves ant vandenyno kranto Maui salo-
je, netoli Paia iš Wisconsino atvyko abiejų jaunavedžių šeimos. Ilgiausių metų! 
Nuotraukoje – jaunavedžiai su Andrew tėvais Peter ir Elise bei sesute Zoe.

Asmeninio�albumo�nuotrauka

SLA – pokalbis apie spaudos fotografiją
Birželio�27�d.,�antradienį,�6:30�val.�v.�Susivie-

nijimo�lietuvių�Amerikoje�(SLA)�patalpose,�307�W.
30th�Street,�New�York,�NY�10001,�vyks�susitikimas
su�Lietuvos�spaudos�fotografų�klubo�prezidentu
Jonu�Staseliu.�Bus�proga�susipažinti�su�naujausiu
nacionalinio�konkurso� „Lietuvos� spaudos� fotog-
rafija”�albumu.�

,,Šiandien�naujienos�veržiasi�į�mūsų�gyvenimą,
o�jų�pateikimo�formos�kinta�nenuspėjamai�greitai.
Mus�pasiekia�vis�daugiau�informacijos,�daugiau�vaiz-
dų,�tik�klausimas,�ar�tampame�geriau�informuoti,
kompetentingi,�ar�labiau�išmanome,�kas�vyksta.�Kar-
tais�naujienų�srautas�pradeda�erzinti,�nes�vartoti�ne

visada�sutampa�su�suprasti.�Mūsų�supratimas,�kas�yra�žiniasklaida�ir�ko�iš�jos�tikimės,
keičiasi.�Šiandien�vis�dažniau�suabejojame,�kuo�galime�pasitikėti.�Žurnalistinė�etika,�pro-
fesinių�standartų�laikymasis,�kokybė,�tikslumas�ir�profesinė�atsakomybė�užtikrina�ir�su-
stiprina�visuomenės�pasitikėjimą.�Būti�nepriklausomam�tampa�vis�brangiau,�nors�tai�ir
yra�vienas�žurnalistikos�pagrindų,�reikalaujantis�neabejotinos�atsakomybės”,�sako�Lie-
tuvos�spaudos�fotografų�klubo�prezidentas�Jonas�Staselis.

Daugiau informacijos apie renginį 
el. paštas: zybuokle@gmail.com (Gintarė Bukauskienė).

JAV Lietuvių Bendruomenės Long Island apylinkė maloniai kviečia visus į me-
tinį pikniką – Jonines, kurios vyks šį sekmadienį, birželio 25 d., nuo 1 val. p. p. Great
Neck, Kings Point parke, ,,Area 10” – įvažiavimas iš Redbrook Road pusės. 

Adresas: 74 Red Brook Road, Kings Point, NY 11024. Bus lietuviško maisto, alaus
ir loterija! Jonės ir Janinos pasipuoš vainikais.

Daugiau info tel. 516 353-1229 arba
el. paštu: ramutezukas@hotmail.com (Ramutė Žukaitė).

NY Metinis piknikas - Joninės

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikras-
tis


