
Vasara – kelionių metas. Kur
veda mūsų vasaros ke-
liai? Daugelio – į Lietuvą
pas ten likusius arti-

muosius, gimines, draugus.
Lietuva yra tokia nedidelė,
bet kartu – vis iki galo nepa-
žinta ir nepamatyta, kaskart
pateikianti naujų įdomybių ir
staigmenų. 

Pavyzdžiui, maistas: ar
jums teko ragauti Baltijos bangų
išplauto gintaro arbatos? O ledų su
vitaminingomis miško dilgėlėmis? Tikriau-
siai mažai kas yra skanavę kiaulpienių šaknų kavos, kibi-
nų su sraigiena, virtinukų su šamo įdaru ar vėžių uodegėlių
sriubos? Drąsiausi gurmanai, ko gero, neatsisakytų kvad-
ratinių cepelinų su morkomis, agurkų džemo, ar patiekalo,
pavadinto ,,Meškos šūduks”. Visų šių skanumynų ir keis-
tumynų galima paragauti Lietuvoje. Atrasti Lietuvos regio-
nus nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvo-
je” siūlo su „GASTROliavimo gidu”.

Todėl smagu su jumis, mieli skaitytojai, pasidalinti svetainės
https://www.lithuania.travel/lt/news/gastroliavimo-po-lietuva-gidas patari-
mais.                                                                                       – 2 psl.

Kauno savivaldybės taryba birželio 18
dieną nusprendė Kauno garbės pi-
liečio vardą suteikti buvusiam Vy-
tauto Didžiojo universiteto (VDU) rektoriui pro-
fesoriui Algirdui Antanui Avižieniui. „Profesorius
Algirdas Antanas Avižienis yra prieš 30 metų at-
kurto Vytauto Didžiojo universiteto pirmasis
rektorius, pasaulyje garsus mokslininkas, kau-
nietis”, – rašoma teikime. 

Algirdas A. Avižienis gimė 1932 metais Kaune. Bai-
giantis Antrajam pasauliniam karui šeima per-
sikėlė į Vokietiją, o 1950 metais įsikūrė JAV, Či-

kagoje. A. A. Avižienis Illinois State University stu-
dijavo elektros inžineriją. Baigęs studijas ten pat įgi-
jo daktaro laipsnį, dirbo NASA laboratorijoje. A. A.

Avižienis išrado pirmąjį pasaulyje save pataisantį
erdvėlaivių kompiuterį STAR. Mokslininkas yra
dėstęs University of  California, dirbo Tarptautinė-
je informatikos federacijoje. 1989 metais jis Kaune pir-
mininkavo mokslininkų suvažiavimui, kuriame pa-
skelbta apie VDU atkūrimą. 1990 metų gegužę A. A.
Avižienis išrinktas šio universiteto rektoriumi. Jam
vadovavo trejus metus. Kauno miesto garbės pilie-
čio vardas suteikiamas asmeniui už aktyvų Kauno
miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje ar ki-
tus nuopelnus, šis įvertinimas suteikiamas nuo
1991-ųjų. A. A. Avižienis taps 31-uoju garbės piliečiu. 

,,Kauno diena” inf.

„Geležinio vilko” pergalės – 5 psl.
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Sėkmės paslaptis – būti pasiruošus galimybei tada, kai ji ateina. – Benjamin Disraeli

Lietuva kviečia maisto gurmanus
Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 22 dienos

Buvusiam VDU
rektoriui –
Kauno garbės
piliečio
vardas 

Algirdas Antanas Avižienis. A. Ufarto/Fotobanko nuotr.
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BATUN archyvai atveriami visuomenei
Birželio 12 dieną Lietuvos nuolatinė atstovė Jungtinėse Tautose ambasa-

dorė Audra Plepytė kartu su Latvijos ir Estijos ambasadoriais bei BATUN
(angl. Baltic Appeal to the United Nations) atstovais pasirašė memo-

randumą dėl BATUN archyvo perdavimo Latvijos Nacionaliniam archyvui.
Iki šiol archyvas buvo saugomas New Yorke Latvijos bendruomenės pa-

stangomis. Liepos mėnesį archyvas pasieks Rygą, kur mokslininkai ir vi-
suomenė galės iš arčiau susipažinti su BATUN veikla. 

BATUN judėjimo ištakos siekia praėjusio amžiaus septintąjį dešimtme-
tį, kai Komiteto už Lietuvos nepriklausomybę pirmininko Antano Mažeikos
ir garbės pirmininko monsinjoro Jono Balkūno iniciatyva 1965 m. lapkričio
13 d. New Yorko Madisono aikštės sode į mitingą prieš Baltijos valstybių oku-
paciją susirinko apie 14 tūkstančių lietuvių, latvių ir estų.

Formaliai BATUN buvo įsteigtas 1966 metais. Tai  Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos išeivijos judėjimas, siekęs Baltijos valstybių nepriklausomybės ir narystės
Jungtinėse Tautose. BATUN okupacijos metais kėlė Baltijos valstybių ne-
priklausomybės klausimą Jungtinėse Tautose, smerkė pasirašytą Molotovo-
Ribbentropo paktą. Judėjimas itin aktyviai dirbo siekdamas informuoti visą
pasaulį apie neteisėtą Baltijos valstybių okupaciją, taip pat ragino kitas vals-
tybes imtis veiksmų ir prisidėti prie Baltijos šalių nepriklausomybės atkū-
rimo. www.alkas.lt

Lietuva kviečia maisto gurmanus

URM.lt nuotr.

Atkelta iš 1 psl.

Gastronominiam turizmui po Lie-
tuvą skirtame stilizuotame žemėlapy-
je – 20 netikėtų patiekalų visoje Lietu-
voje su nuorodomis, kur jų paragauti,
bei maisto festivalių sąrašas visais
metų laikais.

„Šiame leidinyje – nedidelė dalis
visos Lietuvos gastronominės dėlionės,
bet intriguojanti keliauti ir ragauti.
Juk gastronominės patirtys praturtina
kiekvieną kelionę. Galbūt jau žinome,
kad Pamaryje privalu paragauti žu-
vienės, Žemaitijoje – cibulynės, o Su-
valkijoje - zanavykiškos kopūsto galvos
iš krosnies. Tad norime paskatinti dar
aktyviau atrasti regionus bei išnaudoti
galimybes paskanauti ne tik tradicinių,
bet ir netradicinių krašto virtuvės pa-
tiekalų, sudalyvauti maisto šventėse ir
taip geriau pažinti vietovės papročius,
bendruomenę,“, - teigia „Keliauk Lie-
tuvoje“ Turizmo produktų ir rinkoda-
ros skyriaus vadovė Indrė Trakimaitė-
Šeškuvienė.

Jeigu lankysitės Dzūkijoje, tik-
riausiai neatsisakysite paragauti gri-
kių blynų su lepeškomis, Suvalkijoje –
pieno šampano ar sūrio su šienu, aukš-
taičiai pasiūlys saldainių su alumi,
fazanų suktinukų, žemaičiai – kva-
pios mėlynių giros. 

Gal toje Lietuvos vietovėje, kurio-

je šią vasarą svečiuositės, kitoje gatvėje
už kampo ar gretimame kaime jūsų
laukia bent vienas iš šių patiekalų? O
jeigu ne – ar nebūtų gera dingstis su-
planuoti gurmanišką kelionės dieną ir
palėkėti į kitą Lietuvos pakraštį? Pasak
Pasaulio turizmo organizacijos, gast-
ronominis turizmas yra sparčiausiai

auganti turizmo šaka pasaulyje. Ji
šiuo metu jau apima ne tik patiekalų
ragavimą, bet ir vietos ūkininkų lan-
kymą, maisto festivalius, kulinarines
pamokas. Linkime jums smagių vasa-
ros kelionių ir naujų potyrių jose. 

,,Draugo” inf. 



32019 BIRŽELIS 20 D., KETVIRTADIENISDRAUGAS

ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Į šių metų Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo, į pirmojo
Lietuvos valstybės Prezidento Antano Smetonos iš-
rinkimo 100-mečio, į Lietuvių Chartos paskelbimo ir
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. va-
sario 16 d. deklaracijos 70-mečio bei Lietuvos parti-
zanų vado Jono Žemaičio-Vytauto 110-ies gimimo me-
tinių minėjimų aidą darniai įsikomponuoja ir 1941 m.
birželio 23-iosios – Tautos sukilimo aidas, jo 78-oji su-
kaktis.

Birželio sukilimas – tai garbingas mūsų istorijos,
mūsų kovų dėl laisvės puslapis, kurio negali už-
temdyti jokie pakampių šešėliai. Pažvelkime į

tuos pirmosios sovietinės okupacijos metus, kurie
sužadino žmonių ryžtą nusimesti nelaisvės pančius.

Sukilimo priešistorė ir priežastys

Didėja sovietinis teroras, miestuose kyla pro-
duktų kainos, mažėja gyventojų perkamoji galia, stin-
ga pertekliumi Nepriklausomybės metais garsėjusių
maisto produktų, paskelbtos naujos prievolės, ypač
sekinančios kaimo ūkininką. Atsirado nauji žo-
džiai – „sabotažas”, „buožė”, „liaudies priešas”,
„kolchozas”... Daugėjant kolonistų didėjo ir krašto
rusinimas, Bažnyčios persekiojimas, lietuvių tau-
tinės savigarbos slopinimas, vyko žmonių suėmimai.
Metus šeimininkavęs sovietinis okupantas pradėjo
masinį Lietuvos žmonių trėmimą ir žudymą. Su-
iminėjant žmones, griaunant Lietuvos valstybės
sanklodą Maskvai aktyviai talkino Antanas Snieč-
kus, Aleksandras Guzevičius, Mečys Gedvilas, Jus-
tas Paleckis bei į juos panašūs savo tautos duobka-
siai. Pradėta naikinti ir mūsų kultūra. Petrašiūnų
popieriaus fabrikas vos spėjo „ryti” čia suvežtas krū-
vas knygų. Kai kur atėjūnams nepatinkančios kny-
gos buvo deginamos tiesiog vietoje. 

1941 m. birželio 14-osios naktį prasidėjo Lietuvos
gyventojų trėmimas. Tomis dienomis iš Lietuvos iš-
tremta daugiau kaip 17 tūkst. žmonių. Kankinių
krauju nusidažė daugelis Lietuvos vietų: žudynės
Červenėje, Pravieniškėse, Panevėžyje, Budavonės
miške, Pažaislio šile, Skaruliuose, Rainiuose. Rai-
niuose buvo nukankintas ir Kovo 11-osios signataro,
antisovietinio pasipriešinimo dalyvio, 2014 m. rudenį
išėjusio į Viešpaties namus Liudviko Simučio tėvas
Adomas. Daugelis manė, kad tik karas – vienintelė
viltis išsivaduoti iš raudonojo košmaro nakties.
Žmonės jo laukė.

Visa tai skatino kurtis pogrindinėms organiza-
cijoms, kaip antai „Laisvosios Lietuvos sąjungai”, lei-
dusiai laikraštį „Laisvoji Lietuva”. Buvo platinami
antisovietiniai atsišaukimai, buriamos grupelės,
kurios rengė nelegalius susirinkimus bei patriotinio
turinio pokalbius. Savo ruožtu NKVD pradėjo masinį
žmonių sekimą, agentų verbavimą. Kaip rašo Juozas
Jankauskas knygoje „1941 m. birželio sukilimas
Lietuvoje”, buvo aktyviai sekami 1234 asmenys (be
Vilniaus miesto), įtariami ginkluoto sukilimo ren-
gimu. Daugiausia tai buvo Lietuvos karininkai,
šauliai ir policininkai. 

Čia pat norėtųsi pateikti ir savo vaikystės pri-
siminimą. Šakių mieste prieš vadinamuosius liau-
dies seimo rinkimus miesto gatvės buvo nukabinė-
tos agitaciniais raudonos spalvos plakatais, šlovi-
nančiais Staliną ir vietos kolaborantus. Man tada
buvo ketveri metukai. Mano gerokai vyresnė pus-
seserė Salemutė Dairutytė, pavakary vesdamasi
mane už rankos, kita ranka tuos plakatus plėšė nuo
sienų ir stendų. Tai pastebėjęs policininkas, dar vil-
kėdamas lietuvišką uniformą, geranoriškai per-
spėjo: „Taip nedarykite, dabar jau valdžia rusų. Nu-
kentėsite ne tik jūs, bet ir jūsų tėvai…”  

Siekta atkurti Lietuvos Nepriklausomybę

1940 m. spalio 9 d. slaptame pogrindžio organi-
zacijų atstovų susirinkime nutarta susijungti į vie-
ną organizaciją, kuri vėliau pasivadino Lietuvių ak-
tyvistų frontu (LAF). Jos sukūrimo iniciatyvą parodė
Lietuvos pasiuntinys Berlyne Kazys Škirpa. Šios or-
ganizacijos išsamią programą parengė filosofas An-
tanas Maceina. Bronys Raila tapo atsišaukimų au-

Birželio sukilimo aidas
toriumi. LAF tikslas buvo ruoštis sukilimui ir atkurti
Lietuvos nepriklausomybę. Sudaryti du štabai – vie-
nas Kaune, kitas Vilniuje. Štabai patvirtino 1941 m.
balandžio 22 d. pogrindyje sudarytą Lietuvos laikinąją
vyriausybę. Gali kilti klausimas – kodėl neužteko vie-
no – centrinio vadovaujančio štabo? Į šį klausimą at-
sakė mūsų pokalbio metu jau dabar Amžinybėje be-
siilsintis tuometinės Laikinosios vyriausybės pra-
monės ministras Adolfas Damušis: „Dviejų štabų su-
darymas tuomet buvo reikalingas ir dėl to, kad vie-
ną sovietams likvidavus, liktų kitas, nebūtų nuslo-
pintas sukilimo gyvybingumas”. Šią tiesą patvirtino
tolimesni įvykiai. 1941 m. birželio 8 d. Vilniuje buvo
suimtas vienas iš sukilimo organizatorių Vytautas
Bulvičius, kuris su kitais suimtais aktyvistais po bai-
sių kankinimų buvo sušaudyti.

Išdraskius Vilniaus štabą sukilimo vadovavimą
perėmė Kaunas. LAF štabas, vadovaujamas Leono
Prapuolenio, buvo įsikūręs Prisikėlimo parapijos se-
nelių prieglaudos ligoninėje, Aukštaičių gatvėje.
Lauke nuolat budėjo patikimas sargybinis, kaip tas
Antanėlis Naumiestyje, budria akimi saugojęs dr. Vin-
cą Kudirką nuo rusų žandarų. 

Birželio 22 d., 5 val., Juozo Rudoko vadovaujamas
sukilėlių būrys užėmė paštą. Sovietinės kariuomenės
pagąsdinimui rusų kalba paskleidžiama, kad „vo-
kiečių desantas užėmė Kauną”. Buvo atjungtas oku-
pacinės kariuomenės ryšių su Maskva mazgas. Tai
sutrikdė sovietų kariuomenę. Pulkininko Juozo Vėb-
ros būrys užėmė Kauno radijo stotį. Pilypo Naručio
žmonės – Radiofoną. P. Narutis, Lietuvos laikinojoje
vyriausybėje ėjęs viceministro pareigas, vadovavo
LAF jaunimo grupei. Vokiečių okupacijos metais jam
teko Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio dalia,
kurią jis pavadino „Štuthofo akademija”... Šauniai dir-
bo ir Romas Šatas su bendražygiais, konstruodami ne-
dideles radijo stotis. Vėliau R. Šatas – fizikos-mate-
matikos profesorius – pasižymėjo sumanumu dirb-
damas JAV karinių pajėgų branduolinės energetikos
laboratorijoje.

A. Damušis, L. Prapuolenis ir J. Vėbra parengė
atsišaukimo į tautą tekstą. 1941 m. birželio 23-iosios
9 val. 28 min. per Lietuvos radiją LAF Vyriausiojo šta-
bo vardu žodį taria L. Prapuolenis. Visai Lietuvai skel-
biama džiugi žinia: „Susidariusi Laikinoji vėl naujai
atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia at-
statanti Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvos Valstybę.
Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos vals-
tybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos
organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševi-
kų teroro iškankinta Lietuvių Tauta ryžtasi kurti at-
eitį tautinės vienybės ir socialinio teisingumo pa-
grindais”. Čia pat buvo paskelbtas Lietuvos Laiki-
nosios vyriausybės narių sąrašas, sugiedotas Lietu-
vos himnas. Pasauliui įvairiomis kalbomis per radiją

Birželio sukilimo vienas organizatorių ir vadovų, Lietuvos laikinosios vyriausybės pramonės ministras dr. Adolfas Damušis
(v.) su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininku Vytautu Balsiu (k.) ir jo pavaduotoju Zigmu Tamakausku Kauno
senosiose kapinėse 2001 metais, minint Birželio sukilimo 60-ąsias metines.     Z. Tamakausko asmeninio archyvo nuotr.

1941 metų Birželio sukilimo memorialas „Kryžius-medis“
Kauno senosiose kapinėse

buvo skelbiama, kad Lietuva atstato sovietų sulaužytą
Nepriklausomybę, paneigdama mitą apie „savano-
rišką įsijungimą” į Sovietų Sąjungą. 

Kaip rašoma prisiminimuose, žmonės tai išgir-
dę verkė iš džiaugsmo, vienas kitą sveikino, prie pa-
statų buvo keliamos lietuviškos trispalvės vėliavos,
Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje pradėjo
gausti Laisvės varpas, prie nežinomo kareivio kapo
susirinkusi minia meldėsi, giedojo giesmes, tautos
himną. Šitas tautos išsivadavimo nusiteikimas mano
atmintyje yra išlikęs lyg įspūdingiausia vaikystės pa-
saka, savo akimis matyta Šakių miesto aikštėje, kur
susirinkusi žmonių minia minėjo besitraukiančios
rusų kariuomenės nužudytų vietinių žmonių pa-
vardes, sovietų piktadarybes, trispalvių gūsyje svei-
kino Lietuvos prisikėlimą, giedojo himną, liejosi or-
kestro garsai. Šis įvykis kartu su mano tėvų patrio-
tine nuostata turėjo didelio poveikio tolimesniame gy-
venimo kelyje. Šia proga smagu prisiminti ir savo mo-
kytoją Kauno „Aušros” gimnazijoje – Alfonsą Viet-
riną, įžymų ilgų distancijų bėgiką, Birželio sukilimo
dalyvį. 

Nukelta į 11 psl.
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LEMONT, IL

TELKINIAI

ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Birželio 16 d., Švč. Trejybės sekmadie-
nį, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, po
11 val. ryto šv. Mišių JAV Lietuvių Ben-
druomenės (LB) Lemonto apylinkės
valdyba susirinkusius kvietė paminėti
Gedulo ir vilties dieną, prisimenant
1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjungos
pradėtus masinius gyventojų trėmi-
mus į Sibirą.

Renginys prasidėjo iškilmingo-
mis šv. Mišiomis Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje, kur

tą sekmadienį šalia atminimo žvakės,
pastatytos priešais altorių, gulėjo ge-
dulo kaspinais ir Lietuvos Respublikos
valstybinės vėliavos spalvų juostomis
perrištos gėlių puokštės. Kun. Algio
Baniulio SJ aukojamų šv. Mišių metu
buvo meldžiamasi – už visus, kentėju-
sius ir žuvusius Sibiro platybėse,  už
Bendruomenės narius ir svečius. Taip
pat minint amerikiečių švenčiamą
Tėvo dieną, buvo sveikinami ir šven-
tinami Misijos bažnyčioje susirinkę tė-
vai ir laiminamas kilnus pašaukimas
tėvystei – dieviškuoju Tėvo ir Sūnaus
meilės ryšiu priartinantis mus prie ne-
dalomo Švč. Trejybės slėpinio. 

Baigiantis šv. Mišioms, pranešimą
apie Sovietų Sąjungos pradėtus masi-
nius gyventojų trėmimus skaitė JAV
LB Lemonto apylinkės pirmininkė
Violeta Valaitytė. Ji priminė, kad pro-
jekto ,,Misija Sibiras” atstovai, kurie
JAV lankosi bene kiekvienais metais,
istorinės atminties akcijos „Ištark, iš-
girsk, išsaugok” metu kviečia ištarti
tremtinių vardus, pavardes, išsaugoti

PLC paminėta
Gedulo ir
vilties diena

Auginti savo
pupą „Saulėje”

AUDRONĖ JAGIELLA

Su begaliniu džiaugsmu ir susi-
 domėjimu balandžio pabaigoje
Atlan tos lituanistinė mokykla

,,Saulė” laukė viešnios iš Lietuvos, ži-
nomos aktorės Virginijos Kochans-
kytės.

,,Saulės” mokyklos mokiniai,
nuo mažiausių „žvirbliukų” iki pa-
 auglių „pelėdų”, susėdę klasėje laukė
nekantriai. Ir kaip kokioj pasakoj, kur
buvus, kur nebuvus, štai ji – Vir-
 ginija Kochanskytė. Tokia pat smul-
 kutė, tvirto balso, malonios šypsenos,
skambiai nusikvatojanti ir vis ranka
atmetanti nuo veido plaukų sruogą...
Tokią aš ją prisimenu iš savo jau-
nystės, tada dar Kaune.

Po trumpos susipažinimo įžangos
visi kartu sugiedojome Tautišką gies-

mę. Aktorė V. Ko-
chanskytė trum-
 pai ,,pakeliavo”
po Vinco Kudir-
kos kū rybą. Pri-
minė moki-
niams, kad gies-
mėje skelbiamos
didžiausios žmo-
 giškos vertybės:
didvyriškumas,
stiprybė, dorybė,
meilė... Ji be galo
džiaugėsi, kad
net ir patys jau-
niausi mokiniai
giedojo himną. 

Taip turi-
ningai ir šiltai
bendraujant, mo-
kiniai išdrįso už-
duoti klau si mus
apie pasirinktą specialybę, teat rą, at-
eities planus. O aktorei atvertus pasa-
kėčios knygą ,,Katinėlis ir gai delis”,
mokiniai jau visai įsidrąsino ir vienas
po kito skaitė pasakėčią.

Pabaigoje viešnia palinkėjo vi-
 siems nepamiršti lietuvių kalbos ir

Mokyklos bendruomenė su viešnia iš Lietuvos V. Kochanskyte (trečia iš d.). ,,Saulės” archyvo nuotr.

Bažnyčioje pašventinta atminimo žvakė ir gėlės LB Lemonto apylinkės valdybos narių ne-
šamos prie paminklų. Iš k.: Roma Langė, Paulina Liauba, Petras Valius ir Nijolė Danielson.

Ž. Gurauskienės nuotraukos

ATLANTA, GA

Prie paminklo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadui Adolfui Rama-
nauskui-Vanagui gėles padėjo ir įsiamžino nuotraukoje LB Lemonto apylinkės valdybos
nariai. Iš k.: Vytautas Geštautas, Roma Langė, Nijolė Danielson, Paulina Liauba, Violeta Va-
laitytė (pirmininkė) ir Petras Valius.

istorijas ir išgirsti jų likimus. Akci-
jos metu visą naktį skaitomi tremti-
nių vardai, pavardės bei pasakojami
jų likimai, kad nepamirštume svar-
biausios tiesos – ištremti buvo ne
skaičiai, o žmonės. Šiais metais Lie-
tuvoje minint Gedulo ir vilties dieną
penkių asmenų vardus ir pavardes
pirmoji ištarė LR Prezidentė Dalia
Grybauskaitė.

Justino Marcinkevičiaus, Kazio
Bradūno eiles skaitė Bendruomenės
valdybos nariai Petras Valius ir Roma
Langė, taip pat buvo perskaitytas
vienos iš valdybos narių, Janinos
Sučylienės šiam minėjimui skirtas ei-
lėraštis. Kun. A. Baniulis SJ bažny-
čioje pašventino atminimo žvakę ir
gėles, kurios, Jūratės Grabliauskienės
vadovaujamam J. Matulaičio misijos
chorui giedant ,,Leiskit į Tėvynę”,
buvo iškilmingai nešamos prie pa-
minklų Partizano Motinai bei Lietu-
vos laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų
pajėgų vadui Adolfui Ramanauskui-
Vanagui.  Just. Marcinkevičiaus ei-
lėraščiu ,,Motinos maldaknygė” mi-
nėjimą baigusi V. Valaitytė dėkojo
tiems, kurie nuoširdžiai prisidėjo
prie renginio organizavimo. Jos pa-
dėka buvo skirta Vydūno jaunimo
fondo valdybos sekretorei fil. Vidai
Brazaitytei, JAV LB Lemonto apy-
linkės valdybos nariams bei visiems,
susirinkusiems paminėti 78-ųjų trem-
ties metinių. 

,,auginti savo pupą” – t. y., mokytis, do-
mėtis, turėti prasmingų sumany mų ir
siekti savo svajonės.

Atsidėkodami už vizitą įteikėme
aktorei ,,Saulės” mokyklos mokinių ir
mokytojų sukurtą atviruką, kuris V.
Kochanskytei primins apie šią vieš-

nagę už Atlanto.
Ir kaip nesvajosi, juk svajonės pil-

 dosi! Lauksime daugiau tokių vizi tų!

Audronė Jagiella – Atlantos li-
tuanistinės mokyklos „Saulė” moky-
toja.

Renginiui pasibaigus pirmininkė Violeta Valaitytė padėkojo visiems, susirinkusiems paminėti 78-ųjų tremties metinių.
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ARŪNĖ JONIKAITĖ

Per pastarąjį dešimtmetį daugumoje
ŠALFASS ir Lietuvos ambasados orga-
nizuojamų krepšinio turnyrų išsiskir-
davo Stanislovo Kavaliausko vado-
vaujamas New Yorko jaunimas, jau
kurį laiką rungtyniavęs spalvingomis
„Geležinio vilko” uniformomis ir tokiu
būdu toli – net už Atlanto – garsinęs Lie-
tuvos sostinės istoriją. Iki šių metų pa-
vasario didžiausi niujorkiečių laimėjimai
buvo 2012, 2013 m. ir 2016 metais. Iš-
kovota Ambasadoriaus taurė Was-
hingtone ir ŠALFASS vyrų „B” krepšinio
pirmenybių auksas 2014 m. Toronte. Ta-
čiau iki šio sezono S. Kavaliausko auk-
lėtiniai nebuvo įsirašę į stambiausios iš-
eivijos sporto mėgėjų organizacijos is-
toriją kaip stipriausia vyrų krepšinio ko-
manda... Taigi gegužės 26 d. Elizabeth
(NJ) 69-ųjų ŠALFASS žaidynių metu jie
pagaliau iškovojo prestiziškiausiu lai-
komo vyrų „A” turnyro nugalėtojų var-
dą, finalinėje dvikovoje įveikę daug-
kartinius analogiškų varžybų laimėto-
jus – Čikagos „Lituanica” atstovus.

Ta proga pakalbinome New Yorke
sėkmingai suburto lietuvių spor-
to klubo „Geležinis vilkas” va-

dovą Stanislovą Kavaliauską.

Stanislovai, tikriausiai daugeliui būtų
įdomu sužinoti apie Jūsų pradžią Amerikoje.
Papasakokite apie tai, kaip čia atvykote ir
kuo užsiimate?

Viskas prasidėjo 2003-aisiais, kai iš-
lošęs žalią kortą kartu su šeima atvy-
kau į svajonių ir galimybių šalį Ame-
riką. Pradžia buvo nelengva – prasta
anglų kalba, nauja kultūra. Tai užėmė
laiko, bet svajonė yra svajonė, tad ju-
dame pirmyn. Ilgą laiką dirbau medi-
cinos kabinete masažistu, bet dabar pa-
keičiau darbą ir dirbu didelėje ben-
drovėje, kuri užsiima daugiaaukščių
pastatų aptarnavimu ir priežiūra.

Žinome, kad esate sporto entuziastas.
Kaip Jums pavyksta palaikyti patriotiškumą
per sportą?

Taip, iš tiesų, esu sporto gerbėjas.
Stengiuosi palaikyti lietuvius sporti-
ninkus ir, jei vyksta varžybos New
Yorke arba netoli New Yorko, vykstame
kartu su sūnumi Gyčiu, kuriam taip
pat įskiepijau meilę sportui ir lietu-

vybei. O kartais į varžybas vykstame
visa šeima – žmona Laimutė taip pat
prisijungia ir aistringai palaiko sa-
viškius! Ji Amerikoje baigė universi-
tetines magistro studijas ir dirba so-
cialinės rūpybos srityje. Daugeliui gal
sunku bus suprasti, bet kai gyveni už-
sienyje, tampi dar didesniu Lietuvos
patriotu. Tėvynės ilgesys ir meilė savo
šaliai daro savo. Buvau ŠALFASS val-
dybos narys, JAV Lietuvių Bendruo-
menės vicepirmininkas sporto reika-
lams, seniausio pasaulio lietuvių išei-
vijos sporto klubo – New Yorko LAK
pirmininkas.

Kaip kilo idėja suburti išeivijos lietu-
vius į krepšinio komandą ir ją pavadinti bū-
tent „Geležiniu vilku”?

Baigus kadenciją LAK kartu su sū-
numi nusprendėme, kad atėjo laikas
kurti kažką savo. Pagalvojau – turiu pa-
kankamai patyrimo ir minčių, kaip tai
įgyvendinti. Gavę žmonos palaiminimą
ėmėmės darbo, reikėjo sugalvoti pa-
vadinimą, mintis apie „geležinį vilką”
atėjo Gyčiui, esame vilniečiai, todėl net
nekilo diskusijų – bus „Geležinis vil-
kas”. Kitais metais švęsime 10 m. klu-
bo jubiliejų.

Kaip Jums pavyksta palaikyti entu-
ziazmą bei „gerą dvasią” savo komandoje?

Su daugeliu komandos narių sie-
ja draugystė, Gytis ir keli kiti krepši-
ninkai žaidžia kartu nuo vaikystės, vie-
nas kitą gerai pažįsta. Kai darai viską
iš širdies ir su dideliu entuziazmu, tada
ir Dievas padeda, „geroji dvasia”, kaip
Jūs sakote, gyvuoja kartu su komanda.

Drauge su savo komanda sėkmingai
skinate pergales Šiaurės Amerikos lietuvių
turnyruose, jau ne pirmus metus dalyvau-
jate ŠALFASS sporto žaidynėse, na, o šie-
met laimėjote 69-ąjį šių žaidynių krepšinio
turnyrą. Kokia Jūsų pergalių paslaptis?

Stengiamės dalyvauti visuose lie-
tuvių turnyruose JAV ir Kanadoje,
taip pat dalyvaujame ir Pasaulio lie-
tuvių sporto žaidynėse Lietuvoje. Per-
galių paslaptis ta, kad gal nėra paslap-
ties, paprasčiausiai – geras mikrokli-
matas komandoje, kai vienas už visus
ir visi už vieną. Todėl ir lydi sėkmė, taip
pat ir lietuvių studentų bei moksleivių
pagalba, kurie prisijungia lietuviš-
kiems turnyrams. Su jais susidrau-
gauju, kai stebiu jų varžybas. Toks ir
buvo mano ir sūnaus tikslas – suburti
lietuvius, kad jie bendrautų ne tik
krepšinio aikštelėje, bet ir už aikštelės

NEW YORK, NY

,,Geležinio vilko” komanda ŠALFASS žaidynėse Toronte 2014 m.Su garsiausiu visų laikų Lietuvos krepšininku, dabartiniu LKF prezidentu Arvydu Saboniu.

S. Kavaliauskas su sūnumi Gyčiu su Domantu Saboniu per Indianos ,,Pacers” varžybas...

Stanislovas ir Gytis Kavaliauskai ir NBA  žaidusiu Mindaugu Kuzminsku (k.) ir Jonu Valančiūnu
(d.).                                                              Stanislovo Kavailiausko asmeninio albumo nuotraukos

„Geležinio vilko” pergalės –– be paslapčių
ribų. Manau, tai visai neblogai pa-
vyksta. „Geležinio vilko” garbę gynė
jau ne vienas vėliau profesionalaus
krepšininko karjerą pradėjęs žaidėjas,
o buvęs mūsų žaidėjas Tomas Balčėtis
darbuojasi Denverio „Nuggets” ko-
mandos administracijoje, geriausioje
krepšinio lygoje pasaulyje – NBA.

Gal planuojate plėsti savo veiklą ir kur-
ti daugiau sporto komandų?

Taip, kilo minčių. Kažkada New
Yorko lietuviai garsėjo futbolo ko-
manda, gerai būtų atgaivinti šią niu-
jorkiečių sporto šaką. Bet tai tik min-
tys, gyvenimas parodys, ar pavyks pa-
didinti komandų skaičių.

Kaip manote, ar ateityje galime tikėtis
dar didesnio išeivijos lietuvių aktyvumo ŠAL-
FASS ir panašiose sporto žaidynėse?

Tai aktuali šiandienos problema,
aktyvumas mažėja, ir nors ilgametis
ŠALFASS pirmininkas Laurynas R.
Misevičius ir jo valdyba deda daug
pastangų, kad turnyrai vyktų ir toliau,
neretai organizuojant kyla daugybė
iššūkių. Tačiau labai svarbu išlaikyti
lietuvybę jaunųjų lietuvaičių širdyse.
Lietuvos pilietybės išlaikymo klausi-
mas yra labai svarbus ir išeivijos spor-
tininkams, kad nebūtų taip, kad gyve-
nantys užsienyje lietuviai ateityje at-
stovaus kitoms užsienio valstybėms, o
ne savo Tėvynei Lietuvai.
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MADOS SKRYNIA

Parengė Loreta Steffens

Vėlimas laikomas seniausia vilnonių audinių gamy-
bos technika. Legendos byloja, kad pirmasis veltas
kilimas atsirado Nojaus laive. Vilnos vėlimo istorija
Lietuvoje siekia vėlyvojo neolito laikus, kai mūsų pro-
tėviai pradėjo auginti avis. Veltiniui išgauti nereikia
nei staklių, nei verpimo ratelių, tačiau reikalingas na-
tūralus karštis, drėgmė ir trynimo poveikis vientisam
medžiagos pluoštui išgauti. Vilnos vėlimas – kon-
servatyvus amatas, kuris bėgant metams mažai te-
pasikeitė. Šis pusiau užmirštas amatas pastarąjį de-
šimtmetį vėl atgimė. 

Vilnos šiluma
Editos Kaniušėnienės archyvo nuotraukos

liant kelioliktą porą šlepečių, pradėjo atsirasti su-
pratimas, kad čia vien noro neužteks – reikalingos pro-
fesinės žinios. Reikia išmanyti vėlimo technologiją,
vilnos rūšių savitumą. Todėl pradėjau važiuoti į vil-
nos vėlimo kursus bei pamokėles. Bet tų žinių nuo-
lat trūko – atrodo, kad kažką jau sužinojai ir išmokai,
bet kai imi gilintis, tuomet jau kiti dalykai tampa ne-
aiškūs... ir vėl ieškai, kaip patenkinti smalsumą.

Kiek metų jau veliate?
Veliu jau beveik 8 metus.

Ką Jums reiškia vilnos vėlimas?
Vilnos vėlimas man yra dvasinis poilsis. Man tai

procesas, kai mintis, jos išraiška ir lydinti emocija
tampa kūriniu. Tuo momentu, kai pamatau rezultatą,
jaučiuosi pakylėta ir patenkinta. Žinoma, būna taip,
kad rezultatas ir nuliūdina... bet taip nutinka rečiau.

Galima sakyti, kad Lietuvoje rankų darbo ga-
miniai, naudojant vėlimo techniką, piką pa-
siekė prieš dešimtmetį. Tada įvairaus amžiaus

moterys ir vyrai pradėjo gaminti papuošalus, dra-
bužius, apavą, aksesuarus ir kitus daiktus, leisdami
pasireikšti savo vaizduotei. Vėlimas sulaukė tokio po-
puliarumo, kad 2012 m. pabaigoje buvo įkurta Lie-
tuvos veltinio amatininkų gildija, kuri vienija šio
amato bendraminčius. Užsieniečiai taip pat susido-
mėjo gabių lietuvių amatininkų darbais, tad nema-
žai tokios produkcijos iškeliauja būtent į užsienį. Kai
kurie žmonės šio amato mokosi savarankiškai, kiti
lanko specialius kursus, tačiau būna ir taip, kad šio
amato paslaptys keliauja iš kartos į kartą. Dides-

niuose Lietuvos miestuose galima išvysti gatvės ama-
tininkų, prekiaujančių vilna, ir netgi nedideles par-
duotuvėles, skirtas vien tik šiam, atrodytų, gana pa-
prastam pluoštui. Tačiau, kad tokia parduotuvė at-
sirastų Lietuvos provincijoje, reikia nepaprastos drą-
sos. Nestabili ekonomika ir didelė emigracija mūsų
šalyje stabdo kiekvieną, norintį įkurti savo verslą, o
ką jau kalbėti apie meno žmones, kuriems valstybė
praktiškai neskiria lėšų ir palieka likimo valiai. Iš-
girdusi apie Utenoje esančią vilnos krautuvėlę „Ve-
liam” panorau susipažinti su jos įkūrėja, drąsia mo-
terimi Edita Kaniušėniene. Pradėjusi bendrauti su
Edita supratau, kad buvau visiškai teisi – savo vers-
lą Lietuvoje gali turėti tik žmogus, kuris yra ne tik ne-
paprastai darbštus bei savo srities žinovas, bet ir turi
„sparnus”, kurių dėka gali išpildyti savo svajones.
Edita Kaniušėnienė yra kaip tik toks žmogus – nu-
mojusi ranka į darbo skelbimus, nutarė daryti tai, kas
buvo mieliausia širdžiai. 

Velti Edita išmoko Kuktiškių moterų klube „Kuk-
sa”. Vėliau, užsikrėtusi vėlimo liga, moteris savo įgū-
džius tobulino profesionaliuose vėlimo kursuose. Su-
pratusi, kad jai šis darbas labai patinka, net keletą
kartų važiavo į vėlimo profesionalų kursus, norėda-
ma išmokti visų šio amato gudrybių. Pradžioje savo
gaminiais Edita prekiaudavo tautodailininkų mugėse
ar veldavo pagal individualius užsakymus, tačiau tu-
rint šeimą toks keliavimas nėra labai palankus, todėl
apmąsčiusi savo situaciją, ši narsi moteris nutarė Ute-
noje įkurti savo veltų gaminių butiką „Veliam”. Ši idė-
ja virto realybe ir verslininke tapusi menininkė par-
duotuvėje ėmė prekiauti savo sukurtais veltinukais ir
taipogi rasdavo laiko kitus pamokyti tai daryti. Juk
šildo ne tik pačios vilnos unikalios savybės, bet ir įdė-
tas darbas, pastangos ir nuoširdumas. Bet apie visa
tai ir savo kelią iki vilnos vėlimo gerbiama Edita su-
tiko papasakoti ir mūsų skaitytojams.

Kokia buvo Jūsų, vilnos kūrėjos ir dizainerės, pradžia?
Savo gyvenime nuolat ieškojau įdomios veiklos

ir užsiėmimų, kurie padėtų atsipalaiduoti, pagerinti
savijautą ir atrasti tam tikrą prasmę gyvenime. Kas-
dieniam gyvenimiškam stresui slopinti reikalingas
minčių atpalaidavimas, o kūrybinė veikla yra tin-
kamiausias būdas tai padaryti. Informacija apie vil-
ną ir jos gaminius tuomet sklandė aplinkui. Labai
norėjosi tai išbandyti.

Taip nutiko, kad per vieną vakarą susipirkau rei-
kiamas priemones ir pradėjau velti. Mano vadovas
buvo „Youtube” video pamokėlės. Praktiškai nieko
neišmaniau ir nežinojau, bet noras buvo toks stiprus,
kad per kelias valandas nuvėliau keturias poras šle-
pečių. Suprantama, kokybė ir dizainas nespindėjo.
Tada buvo svarbiausias vėlimo procesas – tai buvo
toks azartas ir smalsumas, kad jaučiausi kaip pa-
kvaišusi. Patyriau neapsakomą pasitenkinimą dar-
bu, užsikrėčiau „vilnos virusu”. Laikui einant, ve-

Papasakokite, kaip sumanėte įgyvendinti tokią nova-
torišką idėją ir atidaryti vilnai skirtą parduotuvę ,,Veliam”. 

Idėją „Veliam” parduotuvę atidaryti lėmė kele-
tas veiksnių. Pirmiausia, norėjosi realizuoti savo ga-
minius, o tai neįmanoma be pastovios ekspozicijos,
asortimento. Antra, Utenoje nebuvo tokios parduo-
tuvėlės, kurioje būtų galima įsigyti vilnos gaminių

Vėlimo technika sukurti aksesuarai – unikalūs, nepakar-
tojami.

Velti galima viską, net …batukus

Edita Kaniušienė: Man vilnos vėlimas – dvasinis poilsis.
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bei vėlimo priemonių. O trečia – nieko
nėra geriau, kaip dirbti darbą, kuris
yra tavo hobis. Vis dėlto paklausa Ute-
noje buvo per maža, ir nusprendžiau
krautuvėlę palikti virtualioje formoje
– pastaruosius dvejus metus priimu už-
sakymus internetu. Turiu viziją įkur-
ti vilnos dirbtuves Utenos rajone – pa-
mažu judu link to ir tikiuosi, kad ne-
ilgai trukus galėsiu atskleisti daugiau
detalių!

Kas yra Jūsų klientas? Kas dažniausiai
užsuka į Jūsų parduotuvę?

Daugiausiai užsakymų sulaukiu
šaltuoju metų laiku ir prieš/per didžią -
sias metų šventes. Klientai būna įvai-
raus amžiaus. Dar gyvuojant „Veliam”
krautuvėlei rengdavau vėlimo pamo-
kas, kur noriai rinkdavosi tiek jaunos
mamos, tiek vyresnės damos. Po tokių
pasibuvimų tarp bendraminčių atsi-
randa profesinis ryšys, kuris vėliau tę-
siasi kitoje aplinkoje. Kiekviena vėlė-

Vėlimas – tai fantazija, kruopštumas ir daug kantrybės.

Dizainerė nebijo ir didelių, sudėtingų projektų.

ja turi savų patirčių ir savitą priėjimą
prie kūrybinio proceso.

Ar sunku atsisveikinti su savo sukur-
tais darbais?

Su sukurtais daiktais atsisveikin-
ti niekada negaila, nes būna malonu, kai
tavo sukurtą gaminį kažkas įvertina.
Lietuvoje gausu vėlėjų, veliančių iš vil-
nos ir pardavinėjančių savo gaminius.
Gaminių dizainas, technologija, koky-
bė ir kainos yra labai skirtingos. Sezo-
nas, kurio metu galima parduoti mak-
simalius kiekius gaminių, yra apie 4–6
mėnesiai. Kitu laikotarpiu gaminius už-
sisakinėja tik tie klientai, kurie tikrai
vertina ir žino šio nuostabaus pluošto
savybes bei vertina vienetinius rankų
darbo gaminius. 

nes jie puikiai praleidžia orą, leidžia
odai kvėpuoti ir yra lengvi.

Koks Jūsų gyvenimo ir kūrybos motto?
Nebijok gyventi, bijok negyventi.

Ko palinkėtumėte ,,Draugo” skaityto-
jams, norintiems pradėti velti, bet neži-
nantiems nuo ko pradėti? 

Laikraščio „Draugas” skaityto-
jams pirmiausia palinkėčiau nebijoti
ir pasitikėti savo jėgomis! Vilna yra
pati nuostabiausia, minkščiausia ir
paslankiausia medžiaga kūrybai, nu-
siraminimui ir poilsiui. Jos pagalba jūs
visiškai užpildysite kasdienybėje at-
sirandančias nuobodžias spragas, o
taip pat galėsite džiaugtis savo sukur-
tais mažais stebuklais.

Kaip atrodo Jūsų darbo diena?
Mano darbo dienos visos skirtin-

gos, esu nuolatiniuose procesuose ir
darbuose – dienos pralekia nepastebi-
mai. Vėlimas nėra mano pagrindinis
darbas. Tačiau užsiimant vėlimu, kad
ir kokia maloni veikla man būtų, vis
dėlto yra ir dalykinė pusė, kai tenka rū-
pintis užsakymais, jų paruošimo ter-
minais, komunikacija ir t. t. Visa tai pa-
reikalauja daug laiko.

Mums vilna siejasi su žiema ir šalčiais.
O ar yra tokių vilnos gaminių, kurie tinka ir
vasarai?

Be abejo yra: lengvos skraistės, su-
knelės, tunikos ir t. t. Vilna yra natū-
ralus pluoštas, ji apsaugo ne tik nuo šal-
čio, bet ir nuo šilumos pertekliaus.
Natūrali vilna neleidžia daugintis bak-
terijoms, neutralizuoja odos išskyras.
Kadangi vasarai skirti nešioti gaminiai
veliami iš merinosų vilnos (sluoks-
nos), juos dėvėti yra labai malonu,

UGNIUS ANTANAVIČIUS

Lygiai prieš 34 metus lietuvis Bronius
Maigys per kelias minutes įrašė savo
vardą į pasaulio dailės istoriją. Tai jis
padarė ne pristatydamas kokį nors pa-
saulį sužavėjusį meno kūrinį. Ir ne, tar-
kime, atrasdamas anksčiau nežinotą
Leonardo da Vinci šedevrą. Tądien į Er-
mitažo muziejų Sankt Peterburge
įžengęs vyras, pasitelkęs peilį ir sieros
rūgštį, visiškai suniokojo ten kaboju-
sį Rembrandto paveikslą. Tai jis padarė
lygiai 45 metai po dienos, kai Raudo-
noji armija okupavo Lietuvą. 

Kas buvo B. Maigys – vandalas, te-
roristas, psichiškai nesveikas
žmogus ar asmuo, siekęs bet ko-

kiomis priemonėmis atkreipti pa-
saulio žvilgsnį į Lietuvos okupaciją ir
SSRS patiriamas kančias? O gal vis-
kas kartu? 

Kas buvo „Danaja”? 

Rembrandtas paveikslo „Dana-
ja” pirmąją versiją nutapė 1636 m.
Jame vaizduojama Danaja – graikų
mitologijos figūra, Persėjo motina. Pa-
veiksle ji laukia iš dangaus nusilei-
džiančio Dzeuso, kuris netrukus ją ap-
vaisins. Ilgą laiką meno tyrinėtojams
nedavė ramybės mįslė, kas buvo Da-
najos iš paveikslo modelis. Tik šiuo-
laikinė rentgenograma atskleidė, kad
paveikslas buvo nutapytas per du eta-
pus. 1636 m. Rembrandto modeliu
tapo jo žmona Saskia. Tačiau kiek vė-
liau, mirus žmonai, 1643 m., Remb-
randtas pasitelkė dar vieną modelį –
savo namų šeimininkę Geertje Dircx
ir kai kuriuos paveikslo bruožus nu-
tapė iš naujo. XVIII a. pabaigoje 185
cm ilgio ir 203 cm pločio paveikslą įsi-
gijo Rusijos carienė Jekaterina II.
Paveikslas buvo pakabintas Žiemos
rūmuose Sankt Peterburge, anuome-
tinėje carų žiemos rezidencijoje. Žie-
mos rezidencijai tapus muziejaus da-
limi, „Danaja” tapo vienu iš labiausiai
lankytojus traukiančių muziejaus
eksponatų. 

Čia jis kabojo ir 1985 m. birželio
15 d., kai į Ermitažą su peiliu, sieros
rūgštimi ir sprogmenimis įžengė B.
Maigys – 48 metų lietuvis, anksčiau
antisovietine veikla niekada nepasi-
žymėjęs ir į KGB akiratį nepapuolęs. 

Kas buvo B. Maigys? 

Apie B. Maigio jaunystę žinoma
nedaug. Jis gimė Molėtų rajone, nie-
kada nevedė, vaikų neturėjo, baigė vos

keturias klases. Po tarnybos kariuo-
menėje dirbo šachtose, vėliau grįžęs į
Lietuvą apsigyveno Kaune, čia dirbo
radijo gamykloje. Tačiau, kaip teigė
pats, dėl darbo šachtose pablogėjo jo
sveikata, ėmė silpti regėjimas, skau-
dėjo vidurius. Nuo 1978 m. jis nebetu-
rėjo darbo, vertėsi spekuliacija. B.
Maigio teigimu, sovietinė valdžia ir
daktarai vengė jį pripažinti neįga-
liuoju, nors jis nuolat rašė skundus.
Tada jam ir kilo mintis atkeršyti SSRS
valdžiai. „Ruošdamasis šiam žings-
niui gerai žinojau, kas manęs laukia.
Bet padėtis buvo be išeities. Man ne-
buvo ką prarasti”, – 2006 m. „Lietuvos
ryto” dienraščio žurnalistei pasakojo
B. Maigys. Jis jautėsi niekam nerei-
kalingu, pažemintu, ir tai tapo jo pa-
grindiniu motyvu. 

B. Maigys radęs progą apsilankė
Sankt Peterburge, apžiūrėjo Ermitažą.
Iš muziejaus katalogo jis sužinojo, kad
„Danaja” – brangiausias paveikslas.
Tad nutarė jį sunaikinti ar apgadinti.
Vykdamas į Sankt Peterburgą prieš pat
išpuolį jis kruopščiai pasiruošė – vežėsi
sprogmenis, peilį, stiklainį sieros rūgš-
ties. Sprogmenų, anot jo bylos, jis pri-
sivogė dar dirbdamas šachtose. 

Kaip įvyko pats paveikslo 
sunaikinimo aktas? 

Į Ermitažą B. Maigys įžengė bir-
želio 15 d. rytą, prie kojų prisirišęs
sprogmenis. Vėliau lietuvį sulaikius,
tarp jo daiktų buvo rastas ir muziejaus
bilietas, už kurį jis sumokėjo 1 rublį 50
kapeikų. Įėjęs į salę, kurioje ekspo-
nuojami olandų tapybos darbai, jis
pirmiausia perpjovė paveikslą saugo-
jusį aptvarą, o tuomet du kartus rėžė
peiliu paveikslui, taikydamasis į cent-
rą – Danajos klubus ir pilvą.  Spėjama,
kad B. Maigys būtų peiliu suraižęs visą
paveikslą, bet po antro smūgio peilis
įstrigo drobėje ir jo nepavyko ištraukti.

Nukelta į 11 psl.

Rembrandto ,,Danaja”. Wikimedia Commons nuotr.

Bronius Maigys. Kadras iš 2006 m. Rusijoje
sukurto dokumentinio filmo apie B. Maigį. 

Primirštas išpuolis,
sukrėtęs pasaulį
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Atvyko užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai
Anykščiai (Švietimo ministeri-

jos inf.) – Anykščiuose prasidėjo Švie-
timo, mokslo ir sporto ministerijos
organizuojamas seminaras, skirtas
užsienio šalių lituanistinių mokyklų
mokytojams ir švietimo tarybų pir-
mininkams. Į tris dienas truksiantį se-
minarą atvyko kelios dešimtys litua-
nistinių mokyklų mokytojų iš JAV,
Kanados, Urugvajaus, Argentinos,
Australijos, Italijos, Airijos ir kitų ša-
lių. 

Seminare bus pristatytos litua-
nistinio švietimo aktualijos ir per-
spektyvos, lietuvių kalbos testavimo
sistemos kūrimo eiga. Vilniaus uni-
versiteto Istorijos fakulteto dėstytojas
Norbertas Černiauskas daug dėmesio

skirs Lietuvos istorijos pamokoms
lituanistinėje mokykloje. Airijos Ca-
vano lituanistinės mokyklos atsto-
vai pasidalins integruotos progra-
mos taikymo patirtimi savo mokyk-
loje. 

Seminaras taip pat skirtas Pa-
saulio lietuvių ir Juozo-Tumo Vaiž-
ganto metams. Kultūrinėje progra-
moje numatyta aplankyti rašytojo gim-
tinę Malaišiuose, muziejų Kunigiškė-
se, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto
gimnaziją ir kt. 

Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterija kuruoja 10 lietuviškų for-
maliojo ugdymo mokyklų ir daugiau
nei 200 pasaulio lituanistinių mokyk-
lų veiklą. 

D. Grybauskaitė priėmė pasaulio lietuvių jaunimą

Vilnius (Prezidentūros inf.) – Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su
pasaulio lietuvių jaunimo atstovais, pa-
sirinkusiais mūsų šalį vasaros sta-
žuotėms pagal programą „Jungtis Lie-
tuvai”, su kuriais kalbėta apie jauni-
mo galimybes Lietuvoje, tautiškumo,
tapatybės,  lietuvybės  saugojimą  už-
 sienyje.

Į šešių savaičių trukmės stažuotę
atvyko 17 lietuvių kilmės jaunuolių,

kurių dauguma gimė svetur, bet puo-
selėja lietuvybę, aktyviai dalyvauja už-
sienio Lietuvių Bendruomenių veik-
loje.

Atvykusieji jaunuoliai studijuoja
įvairiuose JAV universitetuose bio-
chemiją ir molekulinę biologiją, vers-
lo administravimą, kriminalinę teisę,
sociologiją, psichologiją, politikos, ki-
tus mokslus. Stažuotę jie atliks Lietu-
vos įmonėse pagal savo studijų kryptis.

Kuriantys startuolius greičiau gaus vizas
Vilnius (ELTA) – Lietuvoje star-

tuolį steigiantiems užsieniečiams nuo
liepos spartės vizų išdavimo proce-
dūra: terminas sutrumpėja nuo 30 iki
15 kalendorinių dienų, o į rizikos ir pri-
vataus kapitalo fondus pakviestiems
startuoliams – nuo 30 iki 5 kalendori-
nių dienų.

Ministerija skaičiuoja, kad šiais

metais pagal „Startup Visa” programą
gauta 101 paraiška, iš kurių 31 patvir-
tinta. Šiuo metu pagal „Startup Visa”
programą yra įkurti 27 nauji inovaty-
vūs verslai Lietuvoje. 

Šiuo metu, startuolių duomenų ba-
zės duomenimis, Lietuvoje veikia 612
startuolių. 

Mokesčių inspekcija paskelbė turtuolius 
Vilnius (ELTA) – Privalomai tur-

to deklaracijas teikiančių asmenų vir-
šūnėje – buvusio europarlamentaro
Antano Guogos pavardė. Pastarasis
2018 m. Valstybinės mokesčių inspek-
cijos (VMI) deklaracijoje nurodė turto
ir piniginių lėšų sukaupęs už 27,8 mln.
eurų. Toliau sąraše – Vilniaus miesto
Tarybos narys Vidmantas Martinko-
nis, deklaracijoje nurodęs per 17 mln.
siekiantį vertės turtą. 

Viešų asmenų turto ir piniginių
lėšų deklaracijos VMI yra pateiktos už
2018 m.

Turtingiausi Vyriausybės atsto-
vai yra aplinkos ministras Kęstutis

Mažeika, turto bei piniginių lėšų su-
kaupęs už daugiau kaip 620 tūkst.
eurų. 

Septintoje vietoje yra premjeras
Saulius Skvernelis, kurio turto ir pi-
niginės lėšos 2018 m. sudarė per 217
tūkst. eurų. 

Turtingiausių Seimo narių ket-
vertuke – milijonieriai: turtingiausi
yra „valstiečių” lyderis Ramūnas Kar-
bauskis – deklaravęs 16 mln. eurų ver-
tės turtą, vienu laipteliu žemiau – Sei-
mo narys Kęstutis Glaveckas, beveik
dešimt kartų mažiau – 1,6 mln. eurų,
Gabrielius Landsbergis su 1,4 mln.
eurų sukaupto turto ir piniginių lėšų.

JAV siunčia daugiau karių

Washingtonas (ELTA) – Augant
įtampai su Iranu, JAV siųs į Arti-
muosius Rytus dar 1 tūkst. karių, pa-
skelbė JAV gynybos sekretoriaus pa-
reigas einantis Patrick Shanahan.

JAV gynybos sekretorius tvirtino,
kad tokių veiksmų imamasi, „siekiant
užtikrinti mūsų karinio personalo,
dirbančio visame regione, saugumą ir
gerovę”.

Pasak P. Shanahan, neseniai Irano
įvykdytos atakos patvirtina patikimą
žvalgybinę informaciją, gautą apie
priešišką Irano pajėgų ir jų įgaliotų
grupuočių elgesį. 

JAV karinis jūrų laivynas paskel-
bė nuotraukas, kurios, jo teigimu, su-
sieja Iraną su praėjusią savaitę įvyk-
dytu dviejų tanklaivių užpuolimu
Omano įlankoje.

Įtampa tarp JAV ir Irano pradėjo
didėti pernai, kai JAV vienašališkai pa-
sitraukė iš 2015 m. pasiekto daugiaša-

lio susitarimo dėl Irano branduolinės
programos. Sudarius susitarimą, Ira-
no urano atsargos buvo sumažintos 98
proc., iki 300 kg, ir uždrausta šį kiekį
viršyti iki 2031 metų. Pagal susitarimą,
Iranui buvo leista sodrinti uraną iki
3,67 proc. lygio, ir už tai Iranui buvo at-
šauktos sankcijos.

Tačiau pernai JAV vienašališkai
pasitraukė iš daugiašalio susitarimo
ir atnaujino Iranui sankcijas, laips-
niškai tas sankcijas griežtindamos.
Tvirtindamos apie Irano keliamą grės-
mę, šiemet gegužę JAV pasiuntė į Ar-
timuosius Rytus karo laivus ir bom-
bonešius.

Šių metų gegužę Iranas taip pat pa-
skelbė, kad nustos laikytis kai kurių
įsipareigojimų pagal 2015 m. pasiektą
daugiašalį branduolinį susitarimą.
Iranas pareiškė, kad iki birželio 27 d.
Irano mažai prisodrinto urano atsar-
gos peržengs 300 kg ribą.

Prasidės nelegalių migrantų perkėlimas
Washingtonas (ELTA) – Jungti-

nių Amerikos Valstijų prezidentas
Donald Trump paskelbė, kad kitą sa-
vaitę agentūra ICE („Immigration
and Customs Enforcement”) pradės į
JAV patekusių milijonų nelegalių mig-
rantų perkėlimą. 

Jis informavo, kad „Gvatemala
yra pasiruošusi pasirašyti saugų tre-
čiosios šalies susitarimą”. Pagal šį
paktą į Gvatemalos teritoriją įženg-
siantys migrantai turės kreiptis dėl pa-

Rusija tebeplauna pinigus Baltijos šalyse
Ryga (BNS) – Baltijos šalyse iš-

lieka nešvarių Rusijos pinigų plovimo
rizika, pareiškė Europolo atstovas Ped-
ro Felicio.

Pasak šio pareigūno, atsakingo
už kovos su pinigų plovimo klausimus,
didžioji dalis neteisėtai gautų pinigų
Europą pasiekia iš Rusijos ir Kinijos.

P. Filicio taip pat perspėjo, jog
skandalai dėl nešvarių rusiškų pinigų
Baltijos regiono bankuose  gali pasi-
kartoti, o šią problemą aštrina Mask-
vos „nulinis bendradarbiavimas”.

Europolo atstovo teigimu, nors
padėtis dabar kiek pagerėjusi, Baltijos
bankai tebėra pažeidžiami. Anot jo, ne-
švarūs pinigai galiausiai investuoja-
mos kitose šalyje, bet būtent Baltijos re-
gionas yra „fronto linija”. Neretai to-
kios lėšos investuojamos į nekilnoja-
mąjį turtą.

Nelegalios kilmės rusiški pinigai
tapo viena pagrindinių priežasčių, dėl
kurių „Danske Bank” skyrius Estijo-
je ir  Švedijos „Swedbank” įsivėlė į
skandalus dėl pinigų plovimo.

Kai kurioms šalims naikins bevizį režimą
Berlynas (ELTA) – Europos Są-

junga gali sustabdyti bevizio režimo
taikymą atskiroms šalims dėl augan-
čio prieglobsčio prašytojų skaičiaus iš
tų šalių, įspėja už migracijos reikalus
atsakingas eurokomisaras Dimitris
Avramopoulos. Pasak jo, bevizio reži-
mo sustabdymas labiausiai gresia kai
kurioms Vakarų Balkanų ir Pietų

Amerikos šalims. 
Europos prieglobsčio paramos

biuro (EASO) duomenimis per pir-
muosius 4 šių metų mėnesius, paly-
ginti su tuo pačiu praėjusių metų lai-
kotarpiu, prieglobsčio prašytojų iš Ve-
nesuelos skaičius augo 121 proc., iš Ko-
lumbijos – 156 proc., o iš Albanijos – 30
proc.

D. Grybauskaitė susitiko su pasaulio lietuvių jaunimo atstovais. I. Gelūno nuotr.

Daugelis valstybių dėl dviejų tanklaivių Omano įlankoje užpuolimo kaltina Iraną.
Vox Political nuotr. 

bėgėlio statuso būtent Gvatemaloje, o
ne JAV. 

D. Trump sakė, kad Salvadorui,
Gvatemalai ir Hondūrui daugiau ne-
beteiks jokios pagalbos, kol šie nesiims
konkrečių veiksmų, kad užkirstų kelią
migrantams be dokumentų pasiekti
JAV. 

Apskaičiuota, kad JAV gyvena
apie 12 milijonų nelegalių imigrantų,
daugiausiai jų iš Meksikos ir Vidurio
Amerikos.
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Įtampa darbe: kas kaltas – vadovas ar darbuotojas? 

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų birželio 19 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,61 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,66 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,58 €

Dažnai jaučiate įtampą darbe? Mano-
te, kad vadovas Jūsų nevertina? Žars-
to nepagrįstą kritiką ir išnaudoja už-
kraudamas begalę darbų? Rodo atvirą
nepasitikėjimą ir kontroliuoja taip, lyg
būtumėte potencialus žudikas mania-
kas?

Darbuotojai skundžiasi vadovų
nesupratingumu ir reikalavi-
mais, kuriuos įgyvendinti nėra

visiškai jokios motyvacijos. Vadovai,
savo ruožtu, kaltina darbuotojus ir
suranda priežasčių, kodėl priima vie-
nokius ar kitokius sprendimus. Tai,
kas jiems atrodo savaime suprantama,
dažnai darbuotojams būna visiškai
nesuvokiama.

Pabandykime paanalizuoti realią
situaciją iš darbuotojo ir vadovo per-
spektyvos. 

Įsivaizduokite jauną moterį – biu-
ro administratorę. Ji visiems pasako-
ja apie tai, kokia bloga jos vadovė.
Kas rytą iš jos reikalaujama taisyk-
lingu kampu atitraukti užuolaidą, ne-
patenkinta burba, kad šimtą kartų
reikia kartoti esminius dalykus.

Bosė yra tokia pedantė, kad tenka
kiekvieną dieną du kartus perplauti
tuščius (net ir švarius) puodelius bei
cukrinę, ryte ir vakare valyti stiklinį
stalą (nesvarbu, ar kas nors prie jo sė-
dėjo ar ne), prašo, kad ant biuro stalų
būtų tik tušinukas ir užrašų knyga,
draudžia laikyti kitus daiktus.

Be viso to, nuolat tikrina darbuo-
tojų el. paštus norėdama įsitikinti, ar
nedaromos gramatinės klaidos. Dar
moteris guodėsi, kad biure rado pa-
slapčia įtaisytą stebėjimo kamerą, kuri
ją įsiutino iki ašarų. 

Taigi darbuotoja kupina pykčio
ir nevilties, jaučiasi nevertinama, be-

reikalingai kontroliuojama. Jai skau-
du ir nemalonu, kad kas kartą yra skai-
čiuojama kiek minučių ji pavėlavo į
darbą ir kiek kartų išėjo viena minu-
te anksčiau.

Pasiklausius tokios istorijos, ap-
ima nuoširdus gailestis ir neteisybės
jausmas. Bet kiekviena situacija turi
dvi puses. 

Kuomet būname tik vienoje jų,
ieškome pateisinimų neteisybės jaus-
mui ieškodami dar daugiau priežasčių
pykti ir liūdėti. Bet ar bandėte kada pa-
žvelgti į viską iš vadovo pusės?

Aš jau visą savaitę nemiegu ir
mąstau apie strategiją kitiems me-
tams, o darbuotojai atsipalaidavę vė-
luoja į darbą. Kas po keletą minučių, o
kas ir daugiau. Klientai skambina ly-
giai devintą ryto, bet niekas nepakelia
ragelio. Net ir dvi minutės gali daug
kainuoti. Milijonus kartų prašiau, kad
užuolaidą atitraukinėtų atsargiai, ji
brokuota ir anksčiau ar vėliau nu-
kris, teks keisti nauju. O šiuo metu tam
lėšų nėra. Negi sunku pasaugoti in-
ventorių? Apie indų plovimą atskira is-
torija. Buvo laikas, kai virtuvėlės
kriauklėje pūpsodavo kalnai nešva-
rių puodelių ir lėkščių, nebūdavo, kur
įpilti kavos atėjusiam klientui. Kartą
įmonės svečiui buvo įpilta vandens į
nešvarią stiklinę, vos nemiriau iš gė-
dos. Taigi įvedėm praktiką plauti ir
perplauti indus kasdien.

Kalbant apie elektroninį paštą –
buvo laikas, kai klientai nuolat skun-
dėsi gramatiškai netvarkingais laiš-
kais, darbuotojams buvo įdiegta klai-
das taisanti programa, bet jie vis tiek
įsigudrindavo rašyti be lietuviškų rai-
džių. Mūsų klientai yra svarbūs žmo-
nės, noriu būti tikra, kad laiškai ra-
šomi tvarkingai. Prašymas palaikyti
tvarką ant darbo stalo – būtinybė.

Bendravimas su pirkėjais „Facebook”: kompensuoja išlaidas pagal nuotraukas
Socialiniams tinklams pakeitus komu-
nikacijos su vartotojais būdus, jie su-
teikė laisvę siekti skirtingų tikslų –
nuo vienkartinio pardavimų didinimo
iki prekės ženklo vertės auginimo. Iš-
mokęs pagrindines komunikacijos su
klientais taisykles, verslas suburia grei-
tai augančias bendruomenes, kurių
vartotojų įsitraukimas dėl plėtros ne-
mažėja.

Prekės ženklų bendravimas su
auditorija pasikeitė, o sociali-
nių tinklų išplitimo nulemti ko-

munikacijos pokyčiai prilyginami re-
voliucijai, kurią rinkodaroje padarė XX
a. atsiradusi reklama televizijoje. Su-
lig abipusiu dialogu, kuris užsimezgė
tarp prekės ženklo ir vartotojo, atsirado
erdvės burtis virtualioms prekės ženk-
lų bendruomenėms. Jos verslui daž-
niausiai yra ambasadorių arba ištiki-

Bendravimas ,,Facebook” – nauda abipusė. Shutterstock nuotr.

Vadovas ir su darbuotojais turėtų kalbėti atvirai. Shutterstock nuotr.

mų klientų būriai.
Pirkėjų niekaip kitaip tik ben-

druomene nevadina Mantas Kidykas,
aukštos kokybės vaisių paslaugos
„Mangų Mangas” įkūrėjas.

Bendruomenės, kurioje pasklido
žinia apie skanius vaisius, augimas
lėmė verslo plėtrą, tiesa, „Mangų Man-
go” bendruomenė buriasi greičiau,
nei spėja nokti atskraidinami man-
gai. ,,Facebook” ją sudaro 27 000 var-
totojų. 2017 m. pasiūlius mangus iš Iz-
raelio, M. Kidyko teigimu, pirmieji
bendruomenės nariai sutiko rizikuoti,
ragavo  vaisių  ir  jais   vaišino drau-
gus. Iki 2018 m. „Mangų Mangas” tu-
rėjo 1 500 gerbėjų, laukiančių naujo se-
zono ir daugiau vaisių.

„Mangų Mango” augimas yra pa-
remtas bendruomenės poreikiais ir
tinkama komunikacija – abipusiu ry-
šiu, kurį leidžia socialiniai tinklai.

„Bendruomenė visada vertina

naujus produktus, siunčia išsamius ko-
mentarus, pagal juos sprendžiame, ar
produktas vertas tapti nuolatine asor-
timento dalimi. Taip pat žinome, ką
pranešti augintojams, kokių reko-
mendacijų dėl vaisių laikymo suteik-
ti naujiems nariams, – sako M. Kidy-
kas. – Vaisiai yra gyvas dalykas, tad pa-
sitaiko ‘pavargusių’, nors išorėje to ne-
simato. Bendruomenė žino, kad reikia

padaryti nuotrauką ir atsiųsti mums.
Mes būtinai kompensuojame ir per-
duodame informaciją augintojams.”

Be to, jau planuojamos investicijos
į individualizuotą platformą, mobilią-
ją programėlę, kuri  padės ne tik re-
zervuoti vaisius, bet valgytoją sujungs
su augintoju ir leis dalytis visa susi-
jusia informacija.

Gabija Sabaliauskaitė, Verslo žinios

Ilgą laiką kovojau su darbuotojais
dėl tvarkos, stalai būdavo nukrauti
neišrūšiuotomis sąskaitomis, bande-
lėmis ir arbatos puodeliais. O dėl pa-
slėptos kameros – kilo įtarimų, kad vie-
nas darbuotojas vagia kanceliarinius
reikmenis. Tam, kad nepaskleistų ap-
kalbų biure, pastatėme kamerą. Deja,
administratorė ją rado. Darbuotojai
yra neatsakingi ir galvoja tik apie
save, jie net nesivargina paklausti es-
minių dalykų ir ima savivaliauti. O iš
savivalės – tik chaosas ir netvarka.

Taigi viena ir ta pati situacija, bet
dvi visiškai skirtingos nuomonės. 

Tiek šioje, tiek kitose panašiose si-
tuacijose, dažniausiai koją kiša atvi-
rumo stoka. Vadovai nepasakoja, o
darbuotojai neklausia. Darbuotojas ti-
kisi, kad vadovas supras jo vidinius
skausmus ir neviltį, o vadovas nuo-
širdžiai mano, kad jo elgesys ir spren-
dimai yra logiški ir suprantami. 

O jei būtų kitaip? Pavyzdžiui dar-
buotojas paklaustų, kodėl kasdien tik-
rinamas jo el. paštas ir pasakytų, kad
jis dėl to jaučiasi nemaloniai. Vadovas

galėtų atsakyti: „Pasitikiu tavimi, tie-
siog noriu būti tikras, kad laiškai būtų
be klaidų. Kaip galime išspręsti šią
problemą?” 

Arba darbuotojas paklaustų, ko-
dėl negalima ant stalo laikyti pašalinių
daiktų? Arba nuoširdžiai pasidalintų,
kad pasijuto nemaloniai radęs įtaisytą
kamerą. Už situaciją nemažiau atsa-
kingas ir vadovas, tad ir jis galėtų su dar-
buotojais šnekėti daugiau. Pavyzdžiui
pasidalinti, apie jam kilusį nerimą ir
dvejones, kartu su komanda ieškoti
sprendimo būdų, klausti darbuotojų, ką
jie mano, kodėl elgiasi vienaip ar kitaip.

Dažniausiai užtenka tik pasikal-
bėti. Tai nieko nekainuoja, apsaugo
nuo problemų, nepasitenkinimo, ne-
susipratimų. Paprastas pokalbis gali
būti geriausias vaistas ir priemonė vi-
soms problemoms spręsti. Neverskite
žmonių spėlioti, kodėl elgiatės vienaip,
ar kitaip. Nereikalaukite, kad kiti iš
Jūsų veido atspėtų, kaip jaučiatės. Kal-
bėkitės, tiesiog kalbėkitės. Tai jus iš-
laisvins.

Rasa Borodina, Delfi.lt



MANO VIRTUVĖ

Croquetas de Jamon
Kumpio kroketai

Reikės: 
2 šaukštų  aliejaus
3 šaukštų kapoto svogūno
1 šaukšto sauso sherry (ne-
būtinai)
2 šaukštų miltų
3/4 puodelio vištienos sulti-
nio
1 puodelio malto kumpio
14 išgliaudytų (be odelės) ir
susmulkintų migdolų
1 šaukšto susmulkintų švie-
žių petražolių
1 kiaušinio, išplakto
1/2 puodelio džiūvėsėlių
druskos, pipirų ir muskato
riešuto pagal skonį
aliejaus kepimui

Įkaitinti keptuvėje du
šaukštus aliejaus ir pakepinti
sukapotą svogūną, kol su-
minkštės (galima įpilti šaukštą
sherry). Įmaišyti miltus ir po
truputį supilti vištienos sultinį.
Sudėti kumpį, migdolus ir pet-
ražoles. Gerai išmaišyti ir sudėti
prieskonius. Gautą mišinį per-
dėti į kokią nors formą ir kišti į
šaldytuvą, kad sustingtų. 

Formuoti iš sustingusios
masės kąsnio dydžio rutuliu-
kus, kiekvieną pamirkyti plak-
tame kiaušinyje ir apvolioti
džiūvėsėliuose. Vėl sudėti į for-
mą ir kišti į šaldytuvą dar bent
valandai.

Virti įkaitintame iki 350 F
aliejuje apie 3 minutes, kol kro-
ketai gražiai apskrus. Nusau-
sinti ant virtuvinio popieriaus
ir valgyti karštus. 

Tapas porcija – 2–4 kroketai.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GyDyMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirurgAi

AkiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Live-in caregiver needed. Cooking, light
cleaning and personal care for my mot-
her in Chicago Suburb. Must be fit &
healthy.
Call Danny after 6 pm 708-612-8138.

SIŪLO DARBĄ

Vaisiai,
uogos ir
daržovės
alaus
gamyboje 
„Turbūt nebėra vaisiaus, uogos ar dar-
žovės, kuri dar nebūtų panaudota alaus
gamyboje”, – sako „Vilkmergės” alaus
someljė Vidmantas Čičelis. Ir nors šian-
dien alaus gamyboje dominuoja jau kla-
sika tapusios vyšnios ar avietės, pre-
kybos lentynose atsiranda vis nauji
egzotiški skoniai. 

Beveik prieš 6 metus „Vilkmergės”
aludarių sukurtas „Vyšnių Kriek”
alus atvėrė duris eksperimen-

tams Lietuvoje. Iki tol alternatyvų tra-
diciniams šviesiajam ir tamsiajam
alui buvo labai nedaug. Aludariai ne-
sustojo tiek saldžiarūgšte uoga – kitais
aludarių eksperimentais tapo juodųjų
serbentų, moliūgų, mandarinų, aviečių
ir mangų eliai. Kartą meistrai pratur-
tino savo kurtą alų ramunėlėmis. Šian-
dien alus su vaisiais, daržovėmis, žo-

lelėmis tampa vis populiaresnis Lie-
tuvoje. Vyšnios, avietės, persikai, juo-
dieji serbentai – pasirinkti tikrai yra iš
ko. Alui su vaisiais ar uogomis sukurti
net atskiri stiliai – žodžiai Kriek, Fram-
boise, Peche, Cassis indikuoja vaisius
ar uogas. 

Vaisių ir uogų alus
suprantamas ne visiems 

Alaus su vaisių ir uogų priedais
skonis, pasak V. Čičelio, gana specifinis,
todėl jį įvertina ne visi. „Tokį alų rei-
kia atrasti palaipsniui. Gamybos pro-
cesas taip pat skiriasi nuo klasikinio
alaus, todėl dažnai pirmieji rezultatai
nebūna tokie, kokių tikimąsi. Pavyz-
džiui, net jei alaus gamyboje naudoja-
mi pomidorai – alus neįgauna daržovei
būdingos raudonos spalvos, o burokė-
liai ar juodieji serbentai gali suteikti
alui raudoną atspalvį”, – sako alaus so-
meljė. 

Alaus gamyboje įprastai naudoja-
mi vaisių ir daržovių tyrė ar sultys. Be
to, vis labiau populiarėja ir „milksha-
ke” tipo alus, kuriam pagaminti reikia
ne tik vaisių ar uogų sulčių, bet ir pie-
no cukraus. Pastarieji suteikia alui

švelnią tekstūrą, alus tampa
drumstas. 

Netradiciniai ingredientai 
tinka ir tamsiam alui 

Tokie alaus stiliai, kaip
porteris ar stautas, taip pat ne-
retai derinami su įvairiais pa-
pildomais skoniais. „Tamsių
alaus rūšių skonis intensy-
vus, todėl tiek uogos, tiek vai-
siai turėtų būti labai išraiš-
kingi, tam puikai tinka, pa-
vyzdžiui, vyšnios ar juodieji
serbentai. Šios uogos tamsiam
alui suteikia gilų ir išraiškin-
gą aromatą bei neįprastą pos-
konį. Vienas iš būdų surasti
tinkamą ingredientą tamsiam
alui praturtinti – surasti tokį,
kuris labiausiai dera su kava.
Tamsusis salyklas neretai alui
suteikia švelnų kavos aroma-
tą ir poskonį. 

Anot „Vilkmergės” alaus
someljė, griežtų uogų ir vaisių naudo-
jimo alaus gamyboje taisyklių nėra –
viskas priklauso nuo fantazijos ir noro
gauti specifinį skonį. Netradicinių ing-
redientų naudojimas alaus gamyboje –
sudėtingas procesas, reikalaujantis ne
vieno ir ne dviejų bandymų, siekiant
norimo rezultato. Todėl svarbu nenu-
stoti domėtis, eksperimentuoti ir ra-
gauti.

15min.

Alaus someljė V.  Čičelis 
„Vilkmergės nealkoholinis” nuotr. 

Tapas prie alaus
Tapas (vienaskaita – tapa) – šalti arba karšti užkandžiai, patiekiami Ispanijos baruose.
Jie skiriasi įvairiuose regionuose ir gali būti tokie paprasti, kaip aliejuje kepta kre-
vetė, arba tokie sudėtingi, kaip kurapka šokolado padaže. Bendra tapas kultūros
taisyklė – tai kąsnio porcija, mažytė užkandėlė prie mažos taurelės vyno, sherry ar
alaus. Čia pateikiami keli populiarių tapas receptai, tinkantys prie alaus.

Bolas de Queso y Patata
Sūrio ir bulvių rutuliukai

Reikės: 
1/2 puodelio miltų
1 arb. šaukštelio kepimo miltelių (doub-
le-acting)
1 kiaušinio, išplakto
2 puodelių trintų bulvių (gali būti bul-
vių košės likutis)
1 puodelio sutarkuoto minkšto sūrio
(pvz., šviežio Manchego)
džiūvėsėlių (nebūtinai)
aliejaus kepimui

Į bulvių košę sudėti miltus, kepimo
miltelius ir išplaktą kiaušinį, gerai iš-
maišyti. Sudėti sūrį ir formuoti colio
skersmens rutuliukus. Dėti juos į įkaitintą
aliejų ir virti 375 F temperatūroje apie 4
minutes, vieną kartą apverčiant – kol iš-
sipūs ir įgis gražią auksinę spalvą. Prieš
verdant galima apvolioti džiūvėsėliuose. 

Nusausinti ant popierinio rankš-
luosčio ir valgyti šiltus arba šaltus, pa-
tiekiant po kelis ant tapa lėkštutės.

Rollitos de Jamon con Datiles
Kumpio suktinukai

Reikės: 
datulių
migdolų
kumpio arba lašinių griežinėlių

Iš datulių išimti kauliukus ir įdėti po
migdolą (be luobelės). Apsukti kumpio
griežinėliu ir sutvirtinti mediniu smeig-
tuku. 

Vitoje kumpio galima naudoti lašinių
griežinėlius – tuomet paruoštus suktinu-
kus reikia apkepti iki traškumo.

Tapas porcija – 4–5 suktinukai.

Skanaus!
Jūsų Indrė
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Atkelta iš 3 psl.

L. Prapuolenio kalba per radiją
buvo ženklas visuotiniam Lietuvos su-
kilimui, kuris vyko visame krašte.
Jame dalyvavo apie 20 tūkst. žmonių.
Sukilėliai išvadavo Kauną, Vilnių bei
kitus – didesnius ar mažesnius mies-
telius, kūrė krašto administraciją. Įnir-
tingos kovos su raudonarmiečiais vyko
Kauno Senamiestyje – Marijampolės,
Valančiaus, Birštono ir Daukšos gat-
vėse, Šančiuose, Aleksote. Ginant Alek-
soto tiltą žuvo karininkas lakūnas Jo-
nas Dženkaitis. Vytauto Didžiojo tiltą
sovietai susprogdino kartu su per jį žy-
giuojančiais savo kariais... Ginant Pet-
ro Vileišio tiltą per Nerį didelę narsą,
šaudant rusų kulkosvaidžiams, parodė
Juozas Savulionis, buvęs Vilniaus po-
licijos nuovados viršininkas. Jis staigiu
šuoliu sugebėjo nutraukti sprogdinimo
laidus. Tai atlikęs žuvo pakirstas prie-
šo kulkų, bet tiltas buvo išgelbėtas.

Sukilėliai siekė išlaisvinti Lietuvos
žemę, apsaugoti nuo sunaikinimo tau-
tos turtą, išvaduoti suimtuosius, ap-
saugoti nuo bėgančios raudonosios ar-
mijos teroro žmones. Kaip rodo statis-
tiniai duomenys, sukilėliai nuo mirties
išvadavo 3 336 kalinius, apsaugojo nuo
išvežimo ir kalėjimo daugybę Lietuvos

gyventojų. Birželio 24 d. sukilėlių  ran-
kose buvo jau visas Kaunas. Kauniečiai
su įdomumu skaitė laikraščio „Į Lais-
vę” pirmąjį numerį. Buvo rengiamasi
Laikinosios vyriausybės pirmajam po-
sėdžiui. 

Sukilėliai narsiai kovojo ir Vil-
niuje, Šiauliuose, Švenčionėliuose, Že-
maitijos apylinkėse bei kitose Lietuvos
vietose. Vilniaus sukilėliai birželio 23
d. popietę Gedimino pilies bokšte iškėlė
Lietuvos trispalvę, o kitos dienos rytą
užėmė radijo stotį. Per radiją sklido su-
kilimo vadovybės Deklaracijos žodžiai,
Lietuvos himnas.

Kaip pasakojama, visuotinis tautos
sukilimas buvo netikėtas Lietuvos ko-
laborantų vadovui A. Sniečkui. Pasi-
traukęs į Rytų Lietuvą jis ragino Jo-
navoje stovėjusius sovietinius tankus
grįžti į Kauną atlikti savo kruviną
darbą. Tada sukilėliai kreipėsi pagal-
bos į vokiečių karinę vadovybę. Pa-
staroji pasiuntė lėktuvus, kurie su-
bombardavo pakelyje į Kauną važiuo-
jančių sovietinių tankų koloną. Apie tai
prisiminimuose rašė Jonas Venckevi-
čius: „Važiuodami dviračiais porą ki-
lometrų už Karmėlavos, kairėje kelio
pusėje pastebėjome subombarduotų
rusų tankų koloną. Keliasdešimt tankų
riogsojo atsigręžę į Kauną…”

Atkelta iš 7 psl.

Tada, išsitraukęs atsineštą stik-
lainį, B. Maigys paveikslą apipylė sie-
ros rūgštimi. Kol buvo salę saugojusio
milicininko sulaikytas ir nutemptas
nuo paveikslo, B. Maigys spėjo išpilti
beveik visą sieros rūgštį. Pasakoja-
ma, kad sulaikomas jis šaukė „Laisvę
Lietuvai!”. Paveikslas buvo stipriai
sugadintas – pažeista 70 proc. jo ploto.
Nepaliestas rūgšties liko tik verkiantis
angelas. 

B.  Maigys ketino ne tik sugadinti
paveikslą, bet ir susisprogdinti prie jo,
tačiau sprogmenys taip ir liko nedeto-
nuoti. Tardomas KGB jis pareiškė, kad
pamatęs, kiek muziejuje nekaltų žmo-
nių, paskutinę akimirką apsisprendė ne-
norintis rizikuoti juos sužeisti. 

Kaip įvykį aiškino SSRS valdžia? 

SSRS pareigūnai iškart suvokė,
kad išpuolis gali turėti politinį moty-
vą. 1985 m. birželio 15 d. – išpuolio die-
na – buvo dienos, kai SSRS okupavo
Lietuvą, 45 metų sukaktis, B. Maigys
buvo atvykęs iš Kauno – labiausiai
nacionalistinėmis nuotaikomis Tarybų
Lietuvoje garsėjusio miesto. Ermitažas
ir brangiausias jo paveikslas buvo SSRS
kultūrinės galios simboliai, ir tokį iš-
puolį buvo galima traktuoti kaip ban-
dymą kvestionuoti SSRS galią. Pats B.
Maigys tardymo metu tokiai interpre-
tacijai irgi nesipriešino, anaiptol. Pir-
mųjų apklausų metu jis sakė, kad norėjo
atkeršyti už „išniekintą tėvynę”. 

Bet vėliau tardymo metu B. Mai-
gys taip pat ėmė aiškinti pasisakantis
prieš nuogybes mene ir pornografiją,
neva todėl suniokojęs paveikslą. Ar
taip kalbėti ėmė išsigandęs gresiančios
atsakomybės – nežinia. Bet ši mintis la-
biau patiko SSRS pareigūnams. Steng-
damiesi išvengti politinių interpreta-
cijų plitimo visuomenėje, SSRS parei-
gūnai stengėsi vaizduoti B. Maigio iš-
puolį kaip patologinį vandalizmą, psi-
chikos ligonio įvykdytą veiksmą, ne-
kreipiant dėmesio į galimą politinę
potekstę. 

Akcentuoti tyrimo metu sužinoti
faktai – kad jis turi psichikos ligos is-
toriją, kurią Kauno gydytojai jam diag-
nozavo dar 1977 m., septynerius metus
niekur nedirbo, dvejus metus gyveno
be registracijos, kurios reikalavo įsta-
tymai. 

Galiausiai rusų gydytojai B. Mai-
giui diagnozavo latentinę chronišką ši-
zofreniją – diagnozę, SSRS laikais daž-
nai naudotą susidorojant su disiden-
tais. Taip pat diagnozėje minėti aste-

nohipochondrinis sindromas, parano-
jinė depresija, atkreiptas dėmesys į že-
mesnį negu vidutinis B. Maigio inte-
lektą. Teisiškai B. Maigio veiksmai
buvo kvalifikuoti kaip chuliganizmas,
turto sugadinimas ir neteisėtas sprog-
menų laikymas. Už tai buvo numatoma
maksimali 7 metų laisvės atėmimo
bausmė. Pats B. Maigys teigė, kad yra
psichiškai sveikas, bet nesigaili to, ką
padarė. 

Kaip B. Maigio gyvenimas
klostėsi po to? 

Ketverių metų bausmę B. Maigys
atliko Černiachovsko mieste Kali-
ningrado srityje, kur buvo speciali Vi-
daus reikalų ministerijai pavaldi psi-
chiatrinė ligoninė. Ten buvo izoliuo-
jami ir sveiki žmonės, pavojingi sovietų
valdžiai. Vėliau B. Maigys buvo per-
keltas į Lietuvą, į laisvę šaliai atgavus
Nepriklausomybę paleistas 1991 m.
Nuo 1992 m. jis gyveno senelių pen-
sione prie Utenos. 

Ilgą laiką B. Maigys vengė viešu-
mos, tačiau galiausiai sutiko trumpai
pasikalbėti su žurnaliste, nors fotog-
rafuotis nesutiko. Žurnalistei B. Mai-
gys sakė nesigailintis savo poelgio,
kad be sąžinės graužaties pasielgtų
taip pat. Vyras taip pat papasakojo, kad
rusų kalba parašė 300 puslapių rank-
raštį apie savo gyvenimą, kurioje iš-
dėstė savą įvykių versiją. Pas B. Mai-
gį lankėsi ir Rusijos žurnalistai, apie jį
kūrę dokumentinį filmą. Jiems susi-
darė įspūdis, kad B. Maigys labai gerai
prisimena visas smulkmenas ir siekia
už Lietuvos laisvę kovojusio kankinio
įvaizdžio. Apie vėlesnį B. Maigio gy-
venimą informacijos rasti nepavyko.
Jei jis vis dar gyvas, jam turėtų būti 82
metai.

Lietuvai atkūrus nepriklausomy-
bę, oficiali politinė Lietuvos linija ir
daugelis lietuvių niekada nevertino
B. Maigio kaip didvyrio ar kaip sovie-
tinio režimo aukos. 1997 m., kuomet res-
tauruotas „Danajos” paveikslas buvo
grąžintas į muziejų, Rusijoje kaip tik
lankėsi tuometinis Lietuvos preziden-
tas Algirdas Brazauskas. Tada lietu-
viškoje spaudoje, rašiusioje apie įvykį
ir vizitą, pabrėžta, kad paveikslo su-
niokojimo istorijos susipynimas su
Lietuva nedaro šaliai garbės. 

Psichiatrė Danguolė Survilaitė,
dirbusi priėmime tuo metu, kai B.
Maigys buvo perkeltas į Lietuvos res-
publikinę Vilniaus psichiatrijos ligo-
ninę, ir analizavusi šį įvykį, 2008 m. pa-
sirodžiusiame straipsnyje teigė, kad B.
Maigio motyvus vertinti sudėtinga,

bet jis veikiau yra laiku gydytojų ir vi-
suomenės pagalbos nesulaukęs žmo-
gus, o ne laisvės kovotojas. Anot psi-
chiatrės, pirmiausia svarbu jam atro-
dė atkreipti dėmesį į save. Pasak Kul-
tūros, filosofijos ir meno instituto
mokslininkės Žilvinės Gaižutytės-Fi-
lipavičienės, meno sociologijos atžvil-
giu B. Maigio įvykdytą veiksmą galima
apibūdinti kaip taktinį vandalizmą,
turintį politinių motyvų, įvykdytas
psichikos sutrikimų turinčio asmens.
Tačiau menininkui Dainiui Liškevičiui
buvo priimtinesnė kitokia interpreta-
cija. Jo manymu, B. Maigio vadini-
mas vandalu, bepročiu ar seksualiniu
maniaku menkino jo poelgio pagrin-
dinį tikslą – kovą dėl Lietuvos laisvės.
D. Liškevičius teigė, kad B. Maigį ga-
lima laikyti ne tik politiniu protes-
tuotoju, bet netgi vertinti jį kaip me-
nininką, atliekantį meno destrukcijos
aktą. Anot jo, B. Maigio veiksmai pri-
mena kitų kontroversiškos meno dest-
rukcijos („art destruction”) srovės at-
stovų veiksmus. Ši interpretacija tapo
pagrindu D. Liškevičiaus meno pro-
jektui „Muziejus”. 2012 m. įrengtas
Nacionalinėje dailės galerijoje, vėliau

D. Liškevičiaus „Muziejus” atstovavo
Lietuvai ir 2015 m. Venecijos meno
bienalėje. D. Liškevičiaus teigimu, B.
Maigio veiksmai geriau negu daugelis
meno kūrinių atspindėjo savižudišką,
neestetišką ir naikinamą Lietuvos lais-
vės siekį ir juos derėtų apmąstyti rim-
čiau, užuot laikant B. Maigį vandalu ar
psichiniu ligoniu. 

Koks buvo paveikslo likimas? 

B. Maigio sužalotą „Danają” dabar
vėl galima išvysti Ermitažo muziejuje.
Šio paveikslo restauracija truko dvy-
lika metų. Atkurta buvo tiek paveiks-
lo, kiek įmanoma atkurti. Tik kai ku-
riose vietose, kur sieros rūgštis su-
naikino ištisus plotus, nutarta nieko ne-
užtapyti. Dabar analogiškas vandaliz-
mo aktas pasikartoti negalėtų – norint
patekti į Ermitažą reikia praeiti pa-
tikrą. Patį paveikslą saugo neperšau-
namas stiklas. Užrašas šalia paveikslo
lakoniškai skelbia, kad maniakas pa-
veikslą buvo subadęs ir apipylęs sieros
rūgštimi. Jo vardas ir tautybė nenu-
rodomi. 

15min.lt

Primirštas išpuolis, sukrėtęs pasaulį

Suniokotas paveikslas Birželio sukilimas

Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. 
Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas

(Jn 11, 19–27).

A † A
KĘSTUČIUI BANAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame liūdinčius šeimos na rius:
tėvus, sesę BIRUTĘ ir brolį BRONIŲ, vaikus NI COLAS
ir AVA, buvusią žmoną STEPHANIE, brolį RO MĄ su
žmona NICOLE ir jo sūnėnus ROMĄ IR DARIŲ.

Lietuvių skautų sąjunga
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www.draugas.org

www.facebook.com/draugolaikrastis

Pasidalinkite nuomone

www.draugofondas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

PAS MUS
IR

APLINK MUS

� Kviečiame visus kartu šauniai atšvęsti At-
lantos lietuvių Jonines su K. Jablonskiu. Šven-
tė vyks birželio 22 d. Young Deer Park, La-
nier ežero pakrantėje. Adresas: 7300 Heard
Road, Cumming, GA. Pradžia – 4 val. p. p.

� Daliaus Naujokaičio-Naujo koncertai le-
gendiniame Blue Note Jazz festivalyje  New
Yorke vyks birželio 29 d., šeštadienį, 11:30
val. r. ir 1:30 val. p. p. Informacija ir bilietai:
blunotejazz.com.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) šį sekmadienį, birželio 23 d.,10 val.
r., švęsime Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (De-
vintinių)  šventę. 15 minučių prieš šv. Mi-
šias sukalbėsime Švč. Jėzaus Širdies litani-
ją. Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Ge-
diminas Keršys. Po šv. Mišių parapijos sa-
lėje JAV LB Brighton Parko apylinkės valdyba
ruošia pietus. Bus loterija, žaidimai, Algi-
manto Barniškio muzika ir šokiai. Švęsime
Jonines ir sveikinsime tėvus praėjusios Tėvo
dienos progra. Kviečiame visus dalyvauti.

Ar jau žinote, kur giedosite

himną? Šiemet skaičiuojame
dešimtus metus, kai gyvuoja
„Tautiškos giesmės” iniciatyva,
kuri jau spėjo tapti gyva, mūsų
kartos tradicija. Tai tikras įro-
dymas, jog ir nedidelė tauta
gali sukurti didelius bei reikš-
mingus dalykus.

2019-ieji metai mums ypa-
tingi, nes balandžio mėnesį Lietu-
vos Respublikos Seimas paskelbė
liepos 6-ąją ne tik Valstybės, Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo, bet ir „Tautiškos giesmės” diena.

Savo ruožtu norėtume jus dar kartą pakviesti drauge kurti šią visuotinę
šventę ir aktyviai kviesti mūsų tautiečius visame pasaulyje švęsti liepos
6-ąją giedant „Tautišką giesmę” iš širdies. 

Prisidedant prie iniciatyvos, mes ne tik džiaugtumėmės šia partne-
ryste, bet ir pateiktume visą reikalingą medžiagą, kviečiančią kiekvieną,
kur bebūtų, liepos 6-ąją, lygiai 9 val. v. (vietos laiku) giedoti ,,Tautiš-
ką giesmę”.

Apie giedojimą dalindamiesi socialiniuose tinkluose naudokite sai-
tažodžius #TautiškaGiesmė #GyvaTradicija #Liepos6

Informuokite savo organizacijos ir bendruomenės narius apie visuotinį
„Tautiškos giesmės” giedojimą, kad visi kviestume kolegas, draugus, šei-
mas 9 val. v. drauge giedoti mūsų valstybės himną.

Transliuokite himno giedojimą tiesiogiai savo „Facebook” paskyro-
je. Filmuodami būtinai pridėkite nuorodą į savo miestą ir žymą #Tautiš-
kaGiesmė #GyvaTradicija #Liepos6.

Įamžinkite liepos 6 d. 9 val. v. giedojimą video įrašuose arba foto nuo-
traukose (medžiagą įkelkite į www.Wetransfer.com, gavėjo laukelyje nu-
rodę adresą info@tautiskagiesme.lt) 

„Tautiška giesmė” yra visos Lietuvos ir kartu kiekvieno Lietuvos žmo-
gaus ar organizacijos šventė!

Kilus klausimams, galite kreiptis el. paštu: ieva@tautiskagiesme.lt,
arba tel.: +37060857673

Organizatorių/tautiskagiesme.lt inf.

Joninių šventė
Birželio 22 d. nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v.

Rustic Canyon, 601 Latimer Road, Santa Monica, CA
Skambės visų laikų lietuviškos laužo ir stovyklinės dainos.  Žaidimai vaikams


