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Ravinia – prieš 75 metus 
ir dabar – 14 psl.

Gimusi po 
laiminga žvaigžde  – 9 psl.
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Ten, iš kur matyti žemės apvalumas

,,Old Vilnius Cafe” krikštas

Alpinistei Editai Uksaitei-Nichols, kuri tapo pirmąja
lietuve, įkopusia į aukščiausią pasaulio viršukalnę Eve-
restą (8848 m), įteiktas Kūno kultūros ir sporto departa-
mento (KKSD) aukso medalis ,,Už nuopelnus Lietuvos spor-
tui”. 

,,Džiaugiuosi jūsų asmeniniu ir kartu Lietuvos pasie -
kimu. Pakartojote tai, ką padarė Vladas Vitkauskas. Džiugu,
kad iškėlėte Lietuvos vardą į 8848 metrų aukštį”, – apdova-
nodamas E. Uksaitę-Nichols sakė KKSD generalinis direk-
torius Klemensas Rimšelis. 

Alpinistui V. Vitkauskui, kuriam gegužės 7 dieną su-
kako 60 metų, K. Rimšelis įteikė KKSD sporto garbės ko-
mandoro ženklą. V. Vitkauskas į Everestą įkopė prieš 20
metų. Jis tapo pirmuoju Lietuvos alpinistu, Everesto vir-
šukalnėje iškėlusiu trispalvę. – 3 psl.

Alpinistė Edita Uksaitė-Nichols Everesto viršūnėje.
Asmeninio archyvo-ELTA nuotr.

RAMUNĖ LAPAS

Nors ,,Kunigaikščių užeigos” se -
sutė – ,,Old Vilnius Cafe” lankytojams
atvėrė duris dar praėjusių metų spa -
lio 26-ąją, oficialus kavinės ,,krikš-
tas” įvyko tik prieš keletą dienų – bir -
želio 20-tą. Tą popietę savininkai Lau -
ra ir Andrius Bučai kartu su Darien
(mies telio, kuriame įsikūrė naujoji
kavinė ir perkelta ,,Lietuvė lės” par-
duotuvė) mere Kathleen Weaver di-
džiulėmis žirklėmis perkirpo mėlyną
kaspiną, o tėvas Antanas Saulaitis,
SJ pašventino verslą ir vie tą. LR ge-
neralinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas linkėjo savi ninkams sėkmės
ir plėtros, kuri, anot jo, galima pora
būdų. Vienas – iš Da rien nu si drie -
kiant iki pat Lemont, Pa saulio lietu-
vių centro. Antras – ,,pasėjant” tokias
kavines ir parduotuves po visą Či-
kagą. – 2 psl.

Edita  Uksaitė-Nichols džiaugiasi aukso medaliu.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Pasiruošę perkirpti juostą (iš kairės): Darien merė Kathleen Weaver, LR generalinis kon-
sulas Čikagoje Marijus Gudynas, Laura ir Andrius Bučai.                         Jono Kuprio nuotr.



Evangelijoje yra vienas labai gražus
pasakojimas apie Jėzaus vaišes pas
fariziejų Simoną. Šis pasakojimas

puikiai iliustruoja Dievo santykį su žmo-
gumi ir atvirkščiai.

Fariziejus Simonas pasikvietė Jėzų į
svečius, nes, tikriausiai, norėjo artimiau
susipažinti su jau spėjusiu pagarsėti Mo-
kytoju. Jėzus priima pakvietimą ir ateina
į jo namus. Fariziejus Simonas neparodė
tradiciškai būtinų svetingumo ženklų: sveikinda-
masis nepabučiavo, nenuplovė svečiui kojų, bet Jė-
zus tarsi nepastebi to šaltuko ir sėdasi prie vaišių
stalo. Savo elgesiu Jėzus siunčia žinią ir mums, kad
jis gali ateiti į žmogaus gyvenimą, nors pats žmogus
dar būtų iki galo nepasiruošęs jo priimti, dar ne-
būtų iki galo atsivėręs gėriui. Tačiau Evangelijoje
nerasime pasakojimo, kur Jėzus būtų ėjęs į kurio
nors žmogaus namus nekviečiamas ir neprašomas.
Mes turime Dievo ieškoti, nelaukdami, kad jis pra-
dėtų belstis į mūsų duris. Kaip pasikviesti Jėzų į
savo namus? Pasikviečiame Jėzų tuomet, kai ban-
dome vykdyti Dievo valią, t. y. gyventi pagal gerą są-
žinę. Sakau, gerą sąžinę, nes ji gali būti blogai su-
formuota ir neskirti gėrio nuo blogio. Šitaip atsi-
tinka tiems, kurie ilgą laiką gyvena nuodėmėje.

Fariziejaus namuose atsitiko tai, kas pagal vai-
šių dienotvarkę nebuvo numatyta. Vaišinantis
mieste žinoma nusidėjėlė atsinešė indą kvepalų, at-
sisėdo prie Jėzaus kojų ir verkė. Moters ašaros krito
ant Jėzaus kojų, todėl šluostė jas galvos plaukais ir
tepė brangiu tepalu. Moteris darė tai, ką liepė jos
širdis. Ji suprato savo padėtį, jautė kaltę, bet tai, ką
buvo girdėjusi apie Jėzų, leido jai būti drąsiai. Tai,
ką darė ši moteris, buvo jos vieša išpažintis. Ji ap-
verkė savo kaltę.

Fariziejus žinojo, kad verkianti moteris yra di-
delė nusidėjėlė ir, pagal jo mąstymą, jai nevalia būti

prie Mokytojo kojų. Nusidėjęs, moraliai susipurvi-
nęs žmogus turi žinoti savo vietą. Fariziejus garsiai
šito nepasako, bet stebisi, kodėl Jėzus leidžia nusi-
dėjusiai moteriškei atlikti meilės patarnavimą.
Žmogaus ir Dievo mąstymas labai skiriasi.

Tačiau Jėzui rūpėjo ne tik ši nusidėjusi moteris,
kuri jau aiškiai kėlėsi iš duobės, kur buvo įkritusi,
bet ir fariziejus, nes jis atėjo gelbėti visų nusidėjėlių,
o puikybės pilnas ir kitus niekinantis žmogus yra
ne mažesnis, bet dažnai didesnis nusidėjėlis už ki-
tus, sugebančius matyti savo kaltę ir dėl jos gailėtis.

Matydamas sutrikusį fariziejų ir žinodamas jo
mintis, Jėzus pradėjo pasakoti apie du skolininkus:
vienas buvo skolingas nedaug – tik penkiasdešimt
denarų (denaras – 3 gramų sidabrinė moneta), kitas
turėjo dešimt kartų didesnę skolą. Jiems abiem
skola buvo dovanota. Jėzus paklausė Simoną, kuris
skolininkas labiau mylės skolintoją. Fariziejus at-
sakė teisingai: „Tasai, kuriam daugiau dovanota.”

Tuomet Jėzus kalbėjo: „Aš atėjau į tavo namus,
tu nedavei man vandens kojoms nusimazgoti, o ji su-
vilgė jas ašaromis ir nušluostė savo plaukais. Tu
manęs nepabučiavai, o ji, vos man atėjus, nesiliauja
bučiavusi man kojų. Tu aliejumi man galvos nepa-
tepei, o ji tepalu patepė man kojas. Todėl aš tau sa-
kau: jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, nes ji la-
bai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli”
(Lk 7, 44–47).

Fariziejus suprato, kad savo elgesiu
pats sau pasirašė nuosprendį, o moteriš-
kei Jėzus tarė: „Atleidžiamos tau nuodė-
mės. <...> Tavo tikėjimas išgelbėjo tave.
Eik rami!” (Lk 7, 48–50). Šį kalčių atlei-
dimą, dovanojimą mes išgirstame kiek-
vieną kartą, kai, priimdami Sutaikinimo
sakramentą, išpažįstame nuodėmes ir už
jas nuoširdžiai gailimės.

Šiame pasakojime supriešinama tei-
susis fariziejus ir nusidėjėlė moteris. Pirmasis iš-
didus dėl savo teisumo, kita nusižeminusi dėl savo
kaltės. Pirmasis per savo puikybę nepajėgia Jėzuje
matyti Dievo veido, todėl nebeturi tikėjimo, antroji
dėl savo nusižeminimo tampa pajėgi Jėzuje atpa-
žinti Dievą ir prašyti jo atleidimo.

Evangelija skelbia mums visiems labai reika-
lingą tiesą: nors nuodėmė Dievo akyse yra didelis
blogis, bet pats didžiausias blogis yra žmogaus iš-
didumas, puikybė, nenoras matyti savo klaidų bei
nuodėmių. Laimingas žmogus, kuris, supurvinęs
savyje Dievo atvaizdą, nepraranda vilties, ieško
Dievo ir apverkia savo klaidas. Jis visada išgirs
Dievo sprendimą: „Atleidžiamos tavo nuodėmės.
Eik ramus!”

Evangelijos pasakojimą apie nusidėjusios mo-
ters ašaras naudinga apmąstyti visuomet ir ypač da-
bar, per Tikėjimo metus. Mes visi turime didesnį ar
mažesnį norą paaugti savo tikėjime, pagilinti jį.
Pats Jėzus nurodo kelią, kaip tai padaryti. Tikėji-
mas auga ne tiek skaitant religines knygas ar stu-
dijuojant teologiją, kiek rūpinantis turėti tyrą širdį,
o jei į ją įsiskverbė nuodėmė, nuolankiai ją apgai-
lint. Niekur kitur tiek nepaaugame tikėjime, kaip
nuoširdžiai susitaikydami su Dievu ir žmonėmis.
Tepadeda Dievas šios pamokos niekuomet neuž-
miršti.
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ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Oficialaus kavinės atidarymo iš -
kilmėse apsilankę svečiai buvo  kviesti
prie elegantiško vaišių stalo. Čia And-
rius Bučas, kažkada prisipažinęs šių
eilučių autorei, kad svajoja apie pro-
fesionalaus šefo karjerą, parodė savo
išmonę ir meistriškumą. Visi šalti ir
šilti užkandžiai atrodė ne tik meniš-
kai, bet ir buvo labai gardūs. Norė-
čiau išskirti vieną ypač originalų de-
rinį – ant lietuviško bulvinio blyno
uždėtą gabalėlį filet mig non. K. Wea-
ver dovanų buvo įteiktas beveik metro
aukščio raudonomis rožėmis papuoš-

tas šakotis. A. Bučas paaiškino abs-
tulbusiai merei, kad tai – lietuviškas
pyragas.

Ties Lemont Rd. ir 75-os gatvės
sankryža (tikslus adresas – 2601 75th
St., Darien, Il) įsikūrusios ,,Old Vil -
nius Cafe” sienas puošia freskos su
Vilniaus senamiesčio vaizdais. Pasi -
rodo, tai – buvusios vilnietės Lauros
Bučienės garbei. Andriaus nuomone,
draugui Andriui Presniakovui pri-
klausančiame pastate įrengdamas
kartu ir parduotuvę, ir kavinę (pagal
principą ,,viskas viename”) jis ne -

,,Old Vilnius Cafe” krikštas
Atkelta iš 1 psl.

prašovė: ,,Vieni ateina pavalgyti, kiti
– knygų ar žurnalų nusipirkti, tuo pa -
čiu susigundo ir kokia bandele. Žmo -
nes traukia užeiti. Malonu žinoti, kad
kažkam suteiki galimybę pasijusti
kaip Lietuvoje”.

Parduotuvėje galima nusipirkti
lietuviškos keramikos ar kitokių su -
venyrų, kurie, beje, traukia ir ame -
rikiečių akį. Tarp lietuvių popu lia rios
knygos, kurias už simbolišką mokestį
galima ir išsinuomoti. Čia įsigysite
lietuviškos spaudos – taip pat ir
,,Drau gą”.

,,Tačiau daugiausiai prekių, – dar

mūsų rudeninio pokalbio metu paste-
bėjo verslininkas, – parduoda me in-
ternetinėje parduotuvėje www.lietu-
vele.com. Daugiau kaip pu sę parda-
vimų sudaro užsakymai iš kitų vals-
tijų”. Taip ir keliauja į Co lorado ar
California ne tik rūkytos dešros ar
duona, bet ir cepelinai, koldūnai, ban-
delės su lašinukais.

,,Old Vilnius Cafe” darbo valan-
dos: pirm.–ketv. nuo 10 val. r. iki 8 val.
v., penkt. ir šešt. – nuo 9 val. r. iki vi-
durnakčio, sekm. – nuo 9 val. r. iki 8
val. v.

Darien merė Kathleen Weaver pirmą kartą ragaus lietuviško šakočio.

Naujoje kavinėje – senojo Vilniaus vaizdai. Jono Kuprio nuotraukos



Vasaros metas. Daugelis išeivių lan kys savo,
savo tėvų ar senelių že mę. Neužmirskite,
kad jūs atstovau site Lietuvoje ne tik save,

savo šeimą, bet tuo pačiu ir visus išeivius iš Lie -
tuvos. Su jumis pabendravę Lie tuvos žmonės, susi-
darys bendrą nuo monę apie išeivijos lietuvius.
Lietu vių liau dies patarlė sako, kad „deguto šaukštas
sugadina statinę medaus”. Ne tapkime deguto
šaukštu, kuris apjuo dintų Lietuvos ir išeivijos lie-
tuvių tarpusavio santykius.  

Amerikos lietuvis Andrew Mik šys, prieš keletą
metų nuvykęs į Lie tuvos kaimo šokius, padarė daug
nuotraukų. Jose matosi apgriuvę namai, kurių sto-
gai primena karvės nugaros išlinkimą, apleistos,
neaiškia spalva nudažytos salės, iš jų žvelgia apgir-
tusių žmonių akys, šoka vienos liūdnos panelės…
Manau, kad panašių sce nų fotografas nesunkiai
būtų su radęs ir Seattle benamių, narkoma nų, pros-
titučių susibūrimo vietose.  Deja, A. Mikšys savo
svajonių įgyvendinimui pasirinko Lietuvą. Egzotiš -
kiau!!! Lietuvaičiai, be jokio jų sutikimo, buvo fo-
tografuojami, jų nuotrau kos atsidūrė fotoalbume,
kuris rug sėjo mėnesį bus pradėtas platinti pa -
saulyje.  Bet autorius savo fotoalbumo reklamą jau
pradėjo (http://www.dailymail .co.uk/news/article-
2342447/Bleak-village-discos-Lithuania-new-gene-
ration-meet-forget-worries-amid-crumbling-buil-
dings-Soviet-past.html).

Sakoma, kad nuotraukos pasako daugiau, nei
žodžiai, bet autorius jų rek  lamai naudoja  užuomi-
nas, kad jo nuotraukos turėtų priminti žiūro vams
lietuvių pagonių ištvirkimą, švenčiant Jonines, kai
jie pliki laksto po mišką, šokinėja per laužą ir san-
tykiauja krūmuose. Visada žmogaus vaizduotė pa-
pildo matomą realybę, bet A. Mikšys tikisi savo nuo-
traukas „apvilkti” seksualine egzotika: naktis, lau-
žas, „šnapsas”, apkvaišusių ir nuogų žmonių orgi-
jos. Minimos rek lamos pabaigoje dar įdedama fil-
muota medžiaga, kurioje geria ir rėkauja rusakalbis
jaunimas. Taip ir gimsta „tipiško” lietuvio stereo-
tipas pasau lyje: ištvirkę, girtuokliai, nevalyvi, ne-

gerbiantys savo kalbos. Tokio Lie tuvos piliečio
įvaizdžio platinimas pik tina Lietuvos žmones. Jie
pergy vena, kad tokių straipsnių pase koje dar la-
biau sumažės lietuvių sa viver tė, sumažės investi-
cijų Lietuvo je, su mažės turistų, padidės lytinių nu -
si kaltimų skaičius.  

(http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktuali-
jos/lietuvos-britas-skandalingose-nuotraukose-iz-
velge-samokslo-zenklu.htm).

Įsivaizduoju, kad fotografijų auto  rius, girdėda-
mas lietuvių pasi pik tinimą, džiaugiasi, nes toks
erze lys – geriausia būsimo fotoalbumo rek lama. Jau
žinome, kad talento sto kojantys  menininkai dažnai
dėmesį į save bando atkreipti įvairiais skandalais. 

O gal aš klystu? Gal Andrew Mik šys savo nuo-
traukas panaudos tam, kad, surinkęs iš susirūpi-
nusių svetimtaučių daug lėšų, pakeistų foto gra fuotų
kaimiečių buitį:  atnaujintų sales, parūpintų geros
muzikinės tech nikos, įvestų modernišką apšvie timą
– pasirūpintų kaimo jaunimo užimtumu? O gal jis
nori atkreipti Lietuvos valdžios dėmesį į nepavy -
dėtiną Lietuvos kaimo jaunimo pa dėtį? Jeigu atsa-
kymai į šiuos klau simus yra neigiami, tai tada kyla
abe jonės, ar A. Mikšio darbai ir kalbos, išnaudo-
jant nedėkingą kito žmogaus gyve nimo padėtį savo
turtų kaupi mui, yra garbingi. 

Birželio 21–24 d. laikotarpiu Lie tu voje kasmet
švenčiamos Joninės (Šv. Jono diena). Žmonės tą
dieną svei kina Jonus/Janinas ir prisimena savo
tėvų ir senelių senovines tradicijas:  renka vaista-
žoles, vakare degina laužus, pasilinksmina – šoka,
dainuoja, plukdo vainikus. Teko dalyvauti keliose
Joninių šventėse ir nė vienoje nemačiau A. Mikšio
pasakojamų vaiz  dų.  Neabejoju, kad šventėse daly-

vauja įvairiausi žmonės (pagonys ir tikintys, gir-
tuokliai ir blaivininkai) ir jie visi skirtingai švenčia
tą pačią šventę. Ir kiekvienas stebėtojas (foto grafas)
pastebi ir suranda tai, ko tą  akimirką ieško. Juk yra
Lietuvoje daug negirtuokliaujančio, neištvir kusio
jaunimo, kuris dirba, studijuoja, keliauja, laisva-
laikiu šoka įvairiuose kolektyvuose, užsiima lab-
daringa veikla. Gaila, kad toks jaunimas ne su rado
vietos nei A. Mikšio fotoalbume, nei reklamoje. 

Visi išeiviai turi daug progų būti garbingais
savo gimtinės ambasadoriais. Joninės sudaro gerą
progą garsinti Lietuvos vardą. Pvz., mano vyras per
Jonines nešasi į darbą di džiausią lėkštę lietuviškų
kepinių.  Kviečia bendradarbius paragauti lie -
tuviškų saldumynų ir kvietime papa sakoja apie Lie-
tuvą, Jonines (šv. Jono gyvenimą/mokymą/mirtį) ir
iš toli mos senovės išlikusius papročius.   Taip sve-
timtaučiai sužino daug informacijos apie lietuvių ti-
kėjimą ir lie tuviškas tradicijas. 

Mes dažnai primename savo vai kams, kad, jie,
atsidūrę svetimtaučių būryje, taps ne tik savo, savo
šeimos, išeivijos, bet ir visos lietuvių tautos atsto-
vais ir formuos savo draugų ir mokytojų vaizduo-
tėje tipiško lietuvio įvaizdį.   

Parduotuvėje teko išsikalbėti su keliomis ame-
rikietėmis. Pradėjome kalbėti apie lietuvius. Viena
pašne kovė prisiminė, kad lietuviai dengė jos namo
stogą. Aš atsargiai pasido mėjau ar ji liko paten-
kinta jų darbu.  Ji atsakė: „Jie buvo nuostabūs žmo -
nės ir puikiai atliko darbą”. Ir aš tą dieną didžia-
vausi, būdama tokios darbščios, sažiningos, gar-
bingos tautos dalis. Ačiū, vyrai, kad savo darbais
garsinate lietuvių ir Lietuvos gerą vardą.  

Atėjo vasara. Keliausime, susitik sime daug
naujų žmonių… Būki me gerais savo tautiečių at-
stovais.  Ieškokime gėrio žmonėse, aplinkoje, tar-
pusavio santykiuose ir jį tikrai surasime. O suradę
gėrį, galėsime pasidalinti su kitais, kad jo pasaulyje
būtų daugiau. Juk medaus statinę, su juodinus tik
deguto šaukštu, nebeliks švaraus medaus. 
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,,Nedaugelis tikėjo, kad aš galiu
tai padaryti. Prireikė gana daug že-
maitiško užsispyrimo ir ryžto, turė-
jau atsisakyti daugelio dalykų, kad
įgyvendinčiau savo svajonę, – kalbėjo
iš Telšių kilusi E. Uksaitė-Nichols. – Į
aukštesnius kalnus pradėjau kopti
prieš pusketvirtų metų. Pradėjau nuo
Kilimandžaro (5895 m), po to įkopiau
į Akonkagvą (6959 m). Kai pirmą
kartą atvykau į Himalajus, pajutau,
kad jau esu pasiruošusi kopti aukš-
čiau ir kad turiu stiprybės bei noro. O,
kai įkopiau į Čo Oju (8201 m) ir Ma-
naslu (8163 m) viršukalnes, supratau,
jog esu pasirengusi žygiui į Everestą.
Paskutiniu postūmiu tapo V. Vit-
kausko padrąsinimai.” 

Šiuo metu Ženevoje (Šveicarija)
gyvenanti logistikos specialistė E. Uk-
saitė-Nichols į Everesto viršukalnę
šiauriniu šlaitu įkopė gegužės 22 die-
nos ryte. Kopimas truko apie dešimt,
o nusileidimas – apie septynias va-
landas. Pačioje viršukalnėje, kur buvo
apie 60 laipsnių šalčio ir kur vėjo grei-
tis siekė 65-70 km/val. greitį, alpinistė
praleido apie 15–20 minučių.

Iš devynių tarptautinės ekspedi-
cijos narių į Everestą kartu su lietuve
dar įkopė viena lenkų kilmės australė
ir vienas danas. 

,,Kalnai – mano stichija. Kal-
nuose jaučiuosi kaip namuose. Man
reikia kalnų. Užkopusi į viršūnę, dar
negalėjau patikėti, kad tikslas jau pa-
siektas. Vaizdas nuo viršūnės nepa-
kartojamas – galima net matyti žemės
išlinkimą. Ten jautiesi tarp sapno ir
realybės, tarp gyvybės ir mirties, –
pasakojo E. Uksaitė-Nichols. – Žino-
jau, kad Everesto šiaurinė pusė alpi-

Deguto šaukštas
VITALIJA DUNČIENĖ 

Ten, iš kur matyti žemės apvalumas
nistams sudėtinga ir pavojinga, bet
nesitikėjau, kad bus toks stiprus vėjas
ir taip šalta. Tikrai antrą kartą ne-
kopčiau.”

V. Vitkauskas sakė, kad po susiti-
kimo su Edita praėjusį rudenį jis įsi-
tikino, jog ši alpinistė tikrai nori ir
gali įkopti į Everestą. ,,Edita pasižymi
labai atsakingu mąstymu. Ji suprato,
ką turi daryti, pasirinko rimtą ekspe-
diciją ir nepadarė klaidų”, – pažymėjo
taip pat iš Žemaitijos kilęs alpinistas. 

Beje, V. Vitkauskas gegužės pa-
baigoje viešėjo Nepale, kur buvo mi-
nimas pirmojo įkopimo į Everestą 60
metų jubiliejus, todėl jis vienas pir-
mųjų pasveikino Editą istorinio pa -
sie kimo proga.  

ELTA

Atkelta iš 1 psl.

,,Paskutiniu postūmiu tapo Vlado Vitkausko padrąsinimai”, – sakė  Edita Uksaitė-Nichols,
priimdama aukso medalį.  Vladui Vitkauskui, kuriam gegužės 7 dieną sukako 60 metų,
buvo įteikta KKSD sporto garbės komandoro ženklas. Jis į Everestą įkopė prieš 20 metų.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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TELKINIAI

REGINA GASPARONIENĖ

Baltų  Tautų laisvės lygos (Baltic American
Freedom Leaque – BAFL) apdovanojimų ren -
gi nys įvyko šių me tų vėlyvą pavasarį Lat-

vių namuose. Bu vo malonu ir vėl apsilankyti gra -
žioje latvių salėje, kur ant sienų kabo  buvusių pre-
zidentų, kariuomenės va dų ir valstybės veikėjų
portretai.  Ma lonu dar ir todėl, kad svečių daugumą
sudarėme mes, lietuviai. Pagrindi niu kalbėtoju
buvo pakviestas Cali for nia valstijos 28-tosios apy-
gardos (Dist rict) atstovas Kongrese lietuvų kil mės
Adam Schiff. Savo sveikinimo kal boje Latvijos kon-
sulas Juris Bun kis  padėkojo Amerikos valstybės
vei kėjams už užtarimą per visus penkias dešimt
bolševikinės okupacijos metus. BAFL prezidentas
Valdis Pav lovskis pasidžiaugė, kad tiek daug sve  čių
susirinko į Latvių namus, ku riems negali prilygti
gražiausi pa saulio restoranai. Savo kalboje jis pri -
minė, kokią nuoskaudą Baltijos šalys patyrė, kai
Teherano konferencijoje Rusijai, kaip karo nugalė-
tojai, buvo atiduotos Lietuva, Latvija ir  Estija. Jis
kvietė skambinti mūsų atstovams į Baltic Caucus,
nes iškovotą laisvę reikia ir dar ilgai reiks įtvir-
tinti. BAFL vykdomoji viceprezidentė An gelė Ne-
lsienė pri minė, kad rusai, nu si žiūrėję į baltų tautų
kovą, Kongrese kuria savo atstovų Caucus. 

Šiais metais 32-ajame BAFL ap dovanojimų po-
kylyje buvo pagerbtas nepaprasto dėmesio pasau-
lyje susilau kusio filmo „Kitos svajonės ko man da”

kūrėjas Marius Markevi čius. Režisierių pristatė
Valdis Pav lovskis, pastebėdamas, kad yra daug
būdų  ko voti dėl laisvės bei ją įtvirtinti atei nančių
kartų atmintyje. Ir Ma riaus filmas yra vienas iš to-
kių  būdų – tai meno jėga. Pagerbtas režisierius
trumpoje kalboje prisi-
minė savo lietuviškai
kalbančią šeimą – tėvus
Albiną ir Vitą Markevi-
čius (abu sėdinčius sa-
lėje), kurie  liepė jam lan-
kyti  lietuvišką mokyklą.
Tai, sakė Ma rius, jį pik-
tino, nes ,,supratimas,
kad esi lietuvis ir kad
turi dirbti Tėvynei at-
eina daug vėliau”. Jis
daug jėgų, lai ko ir meilės
įdėjo į tą filmą; jam taip
pat buvo labai įdomu ste-
bėti, kaip skirtingi žmo-
nės Amerikoje pri ėmė jo
kūrinį. Ypač jis buvo
naudingas Amerikos mo-
kykloms, kur mokytojai
su studentais iš naujo at-
rado Baltijos šalių isto-
riją.

Pagrindinis kalbėto-
jas demokra tas Adam

Baltų Tautų laisvės lygos pokylis
Los Angeles, CA

Lietuvos Respublikos garbės konsulė Daiva Čekanauskaitė-Navarret te, Marius Markevi-
čius ir Kongreso  na rys Adam Schiff.

Birželio 9 d. Cicero Šv. An-
tano parapijos lietuviai gi-
mimo die nos proga pasvei-

kino savo kleboną kun. Sergio So-
lis, įteikdami lietuvišką ša kotį.
Šv. Antano parapiją lietuviai įs -
teigė 1911 metais, o jos bažnyčią
1926 m. pašventino Pal. arkivysk.
Jurgis Matulaitis.  Nors Cicero
da bar gyvenantys meksikiečiai
aktyviai naudojasi parapija, lie-
tuviai ne si jau čia išstumti. Anaip-
tol – drau giško klebono paska-
tinti, lietuviai ir meksikiečiai
gražiai sutaria.  Klebo no šventėje,
kuri vyko parapijos salėje, susi-
rinkusius parapijiečius links -
mino mariachi grupė su trimi-
tais, gi ta romis ir gitaronu (didele
mek si kie tiška gitara). Visi vaiši-
nosi ašt riais mek sikietiškais pa-
tiekalais bei lietuviškais obuoli-
niais pyragaičiais ir vaisiais. 

Iš k.: Rūta Rupeikienė, Stasė Paulauskienė, Bronė Mikulienė, Irena Messenger, Vytau tas Zalato rius, kleb. Sergio Solis, Algis Kirka, Biru -
tė Zalatorienė, Danutė Kirkienė ir Audronė Berna tavičienė.                                                                                                            Vidos Kuprytės nuotr.

Cicero lietuviai pasveikino savo kleboną

Schiff  dabar yra Baltic Cau cus vadovas Kongrese
(anksčiau vadovu buvo Kongreso narys John Shim-
kus). Jis Kongrese užima atsa kingas pareigas, va-
dovauja daugeliui komitetų, iš kurių vienas skirsto
paramos fondus užsieniui. Savo kal boje A. Schiff
pabrėžė, kad Baltijos šalių išeiviai yra stipri pa-
spirtis savo gimtinėms. Jis taip pat  ragino baltų iš-
eiviją arčiau pažinti savo kaimy nus – rusus, uk rai -
nie čius, armėnus, žy  dus, vengrus, lenkus. Savo kal-
boje A. Schiff  priminė Baltijos šalių dalyvavimą
NATO ir  Europos Sąjungoje;  teigė, kad Amerikai
yra suprantami Baltijos tautų sudėtingi, bet svar-
būs ryšiai su Rusija. Suprantamas Balti jos šalių ne-
rimas dėl Rusijos ekonominės politikos, dėl kurios
šios šalys negali gauti nusipirkti pigesnių dujų. Jis
priminė ir 2007-tųjų metų įsiver žimą į elektroninę
erdvę ir jo  padari nius Estijai. Amerikos politikai
gerai supranta Latvijos sudėtingą padėtį, kurioje 50
proc. sudaro rusų tautybės gyventojai. Valdžios at-
stovo kalba bu vo sutikta labai palankiai. BAFL pre -
zidentas Valdis Pavlovskis baigda mas renginį pri-
minė, kad šiais me tais sukanka 70 metų, kai 1943 m.
Te herano konferencijoje Baltijos šalys buvo slapta
atiduotos į bolševikinę vergovę. Jis taip pat išreiškė
viltį, kad rugpjūčio 23-ioji Kongrese bus pra dėta
minėti kaip Juodojo kaspino diena. BAFL vykdo-
moji viceprezidentė Angelė Nelsienė padėkojo vi -
siems susirinkusiems, taip pat  garbingam svečiui
už dalyvavimą renginyje. Lietuvių meninė grupė
,,Draugai” (vadovė Gražina Grinkevičienė) at li ko
nuotaikingą lietuvių liaudies dai nų koncertą, susi-
laukusį daug nuo širdžių plojimų.

BAFL valdyba su svečiu. Iš kai rės: Teodors Liliensteins, Henrik Leese ment, Marius Markevičius, Val dis Pavlovs kis,  Talival -
dis Paeg le, Kong reso narys Adam Schiff, Imants Leitis, Angelė Nelsienė, Ivars Miculs, Feliksa Barran, Kęstas Rei vydas,
Marytė Šepikas, Heino Nurm berg ir Aivars Jerumanis.                                                      Kęsto Kazlausko nuotraukos
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Lemont, IL
Beverly Shores, IN

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ 

Per visuotinį ataskaitinį narių su sirinkimą,
vykusį gegužės 19 d., Lietuvos Dukterų
draugija (LDD) pir mininkė Irena Grigai-

tienė pra nešė, kad ji nebebus pirmininkė, o pa-
reigas perduodanti naujai pir  mininkei – Marytei
Rekašienei. Tai visiems buvo staigmena. Irena
Gri  gaitienė valdyboje dirbo ketve rius metus ir
mes dėkingi jai už nuo širdų darbą.

Birželio 14 dieną, per LDD valdybos metinį
susirinkimą, pirm. Irena Grigaitienė valdybos
nariams pristatė būsimą valdybos pirmininkę
Ma rytę Rekašienę, jos žodžiais: ,,Bent 25 metais
jaunesnę, gabią, pa reigingą”. 

,,Manau, – kalbėjo I. Grigaitienė,  – ji galės
pui kiai dirbti su šia darbščia ir miela valdyba.
Manęs ši val dyba per eilę metų neapvylė, bet  tik
dar suteikė jėgų toliau dirbti, ateida ma man į pa-
galbą,  jei  jos rei kėjo. Už tai jums visoms nuo-
širdžiai dėkoju, o Marytę sveikinu apsiėmus ves -
ti šią  kilnią labdaros organizaciją į 55-tuosius gy-
vavimo metus.”

Po įžanginio Irenos Grigaitienės žodžio, val-
dybos narių paprašyta trumpai prisista tė nau jo -
ji pirminin kė.

Marytė Adamonytė-Rekašienė gy  vena Glen

Elyn miestelyje. Su vyru Rimu augina tris mo-
kyklinio amžiaus vaikus, du ber niu kus ir mer -
gai  tę. Vaikai lanko Čikagos šeštadieninę lietu-
višką mokyklą, šoka tautinių šo kių grupėse, yra
aktyvūs ateitinin kai. Pati Marytė yra gimusi ir
užaugusi Mont rea lyje, Kanadoje. Iš profesijos –
mokytoja, apgynusi magistro laipsnį. Dar gy ven -
dama Kana doje dalyvavo  lietuviškoje  vi suo me -
ninėje veikloje, šoko tautinių šokių grupėje. Buvo
aktyvi ateitininkė. Jos vyras, Rimas Rekašius,
mokytojavo Kristi jo no Donelaičio mokykloje. Pa -
girti na, kad Rekašių giminėje trečioji karta dirba
Lie tuvos Dukterų draugijos organizacijoje. Ma-
rytės uošvienė buvo aktyvi sesė, prieš tai uošvie -
nės mama, o dabar marti perėmė šios organiza-
cijos vadovaujamą darbą. 

Tiki mės, kad bus lengva dirbti su tokia ma -
lonia, jauna ir energinga pir mi nin ke. Taip pat ti-
kimės, kad per ją į Lietuvos Dukterų draugiją
įsijungs ir daugiau jaunesnių narių, ku rių vi-
sada taip trūksta. 

Susirinkimo pabaigoje aptarėme   rugsėjo 9
dieną rengiamus iškilmingus me tinius pietus.
Per šiuos pietus bus pagerbta visuomenininkė,
PLC mo terų komiteto pirmininkė Alė Kara liū -
nienė. Ji yra daug nusipelniu si ir aktyvi mo teris,
nepaisant pagarbos ver to amžiaus. 

Pasikeitimai LDD valdyboje 

Pirmoje eilėje (iš k. į d.) nauja valdybos pirm. Marytė Reka šie nė, Irena Grigaitienė, Alma Mar ku  vienė, Zita Sva -
rienė. Antroje eilėje: Nijolė Nausėdienė, Aldona Rukuižienė, Gražina Kazėnienė ir Dangira Budrienė. Trūks ta Mil -
dos Jakštienės.                                                                                                                                       Dainos Čyvienės nuotr.

Mūsų ,,Kugelinė”
Praėjusį sekmadienį, birželio 16 d., buvo tikrai

linksma, smagu. Gau sus būrys susirinko į šv.
Mišias pa gerbti gyvus ir prisiminti jau  išėjusius

amžinybėn tėvelius. Mums labai padėjo ir oro sąly-
gos: pasėdėti miško žalumoje, pabendrauti ir paval-
gyti ku  gelio, mišrainių, dešrelių, už geriant jas lietu-
višku alumi. Buvo la bai sma gu.

Rūta Sidabrienė

Gerai pasidarbavo klubo valdyba (iš d.): iždininkas Gintaras Ban sevičius su žmona Ingrida, pirm. Jo nas Vaznelis, kun.
Antanas Gra žulis, SJ, sekr. Rūta Sidabrienė, atsa kingas už ren ginius Andrius Švabas. Nuot rau  koje nėra Dianos Johns,
kuri prieš iš vykdama į Lietuvą daug kuo pasirū pino, kad ,,Kugelinė” praeitų  linksmai ir smagiai.

Su Tėvo diena Beverly Shores Lie  tuvių klubo pirmininką
Joną Vaz nelį at vyko pasveikinti ir tuo pačiu pasivai šinti ku-
geliu bei lietuviško mis mišrainėmis sūnus Jonas Vazne lis.

Klubo valdybos iždininkas Gin taras Bansevičius su dukro-
mis Jora na ir Benita pardavinėja bilietėlius pietums (pa-
grindinis patie kalas, ži no   ma, buvo kugelis).

Šventiškos akimirkos iš ,,Kugeli nės”, kuri vyko po lietu-
viškų  pamaldų Šv. Onos bažnyčios kiemelyje, Be verly Sho-
res, IN.                                        Rūtos Sidabrienės nuotraukos

Puikiai jautėsi seni draugai dr. K. Ambrozaitis (k.) ir dr. V.
Urba.
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Prieš 30 metų šiame skyriuje Danutė Bindokienė pri-
statė ,,JAS Programos vadovą” (,,Draugas”, 1983. 03.
05.). Kas apie tą ,,Programos vadovą” jos tada bu vo

rašyta? Jis buvo aptartas kaip stambi 428 puslapių knyga.
Šalia jos taip pat buvo išleistas ,,JAS Akivaizdinis papil-
domasis programos vadovėlis”. Ten ,,…randame du ver-

tingus ir, reikia manyti, seniai
lauktus praktiškus ramsčius
jaunųjų ateitininkų vado-
vams, dirbantiems auklėjamą -
jį organizacijos prieauglio
darbą”, – rašė Da nutė Bindo -
kie nė. ,,Vado vą” paruošė Ideo-
loginė ko mi sija, o ,,Papildomą -
jį va dovėlį” sudarė Birutė
Bub lienė. 

Toliau savo recenzijoje
Danutė Bindokienė teigė, kad
,,Programos vadovas” yra
prak   tiškas, lengvai su pran -
tamas ir vartojamas. Ideologi -
nė me-
džiaga iš-

dėstyta nuosekliai, pradedant pir-
muoju būrelio susirinkimu, baigiant
paskutiniuoju – po ketverių metų.
Kiekvienam ateitininkiškam princi-
pui skirta šešiolika specifinių temų.
Tiek pat temų skirta ir organizaci-
niams reikalams. Čia reiktų patiks-
linti, kad ,,Vadovas” apima aštuone-
rių, ne ketverių metų programą.

,,Programos vadovas” išsklaido
abejones, kad nėra tinkamos medžia-
gos vadovams. ,,Reikia ją tik įsiskai-
tyti, pasisavinti ir įgyvendinti”. Kas
pateikta pakanka įdomiems ir pras -
mingiems jaunųjų ateitininkų susi-
rinkimams, tačiau vadovams paliktos
laisvos rankos. Jie gali imtis asme-
niškos iniciatyvos, parodyti savo su-
gebėjimus, organizuojant susirinki-
mus, o ,,Programos vadovą” gali nau-
doti tik kaip gaires veiklai.

,,Programos vadove” randama
apie 50 įvairių rankdarbių. Duodami
žaidimai, įdėta 16 vaidinimų, tinkamų
įvairiems pasirodymams. ,,Va dove”
taip pat randama per 50 dainų su gai-
domis. 

Liūda Gudelienė (,,Darbi nin kas”,
1983. 06. 10), kalbėdama jaunimo auk-
lėtojų vardu, stebėjosi, kaip jie be to-
kio ,,Vadovo” galėjo iki šiol apsieiti.
,,Dabar visas jų organizacinis darbas
yra aiškiai apibūdintas ir padėtas
kaip ant delno”. 

Dalia Staniškienė tų pačių metų ,,Ateities” žurnale, ap-
tarusi šiuos du leidinius, irgi negailėjo gražių žodžių: ,,Šie
leidiniai, žinoma, pirmoj vietoj taikomi jaunųjų ateiti-
ninkų vadovams ir globėjams. Tačiau jais puikiai gali pa-
sinaudoti ir tėvai bei lituanistinių mokyklų mokytojai
vaikų auklėjimo darbe.” 

Tame pačiame ,,Draugo” numeryje duota keletas atsi-
liepimų iš tuo metu  vadovaujančiose  pareigose buvusių
ateitininkų. Kun. Stasys Yla, AF Dvasios vadas: ,,Puikus
darbas ir gražus apipavidalinimas. Pagaliau turėsime iš ko
ruošti jaunesniuosius.” Kun. dr. Kęstutis Trimakas, ,,Atei -
ties” vyriausias redaktorius: ,,…visus, išleidusius puikius
auklėjimo vadovus jaunesniesiams ateitininkams, sveiki -
nu.” Juozas Laučka, AF vadas: ,,Apskritai, ‘Vadovas’ yra
ge rai paruoštas ir tikrai atitinka Jūsų pasirinktus pra-
smingumo, patrauklumo ir praktiškumo dėsnius. Dabar
kaip tik laikas išleisti jį į pasaulį.” 

Nuo to laiko prabėgo trisdešimt metų. Kažin ar da-
bartiniai JAS vadovai ir globėjai, užaugę paminėtų ,,Va-
dovų” įtakoje, apie juos yra ką nors girdėję? Būtų įdomu iš
jų apie tai išgirsti.

SENDRAUGIŲ POILSIO
IR STUDIJŲ SAVAITĖ

KENNEBUNKPORT VYKS
2013 RUGPJŪČIO 3–10 D.
￼
Kviečiami visi šeimos nariai, ateiti-
ninkai ir neateitininkai pail sėti gra-
žioje Tėvų pranciš ko nų vasarvietė -
je. Galite atvykti ir kelioms die-
noms.

PROGRAMA

Rugp. 3, šeštadienis, 8 val. v. 
dr. Frances Covalesky-Kavaliauskaitės
piano rečitalis; savaitės atidarymas

Rugp. 4, sekmadienis, 8 val. v.
Vidmantas Valiušaitis, žurnalistas, filmų
kūrėjas.  Filmas „Dr. Petras Kisielius”

Rugp. 5,  pirmadienis, 2  val. p. p.
sporto šventė, vadovas Aleksas Lileika 
8 val. v. radijo laida ,,ATEITIS”, sporto die-
nos premijų įteikimas, pokalbis apie
Lietuvos Vyčius ir Reginos Matuzonytės-
Ingelevičienės meno parodą Lietuvoje. 

Rugp. 6, antradienis, 8 val. v. 
Aldonos Lingertaitienės pokalbis ,,Kaip
vieni kitus raginame būti šventais” bei
Žvakių procesija prie Liurdo šventovės.

Rugp. 7, trečiadienis, 8 val. v.
Kristupo Staknio ir Dariaus Shuberto piano
rečitalis.

Rugp. 8, ketvirtadienis, 8 val. v. 
Pokalbis su dr. Elona Vaišniene.

Rugp. 9, penktadienis, 8 val. v.

Solistų Danutės Mileikienės ir Antano
Meilaus koncertas; savaitės uždarymas.

Savaitės kapelionas kun. Aurelijus Gricius,
OFM; Mišios lietuvių k. sekmadienį 12 val.
p. p.; šiokiadieniais 8 val. r. 

Valgykloje – vasarvietės šeimininkės Aldo -
nos paruošti pusryčiai ir vakarienė. Dienos
me tu jūsų laukia pajūrys, ekskursijos laivu,
me no ga lerijos, krautuvėlės.
Programos reikalais kreiptis į Moniką Saba -
lienę: M.Vygantas@att.net arba Dalią
Dzikienę: dzikas@comcast.net. Dėl vietų
vasarvietėje rašyti:  INFO@FRANCISCAN-
GUESTHOUSE.COM arba skambinti į vasar-
vietės raš tinę tel. 207-967-4865.

Kelios mintys iš Jaunųjų ateitininkų
,,Programos vadovo”
Po trisdešimties metų mūsų siekiai nepasikeitė –
verta juos prisiminti.

Dr. Adolfas Damušis rašė:

Mūsų organizacijos nusistatymu, keturi sugebėjimai vystytini jauno žmo-
gaus charakteryje:

1. išmintis – sugebėjimas pasirinkti savo gyvenimo veiklai Gėrio ir
Tiesos kryptį, sekant Kristaus žodžiais: ,,Aš esu Tiesa, Kelias ir Gy ve ni -
mas” .

2. dvasinis ir mokslinis išsilavinimas – inteligencija, kuri padeda pa -
sirinkti tinkamas priemones tikslui siekti.

3. Heroizmas – ryžtingumas aukoti save vertingam uždaviniui, siekti
būti naudingu žmogumi gyvenime, būti atviram didžiosioms verty-
bėms ir būti drąsiam pasipriešinti menkavertybėms.

4. Supratimas skirtumo tarp faktų ir iliuzijų šiais laikais minčių sąmy-
šyje yra ypatingai svarbus jaunam žmogui.

Dr. Jonas Grinius:

Ateitininkai privalo išlavinti:

Aiškų protą, pagristą moksliškuoju subrendimu,

Tvirtą būdą, paremtą aukšta valios kultūra,

Jautrią sąžinę, išauklėtą pagal krikščioniškos dorovės reikalavimus ir

Kilnią širdį, pilną entuziazmo bei paslankumo pasiaukoti tam, kas yra
šventa, tikra, gera ir gražu.

Jaunųjų ateitininkų sąjungos 
,,Programos vadovui” – 30 metų!

Pereitų metų sendraugių poilsio
sa vaitėje jaunas stovyklautojas
Pet  ras Lileika iš Valhalla, NY,  vai -
šino si omaru. Toks malonumas lau-
kia ir jū sų,  jei atvyksite į Kenne -
bunk  por t!

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Birželio 2 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, Čikagos ateitininkų Šeimos šventės metu griežė smuikininkų septetas – Čikagos jauniai
ir moksleiviai ateitininkai. Iš k.: Mantas Kisielius, dainininkė Daina Polikaitytė, Nora Sadauskaitė, Zigmas Kisielius, Diana Satkauskaitė,
Monika Satkauskaitė, Marisa Sadauskaitė ir Lilė Sadauskaitė.                                                                                       Remigijaus Satkausko nuotr.
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LIETUVA IR PASAULIS

Brazilijoje vėl vyko masiniai protestai

B. Obama siūlo mažinti ginklų atsargas

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo atnaujinto
„Girstučio” plaukimo baseino Kaune atidaryme. Tai – moderniausias Lietu-
voje, tarptautinius reika lavimus atitinkantis plaukimo centras. 

Paskelbdama pirmąją mokslei vių plaukimo estafetę Prezidentė pabrėžė,
kad šio baseino ilgio, pločio ir gylio užteks ne tik jauniesiems plau kikams, bet
ir naujiems talentams bei būsimiems čempionams.

„Pagaliau mūsų sportininkai turės geras sąlygas treniruotėms. Kaune pa-
žadas olimpiniams čempio nams ištesėtas, tikiuosi, kad toks baseinas netrukus
bus ir Vilniuje. Lin kiu, kad ateities čempionatuose ir olimpiadose šalia mūsų
plaukikės Rūtos Meilutytės išvystume dar ne vieną tautietį. Visa Lietuva
lauks naujų plaukimo vilčių, naujų rekor dų ir pasiekimų, kurie garsintų mū -
sų šalį visame pasaulyje”, – sakė ša lies vadovė.  

Baseinas bus atviras ne tik profesionaliems plaukikams, bet ir šalies gy-
ventojams. Moderniausiame šalies baseine vyks profesionalios varžybos, plau-
kimo pamokos, taip pat veiks sveikatinimo centras bei treni ruočių salė.

Prezidentės spaudos tarnyba

Pagaliau – profesionalus plaukimo baseinas

Spaudos konferencija ant Kauno 
arkivyskupijos kurijos stogo

Brazilija (ELTA) – Birželio 20 d.
naujausiuose protestuose maždaug
šimte Brazilijos miestų dalyvavo per
milijoną žmonių. Daugelyje miestų
kilo neramumai, o Sao Paulo valsti-
joje automobiliui įvažiavus į protes-
tuotojų barikadą žuvo 18-metis. Pro-
testai prasidėjo daugiau nei prieš sa-
vaitę Sao Paulo dėl viešojo transporto
kainų didinimo, tačiau vėliau dėl ne-
pasitenkinimo švietimu, sveikatos ap-
saugos finansavimu ir korupcija pro-
testai išplito į kitus miestus. Brazilijos
prezidentė Dilma Rousseff  dėl pro-

testų atšaukė planuotą kelionę į Japo-
niją. Tai rodo, kad padėtis rimta. Be
to, Prezidentė sušaukė skubų minist -
rų kabineto susitikimą, per kurį apta -
rė neramumus. Rio de Janeiro polici -
ja panaudojo ašarines dujas ir gumi-
nes kulkas prieš kaukėtus jaunuolius
prie savivaldybės. Mažiausiai 29 žmo-
nės buvo sužeisti. Pareigūnai atitvėrė
provincijos gubernatoriaus pastatą.
Gaujos plėšė parduotuves mies to cent -
re, nors   dauguma  verslininkų   pasi -
ruošė  neramumams  ir užkalė lan-
gus.

Molėtai (Organizatorių info) –
Bir želio 21–23 d., Alantoje, netoli Mo-
lėtų, vyksta kasmetinis, jau dvide-
šimtasis, Santaros-Šviesos suvažiavi-
mas. Jį tradiciškai atidarys vienas
šios organizacijos steigėjų Preziden-
tas Valdas Adamkus. Šių metų suva-
žiavime nemaža dėmesio skiriama is-
torinei lietuvių savimonei. Šiuolaiki-
nei Lietuvos tapatybei svarbius vi-
suomenės ir istorijos santykius pra-
nešimuose aptars filosofas Alvydas
Jokubaitis, kultūros istorikas Darius
Kuolys. Šia tema  diskutuos istorikai
Egidijus Aleksandravičius, Jūratė
Kiaupienė. Apie karą, pokarį ir lite-
ratūrą, filosofo Leonido Donskio šne-
kinami, kalbės rašytojai Sigitas Pa-
rulskis ir Antanas Šileika. Filosofui
Algiui Mickūnui vadovaujant bus
svar stoma, kokią visuomenę šian dien
kuria Lietuvos švietimas. Šia tema
pranešimus skaitys švietimo žinovai
Ričardas Ališauskas ir Lilija Duob-

lienė, savo įžvalgomis dalinsis litera-
tūrologas ir vadovėlių leidėjas Sau-
lius Žukas. Lenkijos švietimo per-
tvarką pristatys buvęs Lenkijos švie-
timo ministras Mirosław Sawicki. Su-
važiavime vyks tradicinis poezijos va-
karas. Jame šiais metais dalyvaus
Daiva Čepauskaitė, Marius Burokas,
Ilzė Butkutė ir Lidija Šimkutė. 

Vyksta Santaros-Šviesos suvažiavimas Latvijos parlamentas uždraudė naudoti 
sovietų ir nacių simbolius 

Ryga (BNS) – Latvijos įstatymų
leidėjai priėmė įstatymų pataisas,
draudžiančias naudoti bet kokiuose
viešuose renginiuose sovietų ir nacių
simbolius, taip pat giedoti buvusios
komunistinės Sovietų Sąjungos bei
nacistinės Vokietijos himnus ir

skleisti jų ideologiją. Už šias pataisas
balsavo 56 Parlamento nariai, o 44 įsta-
tymų leidėjai susilaikė arba nedaly-
vavo balsavime. Naujoji tvarka turėtų
įsigalioti ateinantį mėnesį, kai šį tei-
sės aktą pasirašys Latvijos Preziden-
tas Andris Bėrzinis. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – „Juk
nėra nieko uždengta, kas nebus ati-
dengta, ir nieko paslėpta, kas nepasi-
darys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje,
sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į
ausį, garsiai skelbkite nuo stogų.” (Mt
10, 26-27). Birželio 21 d. spaudos kon-
ferencijoje pristatyta pirmą kartą Lie-
tuvoje vyksianti Miesto misijų savaitė
Kaune kaip įžanga į Lietuvos jaunimo
dienas (LJD). Apie artėjančius di -
džiau sius Lietuvos katalikiško jau-
nimo susitikimus, taip pat kaip do-
vaną kauniečiams už jų svetingumą
priimant tūkstantinius LJD dalyvius
rengiamą Misijų savaitę spaudos
konfe rencijoje kalbėjo Kauno arkivys -
kupas metropolitas Sigitas Tam kevi -
čius, vyskupas augziliaras Kęs tutis

Kėvalas. Paskutinį birželio savaitgalį
Kaune į didžiausią katali kiško jauni -
mo susitikimą suvažiuos tūkstančiai
Lietuvos jaunimo dienų dalyvių. Bet
prieš tai Kaune nuo birželio 23 iki 27
d. rengiama Miesto misijų savaitė. Jos
idėją prieš dešimtmetį iškėlė penkių
Europos šalių kardinolai, nutarę
rengti tokias evangelizacines savaites
vis kitame Europos mieste (jau vyko
Vienoje, Paryžiuje, Lisabonoje, Bra-
tislavoje ir kt). Lietuvoje Misijų sa-
vaitė rengiama pirmą kartą. Ja sie-
kiama padaryti dovaną ir surengti
šventę kaunie čiams, kurie netrukus
savo mieste priims tūkstantines Lie-
tuvos jaunimo minias, atvykstančias
švęsti Jaunimo dienų.

Berlynas (BNS) – JAV Preziden-
tas Barack Obama sakydamas viešą
kalbą Berlyne pasiūlė trečdaliu su-
mažinti JAV ir Rusijos branduoli nių
ginklų atsargas.

JAV Prezidentas taip pat siūlė su-
mažinti Europoje išdėstytų taktinių
raketų užtaisų skaičių. Tai pirmas B.
Obama, kaip JAV Prezidento, vizitas
Berlyne. Jis sakė kalbą prie Branden-
burgo vartų, kurie kadaise skyrė Rytų
ir Vakarų Vokietiją. B. Obama pasi-
naudojo savo kalba, kad praneštų, jog
JAV nustatė, kad galėtų užtikrinti
savo ir savo sąjungininkų saugumą
sumažindama savo branduolinių
gink lų atsargą trečdaliu nuo 2010 m.
„New Start” susitarime su Rusija nu-
matyto kiekio. Pagal šią sutartį, kiek-
vienai šaliai leidžiama turėti ne dau-
giau nei 1,550 kovinių užtaisų. JAV
prezidentas sakė, kad ketina tartis su
Rusija ir pridūrė, jog bus deramasi ir
su NATO narėmis, siekiant sumažinti
taktinių ginklų naudojimą Europoje.
Prieš B. Obama kalbą Rusijos Prezi-
dento Vladimiro Putino patarėjas už-
sienio politikos klausimais Jurijus
Uša kovas sakė, kad toks planas veik -

tų, jei savo branduolinių ginklų at-

sargas sumažintų ir kitos valstybės.
Pasak J. Ušakovo, padėtis ne tokia pati
kaip XX a. septintajame ir aštuntaja -
me dešimtmetyje, kai dėl branduoli-
nių ginklų mažinimo turėjo derėtis
tik Rusija ir JAV. Anot patarėjo, da-
bar į derybas ir į galimas sutartis rei-
kia įtraukti ir kitas valstybes, kurios
turi branduolinių ginklų.  

B. Obama Berlyne.           ELTA nuotr.

Protestai Brazilijoje.                                                                                                       ELTA nuotr.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Džojos Barysaitės nuotr.



Būtent V. Alekna, sužinojęs apie
kny gos leidimą, pasisiūlė ją paremti 3
tūkstančiais litų, bet V. Kavaliaus kas
paėmė tik tūkstantį litų. Knygos su -
darytojas valstybės ar kokių nors
fondų paramos neprašė, bet kreipėsi į
kelias stambias įmones, kurių vado -
vai nemažai bendravo su A. Bra zaus -
ku. Šios įmonės – „Panevėžio statybos
trestas”, „Alita”, „Achema”, Kau no
hidroelektrinė ir kitos knygos leidimą
paremti atsisakė.   

Prisiminimais apie darbą su A.
Brazausku pasidalino ir daug metų jo
bendražygiu buvęs žurnalistas Česlo -
vas Juršėnas. Jie susipažino dar 1976
metais, vėliau nuolat bendravo. Pas -
kutinį kartą labai pasiligojusį prezi-
dentą Č. Juršėnas matė likus vos pa rai
iki mirties. 

„Žmones reikia vertinti pagal jų
darbus. Taip, mus slėgė mūsų komu-
nistinė praeitis, tas nesmagumas vi -
sada buvo, todėl dar 1995 metų kovo 11-
ąją aš viešai kaip Seimo pirminin kas
atsiprašiau už tai, ką komunistų par-
tija blogo buvo padariusi praeityje.
Neklysta tik tas, kas nedirba. Kai ma-
nęs klausia, kodėl Lietuva 1993 metais
išrinko Prezidentu A. Bra zaus ką – už
jį tada balsavo 1,2 milijo no žmonių, aš
atsakau, kad jis savo veik la Lietuvai
susigrąžinant Nepri k lau somybę įro -
dė, kad dirba savo ša liai. Su A. Bra-
zausku tuomet žmo nėms buvo ra-
miau, atrodė, kad su juo bus lengviau
pereiti iš vienos epo chos į kitą”, – sakė
politikas.

Jis nemažai papasakojo ir apie A.
Brazausko santykį su bažnyčia. Pa sak

Č. Juršėno, daug kas galvojo, kad reli-
gijos klausimais jis elgiasi taip, kad
patiktų žmonėms, bet Prezi den tas
buvo kilęs iš religingos katalikiškos
šeimos ir tikėjo Dievu, daug bendravo
su kardinolu Vincentu Slad kevičium,
kuris buvo jo tėvų kaimynas Kaišiado -
ryse. V. Kavaliaus kas prisiminė, kad
lankantis Pary žiu je jie su Prezidentu
užėjo į lietuviškas Mišias, ir čia kartu
su kitais A. Brazauskas garsiai už -
trau kė giesmę „Marija, Marija”, tuo
nustebin damas ne vieną susirinku-
sįjį.

V. Kavaliauskas pasakojo, kad vi -
si pasakojimai į knygą sudėti jų au -
torių pavardžių abėcėlės tvarka, visi
liudininkai buvo lygūs. Savo įdo mio -
mis mintimis knygoje dalijasi ir kar -
dinolas Audrys Juozas Bačkis, ir Bal -
tarusijos prezidentas Aleksandras Lu -
kašenka, kuris asmeniškai parašė ir
atsiuntė savo prisiminimus. A. Bra -
zauskas iš pradžių tikėjo A. Luka šen -
ka, bet vėliau juo nusivylė. 

Savo prisiminimus knygai patei -
kė ir buvęs Gruzijos prezidentas
Eduar das Ševardnadzė, ir nemažai ki -
 tų buvusių valstybių vadovų. Iš vi so
net 20 įvairių valstybių vadovų turėjo
ką pasakyti apie buvusį Lie tuvos va-
dovą – tai ir Latvijos, Estijos, Suomi-
jos, Ukrainos, du Lenkijos pre -
zidentai, ir kiti. Tarp jų – ir buvęs JAV
prezidento Jimmy Carter patarėjas
nacionalinio saugumo klausimais
Zbigniew Brzezinski.

„Nepavyko gauti Michailo Gor ba -
 čiovo liudijimo, kurio fondas už pasa-
kojimą paprašė pinigų. Labai stengė-

mės pakalbinti buvusius Vo kie tijos  va-
dovus – Helmut Kohl, Hans-Dietrich
Genscher, bet jų pasa ko jimų negavome.
Labai norėjosi ir Jungtinių Amerikos
Valstijų Pre zi den to Bill Clinton prisi-
minimų – mums labai stengėsi tarpi-
ninkauti ir pa dėti Lietuvos ambasada
JAV, bet ne pavyko. Buvo ir autorių, ku-
rių pa sakojimų aš pats neįdėjau”, – pa-
sakojo knygos sudarytojas.

Jis apgailestauja, kad iki galo ne-
suderino ir neįdėjo Rolando Pakso pa-
sakojimo, taip pat knygoje nėra ir Vy-
tauto Landsbergio minčių, nors jis tik-
rai būtų turėjęs ką apie A. Bra zauską
pasakyti. V. Kavaliauskas va dina savo
klaida tai, kad buvusio Aukš  čiausios
Tarybos pirmininko ne  paprašė pasi-
dalinti mintimis apie A. Brazauską. 

Prisiminimų jis prašė ir iš buvu-
sio Lietuvos komunistų vadovo, per-
versmininko Mykolo Burokevičiaus,
bet vėliau nusprendė jų neįtraukti į
knygą, kad vien dėl šio asmens leidi -
nio nepultų. Savo mintimis nepanoro
pasidalinti ir antroji prezidento žmo -
na Kristina, o Lietuvos Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė savo pasisakyme su
A. Brazausku siejo savo karjerą, nes
jis vienas pirmųjų pastebėjo būsimo -
sios šalies vadovės talentą.     

„Aš tik bandžiau surinkti faktus,
kurie daugeliui nėra žinomi. A. Bra -
zauskas vertinamas įvairiai, daug
kam jis patiko ir patinka, kiti jo ne -
mėgo ir nepamėgs. Jis buvo visų mū -
sų gyvenime, ir tik laikas atsakys į
klausimą, kas buvo gerai ir kas – blo-
gai. Man atrodo, dar per anksti apie
tai svarstyti”, – sakė žurnalistas.  
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Prieš trejus metus Lietuva atsi -
sveikino su  pirmuoju   ne pri -
klauso mybę atkūrusios valsty-

bės Prezidentu Algirdu Brazausku –
jis mirė 2010 m. birželio 26 d. O nese-
niai apie jį išleista net 800 puslapių
apimties knyga „Žmogus laiko tai -
kinyje. Algirdas Brazauskas drau gų
ir oponentų akimis”. Jos sudarytojas
– žurnalistas, kolekcininkas, 1984–1988
metais New York mies te korespon-
dentu dirbęs Vilius Kava liaus kas. Jis
pats šešerius metus bu vo A. Brazaus -
ko patarėjas. Rengda mas knygą, žur-
nalistas gavo beveik 400 žmonių pri-
siminimus apie A. Bra  zaus ką ir 146 iš
jų sudėjo į storą atsiminimų knygą.
Knygos iniciatoriais buvo prezidento
dukros Laima Mertinienė ir Audronė
Usonienė bei jo brolis Gerardas.

Trijų tūkstančių egzempliorių ti-
ražu išleista knyga iš knygynų ištirpo
per porą savaičių. Nemažą knygų dalį
jos sudarytojas padovanojo ma žesnių
ir didesnių miestų bibliote koms. Pa-
kartoti knygos tiražą kol kas nepla-
nuojama.

„Mes galime mylėti A. Brazaus -
ką, galime jo nemėgti, bet jo nepaste-
bėti, jį ignoruoti yra neįmanoma. Tai
žmogus su visomis žmogiškomis silp-
nybėmis, kuris irgi darė nemažai klai -
dų. Man norėjosi iš pačių įvairiausių
žmonių išgirsti ir užrašyti, tai, kas
anksčiau apie šį žmogų nebuvo pasa-
kyta”, – sakė V. Kavaliauskas.

Knygos sudarytojas pasakojo, jog
prisiminimų apie prezidentą jis pra šė
įvairiausių žmonių. Patys įdomiausi
liudijimai – iš arti jo buvusių žmo nių:
sekretorių, vertėjų, vairuotojų, as-
mens sargybinių. Autorius ga vo lei-
dimą iš Vadovybės apsaugos de par -
tamento paskelbti liudijimus as mens
sargybinių, kurie paskutinė mis Pre-
zidento gyvenimo dienomis buvo ša-
lia, kurie budėjo prie jo lovos, var tė jį,
stumdė vežimėlį, nors jiems nepri-
klausė to daryti. Tiesa, šių liu di jimų
sudarytojas nespėjo parengti ir įdėti į
knygą.

„Vienas iš jo asmens sargybinių
buvo garsusis mūsų sportininkas,
olimpinis čempionas Virgilijus Alek -
na.  Jis pasakojo, kad pagal instruk-
cijas asmens sargybinis turi eiti už
saugomo asmens nugaros, tačiau Pre -
zi dentas dažnai pasikviesdavo V.
Alek ną eiti šalia ir norėdavo su juo
pasikalbėti, nors tai buvo instrukcijų
pažeidimas”, – pasakojo V. Kava liaus -
kas, susitikęs su skaitytojais Mari -
jam polės P. Kriaučiūno viešojoje bib-
liotekoje.

Algirdas Brazauskas –
ir valstybės, ir bažnyčios vadovų prisiminimuose

Č. Juršėnas pažinojo A. Bra zaus ką 
kelis dešimtmečius.

Naujoji knyga greitai dingo 
iš knygynų lentynų.

V. Kavaliauskas šešerius metus dirbo
A. Brazausko patarėju.

A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Gimiau po laiminga žvaigžde

– Jums teko garbė šiais metais atidaryti XV tarp-
tautinį muzikos festivalį ,,Sugrįžimai”, į kurį kvie čiami lie -
tuviai menininkai, gyve nan tys užsienyje. Kaip Jus, sugrį -
žu sią tėvynėn po dau gelio metų, sutiko Lietuva?

– Tiesa pasakius, labai jaudinau si, nes nežino-
jau, kaip mane sutiks mu   zikinė visuomenė, kaip
priims žiū  rovai... 

Išvažiavau iš Lietuvos tuoj pat po studijų
baigimo, sirgdama. Liga ma ne persekiojo daugiau
nei dešimt me tų. Nors niekas man to atvirai nesa -
kė, bet, manau, kad kaip daini ninkė Lie tuvoje bu-
vau „nurašyta”. Po ilgos ko vos su liga pasveikau ir
galėjau to liau siekti savo gyvenimo svajonės. Tai gi,
buvo ko jaudintis.

Nors esu sukūrusi per dvidešimt vaidmenų ir
dainuoju ži no mose pasaulio salė se su žinomais
orkest rais ir dirigentais, turėjau įtikinti Lie tu vą,
kad ga liu dainuoti. Po koncerto žiūrovų, kri tikų ir
mano kolegų mu zikų at siliepimai buvo tokie, ko kių
aš, tiesą sakant, net nesitikėjau: klausytojai mane
sutiko nepaprastai šiltai, koncertas buvo labai
aukštai įvertintas Lietuvos spaudoje, o aš iš karto
bu vau pakviesta kitais metais dalyvauti ne tik
„Sugrįžimuose”, bet ir Pa žais lio muzikos festiva-
lyje.

– Kokią programą vežėte į ,,Su g rįžimus”?
– Stengiausi pasirinkti tokią programą, kuri

būtų įdomi ne tik muzikos žinovui, bet ir eiliniam
klau sytojui. Dai navau  Ch. Gounod, R. Wagner, G.

Repeticija ,,Sugrįžimų” koncertui Lietuvoje: Jūratė Švedaitė-Waller, baritonas Dainius Puišys ir koncertmeisterė
Audronė Kisieliūtė. Asmeninio albumo nuotr.

Jūratė Švedaitė-Waller. 

Tikriausiai nedaugelis mūsų skai tytojų žino,
kad ,,Connecticut Ly ric Opera” (CLO) jau keletą
me tų sėkmingai dirba lietuvė solistė Jūratė Šve -
daitė-Waller. Kompozitoriaus Jo no Švedo anūkė
J. Švedaitė Lietuvos muzi kos ir teatro akademijoje
įgijo bakalauro ir magistro laipsnius, dai na vo su
Lie  tuvos ir Kauno kameri niais orkes trais, ansam-
bliais „Ban chetto musicale” ir „Lietuva”. 1998 m. iš -
vykusi į JAV, tęsė savo kūrybinę veiklą, yra sukūrusi
20 operinių vaidme nų. 2010 m. New Lon don, CT,
laikraštyje „The Day” Amerikos muzikos kritikų pa -
skelbtoje kasmetinėje apžvalgoje „Nuo Boston iki
New York” J. Švedaitė buvo įvardinta pačia vertin-
giausia ir įspū dingiausia 2010 metų menininke ir
at likėja.

Taip jau atsitiko, kad mus su Jū rate likimas
suvedė visiškai atsitikti nai. Ji kreipėsi į mane dėl
vieno savo projekto. Mielai bendradarbiavome, o
tuo pačiu smagu buvo iš girsti lietuvaitės sėkmės
JAV istoriją. Tad siūlau skai tytojams mudviejų pa si -
kalbėjimą.  

Verdi,  R. Strauss, J. Šve  do kūrinius. Kas be ko, at-
likau ari ją ir iš amerikiečių kompo zito riaus C.
Floyd operos „Susan nah”. 

Šiame koncerte man la bai gra žiai talkino bari-
tonas Dai nius Puišys bei pianistė Audronė Ki sie -
liūtė.

– Jau nemažai metų gyvenate Amerikoje. Pa-
pasakokite skaity to jams, ką veikiate, kuo užsiima te?

– Gyvenu Amerikoje jau 15 metų. Mano pagrin-
dinis darbas susijęs su dai navimu. Esu ,,Con -
necticut Lyric Ope ra” solistė, dainuoju su New En -
gland „Connecticut Virtuosi”  kame riniu orkestru,
koncertuoju su  ,,Eas tern Connecticut Symphony”
orkes t ru ir t. t. Dai nuoju ne tik Ame rikoje, bet ir ki -
tose pasaulio šalyse.

Taip pat dirbu pedagoginį darbą – esu Connecti -
cut College Daina vi mo klasės docentė. Laimė, kad
galiu derinti abu – dainavimo ir dėstytojos – darbą.
Kolegija man sudaro visas są lygas, kad galėčiau
suderinti dėsty mą su plačia koncertine ir operine
veikla, užiman čia daug laiko.

Gimiau po laiminga žvaigž de, nes kur tik nepa-
sisuku – darbas ir ga limybės ateina tiesiai į ma no
ran kas. Atvykusi į JAV netru kus pradėjau mokyti
dainavimo muzikos mo kyk loje. 

Ar ne likimo dovana? Tuo metu mokykla gavo
lėšų profesionaliam operos pa statymui, o mokyk-
los di rek torius manęs paprašė sudainuoti  Motinos
vaidmenį G. C. Menotti ope roje ,,Amahl and the
night visitors”. Viename iš spektaklių mane išgirdo
,,Co nnecti cut Lyric Opera” dirigentas Adrian
Sylveen ir pakvietė sudai nuoti Mi chaela vaidmenį
G. Bizet ope roje „Car men”. Gal tuo būtų vis kas ir
pa sibaigę, bet... likus trims sa vaitėms iki G. Rossini
operos „Se vi lijos kirpėjas” premjeros, susirgo Ro -
sinos partiją dainuojanti dainininkė, ir dirigentas
šiam vaidmeniui pak vietė mane. 

Nuo to laiko tapau viena nuolatine ,,Connec -
ticut Lyric Opera” dai ni ninke. Man,  turinčiai šei -
mą, tas labai tiko, nes teatras buvo čia pat, Connec -
ticut. Labai paranku – ne reikėjo aukoti nei šeimos
dėl dainavimo, nei dainavimo dėl šeimos.

– Jūsų darbotvarkėje daug kon certų. Kas Jus skatina
koncertuoti? Kas labiau patinka – dai nuo ti operos spek-
takliuose ar kon certuoti?

– Koncertuoju daug ir dėl daugelio priežasčių.
Viena jų – mane daug kas kviečiasi, o aš nemoku at -
si sa kyti. Be to, yra labai daug gražios ir įdomios
ka  merinės muzikos, kūri nių balsui su orkestru ar
solistui su cho ru.

– Dirbate pedagoginį darbą.  Ar šis darbas nevargina?
Ar ne sunku jauną dainininką „pasta tyti” į vėžes? Ar nesle-
gia atsa komybė: „O gal pa dariau ne taip”?

– Pedagoginis darbas yra labai su dėtingas ir at-
sakingas, o ypač su jaunaisiais dainininkais. Jiems
pe da gogas tampa ir drau gu, ir globėju, ir psicho-
logu, ir gydytoju. Žodžiu vis kuo, kuo tik rei kia... Aš
visada sa kau, kad besi mokantį dainavimo stu dentą
reikia prisijaukinti: jis turi vi siškai  pasi tikė ti savo
dėstytoju, nes ki taip „kelionė iki dainavimo aukš-
tumų” bus ilga.

Žinoma, būna ir taip, kad su abejoju, bet dirbu
su nuostabiais ben d raminčiais, ir mes dažnai taria -
mės, diskutuojame įvairiais klausimais. Tad dary-
dama sprendi mus, niekada ne sijaučiu bejėgė ar vie -
niša. 

Taip, pedagoginis darbas vargi na, bet viskas at-
siperka, kai pamatai scenoje savo buvusį mokinį ir
išgirsti jo skambantį balsą.

– Nors Jūs jau daug metų gyvenate Amerikoje, lietu-
viška visuo me nė apie Jus plačiau sužinojo tik pra ėjusių
metų spalį, kai buvote pakviesta koncertuoti Maironio
150-tųjų gimimo metinių rengi niuo se. O gal man tokia
nuo monė susidarė todėl, kad gyvenu toli nuo Rytų pakran-
tės?

– Apie mane žinojo New York ir Connecticut
Lie tuvių Bendruome nės. Esu koncertavusi ir Li-
etuvos Res publikos generalinio konsulato New York
renginiuose, bet plates niam lietuvių ratui iki šiol
nesu labai žinoma.

– Iš mudviejų asmeninio su si ra šinėjimo ryškėja, kad
Jums rūpi  ne tik Jūsų profesinė veikla, bet ir lietuviškos
muzikos sklaida Ame ri koje. Štai naujas projektas su „Mo -
nadnock Chorus”. Papa sako kite apie jį mūsų skaityto-
jams?

– Su „Monadnock Chorus” susi pa žinau prieš
dvejus metus. Tada jie pasikvietė mane kaip solistę
kalėdi niame koncerte atlikti soprano partiją John
Rutter „Magni ficat”. Iš jų ir  išgirdau, kad jie yra
,,su sidūrę” su lietuviais ir yra jais susi žavėję. Grupė
choro dainininkų anksčiau lankėsi Lie tuvoje. Besi-
lankant mūsų šalyje, jiems susidarė įspūdis, kad
esame draugiška, svetin ga, šilta, labai iš silavinusi ir
kultū ringa tauta. Na, o šiais metais sulaukiau jų
prašymo padėti suorganizuoti lietuviškos mu zikos
koncer tą ir kvietimo vėl su jais padainuoti. Manau,
kad suprantate, jog negalėjau ne tik atsisakyti, bet
ir pajutau didelę atsakomybę bei norą dalyvauti šia -
me projekte. 

Nors esame maža tauta, tu rime nepaprastai
turtingą ir įdomią istoriją bei kultūros ir meno tra -
dicijas, kuriomis  galime dosniai pasidalinti su pa -
sauliu.

Nukelta į 15 psl.
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ŠALFASS sporto žaidynės Čikagoje

DAINIUS RUŽEVIČIUS

Po trejų metų pertraukos Čika -
goje Birželio 7–9 dienomis vyko
63-iosios Šiaurės Amerikos lie-

tuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjun-
gos (ŠALFASS) žaidynės. Šiemet di-
džiausioje išeivijos sporto šventėje da-
lyvavo 12 lietuvių sporto klubų iš sep-
tynių JAV valstijų ir keturi mūsų tau-
tiečių krepšinio klubai iš Kanados. 

Tris dienas vykusioje ŠALFASS
sporto šventėje gausus būrys spor ti -
ninkų varžėsi trijų sporto šakų – krep -
šinio (vyrų, jaunių, jaunučių), stalo
teniso ir šachmatų varžybose, kuriose
išsidalijo trijų spalvų medalius bei
ŠALFASS čempionams skirtas taures.

Gaila, kad neatsirado tinklinio,
plaukimo, kėgliavimo ar lauko teniso
žaidėjų, kurie savo veikla galėjo pra -
plėsti stambiausios išeivijos sporto są-
jungos žaidynių žemėlapį. Tad šie -
metinėse ŠALFASS žaidynėse gau -
siausias buvo krepšininkų būrys, ku -
riam dalyvių gausa niekaip negalėjo
prilygti stalo teniso ar šachmatų var-
žybos.

Stipriausias – Čikagos „Atletas”

2013 m. ŠALFASS žaidynėse Či -
kagoje dėl apdovanojimų kovojo 48
krepšinio (jaunučių, jaunių, vyrų) ko -
mandos. 

Vyrų krepšinio A turnyre dėl pag -
rindinės taurės varžėsi 5 ekipos: Či -
kagos „Lituanica”, „Atletas”, Texas

„Krienai”, Toronto „Aušra” ir „Vytis”
(paskutinę minutę dėl nesuprantamų
priežasčių iš turnyro pasitraukė ne se -
niai Čikagos lietuvių krepšinio lygos
pirmenybėse čempionų vardus iško -
vo ję „Kunigaikščiai”). Šioje grupėje
pajėgiausi tapo pirmąkart dėl pag -
rindinės ŠALFASS taurės kovoję ir
savo gretas gerokai pastiprinę Čika -
gos „Atleto” krepšininkai. Finale jie
minimaliu skirtumu – 66:65 – įveikė
daugkartinius šių žaidynių nugalėto -
jus Čikagos „Lituanica” krepšinin -
kus.

Vyrų B grupės varžybose, kuriose
rungtyniavo 11 komandų, stipriausi
buvo Čikagos „Lituanica-2” krepši -
nin kai, finale po įtemptos kovos įvei -
kę to paties miesto „Stumbro” ko -
mandą 58:56. C   gru  pėje  pajėgiausiais
tapo Detroit „Kovo” krepšininkai, šio
turnyro fi na linėse rungtynėse įveikę
Čikagos „Švyturio” atstovus 67:62.

Jaunių ir jaunučių krepšinio tur-
nyre grūmėsi Čikagos „Lituanica” (8
komandos), Cleveland „Žaibo” (5),
Detroit „Kovo” (3), Hamilton „Kovo”
(2), Toronto „Anapilio” (5) bei Toronto
„Aušros” (4) sporto klubai. 

Stalo teniso turnyre 
geriausiai sekėsi P. Gurkliui

Net 20 sportininkų išmėgino jė-
gas ŠALFASS stalo teniso turnyre.
Dau guma stalo teniso varžybų daly-
vių atstovavo turnyro šeimininkams
„vė jų” miestui, kuriame tvirtai savo

J. Šuklinas trečią kartą tapo Europos čempionu!

Lietuvos kanojininkas Jevge -
nij us Šuklinas trečią kartą iš -
kovo jo Eu ropos čempionato auk -
są. 27-erių me tų visaginietis šven-
tė pergalę  Portu galijoje surengto
Senojo žemyno bai darių ir kano-
jų irklavimo čempionato olimpi-
nėje 200 metrų atkarpoje.

Londono olimpinių žaidynių
vi cečempionas J. Šuklinas finale
nuotolį  įveikė per 41,676 sek. Si -
dabro me dalis atiteko 2009, 2011 ir
2012 metų Europos čempionui
Azer  bai dža no atstovui Valentinui
Demja nen kai. J. Šuklinas jį ap -
len  kė tik pen kio mis šimtosiomis
se kundės. Bron zos medalį pelnė
An drejus Kraitoras iš Rusijos. Jis
nuo nugalėtojo atsiliko 0,46 sek. 

Šioje rungtyje dalyvavo 17
spor tininkų.                            

ELTA
Kanojininkas Jevgenijus Šuklinas.           

EPA-ELTA nuotr.

šaknis įleido Čikagos lietuvių stalo
teniso lyga (ČLSTL). Dar du stalo te-
nisininkai atvyko iš Cleveland „Žai -
bo” sporto klubo, po vieną – iš Spring-
field, IL, New York, NY ir Toronto, Ca-
nada. 

Pasak ŠALFASS pirmininko Lau -
ryno R. Misevičiaus ir varžybų da -
lyvių, šis stalo teniso turnyras pasi -
žymėjo plačia dalyvių geografija, jų
gausa bei aukštu varžybų lygiu.

ŠALFASS stalo teniso vienetų ko -
vas laimėjo Illinois valstijos sostinėje
gyvenantis Paulius Gurklys, finale po
itin atkaklios kovos santykiu 3:2 įvei-
kęs praėjusių žaidynių nugalėtoją
Deivį Pavasarį iš New York. Beje, D.
Pavasariui šiame turnyre nepavyko
atsilyginti: P. Gurklys savo pagrindinį
varžovą buvo įveikęs ir praėjusių me -
tų birželio mėnesį Čikagoje vykusia -
me Amerikos lietuvių stalo teniso tau -
rės turnyre.

Kovoje dėl 3-iosios vietos daug -
kartinis ČLSTL turnyrų nugalėtojas
Gintautas Krivickas, pralaimint 0:2,
tik didelių valios pastangų ir su kaup -
tos patirties dėka sugebėjo pa laužti
gerokai už save jaunesnį kolegą Jau-
nių Jankų, nugalėdamas jį mini maliu
santykiu 3:2.

Pusfinalio varžybose P. Gurklys
3:0 nugalėjo daugkartinį čempioną G.
Krivicką, o niujorkietis D. Pavasaris
tokiu pat taškų santykiu įrodė savo
pranašumą prieš J. Jankų.

ŠALFASS dvejetų turnyro finale
tarpusavyje susirėmė D. Pavasario ir
G. Krivicko bei P. Gurklio ir ČLSTL
vadovo Tomo Povilansko duetai. Jų
dvi kovoje 3:1 pranašesnis buvo D. Pa-
vasario ir G. Krivicko duetas. 

Bronziniais ŠALFASS varžybų
medaliais pasidabino J. Jankaus ir
Renato Lapinsko duetas, kuris kovoje
dėl trečiosios vietos santykiu 3:2 pa -
laužė svečių iš Cleveland – Kęsto Jur-
gelaičio ir Edmundo Čapo porą. Iš
viso dvejetų turnyre varžėsi aštuo-
nios komandos.

Šiomis ŠALFASS žaidynėmis sta -
lo teniso sezonas dar nesibaigė: bir-

želio 8 d. nuo 9:30 val. r. Pasaulio lie-
tuvių centro didžiojoje salėje, Le mont,
pajėgiausius išeivijos lietu vius stalo
tenisininkus prie žaliųjų stalų su-
kvietė jau trečią kartą paeiliui ren-
giamas Amerikos lietuvių stalo teniso
taurės turnyras. Šios varžybos vyko
trimis pajėgumo lygiais, tad išmėginti
jėgas prie stalo teniso stalų galėjo visi
norintieji. Pajėgiausi visų trijų pajė-
gumo grupių sportininkai buvo apdo-
vanoti piniginiais laimėji mais. Taip
pat vyko dvejetų varžybos. 

Birželio 27–28 d.  Klaipėdoje vyks
IX Pasaulio lietuvių sporto žai dynės,
kurių programoje taip pat yra stalo
tenisas.

Šachmatų turnyre medaliais 
pasidabino visi trys dalyviai

Vos prieš kelias dienas į ŠAL-
FASS žaidynių programą įtrauk tame
šachmatų turnyre suskubo da lyvauti
tik trys šio loginio žaidimo mė gėjai. Ir
nenuostabu, kad visi trys turnyre
žaidę šachmatininkai tapo varžybų
nugalėtojais.

Greitaeigių šachmatų turnyre pa-
jėgiausias buvo visas tris partijas lai-
mėjęs čikagiškis Giedrius Saka -
lauskas, kuris ir tapo ŠALFASS žai -
dynių nugalėtoju. Antras liko šio tur -
nyro organizatorius iš Washington,
DC Visvydas Matulis, o bronzos meda -
liu pasidabino Almantas Tumi naus -
kas.

Po varžybų G. Saka lauskui iššūkį
metė futbolo klubo „Lituanica” ats to -
vas Linas Jakovlevas, tačiau gan grei -
tai pralaimėjęs partiją ir, pripažinęs
varžovo pranašumą, jis įsitikino, kad
futbolo aikštėje jam sekasi kur kas ge-
riau, nei prie šachmatų lentos.

Pagerbimo vakaronės

ŠALFASS šven tės dalyviams bu -
vo su rengtos net dvi vakaronės – vie -
na jų skir ta jauniesiems sporto šven-
tės dalyviams, o kita – vyresniems. Į
žai dynes iš įvairių JAV vietovių suva -
žia vę sportininkai išmėgino savo ran-
kos taiklumą tritaškių konkurse
„Lyja tritaškiai” bei linksminosi dai-
nuojant Rasos Zubreckaitės ir Jaro-
nimo Vita vičiaus duetui. 

Stalo teniso turnyro vienetų varžybų finalas tarp Deivio Pavasario (kairėje) ir Pauliaus
Gurk lio. Tesėjauja kanadientis Eugenijus Krikščiūnas.          Lauryno Misevičiaus nuotr.

63-iųjų ŠALFASS žaidynių vyrų krepšinio pajėgiausios A grupės nagalėtoja tapo visas
rungtynes laimėjusi Čikagos „Atleto” komanda. Iš kairės: ,,Atleto” vadovas Andrius Vir-
bickas, naudingiausiu turnyro žaidėju pripažintas Tomas Rimkus ir ŠALFAS pirmininkas
Laurynas R. Misevičius.                                                                                  Deivio Pavasario nuotr. 



tomobilio vairo sėdintis plastikinis
ufonautas. Visų miesto kavinių pa-
vadinimuose ir iškabose atsispindėjo
žymusis Rozvelo incidentas.

Pasukome tiesiai į miestelio
cent re esantį UFO museum. Olegas
iš anksto atsisakė į muziejų eiti, nes
jis įsitikinęs, kad nežemiškos civili-
zacijos neegzistuoja. Mudu su Sil-
verijumi juokavome, kad Olegas
vengia šio muziejaus, nes bijo pa -
matyti neginčijamų įrodymų, o tai
paskatintų keisti senus įsitikinimus.

Muziejuje, sumokėję 6 do-
lerius (apie 15 Lt), pama-
tėme turbūt visų nuo 1947
metų apie Rozvelo inci-
dentą parašytų straipsnių
iškarpas. Smulkiai ir
chronologiškai aprašyta
ir nuotraukomis bei pie-
šiniais iliust ruota visa
Roz velo incidento eiga
nuo 1947 metų iki šių
dienų. Faktai priešta-
ringi, ir aišku viena, kad
niekas neaiš ku. Labiau-
siai pa plitusi hipotezė,
kad į kariškių rankas iš
tikrųjų pateko NSO lėkštė
su visa įgula (buvęs kari-
nis patoanatomas raštu
paliudijo, kad karinėje
bazėje buvo atliekami at-
eivių kūnų skrodi mai),
tačiau jau kitą dieną ka-
riškiai pateikė meteoro-
loginio oro baliono ver-
siją ir kaip įrodymus pa-
kišo spaudai suplyšusio
oro baliono skutus. Atei-

vių versijos šalininkai surinko visą
kolekciją liudytojų parodymų, ta-
čiau skeptikai nepasiduo dami at-
remdavo kiekvieną naują įrodymų at-
aką.

Kad ir kaip ten būtų – Rozvelo
miesteliui ši istorija buvo lyg Dievo
dovana, kitaip tai būtų mažas ir nie-
kuo neišsiskiriantis Naujosios Mek-
sikos prerijų miestelis. Mudu su Sil-
verijumi linksmai prisipirkome at-
eivių suvenyrų, nusifotografavome
su ateivių iškamšomis ir, visi trys pa-
valgę vietiniame restorane (kuriame
visą dieną televizoriaus ekrane de-
monstruojama vaizdajuostė apie
nežemiškas civilizacijas), išbir-
bėme į pietryčius Teksaso valstijos
link.

Iškart į pietryčius nuo Rozve -
lo kraštovaizdis smarkiai pasikeitė:
vaizdingas kalvas pakeitė bekraš-
tės lygumos, neįtikėtinai tankiai
pri  smaigstytos naftos išgavimo
pom pų. Buvo sunku patikėti savo aki-
mis – didesnės, mažesnės, juodos ir
baltos, pumpuojančios ir neveikian-
čios – gal 100 kilometrų  atstumu ap-
link vien naftos pompos. Ore visur
tvyrojo stiprus naftos kvapas. At-
rodė, kad šiuose kraštuose pelninga
inves tuoti į žemę: kur dursi pirštu,
ten ištrykš nafta. Matyt, ne vel tui at-
eiviai buvo nusitaikę į šį regioną.

Įvažiavome į Teksasą. Naftos
pompos baigėsi, tačiau prasidėjo
nauji įspūdžiai: pradėjus temti,
mus ėmė atakuoti debesys skrai-
dančių mašalų ir vabalų. Kai kurie
trenkdavo į šalmo stiklą ir atšok-
davo nuskambėdami lyg akmenukai,
bet dauguma jų tiesiog ištykšdavo.
Kas 50 kilometrų turėdavome stoti ir
valyti šalmų stiklus. Silverijui ant
peties atsirado didžiulė lyg paukščio
išmatų dėmė, bet jis, kruopščiai va-
lydamas išteptą liemenę, mus tikino,
kad tai buvo neįtikėtino dydžio va-
balas. „Gerai, kad neskraido karvės”,
– tarė Silverijus, lipdamas ant moto-
ciklo.
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Žvaigždžių šviesoje netoliese
augantys krūmokšniai atrodė
panašūs į tyliai budinčius

mons t rus, vienas jų įspūdingai pri-
minė žmogaus milžino siluetą. Pri-
gulėme ant žolės ir tiesiog 10 mi-
nučių žiūrėjome į žvaigždėtą dangų
klausydamiesi prerijų garsų, kol Sil-
verijus ėmė raginti važiuoti toliau.
Su Olegu apsikeitėme pora frazių ir
abu sutartinai pranešėme Silverijui,
kad pasilik sime čia bent porai va-
landų, o jis gali likti kartu arba va-
žiuoti į artimiausio mies-
telio motelį. Silverijus pa-
bandė „atvesti mus į
sveiką protą”, bet tuoj su-
prato, kad sprendimas ne-
keičiamas, tad išvažiavo.

Mudu su Olegu pa-
traukėme motociklus ato-
kiau nuo kelio ir, sugulę
ant žolės, tiesiog gulėjome
kiekvienas su savo minti -
mis, klausydamiesi pre-
rijų garsų. Čiauškėjo ne-
suskaičiuojama galybė
vabzdžių ir smulkių gy vū -
nėlių. Mes negalėjome net
įsivaizduoti, kokie pada-
rai aplink mus knibžda,
bet dėl nenusakomų prie-
žasčių prerijų prieglobs-
tyje jautėmės saugūs. Kar-
tais keliu pralėkdavo au-
tomobilis ir jo šviesos nu-
šviesdavo aplink esančią
gamtą, tačiau jau buvo
vėlu ir retas vairuotojas
trikdė prerijų tylą. Mėga-
vausi buvimu čia ir da-
bar. Taip dažnai gyveni me mes le-
kiame, lyg dalyvautume žūtbūtinėse
lenktynėse, ir taip retai sustojame,
kad pajustume dabar ties pilnatvę.
Reikėjo nuvažiuoti tiek tūkstančių
mylių, kad savo kailiu pajusčiau šią
svarbią tiesą. Akimirką no rėjau, kad
ši būsena truktų amžinai, tačiau pa-
jutęs, kad apima miegas, užkalbinau
Olegą ir abu nusprendėme važiuoti
ieškoti Silverijaus. Jaučiausi puikiai

Bus daugiau

Svajonės link
vienos įkvepiančios kelionės istorija

DARIUS ČIBONIS
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Orland Park 
14701 Ravinia Ave.

Orland Park, IL 60462                       

Chicago
6162 Archer Ave
Chicago, IL 60638                                   

Lemont
12261 Archer Ave.
Lemont, IL 60439

Building Personal
Banking 
Relationships!®®

www.firstpersonalbank.net

pailsėjęs ir pasikrovęs energijos.
Už 20 kilometrų ša-

lia mažo moteliu ko
ra dome pastatytą
Silverijaus mo-
tociklą. Silve-
rijus gyvas ir
sveikas laukė
mū sų kambary -
je ir naršė po internetą.

Prieš miegą visiems garsiai pa-

skaičiau internete surastas
istori jas apie žymųjį Roz-
velo ateivių incidentą ir
šitaip pasiruošėme ryto-

jaus pasimatymui su neže-
miškomis būtybėmis.

NEŽEMIŠKŲ 
CIVILIZACIJŲ 

PĖDSAKAIS ROZVELE

Linksmai šmaikštaudami apie
ateivius iš kitų planetų, išsiruošėme
su jais pasimatyti į įžymųjį Roz ve -
lo miestelį, šalia kurio 1947 me-
tais nutiko kontroversiškas įvykis,
kurio metu, buvo manoma, JAV ka -
riš kiai sučiupo avariją patyrusią
skraidančią lėkštę su visa jos įgu -
la. Pirmiausia patys kariškiai iš -
pla tino pranešimą, esą surastas
skraidantis diskas, bet jau kitą die -
ną plačiai paneigė šį pranešimą. Is-
torija keletą mėnesių buvo aptarinė-
jama spaudoje, tačiau vėliau už -
mirš ta. Tik 1990 metais vienas moks-
lininkas nusprendė surasti ir ap -
klausti 1947 metų įvykio liudytojus ir
liudytojų pasakoji mai užtikrintai pa
tvirtino, kad tikrai tai būta nežemiš-
kos kilmės būtybių. Nuo to laiko
Rozvelo miestelio gyveni mas pasuko
nauja vaga – liudytojai iš įvairių
kampų lindo vienas po kito, mokslo
įstaigos būrė projektines grupes ne-
žemiškų būtybių ženklų Žemėje pa-
ieškai. Į Rozvelą lyg aukso ieškotojai
rinkosi „ufologai” iš įvairių kraštų
ir su metalo detektoriais bei kastu-
vais vagojo aplink Rozvelą esančias
dykumas.

Pervažiavę įspūdingas Naujosios
Meksikos kalvas, pasiekėme „ufonau -
tų miestelį”. Pirmąjį žaliąjį žmo ge -
liuką išvydome jau miesto pradžioje
esančioje McDonaldo iškaboje. Vėliau
įsitikinome, kad be žalių žmogiukų
čia nesama nė vienos įstaigos, nes
užsukus į Harley-Davidson pardavimo
centrą fojė mus pasitiko prie seno au-



dR. PeTRAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

DR JAmES k CUTLER, OD
DR VIkTORIA V mILUnAS, OD

Akių ligos – chirurgija – akiniai
3033 W Jefferson, suite 101

Joliet, IL 60435
Tel. 815-729-9143

GineKOlOGijA

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DRAUGAS

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SiŪLo dARBĄ

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2013 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali turistinė kelionė į Baltijos kraštus 2013 m. 6/25–7/6
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

2013 BIRŽELIO 22, ŠEŠTADIENIS12



PARdUodA

,,Surašymas” Nr. 19 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: PRADMENYS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” Nr. 18  
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Gražina Santoski, Chicago, IL
Danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Leonardas Pardas, Naperville, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, iL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PiLnA dAnTŲ PRieŽiŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

Century 21
Accent Realty

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi
ReAL eSTATe

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

nekilnojamojo Turto Agentas
ROMAS SNARSKIS – Sales Associate

Bob Calistri Real Estate
St. Petersburg, Florida

RJSA44@Yahoo.com (727) 510-3715

Skokie perkraustymo kompa ni -
jai reikalingi perkraustytojai, pa -
gal bininkai ir vairuotojai. Geras at-
lyginimas ir išmokos! Kreiptis:
Go lan’s dispatch, 3500 Jarvis,
Sko kie, nuo 9 val. r. iki 5 v. p. p.

HeLP WAnTed

Parduodamas ,,Chrysler” minivenas, pri-
taikytas neįgaliesiems. Prava žiuotas
27,000 mylių. Kaip naujas. Kaina $9,750.
Balzekas Motors, 4030 Archer Ave., Chi -
cago, tel. 773-847-1515, Stanley

Searching for a part-time editor for a new
English-language DRAUGAS NEWS month-
ly newspaper. For more details see
www.draugas.org/edsearch.htm.  Salary
commensurate with qualifications and
experience. Please send resume to

svyto@comcast.net

� Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
ang lų kalba, geros rekomendacijos.

Tel.773-329-9918.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali pa-
keisti, išleisti atostogų. Labai geros re-
komendacijos, patirtis, dokumentai. 

Tel. 708-691-6542.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Legalūs dokumentai,
patirtis, rekomendacijos. Gali išleisti
atostogų, pakeisti savaitgaliais. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 773-709-5990.

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Didelė darbo pa-
tirtis, minimali anglų kalba, nevairuoja.
Gali pakeisti savaitgaliais. 

Tel. 773-707-7902.

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo tik savaitgaliais (gali pakeisti).
Tvar kinga, legalūs dokumentai, vairuoja,
skaniai gamina maistą. 

Tel. 630-674-1545.

� 20 metų vaikinas, šiais metais baigęs
slaugos studijas ir besirengiantis studi-
juoti ortopedijos technologijos Šv. Ig-
naco Lojolos kolegijoje, Kaune, ieško sti-
pendijos arba darbo vasarą. 
Jonas, nenortasjonas@gmail.com

� Padori šeima ieško nebrangiai išsi-
nuomoti tvarkingą 2 mieg. butą pieti-
nėje Čikagos dalyje. Galime prižiūrėti
senyvą žmogų. Tel. 773-387-7232.

� Nemokamai padedu prižiūrėti pagy-
venusius žmones nuo vienos valandos
iki penkių valandų. Tel. 773-387-7232.

ĮVAiRŪS SKeLBiMAi
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Prieš 75 vasaras
Legendinio „Svingo karaliaus” Benny Goodman 
koncertas Ravinia

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Benny tėvas David Goodman kilęs iš Varšuvos,
o mama Dora Grisinsky – iš Kauno. Abu 1890
m. į svajonių šalį Ameriką (iš tuometinės ca-

rinės Rusijos teritorijos) imigravę jaunuoliai troško
laisvės ir platesnių galimybių ne tik patiems sau,
bet ir savo palikuonims. Susipažino jie Baltimore –
ten ir susituokė. Per ketvirtį amžiaus pasaulį iš-
vydo net dvylika jų vaikų. 

1903 m. Goodman šeima atsikraustė į Čikagą.
Čia 1909 m. gegužės 30 d. ir gimė Benny. Jis buvo de-
vintas vaikas. Dešimties kartu su dviem vyresniais
broliais pradėjo lankyti muzikos pamokas ir netru -
kus įsijungė į Jane Adams Hull House kapelą. Čia
jam didelės įtakos turėjo Čikagos  klarnetistai: Jon -
ny Dodds, Leon Roppolo ir Jimmy Noone.

Būdamas šešiolikos, Benny įsijungė į vieną po-
puliariausių Čikagos orkestrų, kuriam vadovavo
Ben Pollack. 1928 m. su juo įrašė savo pirmąją gra-
mofono plokštelę. Su Pollack Benny grojo iki 1929-
tųjų, nors uždarbiaudavo ir kitur, įrašinėdamas
plokšteles su antraeiliais orkestrais: „Mills Musical
Clowns”, „Goody’s Good Timers”, „The Hotsy Totsy
Gang”, „Jimmy Backen’s Toe Ticklers”, „Dixie Dai-
sies” ir „Kentucky Grasshoppers”. 

1929 m. gruodžio 9 d. David Goodman žuvo po
tramvajaus ratais. Benny visą gyvenimą persekiojo
liūdesys, kad tėvas negalėjo pasidžiaugti jo pasie -
kimais. 

Nuo Vėjų miesto iki Didžiojo obuolio

Netrukus Benny išvyko į NewYork. Tuomet jis
jau turėjo gerą muzikinę reputaciją: grojo su vals-
tybiniu mastu žinomais Ben Selvin, Red Nichols, Is-
ham Jones, Ted Lewis orkestrais. 

1934 m. Goodman dalyvavo žinomoje NBC lai-
doje „Let’s Dance”. Šioje radijo laidoje skambėdavo
įvairių stilių šokių muzika. Kadangi kas savaitę
reikėjo paruošti naujų orkestruočių, vadybininkas
John Hammond pasiūlė Benny eiti lengviausiu ke-
liu – išpirkti visas džiazo natas iš tuometinio popu-
liariausio New York juodaodžių orkestro vadovo
Fletcher Henderson. 

Meistriškas Goodman grojimas klarnetu, Hen-

derson orkestruotės bei darnus orkestras  greitai iš-
kėlė Benny į populiarumo viršūnes. Kito žinomo or-
kestro vadovas Chick Webb suprato, kad jo turimą
„Svingo karaliaus” titulą teks perleisti Benny. Taip
ir įvyko. Deja, dėl darbininkų unijos streiko 1935 m.
gegužį „Let’s Dance” laidos buvo nutrauktos. Vie-
nintelė išeitis Benny buvo surengti gastroles po
Ameriką. Ir pasileido muzikantai po margus dėdės
Semo plotus... Buvo visko – Goodman „hot” stilius
bu vo priimtinas ne visiems, net džiazo mėgėjams.
1935 m. rugpjūtį vadovo piniginė jau buvo beveik
tuščia, o orkestrantai   siaubingai nusivylę. Buvo
didelė pagunda viską nutraukti. Bet tada ir atsiti ko
tai, kas iš esmės pakeitė jų gyvenimą. 

Vėlyvą 1937 m. rudenį Goodman vadybininkas
Wynn Nathanson pasiūlė iškrėsti ,,šposą” ir sureng -
ti orkestro pasirodymą Carnegie Hall – klasikinės
muzikos šventovėje. ,,Svingo karalius” dvejojo –
mat Carnegie Hall tuomet buvo aukščiausios klasės
europietiškos kultūros židinys Amerikoje. Tačiau
po to, kai kino filmas su Benny „Hollywood Hotel”
sulaukė  palankių įvertinimų spaudoje ir milžiniš -
kų eilių prie bilietų kasų, baimė dingo. 

Koncertas įvyko 1938 m. sausio 16 d. Salėje tilpo
2,760 žiūrovų, ir, nepaisant gana brangių tuometi-
nėmis kainomis bilietų – 2.75 dol., visos vietos buvo
išparduotos gerokai iš anksto. Pradžioje Goodman
orkestras atliko tris šiuolaikinius kūrinius: „Don’t
Be That Way”, ,,Sometimes I’m Happy” ir „One O’
'Clock Jump”. Klausytojai buvo mandagūs, tačiau
santūrūs. Prabilo ir diksilendo kvartetas su „Sen-
sation Rag”, tačiau didesnės reakcijos nesulauk -
ta. Vėliau pasirodė ir kai kurie Count Basie ir Duke
Ellington muzikantai. Svečiai improvizavo „Ho-
neysuckle  Rose”, bet ir šįsyk nebuvo trokštamo dė-
mesio. Žiūrovai „atsibudo”, kai į sceną vėl išėjo
Goodman ansamblis. Benny sugebėjo juos išjudinti,
ir  plojimai jau buvo garsesni ir ilgesni. O vokalis-
tės Martha Tilton atlikta daina „Loch Lomond” salę
galutinai įaudrino – dainininkė į sceną buvo kvie-
čiama net penkis kartus. 

Teigiama, kad šis koncertas buvo pats reikš-
mingiausias džiazo istorijoje. Po daugelį metų už-
trukusių įvairių muzikantų pastangų džiazas pa-
galiau tapo priimtinas masiniam klausytojui. Big-
bendų era po to ilgai nesitęsė, tačiau ji davė pradžią
kitiems populiariems muzikos žanrams.

Benny Goodman legenda tapo dar būdamas gyvas. Jo vardas ir klarnetas neatskiriami nuo bigbendų
eros – 4-tojo, 5-tojo praeito amžiaus dešimtmečių, kai Vakaruose viešpatavo svingo muzika. Ypač populiari
ji buvo Jungtinėse Valstijose. Trijų savaičių koncertinis ciklas „Paramount” teatre 1937 m. kovą tapo tikru
šuoliu į sėkmę: visiems pasidarė aišku – Benny Goodman yra geriausias. Jaunieji amerikiečiai isteriškai
su sižavėję sutiko svingo muziką su jos stipriais ritmais ir grakščiomis improvizacijomis. Triuškinantis pri-
pažinimas pasikartojo ir po koncerto Carnegie Hall  New York 1938 m. sausio 16 d. Nuo tada, kaip sakoma,
„The sky was the limit” tiek pačiam Benny, tiek jo vadovaujamam orkestrui, o vėliau trio bei kvartetui. Jie
visur buvo dėmesio centre – ir scenoje, ir per radiją, net kine. Būtent Goodman orkestras „uždavė toną”
džiaugsmingai džiazo erai, pagimdžiusiai tiek daug gabių, pasišventusių muzikantų. 

Žodis svingas tapo šventas 

Iš tikrųjų 1938-tieji Goodman buvo lemtingi. Po
triuškinančio pasisekimo New York, Benny sulaukė
kvietimo sugrįžti koncertuoti į gimtinę – tada jis jau
buvo Carnegie Hall ir  Čikagos Orchestra Hall paži -
ba. Tetrūko į savo sąrašą įtraukti Ravinia muzikos
festivalį. Tai ir įvyko tą įstorinį trečiadienio vakarą
– 1938 m. rugpjūčio 3 d.

Kažkodėl didelės išankstinės reklamos bei ,,fan-
farų” nebuvo. Vietinėje Čikagos spaudoje mirgėte
mir gėjo žinios apie dirigentų Arthur Rodzinski, Wil-
lem van Hoogstraten bei Eugene Goosen pasirody-
mus. Apie Goodman bei jo orkestro koncertą High-
land Park – nė žodelio. Net tos savaitės Life žurnale,
kuriame buvo išspausdintas vienuolikos puslapių
straipsnis apie geriausią JAV orkestrą, nebuvo nė
sa kinio apie Goodman pasirodymą Ravinia.

Tačiau reklamos šiam renginiui ir nereikėjo.
Bilietai ištirpo gerokai iš anksto. Abejinga, dekol-
tuota, smokinguota Lake Forest ,,grietinėlė”, kuri ti-
kėjosi įsigyti bilietų prieš koncerto pradžią, smar-
kiai suklydo. Net pievelėje trūko vietos. Tuomet bi-
lietai kainuodavo 75 centus, o vietų paviljone buvo
1,400. Į Goodman koncertą bilietas kainavo  2.25 dol.
– trigubai brangiau negu į žymiųjų Eugene Or-
mandy ar Jascha Heifetz koncertus. Anot Daily
News, į parką tą nuostabų rugpjūčio vakarą sugu-
žėjo stulbinanti 6,000 žmonių minia. Nors koncertas
prasidėjo 8:30 val. vakaro, muzikos gerbėjai prie
parko vartų rinkosi nuo 10 val. ryto. Ravinia budė -
jo net trys gailestingosios seselės, pasiruošusios
„gel bėti” įsišėlusius gerbėjus.

Kitos dienos Chicago Tribune pasirodė nei-
giami muzikos apžvalgininko Edward Barry atsilie -
pimai apie Benny Goodman muzikantų: Harry Ja-
mes, Lionel Hampton, Teddy Wilson, Bud Freeman,
Ziggy Elman bei dainininkės Martha Tilton pasiro-
dymą Ravinia. Kritikas tiesiog nesuprato šio muzi-
kinio žanro ir visiškai nepriėmė klausytojų susiža-
vėjimo. O jaunimas koncerte pašėlusiai šoko nema-
tytus iki šiol „jitterbug” bei „alligator” šokius. Vy-
resnio amžiaus abonentinius bilietus turėję parko
lankytojai aistruolius toleravo, tačiau pertraukos
metu išvyko.

Kitaip reagavo Herald-Examiner bei Daily
News, net savo viršeliuose atspausdindami teigia-
mus atsiliepimus apie Goodman orkestro pasiro-
dymą.Tai buvo savotiška dvikova: jaunimas prieš
vyresniuosius, konservatyvumas prieš liberalizmą,
tradicijos prieš naujovę.

Nuo tada muzikinės permainos įsigalėjo šio Či-
kagos priemiesčio šventovėje  – Ravinia vasaros fes-
tivalis tapo visų muzikinių žanrų meka.

Ravinia – penki balai!

Tas legendinis koncertas prieš 75 vasaras buvo
pažymėtas šio sezono pradžioje – birželio 14 d. Gal-
būt ne taip audringai kaip 1938-aisiais, bet nė kiek
neabejingesni melomanai susirinko pasiklausyti
Jeff  Lindberg vad. Chicago Jazz Orchestra. Scenoje
pasirodė net trys gabūs klarnetistai – buvęs Chi-
cago Symphony Orchestra pagrindinis klarnetis-
tas Larry Combs, „Grammy” apdovanotas Eric
Schneider ir iš Izraelio atvykęs Anat Cohen. Muzi-
kantai „plėšė” atmintinus Goodman repertuaro „še-
devriukus” – „Sing, Sing, Sing”, ,,Memories of  You”
ir aibę kitų. Combs meistriškai atliko Goodman
„Bolero” variaciją. Vakaro puošmena – dvi žavingos
ir balsingos vokalistės: Cyrille Aimee ir žiūrovų nu-
mylėtinė Sylvia McNair. Nors dauguma mūsų pa-
žįstame McNair kaip Metropolitan Opera, Covent
Garden bei Salzburgo festivalio primadoną, tą va-
karą Ravinia estradoje Sylvia pasirodė kitoje, ta-
čiau nė kiek ne menkesnėje šviesoje. Kai pasigirdo
jos atliekama daina „Bei mir bist Du schoen” pasi-
jutai  tarsi sugrįžęs į prieškario Brooklyn.

Manau, šį birželio 14-osios vakarą žilaplaukiai
nebuvo tokie rūstus kaip jų tėvai ar seneliai tą aud-
ringą 1938 m. vasarą. O jaunimas, kaip ir prieš 75
me tus, aistringai demonstravo išradingus ,,jitter-
bug”  bei kitų greitų šokių žingsnius tiek šokių kon -
 kurse prieš koncertą, tiek ir Highland Park estrados
priekyje, jau grojant Chicago Jazz Orchest ra.

Bet čia – tik kelio pradžia. Ravinia muzikos fes-
tivalis dar tik prasidėjo. Kiek daug skirtingo pobū-
džio koncertų laukia pačių reikliausių melomanų!
Apsilankykite festivalio internetinėje svetainėje
www.ravinia.org  ir sužinosite, ką žiūrovams ir
klau sytojams šią vasarą paruošė senoji jaunoji Ra-
vinia.

Nuo 1935 m. gruodžio net šešis mėnesius B. Gooodman orkestras su  dideliu pasisekimu  koncertavo Čikagos ,,Cong-
ress Hotel” . Centre dainininkė Helen Ward ir Benny Goodman.                                                                       NBC archyvo nuotr.



Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 
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PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

LeMonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
eVeRGReen PARK, 2929 W. 87 ST.

TinLeY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

TRYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Tavo gyvenimas pradingo kaip pavasario žiedai po
audros

Tavo šypsena, meilė ir išmintis bus vaisinga daugybę
metų

Tavo linksma, skaidri siela gyvens Kristuje amžinai.

A † A
Dr. ONA JUŠKEVIČIŪTĖ

BALIŪNIENĖ
1908.V.3–2000.VI.21

Mirties metinių proga prašome draugus, bendradarbius ir
pažįstamus prisiminti a. a. dr. Baliūnienę maldoje.

Algis Baliūnas
Gražina  Baliūnaitė-Austin

– Esate iš žinomos muzikų šei mos. Ar
tai turėjo įtakosren kan tis gyvenimo kelią?

– Taip. Mano senelis – kompozi to -
rius Jonas Švedas. Tiesa, jis mirė, kai
aš buvau labai maža, tačiau vieni pir-
mųjų prisiminimų yra vargonų mu -
zikos klausymasis su seneliu Vil niaus
paveikslų galerijoje (da bar tinėje Vil-
niaus arkikatedroje). Nuo tada tikri-
ausiai ir prasidėjo mano mei lės
muzikai istorija.

O gal gyvenimo kelias man buvo
parinktas dar prieš gimstant?  Mama
visiems sako, kad gimiau dainuoda -
ma. Tikriausiai taip ir yra, nes neįsi-
vaizduoju savo gyvenimo be muzikos
ir be dainos. O ir užaugau scenoje.

Muzikas valstybinio dainų ir šo -
kių ansamblio ,,Lietuva” įkūrėjas bu -
vo ne tik mano senelis. Menui atsida -
vusių žmo nių mūsų šeimoje buvo ir
dau giau. Mano mamos mama Zofia
Wer nicka-Gulewicz, buvusi Varšu vos
teat ro prima-balerina, buvo ir lenkų
liaudies dai  nų ir šokių ansamblio „Vi -
 lija” (Vil niuje) viena įsteigėjų ir il -
gametė choreografė.

– Ar savo repertuare turite J. Švedo
kūrinių?

– Daugelis muzikų Lietuvoje
mano senelį J. Švedą vadina lietuviš -
kos tautinės muzikos patriarchu. Jau
vaikystėje klausiausi ir dainavau lie -
tuvių liaudies dainas. Ir dabar ne pra -
leidžiu progos jas padainuoti. Nors
senelis yra pa rašęs nedaug solinių
dainų, aš visada, jei tik pasitaiko tin-
kama proga, sten giuosi dainuoti jo kū -
rinius. 

– Ar turite laiko laisvalaikiui? Kokia
Jūsų kasdienybė?

– Laisvo laiko turiu labai mažai.
Visa mano veikla susieta su darbu.
Se zono metu kiekvieną savaitę kon-
certuoju ar dainuoju operos spektak-
liuose, be to turiu išmokti daug naujos
medžiagos, tad ir gyvenu darbu.

Esu dėkinga savo šeimai, kuri la -
bai mane palaiko ir kiek tik gali pa de -
da mano veikloje (teatro spektakliui
rei kėjo vaikų,  – „paskolinau” savo –
juo kiasi).

Visada stengiuosi susidėlioti sa -
vo tvarkaraštį taip, kad nepraleis čiau
svarbių šeimos įvykių, datų, daug ke-
liauju. 

– Liepos mėnesį vykstate į Schlern
(Ita lija) tarptautinį muzi kos festivalį. Ką
ten veiksite?

– Šią vasarą vėl buvau pakviesta į
Tarptautinį muzikos festivalį Ita lijoje.
Pernai jame dalyvavau kaip at likėja,
na, o šiemet  čia būsiu ne tik at likėja,
bet ir pedagogė. Važiuoju kartu su
savo studente, kuri festivalyje atliks
so linę programą. 

Mažai kas žino, kad žinomas ope -
rų kūrėjas G. Verdi yra parašęs 6 dai -
nų ciklus. Vieną iš šių ciklų atliksiu
festivalyje. 

Kartu su visame pa saulyje gerai
žinomu baritonu Vla dimiru Černovu
koncertinėje prog ramoje atliksime
ant ro veiksmo sce ną iš G. Verdi ope -
ros ,,La Traviata”. Aš dainuosiu Vio -
letą, Vladimiras – Žermono partiją. 

– Ačiū Jums už pokalbį. Linkiu kūry-
binės sėkmės.

Kalbino Laima Apanavičienė

Gimiau po laiminga žvaigžde
Atkelta iš 9 psl.

Birželio 19 d. Lietuvos genera li -
nis konsulas New York Valde-
maras Sarapinas kartu su bu-

vusiais berniu kų ir jaunuolių choro
„Ąžuoliukas” nariais padėjo gėlių ant
„Ažuoliuko” įkūrėjo profesoriaus
Hermano Perel š teino kapo New Jer-
sey Crest Haven Memorial   kapi-
nėse.  Šį mėnesį maestro H. Perelštei-
nui būtų sukakę 90 me tų. Giedrius
Kazragis, Paulius Gli bauskas ir Lio-
nia Akodes, dabar gy venantys ir dir-
bantys New York at siminė tuos lai-
kus, kuomet dainavo „Ažuoliuko”
chore ir kiek daug ši neįkainojama
patirtis išlavino jų me ninius sugebė-
jimus. 

H. Perelšteinas gimė 1923 metų
birželio 7 dieną Karaliaučiuje.
1936–1940 metais jis mokėsi Kauno
konservatorijoje. 1941 metų vasarą
šeima buvo ištremta į Sibirą. 1954 me-
tais H. Perelšteinas baigė Jakutsko pe-
dagoginį institutą, dirbo Jakutsko
muzikiniame teatre, įvairių chorų
chormeisteriu ir dirigentu. Grįžęs į
Lietuvą, 1956–1960 me tais jis dirbo
Valstybinėje konservatorijoje Vilniu -
je koncertmeisteriu ir kartu mokėsi, 

1959 metais H. Perelštei nas įkūrė
chorą „Ąžuoliu kas” ir vadovavo jam
dvidešimt metų. Profesorius su
„Ąžuoliuko” choru su rengė apie 700
koncertų Lietuvoje ir Europoje, iš-
leido keliolika plokštelių, laimėjo
daug tarptautinių konkursų. 

1979 metais H. Perelšteinas išvy ko
į New York, kur dirbo įvairiose mo-
kyklose, dėstė keliuose universite-

tuose, vadovavo New York muzikos
mokyklos berniukų chorui. Jis buvo
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultū -
ros tarybos narys, 1996 metais išrink-
tas pirmuoju Lietuvos muzikos aka -
demijos garbės profesoriumi ir „Ąžuo -
lų” klubo garbės prezidentu. 1994 me-
tais apdovanotas Lietuvos valstybiniu
apdovanojimu – Lietuvos didžiojo ku -
nigaikščio Gedimino ordino Koman -
doro kryžiumi. 

H. Perelšteinas mirė 1998 metų
sau sio 12 dieną New York, palaidotas
New Jersey valstijoje.

LR gen. konsulato New York 
informacija ir nuotrauka

Pagerbtas „Ąžuoliuko” įkūrė jas 
Hermanas Perelšteinas  

Iš k.: Lionia Akodes, LR generalinis kon-
sulas New York Valde maras Sarapinas,
Paulius Gli bauskas, Giedrius Kazragis.
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Šv. Mišios už a. a. Petrą Petrutį jo
mir ties metinių proga bus atnašauja -
mos Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi-
sijoje birželio 23 d. 9 val. r. Kvie čiame
visus savo maldose prisiminti a. a.  P.
Petrutį.  

� Brighton Park Švč. Mergelės Mari-
jos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
(2745 W. 44th St., Chicago, IL), sek -
ma dienį, birželio 23 d., 10 val. r. šv. Mi -
šias atna šaus kun. Ge  d i minas Ker-
šys. 15 minu čių prieš šv. Mišias kal bė -
sime Švč. Jė zaus Širdies lita niją. Pri-
mename, kad kiek vieną ket virta dienį
8 val. r. šv. Mi šios atna šau ja mos lietu-
vių kalba. 

�  JAV LB Lemont apylinkės Socia li nių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 26
d., 1 val. p. kviečia visus į PLC skai  tyk   -
lą, kur matysite dokumentinį filmą apie
Alytaus miestą.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Liepos 17–21 d.: 13–35 metų jau-
nuoliai kviečiami dalyvauti Pasaulio
jaunimo dienose Brazilijoje. Daugiau
in for ma cijos rasite ,,Facebook” – BLJS
arba el. paštu: bljsbrazilija@gmail. com

� Liepos 21 d., penktadienį, Švč. Mer-
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vie-
nuolijos seserys organizuoja kas me tinį
pikniką seselių sodyboje, Putnam (600
Liberty Hwy., Putnam, CT 06260).
Laukiame atvykstant! 

�  Rugpjūčio 17 d., šeštadienį, Peri -
sher, Australijos Snowy Mountains vyks
Pasaulio lietuvių slidinėjimo olimpinės
žaidynės. Daugiau informacijos suteiks
Ed Mic kus el. paštu: edmickus1 @
aol.com

�  Rugpjūčio 18–25 dienomis Neringo -
je vyks stovykla  ,,Meno8Dienos”. Dau -
giau infor macijos ir registracijos anke-
tas rasite Neringos svetainėje:  www. -
nerin ga.org, o iš kilus klausimams, pra-
šome kreiptis į Danguolę Kuolienę el.
paštu: danguole@ kuolas.com arba tel.
781-383-6081.

�  Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 12
val. p. p. JAV LB Waukegan-Lake
Coun ty apylinkė visus maloniai kviečia
į Vasaros palydų šventę ,,Fourth Lake
Resort” (36670 N. Co rona Dr., Lake
Villa, IL). Tel. pasitei rau ti: 847-855-
5294. 

California Lithuanian Credit Union
2.00 % 3 metų CD
2.25 % 3 metų IRA CD

Santa Monica, California 
Tel. 310-828-7095

info@clcu.org
Valdžios apdrausta iki $250,000

„The oak  Tree Philanthropic
Foun dation” (dr. Dana Maciūnaitė-Moc-
kuvienė) atsiuntė $1,500 auką „Dieviško
Kryžiaus I” fondui. Indrė Tijūnėlienė atsi-
prašo už birželio 15 d. „Draugo” nume-
ryje neteisingai paskelbtą sumą. „Dieviško
Kryžiaus I” fondas nuoširdžiai dėkoja už
auką ir daugiametę paramą. „dieviško
Kry žiaus i” fondas, 414 Freehauf St.,
Le mont, iL 60439.

Kaune š. m. birželio 28–30 d. vyks didžiausias katalikiškas jaunimo ren ginys „Lietu-
vos jaunimo dienos 2013“ (LJD) . Birželio 1 d. Palaimintojo Jurgio Ma tulaičio misijoje tė-
vas Antanas Sau laitis, SJ (penktas iš kairės)  palaimino išvykstančius į Lietuvą jaunuosius
atei tininkus.

Jaunuoliai nuo birželio 7 iki 28 die nos savanoriaus organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą “ remiamuose cent ruose. Birželio 28–30 dienomis LJD dalyvaus 12 misijos narių.
Jaunimą globos Rūta McCartan (antra iš dešinės).                           Dainos  Čyvienės nuotr. 

dr. Jonas
Prunskis, „Draugo”

garbės prenumerato-
rius, gyvenantis

Barrington, iL, dar
metams pratęsė laikraščio

garbės prenumeratą
Nuoširdžiai dėkojame, kad

mus skaitote.

Birželio 11 d. LR ambasadoje Wašington, DC atidaryta išeivijos fotografijos klasiko
Algimanto Kezio retrospektyvinė paroda „Čikaga, JAV, Lietuva”. Parodoje – 1964–2013
metais sukurtos ir ilgametį autoriaus kūrybinį kelią nušviečiančios fo to grafijos ir albu-
mai. Šia paroda pradedamas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu LR ambasadoje
Washington, DC įvyksiančių parodų ciklas.

LR Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas prof. Benediktas Juodka, LR Sei -
mo narys Audronius Ažubalis ir ambasadorius Žygimantas Pavilionis parodos ati dary -
mo metu.                                                                                                  Jono Suprinaičio nuotr. 

Lietuvių Fondas džiaugiasi galėdamas paremti lietuvišką ži niasklaidą ir,
linkėdamas visokeriopos sėkmės, skiria ,,Draugo” leidybai 10,000 dol.
,,Draugo” leidėjai, administracija ir  redakcija dėkoja LF už dosnią auką.

dariaus ir Girėno skrydžio   80 metų sukakties minėjimas Čikagoje
įvyks liepos 14 d. Iškilmės prasidės 9:45 val. r.  prie Dariaus ir Girėno pamink-

lo, Marquette Park,  po to –  eisena su vėliavomis
į Švč. Mer ge lės Marijos Gimimo bažnyčią,  kur 11
val. r. bus aukojamos šv. Mišios. 12:30 val. p. p.
minėjimas ir  iškilmingi pietūs parapijos salėje.

Bilietų kaina – 20 dol. asmeniui. Vietas gali-
ma užsisakyti Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa -
rapijos raštinėje tel. 773-776-4600.

Minėjimą ruošia Amerikos Lietuvių Taryba ir Čikagos lietuvių organizacijos


