
Houstone vykusio Teniso profesionalų asociacijos (Association of
Tennis Professionals – ATP) ,,World Tour 250” serijos turnyro
,,Fayez Sa rofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship”

dvejetų varžybose su Rusijos atstovu Teimuraz Gabašvili žaidęs lie-
tuvis Ričardas Berankis džiaugėsi pirmąja pergale tokio lygio var-
žybose.

24-erių metų R. Berankis ir 29-erių metų T. Gabašvili turnyre Hous tone iškovojo
keturias pergales. Bū simas nugalėtojų duetas ketvirtfinalyje įveikė stipriausią pasaulio dve-
jetų porą – amerikiečius brolius Bob ir Mike Bryan.– 2  psl.
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,,Juk visi esame lietuviai” – 3 psl. 

Dekadentiškas Berlynas
Čikagoje – 14 psl.

A. Kezys V. Juraičio nuotr.

Houstonas R. Berankiui buvo sėkmingas

Tenisininkas R. Berankis: pergalė prieš brolius Bryan buvo įspūdinga.
Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Iš k.: Gytis Lukšas, Leonas Narbutis, Dalia Shi las, Nijolė Jonaitienė (M. Mažvydo biblioteka,
Ryšių su visuomene sky riaus Renginių grupės vyriausioji va dybininkė – grupės vado-
vė), fotografas Valen tinas Juraitis, Tomas Pabedinskas. 

DALIA SHILAS

Pagerbdami žymaus išei-
vijos fo tomenininko, me-
notyrininko, rašytojo, te-

ologo Algimanto Kezio atmini-
mą, balandžio 2 d. Vilniuje Lie-
tuvos kinematografininkų są-
junga kartu su Na cionaline
Martyno Mažvydo biblioteka
bei Lietuvos fotomeninin kų są-
junga surengė jam skirtą va ka-
rą. Sąjun gos kino klubo salę
puošė A. Kezio fotografijų pa ro-
da „Angelai” iš serijos „Angelų
pa saulis”. 

A. Kezys gimė 1928 m. spa-
lio 28 dieną Lietuvoje. 1950 m. at-
vyko į JAV ir apie 1958 metus
pradėjo domėtis fo tografija. Jo
iniciatyva 1966 m. Čika goje
įsteigtas Lietuvių foto archy-
vas (dabar Stasio Budrio ar-
chyvas), iki 2002 metų meni-
ninkas jam vadovavo.

Už fotografijos meną A. Ke-
zys ap dovanotas JAV LB Kultū-
ros tarybos premija bei Lietuvos
Didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordinu. A. Kezys mi rė Bostone
šių metų vasario 23 d.

Vakaro Vilniuje metu pa-
žiūrė jo me fotomenininkų Ro-

Vakaras Vilniuje fotomenininkui A. Keziui atminti

mualdo Požers kio ir Tomo Pa-
bedinsko kino reporta žą apie
jų viešnagę „Stiknių kaime” ir
Algimanto Kezio filmą „Jonas
Ais tis”. Renginio dalyviai ir
svečiai pasidalino prisimini-
mais apie, Sąjungos pirminin-
ko dokumentininko Gyčio Luk-
 šo žodžiais tariant, „ryškią as-
me nybę, talentingą ir nuoširdų
žmogų – Algimantą Kezį”. 

– 4 psl.



darė ne taip. Dievas yra kitoks: jis žvelgia į tai, ko-
kie mes dabar esame, ką dabar planuojame ir daro-
me. Visą mūsų praeitį  sudegina  gai lestingoji Die-
vo meilė, jeigu  tik mes patys  nekliudome tai pada-
ry ti.

Panašiai Jėzus pasirodė iš Jeru zalės į Emausą
keliaujantiems moki niams. Du Jėzaus mokiniai
bėgo to lyn nuo patirto siaubo. Jėzus pasitiko juos ke-
lyje, aiškino jiems Raštą apie Mesiją, ir vakarienės
metu mokiniai atpažino savo Mokytoją.

Prisikėlimu abejojančiam Tomui Jėzus apsi-
reiškia ir pakviečia jį pa liesti jo žaizdas ir įsitikin-
ti, kad tik rai jis prisikėlęs. Apsireiškia ir pa drąsina:
„Tomai, nebebūk netikintis – būk tikintis!”

Jėzaus meilė ieško net tokių žmo nių, kurie yra
priešiškai nusiteikę. Dėmesio vertas Jėzaus apsi-
reiškimas krikščionių persekiotojui Sauliui, kuris
po susitikimo su Jėzumi taps uoliausiu jo mokiniu
ir tautų apaštalu.

Amžiams bėgant matome tą patį reiškinį: Die-
vo meilė ieško žmogaus,  įsipainiojusio į nuodėmės
erškėčius, pasiklydusio savo iliuzijose ir laimės pa-
ieškose. Ir dažnai tą žmogų suranda. Ir tokių žmonių
yra nesuskaičiuojama daugybė. 

Dievo meilė pirmiausia ieško mažiausiųjų ir silp-
niausiųjų. „Apaš ta lų darbai” pasakoja apie luošio pa-
 gydymą (Apd 4, 1–12). O kaip supyko sveikieji ir tei-
sieji. Jie suėmė Petrą ir Joną, kamantinėjo juos, ko-
dėl ir kie no vardu jie žmogų pagydė. „Apašta lų dar-

bų” knygoje aprašytas luošys – tai mes
visi, kurie pasaulio vaikų aky se esame tik
luošiai. Mus vadina tamsybininkais, tali-
banais, megzto mis beretėmis, o Šv. Raštas
šiuos žmones vadina mažutėliais ir žada:
„Jų yra dangaus karalystė.” Todėl niekuo-
met nebijokime silpnųjų ir pažemintųjų
statuso. Bijoti reikia ko kito.

Yra tik viena kliūtis, kurios ne gali
įveikti net Dievo gailestingumas. Tai šėto-

niška puikybė, kada žmogus nori užimti Dievo vie-
tą ir atmeta Die vo meilę. Šventajame Rašte toks el-
ge sys įvardijamas kaip nuodėmė prieš Šventąją
Dvasią, kuri nebus atleista. Ne dėl to nebus atleista,
kad Dievas per mažai gailestingas, bet kad pats žmo-
gus nenori pasinerti Dievo gai lestingumo jūroje. Ne-
nori, ir Dievas atsižvelgia į šitokį pasirinkimą.

Jėzaus elgesys po prisikėlimo kviečia mus pa-
sitikrinti, kiek atspin dime Dievo meilę bei gailes-
tingumą. Akivaizdžiai matome, kaip mūsų visuo-
menėje vis labiau įsigali bešir diškumas. Žmonės, ko-
vodami dėl pi nigų, dėl valdžios, dėl privilegijų, net
nepajunta, kai peržengia net elementaraus padoru-
mo ribas. Pyktis, ne meilė, kaltinimai, panieka kitaip
mąs tantiems yra skaudūs mūsų die nų iššūkiai, ku-
rie apkartina Lie tuvos laisvės kelią. 

Kaip į šiuos iššūkius atsiliepiame? Esame pri-
vilegijuoti žmonės, nes turime etaloną, į kurį gali-
me ly giuotis; turime tvirtą pamatą, ant ku rio gali-
me statyti savo gyvenimą. Už luošio pagydymą kal-
tinamas Petras kalbėjo: „Tautos vadovai ir seniūnai!
<...> Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetė-
te ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame
kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dan-
gumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti”
(Apd 4, 8–12). Šv. Ve lykos mus džiugina ne dėl to, kad
saulė pradeda skaisčiau šviesti ir kad atgimsta
gamta, bet kad turime mirtį nugalėjusį, mus mylintį
gailestingąjį Viešpatį. 

BESIARTINANT LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMUI

Vykstant Lietuvių Fondo (LF) me ti niam suvažiavimui, jo dienot-
varkėje paprastai yra jo veiklos pasiūlymai ir sumanymai ateičiai. LF
gavus didžiu lį Juozo Vilčos palikimą, galima pa galvoti ne tik apie LF
pagrindinius kasdieninius reikalus, bet taip pat ir apie specialius pro-
jektus.

Antrasis pasaulinis karas mus, taip vadinamus dypukus, ne tik
iš metė iš tėvynės, bet taip pat padarė mūsų tautai nepaprastai didžiu-
lius dvasinius ir fizinius sukrėtimus bei nuostolius. Išeivija tai geriau
supranta negu per pusšimtį metų luošinta ir glušinta Lietuvos visuo-
menė, kuri iki šiol dar nėra išsivadavusi iš sovie tinės galvosenos. Mū -
sų pareiga yra papasakoti ir priminti Lietuvos vi suo menei tą tragišką
Lietuvos istorijos laikotarpį apie okupantų vykdytus žiaurumus ban-
dant palaužti tautos pasipriešinimą tiek sovietų, tiek ir nacių okupa-
cijos metais.

Aš esu perskaitęs nemažai prisiminimų apie abi okupacijas. Iš jų
sa vo ryškumu ir pilnumu pasižymi du dvasią gniaužiantys aprašy-
mai. Tai yra Leono Čerškaus „Lietu vos kario atsiminimai” apie sovie-
tų okupaciją ir pergyvenimus sovietų lageriuose ir Jono Grigolaičio
„Nacių pragare” – apie išgyvenimus nacių koncentracijos stovyklose.

Aš siūlyčiau LF kaupti ir skirti lėšų šių dviejų knygų perspausdi-
ni mui ir išleidimui keliais tūkstančiais egzempliorių ir paskleisti
juos Lietu vos visuomenėje, kaip buvo išeivijos padaryta su knyga
„Par tizanai už ge ležinės uždangos”. Šį projektą gali at likti tik išeivi-
jos organizacijos, nes pati dar pilnai neatsigavusi ir nesubrendusi
Lietuvos visuomenė tam ne pa siruošusi.

Jeronimas Tamkutonis
Oak Lawn, IL

Jėzaus nukryžiavimo metu neiš si gando
ir nepabėgo tik motina Ma rija, moki-
nys Jonas ir dar keletas mo terų; dau-

guma žmonių Jėzui buvo abe jingi arba net
priešiški. Atrodo, įvy ko visiškas pralaimė-
jimas – Dievo meilės šauksmas liko be at-
sako. Kaip elgsis nesėkmę patyrusi meilė –
iš numirusiųjų prisikėlęs Jėzus?

Jėzaus mokinys Jonas yra apra šęs mo-
kinių susitikimą su prisikėlusiu Jėzumi ant
Tiberiados ežero kran to. Šeši Jėzaus mokiniai, nu-
sivy lę nepasisekusia žvejone, ruošėsi grįžti namo.
Žmogui šioje žemėje dažnai taip nutinka: planuo-
jame, dirba me ir liekame su tuščiais tinklais. Auš-
tant rytui ant kranto pasirodo Jėzus ir užkalbina žve-
jus: „Vaikeliai, ar neturite, ko valgyti?” Aišku, šie
nie  ko neturi. Tuomet Jėzus pakviečia žvejus dar kar-
tą užmesti tinklą ir tuo met užgriebia labai daug
žuvų. Jonas pirmasis atpažįsta, kad ant kranto sto-
vįs jų Mokytojas. Prisiminkime, jog ir prie Jėzaus
kapo Jonas pirmasis įtikėjo, kad jų Mokytojas pri-
si kėlė. Pasiekę krantą žvejai mato žė rinčias žarijas
ir ant jų kepamą žuvį. Dabar visi aiškiai matė, jog
tai jų pri sikėlęs iš numirusiųjų Mokytojas, bet nė
vienas neišdrįso ko nors paklausti. 

Šiame pasakojime įdomiausia ne tai, kas buvo
pasakyta ar paklausta, bet tai, kas buvo nutylėta. Jė-
zus ne priekaištauja mokiniams dėl jų bailumo, bet
elgiasi, tarsi nieko netinkamo nebūtų nutikę. Dar
daugiau – Jėzus pamaitina mokinius. Šitaip gali elg-
 tis savo vaikus labai mylinti motina. 

Dievo žodis šiuo pasakojimu mums nori pri-
minti labai svarbią tiesą: nepaisant mūsų neištiki-
mybių ir net labai didelių nuodėmių, Dievo nereikia
bijoti, nes kai jį sutiksime savo mirties valandą, jis
neprimins mūsų apgailėtų klaidų. Jėzaus susitiki-
mas su savo silpnais mokiniais ant Tiberiados eže-
ro kranto akivaiz džiai šitai liudija. Tik mes, žmonės,
esame linkę prisiminti ir priminti kitiems, ką jie pa-
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Atkelta iš 1 psl.
,,Jausmas puikus, nes jau daug metų

žaidžiu ATP turnyruose ir iki šiol nebu-
vo pavykę laimėti nei vie netų, nei dveje-
tų varžybų. Tai labai svari pergalė. Bro-
lių Bryan nugalėjimas yra tikrai įspū-
dinga pergalė. Negaliu sakyti, kad pergalė
prieš juos buvo svarbesnė negu finale, bet
tai buvo vienas svarbiausių postū mių, ku-
ris leido patikėti, kad galime
laimėti ir turnyrą. Iki galo ėjo-
me drą siai, su malonumu ir
pavyko, – grįžęs į Vilnių pasa-
kojo R. Berankis. – Su savo
part neriu esu jau seniai pažįs-
tamas. Žaidėme kartu pirmą
kartą, bet gerai pasirodėme.
Mū sų reitingas su tapo, todėl
galėjome tikėtis patekti į tur-
nyrą, kai dėl traumos viena
pora turėjo pasitraukti.”

Tiesa, įspūdinga nugalė-
tojų tau re sportininkai džiau-
gėsi neilgai: „Taurę galėjome
tik palaikyti ir pa pozuoti fo-
tografams, o kiekvienas ga vo-
me po auksinį kamuoliuką, ku-
ris suteikiamas ATP turnyrų
JAV laimėtojams. Pirmą kartą
tokį prizą buvau gavęs, kai 2007
metais laimėjau atvirojo JAV
čempionato jaunių varžybas.”

Po pergalės Houstone R.

Beran kis ATP dvejetų varžybose iš 544-
osios vietos pakilo į 213-ąją. Lietuvis ne-
atmetė galimybės ateityje dažniau iš ban-
dyti jėgas tokiose varžybose.

Artimiausiomis savaitėmis R. Be-
rankis planuoja dalyvauti ATP ,,World
Tour” serijos turnyruose Ispa nijoje, Por-
tugalijoje, Šveicarijoje ir Prancūzijoje. 

ELTA

Houstonas R. Berankiui buvo sėkmingas

,,Jausmas puikus”, – pergale ATP turnyre džiaugėsi į Vil -
nių sugrįžęs R. Berankis. 

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.



Gegužės 2 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre
Lemonte vyks jau 52-asis Lietuvių Fondo metinis
suvažiavimas. Jo išvakarėse su pastaruosius trejus
metus Fondo veiklai va do vavusiu Mariumi Kas-
niūnu kalbė josi Loreta Timukienė.

– Artėja LF suvažiavimas – ko kios mintys ir nuotai-
kos ruošian tis jam?

– Suvažiavimui ruošiamės su gera nuotaika! La-
bai džiaugiuosi, kad vis daugiau žmonių pasitiki Lie-
 tuvių Fondu, atsakingu ir sąžiningu mūsų darbu.
Laukiame Lietuvių Fon do (LF) tarybos rinkimų,
kuri išrinks naujus LF tarybos ir valdybos pirmi nin-
kus. Tikiuosi aktyvaus LF narių dalyvavimo rinki-
muose. 

– Baigiasi Jūsų kaip LF tarybos pirmininko kadenci-
ja – kas nuveikta per tuos 3 metus?

– Smagu atsigręžti atgal ir pama tyti, kad treji
metai, praleisti LF tarybos pirmininko pareigose, ne-
praėjo veltui. Labai džiaugiuosi, kad LF ta rybos na-
riai parodė didelį pasitikė jimą manimi, perrinkda-
mi mane iš eilės tris kadencijas LF tarybos pir mi-
 ninko pareigoms. Man buvo didelė gar bė, kad turė-
jau galimybę atstovauti ir pristatyti Lietuvių Fon-
dą įvai riose Amerikos vietovėse ir Lie tuvoje. Mūsų
vienas iš pagrindinių uždavinių buvo reklamuoti ir
kuo plačiau skleisti informaciją apie Lie tuvių Fon-
dą, apie jo praeitį, dabartį, ateitį, apie idėjas, tikslus
ir atliktus darbus. Parodyti LF veiklos skaidru mą.
Bandėme surasti būdus, kaip ga lime priartėti prie
tų lietuvių, kurie nėra girdėję apie Lietuvių Fondą,
ir ieškojome progų pasikalbėti su jais. LF taryba
daug dirbo visus trejus metus galvodama, planuo-
dama ir vykdyda ma projektus, kad būtų kiek gali-
ma daugiau progų pažinti Lietu vių Fon dą. Užmez-
gėme daug naujų pažinčių ir naudingų ryšių ne tik
su įvairiais asme nimis, bet ir su organizacijomis.
Dirbome su diplomatais, verslinin kais, organizaci-
jų vadovais. Malonu, kad įdėtos pastangos jau duo-
da rezultatus: LF veikla plačiau matoma, dau gėja įna-
šų ir naujų narių.

– Galime pasidžiaugti gražiu LF ir JAV Lietuvių Ben-
druomenės bendradarbiavimu – kaip api bū dintumė te šį ben-
dradarbiavimą, vykusį Jūsų kadencijos laikotar piu?

– Labai malonu, kad mūsų darbas su JAV LB yra
sėkmingas. Svar biausia yra grįžtamasis ryšys. Sma-
 gu, kai Bendruomenės nariai tampa ir Lietuvių Fon-
do nariais, pasitiki Lie tuvių Fondo veikla, aukoja Lie-
tu vių Fondui, o mes savo ruožtu, turėdami didesnes
finansines galimybes, galime daugiau paremti lie-
tuvišką veiklą. 

– Jūs aktyviai dalyvaujate JAV LB Tarybos sesijose,
kituose Bend ruomenės renginiuose – koks šių dalyvavimų
tikslas, kokie rezultatai?

– Mano nuomone, yra būtinas glaudus ryšys,
bendradarbiavimas su visais Lietuvių Bendruo-
menės na riais, tai padeda artimiau suprasti Ben-
 druomenei aktualias  problemas, pa žin ti Bendruo-
menės narius, užmegzti artimesnius ryšius, įgyti pa-
sitikėji mą, todėl, kiek tik leidžia mano gali mybės,
stengiuosi dalyvauti organi zuojamuose renginiuo-
se ir, žinoma, tuo pačiu garsinti Lietuvių Fondo var-
dą ir teikti informaciją apie mūsų vykdomą veiklą.
Rezultatai, ma ny čiau, yra teigiami. Tikiuosi, kad Lie-
 tu vių Bendruomenė ir jos nariai pri sidės prie toli-
mesnės LF vardo sklaidos ir savo įnašais dosniai
rems LF. Esu dėkingas JAV LB Krašto valdybos pir-
mininkei Sigitai Šimkuvienei už nuoširdų bendra-
darbiavimą ir su pratimą. 

– LF gyvuoja daugiau nei pus šimtį metų – ar keitėsi
jo veikla per tą laiką?

– LF prioritetai nesikeičia, kaip ir anksčiau, jie
lieka tie patys: litua nistinis švietimas, kultūra, jau-
nimo reikalai, būtinybė išsaugoti ir išlai kyti lietu-
vybę ateinančioms kartoms. Prieš pusšimtį metų
buvo padėtas tvirtas pamatas, o dabartis ir ateitis yra
mūsų rankose, ir mes galime daug nuveikti. Mūsų
darbas yra pa daryti taip, kad jaunimas įgytų pasi-
 ti kėjimą mumis, kad taptų Lietuvių Fondo nariais
ir tęstų pradėtus darbus ateityje. Tik taip mes gali-
me už tikrinti Lietuvių Fondo tęstinumą. 

– Per 52-ejus veiklos metus Lietuvių Fondas skyrė įvai-
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LF tarybos pirmininkas M. Kasniūnas: ,,Juk visi esame lietuviai!”

riems lietuviš kiems projektams daugiau kaip 17 milijonų
JAV dolerių pa ramos bei stipendijų – be šios pa ramos ne-
bū tų įvykę daugelis svarbių lietuvybės puoselėjimui skir-
tų projektų. Kam LF skiria didžiausią dėmesį pastaruoju
metu?

– Žinoma, didžiausias dėmesys skiriamas JAV
Lietuvių Bendruome nės vykdomiems projektams. Pa-
vyz džiui, 2014 metais JAV LB projektams buvo skir-
ta 37 proc. visų skirstomų  lėšų. Ypatingai yra pa-
brėžiama li tu a nistinio švietimo veikla. Remiami
įdomūs projektai, kurie apima įvai ria pusę lietuviš-
kų bendruomenių veiklą, kurie paliečia kuo plates-
nę lietuvišką bendruomenės dalį. Didelė da lis para-
mos yra skiriama akademinio jaunimo studijoms pa-
remti.

– Gal galite priminti, iš ko LF išsilaiko ir papildo savo
lėšas?

– LF yra neliečiamo kapitalo fondas. Lėšos yra
gaunamos iš narių įna šų ir palikimų bei iš įsteigtų
specia lios paskirties fondų. Šios gautos lė šos yra
kruopščiai investuojamos, iš investicijų gautas pel-
nas skiriamas LF vykdomai veiklai. 

– Neseniai LF gavo du stambius palikimus – ar tai tu-
rės įtakos LF veiklai ir įvairiems projektams skiriamų lėšų
dydžiui?

– Gavus didelius palikimus pa di dėja ir atsako-
mybė, pasikeičia investavimo galimybės. Taigi pa-
daugėja dar bo ir Finansų komitetui, ir ad mi nistra-
cijai, ir, žinoma, Pelno skirstymo komitetui (PSK).
Šiais metais LF taryba patvirtino net 765 000 dol. su -
mą PSK skirstymui, tai gerokai di des nė suma, negu
buvo praeitais me tais. Tikimės, kad investavimo są-
lygos bus palankios ir kitais metais bus galima
skirstyti dar didesnę sumą. Malonu, kad šių stambių
palikimų dė ka, LF suteikta finansine parama galės
džiaugtis daugiau paramos pra šančiųjų ir daugiau
gerų projektų bus įgyvendinta.

– Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1990 metais, LF
papildomai skyrė vienkartinę 1 milijono 354 tūkstančių JAV
dolerių para mą Lietuvos kultūros ir švietimo institucijoms.
Kokius projektus Lie tuvoje dabar remia LF?

– Nors LF prioritetas yra išeivijos projektai, ta-
čiau LF kiekvienais metais skiria paramą ir pro-
jektams Lietuvoje. Per pastaruosius metus Lietuvo-
je buvo paremti muziejai, knygų leidyba, jaunimo sto-
vyklos, do kumentiniai filmai. LF yra  įsteigti spe-
cialios paskirties fondai, kurie remia studentus Lie-
tuvoje.

– Kiek narių turi LF, ar jų ne mažėja?
– Dažnai manęs klausia, kuo aš įsipareigoju tap-

damas Lietuvių Fon do nariu? Norint tapti mūsų or-
ganizacijos pilnateisiu nariu, užtenka pa aukoti 100
dol., o toliau viskas priklauso nuo nario noro toliau
remti LF ar kitaip prisidėti prie LF veiklos.  Per LF
istoriją yra įregistruota daugiau nei  9 000 pavienių
asmenų, organizacijų, atminimo įnašais pagerbtų as-
menų. Žiūrint į LF narių paskuti nių keleto metų sta-
tistinius duomenis, galiu su malonumu pasakyti, kad
Lietuvių Fondo narių skaičius auga. Nepriklausomai
nuo paaukotos su mos, kiekvienas narys mums yra
bran gus. Todėl visus labai kviečiu tap ti šios ypatin-
gos organizacijos – Lietuvių Fondo – nariais.

– Kokias galimybes matote plečiant JAV LB ir LF ben-
dradarbiavimą?

– Manyčiau, galimybės yra tikrai didelės, nes kar-
tu siekiant vieno tikslo, bendradarbiaujant galima
„nu vers ti kalnus”. Tikiuosi ir ateityje abipusio ben-
dradarbiavimo bei siekimo bendrų tikslų. Tik būdami
vieningi, tik apjungdami visas organizacijas, visas
kartas, mes pasieksime bendrą tikslą, užtikrinsime
mūsų jaunimui ateitį ir perduosime savo jau nystės
siekius – galimybę bendrauti lietuviškoje aplinkoje.
Nesiskirstyki me ,,bangomis” – juk visi mes esame lie-
tuviai!

M. Kasniūnas Lietuvių Fondą pristato Čikagos laisvalaikio ir pra mogų centre Navy Pier vykstančioje Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo šventėje. LF archyvo nuotr.

Kviečia paroda „Sportas JAV lietuvių gyvenime”
Gegužės 2 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centro (PLC) pokylių salėje 
pirmąkart bus pristatyta paroda – „Sportas JAV lietuvių gyvenime”.

Šioje unikalioje parodoje bus pa rodyta LTSC archyvuose turima me džiaga apie JAV lietuvių
sportinę veik  lą, pradedant DP laikotarpiu (Vo kietija) ir baigiant šiomis dienomis. 

Parodos rengėjas – Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, rėmėjas – Lietuvių Fondas. 
Būtume labai dėkingi, jeigu parodai paskolintumėte (o gal vėliau no rė site ir padovanoti LTSC

archyvams?) turimą medžiagą (tinka geros kokybės nuotraukos su užrašais, dokumentai, apdovano-
jimai, sportiniai tro fėjai ir pan.). Dalis parodos eks po natų bus nuskenuota ir bus pagamin ti parodi-
niai  skydai, kuriuos vėliau galima bus pervežti į kitą vietą. Kita dalis – taurės, medaliai, marškinėliai –
bus išdėstyta stenduose kartu su užra šais.

Beje, tą pačią dieną sporto gerbėjai, apsilankę parodoje, taip pat galės stebėti „Ambasadoriaus
taurės” krep šinio varžybas, kurios šiemet pirmąkart vyks Čikagoje.

Iš anksto dėkojame už bendra dar biavimą. Jeigu turite klausi mų, skambinkit tel. 773-434-4545
(Loreta Timu kienė).
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Atkelta iš 1 psl.

„Su Algimantu Keziu dar 2003 m. mane supa-
žindino Arvydas Reneckis – dokumentinių
filmų kūrėjas, emigravęs iš Lietuvos, gyve-

nantis Čika gos priemiestyje, – pasakoja Gytis Luk-
šas. – Matėmės ir Jaunimo centre Čikagoje, ir Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte, kur keletą kartų buvo
rodomi mano filmai. Ypatingą įspūdį pali ko vieš-
nagės Algimanto namuose Či kagos priemiestyje
Stickney („Stik nių kaime”, kaip mėgdavo vadinti
pats Algimantas). Ten susiburdavo daug kultūros
ir meno žmonių, visi „užsikrėsdavome” šeimi-
ninko ener gi  ja, gera nuotaika, iki paryčių vykda -
vo įdomios diskusijos: kalbėdavo me apie tikėjimą,
fotografiją, kiną, dailę, muziką, moteris... Beje,
vieno iš tokių naktinėjimų metu 2006 m. Algi-
mantas Kezys man padovanojo puikų savo fo-
tografijų albumą „Wo man” su užrašu tituli-
niame lape: „Gy čiui mano moterys, po kuo ir
pa sirašau – Algimantas Kezys”. Berods, to va-
karo metu Algimantas man leido pasirinkti
iš nemažos krūvos ir porą vaizdo juostų. Vė-
liau paaiškėjo, kad jose ‘slėpėsi’ mielas,
nuoširdus Algi manto filmas apie poetą
Joną Aistį (1978 m.) bei ilgas pasakojimas
apie Californijoje gyvenančius garbius
lietuvius – mokslo, kultūros ir verslo žy-
mūnus, nufilmuotas panašiu metu. Tai tik ma-
žos kruopelės tų vertybių, kurios sukauptos di-
džiuliame A. Kezio foto ir kino archyve.”

Kaip matėme filme, tas A. Kezio archyvas ir buvo
virtuvėje, „sklepe”. Pats G. Lukšas pristatydamas fil-
mą prisiminė, kaip gerb. Algimantas la bai ilgai ieš-
kojo keleto nuotraukų – „aš tau tuoj surasiu”, – fo-
tomeninin kas sakė G. Lukšui. Po valandos, jau pa-
vargęs, taip ir nesugebėjo rasti. „Vir tuvėje sukrau-
ti paveikslai, kava verdama, geriama, ten viskas buvo
kartu, viskas sumaišyta. Mažam kam barėlyje kalnas
juostų, magnetinių juostų, VHS kasečių. „Kas čia?”
– 3 val. nakties gal ne pats geriausias laikas klaus-
ti. „Nežinau, čia visi vis ką deda... čia „Margučio” ra-
dijo laidų įrašai...” Aš amo netekau. Taigi čia tokios
vertybės. Kaip tą perduoti Lie tuvai? Aš paskui daug
kalbėjau su Romu Sakadolskiu apie tai. „Tai pasiimk
ką nori”, – pasiūlė man Algiman tas. Ir aš kai ką par-
sivežiau ir laikiau čia, Sąjungoje. A. Kamiu kažka-
da sakė: „žmogus tampa kažkuo, kai jis miršta”. Tai-
gi, po Algimanto mirties prisiminėm, ką turim,
perkelėm juos tą į DVD. Tai pusės valandos filmas apie
poetą Joną Aistį. Lietuvoje jis ro domas pirmą kar-
tą. Filmuota Wa shing tone prieš 40 metų. Kitoje ka-
se tėje radome valandos ir 27 min. A. Kezio „Lietuvių
sala Ramiajame vandenyne” – kroniką apie žymius
lietuvius Californijoje. Turėsime surengti to filmo
peržiūrą. Jis taip gražiai sa kė – „Neturėjau fotog-
rafavimui ob jektų”, kitoj vietoj jis sako – „Tai vat to-
kie tie mano subjektai”. Galiu pasa kyti, kad nei ob-
jektų, nei subjektų, ir net labai dailių subjektų, jam
tikrai netrūko”. 

Leonas Narbutis, Lietuvių Fondo valdybos na-
rys, perskaitė Edvardo Šulaičio, A. Kezio ben-
draamžio draugo nuo Kybartų pradžios mokyklos lai-

Vakaras Vilniuje fotomenininkui A. Keziui atminti 
kų, atvirą laišką „Algimantui į Ana pilį”. – „Pasku-
tinis sudie geriausiam draugui Algimantui Ke-

ziui”. L. Narbutis taip pat pranešė, kad
„pra ėjusį gruodį dalis A. Kezio archyvo jau
pasiekė Kybartus. Ten įkurta A. Kezio gale-
rija. Praėjusių metų balan dį Kybartuose su-
rengta A. Kezio dar bų paroda.”

Dauguma vakaro svečių buvo iš tiesų la-
bai susirūpinę A. Kezio archy vu. „Šventa visų
mūsų pareiga, kad tas archyvas būtų išsaugo-
tas”, – sakė G. Lukšas. 

„Mes filmavome 2012 metais, kuo-
 met buvome nuvykę pas fotografą kar-
tu su Romualdu Požerskiu, – pa sakojo
Tomas Pabedinskas. Kelionės tikslas
buvo susitarti su A. Keziu dėl tolesnio jo
kūrybos archyvo (origi na lių atspaudų ir
negatyvų) likimo. Siūlėme perduoti ar-
chyvą Lietuvos nacionaliniam muziejui ir
turėjome šio muziejaus direktorės Birutės
Kul nytės laišką, patvirtinantį, kad mu zie jus
sutinka archyvą priimti ir įsipareigoja jį sau-
goti. Su šiuo pasiūlymu A. Kezys sutiko ir net-
gi parašė jo sutikimą patvirtinantį raštą. Taip
pat autorius pritarė minčiai, kad labai svarbu,
jog visas jo archyvas būtų sau gomas vienoje vie-
toje, nebūtų iš bars tytas.

Tačiau dabar reikia, kad fotogra fo kūrybiniu
palikimu pasirūpintų JAV gyvenantys jo arti-
mieji, o tiks liau – sesuo, kuriai A. Kezys žadėjo vis-

ką perduoti. Svarbiausia – gauti sesers
sutikimą vykdyti tai, dėl

ko jau buvom
s u -

tarę su pačiu
A. Keziu. Lėšomis ir ar-
chyvų pargabenimu žadėjo pasirū-
pinti jau minėtas Lietu vos nacionalinis muziejus.

Vakare nedalyvavęs, bet savo nuo gąstavimus
laiške išreiškė ir Ro mualdas Požerskis: „Algimantas
bu vo aukštos klasės fotomenininkas. Bet visų me-
nininkų problema – jų kū rinių, archyvo likimas. Lai-
kinumą suvokiantys fotografai savo archyvus per-
duoda muziejams. Tai padarė Ba lys Buračas. Viską
sutvarkė, suregistravo ir kelis metus prieš mirtį pa-
 dovanojo Čiurlionio muziejui, kuris, susisteminęs ne-
gatyvus, ruošia parodas ir leidžia albumus. 

Su Algimantu dešimtis kartų kal bėjau telefonu
ir sutarėme, kad savo archyvą jis perduos Lietuvos
nacio naliniam muziejui. Muziejaus direktorė Birutė
Kulnytė pažadėjo A. Kezio archyvą sutvarkyti, ruoš-
ti parodas ir t. t. 2012 metais kartu su Tomu Pabe dins-
ku specialiai atvykome pas Algi mantą. Jis aprodė
savo archyvą, su ta rėm jį tvarkyti ir pasirūpinti
per siuntimu. Deja, jam kažkas „patarė” ne ati duoti.
Jis tik parašė įgaliojimą – testa-
mentą seseriai Da-

nutei perduoti
archyvą Nacionaliniam mu-

ziejui.
Kur tas archyvas, kur fotografijos,

kur negatyvai ir jų kontaktai? San dė-
liuose? Šiukšlyne? Negatyvus reikia lai-

kyti specialiose patalpose, su pastovia tem-
peratūra ir drėgme. Suskaitmeninti, ruoš-

ti parodas ir foto albumus reikia specialis-
tų ir fi nansų. Muziejai tai gali.

Apie Kezio archyvą kalbėjau su Prezi-
dentu Valdu Adamkumi, jis taip pat labai su-

sirūpinęs. Su seserim Da nute kalbėjo ir B. Kul-
nytė. „Koks A. Kezio archyvo likimas aš neži-

nau, bet jeigu jis išdraskytas ir gal sunaikintas,
tai būtų nusikaltimas”, – sakė ji.

Arvydas Reneckis padrąsino: „Kiek žinau, Al-
gimantas pats pa skirs  tė savo archyvus. Dalis yra

Lituanis tikos tyrimų ir studijų centre Čika goje (pa-
rodų katalogai, dailės kolekcija ir pan.). Kita dalis

– ten pat esančiame S. Budrio foto archyve  (filmuota
medžiaga ir filmai). Didelė da lis – S. Balzeko lietu-
vių muziejuje, nemažai medžiagos (knygos, fotogra -
fijos ir kt.) – M. Mažvydo bibliotekoje,  Vilniuje. Ma-
nau, kad dar daug kas yra likę jo sesers Danutės ži-
nioje Bos tone. Algimanto namas jau parduotas. Ba-
landžio 26 d. Lemonte bus jam skirtas minėjimas, ku-
riame žada da lyvauti ir jo sesuo Danutė.” 

Visiems rūpi žymaus menininko archyvas, bet
pirmiausiai supraski me jo artimuosius. Anapilin dar
taip neseniai vienas po kito išėjo abu broliai Keziai.
Tikėkime, kad A. Kezio ar chyvas yra išsaugotas ir
bus tinkamai perduotas į geras rankas. O rude nį jo
pelenai bus parvežti Lietuvon.

Kovo 26 d. Kino klube vyko Juozo Matonio dokumentinių filmų „Dailininkė Sigita Maslauskaitė” ir ,,Skulptorius Vla -
das Urbanavičius” peržiūra. Iš k.: dailininkė Sigita Maslauskaitė, režisierius Juozas Matonis, Dalia Shilas, skulptorius
Vladas Urbonavičius, Lietuvos Dailininkų sąjungos pirmininkė, vitražistė Edita Utarienė. Salę puošia G. Lukšiui A. Ke -
zio dovanoti  darbai. D. Shilas asmeninio archyvo nuotr.
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Pagalvodami apie Amerikos lie tu vių meni-
ninkus, fotografiją, minti mis sustojame ties Al-
gimantu Keziu. A. Kezys iškilus fotomeninin-
kas, JAV lietuvių kultūros veikėjas, buvęs jė-
 zuitų kunigas, leidėjas, skautų ir ateitininkų ku-
ratorius ir dar daug kas viename asmenyje.
Taip pat išeivijos kultūros įamžintojas, įvaldęs
ir filma vimo kamerą.

Netekome daugelis savo gero draugo ir gra-
žios jungties, gijos ir ry šio su išeivija kul-
tūros renginių šauk lio ir įkvėpėjo Algi-

manto Algi mantausko iš Sticknių kaimelio, kaip
jis save juokais vadino, nes gyveno Či  kagos prie-
miestyje Stickney. ... Taip jis pasirašinėdavo ir
draugams bei pažįstamiems siunčiamus elektro-
ni nius laiškus iš Stiknių kaimelio, tarsi priar-
tindamas save prie kaimiškosios šiferinių stogų
Lietuvos.

Algimantas Kezys (1928–2015) pa liko mus šį va-
sarį, eidamas 87 metus, sirgdamas sunkia iš šei-
mos paveldėta Alzheimerio liga Bostono senelių
na muose, prabėgus tik mėnesiui po jo brolio žur-
nalisto, radijo stoties New Yorke savininko, Romo
Kezio mirties.

Algimantas Kezys visų pirma yra Čikagos me-
nininkas. Tos Čika gos, kurioje ištisus šimtmečius
gy vuoja lietuvių emigracijos bendruo menė. Skir-
tingai nuo kitų meninėje kūryboje besireiškian-
čių literatų, dailinin-kų, A. Kezys išsiveržė iš
siaurokų lie tu vių emigrantų bendruomenės rė mų
ir buvo pripažintas kaip Ame ri kos menininkas,
ypač nusipelnęs ku riant Čikagos, kaip modernaus
mies to, įvaizdį. Jo parodos buvo rengia mos Či-
kagos Meno institute, įtrauktos į muziejų kolek-
cijas. O pats fo to menininkas buvo dažnai kvie-
čiamas ir dalyvavo rengiant personalines pa-
 rodas įvairiuose Ame rikos mies tuo se. Tačiau vi-
siškai įsilieti ir asi mi liuo tis amerikietiš kame
kultūrinia me gyvenime Algi mantas Kezys ne siry-
žo ir nenorėjo. Asmeniniame po kalbyje man pri-
sipažino, kad jam bu vo siūlyta pasi keisti pavardę
į Casy ir tapti tikru amerikiečiu. Bet kas iš to, at-
sisakydamas vieno, nežinia, ar gau si kita, pats su
savimi ginčijosi ir klau sė savęs menininkas...

Apie išeivių menininkų kartą taikliai yra pa-
sakiusi JAV lietuvių dailininkė Elena Urbaitytė-
Urbaitis (1922–2006), New Yorko meno sluoks-
 niuose pelniusi pripažinimą: „Atsi ti ko taip, kad
Amerikoje mes nepavirtome grynais amerikie-
čiais, o sugrį žę į Tėvynę, netapome savais.”

Tarp Čikagos lietuvių fotografų  meninėje kū-
ryboje Kezys neturėjo sau lygių. O fotomenininkų
buvo nemažai: Kastytis Izokaitis, daug pasiekęs
reklaminėje fotografijoje, vykdęs ,,Chrysler” fir-
mos užsakymus, Mafredas Jasevičius turėjęs ko-
 mercinę fotostudiją ,,Manfred studio” Čikagoje. Al-
gis Žukas, laisva laikiu fotografuojantis moterų ak-
tus, o Jonas Tamulaitis, ilgus metus ame rikie tiš-
koje televizijoje dirbęs techniku, fiksavęs išeivijos
renginius... 

Algimantas Kezys į JAV atvyko 1950 m. Eks-
ternu baigęs lietuvišką vidurinę mokyklą tęsė te-
ologines stu dijas pas brolius Jėzuitus, įgijo Lo yola
universiteto filosofijos magi stro laipsnį, toliau sekė
aukštesnės studijos Belgijoje. Daug keliavo po Vo-
 kie tiją, Prancūziją, Italiją. Kelionių ir susitikimų
patirtys neabejo tinai  atsi spindėjo ir jo kūryboje,
pasaulėvaiz dyje.

Čikagoje tarnavo kunigu, buvo skautų ir at-
eitininkų kuratorius, laikraščio ,,Žvaigždės” re-
daktorius, leidybos centro ,,Galerija” savinin kas,
M. K. Čiurlionio  Jaunimo centro direktorius. Lie-
tuvių Jaunimo centras ,,šaltojo karo” laikmečiu
buvo pasiekęs veiklos apogėjų, apie tai liudija ir
LJC didžiulė virtuvė, kurioje sau atneštines vai-
šes galėjo pa siruoš ti 400 svečių. Ir tiek susirink-
davo – pvz., 1963 metais. Tačiau ilgai niui šis cent-
ras tapo tik išeivijos parapijos ren ginių vieta, kur
tikrieji amerikie čiai retai teužsukdavo, o didelė-
se sa  vi tarnos virtuvėse tyroja spengianti tyla.

Algimanto entuziastingai veiklai aprašyti
reikėtų daug puslapių. Tai darbštus ir talentingas
žmogus: me ni ninkas, organizatorius, leidėjas. Ir
šiuose aprašymuose atsispindėtų visa Lietuvių
Ame rikos išeivijos pa no rama. Jis – ir filmuotojas.
Dar bū damas jaunas už suaukotus dole rius nu-
pirko kino ka merą. Ja fiksavo išei vijos kroniką,
Jaunimo centro statybą. Tai, iš pirmo žvilgsnio,
mėgėjiš kas kino kameros pasukiojimas (kaž kuo

momento” teorijos čia nė ra nei kvapo. Galbūt to-
dėl mūsų kraš te, daugelį metų auklėtame dia lek-
 ti nio materializmo sampratomis, „sa vo mis” tra-
dicijomis, A. Kezio kū ryba ir bendravimo kultūra
sutinkama nevienareikšmiškai.

Visų pirma, galbūt dėl to, kad Kezys yra jėzuitų
mokyklos žmogus – tarsi su juo galima atvirokai,
drau giš kai bendrauti, bet visiškai neaiš ku, koks
bus priimtas tolesnis spren dimas. Jis nepasiduo-
davo mūsų kraštuose prigijusios partinės discipli -
nos, telefoninio skambučio, ,,atkato” taisyklėms.
Gal dėl to ne visuose sluoksniuose buvo gerano-
riškai priimamas. Man pasirodydavo jo elgesys  kaž-
kuo panašus į naujai iškilusios mūsų nacionalinės
buržuazijos žvaigž dės, mecenato Bronislovo Lu bio
charakterį, kuris, nepaisydamas visokios įtakos ir
rekomendacijų, iš didelės krūvos prašymų pa-
remti  kultūros projektus pirštų galiukais iš-
traukdavo tą ir ne kitą, finansiškai paremdavo, nes
jam atrodydavo, kad to labiausiai reikia Lietuvai.

Emigracija – ne saldus pyragas dėl savo už-
darumo. Jam gyvenant pa lyginti nedidelėje dias-
poroje buvo ankšta sumaterelėjusios, vis daugiau
,,trečiabangininkų” užpildytoje  išei vi jos erdvėje,
kur naujai atvykusieji   ekonominiai tremtiniai,
mažai kuo be  sidomintys, nebesugebantys ir ne no-
rintys įsigyti meno kūrinių, nes pa tys ,,biedni, se-
nelių prižiūrėtojai, užpakaliukų šluostytojai”, mū-
ri nin kai buvo nelengva. Kiekvienąkart jis bandė
stebinti vis  naujais kū ri niais, kompiuterinės eros
manipuliacijomis, vien tik tam, kad galima būtų su-
burti žmones  į renginį pabendravimui. Deja, tokia
šiandien Čika gos išeivių auditorija. Vien dėl šios
aukos Algimantas „šventvagiškai” kom piuteriniu
būdu apdorodavo kla sikinius aukso amžiaus sa-
vosios kū rybos  darbus ir dėl to susilaukdavo kri-
tikos.

Kai tik leisdavo galimybės, A. Kezys kiekvie-
ną vasarą atveždavo į Lietuvą naują savo fotopa-
rodą. 

Jis turbūt yra vienintelis meni ninkas, pats bū-
damas iš anos kartos, atvykėlis, išeivių leksika kal-
bant „di pukas”, buvęs DP (pabėgėlių stovyklų gy-
ventojas), sugebantis Amerikoje palaikyti ryšį ir
su jaunąja „trečiabangininkų” karta. Jo namuose,
kai dar sveikata leido, visuomet prigužėdavo pilna
jaunimo, vykdavo ren gi niai, čia lankydavosi daug
kultūros žmonių iš Lietuvos. Man taip pat teko būti
svečiu A. Kezio namuose, kai dingstis susirinkti
buvo vienos laik raščio ,,Amerikos lietuvis” dar-
buotojos gimtadienis. Iš senosios kartos kompa-
nijoje buvo tik žurnalistas Liū tas Mockūnas su
žmona. Vyko gražus  bendravimas,  kur daugiau-
sia buvo jauni žurnalistai, atvykę iš Lietuvos, sa-
votiški vaikiški artistiški spėlionių žaidimai, sve-
čiams pasiskirsčius į dvi grupes, kuriuose atsi-
skleidė kiek vieno kūrybingumas, intelektas, as me  -
ninės savybės. Buvo humoro, iš daigų ir mažai al-
koholio.

Daug metų su fotomenininku A. Keziu ,,Vyz-
džio” redakcija palaikė draugiškus ryšius, būdamas
Lietuvo je jis užeidavo į redakciją... Jis atsiųsdavo
redakcijai amerikietiškų foto žur nalų, buvo nuo-
latinis mūsų skai tytojas, prenumeratorius, pa-
ren gėme apie jo kūrybą publikacijų. Algiman tas pa-
kvietė mane ir padėjo surengti mano fotoparodą
,,Gurbšilio žmonės” Čikagoje, Jaunimo centre,
apie tai parašė  gražų straipsnį „Drauge”.

A. Kezys kasmet stengdavosi su rengti parodas
Lietuvoje. Pastarai siais metais eksponatus išsiųs -
davo, bet pats dėl sveikatos jau negalėdavo  atida-
ryme dalyvauti. 

Tačiau Čikagoje nuolat rengdavo parodas-su-
sitikimus, apie tai jis rašė viename iš vėliausių laiš-
kų: „Kaip gal jau žinote, rengiu savo fotografijų pa-
rodą, kuri vyks tik vieną dieną – šį sekmadienį, gruo-
džio 18 d., nuo 1 val. po pietų iki 8 val. vakaro Jau-
nimo centro žemutinėje salėje (5620 S. Clare mont
Ave., Chicago). Kviečiu Jus ir Jūsų drau gus apsi-
lankyti. Nieko pirkti priverstinai nereikės! Lauksiu
Jūsų visų. Tad iki malonaus pasimatymo. Alg Ke-
zys. 2012 11 12.”

Tokių laiškų iš Algimanto Kezio gaudavo ne
vienas mūsų krašto foto grafas, kultūrininkas.

Tačiau šis laikmetis jau baigėsi ir svarbu, kad
antrosios išeivių kartos menininko A. Kezio pali-
kimas fo tografijos ir filmoteka būtų deramai išsau -
goti.

Valentinas Juraitis – fotomeni ninkas, „Vyz-
džio” redaktorius

In memorIam
Alio! Čikaga.

Algimantas Kezys
VALENTINAS JURAITIS

panašus ir tuo pačiu laikmečiu kurtus brolių Me kų,
pelniusių avangardininkų vardą, filmus). Bene vie-
 nintelis jis yra nufilmavęs rezistencijos veikėją
prelatą M. Krupavičių, kitus politikos ir kul tūros vei-
kėjus. Dalis šios filmotekos saugoma M. Mažvydo na-
cionalinėje bibliotekoje.

Algimantas per savo gyvenimą yra išleidęs per
100 savo ir kitų  kny gų, fotoalbumų. Tai – išeivijos
paveldo įamžinimas, tarp kurių reikėtų paminėti
Kauno, Paryžiaus meno mokyklų auklėtinio Viktoro
Petravi čiaus kūrybos albumą, etnografinį leidinį
,,Pensilvanijos angliakasių Lietuva” ir kt.

O svarbiausi – jo paties fotografijos albumai, ku-
rių išleidimą parėmė broliai jėzuitai, išleido Loyo-
la universiteto leidykla. Tai vieni geriausių jo kū-
rinių, kai juos leidžiant galbūt ne varžė matrialūs lei-
dybos varžtai ir galimybės. Ir iš jų sklinda autoriaus
stiprus vidinių išgyvenimų jausmas, meditacija,
malda. Išėjo šeši nespal vo tos fotografijos urbanis-
tinių peizažų, miesto fragmentų albumai. Šio pe riodo
A. Kezio kūryba pelnytai pa te ko į pasaulinės me-
ninės fotografijos lobyną. Autorius, išėjęs iš kunigo
tar nystės, savo kūryboje toliau tęsė dva sinio ne-
materialaus pasaulio paži ni mą. Jo kūryboje gvil-
denama ir Ana pusybės, Anapilio tema, išvirs tan ti
abstrakčiomis, šviesos ir šešėlių formomis. 

Kaip kunigas teologas, savo tekstinės kūrybos
leidinyje ,,Taisykime viešpačiui kelius” jis disku-
tuoja su Vatikano II susirinkimo sprendimais ir ver-
tinimais, juos kritikuoja, svars to istoriškumą Evan-
gelijoje, istorijos ir mito sankryžas Senajame Testa -
mente.

Savo kūryboje į lietuvišką paletę jis įnešė idea-
listinės filosofijos vėjų, kur šviesa ir forma vaidina
svarbiausią vaidmenį, o ,,žurnalistinės lemiamojo

A. Kezys V. Juraičio nuotr.
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IŠ AteItInInKų gyvenImo

Papilės ateitininkų
įžodžio šventė

„...dirbkim, kovokime dėl Lietu vos!” – šių metų ba-
landžio 12 d. šie Ateiti ninkų himno žodžiai aidėjo šv. Mi-
šių pradžioje Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje, garbingai
įnešant šv. Aloyzo ateitininkų kuopos vėliavą. Tą dieną
Papilės ateitininkai visų savo draugų, artimųjų, mo-
kytojų ir Viešpaties akivaizdoje davė iškilmingą pries-
aiką. Šių metų kovo 25-ąją Papilės šv. Aloyzo ateitinin-
kų kuopos 13 kandidatų Papilės Simono Dau kan to gim-
nazijoje, savo kuopos patalpose, laikė egzaminą, norė-
dami tapti tikraisiais JAS (Jaunųjų ateitininkų sąjun-
gos), MAS (moksleivių), SAS (studentų) nariais. Tačiau
įžodžiui (Dvasios vado klebono Jono Jucio pasiūlymu)
ateitininkai pasirinko balandžio 12-ąją – Atvelykį ir die-
ną, kai buvusiam kuopos Dvasios vadui ir Papilės kle-
bonui a. a. kunigui Aloyzui Orantui būtų sukakę 60 metų.
Ateitininkiškas įžodis buvo ir savotiška simbolinė dva-
sinė dovana buvusiam klebonui.

Papilės šv. Aloyzo ateitininkų kuo pa – viena iš
gausiausių (jei ne pati didžiausia) kuopų visoje Ateiti-
 ninkų federacijoje. Didelė šeima – dau giau ir rūpesčių,
problemų, sun kumų, bet didesni ir džiaugsmai. Būti at-
eitininku tikrai nelengva, tai didelis savęs, savo valios
bei tikėjimo ir meilės ar pašaukimo išbandymas. Bet su-
sėdus prie šventinio stalo, pamatai, jog Papilės šv. Aloy-
zo kuopos ateitininkų šeimyniškumo principas toks šil-
dantis ir savas, kad jis vėl ir vėl kviečia naujiems dar-
bams, naujai veiklai – Donorystės akcijai, piešinių
konkursui, Motinos dienos šventei... Dar maloniau,
kai išgirsti kitų žmonių, tokių, kaip sekmadienį Atei-
tininkų federacijos valdybos na rio Pauliaus Aurylos, žo-
džius: ,,kokie stebėtinai šviesūs ir maloniai šildantys jūsų
kuopos vaikų  veidai... Juk taip paprasta ir taip svarbu:
šviesti ir šildyti...”

Genovaitė Pundziuvienė
Papilės šv. Aloyzo ateitininkų kuopos  globėja, 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytoja

Visų Šiaurės Amerikos 
ateitininkų metinis susirinkimas

2015 m. birželio 6 d. nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. Čikagos laiku vyks visų Šiaurės Ame-
rikos ateitininkų narių susirin ki mas. Pagrindinė susirinkimo vieta – Ateitininkų
namai, Le mont, IL. Planuojama tiesioginė vi deo-konferencija, kurioje internetu
galės dalyvauti ateitininkai iš kitų Šiaurės Amerikos vietovių. 

Be įvairių diskusijų ir praneši mų, programoje numatomos tarybos, valdybos  ir sąjun-
gų valdybų metinės ataskaitos, taip pat naujų tarybos bei revizijos komisijos narių rinkimai.
Raginame visus pagalvoti: ar norėtumėte patys kandidatuoti? o gal į kandidatus siūlyti kitą?
Artimiausiu laiku pateiksime informaciją, kaip pristatyti savo ar kito kandidatūrą.

Š. Amerikos ateitininkų taryba

Sendraugių-2 ateitininkų stovykla • birželio 28 – liepos 2d.

Ateitininkų
vasaros 
stovyklos

Jaunųjų ateitininkų sąjungos (JAS) stovykla • liepos 18–25 d.

Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) stovykla • liepos 6–17 d.

Kviečiami visi šeimos nariai. Registracija jau prasidėjo. Registruokitės el. paštu rašydami: sendrau-
giai2@gmail.com Prisijunkite prie Facebook puslapio:  Sendraugiai 2 ir pamatysite, kokia smagi
stovykla! 

Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems pradžios mokyklos mokiniams nuo 7 iki 14 metų am -
žiaus. Visa stovyklos programa yra vedama lietuvių kalba ir tikimasi nuoširdžių stovyklautojų
pastan gų kalbėti tik lietuviškai. Registruokitės internetu: http://mesjas.org/stovyklos/

Kviečiami gimnaziją lankantys moksleiviai. Registruokitės internetu, adresu mesmas.org.  Stovykla
prasidės iškart po Dainų šventės.

Kviečiami visi šeimos nariai. Registracija naujiems stovyklautojams jau prasidėjo. Norintys užsi re-
 gist ruoti prašomi skambinti Rūtai Kulbienei ne anksčiau 12 val. p. p. (Čikagos laiku), tel. 708-442-
4911.

Sendraugių ateitininkų stovykla • liepos 26 – rugp. 2 d.

Vartotų daiktų 
išpardavimas

ateitininkų namų
garaže

Birželio 11,12,13 ir
18,19, 20 d.

8 val. r. – 2 val. p. p
Ateitininkų namuose

1380 Castlewood Drive
Lemont, Illinois

Kviečiame prisidėti! 
Paaukokite savo

nebebrangina mą turtą šiam
didžiam išpardavimui.
Susitarus su Raminta

Marchertiene (tel.
630-243-9488) galėsite palikti

savo daiktus prie Ateitininkų
namų ga ra žo. Norintiems už

paaukotus daiktus bus išduotas kvitas.

Išpardavimas parems Ateitininkų namų veiklą.

ALRKF jaunimo stovykloje

DAINAVOJE, Manchester, MI

Naujieji Papilės ateitininkai (iš k.): 1-oje eilėje – Mantas Lapėnas, Kotryna Narkutė, Ignė Laurynaitė, Lolita Mi -
lie šiūtė, Andželina Rim kutė, Austėja Nociūtė, Viktorija Baliulytė, Deimantė Damonskytė, Ugnė Norkutė, Gabija
Kupstytė; 2-oje eilėje – Telšių ateitininkų valdybos pirmininkas Paulius Auryla, klebonas Jonas Jucys, Girmantė
Brau kylaitė, Simona Gauronskaitė, Ugnė Stakutė, globėja Genovaitė Pundziu vienė. 

Venantos Bernotaitės nuotr.

Sveikinimai iš Žemaitijos!
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– Teigi: ,,Aš miesto vaikas”. Kaip
mies to vaikas susidomėjo poezija?

– Miesto vaikas, visas vaikystės
vasaras praleidęs kaime, vaikščiojęs
basomis po pievas ir per akmenis, iš-
 braidęs visus miško upelius ir rugių
laukus, jodinėjęs ką tik „prajodinėtais
ir palaužtais” arkliais (nuo jaunų die-
nų iki 16 metų), trykštantis optimizmu
ir energija niekada nestokojantis ir ne-
ieškantis žodžio, vieną ru dens dieną grį-
žo i miestą ir nesuprato, kas atsitiko.
Būnant toje pačioje pa talpoje, kur buvo
ir kitas, seniai jau pažįstamas žmo-
 gus, prarado Dievo duotą dovaną kal-
bėti. Miesto vaikas, susitikęs kitą tokį
patį miesto vaiką, nuo tos akimir kos ne-
mokėjo, o gal ir negalėjo savo jausmų ir
norų išreikš ti garsiai. Nes bijojo. Bijo-
jo pats sa vęs. Tada pradėjo rašyti. Taip
gimė pirmosios eilės. Netikėtai ir ne-
pastebimai. Taip susipažinau su poe-
zija. Ir iki šios dienos, jei jausmų ne-
moku išreikšti KITAIP – ra šau. Ir nie-
kada nerašau vien tam, kad rašyčiau.
Ir taip jau beveik 20 me tų...

Niekada neieškojau skaitytojo.
Niekada niekas, net artimi draugai, ne-
žinojo, negalėjo net pagalvoti, kad yra
ir kitokia Aš.  Pirmąją savo knygą
„Kai akyse suspindi ilgesys...” išleidau
surinkusi visus eilėraščius, skirtus
tam kitam „miesto vaikui”, nes nega-
lėjau daugiau laikyti jų savyje ar stal-
čiuje. Norėjau atsikratyti tų visų jaus-
mų. Ir galiu pasakyti, kad man tik rai
pavyko. Ir palengvėjo. Dabar net ne-

prisimenu savęs tokios, kokia buvau.
Vienintelis dalykas, ką turiu, tai žo-
džiai ant balto popieriaus. Ir kitokią
Aš.

– Ruošiesi išleisti antrąją savo poezi-
jos knygą. Pirmąją dedikavai mylimajam,
o antrąją žadėjai skirti savo mamai. Ar iš-
tesėjai žodį?

– Pirmąją knygą dedikavau „Tam,
kurį mylėjau”. Jis niekada nebuvo
mano „mylimasis”. Man tai dvi skir-
tingos sąvokos, kurias žmo nės dažnai
linkę sutapatinti. 

Antrą knygą dedikavau mamai,
kaip ir žadėjau tai padaryti, 2006-aisiais

pristatydama savo pirmąją. Antro rin-
kinio eilėraščiai, lyrinio persona žo
išgyvenimai, pagrindinės temos – nu-
sivylimas, viltis, gyvenimo prasmės
ieškojimas, kuriose daug kas įžvelgs ir
meilę, nes ji yra neatsiejama visa ko
dalis. Tie išgyvenimai bu vo artimi
mano mamos išgyvenimams, kuriuos
ji patyrė pati būdama tokio pat am-
žiaus, kaip ir aš, kai  apie tai rašiau. To-
dėl knygą dedikavau jai, o ne tam,
kas įkvėpė parašyti tuos eilėraščius.
Tik patys susidūrę su vienais ar kitais
jausmais, situacijomis, viską supran-
tame ir suvokia me kitaip nei kad gir-
dime apie tai pasakojančius kitus. Vis-
kam yra sa vas laikas. 

– Pirmojoje savo knygoje rašei: „Eilė-
raščiai man gimsta nejučia – iš skausmo ir
kartėlio”. O iš meilės eilė raščiai gimsta? 

– Man atrodo, kad jie visi gimsta
iš Meilės. Meilė yra gudri, – ji niekada
nevaikšto viena. Meilė ateidama atsi-
veda ir džiaugsmą, ir liūdesį, ir neri-
mą, supratimą, užuojautą, kan try bę ir
nekantrumą. Atsiveda ir skausmą, ir
kančią, tikėjimą, viltį... Meilė yra dos-
ni ir maloninga. Tuo pa čiu Meilei ne-
trūksta ir žiaurumo – būna, kad ji ima
ir apkartina kieno nors gyvenimą.
Tada atsiranda kar tėlis... Todėl meilė
niekada nesibai gia – ji visur, su visais,
ir visada. Pla čiąja prasme. Norime
mes to ar ne. Įžūloka ta meilė, tiesa?

– Kokie eilėraščiai – visiškai nauji ar se-
niau parašyti – sugulė į naująją knygą?

– Šiuo metu pasirodys dvi knygos
– antras papildytas pirmosios knygos
leidimas, į kurią įtraukiau keletą nau-
 jų eilėraščių ir eilėraščius, kurie ne-
priklausė rinkiniui, bet per ilgus me-
tus tapo dainomis. Pirmoje knygoje –
seniai rašyti, patys pirmieji eilė raščiai,
tekstai nesudėtingi, lyriški. 

Pasirodys ir nauja knyga, kurią
pristatysiu rudenį. Prieš antros knygos
pristatymą norėjau skaitytojus ar klau-
sytojus, gyvenančius čia, supa žin dinti
su tuo, kas jau buvo žinoma kitiems.
Tačiau negalėjau to padaryti anks-
čiau, nes neturėjau nė vienos knygos.
Visos jos seniai išparduotos. Vietiniai

kūrybingi ir talentingi žmo nės įkalbėjo
mane „nesislėpti”, Ri mantas Paže-
meckas parašė keletą naujų dainų pa-
gal jo pasirinktas ei les, kaip ir muzikas
Ričardas Sokas. Bandysime su tuo su-
pažindinti ir kitus, kam tai artima ar
įdomu.

– Kaip atrenki eilėraščius į knygą?
– Turiu paruošusi 6 rinkinius, ku-

rių visų neturiu galimybės iš rauk ti į
dienos šviesą. Tai, žinoma, ne visi
mano eilėraščiai, kuriuos esu pa ra šiu-
si. Per tiek daug metų turiu daugiau
nei tūkstantį... Nustojau skai čiuoti
prieš kelerius metus, nes tai iš tikrų-
jų nėra svarbu. Man knyga – tai tam
tikras mano pačios gyvenimo etapas.
Ji surinkta arba galvojant apie konk-
retų asmenį, kuris ar kuri buvo tuo-
metinė mano mūza, mano įkvėpimas,
arba pasirenku temą, ir rūšiuoju taip
(kaip kad nutiko su paskutinio rinki-
nio eilėraščiais, kurį baigiu surinkti).
Net nesiruošiu slėpti, kad labai didelė
dalis jų – autobio grafiniai. Nesu ta,
kuri rašytų vien tam, kad rašytų. Nors
kai studijavau universitete, Kūrybinio
rašymo ir literatūros dėstytoja liepė ra-
šyti kas rytą po lapą vos tik nubudus,
net jei tai būtų sapnas, padrikos min-
tys, ar eilės. Turiu ir tokių. Jie kitokie
nei tie, kurie ateina savaime.

– Ar iš visų eilėraščių gali išskirti vie-
ną, kuris Tau ar čiau siai širdies, kuris at-
spindėtų Tave pačią?

– Man asmeniškai mano pačios pa-
rašytas gražiausias eilėraštis yra „Mei-
lė” (2002 m.). Įtraukiau jį į pa kar totinį
pirmosios knygos leidimą, nors jis
tam rinkiniui ir nepriklauso. Jis yra ta-
pęs daina. Ir pagal jį parašyta ne vie-
na, bet net kelios melodijos, – skirtin-
gų atlikėjų, įskaitant poezijos impro-
vizatorių atlikėjus, kurie darydami
savo renginius kiekvieną kartą tą patį
eilėraštį pristato ar im provi zuoja ki-
taip.

– Kas yra kūrybinė drąsa? Ar nebaisu
apsinuoginti, atverti slap čiausias mintis? 

– Žinoma, kad baisu. Tačiau ne ga-
liu meluoti sau ir būti nenuoširdi su
pačia savimi, kai rašau. Kam tada iš
viso rašyti? Tai ir yra kūrybinė drą sa.
Tokia ta mano filosofija. Ne žinau. kaip
ir dėl ko rašo kiti, bet aš rašau tada, kai
nesugebu minčių ar jausmų išreikšti
kitaip, ar parodyti to veiksmais. Turiu,
žinoma, labai „drą sių” eilėraščių tabu
temomis (to mis, kuriomis ne su visais
žmonėmis, net artimais, galima kalbėti
ir šiaip), ta čiau man, sulaukus tiek
metų, kiek sulaukiau, tabu nėra. Man
niekas nebaisu. 

Baimė atsiranda skaitytojui, ku ris
skaito, vėlgi, savo paties pasirin kimu,
nes jo niekas neverčia to daryti, ir ste-
bisi „santūrumo” stoka, autoriaus ties-
mukumu, ar krapšto galvą nesupras-
damas apie ką čia tame eilė raštyje
kalbama. Tačiau kūryba, kaip ir ta-
pymas, kaip ir muzika, ar bet kuri kita
meno šaka ir yra tuo nuo stabi, kad tas
pats kūrinys, šiuo atveju eilėraštis,
sukelia skirtingus jausmus skirtin-
giems skaitytojams. Mes juk visi kaž-
kuo unikalūs, išskirtiniai ir turime
šiek tiek kitokį supratimą apie tą patį
dalyką. Kai galiu nerašyt – nerašau. Pa-
prasčiausiai gyvenu ir iš gyvenu, ką
reikia išgyventi.

Ne visiems eilėraščiams bus lem-
 ta išvysti dienos šviesą ir pasiekti
skaitytoją. Apnuoginti savo sielą, at ver-
ti ją visiems yra labai liberalu, tačiau
tikriausi jausmai slypi ten, ką galima
perskaityti tik tarp eilučių, ir kas ne-
išrėžta tiesiai į akis.

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 sąskaitos

Nukelta į 11 psl.

nerašytI
negalIu...

Poetė Sandra Avižienytė Asmeninio albumo nuotr.

Skaitytojau, kada paskutinį kar tą,
įsitaisęs ant sofos, spragsint židi nio
ugnelei skaitei eiles? Nepameni? Ir
ar gali, žmogau, prisiminti, kai nuo
to bėgimo, skubėjimo, vartojimo,
nebeturi laiko ramiai pasėdėti. Ei-
lė raščiui reikia skirti laiko, reikia tam
tikro susikaupimo, lėtumo. Deja…
Ne lepina mus poezijos vakarais ir
mūsų poetai, todėl smagu, kad ge-
gu žės 1 d., penktadienį, 7:30 val. v.
Pa saulio lietuvių centre Lemonte
Lietu vių dailės muziejuje vyks Sand-
ros Avi žienytės muzikinis poezi-
jos va ka ras ir knygos, kurią iliust-
ravo Jur gita Maslauskaitė, sutiktu-
vės. O ką pati Sandra mano apie
poeziją, apie rašymą? Kaip gimsta
eilės?
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRtAS

„Atlantic Express” – 6-tąjį kartą 
į viršų iškėlė ALTL čempionų taurę

Amerikos lietuvių tinklinio lygos
(ALTL) čempionato nugalėto-
jais tapo „Atlantic Express”

tinklininkai, ku rie apgynė praėjusiais
metais iškovo tą ALTL čempionų vardą.
9-ojo išeivijos lietuvių tinklinio ly gos se-
zono aukščiausiais apdovanojimais
„Atlantic Express” komanda pasida-
bino jau šeštąjį kartą.

Balandžio 12 d. vykusiose lemia mo-
se ALTL finalo rungtynėse „Atlan tic
Express” 3:1 (25:19, 18:25, 25:21, 25:16) pa-
laužė niekaip iki ALTL vir šūnės neuž-
kopiančius „Panevė žio” tinklininkus. 

Ir pernai šios dvi komandos ko vojo
ALTL finale – ir tąkart stipresnė buvo
„Atlantic Express” komanda. Jai šį se-
zoną atstovavo ir čempionais tapo šie
tinklininkai: Justas Pagojus, Vitalis
Mykolaitis, Konstantinas Ar chipovas,
Kastytis Latvys, Žydrūnas Širvinskas,
Kurt Steuer, Chris Toth.

Įnirtingoje kovoje dėl bronzos me-
dalių „Gubernijos” komanda re zul tatu
2:1 (25:23, 19:25, 25:23) palaužė pagirtinai
kovojusius „Nemuno” tinklininkus.
Penktoji vieta be kovos ati teko „Šiau-
lių” komandai, kuri nesulaukė savo var-
žovų – svečių iš Bulga rijos „BG Team”
tinklininkų.

Geriausio čempionato žaidėjo pri-
 zą – MVP – iš ALTL vadovo Min daugo

Floridoje, Palm Beach mieste, vykusiose Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auk-
lėjimo sporto sąjungos (ŠALFASS) senjorų (vyresni nei 35 metų amžiaus) 5-ių ko-
mandų krep šinio turnyro nugalėtojais tapo Čika gos „Atleto” krepšininkai. 

Vos šešiese visą turnyrą žaidusi „Atleto” komanda, finale 15-os taškų skirtu-
mu nugalėjo „Orlando” (FL) lietuvius.

Treti liko Čikagos „Žalgirio” krep šininkai, kurių garbę gynė ir legendinės Kau-
no „Žalgirio” komandos žaidėjas Mindaugas Lekerauskas. Kovoje dėl bronzos me-
dalių „Žalgi ris” vos vienu tašku įveikė Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) ge-
 riau sius mėgėjus – „Jaguaro” krepši nin kus. Penktoji vieta atiteko varžybų šeimininkų
– Palm Beach „Stum bras” komandai.

ČLKL finale – patirties ir jaunystės akistata 
12-ojo Čikagos lietuvių krepšinio

lygos (ČLKL) čempionato finale ba-
 landžio 18 d., šeštadienį, kovos lygos
senbuviai bei keturiskart ČLKL čem-
pionai „Radviliškio” krepšininkai ir ly-
gos debiutantė bei reguliariojo se zono
nugalėtoja „Juodkrantės” ko man da.

Patirties ir jaunystės komandų
akistata žada intriguojančią dvikovą,
kurios nugalėtoją nuspėti gan sunku.
Tą, beje, parodė ir du šio sezono tar-
pusavio susitikimai. Reguliariajame se-
zone abi komandos pasidalino po per-
galę: pirmose rungtynėse 74:71 nuga-
lėjo „Juodkrantė”, o atsakomojoje dvi-
kovoje 86:64 stipresni buvo ČLKL čem-
pionų titulą ginantys „Rad viliškio”
krepšininkai.

Jaunieji „Juodkrantės” krepši-
 nin kai pusfinalio varžybose gan ne sun-
kiai dukart, rezultatais 79:58 ir 82:65 nu-
galėjo savo žaidimo braižo taip ir ne-
atradusią „Švyturio” ko man dą. 

Žymiai sunkiau kelią į finalą pra-
siskynė „Radviliškio” krepšininkai,
kurie dėl ČLKL taurės penktą kartą ko-
vos dėka palankesnio tarpusavio rung-

tynių su „Lituanica” taškų santykio:
pirmame, šeštadienio, susitikime 79:71
stipresni buvo radviliš kiečiai, o kitą
dieną vykusiose antro se pusfinalio
rungtynėse nugalėtojams jokio
džiaugsmo nesuteikusią pergalę 77:72
iškovojo „Lituanica”.

ČLKL „Iššūkio” taurės varžybų fi-
nale kovos Panevėžio „Lietkabelio” ir
„Stumbro” krepšininkai. Regulia raus
sezono varžybose abu kartus ne žymiai
stipresnis buvo „Stumbras” (64:59 ir
58:52).

„Lietkabelis” pirmose pusfinalio
varžybose 62:56 nugalėjo „Vilniaus”
krepšininkus, tad ir minimalus pra lai-
 mėjimas 65:66 antrose tarpusavio rung-
tynėse jiems atvėrė kelią į fi nalą.

Žymiai mažiau jėgų pasiekti fi-
na lą prireikė „Stumbro” krepšinin-
 kams, kurie dukart – 78:55 ir 80:63 nu-
 ga lėjo jauniausią ČLKL komandą „Pri-
ma-Lituanica”. Šiose pergalingose
rungtynėse sublizgėjo „Stumb ro” ko-
mandos vedlys Juozas Balčiū nas, per
abu susitikimus į varžovų krep šį įme-
tęs po 31 tašką.

Stipriausi – Čikagos „Atleto” krepšininkai 

Pirmaisiais ČLKL mėgėjų lygos fi-
nalininkais tapo reguliariojo sezo no
nugalėtoja „Jaguaro” komanda, ku ri
dukart 46:42 ir 66:40 nugalėjo Pa saulio
lietuvių centro (PLC) koman dą. „Ja-
guaro” varžovais finale bus „Ar kos” ko-
manda, kuri rezultatu 67:63 nugalėjo

„Britės” krepšininkus.
Balandžio 18 d., šeštadienį, vyks

12-ojo ČLKL sezono finalai. Varžybų
pradžia – 1 val.  p. p. (pabaiga – 9 val. v.).
Visų rungtynių laikus galima ras ti
oficialiame ČLKL puslapyje –
www.clkl.net.

„Atlantic Express” komanda karaliauja išeivijos lietuvių tinklinio čempionate – ALTL čem-
pionais jie tapo 6-ąjį kartą! 

Čikagos „Atleto” krepšininkai – ŠALFASS žaidynių nugalėtojai (iš k.): Edvinas Ma-
jus, Andrius Virbickas, Sigitas Kazlaus kas, Algirdas Kubilius, Ramūnas Žemaitis ir
Aivaras Majus.

Jankūno rankų atsiėmė nu galė-
tojų komandos narys Vitalis
My kolaitis. Be apdovanojimų
neliko ir jo komandos draugai
Justas Pagojus ir Chris Toth.
Įvertinimo ir pagerbimo su-
laukė ir Edvinas Karalius, Ry-
tis Rutkūnas (abu – „Panevė-
žys”), Ed vi nas Šilinskas („Gu-
bernija”) bei trys sėkmingai
šiame sezone pasirodę ALTL de-
biutantai – Karolis Abrutis
(„Panevėžys”), Monika Pa-
škauskaitė („Nemunas”) ir
Kristupas Aleknavi čius („Šiau-
liai).

Šių metų pabaigoje tinkli-
ninkai pradės jubiliejinio – 10-
ojo ALTL se zono varžybas. Jose
organizatoriai kviečia daly-
vauti visas norinčias koman-
das!

ALTL vadovas M. Jankūnas čempionato geriausio žai-
dėjo (MVP) prizą įteikė V. Mykolaičiui (k.).

Medaliu džiaugėsi ir pats jauniausias tink-
linio sirgalius. 
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Griežtinamas pasieniečių vykimas į užsienį

Britanija tikrina visus išvykstančius iš šalies

Briuselis (ELTA) – Europos Ko mi-
sija (EK) JAV bendrovei  „Google” pa-
teikė kaltinimus dėl konkurenci nių
įstatymų pažeidimo. Informaci nių tech-
nologijų milžinė, įtariama, sis temingai
kreipusi vartotojus į sa vo produktus ir
paslaugas iš paieškos rezultatų. Ben-
drovei už tokius pažeidimus gresia di-
džiulė bauda.

Pasak Europos komisarės konku-
 rencijos klausimais Margrethe Vesta-
 ger, korporacija „Google” turi per de-
 šimt dienų pateikti atsakymą į kalti ni-
mus. Anot M. Vestager, jai nerimą ke-
lia „neteisinga pirmenybė”, kurią
„Google” teikia savo produktams pa ieš-
kos rezultatuose. 

EK ištyrė kaltinimus, kuriuos prieš

korporaciją „Google” per laikotarpį
nuo 2010 me tų iškėlė tokios bendrovės
kaip „Mi cro soft”, „Tripadvisor”,
„Streetmap” ir kitos. Jos skundžiasi dėl
„Google” politikos paieškos sistemos re-
zul ta tuose teikti pirmenybę savo pro-
dukcijai ignoruojant konkurentes.

Konkurentės atkreipė EK dėme sį,
kad „Google” paieškos sistema tei kia
pirmenybę nuorodoms į korporacijos
paslaugas „Google+”, „Google Maps”,
„YouTube”, taip kenkdamos kitoms
bendrovėms.

Ekspertų nuomone, šios bylos
svarstymas gali užsitęsti kelerius me-
 tus, o tuo atveju, jeigu „Google” kaltė
bus pripažinta, korporacijai gresia šim-
tų milijonų dolerių baudos.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIetUvA IR PASAULIS

Nužudytas V. Janukovyčiaus bendražygis

Vilnius (ELTA) – Vyriausybėje
balandžio 16 dieną apdovanoti Pa sau-
 lio tautų teisuoliai, Antrojo pasau li nio
karo metais gelbėję žydus nuo ge noci-
do. Premjeras Algirdas Butke vičius
pabrėžė, kad Pasaulio tei suo liai pa-
smerktiesiems grąžino viltį ir esminę
žmogaus teisę gyventi.

Šiemet Pasaulio tautų teisuoliais
pripažinti velioniai Adolfas Baliutis,
Ona Baliutienė, Juozas Balutis, Jo-
 nas Greičius, Marijona Greičiuvienė,
Stasė Jagutienė, Juzefa Petrauskie nė,
Anastazija Vasiliauskienė, Matil da
Zubrienė ir Antanas Zubrys. 

Izraelio Valstybės ambasadorius
Lietuvoje Amir Maimon Teisuolių ar-

timiesiems įteikė Garbės raštus ir me-
dalius, kuriame iškalti žodžiai: „Iš-
gelbėjęs vieną gyvybę – išgelbėja visą
pasaulį”.

Kasmet visame pasaulyje Izrae lio
valstybė siekia tinkamai įvertinti tuos
žmones, kurie Antrojo pasauli nio karo
metais gelbėjo žydus nuo na cių geno-
cido. Teisuolių vardai įrašomi į Garbės
sieną Jeruzalėje, Yad Vashem muzie-
jaus teritorijoje, įkurtame Pasaulio
tautų teisuolių sode. Šios ypač svarbios
pagerbimoiškilmės vyksta jau antrą
dešimtį metų. Iš viso 877 Lietuvos pi-
liečiai yra pripažinti Pasaulio tautų tei-
suoliais. 

Kijevas (ELTA) – Kijeve su šauti-
 nė mis žaizdomis rastas buvusio Uk rai-
nos prezidento Viktoro Januko vy čiaus
bendražygio, opozicijos politiko Olego
Kalašnikovo kūnas. 

Tai dar viena įtarimais apaugusi
mirtis. Per pastaruosius tris mėne-
sius rasti negyvi aštuoni V. Januko vy-
čiaus bendražygiai. Manoma, kad visi
jie nusižudė, tačiau neatmetama žmog-
žudystės versija. Taip pat svars toma,
kad politikai galėjo būti priversti nu-
sižudyti. 

Ukrainiečiai su šiomis mirtimis
sieja dabartinės provakarietiškos vy-
 riausybės šalininkus, taip pat ir opo-
nentus. Pažymima, kad iki šiol nesu-
laikytas nė vienas įtariamasis, galimai

prisidėjęs prie mirčių. Taip pat neaiš-
kūs šių mirčių motyvai.

O. Kalašnikovas buvo susijęs su
„Antimaidano” protestais, rėmusiais
nuversto prezidento V. Janukovy čiaus
vykdomą politiką. Be kita ko, jis buvo
Aukščiausiosios Rados deputatas ir V.
Janukovyčiaus vadovauja mos Regionų
partijos narys.

Vieni šaltiniai teigia, kad O. Ka laš-
nikovo kūnas buvo rastas netoli jo
buto Kijeve, kiti – kad kūnas aptiktas
bute.

„Laisvosios Europos radijas” pra-
nešė, jog O. Kalašnikovas turėjo in-
formacijos apie „Antimaidano” ju dė-
jimą, todėl tai galėjo tapti jo nužu dymo
motyvu.

Vilnius (BNS) – Po žvalgybos per-
 spėjimų apie Lietuvos pasieniečių ver-
bavimą Baltarusijoje, Valstybės sienos
apsaugos tarnybos (VSAT) vadas su-
griežtino jų vykimo į užsienį tvarką.

VSAT vadas Renatas Požėla nu-
rodė pasieniečiams, tarnybos ir as-
meniniais tikslais vykusiems į už sie-
nio valstybes, išskyrus NATO, Europos
Sąjungos ir Šengeno erdvės šalis,
VSAT imuniteto padaliniams pateik-
ti užpildytą atitinkamą klau simyną.

Be to, pasieniečiams nurodyta prieš
vykstant į užsienio valstybes tar nybos
tikslais kreiptis į VSAT imuniteto pa-
dalinių pareigūnus konsultacijos dėl ga-
limų grėsmių kelio nės metu. Vykstant
asmeniniais tikslais tokios konsulta-
cijos yra reko menduojamos.

Valstybės saugumo departamen-
tas kovo pabaigoje paskelbė, kad per-
nai suintensyvėjo Baltarusijos ban dy-
 mai verbuoti į Baltarusiją vyksta nčius
Lietuvos institucijų pareigū nus.

„Ypatingai ‘patogus’ Baltarusijos
saugumo tarnybų taikinys yra VSAT
bei VRM teritorinių padalinių pa rei-
gūnai, kurie reguliariai vyksta į Bal-
tarusiją įsigyti pigesnių prekių ar ki-
tais ne tarnybos tikslais”, – rašoma
VSD ataskaitoje.

Anot dokumento, Baltarusijos
KGB labiausiai domina informacija
apie Lietuvos VSAT ir policijos teri-
torinius padalinius: personalą, parei-
 gūnų skaičių, patalpas, transporto
priemones, ginkluotę, valstybinės sie-
 nos apsaugos technines priemo nes.

Londonas (Anglija.lt) – Pagal nau-
ją Vidaus reikalų ministerijos nusta-
tytą tvarką Britanija pradeda visų
šalį paliekančių keleivių asme ninių
duomenų patikrą ir rinkimą. Patikros
postai atsiras visuose sienos perėjimo
punktuose, jūrų bei oro uostuose. 

Už transporto kontrolę atsakingi
pareigūnai nuo šiol fiksuos duomenis
apie visus keliautojus, paliekančius
šalį komerciniais lėktuvų, jūrų ir trau-
kinių reisais. 

Patikrinimai labiausiai paveiks
keliaujančiuosius Lamanšo sąsiaurį
kertančiais keltais bei traukiniais.

Vyriausybė aiškina, kad naujoji
tvarka yra skirta kovai su nelegalia
imigracija ir sukels „mažiausią iš ga-

 limų” sutrukdymų. Tikimasi, kad pri-
 valomas pasų tikrinimas leis sekti
įtariamųjų nusikaltėlių ir teroristų
judėjimą. 

Pirmąjį mėnesį visi išvykstan čių-
 jų pasai bus skenuojami, tačiau sie-
 kiant išvengti nepatogumų tik ketvir-
tadalio jų savininkų bus reika laujama
papildomai patvirtinti jų pase nuro-
dytus asmeninius duomenis.

Nuo antrojo mėnesio pradžios pa-
pildomo duomenų patvirtinimo bus
reikalaujama iš pusės keliautojų, o
nuo birželio vidurio – iš visų.

Atvykstančiųjų į šalį pasų kont-
rolė bus toliau vykdoma šiuo metu ga-
liojančia įprasta tvarka. 

Vasarą popiežius lankysis Lotynų Amerikoje

Roma (Vatikano radijas) – liepos 6–
12 dienomis Popiežius lankysis Ekva-
dore, Bolivijoje ir Paragvajuje. Popie-
žius Pranciškus kelionę tu-
rėtų pradėti liepos 6 d. at-
vykdamas į Ek vadoro sos-
tinę Kitą, nuo liepos 8 d. tu-
rėtų lankytis Bolivijoje, o
nuo lie pos 10 d. – Paragva-
juje.

Kelionė į tris Lotynų
Amerikos šalis bus antra-
sis popiežiaus Pran ciškaus
vizitas šiame kontinente.
Pirmą kartą jis po išrinki-
mo į savo žemyną buvo su-
grįžęs 2013 vasarą, dalyva-
vo Rio de Janeire vykusio-
se Pasaulio jaunimo die-
nose.

Oficialiame Vatikano

komunika te nurodoma, jog popiežiaus
kelionės išsami programa bus praneš-
ta arti miausiu metu. 

Pagerbti Pasaulio tautų teisuoliai

Vilnius (URM info) – Užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius pa-
tvirtino, kad Lietuva neatsakė ir neke-
tina atsakyti į Rusijos notą dėl mūsų ša-
lies Ukrainai esą tiekiamų ginklų.

„Nemanome, jog tai būtų tikslinga.
Nematome priežasčių atsakinėti arba
teisintis tiems, kurie patys paž eidžia
įstatymus, ir tai daro nuolat”, – pabrė-
žė diplomatijos vadovas.

Lietuvos ambasada Maskvoje ga vo
Rusijos užsienio reikalų ministerijos
notą vasario pabaigoje. Joje aiškinama,
kad Lietuvos teikiama karinė pagalba

Ukrainai neatitinka mūsų šalies prisi-
imtų tarptautinių įsipa rei gojimų gink-
lų eksporto srityje ir pažeidžia Europos
Sąjungos (ES) Ta rybos bendrąją pozi-
ciją, Sutarties dėl prekybos ginklais
nuostatas.

Kaip pažymėjo Lietuvos URM,
svarstant su karinės įrangos  eksportu
susijusius klausimus griežtai laiko-
masi visų Sutarties dėl prekybos gink-
lais nuostatų, ES Tarybos bendrosios po-
 zicijos, kitų tarptautinių teisinių in st-
rumentų ir nacionalinės teisės reika-
lavimų.

Lietuva neketina atsakyti į Rusijos notą

Kaunas („Kauno žinios”) – Bal-
 tijos jūroje pastaruoju metu aptikti įdo-
miausi nuskendę senoviniai laivai
bus globojami valstybės – dešimt jų
įtraukta į Nekilnojamojo kultūros pa-
 veldo vertybių sąrašą.

Laivai į saugojamų objektų są-
 rašą įtraukti siekiant užkirsti kelią plė-
šikavimui. Nardytojams artintis prie
šių laivų nebebus galima.

Prie Juodkrantės aptikę nuskan-
 dintą vokiečių povandeninį laivą U-580
ir po kurio laiko vėl ten nardę moks-
lininkai pastebėjo, kad kažkokie pik-
tadariai mėgino išlupti perisko pą.
Kiek anksčiau plėšikai apšvarino jūros
dugne prie Klaipėdos gulintį didelį
transporto laivą „Fussiler”.

Dabar į valstybės saugomų jūros
kultūros paveldo objektų sąrašą iš vi -
so įtraukta 13 Lietuvos pakrantėse
nu skendusių senovinių laivų. Tarp jų

yra dar XVI–XIX amžiais plaukiojusių
medinių burlaivių liekanų. Jie pažy-
mėti jūrlapiuose, aprašyti, tačiau ar-
cheologai tikslių koordinačių saugumo
sumetimais neatskleidžia.

Lietuvos pakrantėse atrasta apie
60 nuskendusių laivų liekanų. Šis są-
rašas nėra baigtinis.

Jūroje nuskendusius laivus saugos valstybė

ES baudžia „Google”

Popiežius Pranciš kus. Reuters/Scanpix

Nuskendęs laivas. Jūra24.lt 



Š. m. gegužės 1–15 d. vyks rinkimai
į JAV LB Tarybą. Tęsiame balandžio 16 d. laidoje

pradėtą supažindinimą su kandidatų sąrašu. Visą informaci-
ją apie rinkimų sąlygas ir eigą rasite JAV LB Tarybos rinkimų svetainėje:
www.rinkimai2015.us/vote.
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BALS
UOK

michigano apygarda
ALmAnTAS gALVAnAUSKAS

Profesija: Profesorius

Apylinkė: Detroito apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Michigano
apygarda

Amžius: 51 m.

Apie kandidatą: 

Esu aktyvus ,,Žibu-
rio” lituanistinės mo-
kyklos Detroite tėvų
komiteto narys. Pa-
dedu organizuoti
įvairius mokyklos
renginius.

Esu fizikas, lazerių ir
lazerinių taikymų
specialistas, daugiau
kaip 100 mokslinių straipsnių ir  per 30 išra-
dimų (US PTO) autorius. Nuo 2002 metų esu
Michigano universiteto profesorius, kur dės-
tau ir vedu mokslinius tyrimus EECS depar-
tamente.

Norėčiau aktyviau dalyvauti Lietuvių Ben-
druomenės veikloje, kur, manau, galėčiau
naudingai pritaikyti savo patirtį.

LAURA gARnyTė 

Profesija: Teisininkė 

Apylinkė: Detroito apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Michigano
apygarda

Amžius: 34 m.

Apie kandidatę: 

Aktyvi JAV Lietuvių
B e n d r u o m e n ė s
narė, prisidedanti
prie lietuvybės ska-
tinimo, puoselėji-
mo ir saugojimo.
Šiuo metu esanti
JAV LB XX Tarybos
narė, JAV LB Gar-
bės teismo narė, LR
Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruo-
menės komisijos narė, Lietuvių Fondo Pelno
skirstymo komiteto narė. Aktyviai įsitrauku-
si į Michigano apylinkės, apygardos ir para-
pijos veiklą: Lietuvių Bendruomenės atstovė
Dievo Apvaizdos parapijos taryboje, narė
Michigano apygardos valdyboje, eina Mi-
chigano apygardos sekretorės pareigas.

Baigusi teisės studijas Michigan State Uni-
versity College of Law, taip pat baigusi teisės
studijas Lietuvoje ir įgijusi teisės magistro
laipsnį. Turinti teorinių žinių ir darbinės pa-
tirties Lietuvos, Europos Sąjungos ir JAV tei-
sinėje sistemoje.

RigondA SAVicKAS

Profesija: Realtor/Office Manager 

Apylinkė: Detroit apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Michigano
pygarda

Amžius: 46 m.

Apie kandidatę: 

Nuo 2010 m. dirbau
JAV LB Detroito apy-
linkės valdyboje, bu-
vau atsakinga už
švietimą. Nuo 2013
m. esu Detroito apy-
linkės pirmininkė, su
valdybos nariais sėk-
mingai vykdome LB
veiklą. 

Vilniaus universitete baigiau vokiečių ir ang-
lų kalbų studijas. Teko dirbti vertėja, vadybi-
ninke turizmo agentūroje, pardavimų ir mar-
ketingo vadybininke ,,VELUX” kompanijoje.
Nuo atvykimo į JAV dirbu nekilnojamo turto
agente ,,World Class Realty” kompanijoje. Taip
pat pusę etato dirbu ,,Achieve Counselling
and Consulting Associates” kompanijoje ad-
ministracinį darbą.

Visada labai gera dirbti Lietuvai ir lietuviams.
Turime turtingą palikimą, todėl mano tikslas
– suburti skirtingų pažiūrų bei kartų lietuvius.
Kurkime ateitį sau ir savo vaikams!

ViRgA ŠimAiTyTė 

Profesija: ,,Ford" kompanijos darbuotoja 

Apylinkė: Detroito apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Michigano
apygarda

Amžius: 52 m.

Apie kandidatę: 

Nuo 1997 m. darba-
vausi JAV LB Detroi-
to apylinkės valdy-
boje. Buvau atsakin-
ga už švietimą, daug
metų buvau atsa-
kinga už kultūrą.

Baigiau Lietuvos Valstybinės konservatorijos
Klaipėdos filialą – muzikos mokytojos spe-
cialybę. Atvykusi į JAV, pradėjau dirbti H. Ford
gamykloje, kur dirbu iki šiol.

Dirbdama lietuvybės labui, stengiuosi suburti
kuo daugiau jaunimo, kurie vėliau perims
mūsų darbus.

RAminTA ViLKienė

Profesija: Techninė dizainerė

Apylinkė: Detroito apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Michigano
apygarda

Amžius: 42 m.

Apie kandidatę: 

Atvykau į JAV 1998
metais ir iškart įsi-
traukiau į lietuvišką
veiklą Detroito apy-
linkėje. 2003–2006
metais ėjau JAV LB
Detroito apylinkės
pirmininkės parei-
gas. 11 metų dir-
bau diktore ,,Lietu-
viško balso” radijo
valandėlėje, kuriai
vadovavo Kazys
Gogelis. Po K. Gogelio mirties redagavau
valandėlę ir vedžiau programas. Nuo 2006
metų esu Detroito lietuvių klubo komiteto
narė. 

Jau penkerius metus dirbu technine dizainere
garsioje darbinių rūbų kompanijoje ,,Car-
hartt”. 2014 metais kompanija šventė 125
metų gyvavimo jubiliejų. Šalia kūrybinės
mano darbo dalies esu atsakinga už infor-
macijos pateikimą apie gaminius siuvimo
įmonėms, kurios pagal gautus nurodymus
siuva milijonus gaminių. Atsakomybė už ko-
kybišką prekę gula ir ant mano pečių.

Dar būdama Lietuvoje aktyviai dalyvavau po-
litinėje veikloje. Pirmuosiuose LR preziden-
to rinkimuose buvau Stasio Lozoraičio Pa-
langos skyriaus rinkimų štabo narė ir rinkimų
stebėtoja. Esu parašiusi straipsnių ,,Draugo”
(tada dienraštyje) kultūrinėmis ir kitokiomis
temomis. Mano vaikai lankė Detroito ,,Žibu-
rio” lituanistinę mokyklą ir yra aktyvūs Skau-
tų ir Ateitininkų organizacijų nariai. Nors ir toli
nuo Lietuvos mano šeima gyvena lietuviška
dvasia.

ohio apygarda
ALgiS gUdėnAS

Profesija: Inžinierius 

Apylinkė: Clevelando
apylinkė

Rinkiminė apygarda
(rajonas): Ohio apy-
garda

Amžius: 60 m.

ZiTA mASčinSKienė

Profesija: Gydytoja 

Apylinkė: Clevelando apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Ohio apygar-
da

Amžius: 62 m.

Apie kandidatę: 

Į Jungtines Ameri-
kos Valstijas atvyko
1993 metais. 1998
metais įsijungė į JAV
LB Clevelando apy-
linkės valdybos
veiklą. Ten tebedir-
ba iki šiol ir pasta-
ruoju metu eina vi-
cepirmininkės pareigas. Šiuo metu vado-

vauja 2001-aisiais metais sukurtai naujai at-
vykusių iš Lietuvos organizacijai ,,Iš anapus
kranto”.

Daug metų dainuoja chore ,,Exultate”. Baigusi
Kauno medicinos universitetą, 17 metų Lie-
tuvoje dirbo gydytoja. Atvykus į JAV, teko pa-
keisti specialybę. Šiuo metu dirba medicinos
sesele.

Turi dukrą ir sūnų, abu yra vedę, turi savo šei-
mas. Zitos tikslas – išsaugoti lietuvybę atei-
nančioms kartoms.

RičARdAS ŠiRVinSKAS

Profesija: Elektrikos projektavimo inžinie-
rius 

Apylinkė: Clevelando apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Ohio apygar-
da

Amžius: 49 m.

Apie kandidatą: 

Nuo 2003 metų esu
Clevelando tautinių
šokių grupės ,,Švy-
turys” padėjėjas
techniniais klausi-
mais. Maketuoju ir
kuriu koncertinių
plakatų dizainą, taip
pat lankstinukus bei
programėles. Kuriu
ir instaliuoju koncertines dekoracijas.

Penkerius metus dirbau Clevelando lietuvių
kredito unijos ,,Taupa” direktoriumi.

Dažnai esu kviečiamas fotografuoti ir fil-
muoti lietuviškus renginius.

Esu įvairiais darbais prisidėjęs prie Šiaurės
Amerikos šokių ir dainų švenčių. Priklausiau
2012 metų Bostono Šokių šventės kūrybinei
grupei, buvau atsakingas už vaizdinį apipa-
vidalinimą.

Pagal profesiją esu elektrikos inžinierius/di-
zaineris. Mano sukurtus darbus naudoja
elektros jėgainėse, vėjo malūnuose, saulės ba-
terijose, karinėje technikoje. Kandidatuoju į
JAV LB Tarybą, nes manau, kad Lietuva ne-
sibaigia Lietuvoje. Tikiu, kad savo darbu ga-
lėsiu padėti JAV LB plėtoti Lietuvos vardą ir
kultūrą.

gRAŽVydAS SUpRonAS 

Profesija: ŠVOK technikas 

Apylinkė: Cincinnati apylinkė

Rinkiminė apygarda (rajonas): Ohio apygar-
da

Amžius: 50 m.

Apie kandidatą: 

JAV LB veikloje nuo
2003 metų. JAV LB
Cincinnati apylinkės
valdybos narys. Cin-
cinnati apylinkės ko-
pirmininkas 2004 –
2009 metais. JAV LB
Tarybos narys 2009–
2012 metais. Lietu-
vos Seimo ir PLB ko-
misijos narys 2009–
2012 metais.

Šiuo metu JAV LB Krašto valdybos Socialinių
reikalų tarybos pirmininkas.
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– Ar grįžti prie kažkada para šytų eilė-
raščių? Ar bandai juos tai syti?

– Parašau ir viskas. Dažniausiai
vienu prisėdimu ir kelis iš karto. At-
rodytų, kad jie turėtų būti panašūs, bet
taip nėra. Pataisyti grįžtu tik tada, jei
trūksta kokio nors žodžio, ar išsireiš-
kimo, kuris man pačiai ne duo da ra-
mybės.

– Kokia yra kūrybos kaina?
– Didelė. Pusė mano gyvenimo pa-

likta popieriuje – dienoraščiuose, eilė-
se. Niekada niekas iš tikrųjų nė vieno
žmogaus nepažįsta viso. Net ir tas žmo-
gus su kuriuo gyveni ir daliniesi savo
kasdienybe.

– Pirmosios savo knygos pas kutiniame
eilėraščio stulpelyje rašai, kad esi optimis-
tė. Nuo knygos išleidimo praėjo ne ma žai
metų. Ar išlikai optimiste? 

– Turbūt kad taip, nes realiste
tikrai netapau, nors ir nemažai ne gan-
dų patyriau gyvenime. Optimiz mas – tai
gebėjimas net blogiausioje situacijoje
įžvelgti kažką gero, niekada nepasi-
duoti. Tai pasitikėjimas sa vo pačios
jėgomis, kai daugiau nėra į ką atsiremti.
Tai gebėjimas tikėti žmonėmis, net jei
daugelis jų tave ir nuvylė. Viskam yra
išeitis. Reikia tik jos ieškoti. Išmokau
savo norus ir jų realizavimą susieti su
tikslu ir su jo siekimu, o ne su konkre-
čiu asmeniu – taip daug lengviau išlikti
optimiste.

– Ne pirmus metus gyveni JAV. Kaip ma-
nai, ar angliakalbė aplinka netrukdo kurti lie-
tuviškai?

– Taip, eina 14 metai kai gyvenu
JAV. Draugai ir giminės stebisi, kaip ne-
praradau savo tarmės ir nesuame riko-
nėjau. Tik pastaruosius dvejus metus
gyvenu Čikagoje, kur sutinku daug lie-
tuvių – prieš tai teko gyventi Ca liforni-
joje, Maryland, Floridoje, kur lietuvis
buvo labai retai sutiktas žmogus, tarsi

koks stebuklas. Lietuviškai kalbėda-
vau tik su tėvais telefonu ir su seseri-
mis. Studijavau istoriją Baltimorės uni-
versitete anglų kalba, daug skaičiau, ra-
šiau daug darbų vien tik angliškai.
Darbe, visur ir visada, net ir namuose,
kalbėdavau angliškai, nes neturėjau
kito pasi rin kimo. Net ir sapnuoti buvau
pradė jusi angliškai, kas pradėjo bau-
ginti. 

Turiu nemažai eilėraščių para šiu-
 si ir anglų kalba. Jie kitokie nei lietu-
viški. Bet kadangi Lietuvoje studijavau
teisę, o JAV – istoriją, ir literatūros nesu
studijavusi tiek kiek norėjau anglų kal-
ba, rašau savo gim tąja. Angliškai kur-
ti ne visada drįstu. O reikėtų.

– Tavo eilėmis parašyta nema žai dainų?
Kaip eilėraščiai tampa dainomis? Ar muzi-
kantai kreipia si į Tave, ar tiesiog perskaitę Tavo
eilėraščius sukuria jam muziką?

– Tikrai įdomus klausimas. Iš tik-
rųjų esu apie tai kalbėjusi su Lie tuvos
bardu Kazimieru Jakučiu, su kuriuo su-
sipažinau šią vasarą. Jis yra parašęs
dainą pagal mano eiles. Jis ir pats rašo
ir kuria, ir groja pagal jau parašytus
tekstus. Arvydas Vil činskas kreipėsi tik
dėl to, kad jam reikėjo šį tą pakeisti teks-
te, nes jis, kaip atlikėjas, vyras, o aš, kaip
auto rė, buvau parašiusi eilėraštį iš mo-
ters perspektyvos.

Tačiau ne visi muzikai sugeba ra-
šyti tekstus – kai kurie turi talentą
groti instrumentu ir dainuoti, todėl
ieško eilių, kurios artimos jiems pa-
tiems ir tai, apie ką jie patys nori dai-
nuoti. Ir tai normalu. Taip nutiko su Vy-
gantu Kazlausku, kuris mano eiles
įtraukė net i keturis savo albumus, ir be-
veik visas išvertė į pran cūzų kalbą ir iš-
leido prancūziškai atliekamas versi-
jas. Aš apie tai nieko net nežinojau iki
2014-ųjų rudens, kol apie tai draugai ne-
išgirdo koncerto metu Čikagoje (labai
gaila, kad aš tame koncerte nedalyva-
vau).

Buvo tokių, kurie kreipėsi jau tu-
rėdami melodiją, priedainį, bet ne turė-
dami likusio teksto. Galbūt ir galėčiau
parašyti, net ir norėčiau, bet tam reikia
laiko, kurio dabar neturiu, nes auginu
du mažus vaikus. Negaliu kelias va-
landas iš eilės klausyti tos pačios me-
lodijos pasinėrusi tik į savo mintis ir
taip „vogti” laiką iš vaikų. Motinos
širdis neleidžia. Galbūt kada nors vė-
liau. Tačiau daviau tai, ką ma  niau, jog
tiktų dainai – taip Rimantui Pažemec-
kui gimė nuostabi daina „Lyja lietus”,
kurią jis atliko labdaringame vakare, ir
kurią galima išgirsti „Youtub”.

– Koks jausmas apima išgirdus eilėraštį,
kuris virto daina?

– Kai išgirdau gyvai atliekamą R.
Pažemecko dainą pagal ma no eilėraštį,
sėdint toje pačioje salėje, (nes prieš tai
jos nebuvau girdėjusi) šiek tiek susi-
graudinau. Jis dainos atlikimu labai
taikliai perteikė tai, ką aš pati norėjau
pasakyti tais posmais. Tik aš viską iš-
reiškiau žo džiais, o jis – muzika. Kai iš-
girdau ir kitas dainas, kurių net ne žino-
jau esant, labai nustebau, nes niekada
gyvenime net nebuvau pagalvojusi,
kad tie eilėraščiai gali tapti daino mis.

Būna, kad vienus eilėraščius pa ra-
šau ir jie tinkami skaityti „tik akimis”,
kiti taip ir prašosi būti perskaityti gar-
siai, kitų iš viso niekam nesinori rody-
ti... Tačiau kiti žmonės matyt įžvelgia
kažką kita nei aš pati. Negalima riboti
kito žmogaus kūrybi nės laisvės. Aš juk
ne kritikė. Džiaugiuosi dėl kiekvienos
dainos, kurių jau yra per dvidešimt.

– Kas yra Sandra Avižienytė, kai ji nėra
poetė? Ar gali save – po etę – atskirti  nuo
savęs kaip žmo gaus?

– Sandra, visų pirma, yra moteris,

žmogus, su visomis jo klai domis, no-
rais, jausmais, neregėtais troškimais,
džiaugsmais ir nusivylimais. Dar esu
mama. Kiekvieną die ną mokausi iš
savo vaikų, ir išmokstu ar sužinau
apie save pačią kažką naujo. Labai
dažnai svetimi žmonės susidaro apie
mane klaidingą nuo monę, nes pa-
prasčiausiai būdami patys labai užimti
ir pasinėrę savo pačių rūpesčiuose ne-
randa laiko sustoti ir susipažinti iš tik-
rųjų. Anks čiau, kai dar buvau jau-
nesnė, jaudindavausi dėl to. Dabar pa-
prasčiausiai gyvenu ir nesistengiu
niekam nieko įrodyti, kažkam patikti
ar įtikti. Gal būt dėl to, kad nemoku ap-
simetinėti, ir nemoku slėpti emocijų.
Mokausi tik tramdyti jas.

Poete savęs tikrai nelaikau, nors
rašymas yra neatsiejama mano gy ve-
nimo dalis. Kiek prisimenu save, tiek
rašau. Ir rašau ne tik eiles. 

– Jei nustotum rašyti, ką veiktum šia-
me pasaulyje?

– O tai įmanoma? Turbūt keliau-
 čiau.

Kalbino Laima Apanavičienė

nerašytI
negalIu...
Atkelta iš 7 psl.
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peTRAS V. KiSieLiUS, md, FAcS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChIrurgaI

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

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

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

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

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

.

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 k y 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 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

pASLAUgoS

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

www.draugas.org

,,dRAUgAS”
773-585-9500
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SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms
kompanionėms ir namų

ruošos darbininkėms. 
Galima gyventi kartu arba atvykti 

į darbą ir išvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency

Tel. 773-736-7900

SiūLo dARBĄ

13DRAUGAS

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
25 e Washington, Ste1121, 

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

peRKA

Advokatas
ginTARAS p. čepėnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsily-

ginsiu. Tel. 630-340-9604

ūkininkas Lietuvoje perka arba išsinuo-
moja žemės ūkio paskirties že mę. Jei man
netiks, pasiūlysiu pirkti kitiems ūkinin-
kams. Apmo kėjimas per banką. Tel. Lie-
tuvoje +370-650-20755, Rolandas

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DRAUGAS
www.draugas.org

,,Surašymas” Nr. 44

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

iŠnUomoJAmAS 

5 raidės:
DERVA – EBOLA – GIRNA – GUPIS – IKSAS – JUNGA – KIELĖ –
LĄSTA – LYNAI – MIGLĖ – NANDU – NIKON – NŪNAI – RANČA –
SĖSLĖ – TOLYN.

8 raidės:
ALEBARDA – ATĖJIMAS – BARIKADA – DAINUŠKA – DIRVUOLĖ –
DVARIŠKĖ – ESKALADA – GALATĖJA – GLEIVIAI – IRANĖNAI –
IŠBAIGOS – IŠLAIDAS – IZRAELIS – JAVAINIS – KARAMELĖ – KIR-
VARPA – LIUCERNA – MENTOLIS – MYLIMOJI – PAKULNIS – PĖDA-
RIŠĖ – RUMPELIS – SLOVĖNAI – SMIGINIS – SNAIPERĖ – SVAINIAI
– ŠILINGAS – TALPYKLA – TĖVONIJA – UŽTVANKA – VARŽOVAS –
VOLUNGĖS.

9 raidės:
OLEANDRAS – PASALŪNAS – ŠUNSNUKIS – ŽAGARŪNAS.

nebrangiai
išnuomojamas kambarys 2-jų

kambarių bute, Naperville, IL. 
Tel. 773-996-1145

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 43 išsprendė ir 
mums atsa kymus at siun tė: 

gražina Santoski, Chicago, IL ir Jadvyga Savickas, Nashua, NH

ĮVAiRūS

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-615-5235.  

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo pa-
keitimų. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
387-7232.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali ang-

lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 773-940-5264.  

� 54 metų vyras ieško žmonių priežiūros dar-
bo pakeitimų pietvakariniuose rajonuose.
Tel. 773-387-7232 arba 773-600-2887.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais. Kar-
tu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996.

Ieškome lietuvės auklės 4 ir 1,5 m. vai-
kams. Darbas  Washington, DC gyve-
nant šeimoje. Atlyginimas  – 2 500 dol.
per mėnesį. 

Tel. 310-962-4760, Agnė
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teAtRų IR KonceRtų SALėSe

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

In Spain, the best upper sets do it
Lithuanians and Latts do it
Let's do it, let’s fall in love...

Iš Cole Porter 1928 m. miuziklo ,,Paris”

Jei tupėjote namuose balandžio 8-tosios vakarą
žiūrėdami į televizoriaus ekraną – jūsų didysis
nuostolis. Aš turėjau išskirtinę galimybę tą tre-

čiadienio vakarą pamatyti nuostabų kitonišką pa-
saulį. Atsukti laikrodį į praeitį, kai gyvenimas buvo
nudažytas kitomis spalvomis –  Čikagos miesto cent-
re, ,,Symphony Center”, koncertavo iš Vokietijos at-
vykę Max Raabe ir „Palast Orchester”. 

Retro dainininkas vokietis Max Raabe pakliuvo
į mano akiratį gana netikėtai – prėjusiais metais lai-
dą apie šį nepaprastą talentą rodė neko mer cinis
,,Channel 11”. Žavus, fra kuo tas dainininkas, apsup-
tas net dvy likos orkestro muzikantų, prabilo ta mu-
zikine kalba, kurią puikiai prisimena mūsų tėvai bei
seneliai. Tarsi iš numirusių mano mintyse prisikė-
lė „Laikinosios sostinės” es tra dos ,,grandai” – Da-
nielius Dolskis, Stepas Grauži nis, Antanas Dvario-
nas, Jonas Byra, Antanas Šabaniauskas. Tačiau
anuometiniai šlageriai iš televizoriaus ekrano skam-
bėjo  ne lietuviškai ar rusiškai, bet vokiškai ir ang-
liškai. Talentingas berlynietis taip įstrigo į širdį, kad
pasižadėjau – kai tik Max Raabe atvyks į „Vėjų mies-
tą”, – koncerto nepraleisiu!

Ilgai laukti neteko – balandžio 8 d. „šlagerių ka-
ralius” Max Raabe bei „Palast Orchester” užvaldė di-
dingą „Symphony Center”. Dekadentiškas koncertas
buvo pavadintas „A Night in Berlin”.

JAV kadaise turėjo savo Rudy Vallee,
Vokietija dabar turi Max Raabe

Jis gimė Lünenmieste Vokietijos Westfalijoje 1962
m. gruodžio 12 d. Nuo pat mažens Max pajuto didžiulį
potraukį kompozitoriaus Wagnerio operiniam pa-
sauliui. Tačiau išgirdęs per radiją „Auksinio am-
žiaus” (tre čiojo dešimtmečio) pramoginius šla gerius
bei atradęs tėvų plokštelių rinkinyje fokstrotą juo-
kingu pavadinimu „Išprotėjau dėl Hildės” vaikinas
suprato – ši muzika jį užkariavo. Ir aistringai pradėjo
ieškoti ,,blusų turguose” bei sendaikčių parduotuvėse
senų šelakinių 78 APM (apsisu kimų per minutę) pra-
moginių šokių plokštelių. Greitai jaunikaitis tapo šla-
gerių ir Weimaro laikotarpio stiliaus žinovu. Taip pat
– panoro pats užlipti ant scenos padainuoti. Susira-
 dęs šeimos rūbinėje giliai už-
kištą tė vo fraką ir cilindrą,
Max išdrįso mes ti iššūkį „dis-
co” muzikai – pasidabi nęs tar-
pukario apranga jis pradėjo
atlikinėti anuometines dai-
nas savo bičiulių pobūviuose.

Netrukus Raabe persikė-
lė į Ber ly ną ir studijavo dai-
navimą Berlyno menų uni-
versitete. Nors ir tapo kla siki-
nio repertuaro baritonu, Max
nebuvo laimingas. Širdis jį
įspėjo – tikrasis jo pašaukimas
ne akademinė muzika, o de-
kadentiški Weimaro lai kų šla-
geriai. Tokią muziką atlie-
kan čio orkestro Max jaunys-
tės Vokieti joje nebuvo, todėl jis
nutarė „čiupti ožį už ragų” ir
pats suburti ben dra minčių kolektyvą – taip 1986 m.
atsirado „Palast Orchester”. Kartu su savo muzi-
kantais vokietis greitai pelnė tarptautinį pripažini-
mą. Orkestras daug gastroliavo ne tik Europoje, bet
ir JAV, Azijoje bei Izraelyje. Jų pasi sekimas glūdi tur-
būt tame, kad šis orkestras – unikalus, o jų atlikimas
– aukščiausio lygio. Profesionalūs mu zikantai susi-
kaupę tarsi atlikdami rimčiausią Beethoveno kūri-
nį groja savo pasirinktus fokstrotus, paso doble,
kvikstepus, čarlestonus bei tango. Scenoje Max Raa-
be – ne tik šaunus dainininkas, bet ir šmaikštus kon-
ferensjė. „Galbūt žmona nusitempia savo vyrą į

Dekadentiškas�Berlynas�,,gangsterių�lopšyje”�Čikagoje

koncertą ne todėl, kad jam prie širdies atlikėjas ar mu-
zika, bet todėl, kad jam patinka išgirsti anekdotai”,
– samprotavo Max Čika gos ,,Symphony Center”.

Per šiuos kelis dešimtmečius Raabe nuolat ste-
bina žiūrovus savo produktyvumu ir išradingumu. Su-
 rengta daugybė koncertų, išleista nemažai vinilinių
plokštelių bei kompaktinių albumų. Albumas „Žavin -
gasis Weill”, kuriame skamba Weill kompozicijų šo-
kių orkestro aranžuo tės, buvo apdovanotos „Echo” žy-
meniu už ...klasikinę muziką. Moder nio sios „pop” dai-
nos, atliekamos „Palast Orchester” būdingu 3-čio de-
šimtme čio stiliumi (albumas „Super  Hits”, 2000) tar-
si raketa šoko į populiariau sių dainų sąrašų viršūnes
visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje.

9-tame dešimtmetyje Max su savo orkestru iš-
garsėjo humoristiniais kūriniais. 2010 m. jis pradėjo
bendradarbiauti su garsia Vokietijos pro diusere,
dainininke, muzikante bei kompozitore Annette

Humpe. Rezul tatas – dvylikos dainų kompaktinis al-
bumas „Küssen kann man nicht allein” („Neįmano-
ma vienam bučiuotis”) – toks populiarus, kad 2012 me-
 tais tapo platininiu.

Bendraujant su Annette Humpe gimė ir kitas
kompaktinis albumas „Für Frauen ist das kein Prob-
lem” („Moterims tai ne bėda”). Jame skam ba ne tik
filosofiniai apmąstymai, pvz., daina ,,Ich bin nur gut
wenn keiner guckt” (,,Esu geras tik kai niekas ne-
mato”), bet ir kū ri niai apie meilės beprotybę. Tryli-
koje dainų – pilna jausmų. Bet jos neskamba drama-
tiškai – visos žavingos, subtilios. Šaltakraujiškumo

kaukė Max Raabe puikiai tinka, tačiau jis leidžia pa-
žvelgti ir į jo sielą.

Laidinis telefonas, operetė, 
kinas ir jokios diciplinos!

Raabe yra vienas iš tų retų paukščių, kurie ne-
naudoja mobilaus telefono. Jis nebijo pasisakyti
prieš tuos, kurie šioje telekomunikacijų eroje pamiršo
žmogišką tarpusavio bendravimą. Dar 1992 metais
Max su kūrė dainą ,,Kein Schwein ruft mich an”
(,,Net kiaulė man neskambina”), kuri tapo triuški-
nančiu muzikiniu hitu.

1994 m. Max atlieka dr. Siedler vaidmenį opere-
tėje ,,Im weißen Rössl” (,,Baltojo arklio užeigoje”), o
taip pat kartu su visu „Palast Or chester” pasirodo rež.
Sönke Wort mann filme ,,Der bewegte Mann” (,,Gei-
džiamiausias vyras”). Po metų Max kišenėje atsiranda
pažymėjimas – Herr Raabe diplomuotas baritonas. Ta-
čiau operose jis taip ir nedainavo. „Klasikiniai dai-
nininkai privalo būti diciplinuoti. Aš nesu toks. Esu
atsidavęs malonumams”, – atvirai prisipažįsta jis.

1996 m. Raabe vėl sužibėjo kino ekrane – to paties
Sönke Wortmann filme ,,Charleys Tante” (,,Čarlio
teta”). 1997 m. Raabe ir ,,Palast Or chester” surengia
savo dešimtmečio koncertą po atviru dangumi milži -
niškame Berlyno ,,Waldbühne” par ke. Žiūrovų susi-
rinko per 17 000! Eufo rijos pagauti muzikantai bei
meno vadovas žiniasklaidą užtvirtino: ,,Mes tikrai tai
pakartosime!” 1998 m. Raabe su savo muzikantais pir-
mąkart ,,įsiveržė” į šalį, kurioje gi mė svingas – JAV.
„Po pirmojo pasirodymo Los Angeles žiūrovai mūsų

nepaleido”, – prisimena gastro les berlynietis. 
Po debiuto Carnegie Hall 2005 m. didžiausius

komplimentus jiems žėrė The New York Times muzi-
kos  recenzentai. Max Raabe šauniai viską api bendri-
no: „Niekad ir nesapnavome, kad būsime taip aud-
ringai sutikti. Ovacijos. Trys bisai. Tokių dalykų
Car negie Hall niekada nebūna. Pa sibaigus koncertui
mes apsikabinome tarsi futbolo žaidėjai, laimėję pa-
saulio čempionatą.”

Give the lady what she wants!

Ne veltui išėjęs iš Max Raabe koncerto prisiminiau
legendinio verslininko, magnato, „Marshall Field’s”
universalinių parduotuvių steigėjo teiginį, kad par-
davėjas privalo pa ten kinti vartotojo norą. Tam tikra
pras me tai tinka ir Raabe koncertui. Balandžio 8-tosios
vakarą, darbo sa vaitės viduryje, didinguose „Sym pho -
ny Center” rūmuose matėsi nedaug tuščių vietų. Tai
puikus įrodymas, kad retro muzika gyva, o Raabe žino,

ką pateikti melomanams.
„Pauline”, „Stormy weat-

her”, „Bilbao”, „Ohne Dich”,
mano labai mėgstama komiška
dainelė „Who’s afraid of  the
big, bad wolf” (,,Vilkas Pilkas
nebaisus...”) iš 1933 m. Disney
animacinio filmo „Trys par-
šiukai” – viskas skambėjo švie-
žiai ir jausmingai. Arba komiš -
kai – Max turi ra fi nuotą hu mo-
ro jausmą, kartais tik pavė-
luotai supranti, kad jis pajuo-
kavo. Užmegzti betarpiš ką ryšį
su klausytojais šiam vokie-
čiui, puikiai, beje, kalbančiam
angliškai, nebuvo jokių prob-
lemų.

Norintiems artimiau su-
sipažinti su šiais atlikėjais,

siūlyčiau apsilankyti jų svetainėje www.palastor-
chester.de. Čia rasite daug įdomių faktų apie pačius
muzikantus, pasiklausysite jų atliekamų dainų ištrau -
kų. O jei norite pamaloninti retro mu zikos mėgėją –
įsigykite Max Raabe naujausius įrašus: kompaktinį
albumą „Golden Age” (dauguma dai nų atliekamos
angliškai) ar dvigubą albumą  „Max Raabe und Pa-
last Or chester: Eine Nacht in Berlin” (koncerto CD
ir DVD). 

Didelė tikimybė, kad ir jūs tapsite Max gerbėjais
ir nekantriai lauksite jo ir ,,Palast Orchester” kito pa-
 sirodymo „Vėjų mieste”!

Ištikimiausias Raabe bičiulis – mikrofonas.
www.ticketonline.de nuotr.

Dvylika vyrų ir viena moteris užvaldė XXI amžiaus retro pasaulį – solistas Max Raabe ir ,,Palast Orchester”.
www.irom.woodpress.com nuotr.
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

peTKUS & Son
FUneRAL diRecToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

ciceRo, 5940 W. 35 ST.

LemonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

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

pdpd metinis suvažiavimas
Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos (PDPD) narių metinis suva-
žiavimas įvyks balandžio 26 dieną, sekmadienį, 2 val. p. p. Ziono parapijos
patalpose (9000 S. Menard Ave., Oak Lawn).

2008 metų lapkritį įkurtos draugijos nariai susirinks aptarti praėjusių metų
darbus ir suplanuoti ateinančių. 

Draugijos suvažiavimas yra atviras, tad kviečiami dalyvauti ir prisidėti prie
veiklos visi, kuriems rūpi lietuvių bendruomenės dvasinė ir psichologinė darna.
Bus išklausytas pirmininko kunigo Valdo Aušros ataskaitinis pranešimas ir iždinin-
kės Vilijos Aukštuolienės finansinė veiklos ataskaita bei išrinkta nauja va dovybė. 

Draugijos viešoji veikla geriausiai žinoma dėl kasmet rengiamų paramos gru-
pių ir Psichologinės pagalbos Telefono linijos. Draugijos nariai, dirbdami savano-
riavimo pagrindu, organizuoja paskaitas, leidžia informacinę literatūrą, suteikia
socialinę ir psichologinę pagalbą. 

Nuo pat įkūrimo Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijai vadovauja
kunigas Valdas Aušra.  Draugijos veikloje dalyvauja psichologai, dvasininkai,
socialiniai darbuotojai, teisininkai, žurnalistai, pedagogai ir kitų sričių atstovai. 

pdpd info

A † A
FILOMENA JONIKIENĖ

Detroito Dievo Apvaizdos parapijos klebono kun. Gintaro Jo -
ni ko mama, sulaukusi 87 metų, mirė 2015 m. balandžio 15 d.

Laidotuvės įvyks Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje, šešta-
die  nį, ba landžio 18 d., 12 val. p. p.

A. † A
FILOMENAI JONIKIENEI

iškeliavus į Viešpaties prieglobstį, nuoširdžią užuo-
jautą reiškiame sūnui, mūsų mylimam Dievo Ap -
vaiz dos parapijos klebonui kun. GINTARUI ir jo bro-
liui RIMUI su šeima.

Tegul brangios Mamytės netekties skausmą
suma žina šviesus jos atminimas ir mūsų visų mal-
dos.

Detroito Apvaizdos parapijos
Pastoracinė taryba ir visi parapijiečiai

A † A
Profesorius

JURGIS GRAVROGKAS

Mirė Menands, NY.
Jurgis gimė 1928 m. Kaune, kur jo tėvas, Julius Gravrogkas,

buvo Vytauto Didžiojo universiteto Prezidentas.
Po karo su tėvais imigravo į JAV, buvo JAV armijos karinin-

kas garsiojoje 101-st Airborne Division.
Baigė Union College su BA laipsniu ir State University of

New York at Albany su MA laipsniu.
30 metų buvo vokiečių ir rusų kalbų profesorius ir svetimų

kal bų skyriaus vedėjas (chairman) Hudson Valley College, kuris
priklausė State University of  New York.

Dideliame nuliūdime liko: žmona, medicinos profesorė, dak-
ta rė Aldona Lillian Baltch-Gravrogkas, MD, su kuria Jurgis išgy-
 veno daugiau kaip 54-erius metus, kiti giminės ir draugai Ame -
rikoje ir Lietuvoje.

Jurgis palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Ams ter -
dam, NY.

Draugo fondo 
pavasario va jaus įnašai 

Su 300–200 dolerių:
ZVY, garbės narys, iš viso 1,900

dol., Oak Park, IL
Dr. Mary Daugėla, garbės narė, iš

viso 2,250 dol., Washington, DC

Su 100 dolerių:
Dr. Jonas ir dr. Ona Daugirdai,

garbės nariai, iš viso 4,350 dol., Burr
Ridge, IL

Vidmantas Raišys, garbės na rys,
iš viso 2,600 dol., Mercer Island, WA

Jonas Rapšys, garbės narys, iš
viso 1,175 dol., Chicago, IL

Laima Price, iš viso 650 dol.,
Wellesley Hts., MA

Viktoras ir Vita Memėnai, iš viso
325 dol., Bloomfield Hts., MI

David ir Nijolė Etzwiler, iš viso 100
dol., Baraboo, WI

Su 75–50 dolerių:
Algirdas ir Raminta Marchertai,

garbės nariai, iš viso 2,050 dol.,
Lemont, IL

Henrikas ir Ilona Lauciai, garbės
nariai, iš viso 1,240 dol., Union Pier, IL

Algimantas ir Virginija Gurec kai,
garbės nariai, iš viso 1,075 dol., Silver

Springs, MD
Alicia Solienė, iš viso 820 dol., Ju -

no Beach, FL
Kęstutis Tautvydas, iš viso 700

dol., Greenbank, WA
Vytenis Vilkas, iš viso 200 dol.,

Sau gus, CA
Dr. Stasys ir Aldona Bačkaičiai, iš

viso 100 dol., Green Falls, VA
Alma Vilkas-Stočkus, iš viso 75

dol., La Canada Flt, CA
Dr. Birutė Petrutis, iš viso 50 dol.,

Daytona Beach, FL
Virginija Narbut, iš viso 50 dol., La

Grange, IL
Vytas Petrutis, iš viso 50 dol.,

Franklin, MI

Su 25–20–15 dolerių:
Ona Rušėnienė, iš viso 390 dol., Pa-

los Hills, IL
Kastytis ir Rita Giedraičiai, iš vi -

so 245 dol., Livonia, MI
Jonas Jusevič, iš viso 215 dol.,

Har vard, IL
Ramunė Bergstrom, iš viso 65 dol.,

Bay Harbor, FL
Algė Šležas, iš viso 20 dol., St. Pe-

tersburg, FL

Draugo fondo taryba nuoširdžiai
dėkoja visiems aukotojams.

Tęsiasi Draugo fondo pavasario vajus

Draugo fondas (DF) gana jaunas, gyvuoja 23-čius metus. Ačiū Dievui ir
Draugo fondo nariams bei rėmėjams, kad pradėtas prieš porą dešimtmečių
DF išaugo į finansinę jėgainę, kuri iki šiol parėmė „Draugo” laikraščio

leidybą net 2,306,607 doleriais. Be šios paramos „Draugas” nebūtų sulaukęs 105-
erių metų, o laikraščio leidyba se niai būtų nutraukta. Paramos daugiausia su-
laukiame per pavasario ir rudens vajus, nors labai tikimės, kad į DF skaityto-
jai atsigręš ir rašydami savo testamentus.

Garbingas „Draugo” amžius anaip tol nereiškia senatvės. Jo turi nys ir iš-
vaizda nuolat gerinama. Jo puslapiuose vis daugiau atsiranda naujų ben-
dradarbių su naujomis mintimis, su  plačia mūsų lietuviško gyvenimo apžval-
ga tėvynėje ir išeivijoje. Nuo šių metų kas sekmadienį „Draugo” Youtube pus-
lapyje trans liuo  jamos lietuviškos Mišios – kiek vienas, neišeidamas iš namų, gali
mat yti ir girdėti šv. Mišias iš istorinės gražiosios Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo bažnyčios Marquette Par ke. Gausūs mūsų lietuviškos veiklos aprašymai bei
pranešimai apie ren ginius, renginių internetinis kalendorius aiškiai rodo, kad
„Draugas” lietuvių išeivijai labai reikalingas – kaip labai svarbus mūsų tar-
pusavio ryšys, kaip tiltas, jungiantis mus su Lietuva ir tarpusavyje. Liūdina tik
fak tai, kad į Amžinybę išeinančių pre numeratorių  gretas pernelyg vangiai pa-
pildo nauji. Atsibuskime! Pa ra ginkime jaunąją kartą tęsti tėvų darbą!

Pavasario vajaus laiškai buvo išsiųsti visiems „Draugo” laikraščio skaity-
tojams. Tarp jų nemažai yra ir  ne priklausančių Draugo fondui. Tad labai kvie-
čia me kiekvieną skaitytoją atgimstančio pavasario proga įstoti į Draugo fondą.
Taip pat prašome ir visas lietuviškas organizacijas iš sa vo išteklių prisidėti prie
DF pavasa rio vajaus, išrašant čekį DRAUGAS FOUNDATION vardu ir išsiunčiant
jį: Draugo Fondas, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

Marija Remienė
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Solistės Juditos Leitaitės ir pianistės Rū-
tos Mikelaitytės-Kašubienės labdaros
koncertas „Su meile...” vyks sekmadie-
 nį, gegužės 10 d., 12:30 val. p. p. Lie-
 tuvių dailės muziejuje, PLC Lemonte. Vi-
sus maloniai kviečia Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis „Saulutė”.

PAS mUS
IR

APLInK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� Balandžio 19 d. po šv. Mišių (12:30 val.
p. p.) kviečiame į koncertą Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapijos salėje. Koncertuos Či-
kagos Operos solistė Nida Grigalavičiūtė ir
kompozitorius, vokalistas bei gitaristas Gin-
tautas Litinskas, atvykęs iš Lietuvos. Bilie-
tai – 25 dol. Po koncerto vaišės.

� Balandžio 19 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Lietuvių Dailės muziejuje Lemonte pas-
kaitą „Donelaičio rankraščiai: naujausi tyri-
mai ir istorija” skaitys lietuvių literatūros is-
torikas, tekstologas, bibliografas dr. Mikas
Vaicekauskas. Visi kviečiami.

� Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinė šeš-
tadieninė mokykla švenčia garbingą – 65
metų jubiliejų. Ta proga sekmadienį, ba-
landžio 19 d., 11 val. r. Šv. Kazimiero  baž-
nyčioje bus atnašaujamos mokyklos jubi-
liejinės padėkos Mišios. Dalyvauja visi mo-
kiniai, tėveliai, mokytojai, parapijiečiai.

� Balandžio 19 d., sekmadienį, 1:15 val.
p. p. visi kviečiami į naujo Los Angeles lie-
tuvių choro „Los Angelai” (vadovas – Kęs-
tutis Daugirdas) koncertą „Dainų dainelės”
Šv. Kazimiero bažnyčioje. Skambės dainos
iš artėjančios X Dainų šventės Čikagoje re-
pertuaro, tarp jų K. Daugirdo ir Rugilės Kaz-
lauskaitės pirmą kartą atliekama penkių da-
lių kantata apie Lietuvos kelią į nepriklau-
somybę „Dainuojanti revoliucija”. Taip pat
pasirodys Šv. Kazimiero lituanistinės mo-
kyklos vaikų choras (vad. Viktoras Ra-
lys).   Daugiau informacijos:  kjdaugir-
das@gmail.com arba linasp@ca.rr.com.

� Lietuvių rašytojų draugijos (LRD) litera-
tūrinėje popietėje balandžio 19 d., sekma-
dienį, 1 val. p. p. Jaunimo centro Čiurlionio
galerijoje savo kūrybą skaitys kun. Valdas
Aušra, Teresė Bogutienė, Eglė Juodvalkė, Kor-
nelijus Jazbutis, Daiva Karužaitė, Vilija Va-

karytė ir Stasė Petersonienė. Taip pat vyks
poetės Nijolės Gražulienės, LRD 2014 m.
literatūrinės premijos laureatės pagerbi-
mas. Apie poetės kūrybą kalbės Stasė Pe-
tersonienė, o kompozitorius Vytas Beleška
atliks kompoziciją ,,Virtualioji partija”. Pa-
vasariškas dainas dainuos Ligita ir Algimantas
Barniškiai. Bus vaišės. Visi kviečiami ir lau-
kiami.   

� Balandžio  21 dieną sociolingvistikos ty-
rinėtoja prof. Loreta Vaicekauskienė skaitys
paskaitą „English versus Russian: social va-
lues and social meanings of L2 languages
in post-1990 Lithuania”, kurioje aptars
naujausius tyrimus apie anglų ir rusų kalbų
vartojimą Lietuvoje. Paskaita vyks 3 val. p.
p. Ilinojaus universitete Čikagoje, Universi-
ty Hall pastate, 1501 auditorijoje (601 S.
Morgan St.). Kviečiami visi susidomėję.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius balandžio 22 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite Lietuvos jaunimo orga-
nizacijų tarybos patriotiškumą skatinantį fil-
mą ,,Misija Sibiras”.

� Balandžio 26 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. vyks JC metinis narių susirinkimas. Re-
gistracija – Centro Čiurlionio galerijoje
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636)  prasidės 11:30 val. ryte. Maloniai
kviečiame visuomenę dalyvauti.  

� Balandžio 26 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. – Los Angeles Radijo klubo ,,Lithua-
nian melodies” metinis susirinkimas ir val-
dybos rinkimai. Bus vaišės. Daugiau infor-
macijos tel. 310- 645-4467, lithuanian-
melodies@gmail.com. Lietuviškos radijo
valandėlės klausykitės šeštadieniais12:30
val. p. p. 900 AM radijo bangomis arba in-
ternetu WWW.KALI900AM.COM 

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Viltis Jatulis $100 a. a. dr. Arvydo
Kliorės pagerbimui; QTA Consultants (Rena ta Bliūmaitė) tęsiant vaiko metinę paramą.
Labai ačiū. „Saulutė” („Sun light orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, iL,
60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

Su nuostabiu 
90-uoju gimtadieniu

ALEX SPOKAS 
sveikina mylinti šeima

gegužės 1 d., 
penktadienį, 7 val. v. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje

(6500 South Pulaski Road,
Chicago, IL 60629) 

žurnalistas, vertėjas 
ir filosofas 

myKoLAS J. dRUngA 
skaitys paskaitą 

,,Sovietų Sąjunga, europos
Sąjunga: koks skirtumas
Lietuvai – ir pasauliui?”


