
Lietuvis bėgikas Aidas Ardzi jaus kas pelnytai
gali didžiuotis savo pasiekimu – balandžio 29
d. jis lai mėjo įžymųjį New Yorko ultramarato-

ną „Sri Chinmoy Self  Transcen dence Ten Day
Race”. 

Per 10 dienų 43 metų vilnietis sportininkas
nubėgo 667 mylias (1 073 kilometrus) ir aplenkė 29
savo varžo vus. Antroje vietoje likęs Saraz Ba ladev
nuo lietuvio atsiliko 17 mylių, o trečias finišavęs

Ushika Muckenhu mer įveikė 625 mylių nuotolį.
Pirmą kartą dalyvaudamas „Sri Chinmoy” ult-

ramaratone sunkiai įsibėgėjęs A. Ardzijauskas su
kiekviena diena nuolat didino bėgimo tempą: po tre-
čiosios bėgimo dienos buvęs penktoje vietoje lietu-
vis vieną po kito lenkė varžovus, o priešpaskutinę
bė gimo dieną įsiveržė į priekį ir jo jau niekas nebe-
aplenkė iki finišo New Yorko „Flushing Meadows
Coro na” parke. – 5 psl.
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Profesija: vertėjas – 3 psl.

Ilgiausių metų! – 10 psl.

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinei mokyklai – 65-eri
VITALIJA VIRBUKIENĖ

Balandžio 18 d., šeštadienio,
va ka rą Los Angeles Šv. Ka-
zimiero parapijos salėje

buvo patirta daug džiugių praeities
akimirkų, kasdienybės šurmulio ir
džiaugsmo – Šv. Kazimiero litua-
nistinė mokykla šventė 65-ąjį gim-
tadienį. Kaip teigiama Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo
mi nisterijos pranešime spaudai,
„Los Angeles Šv. Kazimiero litua-
nistinė mo kykla, viena seniausių
lituanisti nių mokyklų”.

Mokyklos gimtadienio proga
po kylio svečius sveikino Šv. Kazi-
miero parapijos klebonas ir mo-
kyklos glo bėjas kun. Tomas Kara-
nauskas. Svei kinimo žodį tarė LR
garbės konsulė Los Angeles Daiva
Čekanauskaitė-Na varrette, LR Švie-
timo ir mokslo ministerijos apdo-
vanojimus įteikusi Marytei Newsom, Danguolei Varnie -
nei, Jūratei Venckienei bei Dalilei Polikaitienei.

Mokyklos direktorė  Marytė  San danavičiūtė-New -
som savo kalboje sten gėsi visus prisiminti, visus išvar -
dinti, visus pasveikinti, su visais pa si džiaugti ir visiems
padėkoti už di delę pagalbą mokyklai ir už gražius bei
prasmingus metus kartu. Buvo gauta daug sveikinimų:

sveikino Kau no arkivyskupas metropolitas Jo Eksce-
lencija Sigitas Tamkevičius, Most Rev. Alexander Sala-
zar, Auxi lia ry Bishop of  L.A., Office of  Ethnic Minist-
ry, Most Rev. Bishop Edward Clark, Auxiliary Bishop of
Los Ange les, Jo Ekscelencija Lietuvos ambasa dorius JAV
Žygimantas Pavilionis, LR Švietimo ir mokslo minist-
ras prof. Dainius Pavalkis ir daugelis ki tų. – 5 psl.

Bėgu – vadinasi gyvenu
A. Ardzijauskas laimėjo New Yorko ultramaratoną!

Apdovanotosios mokytojos (iš k.): D. Polikaitienė, J. Venckienė, M. Newsom ir D. Var-
nienė. Tinos Udrienės nuotr.

Lietuvius sportininkus – A. Ardzijauską (antras iš k.) ir R. Jakelaitį (trečias iš k.) pasitiko ir sveikino lietuvių bendruomenės na-
riai. Pirmas iš k. – LR gen. konsulas New Yorke J. Pranevičius, ketvirta – konsulė L. Žiliajevaitė, penktas – ŠALFASS rytų apygar-
dos pirm. Deivis Pavasaris.                                                                                                                       LR gen. konsulato New Yorke nuotr.



ris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame iš-
gelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito var-
do, kuriuo galėtume būti išgelbėti” (Apd 4, 11–12). Jei-
gu už mirš tame šią tiesą, tuomet iškyla pa vojus ieškoti
gelbėtojų tarp žmonių. Iš netolimos praeities ir net da-
barties turime daug skaudžių pamokų, kaip beveik
visi „gelbėtojai” pirmiausia sie kia savų interesų.

Jėzus, kalbėdamas apie save kaip gerąjį ganytoją,
pamini savąsias avis – „aš pažįstu savąsias ir ma-
nosios pa žįsta mane”. Vadinasi, gali būti ir ne savos
avys. Deja, bet kuris iš mūsų galime būti ta svetima
avis, kuriai Ge rasis Ganytojas nepajėgus padėti. Tai
gąsdinanti tikrovė; ji primena, kad net visagalis Die-
vas negali išgelbėti mūsų be mūsų pačių – be mūsų
laisvos valios apsisprendimo būti Gerojo Ganytojo
kaimenėje. Komu niz mo kūrėjai tvirtino norį mus iš-
gelbėti, bet į savo sugalvotą „rojų” vedė prievarta, ir
tas rojus pavirto gulagu. Dievas šitaip nesielgia, nes
žino, jog žmogus gali būti laimingas tik tuomet, kai
laisvai renkasi savo laimės kelią.

Ko reikia, kad būtume Gerojo Ganytojo savosios
avys? Krikšto me tu mes apsisprendžiame per gyve-
ni mą keliauti su Jėzumi. Kadangi dauguma mūsų bu-

vome pakrikštyti kū dikystėje ir šį apsi-
sprendimą už mus padarė mūsų tėvai ir
krikštatėviai, todėl jaunystėje mes patys jį
patvirtiname Sutvirtinimo sakramento me -
tu. Kasmet Velyknakčio liturgijoje atnauji-
name Krikšto pasižadėjimus, savo gyvenimą
patikėdami Jėzaus glo bai.

Tačiau Krikšto pažadai dažnai būna tik
formalus, dvasinės gyvybės stokojantis ak-
tas. Visiškai Gerojo Ga nytojo kaimenėje

esame tik tuomet, kai mylime savo Ganytoją – kai lai-
 komės Jėzaus žodžių. Dėl to apaštalas Jonas ir tvir-
tina: „Kas laikosi jo žod žių, tas iš tiesų tobulai myli
Dievą” (1 Jn 2, 4). Štai ir atsakymas, ar mes esa me
Gerojo Ganytojo savos avys. Jei mylime jį, jei lai-
komės jo rankos, tuo met tikrai esame.

O kaip su tais, kurie savo gyvenimo kelyje dar
nesutiko Jėzaus? Žmo gus, kuris šiuo momentu, gal-
būt net be savo kaltės, nepažįsta Gerojo Ga nytojo,
nėra „nurašomas”. Jėzus tvir tina: „Ir kitų avių dar
turiu, kurios ne iš šios avidės; ir jas man reikia at-
 vesti; jos klausys mano balso, ir bus viena kaimenė,
vienas ganytojas” (Jn 10, 16).

Popiežius Pranciškus neseniai paskelbė bulę
„Gailestingumo Vei das”, kuria 2016 metai skelbiami
Šven taisiais Dievo Gailestingumo metais. Popiežius
ragina visus žmo nes atsigręžti į Jėzų; jis ragina vys-
kupus ir kunigus eiti į gyvenimo pa kraš čius ir ieškoti
žmonių, dar nesu radusių Gerojo Ganytojo.

Melskime Gerąjį Ganytoją, kad siųstų Bažnyčiai
daug gerų kunigų, pasiryžusių su meile skelbti Ge-
rąją Naujieną ir su dideliu pasišventimu tarnauti
Dievo tautai.

Žmogus būna laimingas, jei jau čiasi
saugus. Žmonės dažnai tikisi, kad šį
saugumą gali suteikti pinigai, draugai

ar kiti įtakingi žmones, iš ku rių tikimasi pa-
galbos. Deja, joks žmogus ir jokie pinigai bei
turtai yra ne pajėgūs užtikrinti mūsų sau-
gumo, ir dėl to mes matome besiblaškančių
ir depresiją išgyvenančių žmonių; kai ku rie
iš jų, bėgdami nuo užgriuvusių negandų, net
savo valia palieka šį pa saulį.

Ketvirtąjį Velykų sekmadienį Die vo žodis pri-
mena labai svarbią tiesą: mes nesame vieniši ir nie-
kam neįdomūs šios žemės keleiviai, bet esa me glo-
bojami Gerojo Ganytojo, kuris vienintelis gali iš-
gelbėti mus ir padaryti Dievo vaikais, panašiais į patį
Dievą. Mylimiausias Jėzaus mo kinys Jonas pir-
miesiems krikš čio nims rašė: „Mylimieji, mes dabar
esa me Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime.
Mes žinome, kad, kai pa sirodys, būsime panašūs į jį,
nes ma tysime jį tokį, koks jis yra” (1 Jn 3, 2).

Evangelija mums pateikia labai brangius Jėzaus
žodžius, atskleidžiančius, kiek daug mes gauname,
jei savo likimą patikime Dievo globai. Jėzus sako: „Aš
– gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias ir manosios
pažįsta mane. <...> Už avis aš guldau savo gyvybę”
(Jn 10, 14–15). Šiuos žodžius Jė zus patvirtino savo mir-
timi ant kryžiaus. Iš tikrųjų už mus jis atidavė gyvybę
ir daugiau duoti negalėjo. 

Jėzus yra didžiausias ir vienintelis žmogaus
saugumo garantas, tik reikia jį priimti ir drauge su
juo sta tyti savo gyvenimo namą. Apaštalas Petras, ka-
mantinėjamas dėl luošo žmo gaus pagydymo, kalbėjo:
„Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, atme tėte ir ku-
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LR konsulate New Yorke posėdžiavo policijos patarėjai

Š. m. balandžio 29 d. LR generali niame konsulate New Yorke rinkosi
karinė ir policijos patarėjų bendrija (MPAC), vienijanti visų valsty-
bių prie Jungtinių Tautų (JT) atstovus. Susi rinkusiuosius sveikino

LR generalinis konsulas New Yorke Julius Pra ne vi čius, pasidžiaugęs, kad
per 25 me tus Lietuva tapo aktyvi ir patikima tarptautinės bendrijos nare
ir didelių galimybių šalimi.  Lietuvos karinis at stovas JT pulkininkas
Darius Pet ry la pažymėjo, kad dalyvavimas šioje bendrijoje suteikia
Lietuvai galimybių aktyviau įsitraukti į bendradarbiavimą gynybos sri-
tyje ir su partne rėmis keistis  gerąja patirtimi. MPAC padeda vystyti patir-
ties apsikeitimo projektus, skatina diskusijas tarp na rių ir su JT sekreto-
riatu bei kitomis organizacijomis, skatina aktyvesnį bendravimą ben-
druomenės viduje per reguliarius susitikimus ir disku sijas.

LR gen. konsulato New Yorke info ir nuotr.
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Romantiškos neRomantiškos pRofesijos

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Pasaulyje yra daugybė profesijų. Vienos jų – labai se-
nos, siekiančios net kelis tūkstančius metų prieš Kris-
 tų, tarkim, statytojų. Kitos, pavyz džiui, informatikų,

yra gana naujos, tačiau kasdien vis labiau augančios ir be-
siplėtojančios. Viena iš senųjų pro fesijų yra ir vertėjo pro-
fesija. Anot Šventojo Rašto, žmonės, norėję pastatyti bokš-
tą ir pasiekti patį Die vą, buvo už tokį savo įžūlumą nu bausti
ir sumaišytos visos jų kalbos, todėl jie nebegalėję susikal-
bėti ir pabaigti savo darbo. Galbūt tada ir atsirado vertėjo
profesija?

Kaip ten bebūtų, ji tebegyvuoja iki šiol, ir šiandien kal-
bamės su vie nu iš jos atstovų – Aidu Jurašiumi. Sužino-
jęs, jog neseniai knygų rinkoje pasirodė mano mėgsta-
miausio anglų aktoriaus David Suchet atsiminimų verti-
mas į lietuvių kalbą, tuoj pat susiradau projekto „kalti-
ninką.” 

– Aidai, kas Jūs pirmiausia – poetas, prozininkas, ar vertė-
jas? 

– Man pačiam, be abejo, ar čiau siai širdies
kūrybinė veikla, bet ka dangi duonai užsi-
dirbu vertėjauda mas, turbūt teisingiausia
būtų prisistatyti vertėju. Kartais, žinoma,

šiek tiek apmaudu, kad literatūrinei
veiklai lieka tik laiko nuobiros, bet
nieko nepadarysi. Tokia situacija turi

ir tam tikrų privalumų: tarkim, rašai
tik tada, kai tikrai jauti tam vidinį poreikį,

o ne šiaip iš nuobodulio ar noro pasimaivy-
ti. O ir naudos kūrybai vertėjavimas duo-

da nemažai: ne išvengiamai turtini
savo žodyną, išnarstai iki kaulelių

svetimų kūri nių struktūrą ir t. t.

– Koks literatūrinis žanras la-
biausiai prie širdies?

– Labiausiai imponuoja ro-
manas, bet kadangi,
kaip minėjau, rašau tik

laisvalaikiu, arti-
miausiu metu apie di-
delės apimties kūrinį

net nesvajoju. Taigi
tenkinuosi eilėraščiais
arba apsakymais, kitaip
sakant, kūriniais, kuriuos
gali parašyti per kelias va-
 landas ar dienas. Praėju-
siais metais išbandžiau jė-
gas dramaturgijoje (ne truk-
us Lietuvos nacionalinio ra-
dijo eteryje turėtų įvykti
spektaklio pagal mano radi-
jo pjesę „Sugrįžimas į Sava-
ną” premjera), tad, gali būti,
ei siu tuo keliu ir toliau.

– Ar yra vienas kūrinys, kurį
labiausiai iš visų parašytų išskirtu-
me?

– Rašau retai, publikuojuosi dar re-
čiau, ir jeigu jau ryžtuosi ką nors vie šinti,
tai jau būna kūriniai, ku riais esu daug-

maž patenkintas. Iš eilė raščių galbūt iš-
skirčiau „Luisas Al ber tas Salvatjera dai-

nuoja prastai pa laidotos pirmosios Nefer-
titės bliuzą”: turint omeny, kad tema nuval-

kiota, kokia tik begali būti poezijoje, ma nau,
pavyko visai neblogai išsakyti tai, ką norėjo-
si. Bent kol kas esu visai patenkintas ir pernai

„Literatūroje ir mene” spausdintu apsa-
kymu „Žmo gus prie durų”.

– Ar esate išleidę knygų?
– 2011 metais Lietuvos rašytojų sąjungos

lei-
dykla išlei-

do mano de biutinį ei-
lėraščių rinkinį „Luiso Al ber-

to Salvatjeros gyvenimo aprašymas”.
Šiemet rudeniop turėtų pasi rodyti pasakų knyga, mat lai-
mėjau antrąjį nacionalinį vaikų literatūros konkursą. Tu-
riu paruošęs ir dar vie ną pasakų rinkinuką, bet jam, regis,
dar teks kiek palūkėti. Galvoje sukasi mintis apie apsakymų
knygą, bet ar pereisiu nuo minčių prie veiksmo prognozuoti
nesiimu: rašančių Lietu voje (o gal ir visame pasaulyje) da-
bar turbūt daugiau nei skaitančių, tad nė ra prasmės be bū-
tino reikalo gadinti popierių.

Vertėjas – romantiška profesija?

– Kiek žinau, vertėjų Lietuvoje specialiai  neruošia?
– Vilniaus universitete veikia Ver timo studijų kated-

ra, kartais šen bei ten rengiami kursai, seminarai, o ir bet
kokios filologinės studijos turbūt neišvengiamai priverčia
paragauti vertimo skonio. Kita vertus, aš esu knygų ver-
tėjas, o tai šiek tiek at skira kasta. Knygų (ypač grožinių)
vertimas yra gan specifinė veikla – jai reikia ne tik žinių
ar įgūdžių, bet ir, sakykime, kūrybingumo, kurio univer-
sitete vargu ar išmoksi. Ma nau, dauguma studijas baigu-
sių ver tėjų keliauja į įvairias valstybines in stitucijas ar pri-
vačias įmones, o kny gų vertėjais tampa entuziastai, kny-
gos mylėtojai, literatai, besirenkantys šį kelią iš idėjos ir
pašaukimo.

– Nupieškite mums vertėjų Lie tuvoje padėtį? Ar daug jų yra?
Ar visiems užtenka darbo?

– Sunku kalbėti apibendrintai: kiek vieno vertėjo si-
tuacija savita. Kaip minėjau, tai gana specifinis darbas: vie-
na vertus, esi tarsi pats sau po nas, pats sau nusistatinėji die-
notvarkę, gali dirbti namuose ar gulėdamas paplūdimyje
prie jūros. Kita vertus, lengvais pinigais čia nelyja, darbas
reikalauja daug laiko ir kruopštumo, esama įvairių niuan-
sų dėl socialinių dalykų. Daug vertėjų labui nuveikė Lie-
tuvos literatūros vertėjų sąjunga: tarkim, tapęs jos nariu,
automatiškai įgyji menininko statusą, kas suteikia šiokio
tokio socialinio saugumo. Vertėjų skaičių nustatyti sun-
koka, nes ne visi jie pri klauso minėtai vertėjų sąjungai, daž-
nai pasitaiko, kad jaunas žmogus išverčia vieną kitą kny-
gą ir patrau kia kitais, finansiškai perspektyvesniais ke-
liais... Dėl darbo taip pat labai individualus reikalas. Ma-
nau, situa cija panaši kaip bet kurioje kitoje srityje: sun-
kiausia yra pradžia, o jei pa vyksta užsikabinti – viskas jau
tik tavo paties rankose. Bent aš darbo stygiumi negaliu skųs-
tis, greičiau jau priešingai – kartkartėmis tenka atsisakyti
pasiūlymų.

– Ar tik filologas gali tapti vertėju?
– Manau, nebūtinai. Gali būti nors ir santechniku, bet

jeigu myli knygas, gerai jauti gimtąją kalbą, gerai moki sve-
timą – kodėl gi ne? Tie sa, pralaužti ledus turbūt būtų sun-
koka, kitaip sakant, įtikinti leidyklas, kad neturėdamas fi-
lologinio išsilavi nimo gebi versti. Bet dažniausiai ne pažįs-
tamiems vertėjams leidyklos duoda gabaliuką teksto ban-
domajam vertimui, ir jei sėkmingai susidoroji su ta už-
duotimi, – versk į sveikatą. Visgi bendrai imant tendenci-

POIROT IR JIS
Pokalbis su knygos „Puaro ir aš” vertėju Aidu Jurašiumi

Aidas Jurašius (g. 1979) – poetas,
prozininkas, vertėjas. Baigė Naujo sios
Akmenės 3 vidurinę mokyklą, ru sų fi-
lologijos bakalauro studijas Vilniaus
universitete. Šiuo metu gyv ena Klai-
pėdoje, verčia knygas iš rusų ir anglų
kalbų, taip pat rašo eiles ir prozą. Jo kū-
ryba spausdinama Literatūroje ir
mene,Dienovidyje,7meno
dienose, 2007 metų al-
manache Poezijospava-
saris.Aidas Jurašius į
šiuolaikinį pasaulį žvel-
gia su švelnia, o kar-
tais ir stipresne iro-
nija. Auto rius nesi-
tenkina fragmenti-
niais įspū džiais. Jis
bando kurti eilėraš-
čių ciklus, kuriuos
vienija ne tik lyrinio
antiherojaus vardas,
bet ir visa įvaiz džių bei
simbolių žaismė. Aidas yra iš-
ver tęs 13 knygų: Jelenos Tre-
gubovos Kremliaus digerio pa-
sakėlės(Kitosknygos, 2005), Va-
lerijaus Pa niuš kino Michailas
Chodorkovskis:tyloskankinys(Ki-
tosknygos, 2006), Bill Newman
Skrajokitsuereliais(Luceo, 2007),
Ro bin Sharma Keliasįdidingumą
(Luceo, 2007), Michailo Furču-
no Sapnųvaldovai(AlmaLittera,
2008), Chip ir Dan Heath Su-
kurta užkibti (Eugrimas, 2008),
Mal colm Gladwell Išskirtys(Eug-
rimas, 2010), Matthew Fraser ir
Soumitra Dutta Manovirtualoji
aš:kaipsocialiniaitinklaikeičiagy-
venimą,darbą,pasaulį(Eugrimas,
2010), Cecil Scott Forester Mič-
manas Hornbloueris (Tyto alba,
2010), Pa trick Rothfuss Vėjovardas.
(Tytoalba, 2011), Daniele Trussoni
Angelologija (Tytoalba, 2012), Pa-
trick Rothfuss Išminčiaus baimė
(Tytoalba, 2013) bei sudarytojo Si-
mon Se bag Montefiore Kalbos,pa-
keitusiospasaulį(Tytoalba, 2014). Jo
naujausias darbas –  Puaroiraš (Tyto
alba). Nukelta į 14 psl.
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teLkiniai

Su meile žodžiui ir gimtinei

LORETA TIMUKIENĖ

Šeštadienį, balandžio 25 d., Lemonte, Pasaulio
lietuvių centre esančiame Lietuvių dailės mu-
ziejuje vyko lituanistinių mokyklų mokinių

dailiojo skaitymo konkursas, skirtas Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Šis JAV Lie-
tuvių Bendruo menės Vidurio Vakarų apygardos
valdybos renginys vyksta jau kelinti metai, šiemet

skaitovai deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, mei-
lę gimtinei, apie mūsų šalies garbingą praeitį. 

Konkurso vertinimo komisijos nariams Vandai
Juknienei, Svajonei Kerelytei ir Jonui Platakiui buvo
nelengva išrinkti  nugalėtojus, kadangi visi dalyva -
vusieji nuoširdžiai ir išraiškingai deklamavo pasi-
rinktus kūrinius. 

I–III klasių grupėje geriausiai sekėsi Maironio
lituanistinės mokyklos auklėtiniams: Glorija Ra-
monas užėmė pirmą, Lukas Vydmantas – antrą, Ga-

bija Dauderis – trečią vietą. IV–VI klasių grupėje ko-
misija daugiausiai  taškų skyrė Čikagos lituanisti-
nės mokyklos mokinukams: Michael Murray užėmė
pirmą, Aida Skaraitė – antrą, Benas Kavaliauskas –
trečią vietą. Nugalėtojai buvo apdovanoti diplo-
mais ir dovanėlėmis, visiems dalyviams teko pa-
guodos prizai – saldumynai. Tikimasi, kad šis kon-
kursas taps tradiciniu ir kitais metais konkurse su-
lauksime dar daugiau skaitovų, mylinčių žodį ir gim-
tinę. 

Konkurso dalyviai, vertinimo komisija ir organizatoriai. L. Timukienės nuotraukos

REGINA JUŠKAITĖ-
ŠVOBIENĖ

Sekmadienį, balandžio mėn. 26 d.,
Dievo Apvaizdos lietuvių para-
pijos patalpose, Southfield, MI,

vyko me  tinis Lietuvos Dukterų drau-
gijos Detroito skyriaus susirinkimas.
Jį ve dė draugijos pirmininkė Ramunė
Mikailienė, kuri pasidžiaugė, kad Duk-
terų draugiją papildė 6 naujos narės.
Geras ženklas, kai jaunesnės moterys
domisi šia organizacija ir nori prisi-
dėti. „Džiaugiamės turėda mos naujos
energijos, naujų idėjų, naujo kraujo, –
sakė Ramunė Mikai lienė. – Šiuo metu
Detroito skyriui priklauso 74 narės. Per
šiuos metus toliau tęskime savo kilnųjį
darbą – padėkime vargstančioms šei-
moms čionai ir anapus Atlanto”. Pir-
minin kė apgailestavo, kad dėl sveika-
tos, amžiaus ir kitų priežasčių Draugija
prarado 10 narių. 

Dalia Navasaitienė buvo pakvies-
ta vesti mirusiųjų narių paminėjimą.
Ji kalbėjo, kad nuo Lietuvos Dukterų
draugijos Detroito skyriaus įsteigimo
1975 m. daugiau negu 50 narių – darbš-
čiųjų bitelių – jau iškeliavo amžinybėn.
Mirusiųjų narių prisiminimui D. Na-
vasaitienė uždegė žvakutę. Po to visi iš-
ėjusieji pagerbti tylos minute. 

Sekretorė Nijolė Zelwinder per-

skaitė praėjusio susirinkimo (2014 m.
kovo mėn. 30 d.) protokolą. Jis buvo pri-
imtas be pataisų ir palydėtas gau sių
plojimų. 

Pirmininkė Ramunė Mikailienė
nušvietė praėjusių metų veiklą: buvo
surengtas sėkmingas metinis prieš ve-
 lykinis pyragų ir tortų išpardavimas,
atnešęs daugiau kaip 1 400 dol. pelno.
Draugija tęsė finansinę para mą šei-
moms Lietuvoje ir Detroito apylinkė-
je. Buvo parodytos skaidrės ir papasa-
kota apie šeimas, kurias remiame Lie-
tuvoje. Sulaukta gražių atsiliepimų
apie šią paramą. Iš viso pasirūpinta 9
šeimomis Lietuvoje ir keturiomis Det-
roito apylinkėje. Iš viso paaukota 17 609
dol.! 

2015 m. Lietuvos Dukterų valdyba
buvo susirinkusi į 9 posėdžius ir su-
rengė metinį susirinkimą, buvo su-
rengti trys labdaros renginiai: kasme-
tinis priešvelykinis pyragų ir tor tų
išpardavimas, „Rudens lapų” pie tūs,
programos popietė, cepelinų ir kugelio
pietūs. Taip pat valdybos na rės lankė
mūsų nares ligoninėse, prie glaudose
bei jų namuose. Buvo išsiųstos svei-
katos linkėjimų atviru tės. 

R. Mikailienė pristatė 2015–2016 m.
projektus: jau pasiųsta vienas siunti-
nys „Vaiko vartų” globojamam „Cari-
tas” vaikų dienos centrui Varė noje;
trys siuntiniai ir 1 000 dol. jaunai šei-

Detroite rinkosi Lietuvos Dukterys

mai su trimis vaikais Žemai čių Kal-
varijos mieste (šią šeimą re miame jau
dvejus metus); dar paremsime vieną
vaiką su negalia vie ne riems metams
per organizaciją „Sau lutė”. Numatyta
vėl surengti tradi ci nius labdaros ren-
ginius. 

Vyko rinkimai. Naująją Lietuvos
Dukterų draugijos Detroito skyriaus
valdybą sudaro: pirmininkė – Ra munė
Mikailienė; vicepirmininkė – Susan
Bubnelienė; sekretorė – Nijolė Zel-
winder; iždininkė – Patt Kaunelis ir na-

rės: Rūta Baublys, Birutė Dun can, Vi-
lija Idzelis-Wloskinski, Regina Juš-
kaitė-Švobienė, Izabelė Korsakie nė ir
Laura Alkevičius. 

Metinį Lietuvos Dukterų draugijos
susirinkimą, kuriame dalyvavo 29 na-
rės, baigėme Dalios Navasaitienės ve-
dama malda, suneštinėmis vaišė mis ir
maloniu pabendravimu. 

Dirbkime ir gyvenkime pagal Lie-
 tuvos Dukterų draugijos šūkį: „Išties-
kime pagalbos ranką mūsų vargstan-
tiems čionai ir Lietuvoje”.

Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkė Ramunė Mikailienė pasakoja apie šeimų Lietuvoje
rėmimą. R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Eiles deklamuoja Čikagos lituanistinės mo-
kyklos mokinė Aida Skaraitė.   

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! www.draugas.org
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Atkelta iš 1 psl.
Tą vakarą gausiai susirinkę bu -

vusieji ir dabartiniai mokiniai, tėve-
 liai, mokytojai, mokyklos vadovai,
svečiai ir rėmėjai pasakė daug gražių
žodžių, pasidalijo prisiminimais.
Nuo traukų montažas visus nukėlė į
praeitį. Šaunus mokytojų kolektyvo
pasirodymas su posmais, daina ir šo -
kiu, vyrų grupės „Tolimi aidai” kon-
certas sukėlė daug audringų plojimų.
Pakili nuotaika, muzika, šokiai ir ki -
tos linksmybės bei skani vakarienė
visus nuteikė prasmingiems ateities
darbams.

Pokylio svečiai nuoširdžiai dėko-
jo mokyklos direktorei Marytei New -
som, šventės vedėjui Linui Udriui, tė -
vų komiteto pirmininkui Linui Venc -
kui ir visam organizaciniam komite-
tui, šeimininkei Laimai Leko ir vi -
siems visiems, kurie prisidėjo prie šio
gražaus jubiliejaus paminėjimo. 

Ateities darbams geriausiai su tel-
kė mokyklos direktorės Marytės
Sandanavičiūtės-Newsom mintys, iš -
sakytos sveikinimo kalboje: „Prieš
pen kerius metus šitaip rašiau: prieš
daugel metų gavau labai brangią do -
vaną. Per visą amžių ji man nenusibo-
do, visur tiko, suteikė džiaugsmo, šir-
dies pasitenkinimo ir ramybės. Kuo
daugiau ją naudojau, tuo prasminges-

Atkelta iš 1 psl.

Įpusėjus lenktynėms, per pasku-
tines penkias bėgimo dienas, Aidas
kiekvieną iš šių dienų nubėgdavo di-
 džiausią atstumą iš visų bėgimo da ly-
vių (62, 70, 77, 78, 76 mylios). Vi dutiniš-
kai per dieną A. Ardzijauskas sugebė-
jo nubėgti 67 mylias (108 kilometrus),
kasdien įveikdamas po 2,5 tradicinio
maratono nuotolį.

Prieš prasidedant šiam ultrama-
ratonui A. Ardzijauskas ketino page-
 rinti kitam lietuviui, New Yorke gy ve-
nančiam keturiskart šio unikalaus bė-
gimo nugalėtojui Rimui Jakelai čiui,
priklausantį rekordą. 2001 m. jis pasie -
 kė „Sri Chinmoy” rekordą, per 10 die-
nų nubėgęs 901 mylią (1 450 kilomet-
rus)! Tačiau šio siekio Aidui ne pavyko
įgyvendinti dėl nepalankių oro sąlygų
pirmosiomis bėgimo die nomis. Gamta
pateikė ne visai malo nių staigmenų,
oro sąlygos bėgti buvo nepavydėtinos
– lietus pylė kaip iš ki biro ir ilgą laiką
nerimo stiprus vėjas. 

Beje, 59 metų R. Jakelaitis, pas ku-
 tinę minutę sužinojęs, kad 10 parų bė-
gime dalyvauja A. Ardzijauskas, pats
nusprendė dalyvauti 6 parų bė gime ir

šioje 17-os bėgikų grupėje bu vo trečias,
nubėgęs 381 mylią (613 kilometrus).

Po bėgimo abu lietuvius spor ti nin-
kus pasitiko ir sveikino Lietuvos ge-
neralinis konsulas New  Yorke Ju lius
Pranevičius ir jų palaikymo ko manda:
juos globoję ir rūpinęsi ŠALFASS Rytų
apygardos pirmininkas Deivis Pava-
saris ir aktyvūs bendruo menės nariai
Valdas ir Aušra  Buo žiai.

Kasmetinis New Yorko 6 ir 10 die-
 nų ultramaratonas šiemet vyko jau
dvidešimtą kartą. Jame dalyvauja bė-
 gikai iš viso pasaulio ir visų žemynų. 

2014 m. Vilniaus apskrities prie-
šgaisrinės gelbėjimo valdybos ugnia-
gesys A. Ardzijauskas per du mėnesius
(61 parą) nubėgo nuo Los An geles iki
New Yorko ir įgyvendino sa vo ameri-
kietišką svajonę – tapo pirmuoju lie-
tuviu, perbėgusiu Šiaurės Ame rikos že-
myną nuo vienos JAV pakrantės iki ki-
tos. Tuomet šis neei linių fizinių gabu-
mų bėgikas įveikė daugiau nei 5 000 km
(3 100 mylių).

A. Ardzijauskas taip pat jau spėjo
apibėgti Gibraltarą, Vatikaną, Bala-
 tono ežerą, Lietuvą bei Baltijos jūrą.

Parengė Dainius Ruževičius 

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinei mokyklai – 65-eri

Bėgu – vadinasi gyvenu

Mokyklos jubiliejinėje šventėje – pakili nuotaika: ją kūrė ne tik vyrų oktetas ,,Tolimi aidai”, bet ir pačios mokytojos, atlikusios šaunią programą. Tinos Udrienės nuotraukos

New Yorko ultramaratoną laimėjęs Aidas Ardzijauskas per 10 dienų nubėgo 667 mylias
(1 073 kilometrus).

nė ji darėsi. Kuo dažniau ja dalinausi
su kitais, tuo pilnesnė ji tapo.
Pasidalinau su savo vaikais, su moki-
niais, su visa LA lietuvių visuo mene,
kuri tapo artima lyg šeima. O kas ta
dovana? Tai lietuvių kalba ir meilė
jai. Ta mintis nepaseno ir ne pasikei-
tė. Galiu tik pridėti – lietuvių kalba
mums, čia gyvenantiems, yra mūsų
Lietuva, mūsų žemė. Ją nešiojamės su
savim, kur tik bekeliautume.

Ir dabar, atkeliavę iki garbingo
65-ojo mokyklos jubiliejaus, džiaugia-
 mės, kad turime namus Šv. Kazimie ro
parapijoje, kad galime mokytis tos

kalbos kartu su tais, kurie mums yra
tapę lyg broliai ir sesės lietuviškoje
mokykloje. Jubiliejaus proga prisime-
name tuos, kurie kūrė, pamatus dė jo,
statė ir paliko kitiems tęsti nesibai-
gian tį darbą. Prisimename stei gėją
prel. Joną Kučingį, mokytoją Oną Ra -
zutienę, vedėjus Igną Medziu ką, Vla -
dą Pažiūrą ir kelis tūkstančius mo ky-
tojų, tėvelių ir mokinių, kurie dir bo
ne sau, o didesniam labui, didesnei
meilei. Neabejotina, kad pra dininkų
pastangos neįkainoja mos, tuo pačiu
giliai vertiname pastangas ir vėlesnių
kartų, kurios išlai kė brangią lietuvių

kalbą ir kultūrą. Šį vakarą mes gali-
me būti laimingi, kalbėti lietuviškai,
tikėti į Die vą, glaustis parapijoje ir
mylėti vieni kitus.”

Sekmadienį už Šv. Kazimiero li -
tuanistinę mokyklą, jos mokinius,
tėvelius, mokytojus, mokyklos kūrė-
 jus ir geradarius buvo aukojamos šv.
Mišios. Po Mišių klausėmės naujojo
Los Angeles choro „Los angelai” kon-
certo premjeros „Dainų dainelė”.

P. S. Nuotraukose daugelis atpa-
 žins savo buvusius mokinius ar mo -
kytojus, klasės, suolo ar šokio, dainos
draugus, o gal šiaip pažįstamus.
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iš ateitininkų gyvenimo

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Balandžio 17 d. Čikagos ateitininkai sendraugiai kvietė visus susidomėjusius į va-
karą Ateitininkų namuose Lemonte susitikti su viešniomis iš Lietuvos – Jolanta
Ramoniene ir Marija Keršanskiene. J. Ramonienė yra Šeimos instituto įkūrėja, bu-
vusi Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė, rūpinasi šeimos, jaunimo, vaiko
teisių apsaugos politika. 2015 m. sausio 10 d. ji suorganizavo Vilniaus arkivys-
kupijos ,,Šeimadienio” šventę. Marija Keršanskienė yra Nacionalinės šei mų ir tėvų
asociacijos (NŠTA) administratorė. Ji taip pat yra  žurnalo   ,,Ateitis” administra -
to rė. 

Viešnios kalbėjo tema ,,Visuomeninės ir bažnytinės organizacijos, vei-
kiančios šeimos labui Lietuvoje”. Vakarą vedė dr. Linas ir Rima Sidriai,
o įžangos žodį tarė Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gu-

dynas pabrėždamas, kokios svarbios yra tokios pažintinės kelionės. Ne tik JAV
lietuviai susipažįsta su Lietuvos veikėjais, bet ir čia atvykę susipažįsta su se-
niai veikiančių organizacijų, tiek lietuvių, tiek amerikičių, patirtimi ir ją par-
siveža į namus.

Marija Keršanskienė apibūdino daugybę organizacijų ir institucijų, kurios
priklauso NŠTA. Ši draugija vienija maždaug 30 organizacijų ir apie 100 pavienių
asmenų. Tame sąraše: Šeimos institutas, kuris, steigėjos Jolantos Ramonienės
žodžiais, ,,daro, ko politikai nedaro ir ko šeimos asociacijos neįstengia padaryti”.
Buvo paminėtos kitos draugijos, grupės ir organizacijos, dirbančios šeimų ge-
rovei, pvz., Krizinio nėštumo centras, Gyvieji akmenys, NAMS-Aktyvių mamų
sambūris, Šeimos universitetas, Lietuvos CARITAS, Lietuvos šeimos centras,
ir t. t. Vienos yra oficialios bažnytinės organizacijos, kitos – ne, pvz., Gausių šei-
mų draugija, kuriai priklauso 2000 šeimų, kiekviena turinti daugiau nei tris vai-
kus. 

Anot Jolantos Ramonienės, šeimų draugijos pradėjo burtis nuo 2004 m. Jų
tikslas – pasirodyti visuomenėje, išreikšti šeimų rūpesčius ir išreikalauti iš po-
litikų ne tik pažadų, bet ir teigiamos veiklos. Rodomos skaidrės vaizdžiai parodė
renginių įvairovę, bet taip pat ir  renginių pasikartojimą. Pvz., 2014 m. gegužės
ir birželio mėn. viena po kitos buvo organizuojamos net dvi šeimų eisenos.

Vakaro metu nedaug teko girdėti apie kitas grupes, su kurių atstovais vieš-
nios JAV turėjo progos susitikti (gyvybės gynėjų, Pro-Life, valstybės atstovais
ir pan.). Tik paminėjo, kad  JAV sostinėje jas globojo Kolumbo riteriai.  (Skaid-

rės buvo su angliškais bei lietuviškais parašais,  nes viešnios buvo pasi ruošusios
jas rodyti ne vien lietuviams).  Jos pareiškė daug vilčių dėl bičiulių ateitinin-
kų abipus Atlanto didesnio aktyvumo ir organizuotos veiklos šeimos teisių bei
politikos klausimais. Viešnios susilaukė nemažai klausimų apie šeimų iššūkius
Lietuvoje, bet neteko išgirsti  organizuotos veiklos pasiūlymų tokiai  ideologi-
nei organizacijai kaip ateitininkijai… Tai tema kitam vakarui.

Tie, kurie norėtų susipažinti su Ateitininkų namuose pateiktu pranešimu,
gali pažiūrėti Tomo Mackevičiaus vaizdo įrašus. Nuorodas galima rasti Šiau-
rės Amerikos ,,Facebook” svetainėje, https://www.facebook.com/SAateitinin-
kai.

Balandžio 19 d. Jolanta Ramonienė ir Marija Keršanskienė pristatė savo veik-
lą  Korp! Giedra narių susirinkime.

,,Reikia sukurti
Lietuvą, 

kurioje gera
gyventi ir

auginti šeimą”

2015 m. birželio 6 d. nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. Čikagos laiku vyks visų Š. Amerikos ateitininkų narių susirinkimas. Pagrindinė susirinkimo vieta – Ateitininkų
namai, Lemont, IL. Planuojama tiesioginė video-konferencija, kurioje internetu galės dalyvauti ateitininkai iš kitų Šiaurės Amerikos vietovių. Be įvairių diskusi-
jų ir pranešimų, programoje numatomos tarybos, valdybos ir sąjungų valdybų metinės ataskaitos, taip pat naujų tarybos bei revizijos komisijos narių rinkimai. 

Tarybos narių rinkimai
Savaitę prieš narių suvažiavimą ir jo metu vyks rinkimai.  Bus renkami bent keturi nariai į ŠAA tarybą  ir trys į revizijos komisiją.  Kviečiame Šiaurės Amerikos

ateitininkus  siūlyti savo kandidatūras, arba – atsiklausus jo ar jos sutikimo – pasiūlyti kitą kandidatą. Pageidaujame, kad apie siūlomus kandidatus praneštu-
mė te iki sekmadienio, gegužės 17 d., elektroniniu paštu visiems šiems trims adresatams:  Remigijui Satkauskui rsatkauskas@comcast.net,    Petrui V. Kisieliui
ryztas@att.net,   ir Jolitai Kisieliūtei Narutienei  tilze@att.net.

Raginame visus pagalvoti: ar norėtumėte patys kandidatuoti? o gal į kandidatus siūlyti kitą?

Š. Amerikos ateitininkų narių susirinkimas – birželio 6 d.

Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas

Jolanta Ramonienė Marija Keršanskienė

Jolanta Ramonienė kalba Korp! Giedros susirinkime.  Šalia sėdi Rima Sidrienė ir Marija
Ker  šanskienė.                                                                                    Dainos Čyvienės nuotraukos

Diskusijos Ateitininkų namuose šeimos tema
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Vokietijoje išleista
knyga, pasako-
janti apie per-

mainingą lietuvių vers-
lininko ir filantropo Juo-
zo Kazicko (1918–2014)
gyvenimo kelią, kuris,
pasak Lietuvos ambasa-
dorius Vokietijoje Deivi-
do Matulionio, yra ir tam
tikras Lietuvos, jos kovos
už laisvę ir nepriklauso-
mybę atspindys.

Tokiais žodžiais am-
basadoriaus pradėjo vo-
kiečių kalba pasirodžiu-
sios knygos „Vilties ke-
liai. Pabėgimas, emigra-
cija ir sugrįžimas į laisvą Lietuvą” pristatymą balandžio 23 d. Lietu-
vos ambasadoje Berlyne.

Knygą išleidusios leidyklos „Simon Verlag für Bibliothekswissen”
vadovė Elisabeth Simon taip pat teigė, kad Kazickų šeimos gyvenimo
kelias nuo Rusijos stepių iki JAV padeda pažinti ir visos Lietuvos oku-
pacijų bei nepriklausomybės atkūrimo istoriją.

Renginyje dalyvavo ir literatūrinis knygos bendraautorius Valdas
Bartasevičius, kuriam atmintyje įstrigo dvasinių vertybių, artimo ry-
šio su tėvyne ir šeima svarba J. Kazicko gyvenime.

J. Kazickas gimė 1918 m. Rusijoje, Saratavo srityje, tremtinių šei-
moje, 1922 m. su tėvais grįžo į Lietuvą.
Antrajam pasauliniam karui baigiantis,
su žmona ir dukra pasitraukė į Vokie-
tiją, vėliau į JAV, kur sukūrė sėkmingą
verslą. Po 35 metų jis grįžo į Lietuvą ir
1991 m. įsteigė pirmąją Baltijos šalyse
privataus kapitalo telekomunikacijų
bendrovę „Litcom”. J. Kazickas nieka-
da neprarado emocinio ryšio su tėvyne
ir dėjo dideles pastangas stiprinti at-
kurtą Lietuvos valstybingumą. Jo atsi-
minimai lietuvių kalba  pirmą kartą
išleisti 2002 m. Antroji knygos laida pa-
sirodė 2013 m.

URM info ir nuotr.

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

JAV LB Tarybos rinkimai: 
kaip balsuoti New Yorko valstijoje

JAV LB Tarybos rinkimai vyksta gegužės 1 – 15 dienomis. Iš anksto užsiregistravus, balsuo-
ti galima internetu ar paštu. Iš anksto neužsiregistravę balsuoti gali asmeniškai rinkiminė-
se apylinkėse. Šiemet New Yorko apygardoje kandidatuoja 9 asmenys. Balsuoti galima už
ne daugiau kaip 7 kandidatus.

Jei balsuosite internetu

Internetu balsuoti galite nuo gegužės 1 iki 15 dienos adresu https://www.rinki-
mai2015.us/vote-online. Kad galėtumėte balsuoti internetu, turėjote iš anksto užsiregistruoti.
Jei registravotės pildydami anketą internete, prisijungimui naudokite el. pašto adresą ir slap-
tažodį, kurį pateikėte registracijos metu. Jei registravotės siųsdami el. laišką adresu info@rin-
kimai2015.us, turėjote slaptažodį gauti el. paštu. Jei slaptažodžio nežinote ar pamiršote, pa-
sinaudokite funkcija Pamiršau slaptažodį ir sekite instrukcijas.

Primename, kad vienu el. pašto adresu galima balsuoti tik vienam asmeniui vieną kartą. Jei
tuo pačiu el. paštu naudojasi keli asmenys, vienas jų gali balsuoti internetu, o kiti gali balsuoti
paštu arba asmeniškai.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, kurie užsiregistravo balsuoti internetu, dėl techninių prie-
žasčių šio pasirinkimo pakeisti negali: jiems balsuoti paprastu paštu ar asmeniškai rinkiminėje
apylinkėje nebus leidžiama.

Jei balsuosite paštu

Jei nusprendėte balsuoti paštu, turėjote iš anksto užsiregistruoti, apie tai pranešdami rin-
kimų komisijai toje apylinkėje, kuriai priklausote. Apylinkės rinkimų komisija Jums atsiųs bal-
savimo kortelę ir atgalinį voką, kuriuo turite grąžinti užpildytą balsuotojo kortelę. Voką priva-
lote išsiųsti iki gegužės 15 d. (pašto antspaudo data), antraip balsavimo kortelė bus laikoma ne-
galiojančia.

Jei balsuosite asmeniškai

Balsavimui asmeniškai iš anksto registruotis nebūtina. Jei nesate oficialus apylinkės narys,
atėję į rinkimų apylinkę turėsite iš pradžių užsiregistruoti apylinkėje, kad gautumėte rinkėjo kor-
telę. Žemiau pateikiame informaciją, kada ir kur vyks balsavimas asmeniškai New Yorko apygardoje.
Balsuoti galite tik toje apylinkėje, kuriai priklausote.

new Yorko miesto apylinkėje asmeniškai balsuoti galėsite:

Gegužės 2 d. 10 val. r. – 1 val. p. p. Maironio lituanistinėje mokykloje (St. Francis of Pa-
ola, 206 Skillman Ave., Brooklyn, NY 11211)

Gegužės 3 d. 10:30 val. r. – 12 val. p. p. (prieš Motinos dienos minėjimą) Mount Carmel
bažnyčios salėje (275 N 8th St, Brooklyn, NY 11211)

Gegužės 9 d. 10 val. r. – 1 val. p. p. Maironio lituanistinėje mokykloje (St. Francis of Pa-
ola, 206 Skillman Ave., Brooklyn, NY 11211)

Gegužės 10 d. 11 val. r. – 1:30 val. p. p. Apreiškimo parapijos salėje (259 N 5th Street, Brook-
lyn, NY 11211)

Long island apylinkėje asmeniškai balsuoti galėsite gegužės 2, 3, 9 ir 10 dienomis ad-
resu 19 Willow Lane, Great Neck, NY 11023. Prašome prieš atvykstant pranešti Ramutei telefo-
nu 516-353-1229 arba el. paštu: ramutezukas@hotmail.com

Rytinio Long island apylinkėje asmeniškai balsuoti galėsite gegužės 2 d. 6 val. v. adresu
2 Aldersgate, Riverhead, NY 11901. Jei turite klausimų, kreipkitės į Rytinio Long Island apylin-
kės rinkimų komisijos pirmininkę Birutę Stukonytę (birute11948@msn.com) arba Rasą Mitru-
levičienę (631-764-1932).

Rochesterio apylinkėje asmeniškai balsuoti galėsite:

Gegužės 2 d. 9 val. r.  – 1 val. p. p. Our Lady of Lourdes bažnyčios patalpose, 165 Rhinecliff
Ave., Rochester, NY 14618

Gegužės 3 d. 12 – 2 val. p. p. Our Lady of Lourdes bažnyčios patalpose, 165 Rhinecliff Ave.,
Rochester, NY 14618

Gegužės 9 d. 12 – 3 val. p. p. Our Lady of Lourdes bažnyčios patalpose, 165 Rhinecliff Ave.,
Rochester, NY 14618

Gegužės 10 d. 12 – 2 val. p. p. Our Lady of Lourdes bažnyčios patalpose, 165 Rhinecliff
Ave., Rochester, NY 14618

Primename, kad išrinktų New Yorko apygardos kandidatų skaičius priklausys tiesiogiai nuo
balsuojančių žmonių skaičiaus. Todėl raginame visus kuo aktyviau dalyvauti rinkimuose ir pa-
raginti draugus bei pažįstamus! Balsuoti gali visi New Yorko valstijoje gyvenantys lietuviai bei
pilnamečiai jų šeimų nariai (taip pat ir ne lietuvių kilmės sutuoktiniai).

new Yorko apygardos valdyba

Verslininko J. Kazicko atsiminimų
knyga išleista vokiečių kalba

D. Matulionis ir leidyklos „Simon Verlag für Bibliothekswissen” vadovė Elisa-
beth Simon. 
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Parengė Dainius Ruževičius

spoRtas

J. Valančiūno ateitis NBA – miglota

Išsilaikyti NBA – tokia užduotis
lau kia Jono Valančiūno, sulaukusio
daugybės kritikos po pasirodymo

at krintamosiose varžybose. „Toronto
Raptors” klubas NBA atkrintamųjų
pirmajame etape seriją „Washington
Wizards” komandai pralaimėjo gė din-
 gai (0:4) ir dabar sirgaliai laukia poky -
čių. Šie neabejotinai palies ir J. Va-
lančiūną.

22 metų 213 cm Lietuvos rinkti nės
vidurio puolėjas turi garantuotą su-
tartį su „Raptors” kitam sezonui. Per

jį J. Valančiūnas netgi uždirbs daugiau
– šį sezoną jis gavo 3,67 mln. JAV dole-
rių, o kitą jo laukia 4,66 mln. atlygis. Ta-
čiau dėl to užtikrintai J. Va lančiūnas
jaustis neturėtų –  „Rap tors” gali nuo
liepos 30-osios pasiūlyti lietuviui nau-
ją sutartį, bet toks klubo veiksmas vis
mažiau tikėtinas.

Kai J. Valančiūnas 2012 metais
pradėjo pirmąjį savo sezoną NBA,
„Raptors” matė lietuvio ateitį klube.
Toronto klubo vadovai norėjo užsiau-
ginti talentą iš Lietuvos, su kuriuo

Išsilaikyti NBA – tokia užduotis laukia Jono Valančiūno, sulaukusio kritikos po pasiro-
dy mo atkrintamosiose varžybose

būtų mėginę kovoti prieš geriausius.
Bet štai – J. Valančiūnas antrą

kar tą žaidė NBA atkrintamosiose, kur
buvo kritikuojamas dėl greičio trūku-
mo ir nemokėjimo gintis du prieš du.
Jeigu serijoje su „Brooklyn Nets” visi
kalbėjo apie tai, kad lietuvis daug mo-
kosi, tai šįkart gerbėjai ir specialistai
tikėjosi proveržio, kurio nebuvo.

J. Valančiūno vieta dabartinėje
NBA lygoje, kur gausu greitų gynėjų ir
žemo ūgio sudėčių – neaiški. Šį se zoną
jam nepavyko pasiekti prover žio, kokio
tikėjosi „Raptors”.

„J. Valančiūnas yra labai naudin-
gas. Jis aukštas ir gali apsaugoti krep-
šį, pataikyti iš po jo ir mėtyti baudas”,
– lietuvį pagyrė „National Post”. Ta-
čiau šioje situacijoje lemia mą žodį
tars „Raptors” generalinis direktorius
Masai Ujiri – jis turės nuspręsti, kokių
imtis veiksmų, kad šio sezono košma-
ras atkrintamosiose ateityje nebesi-
kartotų.

Koks scenarijus labiausiai tikėti-
nas? J. Valančiūno išvykimas į kitą
NBA klubą. Šarūnas Marčiulionis yra
teigęs, kad lietuviui labiausiai tiktų
„San Antonio Spurs” komanda. „Ten
žaidimo klasė kur kas aukštesnė. Prie
tokios sistemos lietuvis pui kiai pri-
taptų. San Antonio žaidžiamas ko-
mandinis krepšinis, o Toronte to ne-
matyti”, – sakė Š. Marčiulionis.

J. Valančiūnas 2014–2015 metų se-
zone dažnai sėdėjo ant atsarginių suo-
lo ketvirtajame kėlinyje, ne visada su-
laukdavo perdavimų iš gynėjų, nebuvo
labai pastebimas NBA atkrintamosio-
se varžybose ir nedalyvavo baigia-
muosiuose „Toronto Raptors” sezono

interviu. Tačiau „Raptors” vadovas
Masai Ujiri neužmiršo 22 metų 213
cm ūgio lietuvio apibendrindamas
liūdnai pasibaigusį sezo ną.

„Raptors” generalinis vadybinin-
 kas pareiškė, kad dėl lietuvio jis pla  -
nuoja surengti rimtą pokalbį ir anali-
 zuoti, ar „centras” buvo tinkamai iš-
naudojamas. „Manome, kad jis pa to bu-
lėjo. Jis geriau ginasi po krepšiu, jo ko-
jos juda greičiau, baudos aikš telėje
jis jaučiasi vis užtikrinčiau. Su aukš-
taūgiais reikia dirbti nuosekliai. Tai
užtrunka, bet manau, kad Jonas bus di-
džiulė mūsų organizacijos da lis”, –
pareiškė M. Ujiri.

J. Valančiūnas šį sezoną per 26 mi-
nutes rinkdavo vidutiniškai po 12 taš-
kų ir sugriebdavo 8,7 atšokusio ka-
 muolio. Atkrintamųjų varžybų serijo-
je su „Washington Wizards” lietuvis
įmesdavo 11,3 taško ir atkovodavo 9,3
kamuolio per 26,5 minutės.

M. Ujiri neslėpė apmaudo dėl tra-
giškos sezono pabaigos, kai „Wi zards”
įveikė „Raptors” 4:0. Tačiau Toronto
komandos vadovas siūlė netirštinti
spalvų: „Per tą laiką mes padarėme ir
daug gerų dalykų. Du metus laimėjome
Atlanto divizioną, treneris Dwane Ca-
sey sukūrė gerą atmosferą, turėjome
geriausią šeštąjį žaidėją NBA L. Wil-
liams, kelis NBA Visų žvaigždžių rung-
tynių dalyvius. Turime gerą pagrindą”.

Tiesa, M. Ujiri pridūrė, kad po
šio sezono bus įvertintas kiekvienas
„Raptors” klubo narys. Prognozuo ja-
 ma, kad Toronto komandą sukrės per-
mainos, bet smulkmenų vadovas ne-
atskleidė.

Pasaulio galiūnų čempionate Ž. Savickas nusileido JAV stipruoliui

Lietuvos stipruolis Žydrūnas Sa-
 vickas balandžio 26 d. Malaizi-
joje pasibaigusiame pasaulio

galiūnų čempionate („World’s Stron-
gest Man”) neapgynė pernai iškovoto
titulo ir turėjo tenkintis sidabro me-
daliu.

39-erių lietuvis finale nusileido
savo amžinam priešininkui ameri kie-
 čiui Brian Shaw. Čempioną lėmė pa-
skutinė rungtis, prieš kurią lietuvis
lenkė varžovą puse taško. Tačiau 33-ejų
amerikietis buvo greitesnis svorių (ak-
menų) sukėlimo rungtyje ir išplėšė
čempiono titulą. 

Trečiąją vietą užėmė islandas Haf-
tor Bjornsson, ketvirtąją – britas Eddie
Hall, penktąją – amerikietis Mike Bur-
ke. 

Šeštadienį, pirmąją pasaulio ga liū-
nų čempionato finalo dieną, spor ti-
ninkai varžėsi trijose rungtyse. Tai
buvo naščių nešimas, 370 kg sverian-
 čios štangos kėlimas ir sunkvežimio
tempimo rungtis. Po jų Žydrūnas buvo
trečioje vietoje.

Sekmadienį lietuvis laimėjo dvi iš
eilės rungtis ir įsiveržė į priekį. Ket-
virtoje finalo rungtyje – svorių sukė-
lime ant laiptų – Ž. Savickas bu vo ne-
pralenkiamas. Lietuvis atliko tai per
33.97 sek., už nugaros palikda mas is-
landą H. Bjornsson bei ame rikietį B.
Shaw.

Iš viso pasaulio galiūnų čempio na-
te Malaizijoje dalyvavo 30 sporti nin kų,
suskirstytų į penkias atran kos grupes
po šešis. Į finalinį etapą pateko du ge-

Stipriausiu planetos žmogumi tituluojamas Ž. Savickas pasaulio galiūnų čempionate
turėjo tenkintis sidabro medaliu

riausi kiekvienos grupės atletai – finale
kovojo dešimt galiūnų.

Ž. Savickas pasaulio čempionu
yra tapęs keturis kartus – 2009, 2010,
2012 ir 2014 metais. B. Shaw iškovojo
trečiąjį auksą. Anksčiau jis šventė
pergales 2011 ir 2013 metais, o pernai
buvo trečias. Šiemet amerikietis lai mė-
jo ir prestižines „Arnold Strong man
Classic” varžybas, kuriose a plenkė Ž.
Savicką vienu tašku.

Amerikiečiams lietuvis – 
stipriausias planetos žmogus

Šią vasarą 40-ąjį gimtadienį švę-
 siantis Lietuvos galiūnas Ž. Savickas
yra stipriausias kada nors mūsų pla ne-
toje gyvenęs žmogus – taip teigia JAV
tinklalapis muscleandfitness.com.
Straipsnyje „Dešimt stipriausių žmo-

nių, kada nors vaikščiojusių Žeme” pir-
moji vieta skiriama ne kam kitam, o Ž.
Savickui.

„Mūsų nuomone, jis yra stipriau-
sias visų laikų žmogus, nes tiesiog ne-
galima ginčytis su šiais skaičiais: Ž. Sa-
vickas septynis kartus laimėjo ‘Ar-
nold Strongman Classic’ varžybas
(2003–2008 m. ir 2014 m.), kurios yra lai-
komos netgi tikresniu grynos jėgos
egzaminu nei pasaulio galiūnų čem-
pionatas.

Per savo karjerą 191 cm ūgio ir 170
kg svorio lietuvis iš viso yra pa gerinęs
daugiau nei 50 pasaulio rekordų, o iki
šiol jam priklauso apie 20 jų, tarp ku-
rių – ir 227 kg rąsto iškėlimas”, – rašo
Shawn Perine.

Antra vieta garbingame sąraše
atiteko amerikiečiui Mark Henry, o
trečia – jo tautiečiui Bill Kazmaier.

APLAnKYKiTe sPoRTo isToRiJos PARodą

Gegužės 2 ir 3 d., šeštadienį ir sekmadienį, Pasaulio lietuvių centro (PLC)
pokylių salėje pirmąkart Čika goje 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 (Vokietija) ir baigiant šiomis die-
no mis. Parodos rengėjas – Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, rėmėjas – Lietu-
vių Fondas.

Beje, gegužės 2 d. sporto gerbėjai, apsilankę parodoje, taip pat galės stebėti
PLC salėje vyksiančias „Amba sa doriaus” taurės krepšinio varžybas, kurios Čikago-
je vyks pirmąkart.

„Ambasadoriaus taurės” krep ši nio turnyre šiemet susirinko dalyvau ti 8 komandos.
Gaila, kad neat vyks nė viena komanda iš kitų JAV regionų – turnyre žais 7 ČLKL ko-
 man dos  – „Lietuvos diplomatai”. 
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Sporto rūmai Vilniuje taps kongresų centru

Europos Sąjungai Maskvoje atstovaus V. Ušackas

Briuselis (ELTA) – Europos Są-
junga (ES) pranešė apie planus įkurti
žvalgybos informacijos dalijimosi cent-
rą, kuris padės 28 valstybėms narėms
kovoti su galimais džihadistų išpuo-
liais.

Europos Komisijos (EK) pirmi-
ninko pavaduotojas Frans Timmer-
mans pristatė penkerių metų ES sau-
gumo prioritetus. Būsimo antitero-
rizmo centro veikla bus suderinta su
Europolu, Hagoje įsikūrusia Europos
policijos biuru.

Anot F. Timmermans, centras pa-

rodys, ar valstybės narės gali glaudžiau
ir dažniau bendradarbiauti bei labiau
viena kita pasitikėti. Nors tokiems
planams įgyvendinti prireiks daug
laiko, tačiau valstybės narės pritaria
žvalgybos tarnybų bendradarbiavi-
mui. Dalijimasis informacija kartais
kelia keblumų, kai stipresnės valstybės
turi dirbti su silpnesnėmis, kurios ne-
turi tokių pačių išteklių ir galimy-
bių.

Naujasis centras kovos ne tik su te-
rorizmu, bet ir su organizuotais bei ki-
bernetiniais nusikaltimais. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LietUva iR pasaULis

Suomija parodė budrumą

Vilnius („Draugo” info) – Rusijos
karo laivai dėl neva vykdomų pratybų
iš darbų atlikimo vietos Baltijos jūroje
nurodė pasišalinti laivui, kuris budi
prie tiesiamos „NordBalt” elektros
jungties.

Kol kabelis guli Baltijos jūros dug-
ne neįgilintas ir nepaslėptas po smėliu,
prie jungties trasos nuolatos budi spe-
cialus laivas, turintis įspėti kitus laivus,
jei šie prisiartina per daug arti ir savo
žvejybos įranga ar inka-
rais galėtų kliudyti kabelį.

„Balandžio 30 d. šis lai-
vas turėjo nukrypti nuo
kabelio klojimo trasos, kai
tą įsakė pasirodę Rusijos
kariniai laivai. Nuo kabelio
klojimo darbų pradžios
šiais metais tai trečias toks
atvejis”, – pranešė projekto
vykdytoja „LitGrid”.

Apie šį įvykį infor-
muo ta Lietuvos užsienio
reikalų ministerija, pasi-
aiš kinti dėl jau trečio tokio
incidento kviečiamas Ru-
sijos ambasadorius Lietu-
voje. Lietuvos užsienio rei-
kalų ministro Lino Linke-
vičiaus teigimu, taip Mask-

va pažeidžia Jungtinių Tautų konven-
ciją. Lietu va Rusijai jau yra išsiuntusi
tris panašias notas, tačiau atsakymo ne-
sulaukė.

Iš viso Baltijos jūros dugne tarp
Lietuvos iš Švedijos jau paklota 300 ki-
lometrų kabelio, o visi kabelio klojimo
ir apsaugojimo darbai bus baigti iki va-
saros pabaigos. Jūrinio kabelio ilgis sie-
kia 400 kilometrų, o visos „NordBalt”
jungties ilgis – 453 kilometrus. 

Helsinkis (faktai.lt) – Suomijos
kariuomenė panaudojo nedidelius po-
vandeninius sprogstamuosius užtai-
sus, siekdama perspėti įtariamą po-
vandeninį laivą vandenyse netoli Hel-
sinkio.

Kaip pranešė Suomijos jūrų lai-
vyno atstovas, povandeninis laivas
pastebėtas dar šios savaitės pradžioje,
bet už kelių dienų įvykis pasikartojo,
todėl buvo imtasi priemonių, norint pa-
rodyti, kad laivas yra pastebėtas ir pa-

sišalintų toliau nuo šalies krantų.
Tai įvyko tvyrant padidėjusiai ka-

rinei įtampai su kaimynine Rusija.
Suomija, turinti 1 340 km ilgio

sausumos sieną su Rusija, per pasta-
ruosius metus vis labiau nerimavo
dėl savo galingosios kaimynės veiks-
mų.

Pernai spalį Švedijos ginkluoto-
sios pajėgos savaitę nesėkmingai per-
sekiojo numanomą užsienio povande-
ninį laivą vandenyse netoli sostinės.

Nauji įrodymai, kas numušė Malaizijos lėktuvą

Kijevas (Delfi.lt) – Remiantis Uk-
rainos žiniasklaidos priemonėse pasi-
rodžiusiais pranešimais, atsirado dar
vienas įrodymas, liudijantis, kad pra-
ėjusių metų vasarą iš Rusijos į Don-
basą buvo atgabenta karinės technikos
kolona, įskaitant ir ugnies paleidimo
sistemas „Buk”. 

Tokias išvadas padarė leidinys
„InformNapalm”, atlikęs atvirų šalti-
nių žvalgybinės informacijos analizę.
Aptiktos nuotraukos, kuriose užfik-
suotas rusų karinės technikos, kal-

bant tiksliau – rusų sistemų „Buk”, ju-
dėjimas. Būtent iš tokios sistemos,
kaip manoma, 2014 m. buvo numuštas
Malaizijos oro linijų MH17 skrydį vyk-
dęs lėktuvas „Boeing-777”. 

Rusų ugnies paleidimo sistemų
„Buk” gabenimą vykdė Rusijos gink-
luotųjų pajėgų Generalinio štabo 147-
asis dalinys. 

Šios nuotraukos aptiktos sociali-
niuose tinkluose, vieno iš rusų karių,
priklausančių šiam automobilių dali-
niui, Dmitrijaus Zubovo paskyroje. 

Vilnius (Vyriausybės info) – Fi-
nansų ministerijai pavedama įvertin-
ti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
pri taikymo kongresų centrui projekto
įgyvendinimo galimybes panaudojant
Europos Sąjungos struktūrinę paramą.

Vyriausybė taip pat pritarė nuo-
statai, kad projektas turi būti įgyven-
dinamas kartu su Šnipiškių žydų ka-
pinių teritorijos sutvarkymo ir šių
kapinių įamžinimo projektu.

Kartu su darbais, kurių reikia
Vil niaus koncertų ir sporto rūmų pa-
statui atnaujinti ir pritaikyti kongre-
sų centro veiklai, planuojama skelbti
ir tarptautinį Šnipiškių žydų kapinių
įamžinimo konkursą. 

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Lie-

tuvos Respublikos žmonių palaikų lai-
dojimo įstatymą kapinių priežiūrą or-
ganizuoja savivaldybių vykdomosios
institucijos, Vyriausybės sprendimu
nutarta pasiūlyti Vilniaus miesto sa-
vivaldybei inicijuoti Šnipiškių žydų ka-
pinių teritorijos sutvarkymo ir šių
kapinių įamžinimo tarptautinio kon-
kurso paskelbimą ir išnagrinėti gali-
mybę prisidėti prie Šnipiškių žydų
ka pinių teritorijos sutvarkymo ir šių
kapinių įamžinimo projekto finansa-
vimo 2014–2020 m. Vilniaus miesto in-
teg ruotų teritorijų vystymo programos
lėšomis, skiriamomis pagal 2014–2020
m. Europos Sąjungos fondų investici-
jų veiksmų programą.

Briuselis (BNS) – Europos Są-
jungai (ES) Antrojo pasaulinio karo pa-
baigos minėjimo renginiuose Maskvoje
gegužės 9 dieną atstovaus ES delega-
cijos Rusijoje vadovas Lietuvos diplo-
matas Vygaudas Ušackas. 

Ambasadorius sakė, kad tokį
sprendimą priėmė ES vadovybė. Aukš-
čiausi ES vadovai į Maskvą stebėti ka-
rinio parado gegužės 9 d. neatvyks.

Rusija gegužės 9-ąją atvykti į
Maskvą pakvietė ES šalių vadovus, ta-
čiau dauguma iš jų atsisakė, taip reikš-
dami poziciją dėl Rusijos veiksmų Uk-
rainoje.

Į Rusiją ketina atvykti Graikijos,
Čekijos ir Slovakijos vadovai. Vokie-
tijos kanclerė Angela Merkel Rusijoje
pažadėjo apsilankyti diena vėliau.

Areštuotas P. Porošenkos fabriko turtas

Maskva (ELTA) – Rusijos žinybos
areštavo Ukrainos prezidentui Petro
Porošenkai priklausančio šokolado
fabriko turtą. Bendrovės „Roshen”
duomenimis, rusų tyrėjai to priežas-
timi nurodė nesumokėtus mokesčius.
Minėtas fabrikas yra Lipecko mieste. 

Pasak „Roshen”, Tyrimo komite-
tas jau rugsėjo 13-ąją užantspaudavo
fabriką. Atitinkamą leidimą išdavė
Maskvos teismas. Žinybos kaltina ben-
drovę nesumokėjus 180 mln. rublių
(3,17 mln. eurų) mokesčių.

„Roshen” bendrovės vertė yra 1,81
mlrd. eurų. Ji turto areštą įvardijo kaip
politiškai motyvuotą priemonę.

Dėl konflikto su Ukraina Vakarai
yra paskelbę sankcijas šaliai. Rusija
daro viską, kad sutrukdytų parduoti
„Roshen” akcijas, pareiškė bendrovė ir
paskelbė skųsianti teismo sprendimą.

Šokolado verslas padarė P. Poro-

šenką milijardieriumi. Birželį Ukrai-
nos prezidentu išrinktas verslininkas
pažadėjo bendrovę parduoti. Tačiau kol
kas atrodo nėra  susidomėjusiųjų.

„Roshen”  turi fabrikus Rusijoje ir
Ukrainoje, taip pat Lietuvoje ir Veng-
rijoje. 

Rusija vėl trukdo „NordBalt” tiesimui

Vilnius (archyvarai.lt) – Lietuvos
vyriausiojo archyvaro tarnyba, prisi-
dėdama prie „Globalios Lietuvos” – už-
sienio lietuvių įsitraukimo į valstybės
gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų
programos, kuria siekiama paskatinti
užsienio lietuvius įsitraukti į Lietu-
vos politinį, ekonominį, mokslo, kul-
tūros ir sporto gyvenimą, vykdymo,
bendradarbiaudama su lietuvių išeivių
organizacijomis kaupia bei sistemina
duomenis apie lietuvių išeivijos doku-

mentus. Šiuo metu turima duomenų
apie beveik 400 fondų, kolekcijų bei ar-
chyvų, saugomų Lietuvos ir užsienio
institucijose (archyvuose, muziejuose,
bibliotekose ir kt.).

Su lietuvių išeivijos fondų sąrašu
galite susipažinti http://www.archy-
vai.lt/lt/iseivijos-fondai.html. Duome-
nų bazė bus nuolat pildoma. Pastebėjus
netikslumų ar turint komentarų, rašy-
kite juos el.paštu d.bujokas@archy-
vai.lt.

Nauji duomenys apie lietuvių išeivijos dokumentus

Vilnius (BNS) – Lietuvos futbolo
federacijos (LFF) tyrimų komitetas
pradėjo tyrimą dėl galimų garbingo žai-
dimo principų pažeidimų balandžio
28 d. Lietuvos čempionato 10-ojo turo
rungtynėse tarp Marijampolės „Sū-
du vos” ir Pakruojo „Kruojos”. 

Šeštą pergalę Lietuvos futbolo
„SMScredit.lt A lygos”  dešimtose rung-
tynėse iškovojusi ir trečiąją vietą už-
imanti Marijampolės „Sūduva” (20

tšk.) savo aikštėje 3:0 (1:0) nugalėjo
šeš tojoje vietoje likusią šalies vice-
čempionę Pakruojo „Kruojos”  (11 tšk.)
komandą. 

Tyrimo metu planuojama ap-
klausti tiek žaidėjus, tiek klubo vado-
vybės ir administracijos atstovus, at-
liks rungtynių vaizdo analizę. 

„Kruoja” jau nebe pirmą kartą
įta riama prekyba varžybų rezultatais
ir sandoriais su lažybų punktais.  

Aiškinsis futbolo rungtynių skaidrumą

ES įkurs naują kovos su terorizmu centrą

Nytektik.se  schema
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Gražios gamtos apsuptyje prie Michi-
gano ežero, Beverly Shores savo 90-metį
š. m. gegužės 3 d. pasitiks vie nas žy-
miau sių lietuvių išeivijos solistų Jonas
Vaznelis. 

Dar būdamas vaikas Jonukas sa -
vo balsu džiugino aplinkinius,
giedojo bažnyčioje, dainavo mo-

kyklos cho re. Tačiau baigęs mokyklą
pasirinko agronomiją, įstojo į Dotnuvos
žemės ūkio akademiją, kur, beje, taip
pat nepamiršo dainavimo. Nežinia, ko-
 kiu keliu – agronomijos ar dainavimo
– būtų toliau keliavęs Jonas Vaznelis,
jei ne sovietų okupacija. Kartu su dau-
 geliu kitų lietuvių 1944 m. jis pa si-
traukė į Vokietiją. Čia pradeda rim čiau
lavinti balsą. Jo mokytojais tam pa
buvę Lietuvos valstybinės operos so-
listai Vladas Ivanauskas ir Alek san dra
Kutkus. Vokietijos Grohn sto vykloje J.
Vaznelis jau dalyvavo koncerte kaip so-
listas.

Tačiau po kiek laiko vėl laukė ke-
lionė, šįkart dar toliau nuo tėvy nės, į
JAV. Perplaukęs Atlantą 1949 m. Vaz-
nelis įsikuria Čikagoje. Šiame mieste
tęsiasi ne tik jo muzikinė karjera, bet
ir nuolatinis mokymasis. Jo mokytojai
– operos solistas Jonas Bu tėnas ir mu-
zikas Aleksandras Kučiū nas lavina jo
balsą, gilina muzikinį  išsilavinimą.
Kartu su Sofija Adomai tiene, Pruden-
cija Bičkiene, Stasiu Baru (Baranaus-
ku) jis dainuoja ope ri niame kvartete,
1951 m. Čikagoje įvyksta pirmasis jo
solo koncertas su ,,Dainavos” an-
sambliu, o 1961 m – pirmasis rečitalis.
Su bendražygiais kon certuota ne vie-
name lietuviška me telkinyje, 1991 m. su
italų kom po zitoriaus Amilcare Pon-
chielli opera ,,I Lituani” Vaznelis po
daugelio me tų sugrįžo į Lietuvą. Šalia
žinomų Lie tuvos  dainininkų  Irenos
Milkevi čiūtės ir Virgilijaus Noreikos jis
už dainavo: ,,O Lietuva, o Lietuva, bran-
gi tėvyne, kaip tu ištversi?” Tai buvo ne-
pamirštamos akimirkos!

Jonas Vaznelis buvo vienas iš ne-

 daugelio išeivijos lietuvių dainavęs
Čikagos Lyric Opera scenoje. O ar ga-
lima pamiršti Lietuvių Operą? Šio vie-
neto pagrindinio boso J. Vaznelio lygus,
gražus dainavimas traukė klausytojų
dėmesį. Per 35 darbo me tus solistas yra
sukūręs ne vieną atmintiną vaidmenį
Lietuvių Operos pastatymuose. Lietu-
vos Respublikos prezidentas Valdas
Adamkus, minint Operos 50-metį, šalia
kitų Lietuvių Operos puoselėtojų so-
listą Joną Vaz nelį apdovanojo Lietuvos
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino or-
dino Kari ninko kryžiumi. ,,Aš di-
džiuojuos tuo, kas buvo padaryta – au-
ginant šeimą, dirbant iš pradžių fabrike
ir kitur, pasiekti tokių dalykų yra di-
delė lai mė. Ačiū Dievui”, – savo pasikal -
bėji me su Rimu Černiumi sakė J. Vaz-
ne lis (,,Draugas”, 2015 m. balandžio 2–4
d.).

Jonas Vaznelis  – ne tik žinomas ir
mylimas solistas. Jis ir buvęs JAV LB
Tarybos narys. Net 12 metų Vaz nelis
atidavė Lietuvių Fondui. 1971 m. pirmą
kartą išrinktas į Fondo di rektorių ta-

rybą, perrinktas 1981, 1984 bei 1987
metais.  Kaip ir scenoje, Vaznelio ben-
dražygis Lie tuvių Fonde buvo Stasys
Baras. Kas suskaičiuos, kiek laiko
,,prarijo” po sė džiai ir rū pinimasis Fon-
do veiklos šakomis: plėtra, pelno skirs-
tymu, finansais, įstatais, informaci-
jos skleidimu ir t. t.? Bet taip jau įpras-
ta – kai dirbi mėgstamą darbą, valan-
dų ne skai čiuoji. 

Nepaisant gražaus amžiaus ir šian-
dien J. Vaznelis negali ,,nusėdė ti” vie-
toje. Jį galime sutikti talkinant Mišių
metu Šv. Onos bažnyčioje Be verly Sho-
res, matyti šios apylinkės  susibūri-
muose. 

Sveikindamas Joną Vaznelį gra-
 žios sukakties proga Lietuvių Fondas
dėkoja jam už prasmingą darbą puo-
selėjant Lietuvių Fondo tikslus ir sau-
gant tautos vertybę – lietuvybę. Lin-
kime džiaugtis galėjimu savo sukaup-
ta išmintimi dalintis su savo šeima, o
artimųjų meilė tegul virsta sveikata ir
Dievo palaima visų Jums brangių žmo-
nių gyvenimuose. 

Didžiuojuos tuo, kas buvo padaryta

1982 m. balandžio 4 d. LF taryba ir valdyba po posėdžio. Sėdi (iš kairės): Vytautas Kamantas, Milda Lenkauskienė, Sta-
sys Baras (LF tarybos pirmininkas), Vytautas Kutkus, Marija Remienė, Gediminas Balukas (LF valdybos pirmininkas), An-
tanas Razma, Sr. Stovi: Ferdinandas Kaunas, Pranas Mažrimas, Viktoras Naudžius, Povilas Kilius, Antanas Juodvalkis, Ka-
zys Barzdukas, Vytautas Tauras, Kazys Ambrozaitis, Petras Želvys, Apolinaras Bagdonas, Jonas Vaznelis, Algimantas B.
Gleveckas. LF archyvo nuotraukos

Jonas Vaznelis LF suvažiavime Jaunimo centre 1987 me-
tais.                                                                    J. Tamulaičio nuotr. 

,,Draugo” prenumeratoriai
gali skaityti ,,Draugą” 

internete be jokio 
papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų 

parašyti apie tai 
administracijai: 

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

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!
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ŠVENTE
DAINŲ

LITHUANIAN
SONG
FESTIVAL2015CHICAGO

dainusvente.org
1400 choristų. Viena scena.
       liepos 5 d.  1 v.p.p.  UIC Pavilion

At

pū
skite į Čikagą š

ią vasarą!

B I L I E TA I  $ 5 0  &  $ 4 0  |  $ 2 0  J A U N I M U I  I K I  1 8 M .

Kanados
Lietuvių
Bendruomenė

JAV Lietuvių
Bendruomenė N U S I P I R K I T E  B I L I E T U S  Š I A N D I E N !

B I L I E T A I   °   I N F O R M A C I J A   °   K R A U T U V Ė L Ė

Joną Vaznelį mes visi pirmiausia,
žinoma, pažįstame kaip operos
solistą, savo meninį gyvenimą

tampriai susiejusį su Lietuvių Opera Či-
kagoje. Bet Maestro taip pat – aktyvus
visuomenininkas, daug laiko ir ener-
gijos atidavęs lietuvybės židinių puo-
selėjimui, tarp jų  ir ,,Draugo” laikraš-
čiui. Jis buvo Lietuvių katalikų spaudos
draugijos valdybos pirmininkas, Drau-
go fondo direktorių tarybos narys,
Investavimų komisijos pirmininkas,
dainuodavo ,,Draugo” rengiamuose
koncertuose. Esamų ir buvusių ,,Drau-
go” darbuotojų ir visų skaitytojų var-
du sveikiname Maestro su 90-uoju ju-
biliejumi – Jūs mūsų lietuviškas ąžuo-
las: tvirtas, aukštas, gražus, iš toli ma-
tyti, toli girdėti. Ilgiausių metų!

Už devynių marių supasi vaikystė

J. Vaznelis – Ramfis G. Verdi operoje ,,Aida”,
1962 m. V. Juknevičiaus nuotr.

G. Verdi operoje ,,Likimo galia” J. Vaznelis atliko Guardiano partiją. Priekyje (iš k.): Sta-
sys Baras, Roma Mastienė, dirigentas Vytautas  Marijošius, Dana Stankaitytė ir Algirdas
Brazis. 1970 m. V. Kauliaus nuotr. 

J. Vaznelis – Raimondo vaidmenyje G. Donizetti operoje ,,Lucia di Lammermoor”, 1979 m. 
J. Kuprio nuotr.

J. Vaznelis (Viltenis) su Dana Stankaityte (Aldona) ir Čikagos Lietuvių Operos choru A. Pon-
chielli ,,I Lituani” (,,Lietuviai”) pastatyme 1983 m. J. Tamulaičio nuotr.

Nuotraukosiš,,Draugo”archyvo
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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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastiswww.draugas.org
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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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PAsLAUGos

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

,,Surašymo” Nr. 44 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: KEMPINGAS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,surašymas” nr. 44
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

dalė Blekienė, Chicago, IL
danguolė mackevičienė, Palos Hills, IL

Vanda oraitė, Berwyn, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

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

Apsilankykite
,,draugo” tinklalapyje

www.draugas.org

  
    

    

ĮVAiRūs

,,soFiJA JonYnienĖ: pedagogė, lietuvybės
puoselėtoja Jungtinėse Amerikos Valstijose”

Šioje knygoje pristatoma pedagogės
Sofijos Jonynienės, ilgametės Čikagos
Brighton Parko lituanistinės mokyklos ve-

dėjos ir vadovėlių bei pratimų lituanistinėms
mokykloms autorės, gyvenimas, darbai ir as-
menybė. Knygos autorius, prof. Jonas Dau-
taras, išsamiai įvertina S. Jonynienės peda-
goginį stilių ir įnašą į lietuvišką švietimą. Be
prof. Dautaro aprašymų, knygoje yra šeimos,
kolegų ir mokinių prisiminimai apie S. Jony-
nienę, ištraukos iš jos rašinių, jos parašytų vai-
dinimėlių vaikams, nuotraukos iš S. Jonynienės gyvenimo įvairių lai-
kotarpių ir bibliografija. Illinojaus valstijos pridėtinės vertės mokes-
tis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol. Knygą galima įsigyti ,,Drau-
ge”. Kaina – 15 dol. Pelnas bus paaukotas ,,Draugui”. Teirautis tel. 773-
585-9500.

� Profesionali, sąžininga moteris, turinti di-
delę slaugos darbo patirtį, legali, vairuojanti
automobilį, ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu Čikagoje ar
jos priemiesčiuose. 
Tel. 312-647-3208. 

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

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

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu ar pakeitimų. Legalūs dokumentai,
vairuoja, patirtis. Tel. 312-307-4619. 

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

Membership open to Lithuanians in U.S.A.
All deposits insured to $250,000 by NCUA

  

Debit Card:
  Free online banking
  Free bill pay
  Reward points
  No annual fee

MasterCard:
  9.96% rate
  Reward points
  No annual fee
  Free balance transfer

taupaboston.com
(617) 269-1450

Lithuanian Federal 
Credit Union

� 54 metų vyras ieško žmonių priežiūros
darbo pakeitimų pietvakariniuose rajo-
nuose. Tel. 773-387-7232 arba 773-600-
2887. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeis-
ti savaitgaliais.  Tel. 773-940-5264.  



ja turbūt tokia, kad į knygas linkę žmo-
nės natūraliai renkasi filologijos stu-
dijas, tad iš kitų sričių atėję vertėjai –
gana reti paukščiai.

– Jūs laisvai vartojate rusų ir anglų kal-
bas. Iš kurios lengviau versti? Ar – įdomiau?

– Pagal išsilavinimą esu rusistas,
tad, suprantama, man gerokai leng-
 viau versti iš rusų kalbos. Ir ne tik dėl
išsilavinimo: rusų kalba žymiai arti-
 mesnė mūsiškei, o štai verčiant iš
anglų dažnai tenka keisti sakinių
struktūrą ir pan. O kur dar begalė idio-
mų ir kitokių anglų kalbai būdin gų
vingrybių... Tiesą sakant, prie anglų
kalbos perėjau ne iš gero gy venimo:
rasti vertimų iš rusų kalbos buvo sun-
koka, tad beliko arba apskritai atsi-
sakyti vertėjo darbo, arba suri zikuoti
ir pabandyti versti iš anglų. Surizika-
vau, ir viskas baigėsi tuo, kad nuo rusų
kalbos atitolau beveik dešimčiai metų.

Na, o įdomumas vargu ar pri-
klauso nuo kalbos, tai labiau lemia kū-
rinio pobūdis: jeigu knyga įdomi, va-
dinasi, ir dirbti bus įdomu, kad ir ko-
kie iškiltų kalbiniai iššūkiai. Štai ne-
seniai baigiau versti knygą apie šu me-
rus, dabar verčiu apie senovės egip-
tiečius: žinoma, sunkoka, bet ka dangi
istorija – mano „arkliukas”, dar bas ei-
nasi smagiai ir sklandžiai.

– Lietuvoje teko pastebėti įvai rių lygių
vertimų, dažnai – prastokų...

– Dėl vertimo kokybės kaltinti
vien vertėjus šiek tiek neteisinga, nes
tam tikra prasme pagrindinis kokybės
raktas yra leidyklos rankose: kiek ji
skiria laiko išversti, ar samdo redak-
torių vertimo peržiūrai, galų gale, jei
vertimas prastas, leidykla turi teisę jo
atsisakyti arba įpareigoti vertėją pa-
tobulinti savo darbą. Esa ma atsainumu
garsėjančių leidyklų, bet čia jau pa-
čiam skaitytojui spręsti, ar imti į ran-
kas jų produkciją. Lygiai taip pat esa-
ma leidyklų, dedančių visas pastangas,
kad parengtų kokybiškus leidinius:
tarkim, Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla arba Tyto alba, su kuria jau
senokai bendradarbiauju. Dar derėtų
nepamirši, kad vertėjai yra tik žmonės,
tad, žinoma, jie klysta. Bet nemanau,
kad jie klys ta dažniau, nei kitų sričių
profe sio nalai – skirtumas tas, kad ver-
tėjų dar bo rezultatas matomas viešai,
tad kiekvienas gali jį tikrinti, vertin-
ti ir kritikuoti. Pasitaiko ir smagių ku-
riozų: štai vienas žmogus skundėsi lei-
dyklai, kad mano verstoje knygoje
angliški ilgio matai (pėdos, coliai ir
pan.) nebuvo pakeisti į Lietuvoje įpras-
tą matų sistemą. Beliko paklaus ti, ar
kaip vertėjas neprivalėjau knygoje
minimas pinigų sumas konvertuoti
iš dolerių į litus ar kitą tam skaityto-
jui priimtiną valiutą. Kaip bebūtų,
nelaikau savęs tobulu vertėju (o ir
kažin ar tokių būna), taigi ne abejoju,
kad visose mano verstose knygose ga-
lima rasti prie ko prikibti, ir tai nor-
malu.

Versti galima ir mieste,
ir prie jūros 

– Jūs esate įsikūręs ne sostinėje, o Lie-
tuvos pajūryje. Ar tai įta koja Jūsų darbą?

– Vertimams gyvenama vieta įta-
 kos turbūt neturi. Išimtis galbūt buvo

nebent smagus C. S. Foresterio is-
torinis nuotykių romanas „Mičma-
nas Hornbloueris”, kur pasakoja-
ma apie britų laivyno žygius Napo-
leono karų epochoje: už lango stū-
gaujant Klaipė dos vėjams buvo leng-
viau įsijausti į personažų pasaulį. O
šiaip gyvena moji aplinka labiau įta-
koja kūrybą: tar kim, bene visų mano
pasakų veiks mas vyksta Lietuvos pa-
jūryje. Iš kitos pusės – knygos ver-
čiamos iš svetimos kalbos į gimtąją,
tad būti kny gų vertėju į lietuvių
kalbą galiu tik Lietuvoje. Jei persi-
kelčiau į kitą šalį, gyvenčiau kažkokį
kitokį, jau ne knygų vertėjo gyveni-
mą. Žinoma, pasitaiko, kad užbuk-
suoji versdamas ir apninka mintys,
jog geriau jau būtų stovėti prie stak-
lių, o ne kamuotis ieškant sinonimų
ar bandant perprasti miglotai iš-
reikštą autoriaus mintį, bet paskui
išleidžia tavo verstą knygą, palaikai
ją rankose, pavartai – ir užlieja toks
geras jausmas, ir ima atrodyti, kad
visgi verta tai daryti.

– Ar versti šnekamąją kalbą sudė-
tingiau negu raštą?

– Šnekamoji kalba (ypač žargo nas,
slengas) gali kelti sunkumų vien todėl,
kad ne visada tokio pobūdžio išsireiš-
kimus rasi žodynuose, bet in terneto
epochoje ši problema dažniau siai at-
puola: paprastai be ypatingo vargo
pavyksta atsekti tokių frazių prasmę
(kitas klausimas, ar pavyksta rasti
tikslų tokios frazės ar žodžio atitik-
menį). Apskritai turbūt sunkiausia
versti žodžių žaismus – tada jau ne-
svarbu, ar jie rašyti šnekamąja, ar li-
teratūrine kalba.

– Ar Jūsų karjeroje pasitaikė literatū-
rinių vertimų, darbų, ku rių atsisakėte? 

– Taip, atsisakyti teko ne kartą. Pa-
grindinė priežastis ta, kad vienu metu
negali versti trijų ar penkių kny gų, o
leidyklos negali laukti, kol tu baigsi ki-
tus darbus. Ypač būna sunku, kai tau
siūlo įdomesnį vertimą už tą, su kuriuo
dirbi. Dėl kai kurių tokių atvejų iki šiol
maudžia širdį: tarkim, teko atsisaky-
ti pasiūlymo išversti Viktoro Pelevino,
mėgia mo rusų rašytojo, romaną. Šiaip
nesu ypatingai išrankus: įsivaizduoju
save kaip virėją – kartais galbūt man
atrodo, kad kavinės savininkai ar vir-
tuvės šefas sudarė nelabai vykusį me-
 niu, o ir klientų vietoj kai kurių pa tie-
kalų galbūt neužsisakyčiau, bet dar bas
yra darbas. Vien išversti knygą nepa-
kanka, dar reikia ją ir parduoti, o li-
teratūra, kuri man prie širdies, nebū-
tinai garantuoja komer cinę sėkmę.

Žmonės žiūri į jį
ir pasijunta geriau

– Neseniai leidykla Tyto alba išleido ak-
toriaus (beje, litvako!) Da vid Suchet atsi-
minimus lietuvių kalba „Puaro ir aš”. Kaip
atsitiko, kad būtent Jums buvo pasiūlytas
šis vertimo darbas?

– Nemanau, kad man šį vertimą
pasiūlė dėl kokių nors ypatingų prie-
 žasčių. Greičiausiai leidykla sudarė ke-
tinamų leisti knygų sąrašą, o pas kui
jas skirstė vertėjams. Tiesą sa kant, iš
pradžių buvo pasiūlyta versti kito ak-
toriaus autobiografiją, bet ka dangi,
švelniai tariant, ji nelabai su domino,
paprašiau ko nors kito. Su chet pasi-
rodė gerokai priimtinesnis variantas,
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nes šis aktorius, nors pa saulyje ge-
riausiai žinoma kaip Poirot vaidmens
atlikėjas, yra tikrai geras ir rimtas
menininkas.

– Ar Jūs anksčiau buvote susipažinęs
su šiuo rašytojos Agatha Christie persona-
žu?

– Taip, be abejo, dar paauglystėje
perskaičiau pluoštą Agatha Christie ro-
manų. Manau, šį personažą žino net ir
tie, kas detektyvo žanru ypatingai ne-
sidomi. Tai tokia pat atpažįstama fi-
gūra kaip Sherlock Holmes.

– Išeivijai iki šiol nesuprantamos Lie-
tuvoje nustatytos kalbos normos, ypač ra-
šant ir linksniuojant tarptautines vietoves bei
žmo nių pavardes. Poirot tampa Puaro, ta-
čiau kažkodėl David Suchet ne perkrikštija-
mas Deividu Suše?

– Reikalas čia gana paprastas: per-
sonažų vardai rašomi taip, kaip taria-
si, o realių žmonių pavardės rašomos
originaliai, todėl Poirot yra Puaro, o Su-
chet – Suchet. Dėl tokios praktikos
esama įvairių nuomonių. Asmeniškai
aš nematau problemos, jei mano pa-
vardę kur nors užsienyje parašytų ne
Jurašius, o Jurashus ar Jurasius (kaip
kad Amerikoje rašo ne Motiejūnas ar
Valančiūnas, o Motie ju nas ir Valan-
ciunas). Argumentas apie pagarbą pa-
vardžių nešiotojams gana abejotinas:
japonų, kinų ar ara bų pavardžių ori-
ginaliais rašmeni mis nerašome, tad
peršasi mintis, kad juos gerbiame ma-
žiau nei tuos, kas naudoja lotynišką rai-
dyną. Žo džiu, klausimas diskutuoti-
nas, bet faktas tas, kad anglų ar pran-
cūzų kalbos nemokančiam žmogui įsi-
minti kaip rašosi Shakespeare ar Cour-
bet nėra paprasta, ir nemanau, kad
Shake speare su Courbet nuo to iš lošia.

– Ar sunku priimti tokias taisykles ver-
čiant iš anglų kalbos?

– Mano darbas išversti, o kalbos
kultūros požiūriu tekstą tvarko re dak-
 torės. Pasitikiu jų kompetencija ir šiuo
atžvilgiu lemiamą žodį pa lieku joms.

– Beje, ar garsiam belgų detektyvui pa-

vyko pelnyti uostamiestyje prie  Baltijos
jūros gyvenančio lietuvio vertėjo simpa-
tiją? 

– Taip, be abejo. Suchet puikiai
išryškina ekscentriškas Poirot sa-
vy bes, tačiau kažkokiu būdu sugeba
jų nesugroteskinti ir nepaversti klou-
nada. Nepaisant Poirot keistenybių,
jis atrodo rimtas ir įtikimas perso-
nažas, kas, be abejo, yra aktoriaus
nuopelnas.

– Ar sudėtingiau versti tekstą, kai Poi-
rot personažas nuolat smės čioja televi-
zoriaus ekrane?

– Jau daugelį metų televizorių
įsijungiu tik tada, kai vyksta futbo-
lo ar krepšinio čempionatai, tad, at-
virai sakant, pradėjęs versti knygą
nebuvau matęs nei vienos serialo
serijos. Verčiant kilo nemažai keb-
lumų: autorius bendrais bruožais
perpasakoja filmų siužetus, bet iš
teksto ne visada aiškios įvykių gijos
ar personažų ry šiai, taigi neliko nie-
ko kito, tik sklai dyti abejones žiūrint
pačius filmus. Serialas „užkabino”,
tad ėmiau žiū rėti jau ne iš reikalo, o
savo malonumui. Viskas baigėsi tuo,
kad peržiūrėjau visus sezonus nuo
pirmo iki pas kutinio, ir galiu dabar
vadintis be veik serialo žinovu. Taigi
serialas dar bui ne tik kad netrukdė,
bet netgi padėjo.

– Gal norisi ir kažką savo pridėti? Bet
vertėjui, tokios „kūrybinės laisvės” už-

 draus tos?
– Manau, pagunda „pagerinti”

tekstą kartais apima visus vertėjus, ta-
čiau, suprantama, patartina to ne da ry-
ti. Visgi „asmeniškumų” neiš veng si:
kiekvienas vertėjas turi savo stilių,
žodyną ir pan. Svarbu, kad tie „asme-
niškumai” nebūtų itin ryškūs ir ver-
tėjas neužgožtų autoriaus. Apie sporto
varžybų teisėjus sakoma, kad jie gerai
dirba tada, kai neatkreipia į save dė-
mesio ir lieka nematomi. Ma nau, tas
pats galioja ir vertėjams.

– Koks aktoriaus Suchet atsiminimų
skyrelis Jums labiausiai patiko?

– Man įdomiausia buvo pažvelgti į
serialų kūrimo ir aktoriaus darbo „vir-
tuvę”, juolab kad studijų laikais ir
pats uždarbiavau „vaidindamas” ma-
 suotėje: teko pabūti vikingu, hu nu, ro-
mėnu, į konclagerį vežamu žy du, Ame-
rikos kareiviu, grįžtančiu po karo į
New Yorką... Be to, knygoje gra  žiai
pavaizduota žmonių meilė Poirot, įdo-
miai kalbama apie ak to riaus ir perso-
nažo santykius.

–  Ar  visi  Agatha Christie de tektyvi-
niai romanai išversti  į  lie tuvių  kalba? O
gal tai – kitas ver tėjo Aido Jurašiaus pro-
jektas?

– Penki ar šeši jos romanai buvo iš-
leisti dar sovietmečiu (reikėtų pa sido-
mėti, kokia situacija buvo prieš kario
Lietuvoje, bet, tiesą sakant, nenusteb-
čiau sužinojęs, kad jau tada ji buvo ver-
čiama į lietuvių kalbą), o atkūrus Ne-
priklausomybę ir nelikus cenzūros su-
varžymų vertimai pasi py lė kaip iš
gausybės rago, tad dabar turime išsi-
vertę visus pagrindinius (o gal net ap-
skritai visus) jos kūri nius. Maža to,
prieš keletą metų leidykla Tyto alba iš-
leido autorės bio gra fiją, tad yra visos
galimybės lietuviškai susipažinti tiek
su rašytojos kūryba, tiek su asmenybe.

– Ačiū už pokalbį ir linkime, kad nie-
kad nepavargtų Jūsų „little grey cells, mon
ami...” O detektyvų gerbėjams siūlau  šią
knygą  įsigyti   internetu  www.tytoalba.lt
Ten Jūs rasite daug ir kitų puikių skaitinių.
Bon!!!

POIROT IR JIS

David Suchet
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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

www.draugas.org/mirties.html

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

A † A
RAMOJUS PRANAS VAITYS

Amžinybėn iškeliavo 2015 m. balandžio 15 d.
Gimė 1932 m. rugsėjo 17 d. Kaune.
Liūdesyje  liko: žmona Aldona, jos dukra Aleksandra, anūkai

Nemunas ir Izabelle, sūnus Tomas ir anūkė Fijona, brolis Vai dotas
su žmona Judith, dėdė Viktoras Jautokas su žmona Rūta, teta Re-
gina Jautokaitė, pusbroliai ir pusseserės Amerikoje ir Lietuvo-
je.

Gegužės 7 d., ketvirtadienį, 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mi-
 šios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje.

Po  šv. Mišių bus atsisveikinimas su Ramojumi.
Laidotuvės privačios Lietuvoje.

Liūdinti šeima

A † A
MAMYTEI

mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame Vidurio Va -
karų apygardos valdybos pirmininkę dukterį BIRU-
TĘ KAIRIENĘ, anūkus TAUTVILĄ ir MINDAUGĄ
bei vi sus gimines.

Vidurio Vakarų apygardos
valdybos nariai

A † A
Dr. LYDIJAI AUŠRIENEI

mirus, nuoširdi užuojauta sūnums kun. dr. VALDUI
AUŠRAI, ALGIRDUI AUŠRAI, jų šeimoms bei kitiems
artimiesiems ir giminėms.

Lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės parapija

A † A
Sesuo PAULISSA PUISIS, SSC
Mūsų mylima seselė mirė 2015 m. balandžio 29 d., sulaukusi

99 metų.
Vienuolyno įžaduose išgyveno 80

metų.
Sesuo Paulissa gimė Čikagoje,

dėstė muziką pradinėje ir viduri -
nėse mokyklose, IL (Maria High
School), Michigan ir Pennsylva-
nia, patarnavo ligoninėse Čikagoje
(Holy Cross ir Loretto) ir Nebraska.

Nuliūdę liko: sesuo Therese
Marie ir vyras Raymond Nau jokas,
brolienė Joanne Puisis, daug
sūnėnų, dukterėčių ir kitų giminių.

Ji buvo duktė a. a. Marijonos ir
John Puisis, sesuo a. a. Anthony, a.
a. Edward,  a. a. kun. John Puisis, CSV, a. a. kun. Leo nard Pui-
sis, brolienė a. a. Bernice ir a. a. Anthony Puisis, teta a. a. Stephen
Puisis.

Sesuo Paulissa bus pašarvota antradienį, gegužės 5 d. nuo 3:30
val. p. p. iki 6 val. v. Franciscan Village koplyčioje, 1270 Village
Dr., Lemont, IL, atsisveikinimas 4:30 val. p. p.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, gegužės 6 d. nuo 9:30 val.
r. iki 10:30 val. r. Šv. Kazimiero vienuolyno koplyčioje, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago, IL. Po atsisveikinimo šv. Mišių sesuo
Paulissa bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime, šv. Mišiose
ir laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund, tel. 773-776-
1324.

Šv. Kazimiero seserys

Palos-Gaidas FH, tel. 708-974-4410

Pirmenybė 
moterims & vaikams

Katalikų labdaros organizacija
Catholic Charities ruošia rinkliavą 

MOTINOS DIENOS PROGA
2015 m. gegužės 10 d.

Motinos dieną rinksimės savo parapijose prisiminti ir padėti tiems, kurie
išalkę, be namų, vargsta, kuriems trūksta meilės, užuojautos ir 

pagalbos – ją teikia Katalikų labdaros organizacija – Catholic Charities. 

Jūsų parapijose bus Katalikų labdaros organizacijos rinkliava.  
Prašome prisidėti su savo aukomis.  

Auką Motinos dienos proga galite siųsti ir mums tiesiogiai.
Visos Motinos dienos proga  gautos aukos 

mums padės laimėti 80 000 dolerių dotaciją. 

Aukojimo būdai 
TELEFONU: 312-655-7012
INTERNETU: www.catholiccharities.net/donate
PAŠTU: Catholic Charities

75 Remittance Drive, Ste. 1623
Chicago, IL  60675-1623
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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

   

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gegužės 6  d. 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite įtempto siužeto istorinę
dramą ,,Vienui vieni” – apie lietuvių parti-
zanų kovas po antrosios sovietų okupacijos.

� Gegužės 9 d., šeštadienį, 7:30 val. v.
Lietuvos folk-roko grupė ,,Žalvarinis”, Al-
degunda ir Kęstutis Stančiauskas su
,,Streetdancer” susitiks bendrame koncerte
,,Samsara”, kuris vyks ,,Arabian Nights
Farm”, 6526 Clarendon Hills Rd., Wil-

lowbrook, IL. Sekmadienį, gegužės 10 d.,
8 val. v. muzikantai koncertuos ,,Underg-
round Wonder Bar”, 710 N. Clark St., Chi-
cago, IL. Daugiau informacijos: www.alde-
gundamusic.com.

� Sezono uždarymas. Gegužės 31 d. 12
val. p. p. Jaunimo centro Moterų klubas
kviečia mielinių blynų priešpiečių Centro
kavinėje. Mišių koplyčioje nebus, bet visi
maloniai kviečiami susirinkti ir pabendrauti
Jaunimo centro kavinėje – prieš išvykstant
vasaros atostogoms.

„saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti naš laičiams, beglo-
biams ir su negalia vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei studentams Lietuvoje.
Aukojo: a. a. Vandelino Domanskio atminimui dr. Linas ir Rima Sidriai $50, Aleksas ir
Milita Lauraičiai $25, dr. Arūnas ir Irena Draugeliai $50; atsimindamos dukrytę ir anū-
kėlę Madelein Glosten, Ema Žiobrienė ir Daina Shobrys $200; tęsiant mergaitės meti-
nę para mą Ginger Houghton $360; Sister Do rothy Dempsey $25. Labai ačiū. sau lutė”
(„sunlight orphan Aid”), 414 Freehauf st., Lemont, iL 60439, tel. (630) 243-6435,
el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

Be bold. Be yourself. Be here.
Bilingual Retail Sales Associates — Lithuanian    
Let’s shake up the wireless industry together, by taking care of our customers and helping 
them break free from limitations. This is more than a job. It’s the chance to be part of 
something bigger. Join T- Mobile and discover what it means to #BeMagenta.

We offer an outstanding benefits package including special employee phone plans, 
generous paid time off, tuition assistance, medical and dental coverage, a great company-
matched 401(k) plan, advanced training, and unlimited earning potential. 

For a full description and requirements and to apply, please visit tmobile.jobs, and search 
for 35515BR. 

EOE

DRAUGAS
5/5/2015
8231922-HO12537
TMOBIL
4.75” x 5”
Claire Speidel v.1

Join the careers conversation at: #BeMagenta 

mieli Lietuvių operos gerbėjai, 
pranešame, kad gegužės 17 d. planuota F. Lehar
operetė ,,Paganini” neįvyks. Migracijos tarnyba at-
metė Lietuvių Operos prašymą išduoti Lietuvos
atlikėjams P-3 tipo vizas. Apie naują spektaklio
datą pranešime, kai tik išspręsime visas juridines ir
organizacines problemas. Per šią sumaištį Lietuvių
Opera patyrė daug nuostolių.                

Bilietus galite grąžinti tose vietose, kur pirkote.
Visi aukotojai bus paskelbti laikraščiuose, o vėliau jums atsiųsime nau-
jus bilietus. Labai jūsų atsiprašome už biurokratų tarnybos sutrukdytą
jūsų laiką, tačiau mes tikime, kad išspręsime visas problemas ir vėl pa-
kviesime jus į lietuvišką šventę. 

Lietuvių operos valdyba

  
JAV  

 

 
Lietuvos Respublikos ambasadoriumi  

 
 

 
 

10:00 val.  

 

 
Pavilionis nepaprastojo ir 

Valstijoms pareigas eina nuo 2010 m. liepos 

minis  


