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Gamta niekada nelaužo savo įstatymų. – Leonardo da Vinci

Parodoje – valstybiniai 
apdovanojimai – 8 psl.

,,Sieloje” – popietė A. Keziui
atminti – 4 psl.
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Turbūt niekas nesiginčys – kai
priartėji prie skaičiaus 99,
norisi jį suapvalinti. Lietuvių

Fondas (LF) savo 52-ąjį suvažiavimą
gegužės 2 d., šeštadienį, pasitiko
turėdamas 99 specialios paskirties
fondelius (t. y. po Fondo skėčiu vei-
kiantys fondai, kurių mecenatai pa-
tys apibrėžia jų naudojimo paskir-
tį), o štai suvažiavimą pradėjo jau su
šimtine. Jubiliejinį, šimtajį fondelį
su 15 000 dol. įnašu įsteigė daktarai
Jonas ir Terri Prunskiai, vadovau-
jantys Illinois Pain Institute. Tai jau
trečias Prunskių šeimos fondelis
Lietuvių Fonde, jo paskirtis – padė-
ti skausmo klinikoms Lietuvoje. 

,,Norėjome, kad šis fondas būtų
orientuotas į Lietuvą, – pranešda-
mas apie jo įkūrimą sakė dr. J.
Prunskis. – Lietuvoje yra pasaulinio
lygio skausmo gydymo specialistų,
tikime, kad mūsų fondas padės
jiems gydyti žmones.”

,,Draugo” info

RAMUNĖ LAPAS

Nors Lietuvos Respublikos
ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pavilionis savo pen-

kerių metų kadenciją baigia tik
liepos antroje pusėje, gegužės 2–3 d.
savaitgalis tapo jo atsisveikinimo
su Čikaga savaitgaliu. Po dalyva-
vimo ,,Ambasados taurės” krepši-
nio turnyre, Lietuvių Fondo meti-
niame suvažiavime, susitikimuose
su lituanistinės mokyklos moki-
niais, šv. Mišiose Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio misijoje ir diskusi-
joje su lietuviais Lemonte, pasku-
tinė ambasadoriaus stotelė, prieš
grįžtant atgal  į Washingtoną buvo
Šv. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapija Marquette Parke.

Susirinkusiems parapijos sa-
lėje ambasadorių Žygimantą Pavi-
lionį išsamiai pristatė JAV LB pre-
zidiumo pirmininkas ir ,,Draugo”
leidėjų tarybos narys Juozas Poli-
kaitis, tuo pačiu palinkėjęs, kad ir
ateityje, grįžus į Lietuvą, ambasa-
dorius turėtų svarų žodį vertybinės
Lietuvos kūrime. 

Dovana LF suvažiavimui – 100-asis fondelis!

Ambasadoriaus priesakai Čikagos lietuviams

LR  ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis: ,,Čikaga – išskirtinė vieta.”

LF tarybos pirmininkas M. Kasniūnas (d.) priima dr. J. Prunskio dovaną.  
LF archyvo nuotr.

Čikagos lietuvių atminimo nuotrauka su kadenciją netrukus baigsiančiu Ž. Pavilioniu. Jono Kuprio nuotraukos

Savo žodyje ambasadorius pabrė-
žė, kad jam svarbu buvo dar kartą at-
vykti į Čikagą, nes būtent čia 2003 m.
,,jam prasidėjo Amerika”. „Čikaga –
kaip visų mūsų motina, – sakė Ž. Pa-
vilionis. – Kai mūsų kompiuteris buvo
sunaikintas, jūs tą programinę įrangą
(software), tą atmintį saugojot. Be to,
Čikagoje gyveno Prezidentas Valdas

Adamkus, kuris padėjo mums įstoti į
NATO.” Čikaga – išskirtinė vieta, todėl
į ją ambasadorius važinėjęs dažnai –
kol čia nepradėjęs dirbti generalinis
konsulas Marijus Gudynas. „Tada man
tapo ramu,” – tarsi juokaudamas, bet
iš tikrųjų rimtai sakė Ž. Pavilionis, lin-
kėdamas, kad konsulas, jo pavyzdžiu,
ištarnautų penkerius metus. – 3 psl.
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tijos šalys priklauso Šiaurės Atlanto sutarties al-
jansui, nes NATO garantijos, nepaisant kuriamų gy-
nybos planų, neparemtos konkrečiais darbais.

Kokia Rytų Europos studijų centro analitiko M.
Laurinavičiaus rekomendacija? Baltijos šalys jausis
saugios tik tuomet, jei Amerika čia  sutelks gausias
bei puikiai ginkluotas karines bazes.

Panašiai jau kalba ir atsargusis, santūrusis Es-
tijos prezidentas Toomas Hendriks Ilves, pabrėžda-
mas, jog „simbolinio NATO pajėgų dislokavimo ir po-
litinių NATO garantijų tikrai nebepakanka”.

Bet JAV prezidentas Barack Obama kaip tik ir
neskuba Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje dislokuoti
gausių pajėgų, kurios taptų įtikinamu atbaidymo
veiksniu. Vaizdžiai tariant, oficialusis Washingtonas
elgiasi taip, kaip ... pataria socialdemokratas V.
Andriukaitis, o ne Prezidentė D. Grybauskaitė.

� � �

Kas dar nustebino? Džiugu, kad mūsų televizi-
jos ir vėl parodė prancūzų režisieriaus Nicolas To-
nev dokumentinį filmą „Slaptieji Putino turtai”
(Putins Hidden Treasure).

Filmas vertingas pažintine prasme. Visiems
pravartu žinoti, kokių turtų sukaupė Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas. Pavyzdžiui, politologas
Stanislavas Belkovskis mano, kad Kremliaus val-
dovas savo sąskaitose sukaupęs per 40 milijardų JAV
dolerių. 

Be abejo, laikantis įstatymų tokių turtų su-
kaupti negalėtų net pats gabiausias kagėbistas. V. Pu-
tinas – sugebėjo.

Beje, dabar jau ne tiek svarbu, kiek
milijonų eurų  kaštuojančių laikrodžių
V. Putinas turi savo kolekcijoje. Ne-
svarbu, kiek pasiimta vadinamųjų „ot-
katų” restauruojant Kremliaus rūmus,
tiesiant greitkelį Maskva – Sankt Pe-
terburgas ar ruošiantis Sočio olimpiadai.
Nesvarbi ir jo Versalio rūmais pramin-
tos vilos Gelendžike, netoli Sočio, kaina
bei kontrolinių akcijų paketų dujų ir naf-
tos įmonėse svetima pavarde vertė. 

Siaubą kelia, kokiomis priemonėmis Krem-
liaus valdovas sukaupė savuosius turtus. Jo turtai
sutepti žmonių krauju. Sumušti, nužudyti, nutildy-
ti Kremliaus vadovą kritikavę žurnalistai, iš parei-
gų atleisti, nustumti, sukompromituoti, nušauti pa-
žeidimus pamatę prokurorai, tardytojai, nusikalti-
mus įžvelgę politikai, sužlugdyti iš V. Putino įtakos
išsiveržę verslininkai...

Todėl V. Putinas panašus į Blogio genijų, kuris,
susidorodamas su oponentais, nedaro klaidų. 

Šis pinigams ir turtams liguistai godus vyras
gražiuoju nesitrauks iš Kremliaus apartamentų. O
jei kada nors pavargęs ir sutiks užleisti kėdę įpėdi-
niui, tai tik tokiu pačiu būdu, kaip kadaise pasi-
traukė pirmasis Rusijos federacijos prezidentas Bo-
risas Jelcinas – užsitikrindamas absoliučią teisinę
neliečiamybę iki gyvos galvos.  

Tad tokį filmą Lietuvos televizijos turėtų rody-
ti daug sykių pačiu palankiausiu laiku. Jį privalo pa-
matyt kuo daugiau žmonių.

Tačiau mes, žengdami prasmingą žingsnį į prie-
kį, būtinai žengiame dar ir kitą – atgal. Kam prireikė
Lietuvos kino teatruose rodyti Sergejaus Mokrickio
meninę juostą „Mūšis dėl Sevastopolio”? 

Ten nėra rusiškos, sovietinės propagandos?
Žvelgiant iš šalies – nėra. Filme pasakojama apie Rau-
donosios armijos 25-osios pėstininkų divizijos snai-
perę Liudmilą Pavličenką. Beje, 309 vokiečių kari-
ninkus nukovusi snaiperė – ukrainietė. 

Bet kodėl Lietuva negalėtų apsieiti be šio filmo?
Nejaugi nėra Lietuvai artimesnių, aktualesnių,
svarbesnių meninių filmų? 

Labiausiai šį kartą suglumino Vy-
tenio Andriukaičio elgesys. Šis di-
delį darbo stažą turintis politikas

socialdemokratų partijos suvažiavime
pažėrė nuostabą keliančių išvadų. 

Pasirodo, Lietuva yra NATO ir Eu-
ropos Sąjungos narė, todėl – saugi visais
požiūriais ir visomis prasmėmis. O
svarstymai, jog greta esama „teroristi-
nių požymių turinčios valstybės, kuri
galbūt labai rimtai svarsto galimybę, kaip mus
okupuoti”,  – tėra Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės išsigalvojimai. 

Taip, NATO ir ES suteikia saugumo. Bet ar tos
garantijos – šimtaprocentinės? Socialdemokratų
partijos veteranas, europarlamentaras V. Andriu-
kaitis nemato akivaizdžiausių dalykų. Nemato ap-
linkybių bei reiškinių, kurių nepastebėti – neįma-
noma. V. Andriukaitis neigia, jog esame pafrontės
valstybė, jog greta mūsų – neprognozuojama, agre-
syvi, tarptautinių susitarimų nesilaikanti Rusija. Jis
ragina Europą nepastebėti nusikaltimų, kuriuos Ru-
sija daro rytų Ukrainoje („neskaldykime Europos
savo per daug radikalia pozicija”). O visos karinės
pratybos, rengiamos Lietuvoje drauge su NATO
partneriais amerikiečiais, – jo įsitikinimu, tėra
„tik karinės psichozės kurstymas”.

Kad politikas V. Andriukaitis asmeniškai ne-
mėgsta kadaise jį kritikavusios D. Grybauskaitės ir
nūnai kiekviena proga stengiasi jai įgelti, - žinome.
Todėl ir nedera V. Andriukaičio pareiškimų priim-
ti „už gryną pinigą”.

Asmeninį pyktį suvaldyti kartais išties labai
sunku. Tačiau bandydamas atkeršyti savo kritikei
V. Andriukaitis klaidina Lietuvos visuomenę. Klai-
dina labai svarbiu klausimu. O akivaizdžiausių
tendencijų nematantys politikai – pavojingi. Karinių
pavojų nematantys politikai – dar pavojingesni.

Palyginkime V. Andriukaičio pareiškimus, esą
„niekas nenori mūsų okupuoti”, su NATO karinių
pajėgų Europoje vado generolo Philip Breedlove per-
spėjimais, jog Rusijos intervencija į Baltijos šalis –
reali. Sugretinkime politiko raginimus nekelti „ka-
rinės psichozės” su generolo pastebėjimais, jog Ru-
sijai užpuolus Baltijos šalis, NATO kariuomenei būtų
sunku apginti Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Jei NATO generolo išvadas laikome tendencin-
gomis arba ne itin patikimomis, galime pasirinkti
kitą pavyzdį. Palyginkime socialdemokrato V. And-
riukaičio pareiškimus, esą Lietuva – visiškai saugi,
su Rusijos politologo, Kremliaus išrinktiesiems ar-
timo Rostislavo Isčenkos analitiniu traktatu „At-
perkanti išpirka”, kur rašoma apie Baltijos šalių oku-
pacijos neišvengiamybę. 

Būtent šis Kremliui artimas politologas įrodi-
nėja, jog Rusija negali neokupuoti Baltijos šalių, nes
neturėdama Lietuvos, Latvijos ir Estijos ji nesijau-
čia esanti pilnaverte imperija. 

Dar labai svarbu pabrėžti, jog R. Isčenka, ieš-
kodamas argumentų, kodėl Kremlius privalo susi-
grąžinti savo įtakos zonon Baltijos šalis, visiškai ne-
kreipia dėmesio, kad Lietuvą, Latviją ir Estiją nūnai
saugo NATO. Rusijos politologas apie šią aplinkybę
užsimena, bet ją laiko ne itin svaria ir reikšminga.
Rusijos politologas įsitikinęs, jog Rusijai pradėjus
rimtą puolimą NATO pamirš 5-ojo straipsnio nuo-
statas apie kolektyvinę gynybą.

Šia tema  svetainėje delfi.lt dėmesio vertą
straipsnį  paskelbė Rytų Europos studijų centro vy-
resnysis analitikas Marius Laurinavičius. Jis brėžia
išvadą, jog „politinis pasirengimas Baltijos šalių oku-
pacijai jau prasidėjo”. Dar tiksliau tariant, „Rusijos
keliama grėsmė iš teorinio lygmens perėjo į praktinį
lygmenį”. 

Be to, Rusija nemato ypatingų kliūčių, kad Bal-
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Akivaizdžiausių reiškinių 
nematantys politikai  – pavojingi

GINTARAS VISOCKAS

„EXPO 2015”: Lietuvos
paviljoną aplankė jau
10 tūkst. lankytojų

Skaičiuojama, kad Lietuvos paviljoną pasaulinėje pa-
rodoje „EXPO 2015” Milane, Italijoje, per kelias die-
nas aplankė daugiau kaip 10 tūkst. lankytojų. Ge-

gužės 1 d. atidarytos parodos tema – „Pamaitinti planetą,
energija gyvenimui”. Pasak pasaulinės „EXPO 2015” pa-
rodos atidaryme dalyvavusio aplinkos ministro Kęstu-
čio Trečioko, galime didžiuotis laiku atlikę darbus ir tin-
kamai pasiruošę parodai. Lietuva parodoje pristato
savo kultūrinį ir kulinarinį paveldą.

Lietuvos ekspozicijos pasaulinėje parodoje „EXPO
2015” generalinis komisaras Romas Jankauskas pasakoja,
kad Lietuvos paviljono „Balansas” lankytojų dėmesį
visą savaitgalį traukė čia koncertavusi ir kvietusi lanky-
tojus pasiklausyti lietuvių liaudies muzikos „Sutaro”
kapela.

Apsilankiusieji Lietuvos paviljone gyrė lakonišką pa-
stato architektūrą ir skoningą interjerą. Įvertinimo sulaukė
ir lietuviškas maistas, ir, žinoma, alus. Mažiesiems parodos
dalyviams įdomiausia pasirodė Vytauto Karčiausko ir Lau-
ros Potet sukurta skulptūra „Lašas” ir restorano erdvė-

je įrengtos sūpynės. Lietuvos paviljonui parodoje skir-
ta 11 arų.

Tikimasi, kad iki spalio 31 d., kol veiks paroda, ją ap-
lankys per 20 mln. žmonių. Vienos dienos lankytojo bi-
lietas kainuoja apie 30 eurų.

Lietuvos paviljonas „Balansas” lankytojus kviečia ke-
lionei po šalies istoriją, pristato ryšius su kitomis šalimis
ir jų tradicijomis, jų įtaką lietuviškai virtuvei. Kultūros pri-
statymui skirtoje erdvėje eksponuojami autentiški kok-
liai, viena seniausių rastų šakučių Lietuvoje – XVI a. pir-
mos pusės šakutė, Bonos Sforcos atvežta iš Italijos į Lie-
tuvą. Šie eksponatai specialiai parodai atvežti iš Valdo-
vų rūmų. Lietuvos paviljono lankytojams pristatoma ir
Kanuto Rusecko drobė „Pjovėja”.

Antrojoje parodos salėje Lietuvos paviljono lan-
kytojų laukia pažintis su Lietuvos kulinariniu paveldu –
pristatymai, degustacijos. Čia lankytojai galės skanau-
ti autentiškų lietuviškų patiekalų, geografines nuorodas
turinčių produktų – juodos duonos, kąstinio, skilandžio.
Aplankę restorano erdvę dalyviai galės paragauti ir lie-
tuviško alaus bei midaus, užsisakyti tradicinių lietuviš-
kų patiekalų. Lankytojų dėmesį patrauks šioje erdvėje
planuojami organizuoti kultūriniai renginiai.

Nacionalinė Lietuvos diena „EXPO 2015” parodo-
je – liepos 15-oji. Už lietuviško maisto pristatymą Lietuvos
paviljone atsakinga Žemės ūkio ministerija.

Bernardinai.lt
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Atkelta iš 1 psl.

Ambasadorius prisiminė, kaip ne-
lengva buvo organizuoti pirmąjį Lie-
tuvos ir JAV prezidentų susitikimą.
Prezidento Barack Obama aplinkai
reikėjo parodyti lietuvius, įrodyti, kad
mūsų čia daug. Susitikimas su Prezi-
dente Dalia Grybauskaite pavyko labai
gerai, ir nuo tuo laiko bendraujama
viršūnių lygyje. Bendraujama taip pat
ir Kongreso lygyje: 2011 metais į Lie-
tuvą buvo atvykę daugiausiai JAV
Kongreso narių – net 36; pernai – 17.
Tačiau Lietuvos parlamentarų – tik
trys, ir tie patys už savo lėšas. „Būtų ge-
rai, jei Amerikos lietuviai juos kvies-
tų, sudarytų progų apsilankyti Ame-
rikoje, juos išgirsti, – ragino Ž. Pavi-
lionis. – Pavyzdžiui, jaunas politikas
Gabrielius Landsbergis – aš tikrai in-
vestuočiau į tokį žmogų.”

Ambasadorius ragino ir patiems
važiuoti į Lietuvą – ,,nes Lietuva jūsų
nepažįsta, apie jus prirašyta ir labai
daug netiesos”. Ypatingai, jeigu bus re-
ferendumas dėl dvigubos pilietybės,
svarbu važiuoti, rodytis, susitikinėti –
,,kad matytų, jog jūs normalūs, malo-
nūs žmonės”. ,,Jeigu Lietuvoje žmonės
neturės progų jūsų pažinti, aš bijau dėl
referendumo pasekmių,” – sakė Ž. Pa-
vilionis. Jis atkreipė dėmesį į tą pro-
pagandinį karą, kurį veda Putino Ru-
sija. Pavyzdžiui, nuolat „plaunamos
smegenys”, kad buvo klaida Lietuvai
stoti į NATO ir ES, tuo būdu kiršina-
mi žmonės.

Ambasadorius pastebėjo, kad per
jo kadenciją Lietuvoje labai padaugė-
jo amerikietiško verslo. Stambios ben-
drovės noriai įsikuria Lietuvoje, nes,
vardijo jis, mes išsilavinę, mokame kal-
bų, esame pigi darbo jėga, be to, pa-
žįstam rusus – rusai mūsų neapgaus.
Pasak Ž. Pavilionio, verslas dairosi į
Amerikos lietuvius, nes jie supranta si-
tuaciją ir čia, ir Lietuvoje. Ambasa-
dorius skatino ieškoti tuose versluose
savo nišų – ypač dabar, kai smunka Ru-
sijos ekonomika.

Pasak Ž. Pavilionio, saugumas ir
gynyba yra pagrindinis mūsų rūpestis.
„Ačiū Dievui, – sakė ambasadorius, –
atsirado pirmieji NATO tankai Lietu-
voje, šiek tiek kareivėlių. Bet jų per
mažai. Washingtone aiškinu, kad mo-
kesčių mokėtojų pinigai be reikalo
švaistomi laikant savo karines pajėgas
kur nors Italijos pajūryje, jas reiktų su-
telkti ten, kur tikrai būtina.” 

Ambasadorius pateikė šokiruo-
jantį faktą – Putinas sukūrė sąjungą su
Ortodoksų bažnyčia, ir jos atstovai
su automatais rankose dalyvauja kare

prieš Ukrainą. Okupuotose zonose žu-
domi vaikai, kaltę metant ukrainie-
čiams. Russia Today yra „civilizuota”
Rusijos propagandos versija, – sakė
ambasadorius, – bet jūs paskaitytumėt,
ką jie rašo rusiškai – kaip Hitleris.”

Ž. Pavilionis atkreipė dėmesį, kad
tankų Ukrainos okupuotose zonose
tiek, kiek trijose NATO valstybėse.
,,Ukrainiečiai neturi nei batų, nei šal-
mų. Jie prašo prieštankinių ginklų –
jie nori apginti savo šeimas. Karinė pa-
galba – vienintelė pagalba Ukrainai, –
įsitikinęs ambasadorius. – Visas Kong-
resas prašo Obama siųsti Ukrainai
ginklų – Prezidentas tyli.” Ambasa-
doriaus įsitikinimu, kad ateina mo-
mentas, kai vertybes reikia ginti. „Mes
tampame mažuma – mus atakuoja, o
mes traukiamės”, – apgailestavo jis.

Baigdamas savo žodį Žygimantas
Pavilionis dar kartą kvietė visus at-
rasti ryšį su Lietuva. „Tas grožis, ku-
ris yra čia, – kalbėjo jis, turėdamas gal-
voje lietuvių jau prarastas kultūrinio
paveldo vertybes, – nenoriu, kad jis nu-

Ambasadoriaus priesakai Čikagos lietuviams

Atminimo dovanas Cicero Bendruomenės  vardu ambasadoriui įteikė Birutė Zalatorienė (k.) ir Marija Remienė, o  ALT’o vardu – jo pirmininkas adv. Saulius Kuprys.

Čikagos lietuvių atminimo nuotrauka su kadenciją netrukus baigsiančiu Ž. Pavilioniu. Jono Kuprio nuotraukos

vystų. Perduokit mums, mes atgai-
vinsim. Lietuvai reikia kokybės – o ko-
kybė yra čia.”

Šiek tiek laiko buvo skirta disku-
sijoms, ambasadorius atsakė į keletą
susirinkusiųjų klausimų. Jaunimo
centro valdybos pirmininkei Mildai Ša-
tienei pasiteiravus, jei Lietuvai iškil-
tų karinis pavojus, ar NATO pagalba
būtu reali, Ž. Pavilionis patvirtino,
kad taip, tačiau tuoj pat pridūrė: „Bet
Putinas gudresnis – jis yra KGB. Jis ku-
ria hibridinius karus – staiga kažkur
Kryme bare prasideda muštynės... Jis
žino – svarbiausia yra ‘išplauti sme-
genis’ tiems, kas priima sprendimus.”

Čia ambasadorius prakalbo ir apie
Čikagoje leidžiamą nemokamą sa-
vaitraštį Čikagos Aidą, kurį leidžia
rusų įmonė (Wheelinge įsikūrusi Eth-
nic Media USA) ir kuris voliojasi prie
lietuviškų parapijų ir centrų durų.
„Ir nors gražus mano portretas ant vir-
šelio, aš nenoriu jo imti į rankas, – sakė
ambasadorius. –  Galbūt 80 proc. to, kas

ten rašoma, gali būti tiesa, bet 20 proc.
bus Putino propagandinis melas.”

Į Bičiulystės tinklalapio redakto-
rės Ligijos Tautkuvienės klausimus LR
ambasadorius JAV atsisakė atsakyti,
paaiškinęs, kad „šie klausimai tipiški,
ką mes girdime iš rusų šaltinių...”

Atsisveikindami su netrukus ka-
denciją Washingtone baigsiančiu Žy-
gimantu Pavilioniu, atminimo dovanas
ALT’o vardu ambasadoriui įteikė Sau-
lius Kuprys (istoriko Mečislovo Jučo
knygą Vytautas Didysis), Cicero LB
vardu – Marija Remienė ir Birutė Za-
latorienė (knygą Draugui – 100: Už ti-
kėjimą ir lietuvybę), o Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos vardu – jos
klebonas kunigas Jaunius Kelpšas (su-
venyrinį puoduką kavai su bažnyčios
atvaizdu).

Renginį užbaigė svečiai iš Kauno
– Tadas Šumskas ir Daiva Genaitytė –
padainuodami kompozitoriaus And-
rew Lloyd Weber kūrinį „Amigos para
siempre”.

Popietę pradėjo JAV LB prezidiumo 
pirmininkas Juozas Polikaitis.

Popietės šeimininkas kleb. Jaunius Kelpšas ir ambasadorius Ž. Pavilionis.
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TELKINIAI

,,Kiek paukščio skrydis savyje talpina”

Balandžio 26 d. Lietuvių dailės galerijon rinkosi a. a. Algimanto Ke zio (g. 1928 m. spalio 28 d. Vištyty je, Vil -
kaviškio apskritis – 2015 m. va sa rio 24 d. Bostone, JAV) gerbėjai, drau gai, bendraklasiai. Kaip atidary-
dama popietę ,,Kiek paukščio skrydis savyje talpina” sakė galerijos ,,Siela” direktorė Asta Zimkienė visi

čia atė ju sieji Algimantą laikė savu. Pagerbę išėjusį tylos minute, klausėmės šiltų žodžių apie A. Kezį. Lietuvos
Respub likos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas perskaitė LR užsie nio reikalų ministro Lino Lin-
kevi čiaus užuojautą šeimai, Alė Namikie nė pasidalino įspūdžiais apie skautiškąją Kezio veiklą. Skambėjo ei-
lės, prisiminimais dalijosi susirinkusie ji, žiūrėjome Ramunės Rakauskaitės 1997 m. sukurtą filmą apie žinomą
fo tomenininką. 

Šiltais prisiminimais apie Kezio jaunystę ir Kezių šeimą dalijosi jau niau sioji sesuo Danutė Kezytė-Wolo -
sen ko Ji perskaitė ir Algimanto kur tą eilė raštį apie garsiają galeriją, ku rioje ne vienas pabuvojo. A. Kezio nu-
 eitą kelią apžvelgė Čiurlionio galerijos di rektorė Laima Apanavičienė. Pa minė jimas buvo baigtas dainomis
,,Aras” ir, žinoma, ,,Plaukė sau laive lis”, o prie gardžių vaišių stalo (šeimininkė Audra Januškienė) dar ilgai buvo
dalinamasi asmeniniais prisiminimais. 

LAIMA APANAVIČIENĖ

Nežinau, kaip Jūs, tačiau aš dar
neištryniau Algimanto Kezio
el.  paš  to adreso iš savo adre-

syno, naiviai tikėdamasi: o gal dar pa-
rašys Algi man tas Algimantauskas-
Keziman taus kas (taip jis pasirašinė-
davo) iš Stiknių kaimo (o taip juokau-
damas vadino Stickney miestelį, ku-
riame gyveno) laiškelį su kvietimu į
parodą ar prašymu atvažiuoti pasi-
žiūrėti jo naujausios knygos? Deja...
Laiškų nė ra. Nutrūko gražus ryšys su
puikiu, ne vienam padėjusiu, ne vieną
skatinu siu (tarp visų kitų ir šių eilu-
čių autorę) kurti, domėtis žmogumi.
Lie ka prisiminimai. 

Visi, kas bent trumpai yra bendra -
vęs su Algimantu, puikiai žinojo, kad
Algimantas buvo nenuorama, nie kada
ilgai negalėdavo nusėdėti vienoje vie-
toje. Būdavo sėdim už sta lo, kalba-
mės, staiga pašoka, ištiesia ranką ir už-
traukia savo mėgstamą dainą: ,,Plau-
kė sau laivelis pilia kal nio link...” Be
šios dainos neapsieidavo nė vienas
susiėjimas – ar tai būtų garsieji ,,Ga-
lerijos” vakarai, ar tie siog pasisėdėji-
mas prie kavos puodelio... 

Tiesa, man niekada neteko būti
gar siuosiuose ,,Galerijos” susiėjimuo -
se, nors pakvietimus gaudavau. Mū sų
susitikimai ,,Galerijoje” Stickney
miestelyje arba mūsų namuose Or-

 land Park, į kuriuos atvykdavo Algi-
 mantas, būdavo ramūs, nors be dai  nos
taip pat neapsieidavome.

Kas buvo tas gyvenimo upe laive-
 liu plaukęs ,,jauns bernelis”? Kuo jis
gyveno? Ką veikė? Dažnas mūsų sa ko-
mės jį pažinoję, tačiau, manau, la bai
teisingai yra pastebėjusi Eglė Jaš kū-
nienė (,,Septynios meno dienos”. 2008-
10-17 nr. 819) – iš tiesų Algiman tas
primindavo „katiną, kuris mėgsta
vaikščioti vienas”. 

Fotomenininkas

Ar daug kas yra matęs A. Kezį
vaikštantį su fotoaparatu? Tikrai ne-
 daugelis. Kada jis fotografuoja, kokiu
fotoaparatu – paslaptis. 

Meilė fotografijai gimė dar jam
būnant studentu, apie 1958 m., o 1964-
aisiais jis jau pradėjo savo fotoparodų
maratoną, kuris nesibaigia ir šiomis
dienomis. Žinomu Kezys tapo 1965 m.,
kai Art Institute of  Chicago buvo su-
rengta jo asmeninė paroda. Nuo tada
jo fotoparodos rengtos daugelyje Šiau-
rės ir Pietų Amerikos bei Euro pos
muziejų ir parodų salių, jo foto grafijas
spausdina žymiausi pasaulio leidi-
niai. 

Su Lietuva reikalai buvo kitokie.
Tiesa, dar sovietiniais laikais jį paži-
nojo kai kurie ten gyvenantys žinomi
fotografai, o didesnei auditorijai jis ne-
buvo žinomas. Nuo 9-ojo dešimtme čio,

Plaukimas gyvenimo upe

Svečius pasveikinusi ir popietę vedusi galerijos ,,Siela” direktorė Asta Zimkienė, pristatydama a. a. Algimantą Kezį, negailėjo šiltų,
nuoširdžių žodžių. Jono Kuprio nuotraukos

Sesers Danutės Kezytės-Wolosenko (k.) pasakojimo atidžiai klausosi gen. konsulas Či -
ka goje Marijus Gudynas su žmona Gintarija.

kai tapo įmanomi bendri kultū ri niai
projektai abipus Atlanto – pa rodos,
konkursai, leidyba – apie Kezį suži-
nono ir platesnis žmonių ratas. Lie-
tuvoje Algimanto fotografijų parodos
imamos rengti kasmet. Jų su reng  ta ne
viena ir ne dvi. Po parodų daugelis fo-
tografijų ,,nusėda” Lietu vos muzie-
juose ir archyvuose.

,,Mano kelias – tai lyg kokio ke-
 liauninko, kurį žavi saulėlydžiai, še šė-
liai, atspindžiai, kartais ir veidai. Sa -
vo nuotraukose nieko nebandau įro-
dinėti, nieko nereklamuoju, tik da li-
nuosi džiaugsmu, kad atradau gro žio
spindulį kurioje nors žemės kertėje”,
– apie savo kūrybą kalbėjo Algi mantas.

Per dešimtmečius A. Kezio kūry-

ba kito tiek formos, tiek tematikos po-
žiūriu. Jo darbai išsiskiria filoso fiš ku-
mu, kiekviename savo darbe jis sten-
giasi išsakyti požiūrį į aplinką, ieško
atsakymų į amžinuosius žmogaus eg-
zistencijos klausimus. Jo foto grafijos
pasižymi formos ir turinio harmonija,
apgalvota kompozicija. Ke zys fotog-
rafijai pirmiausia kelia estetinius rei-
kalavimus. 

Dokumentinių filmų kūrėjas

Ar kas dar mena Algimantą – do-
 kumentinių filmų kūrėją? Jo kurtuo-
 se dokumentiniuose filmuose – lietu-
vių išeivių istorija. Autobiografinėje
knygoje menininkas prisimena, kad
pirmasis apie būtinybę kurti doku-
mentinius filmus apie lietuvių išei vių
veiklą prabilo tuometis „Draugo” kul-
tūrinio priedo redaktorius, poetas Ka-
zys Bradūnas. Jo sukurtuose filmuose
įprasminta išeivijos visuome ni nė ir
kultūrinė veikla – lobis, ne įkainojama
medžiaga istorikams, išei vijos kultū-
ros tyrinėtojams. Prieš daugiau nei ke-
turis dešimtmečius kurti filmai pri-
mena skautų stovyklas, teatrinių sam-
būrių spektaklių akimirkas, pristato
asmenybes. 

Savo filmų kolekciją autorius pa-
 dovanojo Lietuvių išeivijos institu-
tui. Kuklusis A. Kezys save laiko tik
kino mėgėju: „Mano mėgėjiškumas
su laukdavo neužtarnauto dėmesio ir
pagyrų. (...) aš joks filmininkas, pra dė-
jau kaip paprastas fotografas, o ma no
gerbėjai mane stūmė pradėti filmuoti,
girdi, jei jis neblogai foto gra fuoja, tai
gali neblogai ir filmuoti. O taip nėra.
Tai dvi gana skirtingos technikos.”
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REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

„South Oakland Vicariate” ir
Evan gelizacijos komisijos at-
stovas Vitas Sirgedas pranešė,

kad jis, atstovaudamas Dievo Apvaiz-
dos lietuvių parapijai, dalyvauja nuo-
latiniuose susirinkimuose įvairiose
katalikų pa rapijose, kurios priklauso
„South Oakland Vicariate”. Vikariatas
turi naują tinklalapį http://www.sout-
hoaklandvicariate.org/default.html,
kuriame galima ras ti ir Dievo Ap-
vaizdos parapiją. O tinklalapis, ku-
riame yra įvairios me džia gos ir in-
formacijos: http://servic.com

Sekmadienį, balandžio mėn. 12 d.,
po šv. Mišių, buvo rodomas filmas „Ti-
kėjimo žingsniai. Piligrimų žygis –
Kryžių kalnas-Šiluva”. Šis filmas buvo
sukurtas 2011 m. Lietuvoje. Taip pat
buvo rodomos skaidrės apie Kry žių
kalną ir Šiluvą. V. Sirgedas buvo pa-
tenkintas, kad dalyvavo ir filmą bei
skaidres žiūrėjo gražus būrys parapi-
jiečių. 

Penktadienį, balandžio mėn. 24
d., buvo surengtas jau antras šioje pa-
 rapijoje „Vyrų vakaras II”. Organi za-
 torius Vitas Sirgedas pranešė, kad va-
karas bus padalintas į dvi dalis. Pir-
moji – „Kaip surasti savo gyvenimo mi-
siją”. Buvo rodomi video „Matthew
Kelley – Dynamic Catho lic” ir „Father
John Riccardo”. Tai paskaitos ir dva-
sinės kalbos iš 2006 m. Katalikų vyrų

Vakaro dalyviai (iš kairės): Doug Komer, Paulius Jankus, Kastytis Giedraitis, Romas Ma ziliauskas, Darius Liaučius, Arūnas Stasaitis ir
Edis Sventickas (trūksta organizatoriaus Vito Sirgedo).                                                                                              R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Evangelizacijos komisijos veikla Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje
konferencijos. Taip pat buvo pakarto-
tinai rodomos Kry žių kalno ir Šiluvos
skaidrės. 

Antrojoje dalyje, pavadintoje „Mal -
da ir maldos procesas”, buvo klau soma-
si paskaitos „Matthew Kelly – The
Prayer Process”. Visiems dalyviams
buvo išdalinta knyga „Re discovering
Catholicism” ir „The Prayer Process”

informacinės kortelės.
Atrodo, kad „Vyrų vakaras II” pa-

 sisekė. Dalyvavo aštuoni vyrai. Bu vo
apgailestauta, kad nedalyvavo klebo-
nas kun. Gintaras A. Jonikas ir ne pa-
sidalijo mintimis apie „Vyrų vaka-
 rus”. Prieš porą savaičių Tauragėje į
amžinojo Dievo namus iškeliavo kun.
G. A. Joniko mamytė Filomena Joni-

 kienė, ir kunigas dar nebuvo grįžęs iš
Lietuvos.

Evangelizacijos komisijos atsto-
vas Vitas Sirgedas pranešė, kad buvo
gauti DVD iš Lietuvos ir ateityje (2016
m. projektas) numatyta surengti „Alfa”
kursus lietuvių kalba. 

Po gražios vakaro programos pa-
 rapijos vyrai dar ilgai bendravo.

Parodų rengėjas

Dar viena Algimanto veiklos sritis
– lietuvių meno Amerikoje puose lėji-
mas. Seniau JAV gyvenantys pui kiai
prisimena Algimanto organizuotas
parodas. Jis niekada nebuvo Čiur-
 lionio galerijos direktoriumi, tačiau čia
suorganizavo ne vieną parodą. Ilgus
metus vadovaudamas Jaunimo cent-
rui, kaip jis pats kažkada sakė, nega-
lėjo žiūrėti į tuščias sienas, todėl ir da-
lyvavo rengiant savo asmenines ir
daugelio kitų menininkų parodas. 

1980 m. Kezys įkūrė ,,Galeriją”.
Daugelis dar mena šį gyvybingą tau-
tiečių traukos centrą Stickney mies te-
 lyje (4317 S. Wisconsin Ave., Stick ney,
IL 60610), kur buvo surengta ne viena
paroda, vykdavo susitikimai, dis kusi-
jos. Čia vykdavo triukšmingi vakarai
ir susibūrimai, užsukdavo sve čiai, čia,
padedant Danutei Bruš ky tei, buvo lei-
džiamos knygos, su kauptas didžiulis
archyvas. Iš čia į pa rodas keliaudavo jo
darbai.

Reikia pasakyti, kad Kezys anks-
 ti suprato archyvavimo reikšmę. Ir
tai nebuvo rūpestis tik savais darbais.
Kezio sumanymu 1966 m. Čika goje
įsteigtas Lietuvių fotoarchyvas (dab.
Stasio Budrio archyvas), ku riam iki
2002 m. jis ir vadovavo. Šiame archyve
gausiai sutelkta foto negaty vų, nuo-
traukų, lietuvių dailininkų kū rinių
skaidrių. Džiugu matyti, kad į jį rink-
ti mokslinės medžiagos at vyks ta ir
mokslininkai iš Lietuvos.

Leidėjas

Kiek knygų yra išleidęs Algiman-
 tas? Daug, gerokai per šimtą. Kartą, iš-
 leidęs savo 120-ąją, jis pasikvietė mane.
Knyga –  neeilinė. Joje – niekada ne-
rodytos nuotraukos, kurios, Algi manto
žodžiais tariant: ,,...sudėtos iš ‘likučių’,
kažkadaise atmestų ir beveik išmestų
nuotraukų. Prieškom piuterinias lai-

kais ‘perlaikytų’, ‘neiš laikytų’,
subraižytų nuotraukų nebe-
galėjai naudoti, todėl jas pa-
prasčiausiai išmesdavai į
šiukšlių dėžę. Aš kažkodėl jas
‘laikiau seife’ ir, laikui bėgant,
apie jas pamiršau. Prisimi nęs
pradėjau jas ‘taisyti’ kompiu-
te riu. Taip gimė knyga ‘Trying
to climb a pile of  Rejects?’ ” 

Įdomu tai, kad ši knyga
kada nors gali tapti tikra re-
tenybe, mat ji –   ,,pusiau iš-
leista”. Siųsdamas kompiute-
riu knygą į spaustuvę, Kezys
klaviatūroje netyčia paspaudė
nereikalin gą klavišą. Spaus-
tuvininkai, manyda mi, kad
jau gavo viską, taip ir išleido
nepilną knygą. Gavęs siuntą ir
iš vy dęs pusiau išleistą kny-
gą, Algi man tas nustebo. Taigi,
reikėjo rūpintis, kad būtų iš-
leista pilna knyga. Dar kartą
išleistą knygą jis norėjo pa va dinti ,,Re-
jects Restored”. 

Jo paskutiniųjų metų leidiniai
buvo spausdinami Blurb.com leidyk-
loje ir išleidžiami tik 1 egzemplio riaus
tiražu. Jie buvo skirti tik priva čiam
naudojimui. 

Tai tik vienos knygos istorija. O tų
knygų – daugybė. Kažkada juokdama-
si sakiau Algimantui, kad kai kas
nors sumanys rašyti daktarinę diser-
taciją apie Kezį, rašančiajam nie ko
nereikės daryti, tik perrašyti  surink-
tus duomenis iš jo sudarytų knygų. 

Į klausimą, kada jis išleido pirmą -
ją savo knygą, Kezys kažkada sa kė:
,,Pirmųjų knygų gali būti net ke letas
(prašau dovanoti už susilpnė jusią at-
mintį) mat jos buvo išleistos be datų.
Tai galėtų būti ‘Lietuvis dai lininkas iš-
eivijoje’, ‘Šventoji Auka’, o gal daili-
ninko Algirdo Kurausko apipavida-
lintos mano parodos katalogas ,,Algi-
mantas Kezys”? Vienintelis iš čia pa-
minėtų spaudinių – ‘Šventoji Auka’ –

turi pažymėtą išleidimo datą – 1965 me-
tai. Taip ir nežinau, kuri jų pirmoji.”

Nors „Galerija” ir A. Kezys nie ka-
 da nesiveržė į žymius leidėjus, t ačiau
išleistų knygų ar kitokių leidinių skai-
čius stebina. Išleistose knygose – ne tik
A. Kezio kūryba ar nuotraukos. Jo rū-
pesčiu išleista daugybė fotoalbumų
bei parodų katalogų. Ne vienas grožė-
jomės jo autoriniu fotoalbumų triptiku
„Čikaga” (2004–2005), ,,Kapi nai tės:
Transcendencijos link” (2000), ,,Mote-
ris” (1997), knygomis apie Vik torą Pet-
ravičių, apie Šiaurės Ameri kos daili-
ninkus ir t. t.  

Apdovanojimai

Šia proga reikėtų prisiminti ir A.
Kezio apdovanojimus, nors, tiesą pa sa-
kius, jų galėtų būti daugiau. Už ak tyvią
kūrybinę ir visuomeninę veiklą A.
Kezys ne kartą pelnė JAV lietuvių
bendruomenės padėką, 1991 už foto gra-
 fijos meną paskirta JAV LB Kultū ros ta-

rybos premija. 1992 m. jis tapo Lietuvos
fotomenininkų sąjungos gar bės nariu;
1994 – Tarptautinės me ninės fotografi-
jos federacijos (FIAP) fotografo meni-
ninko (AFIAP) garbės vardas; 1999 m.
apdovanotas Didžiojo Lietuvos kuni-
gaikščio Gedimino V laipsnio ordinu.

Kažkada paklaustas, kaip jis su-
spėja tiek daug aprėpti, Algimantas:
,,Do mėkis savo veikla, kad ir kokia
kukli ji būtų, svarbiausia, kad būtų tik-
rai tavo ir turėtų aiškią kryptį į gėrį,
meilę ir dangiškąją išmintį. Ta da ir gy-
venimo klystkeliai bei klai dūs ap-
linkkeliai išsitiesins ir taps kelro-
džiais tikrosios laimės link.”

Plaukė, nuplaukė Algimanto lai-
 vas Anapilin. Tikėtina, kad ir ten Al-
 gimantas toks pat linksmas, laimingas,
nenustygstantis vietoje. Mes, čia li-
kusieji, esame apdovanoti likimo, kad
kartkartėmis galėjome įbristi į Algi-
manto gyvenimo upę ir pasisem ti iš ten
jo darbštumo, optimizmo, gy venimo
džiaugsmo. Ačiū Tau, Algi mantai.

A. Kezio namuose vykdavo įvairūs renginiai, į kuriuos sugužėdavo gausus naujai atvykusiųjų bū -
rys. Parodos nuotraukose įamžintos susitikimų akimirkos, kurios niekada neišblės iš juose daly-
va vusiųjų širdžių. 
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Kredito unija „Taupa” finansiškai tvirta jau 34-erius metus 

DR. EDVARDAS BUBNYS 

Balandžio mėn. 26 d. South Bos-
 to no Lietuvių piliečių klubo
salėje Massachusetts vyko lie-

tuvių federali nės kredito unijos „Tau -
pa” metinis narių susirinkimas. Trum-
pame pra ne šime valdybos pir mi nin-
kas Šarū nas Norvaiša pabrėžė, kad
„Taupa” gyvuoja jau 34-erius me tus, o
2014-ųjų gruodžio pabaigoje buvo dau-
giau kaip 1 400 narių. Jis taip pat pri-
minė, kad „Taupa”, viena iš trijų JAV
lietuvių kredito unijų, nepraranda
savo pagrindinių vertybių. Ji laiko si
steigėjų princi pų, įskaitant ir ma žes-
nes skolinimosi palūkanų normas bei
didesnes investicijų palūkanų nor-
 mas, taip pat – jo kių kasdienių pa-
slaugų mokesčių. „Taupa” nagri nė ja ir
įvertina visas naujas banki nes tech-
nologijas, ku rios galėtų ge riau aptar-
nauti mūsų narius. „Taupa” yra pasi-
ruošusi ir to liau finansiškai remti
įvairias lietuvių bendruomenės orga-
nizacijas. Pir minin kas padėkojo na-
riams už pa sitikė ji mą ir pabrėžė, kad
„Taupa” yra puiki ir finansiškai tvir-
ta institucija, o jos ateitis – šviesi bei
įdomi. 2014 metais „Taupa” pakeitė
savo įstatus, leidusius visos JAV Lie-
tuvių Bendruo me nės asmenims pri-
sijungti prie „Tau pos”. 

Apie „Taupos” finansinę padėtį
kal bėjo iždininkas Tomas Ashmans-
 kas. Jo ataskaitos duomenimis, „Tau -
pa” 2014 metų gruodžio mėn. 31 dieną
turto turėjo 22 463 828 dol. Tuo tarpu
„Taupos” pajamos per metus sudarė
675 094 dol., išlaidos – 466 993 dol. Po pa-
lūkanų už indėlius metinis pelnas sie-
kė 58 736 dol. Per sėkmingus 2014 me-
tus „Taupa” savo turtą padidino dau-
giau kaip 673 000 dol. Verta pri  minti,
kad ši kredito unija moka savo na-
riams aukštesnius ilgalaikių indė lių
procentus nei bankai. 

Paskolų komiteto pirmininkė Re-
 gina Baika savo pranešime pabrėžė,
kad 2014 metais paskolų komitetas iš-
nagrinėjo 21 paskolą, kurių bendra
suma sudarė 1 426 027 dol. Tarp jų buvo
būsto ir būsto vertės kredito paskolos,
terminuotų indėlių paskolos, naujų ir
naudotų automobilių pas kolos, asme-
ninės paskolos. 

Pasak Priežiūros komiteto pirmi -
nin kės Danos Keturakės pranešimo,
jos vadovaujama komisija įvairiu me -
tu tikrino „Taupos” darbą, taip pat fi-
nansinių operacijų suvestines bei at-
skirų narių sąskaitas. Jos nuomo ne,

„Taupos” ataskaitos teisingai pa ro do
2014 m. kredito unijos finansinę padė-
tį ir jos operacijų rezultatus, gau tus
naudojantis bendrai priimtais atskai-
tomybės principais. 

Visų ataskaitos buvo išklausytos ir
patvirtintos vieningu balsavimu. To-
liau pereita prie valdybos ir komi tetų
rinkimų. Gintaras Čepas ir Ra minta
Laginauskaitė vedė valdymo organų
rinkimus (balsavo visi trisdešimt aš-
tuoni dalyvavę nariai). Visi kandidatai
buvo išrinkti į valdybą, o du kandida-
tai buvo išrinkti į paskolų komitetą. 

Oficialiosios dalies pabaigoje pir-
 mininkas dar kartą padėkojo valdybai,
komitetams ir įstaigos darbuotojams
už gerą darbą.

„Taupos” darbo sėkmė priklauso
nuo pasiaukojančios valdybos: pirmi-
 ninkas – Šarūnas Norvaiša, vicepir mi-
ninkė – Raminta Laginauskaitė, iž di-
ninkas – Tomas Ashmanskas, C.P.A.,
sekretorius – Edvardas Bub nys, Ph.D.,
nariai – Leonardas Bace vičius, Ginta-
ras Čepas, Asta Petke vičiūtė, Jonas
Skabeikis ir Romas Vei tas. Unijos val-
dyba greitai ir lanksčiai priima spren-
dimus, atsižvelgdama į rinkos svyra-
vimus  ir  nesitikėdama  kompensaci-
jų.  

Paskolų komitete dirba sava no-

 riai entuziastai: pirmininkė Regina
Baika ir nariai David Casper, Rasa
Gutauskienė ir Maya Zaprauskis.  

Priežiūros komitetui iki š. m. va-
 dovavo pirmininkė Dana Keturakis
(ji yra ir dabartinė narė); šio komiteto
kitos narės – Rūta Kaskelevičiūtė ir
Kristina Zdanytė. 

Įstaigos darbuotojai – Giedrė Bud-
reckienė, Jūratė Narkevičienė, Estera
Šunelaitė ir Andrius Dilba – atlieka
kasdienes „Taupos” darbo pareigas. 

Už savo pasiekimus „Taupa” dė-
 kinga  lietuviškam  narių  taupumui ir
mokėjimui atsilaikyti blogesnėmis
ekonominėmis sąlygomis. Visi dideli fi-
nansinio darbo laimėjimai, kuriais
įvertinta „Taupa”, yra įtempto ir la bai
atsakingo darbo su nariais rezultatas.
Jų pasitikėjimas „Taupa” skatina va-

dovus ir darbuotojus geriau dirbti ir at-
rasti naujų būdų greitinti bankinin-
kystės paslaugas. Pavyz džiui, prieš
porą metų „Taupa” įvedė naują kom-
piuterinę sistemą, kuri leidžia dalį
darbų atlikti internetu, o tai irgi pri-
traukia jaunąją kartą. Toliau nagri-
nėsime, ar verta savo nariams pasiūlyti
mobilią bankininkystę. 

„Taupos” nariais gali tapti visi
lie tuviai ir lietuvių kilmės asmenys,
gyvenantys visose JAV valstijose. Lie-
 tuvių vedama „Taupa” kviečia vi sus
tapti šios šeimos nariais. 

Kadangi augimas ir ateitis pri-
klauso nuo jaunosios kartos, „Taupą”
galima rasti ir „Facebook” socialinia-
 me tinkle. O „Taupos” patobulintas in-
ternetinis tinklalapis yra www.taupa-
boston.com

Raminta Laginauskaitė, Rūta Kaskelevičiūtė, Romas Veitas, Estera Šunelaitė, Gintaras Čepas, Leonardas Bacevičius, Jūratė Narkevičienė, Šarūnas Norvaiša, Giedrė Budreckienė, Rasa
Gutauskienė, Kristina Zdanytė, Dana Keturakis, Edvardas Bubnys, Ph,D., Tomas Ashmanskas, CPA, Regina Baika, Asta Petkevičiūtė. Nuotraukoje nėra: David Casper, Andriaus Dil-
bos, Jono Skabeikio, Maya Zaprauskis. Kviečiame jus apsilankyti mūsų interneto patobulintame tinklalapyje: www.taupaboston.com Čikagos lietuviai taip pat kviečiami tapti  na-
riais!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Rasos Gutauskienės nuotr.  
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (ELTA) – Lietuvos social-
demokratų partijos (LSDP) pirmininku
dar vienai dvejų metų kadencijai per-
rinktas ligšiolinis jos vadovas, prem-
jeras Algirdas Butkevičius, partijai va-
dovaujantis nuo 2009 m. 

Už A. Butkevičių slaptai balsavo 487
Vilniuje vykusio LSDP suvažiavimo
dalyviai. Už vienintelį jo konkurentą –
Algirdą Sysą – balsavo 151 LSDP suva-
žiavimo delegatas. 7 balsavimo biule-

teniai buvo sugadinti. 
Į LSDP pirmininko postą partijos

skyriai dar buvo iškėlę europarlamen-
tarų Vilijos Blinkevičiūtės ir Zigmanto
Balčyčio kandidatūras, tačiau šie kan-
didatuoti atsisakė. 

Pasak A. Butkevičiaus, pagrindinis
įpareigojimas jį perrinkus LSDP va-
dovu – sėkmingas socialdemokratų pa-
sirodymas kitais metais vyksiančiuose
Seimo rinkimuose. 

Latvija prašo pagalbos kovoje su propaganda

LSDP pirmininku perrinktas A. Butkevičius

Lietuva pirmininkauja JT Saugumo tarybai
Vilnius (BNS) – Lietuva gegužę

perima pirmininkavimą Jungtinių
Tautų Saugumo Tarybai, kuriai pagal
Jungtinių Tautų Chartiją tenka pa-
grindinė atsakomybė už tarptautinės
taikos ir saugu-
mo palaikymą.

Pirmininka-
vimo metu Lietu-
vai teks koordi-
nuoti aktualius
klausimus, susi-
jusius su situaci-
ja Artimuosiuo-
se Rytuose ir kri-
ze dėl migracijos
iš Šiaurės Afri-
kos į Europos Są-
jungą.

Lietuva taip
pat pirmininkau-
ja Kovos su tero-
rizmu komitetui
ir dviem sankcijų komitetams – Cent-
rinės Afrikos Respublikos ir Jemeno,
kurio sostinę Saną kontroliuoja šiitų
sukilėliai. Pirmininkavimo metu Lie-
tuva New Yorke taip pat surengs vie-

šuosius debatus dėl žurnalistų sau-
gumo.

Lietuva į Jungtinių Tautų Sau-
gumo Tarybą išrinkta 2014 ir 2015 me-
tais. Pirmą kartą šiai institucijai lie-

tuviai pirmininkavo pernai vasarį.
Saugumo Taryboje yra 15 šalių.

Penkios nuolatinės šalys – JAV, Kinija,
Rusija, Didžioji Britanija ir Prancūzi-
ja – turi veto teisę.

Mirė kultūrologas V. Jakelaitis
Vilnius (LLKC info) – Gegužės 2 d.

po sunkios ligos Vilniuje mirė mokslų
daktaras, kultūrologas, politinis ir vi-
suomenės veikėjas, profesorius Vy-
tau tas Jakelaitis. 

Vytautas Jakelaitis gimė 1928 ba-
landžio 13 d. Vičiūnuose (dabar – Kau-
no miestas), visą gyvenimą paskyrė
Lietuvos kultūrai – buvo Liaudies kū-
rybos namų direktorius, kultūros mi-
nistro pavaduotojas, Lietuvos konser-
vatorijos Klaipėdos fakulteto vadovas.
V. Jakelaitis yra 14 knygų autorius ir
sudarytojas, vienas iš Mažosios Lie-
tuvos dainų švenčių organizatorių,

Jūros šventės atnaujintojų. Jis inici-
javo Jūrų muziejaus, Laikrodžių mu-
ziejaus, Klaipėdos kariliono steigimą,
rūpinosi Tolminkiemio bažnyčios at-
statymu, Klaipėdos kraštotyros mu-
ziejaus veiklos plėtra Mažojoje Lie-
tu voje, aušrininkų, lietuvininkų kul-
tūros, tautinės savimonės tradicijų
puoselėjimu. V. Jakelaičio gyvenimo
nuopelnai įvertinti IV laipsnio  Lietu-
vos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino
ordinu ir Sausio 13-osios atminimo
medaliu. Jis yra Klaipėdos  miesto
gar bės pilietis ir universiteto garbės
daktaras.

Rusija ir toliau rems savo tėvynainius Ukrainoje
Maskva (ELTA) – Rusijos užsienio

reikalų ministras Sergejus Lavrovas
tvirtino, kad Rusija ir toliau rems savo
tautiečius Ukrainoje, bet ir negailės pa-
stangų, kad išsaugotų vieningą Ukrai-
ną.

„Nemanau, kad po šios Ukrainos
dramos mes apleisime savo pozicijas ir
nustosime rėmę savo tautiečius”, – nu-
rodė ministras, pridūręs, kad Rusija
deda visas pastangas, jog Ukraina iš-
liktų vieninga valstybė.

S. Lavrovas kalbėjo, kad Donbasas
niekada nešvęs Ukrainos švenčių, šlo-
vinančių Ukrainos pasipriešinimo ju-

dėjimo vadą Romaną Šuchevičių, su so-
vietų valdžia kovojusį Stepaną Bande-
rą ar Ukrainos sukilėlių armiją. Mi-
nistras savo ruožtu pažymėjo, kad Lvo-
vas taip pat niekada nesegės Šv. Geor-
gijaus juostelių.

„Šios skirtingos kultūros, turinčios
skirtingas vertybių sistemas ir gyve-
nimo stilių, gali susitaikyti tik dialogo
keliu”, – pabrėžė S. Lavrovas.

Anot ministro, Rusija laikosi pozi-
cijos, kad Kijevas, Luhanskas ir Do-
neckas privalo pradėti dialogą, esant
skirtingiems konfliktuojančių pusių
požiūriams. 

Vokietijoje mirė baleto legenda
Berlynas/Vilnius

(ELTA) – Gegužės 2 d. Vo-
kietijoje nuo širdies smūgio
mirė žymi balerina Maja
Pliseckaja. Jai buvo 89-eri. 

,,Tai buvo ypatingu ta-
lentu apdovanota asmeny-
bė, baleto legenda, užka-
riavusi garsiausias pasau-
lio scenas ir tūkstančių
gerbėjų širdis. M. Plisec-
kaja niekada nepamiršo Lietuvos – čia
sukūrė savo namus, domėjosi ir verti-
no mūsų kultūrą, didžiavosi esanti jos
dalimi”, – sakoma Lietuvos prezidentės
Dalios Grybauskaitės užuojautoje, ku-
rią visų Lietuvos žmonių vardu ji pa-

reiškė M. Pliseckajos šeimai,
mokiniams, bendražygiams
ir visiems jos talento gerbė-
jams.

Dėl balerinos Majos Pli-
seckajos mirties užuojautą
pareiškė ir ministras pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius.
,,Savo ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vardu reiškiu
nuoširdžią užuojautą dėl ba-

lerinos Majos Pliseckajos mirties. Tai
buvo ypatingo talento savininkė, jos ga-
bumai žavėjo visą pasaulį. Šią sunkią
valandą jos artimiesiems ir gerbėjams
linkiu stiprybės”, – sakoma Premjero A.
Butkevičiaus užuojautoje.

EP reikalauja paleisti N. Savčenko
Strasbūras (ELTA) – Europos Par-

lamentas (EP) priėmė rezoliuciją, ku-
rioje reikalaujama paleisti Ukrainos la-
kūnę Nadeždą Savčenko.

Rezoliucija buvo priimta per bai-
giamąją EP plenarinę sesiją, kurioje
buvo svarstomi žmogaus teisių, de-
mokratijos ir teisinės valstybės normų
pažeidinėjimo klausimai. Be to, EP pa-
smerkė Rusiją už neteisėtą N. Savčen-
ko pagrobimą ir jos laikymą kalėjime.

Anksčiau buvo pranešta, kad Uk-

rainos lakūnė N. Savčenko iš Maskvos
20-osios ligoninės vėl grąžinta į tardy-
mo izoliatorių.

N. Savčenko praėjusių metų vasa-
rą pakliuvo į Donbaso separatistų ne-
laisvę ir buvo išgabenta į Rusiją. Ji kal-
tinama nurodžiusi koordinates apšau-
dymui iš minosvaidžių Rytų Ukrainos
Luhansko regione, per kurį žuvo du Ru-
sijos žurnalistai. N. Savčenko nepripa-
žįsta savo kaltės. 

Oslas (BNS) – Norvegija pranešė,
kad iki 5 tūkst. NATO karių gegužės
pradžioje dalyvaus kovos su povande-
niniais laivais pratybose prie šalies
krantų, regione didėjant susirūpini-
mui dėl incidentų su numanomais po-
vandeniniais laivais.

Daugiau negu 10 antvandeninių
ir povandeninių laivų, taip pat lėktuvų
ir sraigtasparnių dalyvaus pratybose,
kurios vyks Šiaurės jūroje ir Skagera-
ko sąsiauryje tarp Norvegijos ir Dani-
jos.

Kaimyninė Suomija, kuri nėra ka-
rinio aljanso narė, paskelbė, kad jos ka-
rinės jūrų pajėgos panaudojo nedidelius

sprogstamuosius užtaisus, kad perspė-
tų numanomą povandeninį laivą, už-
fiksuotą vandenyse netoli Helsinkio.

Spalį Švedijos, kuri taip pat nėra
NATO narė, ginkluotosios pajėgos sa-
vaitę nesėkmingai ieškojo numanomo
užsienio povandeninio laivo, kuris esą
kelis kartus buvo pastebėtas vandeny-
se netoli Stokholmo.

Norvegija, toliausiai šiaurėje esan-
ti ir bendrą sieną su Rusija turinti
NATO narė, praeitais metais atkreipė
dėmesį į padidėjusį Rusijos karinį ak-
tyvumą, Maskvai intensyvinant savo
ginkluotųjų pajėgų veiksmus Arkties re-
gione.

Mokysis kovoti su povandeniniais laivais

Ryga (ELTA) – Europos Parla-
mento (EP) narys latvis Krišjanis Ka-
rinš paprašė Europos Komisijos (EK)
pagalbos, kovojant su Rusijos propa-
ganda. 

K. Karinš mano, kad, siekdama vi-
daus ir užsienio tikslų, Rusijos vado-
vybė naudoja žiniasklaidą. Be to,
Maskvos informacijos kanalai dažnai
transliuoja neteisingą ar tiesą iškrei-
piančią informaciją. Tokiu būdu ban-
doma pakenkti Europos Sąjungai (ES)

ir Vakarų vertybėms. Politiko nuo-
mone, Rusijos skleidžiama propagan-
da pasiekė Šaltojo karo lygį ir kelia
grėsmę saugumui. Būtent todėl ES
turi aktyviai kovoti.

Kaip nurodė K. Karinš patarėja,
Parlamento narys išsiuntė laišką EK,
kuriame raginama imtis veiksmų. Jo
nuomone, ES turėtų veikti kartu, ka-
dangi atskiroms valstybėms narėms
tai – per sunki užduotis.

Kova su tarptautiniu nusikalstamumu
Trakai (VRM info) – Trakuose

vyko operacijos „TROIKA” susitiki-
mas, kurį organizavo Lietuvos krimi-
nalinės policijos biuras (LKPB), Vo-
kietijos Federalinė kriminalinė poli-
cijos tarnyba ir Berlyno Žemės krimi-
nalinė policijos tarnyba. 

Tris dienas trukusiuose susitiki-
muose dalyvavo teisėsaugos instituci-
jų pareigūnai iš Europolo, Latvijos,
Lenkijos, Čekijos, Austrijos, Vokietijos
ir Lietuvos. Susitikimų metu didelis dė-
mesys buvo skirtas aptarti Lietuvoje
bei kitose šalyse atliekamiems tyri-
mams dėl mobilių grupuočių vykdomų
nusikalstamų veikų. Šių nusikalstamų
veikų tyrimai yra viena iš prioritetinių

sričių tiek LKPB, tiek kolegų iš kitų
valstybių tyrimuose, kurie susiję su
turtiniais nusikaltimais, brangių au-
tomobilių ir vilkikų/ puspriekabių
vagystėmis ir kt. 

Mobiliosios organizuotos gru-
puotės paprastai vykdo žaibiškus nu-
sikaltimus, t. y. nusikaltėliai įvažiuo-
ja į šalies teritoriją ribotam laikotar-
piui, per kurį įvykdo keletą nusikals-
tamų veikų, o tada skubiai išvyksta iš
šalies. Todėl siekiant efektyviai kovo-
ti su mobilių organizuotų nusikalsta-
mų grupuočių vykdomosis nusikals-
tamomis veikomis, itin svarbus glau-
dus teisėsaugos institucijų bendra-
darbiavimas.
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Parodoje – atkurtos Nepriklausomos Lietuvos
valstybiniai apdovanojimai

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lietuviškų apdovanojimų – valstybin-
gumo ženklų paroda veikia Lie  tuvos
nacionaliniame muziejuje Vilniuje. Čia
vienoje vietoje iš arti ga lima pamaty-
ti svarbiausius mūsų ša lies apdova-
nojimus, taip pat suži no ti trumpą jų is-
toriją. Parodoje yra ir nuo traukų, ku-
riose  įamžintos ap dovanojimų daug
Lietuvai nusipelniu  siems žmonėms
įteikimo akimir kos.

Paroda surengta minint Nepri-
 klau somos Lietuvos atkūrimo
25-ąsias metines. Erdvioje mu-

ziejaus sa lėje galima apžiūrėti ir visų
laipsnių apdovanojimus, teikiamus
nuo 1991 ir jų pakaitalus – juosteles,
miniatiū ras, rozetes, taip pat diplomus
ir liu dijimus.

Po dramatiškų 1991 metų Sausio
13-osios įvykių žuvusiems laisvės ko-
 votojams pagerbti tuometė Lietuvos
Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis
Seimas jau sausio 15 d. priėmė įsta ty-
mą, kuriuo atkūrė Vyčio Kryžiaus or-
diną. Jis skiriamas asmenims, žu vu-
 siems ginant Lietuvos laisvę ir ne pri-
klausomybę, taip pat ginkluoto ir ne-
ginkluoto pasipriešinimo da ly viams,
už nuopelnus šalinant grėsmę Lietuvos
valstybingumui po 1990-ųjų kovo 11
dienos.

1991 metų rugsėjį Aukščiausioji
Taryba priėmė įstatymą, kuriuo buvo
atkurti 1918–1940 metų Lietuvos vals-

tybės apdovanojimai. Tai buvo nau ja
1930-ųjų metų įstatymo redakcija.

Pačiais garbingiausiais apdova no-
 ji mais vėl tapo Vytauto Didžiojo or di-
 nas, skiriamas ir Lietuvos ir už sienio
valstybių vadovams už ypatingus nuo-
pelnus Lietuvos valstybei. Pirmuo-
sius tokius apdovanojimus Preziden-
tas Algirdas Brazauskas 1995 metais
įteikė Švedijos karaliui Karlui Gusta-
vui ir karalienei Sil vijai.

Atkurtas Didžiojo Lietuvos kuni-
gaikščio Gedimino ordinas pirmą kar-

tą įteiktas 1993 metais Vasario 16-osios
proga – jį gavo ypač uoliu darbu ir ak-
tyvia visuomenine veikla pasi žymėję
dailininkai, mokslininkai, ra šytojai.
1992 metais pradėtas teikti Žu vusiųjų
gelbėjimo kryžius asme nims, kurie
gelbėjo gaisruose ar skęstan čius žmo-
nes, taip pat šis apdova nojimas ski-
riamas ir asmenims, ku rie nacistinės
okupacijos metais gelbėjo žydus. Iki
šiol įteikta apie 1 560 tokių apdovano-
jimų. 

Parodoje taip pat galima apžiū rė-
 ti už Lietuvos krašto apsaugos kūri mą,
ginkluotą pasipriešinimą okupacijai
teikiamą Lietuvos kariuo me nės sava-
norių medalį, Šaulių  žvaigž  dę ir Šau-
lių žvaigždės medalį, kuriais apdova-
nojami Lietuvos šau lių sąjungos nariai
ir asmenys, nusi pelnę šiai organiza-
cijai ir Lietuvai.

2000 metų liepos 6-ąją Nepriklau-
 somybės atkūrimo 10-mečio proga vie-
 nintelį kartą daugiau kaip 300 asmenų
buvo įteiktas Lietuvos Nepri klauso-
mybės medalis. Jis įteiktas ginkluoto ir
neginkluoto pasipriešinimo dalyviams,
savanoriams, taip pat „Lietuvos Kata-
likų Bažnyčios kronikos” leidėjams,
Helsinkio grupės nariams, Sąjūdžio ir
Atkuriamojo Sei mo nariams bei Kovo
11-osios Akto signatarams.

Buvo įsteigti ir du nauji medaliai
– Sausio 13-osios atminimo medaliu
pagerbiami asmenys, nusipelnę gi-
 nant Lietuvos laisvę ir nepriklauso my-
bę 1991 metų sausio-rugsėjo mėne-
siais, o Dariaus ir Girėno medalis ski-
riamas Lietuvos aviacijai nusipelniu-
siems asmenims.

Nuo 2003 metų pradžios įsigaliojo
naujas Lietuvos Respublikos valstybi-
nių apdovanojimų įstatymas, pagal
kurį ordino laipsniams suteikti tarp-
tautiniai pavadinimai – Didysis kry žius
(1-ojo laipsnio ordinas), Koman doro
didysis kryžius, Komandoro kry žius,
Karininko kryžius ir Riterio kryžius.
Nuo tada visi ordinai turi vie no laips-
nio medalį. Pagal šį įsta tymą leista ap-
dovanoti Vytauto Di džiojo ordinu su
aukso grandine, taip pat tada įsteigtas
ir naujas ordinas „Už nuopelnus Lie-
tuvai”.

Lietuvos prezidentas ordinais ir
medaliais apdovanoja Vasario 16-osios
ir karaliaus Mindaugo karūna vimo –
liepos 6-osios proga. Nuo 2003 metų
Šaulių apdovanojimus ir Lietu vos ka-
riuomenės kūrėjų savanorių meda-
lius teikia krašto apsaugos mi  nistras,
Dariaus ir Girėno medalį tei kia ir
krašto apsaugos, ir susisiekimo mi-
nistrai.

Bendras parodos vaizdas A. Vaškevičiaus nuotraukos

Verslininkas Juozas Kazickas apdovanojamas ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Didžiuo-
ju kryžiumi.

Nobelio premijos laureatas, Lie tu voje gimęs lenkų poetas Česlovas Milošas prezidento
A. Brazausko bu vo apdovanotas LDK Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu. 

Iš Prezidento V. Adamkaus rankų – ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro kryžius
dailininkui Ka ziui Varneliui.
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ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

Parodoje taip pat galima pama ty-
 ti ir daug įvairių kitų apdovanojimų,
kuriuos teikia įvairios ministerijos, de-
partamentai, kitos organizacijos. Daug

įvairių apdovanojimų turi Kraš to ap-
saugos ministerija, Vidaus reikalų mi-
nisterija bei jos padaliniai – Policijos,
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentai, taip pat įvairios spor-
to organizacijos.

Savo apdovanojimus labiausiai
nusipelniusiems žmonėms turi ir dau  -
gelis miestų bei rajonų. Didelė da lis to-
kių apdovanojimų – garbės pilie čio
ženklų atitenka užsie nie čiams. Paro-
doje galima pamatyti ir, pavyz džiui,
Kalvarijos garbės pilie čio re ga lijas. 

Parengti tokią išties įspūdingą
pa  rodą muziejininkus paskatino ir
kardinolas Audrys Juozas Bačkis, ku-
 ris atidavė Nacionaliniam muziejui
apdovanojimus, skirtus jam ir jo tė vui
garsiam diplomatui Stasiui An tanui

Bačkiui iš Lietuvos ir kitų valstybių. 
„Kardinolo dėka muziejaus fon dai

pasipildė jo tėvo S. A. Bačkio ap dova-
nojimais, kurie taip pat yra ekspo-

nuojami parodoje, tai pir-
masis ir antrasis laipsnis
Gedimino ordino. Reikė-
tų pažymėti, kad antra-
sis laipsnis yra pažymė-
tas pirmu numeriu. Tai
reiškia, kad Bačkis šiuo
ordinu buvo apdovano-
tas pats pirmas atkurto-
je Lietuvoje”, – sakė šios
parodos kuratorė Rūta
Kuodytė.

S. A. Bačkis (1906–
1999) buvo prieš kario
diplomatas, kuris akty-
viai veikė išeivijoje so-
vietmečiu, 1983–1991 me-
tais jis buvo Lietuvos
diplomatijos šefas. 1937
m. gegužės 12 d. jis buvo
Lietuvos delegacijos na-
rys sek retorius Didžio-
sios Britanijos kara liaus
Jurgio VI ir karalienės
Elžbie tos karūnavimo iš-
kilmėse Londone ir buvo
apdovanotas Jo Karališ-
kosios Didenybės Karū-
navimo medaliu.

Šios parodos rengė-
jai teigė, kad Lietuvos
nacionalinio muziejaus
sau gyklose yra ir dau-
giau tėvui ir sūnui Bač-
kiams skirtų kitų vals-

tybių – Va tikano, Italijos, Norvegijos,
Mal tos, Pran cūzijos apdovanojimų,
ku riuos pla nuojama visuomenei pa-
rodyti atei tyje.

Lankytojus labiausiai domina ži-
nomiems politikams skirti Lietu vos
valstybiniai apdovanojimai – tai Al-
girdo Brazausko, Vytauto Lands ber gio
gauti ordinai ir medaliai. Įspū dingas
yra 2003 metais A. Brazauskui įteiktas
Vytauto Didžiojo ordinas su aukso
grandine, taip pat jo 1998-ųjų metų
Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio ordinas.
Čia galima pamatyti ir Vyčio Kry-
 žiaus 1-ojo laipsnio ordinus (Di džiuos-
ius kryžius), kurie buvo įteikti Sausio
13-ąją žuvusių Rolando Jan kaus ko ir
Alvydo Matulkos artimie siems 1998
metais.

„Diplomatijos žvaigždė”, įteikta kardinolui Audriui Juozui
Bačkiui.

A. J. Bačkio Vytauto Didžiojo or dino Didysis kryžius. Prezidento A. Brazausko Vytauto Didžiojo ordinas su auk-
so grandine.

Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas S. Lozoraičiui buvo
įteiktas po mirties.

Šių apdovanojimų projektus kū rė
žinomi šalies dizaineriai Giedrius Ci-
bulskis, Petras Garška, Tadas Deks    nys,
Albinas Vaičiūnas ir kiti. Apdovano-
jimai buvo pagaminti Lie tuvos mone-
tų kalykloje, taip pat įmo nėse „Metalo
forma” ir „Alpera”.  

Ekspoziciją papildo ir žinomų fo-
tografų Džojos Gundos Barysaitės,

Vlado Gulevičiaus, Alfredo Pliadžio
nuotraukos, kurias paskolino Lietu vos
Respublikos Prezidento kancelia rija,
Užsienio reikalų ministerija, Po licijos
departamentas prie Vidaus rei kalų
ministerijos, Muitinės departamen-
tas prie Finansų ministerijos, Lietuvos
tautinis olimpinis komitetas. 
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PROF. ONA VOVERIENĖ

Atšvęskite savo penkiasdešimtuosius metus... Ir
grįžkite kiekvienas į savo valdas. Ir kiekvienas
grįžkite į savo gentį...      

Mo zė 3-ji kny ga, 25 str.

Tikima, kad šiuose Išminties žodžiuose slypi gili
paslaptis – žmogaus gyvenimo prasmės įtvir-
tinimo  žemėje ir danguje sėkmė,  kurią, kaip

mitologiniam graikų Antėjui, teikia jo gimtoji žemė,
prie jos prisilietus..

2014 m. rugsėjo 14 d. Krekenavoje, o rugsėjo pa-
baigoje ir Kauno Pedagogų kvalifikacijos centro bib-
liotekoje buvo sutikta Saulutės Genovaitės Mar-
kauskaitės monografija „Krekenava  laiko tėkmėje”
(2014), kurioje pateikta beveik viso šimtmečio Kre-
kenavos miestelio istorija.

Krekenava – senas, romantiškas ir tvarkingas
Lietuvos miestelis, nutolęs nuo Panevėžio tik per 13
km., dabar turintis apie 2 tūkstančius gyventojų, žy-
mus  savo kultūriniu paveldu. Knyga ir skiriama
miestelio 605-jų metinių sukakčiai, chronologiškai
sutapusiai su Stebuklingojo Švč. Dievo Motinos su
kūdikėliu paveikslu, pirmosios Krekenavos bažny-
čios, 595-jų metinių sukaktimi, taip pat anticarinio
1863 metų sukilimo ir jo vieno iš vadų Antano Mac-
kevičiaus, kunigavusio Krekenavoje 1862–1863 me-
tais, žūties 150-osiomis metinėmis, bei Mykolo An-
tanaičio statytos Orelių mokyklos, kuroje mokėsi
knygos autorė, 80-ties metų jubiliejumi.

Tik retas Lietuvos miestelių gali pasidžiaugti
tiek gražių jo istorijos įvykių jubiliejais.

Monografijoje aprašyti išnykę aplink Kreke-
navą gyvavę kaimai, jų gyventojai, bažnyčios, Ore-
lių ir Krekenavos mokyklos istorijos, nusipelnę
miestelio žmonės – menininkai, rašytojai, sporti-
ninkai, mokslininkai, apklausta ir užrašyta 100
miestelio ir išlikusių aplinkinių kaimų gyventojų at-
siminimai, jų pasakojimai apie Krekenavoje įvy-
kusius stebuklus, sklandantys šiame krašte pada-
vimai, įvairūs įdomūs krekenaviečių nuotykiai,
kiti įdomūs įvykiai iš Krekenavos gyvenimo.

Krekenava – ne šiaip sau eilinis Lietuvos mies-
telis, o istorinis, istorijos šaltiniuose minimas jau
nuo 1409 metų, miestelio teises įgijęs 1550 metais.
Jame 1533 metais įsteigta viena iš pirmųjų  Lietuvoje
parapijinių mokyklų. 1901 metais pastatyta dvi-
bokštė Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baž-
nyčia (arch. J. Golinevičius). Čia įmintos didžiųjų
Lietuvos sūnų – knygnešio rašytojo K. Stikliaus (čia
jis ir palaidotas), 1863 metų sukilimo vieno žy-

Sugrįžimas ,,Į vaikystės mielą sielą...”

Saulutės-Genovaitės Mar kaus kai tės monografija
„Krekenava laiko tėkmėje”     

miausių vadų Antano Mackevičiaus, vyskupo Mai-
ronio (čia jis kunigavo Pirmojo pasaulinio karo me-
tais, 1915–1918), vieno žymiausių Lietuvos tauto-
dailininkų Vinco Svirskio – pėdos. Čia ilgus metus
mokytojavo ir kūrė eiles žymus Lietuvos mokytojas
Vincas Steponavičius, Tėvynės pažinimo draugijos
ilgametis narys.

Sutiktoji monografija – tai didžiulės apimties –
744 puslapių knyga.  Pateikta per 500 fotonuotraukų,
dokumentuojančių istorinius faktus ir liudijančių
pagarbą jiems. Kartu tai – ir didžiulis, pasiaukojantis
knygos sudarytojos darbas, į kurį įdėta daug kruop-
štumo, darbštumo ir kantrybės.

Prieš knygos sutiktuves pačioje Krekenavoje ir
Kaune Panevėžio rajono laikraštyje „Tėvynė” pasi-
rodė straipsnis, pavadintas „Knygos apie Krekena-
vą norėjo dangus”. Kalbinama straipsnio autoriaus
Saulutė-Genovaitė Markauskaitė kalbėjo, kad ji ra-
šydama šią knygą, jautė Krekenavos Švč. Mergelės
Marijos globą: vieni geranoriškai nusiteikę žmonės
ateidavo, susirasdavo ją ir pateikdavo jai žinių, kiti
teikė finansinę paramą leidybai, o ir ji pati jautėsi
stebuklingos auros apgaubta, tarsi jokių žemiškų var-
gų ir rūpesčių neturėtų. „Prie šios knygos dirbau tik
su giedra nuotaika, gal dėl to joje ir pasiliko švari,
tyra erdvė, pripildyta gėrio ir šviesos”, – kalbėjo Sau-
lutė.

Tai pastebėjo daugelis monografijos skaitytojų
– paėmus knygą į rankas, norisi, neatidedant ge-
resniam laikui, ją skaityti ir skaityti. O autorė
džiaugėsi, kad jai pavyko atrasti takelį į skaitytojų
širdis.

Suprantu, kodėl. Knygos sudarytoja ir autorė
Lietuvoje pripažinta poetė, pasirašinėjanti Saulutės
slapyvardžiu, Lietuvos nepriklausomų rašytojų są-
jungos narė, publicistė, Lietuvos žurnalistų  drau-
gijos narė ir tautotyrininkė – Tėvynės pažinimo drau-
gijos narė, visose išvardintose srityse jau daug nu-
veikusi.  Jos eilėraščiai ir straipsniai buvo spaus-
dinami  almanachuose „Tėviškės vyturiai”, „Lie-
tuvos deimančiukai”,  „Tautotyros metraštis”, per-
iodinėje spaudoje: katalikiškame laikraštyje „XXI
amžius”, „Gintaro gimtinė, „Statyba” ir kt. Saulutė
yra išleidusi kelis eilėraščių rinkinius – „Džiaugs-
mo ir skausmo verpetai” (1992); „Buvo laikas stik-
linis” (2000); „Meilės skliautai” (2000); „Meilės akys”
(2003), „Erškėtrožei pražydus” (2007), „Vilties vai-
vorykštė” (2015). Ir monografijoje „Krekenava laiko
tėkmėje” pateikta daug eilėraščių – ir jos, ir kitų au-
torių, taip sušildant istorinius faktus, suteikiant
jiems pulsuojantį gyvybe dvasingumą.

Sutiktuvėse autorė nuoširdžiausiai dėkojo Vik-
torui Jankūnui, inžinieriui, dabar jau vilniečiui, ku-
rio pagalba, rengiant monografiją leidybai ir mo-
raliniu, ir finansiniu    požiūriu buvo neįkainojamai
didelė. Dėkojo visam šimtui krekenaviečių, para-
šiusių arba pateikusių jai savo atsiminimus, pasa-
kojimus, kurie visi pateko į knygą, visiems prisidė-
jusiems prie knygos sudarymo ir leidybos. Saulutė
knygos sutiktuvėse kalbėjo: „Knyga „Krekenava
laiko tėkmėje” – tai visų krekenaviečių, kuriems

brangus kultūros paveldas, kūrinys.”
Knygos sutiktuvėse Krekenavos  regioniniame

parke, po šv. Mišių Krekenavos mažojoje bazilikoje,
kurios buvo aukotos knygoje minimiems krekena-
viečiams, dalyvavo Lietuvoje ir visame pasaulyje ge-
rai žinomas  ir gražiai krekenaviečių sutiktas dai-
lininkas vitražistas Vytautas Švarlys, kurio vitražas
„Prisikėlimas” puošia Krekenavos mažąją baziliką. 

Sutiktuvėse kalbėjusi Saulutės mokytoja Bro-
nislava Varkulevičienė nuoširdžiai pasidžiaugė savo
buvusia mokine, paaiškinusi: „Daug mano buvusių
auklėtinių užėmė įvairias atsakingas bei garbingas
pareigas, tačiau mano svajonė buvo, kad nors vienas
mano mokinys būtų rašytojas, poetas. Ir tik dabar
mano svajonė išsipildė, kai pamačiau Saulutės kū-
rybą...”

Rašytojas Robertas Keturakis, lydėjęs geru, pa-
drąsinančiu žodžiu į pasaulį visus Saulutės poezijos
rinkinius ir  knygą „Krekenava laiko tėkmėje”, jos
sutiktuvėse Kaune,  Pedagogų kvalifikacijios cent-
ro bibliotekoje, aukštai įvertino knygos pasirodymą:
„Džiaugiuos, kad šiandieniniame pragmatizme dar
yra asmenybių, kurioms įveikiami uždaviniai, svar-
būs ne tik švietėjams, bet ir tiems, kurie žino dar gi-
lesnę savo darbų prasmę – atskleisti reikšmę net ir
tų, kurie vis dėl to svarbesni ir erdvesni nei pateik-
ti visokie kadastrai.”

Knyga svarbi ne tik krekenaviečiams, įamžin-
tiems Istorijoje, gyviems, bei jau išėjusiems į Am-
žinybę, ji svarbi kiekvienam Lietuvos inteligentui,
kaip pozityvus pavyzdys tarnavimo savo gimtinei, tė-
viškei, savo kraštui; ta prasme ji svarbi ir pačiai kny-
gos autorei, kaip žmogui, asmenybei,  inteligentei,
atli kusiai savo pareigą, svarbiausiai vertybei mūsų
Tautos vertybių sistemoje. Tegul šios knygos kelias
bus platus ir lygus į Lietuvos bibliotekas ir į jos skai-
tytojų širdis.

Krekenavos bažnyčia, 1924 m.

Krekenaviečiai Pušyne švenčia Sekmines, 1936 m.                         Nuotraukos iš monografijos ,,Krekenava laiko tėkmėje”
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Nijolė Urba, gyvenanti Chicago Ridge, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugotą lie-
tuviško žodžio skambėjimą.

Roma ir Rimas Česoniai, gyvenantys Webster, NY, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas žodis
skamba tarp mūsų.

Genovaitė Miglinienė, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene-
 rių metų paramą.

Ona Kaselis, gyvenanti Saint Petersburg, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško
žodžio skambėjimą.

John Radas, gyvenantis Livonia, MI, pratęsė metinę „Draugo” pre-
numeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

R E M K I M E  
Draugo fondą

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo’’ laikraštį. 

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių pa-
likimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org

Premijuota knygą apie JAV lietuvius 
galite nusipirkti ,,Drauge’’

Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje pristatytą šiais metais leidyklos „Aukso žu-
vys’’ išleistą knygą ,,Manėm, kad greit grįšim’’ (sud. Dalia Cidzikaitė, Laima Pet-
rauskaitė VanderStoep ir Dalia Stakytė Anysienė) galite įsigyti ,,Draugo’’ kny-
gynėlyje. Kaina – 25 dol. (Illinois
valstijos pridėtinės vertės mokes-
tis – 9.25 proc., persiuntimas
paštu – 5 dol.). Teiraukitės tel. 773-
585-9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokal-
bių su JAV lietuviais, kurie Antrojo
pasaulinio karo metais nuo artė-
jančio sovietų fronto ir tremties
grėsmės buvo priversti palikti Lie-
tuvą ir trauktis į Vakarus. Knygos
sudarytojų paš nekovai atvirai pa-
sakoja apie bėgimo iš Lietuvos ap-
linkybes, gyvenimą DP stovyklose
Vokietijoje, apsisprendimą emig-
ruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim’’ yra didesnio projekto – Sakytinės istori-
jos projektas – dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros
taryba. Projekto metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įra-
šyti Čikagos apylinkėse, 35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra
mirę.

Mokslo dienų draugui

A † A
RAMOJUI VAIČIUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuojau-
 tą mylimai žmonai Aldonai, broliui Vaidotui, sūnui To-
mui, visiems giminėms ir artimiesiems.

Giliu liūdesiu dalinamės su jumis.

Jūratė ir Jonas Variakojai
Helene ir Jurgis Kolosovai

Ieškau giminių

Artimiausi man šiuo metu žinomi giminės, emigravę į JAV:
Juozas Kadziauskas, Vinco – mano tėvo dėdė iš jo mamos (Antaninos
Kadziauskaitės, vėliau Vabuolienės) pusės. Emigracijos laikotarpis:
tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo.

Nuotraukose – Juozas Kadziauskas, jo žmona ir penki vaikai. Vienoje iš
nuotraukų sėdi su aukštosios mokyklos baigimo mantijomis Juozo Kad-
ziausko vaikai. Jų specialybė man nežinoma. Dar kitoje nuotraukoje matyti
abu Juozo Kadziausko sūnūs.

Juozas Kadziauskas Amerikoje Dicksono mieste užėmė atsakingas
pareigas švietimo sistemoje. Dicksone (Pennsylvanijos valstijoje, netoli
Scrantono) jis turėjo namą.

Juozas Kadziauskas gimė apie 1900 m. Vidugiriuose (netoli Punsko,
dabartinė Lenkijos teritorija). 

Jis turėjo tris seseris, kurios gyveno Dzūkijoje. Viena iš jų – Anta-
nina Kadziauskaitė (1902–1982), ištekėjusi tapo Antanina Vabuolienė. Ji
buvo mano močiutė. Antanina Vabuolienė, sugrįžusi iš tremties į Sibirą,
gyveno Kaune. Jos brolis Juozas Kadziauskas siųsdavo jai į Kauną iš
Amerikos siuntinius. Antanina Vabuolienė buvo jauniausia Juozo Kad-
ziausko sesuo.

Būsiu dėkingas už bet kokią suteiktą informaciją. 
Linas Vabulas, el. paštas: linas.vabulas@web.de
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�  Gegužės 9 d., šeštadienį, po popietinių
4 val. šv. Mišių kviečiame į rež. Audriaus
Stonio ir br. Gedimino Numgaudžio, OFM
dokumentinio filmo „Avinėlio vartai” per-
žiūrą Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos salėje. Filmo peržiūroje dalyvaus br.
kun. Gediminas Numgaudis, OFM.

� 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 ,,Underground
Wonder Bar”, 710 N. Clark St., Chicago, IL.
Daugiau informacijos: www.aldegundamu-
sic.com.

�  Gegužės 10 d., sekmadienį, po šv. Mi-
šių, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo parapijos salėje Brighton Parko Lietu-
vių Bendruomenės valdyba ruošia Motinos
dienos minėjimą. Bus pietūs, vyks loteri-
ja. Programą atliks Algimantas ir Ligita Bar-
niškiai. Maloniai kviečiame visus dalyvauti. 

�  Gegužės 10 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Lietuvių dailės muziejuje PLC Lemonte
įvyks solistės Juditos Leitaitės ir pianistės Rū-
tos Mikelaitytės-Kašubienės koncertas. Visų
laukia neeilinis koncertas ir gardūs užkan-
džiai. Į labdaros koncertą maloniai kviečia
Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”. Pui-
ki pavasario dovana mums ir vargingai gy-
venantiems vaikams Lietuvoje.

� Gegužės 15 d., penktadienį, 7 val. v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500

South Pulaski Road, Chicago, IL) Ina Va-
siūnaitė skaitys paskaitą „Radijas ir televi-
zija – tiesioginis eteris į praeitį”. Paskaitoje
Ina trumpai pristatys savo disertacijos
„Amerikos lietuvių bendruomenės audio vi-
zualinės žiniasklaidos raida 1944–1990 m.”
tyrimą ir atliktus darbus. Pristatymo metu ji
parodys keletą dokumentinių kadrų iš Ana-
tolijaus Šluto archyvo, saugomo VDU Lietuvių
išeivijos institute, filmuką „Vasario 16 mi-
nėjimas” (7 min., be garso).  Bus vaišės.

� Gegužės 17 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centras (PLC) kviečia na-
rius, rėmėjus ir svečius į PLC metinį susi-
rinkimą. Bus diskutuojama centro praėju-
siųjų metų veikla, dabartinė padėtis ir pla-
nai ateičiai. Daugiau informacijos tel. 630-
257-8787 (PLC raštinė).

� Gegužės 20 d., trečiadienį, 7 val. v.
BAM Rose Cinemas, 30 Lafayette Ave.,
Brooklyn, NY 11217 bus rodomas J. Meko
filmas ,,Reminiscences of a Journey to Lith -
uania” (1972).

� William Holman Gallery, 65 Ludlow
Street, New York, NY 10002 iki gegužės 23
d. vyksta Kęstučio Zapkaus (Kes Zapkus) ta-
pybos ir piešinių paroda. Daugiau informa-
cijos – galerijos el. paštu: info@wholman-
gallery.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.

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

Dėmesio, San Francisco ir  Bay Area sporto entuziastai!
Kauno maratonas šiemet ir vėl vyks mūsų kaime! (Foster City, CA)

Birželio 14 dieną, jau trečius metus iš eilės, Kaune vyks bėgimo šventė visai
šeimai – Kauno maratonas 2015.

Galime pasidžiaugti, kad jau tre čius metus iš eilės ir mes, grupelė Bay Area lie-
tuvių, nepraleisime retos progos dalyvauti šiame renginyje nuotoliniu būdu.

norite dalyvauti? Ką daryti?

Viskas labai paprasta:

a) Reikia užsiregistruoti KM svetainėje

http://www.kaunasmarathon.lt/registracija_En

b) Sumokėti per PayPal iki gegu žės 15 d.
http://tinyurl.com/KaunoMaratonas

c) Apsiauti sportbačius ir pradėti treniruotis.

Kilus klausimams rašyti Roma nui: rzv.usa@gmail.com

Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”,
Vilnius, 2015 m., 300 psl.  

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pristatomi San Francisco advokato,
istorijos tyrinėtojo Donato  Janutos rašiniai apie šiandienos ir praeities
Lietuvą ir lietuvius.  

Aptarti santykiai tarp lietuvių ir žydų. Pristatyti Lietuvos karžygiai,
tarp kurių generolai Povilas Plechavičius ir Vincas Vitkauskas, bei ko-
vojusieji Afganistane.  Aprašyti Amerikos lietuviai komunistai, jų gy-
venimas ir veikla, jų susikirtimai su į JAV atvykusiais ,,dipukais”. Prisiminti
du Amerikoje gimę lietuviai, kurie Lietuvoje tapo mirtini priešai – par-
tizanas Adolfas Ramanauskas ir išdavikas Juozas Markulis...

Daug kitų žmonių, įvykių, ir vaizdų iš lietuvių gyvenimo bei veiklos
rasite šiame rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių pėdsakus Baltarusijoje,
Prūsijoje, Lenkijos Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta visiems, kas do-
misi Lietuva, lietuviais, jų veikla ir gyvenimu.

Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol. 

(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

Mieli Lietuvių Operos gerbėjai, 
pranešame, kad gegužės 17 d. planuota F. Lehar ope-
retė ,,Paganini” neįvyks. Migracijos tarnyba atmetė
Lietuvių Operos prašymą išduoti Lietuvos atlikėjams
P-3 tipo vizas. Apie naują spektaklio datą pranešime,
kai tik išspręsime visas juridines ir organizacines prob-
lemas. 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

Ambasados taurė – Čikagos ,,Lituanicai” 

Amerikoje gyvenančių Lietuvos diplomatų krepšinio komanda, pasivadinusi ,,Am-
basada”, ir Čikagos ,,Jaguarų” krepšinio komandos žaidėjai, dalyvavę ,,Ambasados
taurės” krepšinio turnyre.  ,,Ambasados” komandoje žaidė LR ambasadorius JAV ir
Meksikai Žygimantas Pavilionis (pirmoje eilėje 3-ias iš d.) ir ŠALFASS pirmininkas
Laurynas Misevičius (pirmoje eilėje 1-as iš k.). Antroje eilėje (pirmas iš k.) stovi LR
generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.  

,,Draugo” info
Artūro Vazbio (LR ambasados) nuotraukos

Gegužės 2 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre Lemonte vyko ,,Ambasados tau-
rės” krepšinio turnyras – jį laimėjo ASK ,,Lituanica”. Nugalėtojus pasveikino LR am-
basadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis ir netikėtai į Lemontą atvykęs bu-
vęs LR prezidentas Valdas Adamkus. Jo Ekscelencija prezidentas V. Adamkus ,,ASK
Lituanica” komandos krepšininkams įteikė Lietuvių krepšinio federacijos medalius.   


