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Karilę Baltrušaitytę 
prisimenant – 7 psl. 

Pavasaris Los Angeles – 5 psl.

Mano patirtis Amerikoje

Pradėsiu nuo šios dienos. Grįžęs iš darbo, kaip esu įpra-
tęs, valandėlei priguliau. Atsikėlęs prisėdau prie kom-
piuterio ir įrašęs www.draugas.org atskleidžiau ryt-

dienos (!) „Draugo” laikraščio laidą. Prieš akis atsivertė pus-
lapiai, kuriuos dauguma skaitytojų – būtent tie, kurie yra
pripratę laukti popierinio „Draugo” – matys tik už kelių die-

nų ar net savaičių. Skaityti „Draugą” internete yra tikras
džiaugsmas. 

Dar 2011 m. lapkričio 11 d. „Draugo” skiltyje rašiau, kad
iki 2017 m. spausdintų laikraščių JAV nebebus. Tai nebu-
vo mano prasimanymas, o Jungtinių Tautų vadovo Fran-
cis Gurry teigimas.  –  3  psl. 

„Tai vis dar Omahoje?” –  tenka išgirsti iš vietinių
gyventojų. „Taip ir galvojome, kad liksite” –
šmaikščiai šypsosi.  Tiesą sakant po 2015 m. rugp-

jūčio mėnesio viešnagės Omahoje, NE, nemaniau, kad dar
kada čia grįšiu. Ne todėl, kad būčiau nu si vy lusi, bet ap-
keliavus pusę pasaulio kartais atrodo, kad kai kuriuose
miestuose užtenka pabuvoti vieną kartą. Tikriausiai ne-
reikėjo to ištarti garsiai, nes šiuo metu vėl esu Oma hoje
ir jau keletą mėnesių jaučiuosi kaip namie, įsimylėjusi šį
jaukų mies  tą ir svetingus, nuoširdžius jo gyventojus.
Dar juokaudama kartais užsimenu draugams, kad dabar
turiu galimybę iš tiesų užsitarnauti dar rugpjūčio mėne-
sį man suteiktą Oma hos miesto garbės pilietės vardą. 

2015 metų rugpjūtį atvykau į Nebraską  pakviesta
Omahos ir Šiau lių susigiminiavusių miestų komiteto da-
lyvauti tarpkultūriniame projekte „Saulės takas”. Šiuo uni-
kaliu tęs tiniu projektu siekiama supa žin dinti visuomenę
su Lietuvos kultūra, tautosaka, tai įamžinant vizualia iš-
 raiška medžio skulptūrose.

Projekto eigoje buvo surengta keletas koncertų, kurių
metu klausytojai galėjo išgirsti lietuviškų kanklių skam-
besį, plačiau susipažinti su šio instrumento istorija, atli-
kimo galimybėmis.  Bu vau sužavėta vietinių gyventojų en-
tuziazmu, patriotiškumu ir idėjo mis. Ypač esu dėkinga šau-
niems žmo nėms, kurie mane globoja ir antros viešnagės
metu: tai Nellie (Nijolei) MacCallum, Daliai Sudavičius ir
dr. Gediminui Murauskui Omahoje, taip pat Aušrai ir Ra-
mūnui Paulauskams Čikagoje. Gyvenant Lietuvoje ne vi-
 sa da yra galimybė sužinoti, kaip ak tyviai užsienyje gy-
venantys lietuviai skleidžia lietuvybę, kas dieną kaip tos
„skruzdėlytės” tyliai ramiai nu dirba didžiulius darbus Lie-
tuvos la bui.  Tikrai turime kuo didžiuotis.

Antras mano vizitas Omahoje prasidėjo 2016 metų
vasario mėnesį.  Niekada nepamiršiu tos vasario 1-osios,
kada iškritus sniegui buvo už darytos mokyklos, univer-
sitetai.  Vaikščiojau pati viena po tuščią Omahos miestą
ir galvojau, – jei taip reaguotų į oro sąlygas Lietuvoje, tai
atostogos visiems tęstusi visą žiemą. Pasi rodo tai buvo

Kristina Kuprytė Sandros Ščedrinos nuotr.

išskirtinis įvykis, nes oro prognozė buvo daug grėsmin gesnė
ir tai buvo pirma diena su tiek daug sniego.  Be to, žiemos
metu visada planuojamos kelios dienos, kada dėl oro sąlygų
gyvenimo ir darbo tempas sulėtėja, tuo buvo pasinaudota bū-
tent tą dieną. – 15 psl. 

Džiaugsmas –  tai rytdienos „Draugas” šiandien
Į „Draugo” bendradarbio Romualdo Kriaučiūno klausimus atsako „Draugo” leidėjų tarybos narys dr. Jonas Daugirdas 



talai, grįžę į kasdienį gyvenimą, ne tu-
rime pakankamai laiko klausyti, ste bė-
ti ir ieškoti Dievo buvimo ir  balso.
Mes galėtume įsivaizduoti, kad apaš-
talai, žvejoję visą naktį, galėjo pa sižiū-
rėti į tą žmogų prie kranto ir sakyti –
tiek to, jis nieko nežino, nes mes žve-
jojome visą naktį ir nieko ne pagavome.
Taip darydami jie būtų pra leidę progą
jį atpažinti ir su juo pa būti. Manau, kad
ir mes kartais esa me tiek įsivėlę į savo
gyvenimus ir darbus, kad sakome Vieš-
pačiui – tiek to, kas tu toks, kad man sa-
kysi, kaip atlikti savo kasdienį darbą.
Mes tuo met nematome ir nepatiriame
Jo bu vimo savo gyvenimuose. Bet taip
pat esame panašūs ir į apaštalus tuo,
kad kartais sustojame ir pasiklausome
to balso, kuris mus kviečia išmesti
tink lus dar sykį, ir tai padarydami, pa-
 tiriame Jėzaus buvimą ir stebuklus
savo gyvenimuose. Kai padarome tai ir
atpažįstame Jėzų savo gyvenimuose,
Jis mumis pasirūpina ir paruo šia nuo-
stabias vaišes. Taigi mano lin kėjimas

toks, – ir man, ir jums, – liki me vely-
kiniame nusiteikime, nors ir esame grį-
žę į kasdienį gyvenimą, nes taip nusi-
teikę turėsime tikėjimo akis ir išgirsi-
me Jo balsą, atpažinsime Jo kvietimą
ir patirsime Jo norą mus mylėti ir
mums paruošti nuostabias vaišes…
Būkime Velykų Vaikai kasdie niame gy-
venime, ten sutiksime ir Jį…

T. LUKAS LANIAUSKAS, SJ

Šiandienos Evangelija šį Velykų
laikotarpį labai gražiai ir pras -
mingai siejasi su mūsų gyveni-

mais ir patirtimi. Mano patirtis yra to-
kia – mes esame labai panašūs į apaš-
talus, apie kuriuos girdime šiandienos
Evange li joje. Velykos ir ta didelė šven-
tė, ku rią atšventėme su draugais ir šei-
ma, atėjo ir prabėgo. Žinoma, dar ga-
lime pasižiūrėti į padarytas nuotrau-
kas ir prisiminti Velykų stalą arba
kiau ši nių daužymą, bet kasdienis gy-
venimas yra daugmaž grįžęs į savo vė-
žes, ir mes vėl einame ta kryptimi, ku-
ria esame įpratę. Kaip tik tai išgirsta-
me iš Jėzaus artimiausių sekėjų. Pet-
ras ir kiti, išgyvenę Velykų nuostabą ir
džiaugsmą, grįžta atgal į savo kasdie-
nį gyvenimą. Jie, kaip ir mes, turbūt
norėjo likti su draugais ir šeima ir to-
liau švęsti tą didį džiaugsmą, kad Kris-
tus prisikėlė, bet jie, kaip ir mes, turėjo
grįžti į kasdienybę. Mes gerai pažįs-

tame Petro pašaukimo istoriją ir ži-
nome, kad Petras, kaip ir Jonas ir jo
brolis, visi buvo žvejai. Jėzui pri si ke-
liant ir pasirodant jiems kelis sy kius
Jeruzalėje, jie turėjo spręsti, ką to-
liau daryti. Nežinodami, ką toliau da-
ryti, jie grįžo į pažįstamą kasdienį gy-
venimą: jie nutarė grįžti prie žvejybos.
O kaip toliau ši istorija vystosi jų gy-
venimuose? Kaip ir mūsų? Jėzus atei-
 na kaip tik į tą kasdienybę ir pa sirodo
jiems. Yra iš tiesų nuostabu, kad Pet-
ras, kaip ir kiti apaštalai, pirmiausia
Jo neatpažįsta, bet patyrus Jo stebuk-
lą, jų tikėjimas grįžta, ir jie tuojau pat
supranta, kas yra juos ap lankęs. Tuo la-
biau kad Jėzus ateina pas juos į jų kas-
dienybę ir rūpinasi jų gerove ir yra pa-
ruošęs jiems pusryčius. 

Manau, kad ši Evangelija, taip
pat yra ir mūsų patirtis – po švenčių
mes grįžtame į savo kasdienius gy ve-
nimus. Ir tada Jėzus ateina į tą kas-
dienybę ir pasirūpina mumis. Labai
dažnai matau, kad mes, kaip ir apaš-
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GANY TOJO  ŽODIS

LAIŠKAI

Laiškų ir nuomonių kalbos  stiliaus redakcija netaiso

Būkime Velykų Vaikai ir kasdieniame gyvenime

Gerbiamieji,

„Draugo” puslapius dažnai puo šia spalvingos nuotraukos,
kurios „pra giedrina” kartais „ūkanotus” straips nius, daro
laikraštį patrauklesniu. Tačiau ne visada. Kartais jos tampa mįs-
lėmis, kurias įspėti nelengva ar visai neįmanoma. Štai pora pa-
 vyzdžių. „Draugo” 2016.03.15, pirmojo puslapio kairėje pusėje,
po antrašte „Lietuvos Nepriklausomybės šventė Čikagoje”,
puikuojasi dailios mergai tės nuotrauka, kurioje ji dėvi aukštą,
juodą „karūną”, kuri, bent man taip atrodo, neturi nieko ben-
dro su lietuviš ku tautiniu kostiumu. Ar tai lietuvaitė, ar iš Egip-
to senovės atklydusi gražuolė Nefertitė? O gal tai naujoviškas
mūsų tautinis drabužis? Toje pačioje laidoje, rašinyje apie at šven-
tintą Šv. Kazimiero bažnyčią Vil niuje (psl. 7), yra „krikščioniš-
kojo tea tro” aktorių nuotrauka, vaizduojanti „karalaitį šv. Ka-
zimierą” su „rū mų didikais”. Iš „karalaitį” vaidinan čio aktoriaus
išvaizdos galima spręs ti, kad tas pamaldus „karalaitis” savo kūno
nemarino jokiais pasninkais. Argi nebuvo galima rasti aktoriaus,
savo sudėjimu artimesnio tradi ci niam šv. Kazimiero įvaiz-
džiui?

„Draugo” 2016.03.22–24 laidos pirmame puslapyje, virš
straipsnio „Įžan ga į didžiąją savaitę” yra Vil niaus verbų nuo-
trauka. Sunku pati kė ti, kad tai lietuviškos verbos, ku rios pa-
prastai būdavo rišamos „iš džio vintų javų, lauko gėlių ir žole lių”.
Jų spalvos taip nelietuviškai ryš kios, nenatūralios, beveik rė-
kian čios. Ar tikrai jos rištos iš „džiovintų žolelių” ar išmirky-
tos dažuose, kad pritrauktų šių dienų pirkėjus? Vis dėlto mano
širdžiai maloniausios yra kuklios kadagio ir sprogstančio
gluos nio šakelės, aplipusios „kačiu kais”. Bet aš, atsilikėlis,  tur-
būt klys tu. Laikai keičiasi...

Nuoširdžiai,
Vytautas Matulionis

Cleveland Heights, OH

Š.m. balandžio 7 d. – Lietuvos mok-
s lų akademijoje įvyko Mažosios Li-
etuvos enciklopedinio žinyno (Vil -

nius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos
centras, 2015) lietuvių kalba pristatymas.
Toks pat žinynas tik anglų kalba pasirodė
2014 metais. Abiejų jų leidybą parėmė
Mažosios Lietuvos fon das JAV.

Pasak renginyje dalyvavusiųjų, ši kny-
ga – išskirtinis leidinys, ir po šimto metų
bus reikalingas, naudingas ir kalbantis.
„Joks kitas regionas neturi tokios kokybės
ir tokios apim ties leidinio”, – pastebėjo
prof. habil. dr. Domas Kaunas. Jo nuomone,
jis tu rėtų tapti parankine kiekvieno ty rėjo,
kiekvieno lietuvio inteligento knyga.

Mažosios Lietuvos enciklopedinis
žinynas yra mokslinis informacinis lei-
dinys apie istorinės Rytų Prū si jos šiaurės
rytinėje dalyje iki Ant ro jo pasaulinio karo
pabaigos (1945) gyva vusį lietuvininkų gau-
siai gyventą re gioną, Mažąją Lietuvą. Lei-
dinys su da  rytas iš trijų dalių. Pirmoji
dalis supažindina su krašto istorija, antro-
je dalyje – miestų ir svarbesnių gy ven viečių
aprašymai, trečioje – ži nios apie žymiausius Mažosios Lietu vos žmones. Leidinio
gale pateiktos asmenų, gyvenviečių ir dalykų  nuorodos.

Ateityje žinyną planuojama iš leisti ir vokiečių bei rusų kalbomis.

Lietuvos mokslų akademijos info ir nuotr.

Vilniuje pristatytas Mažosios Lietuvos 
enciklopedinis žinynas lietuvių kalba
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Atkelta iš 1 psl.

Nežinau, kiek ta „pranašystė” paveikė „Draugo”
leidėjus, bet jau porą metų šalia gražaus tradicinio
laikraščio turime patikimą internetinę „Draugo” lai-
dą. Kaip šie džiugūs ir modernūs pokyčiai „Drauge”
įvyko? Mano susidomėjimas atvedė prie „Draugo”
leidėjų tarybos nario dr. Jono Daugirdo. 

– Gerbiamas daktare, papasakokite apie internetinį
„Draugą”. Kas atlieka kasdienius darbus? Kiek sulaukia-
ma lankytojų (ar skaitytojų) internete? Lietuvių katalikų
spaudos draugija šalia „Draugo” taip pat leidžia „Draugas
News” mėnraštį  ir dvimėnesinį „Lithuanian Heritage” žur-
nalą. Ar jie kompiuteryje irgi prieinami žaibo greitumu?

– Veikia du pagrindiniai tinklalapiai: vienas
skirtas „Draugo” laikraščiui su šeštadieniniu prie-
du „Kultūra” (www.draugas.org), o antras apima
„Draugas News” ir jo priedą „Lithuanian Heritage”
(www.draugas.org /news). Tinklalapiuose galima
skaityti savo prenumeruojamus leidinius, patogu at-
sispausdinti norimus straipsnius, nes viskas pa-
krauta PDF formate. „Draugas” su priedu „Kultūra”
skaitytojams internete prieinami nuo 2013 m. PDF
formatu esame suarchyvavę „Draugą” nuo 2009 m.,
belieka tuos numerius įkelti į tinklalapį. Tuo tarpu
visi „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” (LH)
numeriai yra prieinami nuo pat pirmųjų leidinių –
„Draugas News” – nuo 2014 m. rudens, o „Lithuanian
Heritage” – nuo 1994 m. 

Noriu pabrėžti skaitytojams didelę internetinio
laikraščio naudą. Kai tik paruoštas laikraštis ati-
duodamas spaustuvėn, redakcija man pasiunčia
rinkmenas, ir 3–4 val. p. p. kitos dienos laidą aš įke-
liu į internetą. Taigi, kaip jūs, Romualdai, užsimi-
nėte, internete „Draugas” ne tik nevėluoja, bet
skaitytojo laukia vieną dieną anksčiau. Pavyzdžiui,
antradienio „Draugą” galite skaityti pirmadienį!

Senoji „Draugo” svetainė buvo iš pagrindų per-
tvarkyta. Naujoji veikia nuo sausio pradžios, todėl
dar neturime daug duomenų apie jos naudojimą. Ka-
dangi naująją svetainę organizavau pats, tai ir kas-
dienius svetainės darbus atlikdavau pats. Neseniai
mums į talką atėjo jauna, ką tik baigusi universite-
tą lietuvaitė Neringa Smilgytė, kuri labai uoliai at-
lieka tinklalapių priežiūros darbą.

– Kiek lankytojams kainuoja tie internetiniai patar-
navimai? Kokios išlaidos leidėjui?  

– Šiam projektui reikėjo skirti nemažai lėšų. Pa-
siryžau naujai perdirbti visą svetainę, kad ji atitiktų
modernaus vartotojo poreikius. Teko ieškoti labai tal-
pios interneto svetainės, nes „Draugo” archyvai už-
ima daug vietos. Įvedėme turinio vadybos sistemą
(content management system). Šalia reguliaraus laik-
raščio patalpinimo svetainėje reikėjo suprogra-
muoti duomenų bazę mirties pranešimams ir straips-
niams iš senos svetainės, sukurti kompiuterio prog-
ramas prenumeratos anketoms ir slaptažodžiams.
Baigiame sukurti internetinį „Draugo” knygyną-
krautuvėlę, kad skaitytojai galėtų knygas interne-
te ne tik išsirinkti, bet ir už jas susimokėti. Ruošiame
visų laikraščių turinių lenteles, kad skaitytojas pa-
gal antraštes galėtų susirasti ir prieiti prie norimų
straipsnių. Kiekvienas iš šių darbų reikalauja su-
dėtingo programavimo, kurį atlieka specialistai. Pro-
jektas kainavo kelis tūkstančius dolerių ir dar nėra
baigtas.   

Svetainių lankytojams papildomų mokesčių
nėra. Laikraščių prenumeratoriai gavę slaptažodį
turi teisę nemokamai prieiti prie laikraščių ir žur-
nalų. Svečiai lankytojai prie viso laikraščio prieiti
negali, bet gali skaityti „Draugo” ar jo priedo „Kul-
tūra” pirmuosius puslapius ir kai kuriuos straips-
nius, įkeltus į svetainės dalį, nereikalaujančios
slap tažodžio. 

– Be spaudos nyktų lietuviškų organizacijų veikla. Kiek
jos prisideda prie išlaidų padengimo? Kokia mūsų turimų
fondų reakcija į paramos prašymus? Ar yra į juos krei-
piamasi?  

– Iš tiesų lietuviškos organizacijos, gal tiksliau
– fondai, mums labai daug padėjo. Lietuvių katali-
kų religinė šalpa (LKRŠ) ir „Lithuanian Roman Cat-
holic Charities” skyrė mums pradinį kapitalą „Drau-
gas News” leidimo pradžiai. LKRŠ kasmet mus re-

mia, skyrė lėšų ir internetinės svetainės progra-
mavimui. Lietuvių Fondas jau daug metų skiria dos-
nią paramą „Draugo” išlaikymui bei projektams.
Gauname paramos net iš Lietuvos – Lietuvos radi-
jo, televizijos ir spaudos rėmimo fondas jau keletą
metų prisideda prie „Draugo” kultūrinio priedo lei-
dimo. Šis fondas padengia išlaidas, susijusias su prie-
do redaktorės ir žurnalistų, gyvenančių Lietuvoje,
honorarais. Tautos fondas praėjusiais metais padė-
jo redakcijai nupirkti naujus kompiuterius, o „Oak
Tree Philanthropic Foundation” labai dosniai pa-
rėmė „Lithuanian Heritage” žurnalo leidimą. 

Paramos ir dotacijų ieškoti nėra lengva. Skai-
tytojai nustebtų, pamatę, kiek popierizmo, skaičių
ir laiko reikalauja prašymų anketos. Bet neprašysi
– negausi. „Draugo” leidėjai yra nepaprastai dėkingi
už visą gautą paramą.

– Esate vyriausias, o gal ir vienintelis „Lithuanian He-
ritage” žurnalo redaktorius. Man atrodo, kad tai galėtų būti
pilno laiko darbas. Kaip sekasi  ir kokia šio įdomaus žur-
nalo ateitis? Ar ir jis dairosi į internetinę erdvę? 

– Kai „Draugas” gana staigiai perėmė „Lithua-
nian Heritage” žurnalą iš Valentino Ramonio, pas
mus perėjo daugiau nei du tūkstančiai naujų skai-
tytojų. Reikėjo nelaukiant tęsti leidimą. Aš sutikau
tapti laikinuoju redaktoriumi, ir kol kas dar vis „lai-
kinai” redaguoju. Darbo tikrai užtenka. Man į tal-
ką atėjo korektorė Rita Bureikaitė, kuri tikrina ra-
šybos ir spaustuvės klaidas, ir Rimas Černius, ku-
ris verčia straipsnius į anglų kalbą. Iki šiol viskas
gražiai klostosi, turiu įdomių rašytojų ir temų, bet
visuomet reikia daugiau bendradarbių. Labai kvie-
čiu rašančius ir fotografuojančius tapti LH ben-
dradarbiais. 

Šį rudenį atlikome labai didelį archyvinį darbą:
nuskenavom ir suskaitmeninom visus „Lithuanian
Heritage” numerius nuo 1994 m. iki dabar. Visa ši ver-
tinga medžiaga, sukaupta nuo Valentino Ramonio
laikų iki šiandien, dabar mūsų skaitytojams lengvai
prieinama internete.

– „Draugas” ir „Draugas News” jau turi savo „Face-
book” puslapį. Tai irgi elektroninio pasaulio rezultatas. Kam
jo reikia ir kas ten dalyvauja?

– Su LKRŠ parama jau antri metai turime įkū-
rę du „Facebook”  (FB) puslapius – vieną, skirtą laik-
raščiui „Draugas”, o kitą – anglų kalba, skirtą
„Draugas News”. „Draugo” „Facebook” tvarko „Ry-
čio” skyriaus redaktorė Vaida Lowell, talkinant ki-
tiems redakcijos nariams. O „Draugas News” „Fa-
cebook” tvarko jo redaktorė Vida Kuprytė.  

– Aš pats bandžiau apsilankyti „Facebook” puslapiuose.
Man patiko šimtai nuotraukų iš lietuviško gyvenimo, bet
nepatiko, kad prašė nurodyti savo el. pašto adresą ir slap-
tažodį. To nenorėjau daryti. Gal tai išduoda mano amžių
ir nesugebėjimą eiti su gyvenimu? Vienoje vietoje radau,
kad „Draugo” „Facebook” turėjo vos du lankytojus. Gal kaž-
ko nesupratau...

– Nors aš pats turiu „Facebook” puslapį, juo re-
tai naudojuosi. Ar man jis patinka, ar ne, turiu pri-
pažinti, kad šiais laikais ignoruoti FB yra tas pat,
kaip ignoruoti didžiulį ir greitą tarpusavio susiži-
nojimo srautą. „Draugo” lietuviškas FB puslapis yra
„pamėgtas” 1 519 asmenų, o anglų kalbos „Draugas

Džiaugsmas – tai rytdienos „Draugas” šiandien
News” puslapis – 3 047 lankytojų, tad aiškiai mato-
me, kad žmonėms tinka. Naudojant FB labai lengva
skleisti žinias, ir esame patenkinti, kad šitokiu
būdu mes atjauninom „Draugo” įvaizdį.

– „Draugo” ir „Draugas News” „Facebook” mačiau
daug nuotraukų iš XX Dainų šventės Čikagoje. Mano dė-
mesį patraukė kompozitoriaus Kęstučio Daugirdo ir Rugi-
lės Kazlauskaitės sukurta kantata „Dainuojanti revoliuci-
ja”. Jums, kaip kompozitoriaus tėveliui, tas kūrybingas pro-
veržis ir jo atlikimas prieš tūkstantinę minią turėjo sukel-
ti didelį džiaugsmą?

– Mano žmona Ona ir aš bei Kęstučio broliai –
visi labai didžiuojamės Kęstučio ir Rugilės darbu. Įdė-
ta daug meilės ir daug prakaito. Man nuostabą kelia,
kad tie du jauni žmonės, kurie  Atgimimo įvykių ne-
atsimena ir neišgyveno, taip jautriai sugebėjo  pa-
jausti ir išreikšti tų laikų nuotaikas. Mano žmona ir
sūnūs estradoje su dainininkais išgyveno kantatą –
neįsivaizduoju, ką jie jautė. Aš buvau klausytojas ir
braukiau ašarą. Akimirkos pagautas po šventės iš-
verčiau kantatos žodžius į anglų kalbą. Dabar laukiu,
kad būtų progos kūrinį pakartoti lietuviškai nekal-
bantiems žiūrovams…

– Ar dar norėtumėte ką pasakyti gerbiamiems mūsų
skaitytojams?

– JAV valdžia vykdo labai įdomų projektą, pa-
vadintą „National Digital Newspaper Project”. Pro-
lapis yra „Chronicling America” (http://chronic-
lingamerica.loc.gov). Kiekvienoje valstijoje Fede-
ralinė valdžia vykdo šį projektą kartu su viena vie-
tine įstaiga. Dažniausiai tas valdžios partneris yra
kuris nors universitetas. Projekto tikslas yra atlik-
ti senų laikraščių, išleistų toje valstijoje, suskait-
meninimą (digitization). Kol kas projektas ribojasi
laikraščiais, išleistais 1836–1922 m. Kadangi „Drau-
gas” leidžiamas nuo 1909 m., mes pagalvojom, kad
būtų puiki proga į projektą įjungti ir mūsų laikraš-
tį, tuo labiau kad visas išlaidas padengia vykdytojai.

Tarėmės su University of  Illinois, kuris buvo pa-
rinktas vykdyti projektą Illinois valstijoje. Prašėm,
kad jie įjungtų „Draugo” archyvą nuo 1909 iki 1922
metų. Iškilo netikėta kliūtis – projekte galėjo daly-
vauti tik 8 nurodytų svetimų kalbų laikraščiai.
Deja, lietuvių kalba nebuvo tarp jų. Amerikiečiai
sako, kad girgždančiam ratui reikia tepalo, tad mes
nenuleidom rankų. Kreipėmės į mūsų rinktuosius pa-
reigūnus. Su JAV senatorių Dick Durbin ir Mark Kirk
pagalba, atrodo, tas apribojimas buvo panaikintas. 

Šių metų pradžioje University of  Illinois patei-
kė prašymą leisti skaitmeninti „Draugo” laikraštį.
Vasaros pabaigoje sužinosime, ar prašymas paten-
kintas. Čia būtų neįkainojama galimybė įamžinti ir
išsaugoti seniausius „Draugus” lengvai randamame
(searchable) formate. Šis valdžios projektas netai-
komas skaitmeninti laikraščius, spausdintus po
1922 m., tačiau viliamės, kad bus galimybių susitarti
su universitetu atskirai ir vėlesnį „Draugo” laik-
raščio archyvą prijungti prie šio JAV projekto. Tas
išlaidas, kurios gali siekti kelis šimtus tūkstančių do-
lerių, turėsime padengti mes patys, ir parama iš lie-
tuviškų fondų ir geros valios lietuvių bus labai
svarbi. 

Baigiant norėčiau pareklamuoti kitą svarbų
„Draugo” užmojį – dvikalbį internetinį kalendorių.
Šitame kalendoriuje anglų ir lietuvių kalbomis yra
įrašomi renginiai, vykstantys visose JAV. Daug dar-
bo buvo įdėta programuojant šį kalendorių. Norė-
jome, kad vartotojams būtų patogu ne tik susižino-
ti, kas kur vyksta, bet ir lengva būtų įkelti savo ren-
ginių reklaminius plakatus ar net audio bei video įra-
šus. Apsilankius šiame kalendoriuje galima sužinoti,
ką lietuviai veikia visoje Amerikoje. Kalendoriaus
adresai yra calendar.draugas.org ir calendar.drau-
gas.org/lt. Kviečiame juo dažnai naudotis.   

Kaip matote, „Draugui” darbų ir naujų idėjų ne-
trūksta. Mes esame ir liekame optimistai, užtat
mūsų misija ne tik ne mažėja, bet didėja.

– Ačiū už įdomų, viltingą pokalbį ir už Jūsų pastan-
gas bei meilę savai spaudai ir lietuvybei. Lauksiu kitos in-
ternetinio „Draugo” laidos – savo  rytdienos džiaugsmo jau
šiandien!
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VAKARŲ KRANTAS

REGINA GASPARONIENĖ

Šiltą vasario mėnesio sekmadie nį Los Angeles vi-
suomenė po šv. Mi šių būriais rinkosi į didžiąją salę,
kur jų laukė „Vaikų vilties” savanorių pa ruoštas po-
kylis. Visų nuotaika buvo puiki. Gal dėl to, kad šie-
metinis „kol dūnų balius” – jau dvidešimt ketvirtas.

Pirmininkė Danguolė M. Navic kie nė, papra-
šiusi svečių dėmesio, pa kvietė Šv. Kazimiero lie-
tuvių parapijos kleboną kun. Tomą Kara-

nauską su kalbėti invokaciją. Klebonas pri mi nė, kad
šie metai yra Dievo Gailes tingumo metai, ir „Vaikų
vilties” vei kla yra Aukščiausiojo laiminama, kad būtų
dar sėkmingesnė. Pirmi nin kė pristatė salėje esan čius
svečius: LR generalinį konsulą Darių Gaidį su žmo-
na Renata, LR Sei mo švietimo, mokslo ir kultūros ko-
 miteto pirmi ninką Raimundą Paliu ką su žmona,
garbės konsulę Daivą Čekanauskaitę-Navarrette su
vyru Carlos, chirurgą Joną Domanskį su šeima, gy-
dytoją Ritą Banevičienę iš Lietuvos, poetę Eglę Juod-
valkę, LR Rašytojų sąjungos premijų laimėtoją, ir Ari-
zonos Lietuvių Bendruomenės pirmininką Zenoną Mi-
sių. Visi svečiai buvo su tik ti draugiškais plojimais. 

Pirmininkė sakė, kad šie met skaidrių apie gy-
dytus vaikučius nebus rodoma – po pranešimų bus
pristatomas Vytauto V. Landsbergio filmas apie ce-
rebriniu paralyžiumi sergančią mergaitę Vainetą.
Kuriamo filmo ištraukas režisierius yra pas mus ro-
dęs prieš kelerius metus ir prašęs paramos. Los An-
geles „Vaikų vilties” komitetas suteikė jam 10 000 dol.
pa ramą, kuri pasirodė didžiausia auka. Filmo sta-
tytojas negavo para mos iš valdžios, o tarp privačių
aukotojų „Vaikų vilties”  Los Angeles sky rius tapo
didžiausiu šio filmo rėmėju. Pra nešusi apie šį 35 min.
trukmės fil mą, pirmininkė padarė baigtų, esa mų ir
planuojamų darbų ataskaitą. Ji kal bė jo, kad 2015 me-
tais organizacija pra dėjo našlaičiams gydyti dantis,
nupirko brangią nuskausminimo pom  pą, pradėta rū-
pintis įranga vargs tantiems vaikams. Ilgalaikiai pro-
jektai šiems metams yra dantų gy-
 dymas našlaičiams, parama Vil-
niaus vaikų ligoninei, įrangos
vargstan tiems individams parūpi-
nimas, jaunuolio Rimvydo Kero
siuntimas į Balti more NIH tyrinė-
jimams dėl retos li gos, reagavimas
į visus individų ir li gonių prašymus
ir meškiukų Vil niaus vaikų ligoni-
nei parūpinimas. Šių metų planuo-
se numatoma labai artimai dirbti su
Lietuvos Dukterų draugija, ieškant
naujų ligoniukų, tęsti visus ilga-
laikius projektus ir stiprinti veiklą
su Sveikatos bei So cialinės  apsau-
gos ir darbo ministerijomis. Prisi-
dedame prie Lietuvos gy dytojų sta-
žuočių – šiuo metu du as me nys yra

Los Angeles sukaktuvinis 
„Lietuvos vaikų vilties” pokylis

Los Angeles ir vienas Philadelphijoje. Baigdama pir-
minin kė Danguolė Navickienė pasakė, kad visi tie
darbai padaryti už trijų milijonų sumą, suaukotą čia,
Los Angeles lietuvių visuomenės, ir jos kalba bu vo
sutikta garsiausiu pritarimu. Ji dar kartą patikino,
kad suaukotos lė šos nelaikomos fonde, o iš karto nu-
 kreipiamos reikalingiausiai paramai. Visada atidžiai
reaguojama į pra šymus, kartais net į tokius, kur sun-
ku padėti.

Po trumpos pirmininkės kalbos LR generalinis
kon sulas Darius Gai dys prisiminė, kad tėvynės
laisvinimosi laiku eko no minė būklė buvo tokia
sunki, kad bet kokia auka buvo nepaprastai svarbi.
LR Seimo narys R. Paliukas, pasakęs kad „Tėvynę
lais vinome visi kartu, jūs – už At lanto, mes – namuo -
se”, garbės raštus įteikė pirmininkei Danguolei M.
Na vickienei, Daivai Č. Navarrette, Vio letai ir Min-
daugui Gedgaudams, Ra mutei ir Ričardui Čer niaus-
kams. Bu vo pagarsintas LR Seimo pirminin kės Lo-
retos Grauži nie nės laiškas-padėka „Vaikų vilties” sa-

LR generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys sveikina ,,Vaikų vilties”  nares.     
Inos Petokienės nuotraukos

Los Angeles ,,Vaikų vilties” pirmininkė Danguolė M. Navickienė (k.) skaito pranešimą
apie organizacijos veiklą, šalia Rima Šilkaitienė, sutikusi perimti org. ,,Vaikų viltis” vairą.

Ilgametė šeimininkė Genovaitė Plukienė apdovanojama
auksine prijuoste.

vanoriams už jų svarbią veiklą. Visiems buvo pa-
dėkota garsiais plojimais.

Meninėje dalyje parodytas Vy tau to V. Lands-
bergio  filmas apie lie tuvaitę mergaitę, kuri serga ce-
rebri niu paralyžiumi ir kuri gali dirbti tik su viena
koja, bet tapo paveikslus, kurie parduodami meno
varžytinėse pasaulyje. Filmas pavadintas mergai tės
vardu – „Vaineta”. Filmą ne vie nas žiūrėjome su aša-
romis ir pasidi džiavimu už tą nedidelę Lietuvos mer-
 gaitę, kuri savo kova už pilna vertį gyvenimą yra ver-
ta didžiausios pagarbos ir paramos. 

Po filmo peržiūros buvo perskaitytas Vytauto V.
Landsbergio  laiškas, kuriame jis dėkojo už didelę pa-
galbą statant filmą apie Lietuvos neįgaliuosius. Jis
rašė: „Noriu padė ko ti, nes Jūs buvote pirmieji, pri-
si dėję prie šios svarbios temos viešinimo: dažnai neį-
galieji Lietuvoje  jau čia si atstumti, nereikalingi, vie-
šoji erd vė jų tarsi neįsileidžia. Tokį požiūrį reikia
keisti – ir Jūs prie šio kilnaus reikalo dosniai pri-
sidėjote. Tai, kad nei Kultūros, nei Socialinių reikalų
nei Švietimo ministerijoms nerūpėjo, rodo, kokios
problemos painiuose val džios koridoriuose. Tikimės,
kad fil mas pravėdins ir tuos akligatvius. Darsyk dė-
kui nuo Vainetos, jos se ne lių ir manęs. Kurkim
gra žesnę Lie tuvą kartu.” Laiškas buvo sutiktas
gar siais plojimais.

Po filmo buvo pagarsinta, kad šiais metais sa-
vanoriai padarė beveik septynis tūkstančius kol-
dūnų, ir tie darbininkai yra: Violeta ir Mindau gas
Gedgaudai, Augio ir Daliaus Ged gaudų šeimos, An-
gelė Vaičekauskie nė, Ingrida Jodelienė, Danguolė M.
Na vickienė, Laima Leko, Aldona Va lasevičienė,
Rita Banevičienė, Moni ka Kiznienė, Giedrė Petrai-
tienė, Ry mantė ir Greta Vizgirdaitės ir Ca me ron
Craft. Spirgučius ruošė: Danutė Giedraitienė, Dalia
Černienė, Giedrė Petraitienė, Rima ir Vaidotas
Baip šiai (čempionai), Raimonda ir Ričar das Kont-
rimai, Vaida Mikuckienė, Regina Jogienė ir Alma
Stočkienė. Koldūnus virė: Laima Leko ir Rima Ma-
tulevičienė su savo komandomis. Auksine prijuoste
už dvidešimties metų darbą buvo apdovanota la-

biausiai prityrusi koldūnų virėja Geno -
vaitė Plukienė. Renginio pabaigoje pir-
 mininkė pakvietė į sceną Rimą Šil-
kaitienę, kuri sutiko perimti „Vai kų vil-
ties” organizacijos vadovės pa reigas. Il-
gais plojimais už labai sėkmin gą or-
ganizacijos darbą buvo pa gerbta ilgai
dirbusi pirmininkė Dan guolė Navic-
kienė. 

Visai „Vaikų vilties” grupei ir
nau jajai vadovei palinkėkime ge-
riausios sėkmės šiame garbingame
darbe. Kaip kalbėjo LR Seimo narys
Rai mundas Paliukas, „Mes esame glo-
ba lios Lietuvos vaikai, ir mūsų viltys
tegul pildosi taip, kaip mes jai dirbsi-
me”. Teisingi žodžiai. Tad dirbkime
kartu.

Išvirti skanius koldūnus sugeba tik geros šeimininkės: Milda Markevičienė, Laima Leko, Rima
Matulevičienė, Enrika Budrytė ir Zita Orfanos.
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JURGITA WARREN

Pavasaris – naujos pradžios ir at gimimo metas – į Los
Angeles Lie tu vių Bendruomenės namus pasibeldė  su
uždegančia energija ir kaupu idė jų. Įdomių priešve-
lykinių renginių gau sa maloniai nustebino ne vieną
senbuvį ir svečią.

Verbų sekmadienio rytą palmių šakelėmis iš-
puoštoje, žvakių šviesoje pa sken dusioje Šv.
Kazimiero bažny čio je tvyrojo ypatinga nuo-

taika. Išskirtines šv. Mišias aukojo Los Angeles be-
sisvečiuojantis kunigas Kęstutis Dvareckas. Litua-
nistinės mokyklos direktorės Marytės New som ir
mokytojos Žydros Van Der Sluys pastangomis „Kris-
taus Kan čios” inscenizacija tapo unikalia Mi šių
dalimi. 8–9 klasių mokiniai, be si ruošiantys priimti
Sutvirtinimo sak ramentą, suvaidino šiuolaikiškai
in terpretuotas Šventojo Rašto scenas. Pagrindinį Jė-
zaus vaidmenį atliko Gintaras Baipšys, Judo – Vik-
toras Petokas, Petro – Matas Kulikauskas. Prie kū-
rybinio darbo – repeticijų, autentiškų kostiumų
kūrimo – prisi dėjo ir mokinių mamos Nida Varia ko-
jienė bei Ingrida Labutienė. Jau nų jų aktorių profe-

Pavasariniai atgarsiai 
Los Angeles lietuvių bendruomenėje

Iš kairės: Sofija Žukaitė, Alina Variakojytė, Emilė Kajotaitė, Laura van der Sluys, Gabija Petrulytė, Julytė Kasputytė, Kris-
tina Labutytė, Viktoras Petokas, Gintaras Baipšys, Brigita Gedgaudaitė, Dantė Scola, Matas Kulikauskas.                                                          

T. Petoko nuotr.

Balandžio 24 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Čikagos Lie tuvių
tautodailės institutas kviečia visus į lietuvių tautinių drabužių
ir prijuosčių parodą, kuri vyks Tautodailės galeri joje, Dailės
muziejuje, PLC. Parodoje matysite senoviškas ir šiuolaikines
aus tas prijuostes iš visų Lietuvos et nografinių apylinkių. Pa -
roda tęsis iki gegužės 15 d.  Mu zie jaus darbo valandos: šešta-
die  niais  nuo 9 val. r.  iki 2 val. p. p.  ir  sekmadieniais nuo 11
val. r. iki  2 val. p. p. 

sionalus ir originalus idėjos perteikimas pavergė parapijiečių širdis.
Taip nedrąsiai gimstantys sumanymai tampa naujų tradicijų pradžia.

Po šv. Mišių veiksmas persikėlė į nuo ankstyvo ryto šurmuliuojantį Šv.
Kazimiero lituanistinės mokyklos kiemelį. Šiais metais pirmą kartą čia buvo
su rengta pavasarinė verbų mugė. Su ma nymas kilo per Lietuvos Respub likos
generalinio konsulo Los Ange les Dariaus Gaidžio ir Šv. Kazimiero parapi-
jos šeimininko, lietuviškos veik los skatintojo kunigo Tomo Ka ranausko su-
sitikimą. Įgy ven dintas jis buvo konsulo D. Gaidžio žmonos Renatos, Linos
Kajotienės bei grupelės kitų entuziazmo ir bendro darbo dėka. Gausus bū-
rys prekeivių siūlė įvairiausių rankų darbo papuo šalų, keramikos gaminių,
gardėsių, net ekologiškai pagamintų grožio eliksyrų. Vaikai galėjo kūrybiškai
pa sireikšti margindami kiaušinius bei dekoruodami  sausainius. 

Pabendravę ir pasisotinę, riestai nių karoliais pasipuošę, rankų dar-
bo verbomis nešini mugės lankytojai sugrįžo į bažnyčią, kur vyko įkve pianti
poezijos popietė – dalyvavo poetė Renata Čiužausk-Markley, smui ki nin kė
Greta Veličkaitė, buvo pristatyta fotografijos knyga „Spirit Trium phant”.
Jaukios popietės nuotaiką geriausiai atspindėjo pačios autorės žodžiai:
„...poezija ir smuikas pynė verbą Dievo namuose…”. 

Dvasinė atgaiva, lietuviškos duo nos kvapas ir prieššventinis šurmu-
 lys dar ilgai išliks ne vieno mugės da lyvio atmintyje. Iki kito lietuviškai

sma gaus ir kūrybingo pavasario!
Jaunimas šv. Mišių metu. Mišias aukojo kun. Kęstutis Dvareckas.       

U. Petrulienės nuotraukos

Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija 
kviečia visus besidominčius draugijos veik-
la atvykti į metinį susirinkimą, kuris vyks ba-
landžio 17 d., sekmadienį, 2:30 val. p. p. Tė-
viškės lietuvių liuteronų bažnyčios salė-
je  (5129 Wolf Rd., Western Springs, IL 60558).
Draugijos nariai aptars savo per metus nuveik-
tus darbus, planuos naujus, pasitars, kaip būtų galima geriau pa-
dėti lietuvių visuomenės nariams iškilus dvasiniams, psicholo-
giniams ir socialiniams sunkumams. Bus pietūs. 

Kviečiame visus į Taize pamaldas

Kada: balandžio 15 d., penktadienį,  7 val. vakaro
Kur: Ziono Lietuvių liuteronų bažnyčioje 
(9000 Menard Ave. Oak Lawn, IL 60453)

Tai vakaras, kurio metu giedosime Taize tikėjimo bendruo-
menės sukurtas giesmes, skaitysime vakarui pritai-
kytus Švento Rašto žodžius, melsimės už taiką
pasaulyje, už ramybę mūsų širdyse, už tai, kad patir-
tume Dievo meilę savo gyvenimuose. Visi esate lau-
kiami. Po pamaldų – pabendravimas parapijos salėje. 

Rengia JAV LB Religinių reikalų taryba
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IŠ ATeITININKŲ GYVeNImO

Atvelykio savaitgalį, balandžio 1–3 d. Vilniuje vyko Atei ti nin kų federacijos (AF)
suvažiavimas. Antrai kadencijai buvo perrinktas Ateitininkų federacijos pir-
mininkas Vaidotas A. Vaičaitis. 

Į kitas AF valdymo struktūras išrinkti šie nariai. Į AF tarybą: Justinas Juknys (ASS),
Vygantas Malinauskas (ASS), Martynas Pilkis (SAS), Irma Kuliavienė (ASS), Paulius
Auryla (ASS). Į AF valdybą išrinkti: Simona Paurazaitė (SAS) ir Gediminas Plečkai-
tis (ASS). Į AF Kontrolės komisiją išrinkti: Arūnas Pemkus (ASS), Tomas Urba (ASS),
Kęstutis Žižys (ASS). Taip pat suvažiavimo metu patvirtinta AF veiklos ataskaita ir
pakeistas nario mokesčio dydis.

Suvažiavimo metu vyko ir atskirų ateitininkų sąjungų bei korporacijų suvažiavimai.
Suvažiavime dalyvavo ir  iš JAV atvykę  Š. Amerikos ateitininkų tarybos pirmi-

ninkas Tomas Girnius ir ateitininkų žiniasklaidos bendradarbė Ramunė Kubiliūtė.
Šv.  Velykomis prasidėjusi Dievo Gailestingumo savaitė baigėsi Gailestingumo

sekmadieniu. Šeštadienio vakarą ateitininkai su kitais Vilniaus maldininkais ėjo Švie-
sos keliu nuo Aušros Vartų iki Dievo Gailestingumo šventovės. Šis įvykis buvo ro-
domas per Pasaulinio katalikų televizijos tinklo EWTN žinių laidą.

Suvažiavimą rėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa (LKRŠ), Lietuvos Jaunimo rei-
kalų departamentas, Ateitininkų fondas, ISM universitetas, Vilniaus arkivyskupija ir
svečių namai ,,Domus Maria” bei kiti.

AF sekretoriato informacija

Ateitininkų federacijos suvažiavimas

Antrai  kadencijai perrinktas  Atei tininkų
federacios pirmininkas Vaidotas Vaičaitis.
Pasiklausykite jo pokalbio su klie riku Vin -
centu Lizdeniu apie tai, ką šiandien mato
ir galvoja ateitininkas per Marijos Radijo
ateitininkų ,,Visą atnaujinti Kris tuje”
laidą: http://www.marijosradijas.lt

Rašytojo Antano
Vaičiulaičio

minėjimas

Tavo veido šviesa
Balandžio 17 d., sekmadienį, 12:45 val. p. p. 

PLC didžiojoje salėje 

Ištraukos iš romano ,,Valentina”,  ,,Italijos vaizdai”  ir kt.
Rašytojas Vaičiulaitis priklausė ateitininkų literatų  korporacijai ,,Šatrija”.

Rengia ir visus maloniai kviečia Korp! Giedra

Ateitininkų federacijos suvažiavimo dalyviai prie Vilniaus katedros. Vilnius, balandžio 3 d. Rido Damkevičiaus nuotr.

Pasižiūrėkite ir pamatysite dabartinį Lie -
tu vos ateitininkų veidą Rido Dimavičiaus
Ateitininkų suvažiavimo nuotraukose.
Žiūrėkite Facebook: ,,Ridas Dimavičius”.

Knygų klubas
Ateitininkų namų knygų skaitymo būrelis rinksis trečiadienį, balandžio 13 d.,
10 val. r.  Šįkart bus aptariamas Tracy Chevalier romanas ,,The Last Runaway”.
Visi kviečiami dalyvauti, net ir tie, kurie neturėjo laiko knygos perskaityti.
Jei turite klausimų prašome kreiptis į Ateitininkų namų pirmininkę Dainę
Quinn el. paštu: dainequinn@gmail.com.

Sendraugių stovykla Dainavoje
2016 m. Sendraugių Ateitininkų stovykla įvyks liepos 24 – liepos 31 d., Ame-
rikos lietuvių Romos katalikų federacijos jaunimo stovyklavietėje Dainavoje.
Registracija naujiems stovyklautojams prasidės balandžio 15 d. Norintys da-
lyvauti prašome skambinti Rūtai Kulbienei ne anksčiau kaip 12 val. p. p. (Či-
kagos laiku), tel. 708-442-4911.

Bal.17Ateitininkų Šalpos Fondo
metinis susirinkimas ir

tradicinė vakarienė

šeštadienį, balandžio 16 d. Ateitininkų namuose
4 val. p. p. – Metinis narių susirinkimas

6 val. v. – Tradicinė vakarienė
Meninę programą atliks 

džiazo dainininkė, kanklininkė Simona Minns ir 
smuikininkės sesutės Sadauskaitės.

Vakarienės pelnas remia AŠF veiklą. Norintys dalyvauti vakarienėje prašomi užsisakyti vietas paskam-
binus Pranutei Domanskienei tel. 708-712-7112 arba pranešti el. paštu: FLD85@aol.com.

Ateitininkų Šalpos Fondas 1380 Castlewood Drive • Lemont, IL 60439

Bal.16
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Šių metų vasario 26 d. Phoenix, Arizonoje, po sunkios
ligos mus pa li ko a. a. Karilė Baltrušaitytė – daili nin-
 kė, meno pedagogė, anglų kalbos dėstytoja. Kovo 13-
ąją į prisiminimo popietę pas dukrą Vėjūnę ir žentą
Ro bert Baker Valencia, Californijoje, bu vo susirinkęs
gausus būrys lietuvių ir amerikiečių, Karilės bičiulių
bei giminių. Dukra Aura ir žentas Matt Bryan, atvykę
iš Phoenix su mu zikos ansambliu, prisiminimus pa-
įvai rino dainomis.

Namų prieškambaryje, kur sve čiai vaišinosi
užkandžiais ir raudonu vynu, buvo matyti
Karilės su anūkė lėms dailiai išsiuvinėtas

šviesus Ca lifornijos landšaftas. Salonėlyje buvo iš-
kabintos šeimos nuotraukos, o televizijos ekrane su-
kosi Jos gyvenimo vaizdai. Iš kiemo sklido melodi-
jos. Ne trukus programai visi susibūrė kie me, prie
stalų abipus gėlėmis iš puoštų vartų ir stovo su a. a.
Karilės nuotrauka.

Aura ir Vėjūnė prisiminė akimir kas iš savo vai-
kystės bei paauglystės, bylojančias apie Mamytės joie
de vivre, sumanumą ir jautrumą. Pvz., vieną kartą,
kai mokykloje vyko tam tikri patikrinimai, Mamy-
tė su dukre lė mis susiruošė į Disneylandą, darbo-
vietėje paėmusi išeiginę dieną. Kai Vėjūnė, grįžusi
namo iš Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje, su-
laukė laiško iš pamilto berniuko ir atsisėdo sumišusi
buto kampe, Mama priglau dė ją savo šiltame glėby-
je... 

Toliau kalbėjo Karilės kolegės mo kytojos ir
draugės. Jų prisimini muose vėl buvo minimas Ve-
lionės kū rybingumas, individualumas, drąsa ir dos-
numas. Marytė Newsom, kurios draugystė su Kari-
le siekė vaikystę New Yorke (nuo 1957 m.) ir tęsėsi Los
Angeles nuo apytikriai 1972 m., pastebėjo, jog Kari-
lė buvo vaišinga, ne reik li draugė, linkusi padėti vi-
 so kiais atvejais, pvz., rasti siuvėją Ma rytės vestuvinei
suknelei. Živilė Gim butaitė apžvelgė Karilės veiklą
Lietu voje nuo 2009 m., o Danutė Janutienė, atvyku-
si iš Berke ley, prisiminė malonius susitikimus su Ka-
rile Kaune pastaraisiais metais. Programos pa-
 baigoje skambėjo dainos: Auros „Ei, valio, saulute”
ir „Dust in the Wind” (Dulkės vėjyje); Vėjūnės ir jos
dukrelės Arijos – Karilės improvizuota dainelė apie
košytę-makalynę.

Po to buvo sushi šefų paruoštos ypač skanios, eg-
zotiškos vaišės, po jų – kavutė ir saldumynai – pro-
ga pa sikalbėti.

Baltrušaičių šeima, emigravusi iš Vokietijos su
sūnumi Putinu, pirmiausia įsikūrė Los Angeles
mieste, kur 1950 m. liepos 12 d. gimė Karilė. Vėliau
gyveno Čikagoje (1952–1956; 1968–1971) ir New Yorke
(1957–1968), nes tėvelis, muzikas Vladas Baltru šai tis
buvo pakviestas dirbti vargonininku bei chorvedžiu
šių miestų lietuvių bažnyčiose. Be to, Čikagoje jis
kaip solistas pasireiškė Lietuvių operoje. Elena
Baltrušaitienė iki pensijos darbavosi chemijos la-
boratorijoje, o 1998 m. persikėlė į Vilnių.

Baigusi University of  Chicago 1971 m. bakalauro
laipsniu meno srityje, Karilė Baltru-
šaitytė įstojo į Uni versity of  California,
Los Angeles (UCLA) folkloro ir mito-
logijos magistrantūrą. Čia jos tezės
komitete dalyvavo prof. Marija Gim-
butienė. Po ke leto metų California Sta-
te University, Northridge, Karilė įsigi-
jo meno mo kytojos kredencialus; liko
kurti šei mos ir mokytojauti, – ilgainiui
„Ma nual Arts” gimnazijoje, savo gim-
tinėje.

Karilės ir mano takai susipynė
apie 2003–2004 m., kai porą sykių su si-
 tikome Los Angeles, Šv. Kazimiero li-
tuanistinėje mokykloje. Aprodyda ma
apylinkes viešniai iš Kauno, mu zieji-
ninkei Aušrai Kargaudienei, Ka rilė
apsilankė pas mane Lucerne slėnyje.
Jau tada ji pradėjo galvoti apie persi-
kėlimą Lietuvon „išeinant į pensiją”.
Beveik kasmet žiemos ato stogų metu
lankydama mamytę Ele ną Baltrušai-
tienę Vilniuje, ji susi ža vėjo baltomis žie-
momis, „žaliųjų” veikla, meno bei kul-
tūros klestėjimu ir Kauno legendiniu
lietuviškumu. Ji manė ten radusi tin-

kamą aplinką sa vo būsimai veiklai. Artėjant kraus-
tymosi žygiui, 2008 m. birželio mėn., Ka rilė tiesiog
nekantravo, nors persi kėlimas Lietuvon su visais bal-
dais, papūgomis, šuneliu ir katyte reikalavo daug pa-
stangų ir dokumentų tvar kymo…

2010 m. sausio mėn. viešėjau pas Karilę erdvia-
me jos nuomojamame bute Laisvės al. 9, netoli Ne-
pri klau somybės aikštės. (Čia ji prieš metus buvo per-
sikrausčiusi iš pirmojo nuomo jamo buto Žaliakal-
nyje.) Klampo jome po sniegą su jos tibetietišku ter-
jeru Tibu, pietavome „Retro” kavinėje, vakarojome
jos spalvingame salo nėlyje, klausydamos muzikos,
žiūrėdamos į tankiai už langų krentančias snaiges,
arba į papūgas, įsitaisiusias narvuose šalia atogrą-
žų augalų. Tarp mūsų ir papūgų – fortepijonas, pa-
 puoš tas gėlėmis ir dukrų nuotrau ko mis. Ant greti-
mos sienos, virš knygų lentynų buvo matyti Karilės
lankytų kursų pažymėjimai: Tibeto religijos, ho-
meopatinio gydymo ir kt. Ant sta lelio gulėjo pieši-
niai bei dizainas šven tiniams atvirukams. Kokia gy-
vybinga buvo Karilės būsto nuotaika!

Tuo tarpu Karilės veiklos sritys  vis plėtėsi. Už-
mezgusi ryšius su kai mynais, menininkėmis ir
Kauno dra mos teatro artistais, ji užsiėmė priva čio-

mis anglų kalbos pamokomis. Tą mėnesį ji ruošėsi
dėstyti anglų kalbą amerikiečių bendrovėje ar ins-
titute Kau ne. Ji buvo pakvietusi mokyklinio am žiaus
vaikų būrelį į savo butą pa matyti, kaip kalba ir dai-
nuoja papūgos; netrukus buvo kviečiama su pa-
ukščiais apsilankyti vaikų namuo se. Tai darė labai
noriai, su entuziazmu, pralinksmindama vaikus
ištisu repertuaru: „alio”, „skanu” (užsitarna vus
riešutą), „bravo”, motociklo burzgimu, melodijo-
mis… Beje, Karilė buvo labai kalbi, natūrali aktorė.
Ji veikė įvairiai – lyg JAV Taikos korpuso neoficia-
li atstovė.

2012 m. birželį vėl turėjau progos prisiglausti pas
Karilę, kol dalis Gim butų namo Fredoje tapo gyve-
nama. Šį kartą Karilė pasireiškė kaip puiki šeimi-
ninkė, vaišinanti svečius iš Kauno ir užjūrio. Ji iš-
mėgindavo įvai rius vegetarinio maisto receptus, pvz.,
daržovių vyniotinį, riešutų ir vai sių apkepą, sudė-
tingas salotas. Taip ji vieną dieną vaišino mamytę
Eleną, Neringą Railaitę, Vandą Janu laitienę ir
mane; kitą sykį – kaunie čius aktorius Daivą ir Ser-
žą, meni ninkę Ireną; trečią – vaikystės drau ges
Vaičiulaitytes, atvykusias iš New Yorko ir Was-
hingtono. Visiems Kari lė sukurdavo šventę, savo ši-

luma bei dėmesingumu kiekvienam,
savo jau kia aplinka ir muzika.

Karilė sakė esanti laiminga Lie tu-
voje: „gera” jai čia – nepaisant to, kad
repatriantės kelyje buvo daugybė kliū-
čių, pradedant reikalais nepažįstamo-
je biurokratijoje, baigiant Lietu vos
Respublikos pilietybės klausimu. Va sa-
rą prisidėjo naujas rūpestis – mamytės
Elenos nupirktos sodybos Girdžiuose
(netoli Vl. Baltrušaičio gim tinės Jur-
barke) kapitalinis re montas. Šis darbas
rutuliojosi lėtai, keičiantis meistrams
ir kamuojant nesusipratimams, ta-
čiau Karilė vil tin gai vykdė remontą to-
liau, rasda ma išeitį iš kiekvienos prob-
lemos. 2013 m. vasarą, kai remontas toli
gra žu nebuvo įpusėtas, o Laisvės alė-
joje buto savininkai nusprendė namą
parduoti, nesulaukę nuomos sutarties
pabaigos, Ka rilė pasiryžo kraustytis į
Girdžius. Gerų kaimiečių dėka ji ra do
laikiną gyvenvietę – dviejų kambarių
namelį Girdžių pakraštyje. 

Nukelta į 14 psl.

Karilę Baltrušaitytę prisimenant

Karilės augintinis – kalbanti papūga Runa. Kaunas, 2010 m.

Su mama Elena Baltrušaitiene. California, 2007 m.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIeTUVA  IR PASAULIS

Paskelbta seimo rinkimų data
Vilnius (Prezidentūros info) –

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasi-
rašė dekretą, kuriuo paskelbė eilinių
Seimo rinkimų datą. Šiemet rinkimai
įvyks spalio 9 dieną.

Prezidentės dekretas įsigalioja
balandžio 9 dieną – nuo šios dienos pra-
sidės Seimo rinkimų politinė kampa-
nija. Pagal Konstituciją ir Seimo rin-
kimų įstatymą, eilinius Seimo rinki-
mus skelbia Respublikos prezidentas
likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams
iki Seimo narių įgaliojimų pabaigos.

Šių Seimo rinkimų naujovė – po
Konstitucinio Teismo išaiškinimo

buvo pakeistos vienmandatinių apy-
gardų ribos, suvienodinant jų dydžius.
Todėl kas penktas rinkėjas balsuos
naujoje apygardoje.

Nuo rinkimų datos paskelbimo
prasideda rinkimų kampanijos daly-
vių registracija, leidžiama rinkti aukas
politinei kampanijai, taip pat turi būti
atidarytos specialios politinės kam-
panijos sąskaitos, iš kurių bus apmo-
kamos visos politinės kampanijos iš-
laidos, leidžiama vykdyti rinkimų agi-
taciją, tačiau draudžiama skleisti ne-
atlygintiną politinę reklamą.

Washingtonas (BNS) – NATO
generalinis sekretorius, atsakydamas
į Donald Trump kritiką, nukreiptą
prieš Aljansą, priminė, kad transat-
lantinis blokas palaikė Ameriką po
2001-ųjų rugsėjo 11-osios atakų.

Pirmasis ir kol kas vienintelis at-
vejis, kai NATO pasinaudojo „kolek-
tyvinės gynybos tikslų” principu,
buvo atsakas po išpuolių, kai ekstre-
mistų užgrobti lėktuvai rėžėsi į pa-
status New York ir Washingtone, Al-
janso vadovas Jens Stoltenberg sakė:
„Europiečiai žengė į priekį, padėdami
ir palaikydami savo sąjungininkes –
Jungtines Valstijas”.

NATO greitai prisidėjo prie JAV
invazijos į Afganistaną, suteikusį
prieglobstį tarptautiniam teroristų

tinklui „al Qaeda”, kuris buvo apkal-
tintas dėl Rugsėjo 11-osios atakų. 

J. Stoltenberg priminė, kad toje
šalyje žuvo daugiau negu tūkstantis
europiečių ir kanadiečių karių. D.
Trump, respublikonų prezidentinės
kampanijos kandidatas, pareiškė, kad
NATO yra atgyvena ir kad Jungtinės
Valstijos finansuoja smarkiai per di-
delę Aljanso biudžeto dalį.

JAV prezidentas Barack Obama
sakė, kad NATO tebėra Washingtono
gynybos politikos kertinis akmuo. J.
Stoltenberg patvirtino, kad Europos
šalys suvokia, kad jos privalo didinti
gynybos išlaidas ir būti mažiau pri-
klausomos nuo Jungtinių Valstijų gy-
nybos reikaluose.

Vilnius (ŽŪM info) – Lietuviški
maisto produktai bus pristatyti tarp-
tautinėje parodoje „SIAL China 2016”.
Tai viena didžiausių parodų, kurioje
savo gaminius pristato atstovai iš 100
pasaulio šalių.

Šiemet „SIAL China 2016” vyks ge-
gužės 5–7 dienomis. Kasmet vykstan-
ti paroda „SIAL China” įvardijama
kaip stambiausias Rytų Azijos šalių ir
daugiausiai lankytojų dėmesio su-
laukiantis renginys Kinijos maisto
pramonės sektoriuje, į kurį susirenka
gausus būrys mažmeninės ir didme-
ninės prekybos, maisto pramonės,
maitinimo, gamybos ir aptarnavimo
paslaugų sektorių atstovų. Šiais metais

parodoje „SIAL China 2016” tikimasi
sulaukti daugiau nei 2 900 dalyvių iš
100 pasaulio šalių. 

Lietuvos įmonių stende numato-
ma pristatyti Lietuvos žemės ūkio ir
maisto pramonės subjektų veiklą ir
produkciją: gazuotas ir negazuotas
mineralinis vanduo, duonos trašku-
čiai, duonos gaminiai, sausi pusryčiai,
mėsos gaminiai, saldūs šaldyti kepi-
niai, šaldyti duonos gaminiai, atvėsinti
užkandžiai, kruopos, dribsniai, alus,
gira, riešutai, natūraliai fermentuo-
jamas ir brandinamas alus, gira ir gai-
vieji gėrimai, pieno baltymai, kietieji
sūriai, glaistyti varškės sūreliai.

Vilnius (KAM info) – Šiauliuose,
Lietuvos kariuomenės KOP Aviaci-
jos bazėje, lankysis Ispanijos gynybos
ministras Pedro Morenés Eulate ir Is-
panijos kariuomenės vadas admirolas
Fernando García Sanchez. Ispanijos
gynybos vadovybė lankys Baltijos ša-
lių oro policijos misiją vykdančius is-
panų karius. Svečius pasitiks krašto
apsaugos viceministras Marijus Ve-
lička ir Lietuvos karinių oro pajėgų va-
das pulkininkas Audronis Navickas.

Ispanija nuo šių metų pradžios

Baltijos šalių Oro policijos misijoje yra
dislokavusi per 100 karių ir keturis
naikintuvus „Eurofighter Typhoon”.

Tai jau trečias kartas, kai Ispani-
jos kariai užtikrina rytinių NATO
sienų apsaugą. Pirmąją misiją Ispa-
nijos kariai atliko 2006 m. su naikin-
tuvais „Mirage F1” iš Šiaulių Aviaci-
jos bazės. 2015 m. sausio-balandžio
mėn. ispanų kariai su naikintuvais
„Eurofighter Typhon” vykdė Baltijos
šalių Oro policijos misijos pastiprini-
mą iš Amari bazės Estijoje.

Vilnius (ELTA) – Premjeras Al-
girdas Butkevičius teigia kol kas ne-
turįs informacijos apie Lietuvos pi-
liečių dalyvavimą „Panamos doku-
mentų” skandale, tačiau teigia, kad Vy-
riausybė aiškintis Lietuvos vaidmenį
ofšorinių kompanijų veikloje. Anot
Premjero, gavus informaciją apie lie-
tuvių pavardes, ji bus analizuojama.

Balandžio pradžioje paviešinti Pa-
namos teisinių paslaugų firmos „Mos-
sack Fonseca” dokumentai atskleidė,
kaip įtakingi politikai, verslininkai ir
sportininkai naudojasi lengvatinių
mokesčių bendrovėmis ir „mokesčių
rojais”, kad nuslėptų savo turtą ir iš-
vengtų mokesčių. Tarp minimų pa-
vardžių – Ukrainos ir Rusijos vadovai. 

Miami (ELTA) – Floridoje pa-
naikintas 1868 metų įstatymas, drau-
dęs nesusituokusioms poroms gy-
venti kartu. Atitinkamą sprendimą
priėmė valstijos gubernatorius Rick
Scott.

Pagal 148 metus galiojusį įstaty-
mą už gyvenimą kartu nesusituokus

turėjo būti baudžiama laisvės atėmi-
mo iki 60 dienų bausme ir 500 dolerių
bauda. Kaip pažymi žiniasklaida, šio
įstatymo jau daug metų nebuvo lai-
komasi.

Per balsavimą Floridos parla-
mente prieš įstatymo panaikinimą
balsavo penki žmonės.

Nyderlandai atmetė ES sutartį su Ukraina
Briuselis („Draugo” info) – Ny-

derlandų rinkėjai per vykusį refe-
rendumą atmetė Europos Sąjungos
(ES) sutartį su Ukraina. Suskaičiavus
beveik visus balsus, paaiškėjo, kad 61
proc. balsavusiųjų pasisakė prieš ir 38
proc. –  už Kijevo ir Briuselio sutar-
tį.  Preliminariais duomenimis, bal-
suoti atėjo 32 proc. rinkėjų – to už-
tenka, kad balsavimo rezultatai būtų
laikomi galiojančiais. 

Olandų „ne” dvejų metų senumo
sutarčiai su Kijevu gali sukelti rū-
pesčių ES, referendumo rezultatai
gali būti svarbūs prieš birželio mėnesį
rengiamą Britanijos referendumą dėl
jos narystės ES ateities.

Komentuodama Nyderlandų rin-
kėjų valią Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė sakė: „Referendumo rezultatai
atspindi Nyderlandų piliečių norą pa-
skatinti pokyčius pačioje Europos Są-
jungoje, padaryti ją atviresnę savo
žmonėms. Lietuvos, kaip ir visos Eu-
ropos, užduotis – toliau aktyviai rem-

ti Ukrainos europinį pasirinkimą”.
Lietuvos užsieno reikalų minist-

ras Linas Linkevičius sako, kad Uk-
raina tapo Nyderlandų euroskeptikų
įrankiu. Pasak ministro, po tokio Ny-
derlandų gyventojų sprendimo Euro-
pai reikėtų rimčiau susirūpinti Rusi-
jos propagandos įtaka. 

Ukrainos prezidentas P. Porošen-
ka sako, kad referendumo rezultatai
nebus kliūtimi Ukrainos eurointeg-
racijai: „Noriu pabrėžti, kad šis refe-
rendumas pagal Nyderlandų konsti-
tuciją ir įstatymus yra tiktai pataria-
mojo pobūdžio. Dabar žodį turi tarti
Olandijos vyriausybė, parlamentas,
politikai. Esu tikras, kad strategine
prasme šis įvykis nėra kliūtis Ukrai-
nos kelyje į Europą”.

Dauguma ekspertų ir komenta-
torių pabrėžia, jog šis referendumas
daugiau rodo pačios Olandijos prob-
lemas, jos polinkį į euroskepticizmą,
ir, be jokios abejonės, išreiškė Rusijos
propagandos įtaką olandams.  

NATO atmetė D. Trump kritiką

Lankysis aukščiausi Ispanijos kariškiai   

Vyriausybei parūpo „Panamos dokumentai” 

Prezidentė susitiks su A. Merkel 

Lietuviški produktai vėl bus pristatyti Kinijoje

Vilnius („Draugo” info) – Balan-
džio 20–21 dienomis su valstybiniu vi-
zitu Prezidentė Dalia Grybauskaitė
lankysis Vokietijoje, kur susitiks su Vo-
kietijos prezidentu Joachim Gauck,
kanclere Angela Merkel, taip pat ati-

darys Lietuvos ir Vokietijos verslo fo-
rumą. 

Vokietijos prezidentas J. Gauck su
valstybiniu vizitu Lietuvoje viešėjo
2013 metų vasarą.

Kopenhaga (Bernardi-
nai.lt) – Danas Dennis Holm,
sodininkas ir mėgėjas tyri-
nėti laukus su metalo detek-
toriumi, lauke greta nedide-
lės Aunslevo gyvenvietės at-
rado auksinį vikingų kruci-
fiksą, kurį perdavė muziejui
ir kuris buvo datuotas IX
amžiaus pradžia. Tai ne tik
seniausias Kristaus atvaiz-
das, atrastas šalyje – dėl šio
radinio pati krikščionybės is-
torija Danijoje gali būti šiek
tiek pakoreguota.

Iki šiol manyta, kad se-
niausias Kristaus atvaizdas
Danijoje yra ant garsiojo „Je-
lingo akmens”, įtraukto į
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

Dabar atrastas kryželis, vos 4,2
centimetrų aukščio, sveriantis 13 gra-
mų, naudotas kaip pakabukas ant

grandinėlės, yra senesnis apie pusę
amžiaus. Jis yra tokios pat stilistikos,
kaip ir pora kitų IX a. pradžios kry-
želių, kurie rasti Švedijoje.

Rastas seniausias vikingų krucifiksas 

Leido nesusituokusiems gyventi kartu

Joachim Gauck Lietuvoje.                                                                                              Ve. nuotrauka

Rastas seniausias kryželis turi ir mokslinę vertę.
Radiovaticana nuotr.
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DR. GRAŽINA ŠUMSKYTĖ

Kovo pradžioje Vilniaus dailės akade-
mijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių
galerijoje „Židinys” (Dominikonų g.
15/1) paminėtos Antano Tamošaičio
110-osios gimimo metinės. Prisiminti
ir pagerbti šio šviesaus atminimo dai-
lininko, vieno įžymiausių lietuvių liau-
dies meno puoselėtojų ir profesiona-
liosios tekstilės Lietuvoje pradininko,
susirinko daug menininkų, Dailės aka-
demijos dėstytojų ir studentų, inteli-
gentijos atstovų.

Antano Tamošaičio gyvenimo
ir kūrybos kelią apžvelgė ga-
lerijos „Židinys” vedėja Lai-

mutė Lukoševičienė. Ji papasakojo,
kaip šis energingas ir kūrybingas dai-
lininkas prisidėjo prie lietuviškosios
tekstilės puoselėjimo nepriklausomo-
je Lietuvoje – dalyvavo liaudies meno
rinkimo ekspedicijose ir pats jas or-
ganizavo, rengė audimo kursus, savo
paties kūriniais skleidė tautiniais raš-
tais grįstą lietuvišką profesionaliąją
dailę. Antano Tamošaičio austi kilimai
ir jo sutuoktinės Anastazijos Tamo-
šaitienės sukurti tautiniai drabužiai
pelnė aukščiausius apdovanojimus
pasaulinėse parodose: 1937 m. Pary-
žiuje, 1939 m. New Yorke ir 1938-aisiais
tarptautinėje amatų parodoje Berlyne.
A. Tamošaitis išleido nemažai knygų,
be kurių iki šiol  neapsieina mūsų tau-
todailės tyrėjai.

Antrojo pasaulinio karo pabaigo-
je likimas nubloškė Tamošaičius į to-
limąją Kanadą, ten jie praleido dau-
giau kaip 50 metų. Savo švietėjišką ir
meninę veiklą jiedu tęsė ir išeivijoje:
parašė ir išleido keletą knygų anglų
kalba, netgi gyvendami svetur siekė iš-
saugoti lietuvišką dvasią ir kultūrą.
Kiekvieną vasarą Tamošaičių sodyboje
netoli Kingstono burdavosi tautiečiai
– tiek jaunimas, tiek vyresnieji, čia mo-
kėsi austi juostas, tautinius drabu-
žius, kilimus. Tų dienų aplinką minė-
jimo metu priminė įdomūs kadrai,
filmuoti apie 1989-uosius, kai Tamo-
šaičių sodyboje lankėsi keli Kanados
regioninės televizijos žurnalistai. Fil-
me A. Tamošaitis pristatė savo kūry-
bą, papasakojo apie savito dailės sti-
liaus ieškojimus. 

Dėl pasiaukojamos patriotinės
veiklos Tamošaičiai buvo tituluojami
neoficialiais Lietuvos ambasadoriais
Kanadoje. Tačiau juos visą laiką trau-
kė grįžti į tėvynę, kurios nepriklau-
soma ateitimi jie visada tikėjo. Ši dau-
gelio dešimtmečių svajonė išsipildė
2003 m. birželį, kai pačioje Vilniaus se-
namiesčio širdyje, gražiame istori-
niame pastate, duris atvėrė A. A. Ta-
mošaičių galerija „Židinys” – jų darbų,
meilės savo kraštui ir jo kultūrai liu-
dijimas. 

Laimutė Lukoševičienė, vado-
vaujanti galerijai nuo pat jos įsteigimo,

Antanui Tamošaičiui – 110

prisiminė, kaip nuvykusi į Kanadą
talkino A. Tamošaičiui pakuoti taip jo
brangintas ir puoselėtas meno vertybes
ir ruošti jas kelionei į Lietuvą, taip pat
ir tai, kiek jėgų ir laiko, apipavidali-
nant galerijos ekspoziciją, dailinin-
kas skyrė kiekvienai detalei. Tas die-
nas šiltais žodžiais prisiminė ir buvęs
Dailės akademijos rektorius prof. Ado-
mas Butrimas. 

Šis garbingas jubiliejus paskatino
galerijos darbuotojus
drauge su Vilniaus
dailės akademijos lei-
dykla parengti ir iš-
leisti 2016 metų sieninį
kalendorių. Jis pava-
dintas „Antanui Ta-
mošaičiui – 110”. Lei-
dinį maketavo Sigutė
Chlebinskaitė, o nuo-
traukas darė fotogra-
fas Antanas Lukšėnas.
Kalendorių pristatė jo
sudarytoja ir teksto
autorė menotyrininkė
dr. Lijana Šatavičiūtė-
Natalevičienė.  

Dar vienas gražus
šio renginio akcentas –
Vilniaus dailės akade-
mijos studentų, Anta-
no Tamošaičio premi-
jos laureatų darbų pa-
roda. Premiją 1996 m.
įsteigė pats A. Tamo-
šaitis, siekdamas ska-
tinti tautinio tapatu-
mo ieškojimus studen -
tų kūryboje. Ji kasmet

skiriama už geriausius bakalauro ir
magistro studijų baigiamuosius dar-
bus, kuriuose kūrybiškai interpre-
tuojamas liaudies meno paveldas. Šios
premijos laureatėmis yra tapusios ne-
mažai šiuo metu žinomų Lietuvos teks-
tilininkių, ne viena iš jų šiandien ugdo
jaunąją meninkų kartą, kaip antai Vil-
niaus dailės akademijos Tekstilės ka-
tedros vedėja doc. Laura Pavilonytė-
Ežerskienė, dr. Miglė Lebednykaitė,

dėstytojos Rūta Būtėnaitė ir Severija
Inčirauskaitė-Kriaunevičienė. Šioje
parodoje eksponuojama keturiolika
per pastaruosius metus premijuotų
darbų. Apie juos papasakojo Vilniaus
dailės akademijos prorektorė  prof.
Eglė Bogdanienė ir Tekstilės katedros
vedėja doc. Laura Pavilonytė. 

Vakaro metu skambėjo lietuviška
kanklių muzika: jomis skambino Aus-
tė Tamulynaitė.                                                                                      

Parodos plakatas.                            Gedimino Zemlicko nuotraukos
Kalendorių  „Antanui Tamošaičiui – 110” pristato sudarytoja ir
teksto autorė Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė.

VDA prorektorė prof. Eglė Bogdanienė įteikia „Židiniui” tik ką pasirodžiusią įspūdingą, meniškai iliust-
ruotą knygą „Absoliuti tekstilė”. 
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Su prof. Virgilijumi Noreika kal bė jomės Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje prieš dainavimo
pamo ką, į kurią jis atskubėjo dar be pusry čių ir

negėręs kavos; naktį buvo grį žęs iš koncerto Mari-
jampolės rajone ir jau spėjęs pasiruošti gaidas ryto-
jaus koncertui Visagine. Profesorius mielai sutiko
duoti interviu „Drau gui” prieš koncertą Čikagoje,
Wil low brook Ballroom pokylių salėje, su didele pa-
garba ir su malonumu prisiminęs susitiki mus su
Amerikos lietuviais. Maestro Virgilijus Noreika – nuo-
širdus pašne kovas ir demokratiškas žmogus, toks de-
mokratiškas, kad sutiko dirbti su studentu, kuris į dai-
navimo pamoką vėlavo gerą pusvalandį, net jo smar-
 kiau nepabaręs. Bet užtat pasisekė žurnalistei, kuri ta
pauze pasinaudojo.

– Gerb. Profesoriau, Jūsų bal so lydimos užaugo kelios
lietuvių kartos, bet, atrodo, mes vis tiek apie Jus ne viską
žinome. Pvz., kas Jus atrado, kas pastebėjo, kad tu rite iš-
skirtinį balsą? 

– Aš dainavau visą vaikystę, nes dainavo mano
mamytė. Dar dabar pri simenu dainų, kurias ji dai-
navo. Į Šiaulius buvo atvažiavęs Aleksand ras Ver-
tinskis (rusų poetas ir dainų atlikėjas), ji buvo iš-
mokusi jo dainų. Buvo „nešpėtna” mergina, kino te-
at ro bei kartu koncertų salės Šiau liu o se kasininkė.
Kai kasą uždarydavo, bėgdavo į salę klausytis kon-
certų. 

Be to, aš vaidinau Šiaulių dra mos teatre vaikiš-
ką rolę (paukščiuką nykštuką) spektaklyje „Dvylika
bro lių, juodvarniais lakstančių”. Teatre vykdavo ir
operetės. Balkone admini stracija man buvo išskyrusi
prista tomą kėdutę, ir aš jų klausydavausi (tėveliai
man buvo pasiuvę kostiumuką). Jau nepriklauso-
mybės lai kais sužinojau, kad pagrindines roles ten
dainuodavo Balys Radžius. Susi pažinau su juo, kai jis
grįžo iš trem ties. Jisai sužinojo, kad aš anais lai kais
rūpinausi jo grįžimu į Lietuvą (tuomet man nepasi-
sekė), ir mes ta pome artimi, bet jis greitai pasitrau-
 kė iš šio gyvenimo. Jis buvo Permės operos vedan-
tysis tenoras, vien „Ai doje” dainavęs daugiau kaip
500 kar tų. Prisimenu operečių melodijas, ku rias jis
dainuodavo Šiauliuose. 

Mano tėtis buvo muzikos gerbėjas, rūpinosi me-
nininkais. Be to, ma no mamytės pirmosios santuo-
kos vaikas buvo Eugenijus Paulauskas (žymus smui-
kininkas ir pedagogas), jis augo mūsų šeimoje. Mano
tėvas jį leido mokytis muzikos. Mūsų namuo se visada
skambėjo muzika. Bendra vome šeimomis, – iš tėve-
lio pirmosios santuokos augo du vaikai – būsimasis
garsus aktorius ir poezijos skaitovas Laimonas No-
reika ir pia nistė, fortepijono dėstytoja Laima No rei-
kaitė. Taigi augau meno mylėtojų ir dainuojančios
mamos šeimoje. Ten ir gimė mano daina.

– Ar tapdamas profesionaliu solistu turėjote idealą –
kaip norėtumėte dainuoti? 

– Per radiją girdėdavau Kiprą Petrauską, Juozą
Mažeiką... Vėliau Kip rą Petrauską galėjau pa mėg džio-
ti, – kai balsas subrendo, suvyriš kėjo. Kai tėvai per-
sikėlė į Vilnių, mo kiausi muzikos mokykloje, vėliau
įsto jau į Lietuvos konservatoriją (dabar Muzikos ir
teatro akademija). Pradžioje dainavimo mokiausi pas
tuo met muzikos mokyklos direktorių, dainininką An-
taną Karosą. Jis paruošė mane stoti į konservatori-
ją. Specialistas buvo kuklus, bet sugebėjo išsaugoti
mano balsą. Esu jam la bai dėkingas, kad nevertė ma-
nęs dainuoti sunkių kūrinių. Vėliau pe rė jau pas Kip-
rą Petrauską. 

– Įdomu, kokie prisiminimai liko apie Kiprą Petraus-
ką?

– Jis irgi nebuvo teoretikas. Jo dainavimo mo-
kykla eina iš labai toli. Jeigu aš esu K. Petrausko mo-
kinys, tai jis buvo S. Gabelio mokinys; S. Gabelis buvo
C. Everardi mokinys; C. Everardi buvo E. Garsia, sū-
naus, mo kinys; šis buvo E. Garsia, tėvo, mo ki nys. Tė-
vas buvo gimęs 1785 m. Taigi žinau, iš kur atėjo Kip-
ras Petrauskas ir iš kur atėjau aš. Jis yra labai daug
man davęs. Jau po ketvirto kurso ma ne pakvietė dirb-
ti į Operos teatrą. Ži no ma, man labai daug davė ir sta-
žuo tė Italijoje. Buvau laimingas žmogus ir turėjau pa-
kankamai proto nenuva žiuoti ten per anksti. Ir da-
bar sa viš kiams sakau – važiuokit, tik palaukit, kol įgy-
site praktikos. Papulti galit pas ką nors, kas jūsų bal-
są „sudirbs” visiškai. Dauguma italų pedagogų

Virgilijus Noreika. Mano daina gimė meno mylėtojų šeimoje

mėgsta uždirbti daug pinigų, aukodami atvykusius
jaunus dainininkus... 

– Kiek Jums tada buvo metų, kai Jūs išvažiavote į Ita-
liją?

– Tai buvo 1965 m. Man jau buvo trisdešimt. Aš-
tuonerius metus jau bu vau dainavęs Operos teatre.
Taigi su pedagogais man pasisekė. Bet pirmuoju savo
rimtu mokytoju laikau Antaną Norvaišą. Jis buvo
Vilniaus ir Lenkijos teatrų solistas (kažkodėl nebu-
vo priimtas į Kauno operą). Kai vėliau nuvažiavau
į La Scalą, supra tau, kad dainuoju tuos pačius pra-
ti mus kaip ir pas Norvaišą, kai man bu vo šešiolika.
Ta pati mokykla. Jį la bai vertinau. Pas jį aš mokiausi
dar prieš K. Petrauską ir prieš A. Karosą. Jį vėliau
pakvietė profesoriauti į Ry gos konservatoriją, ten jis
ir atgulė amžino poilsio. 

– Užauginote daug dainininkų. Žinome, kad Jūsų mo-
kiniai yra Ser gejus Larinas, Algirdas Janu tas, Euge nijus
Chrebtovas, Arūnas Mali kėnas, Arvydas Markauskas, Ed-
ga ras Montvidas-Prudkauskas, Laimo nas Pautienius, Aud-
rius Ru bežius, Jonas Sakalauskas, Bro nius Tama šauskas,
Merūnas Vi tuls kis, Vaidas Vyš niauskas, Min daugas Žemaitis,
Ilja Aksionovas ir kt. Ar skaičiavote, kiek jų tu rite?

– Ačiū Dievui, visi neblogai dai nuoja. Keli Eu-
ropoje yra žinomi dai ni ninkai (L. Pautienius, E.
Montvidas, A. Janutas, M. Žemaitis, M. Vitulskis, V.
Vyšniauskas – Europoje jo sceninis vardas yra Kris-
tian Benedikt, A. Luns kis ir kt.). Iš 42 pas mane bai-
gu sių (trys iš jų jau iškeliavo į Anapilį, vienas iš jų
– S. Larinas) keli dar dai nuoja ir dėsto. Ir visi gyve-
na iš daina vimo. 

– Ar yra skirtumas kur ir kam dainuoti? 
– Dabar aš labai daug dainuoju vadinamoje

provincijoje – nedi de liuo se miesteliuose, netgi kur
niekada gyvenime nebuvau buvęs. Provin cija labai
susitvarkiusi, susiremonta vusi kultūros centrus.
Vakar daina vau Virbalyje. Puiki saliukė, švaru,
salė – pilna klausytojų. Kiek miestelyje būna inteli-
gentų, jie visi sėdi ma no salėse. Aš dainuoju ne vie-
nas, su manimi kartu dainuoja mano moki nys Dai-
nius Puišys, puikus barito nas, spektakliuose dažnai
dainuodavo Liudas Norvaišas, Bronius Tama šauskas,
Arūnas Malikėnas (daugiau kaip pusė teatro solis-
tų yra mano mo kiniai). Operos teatre jau nebedai nuo-
 ju. Koncertuose mums akompa nuoja Lina Giedrai-
tytė arba dirigentas Vytautas Lukočius, mūsų kon-
certus veda muzikologas Viktoras Geru laitis. Kon-
certai praeina triuškinan čiai, susirenka pilnos salės,
klausytojai mums audringai ploja. Mes dai nuojame
be mikrofono, ir tai juos labai stebina. 

– Šią savaitę turite du koncertus. Ir taip visą laiką? Jūsų
dienotvarkė labai įtempta.

– Ne, ne visada, bet per mėnesį tris-keturis kar-
tus padainuoju. Kovo 11-ąją dainavau Londono lie-
tuviams Lietuvos ambasados kvietimu. Pirmą kar-
tą mano gyvenime suaugę žmonės sėdėjo prie scenos
ant grindų, nes dau giau vietos nebuvo niekur. Aš dai-
nuoju rimtai, didelė dalis būna ro mantinės muzikos,
pora lietuviškų ari jų. Dainuoju beveik tik lietuviš-
 kai. Garsas apie mūsų koncertus pa sklido po Lietu-
vą, tai važiuojam ir va žiuojam. 

– Ar turite mylimų kompozitorių?
– Šiandien atradau gerą kūrinį – visiškai ne-

dainuotą, ir autorė nežinoma – Karosaitė, – gaidos
pas mane gu li jau gal 30 metų. Man labai patiko teks-
 tas, sakyčiau, binkiškas. Visada pradedu nuo teks-
to – ar yra ką pasa kyti, ar nėra. Kai patraukia teks-
tas, tada žiūriu melodiją. Stengiuosi at ras ti vis ką
nors nauja. Paprastai kon certus pradedu nuo rimto,
ope rinio žanro, ir baigiu, pvz., „Švelnu mu”... 

– Mėgstate liaudies dainą.
– Jaunystėje konkurse esu gavęs aukso medalį

už liaudies dainos at likimą.

– Ar pats kada nors bandėte kom ponuoti melodijas?
– Kai studijavau chorvedybą, ban džiau. Dar tu-

riu gaidas, bet daugiau nebeturėjau laiko. Dainavau.

– Esate daug dainavęs Ameri kos lietuviams. Kokie pri-
siminimai?

– Fantastiški. Daug kartų daina vau Lietuvių Ope-
roje Čikagoje. Tai didelis renginys. Spektakliai pra-
eidavo triuškinančiai. Koks choras būdavo! Viskas
būdavo puikiai suorgani zuota. Kai kurie solistai nu-
važiuoda vome iš čia. Dar tarybiniais laikais (kai jau
buvo lengvesni metai, prie M. Gorbačiovo) sugebė-
jau į Ameriką iš vežti solistus (tais laikais buvau Ope-
 ros teatro direktorius). Vieną spektaklį dainavom su
Kauno teatro solistais, kitus – su Vilniaus. 

– Šiek tiek apie programą, ku rią ketinate pateikti kon-
certe Či ka goje.

– Pakvietė mane atvažiuoti su žmona, ir aš nu-
tariau į senatvę dar kar tą nukeliauti į Ameriką. Esu
pa sirinkęs apie 30 kūrinių, atliksiu gal 18–19. Planas
tradicinis – pradedu nuo lietuviškos muzikos; pora
Vaka rų Europos kūrinių; tada grįžtu į Europos
lengvąjį žanrą ir į lietuvišką lengvąjį žanrą. Tuo ir
baigsiu. Kon certe dalyvaus ir lietuvių išeivijos so listė
Gailė – Aldegunda, taip pat jos vyro Kęstučio Stan-
čiausko vado vaujamas džiazo ansamblis. 

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Audronė V. Škiudai tė

Po sėkmingo koncerto Bostone tenoras Virgilijus Noreika su sopranu Irena Milkevičiūte (k.) ir pianiste Gražina Lands -
bergiene. ,,Draugo” archyvo nuotr.
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Koncertas – intriga, siurprizas, atradimas. Taip orga-
nizatoriai prista to savo muzikinį projektą, kuris bus
parodytas balandžio 16 dieną, šeštadienį, 7 val. v. Wil-
lowbrook Ball room salėje. Prie staliukų susėdę žiūrovai
praleis puikų vakarą – gurkšnodami šampaną, jie ga-
lės klausytis aukščiausio lygio atlikėjų iš Lietuvos ir
Ame rikos.

Apie būsimą renginį „Draugui” pasakojo dainų at-
likėja ir kūrėja bei viena iš būsimo koncerto prodiu-
serių Aldegunda.

Ne tik Čikagos lietuvių, bet ir ame rikiečių mu-
zikos mylėtojams jau pažįstama lietuvė dai-
nininkė labiausiai džiaugėsi, kad į kvietimą

atvykti su savo programa iš Lietuvos mielai atsilie-
pė maestro Virgilijus Noreika. Garsiajam tenorui kon-
certo metu akompanuos pianistas ir dirigentas Al-
vydas Vasaitis. Legendinis daini nin kas parengė
dviejų dalių progra mą, kurioje skambės ne tik kla-
sikinė  muzika, bet bus ir populiarių dainų.

Projekte dalyvaus ir dar vienas svečias iš Lie-
tuvos. Tai žinomas  Lietu vos muzikos prodiuseris ir
kom  po zitorius Gediminas Zujus. „Gedi mi  nas rengia
ypatingą muzikinį siurpri zą, kurį atliks kartu su sty-
giniu orkestru. Renginio programą papuoš ir Sand-
ros Krumhorn Stasaitis vado vaujamos šokių studi-
jos ‘DanceDuo’ šokėjai”, – sakė Aldegunda.

Ji pati kartu su sutuoktiniu, Ame rikoje gerai ži-
nomu džiazo mu zikos kūrėju ir atlikėju Kęstučiu
Stan čiausku taip pat pasirodys programoje. K. Stan-
čiauskas ir muzikinė grupė „Streetdancer” atliks
džiazo kom pozicijų. Aldegunda dainuos pa čios su-
kurtų dainų. Tačiau didžiausias atlikėjos džiaugsmas
ir jaudulys – būsimi jos duetai kartu su Virgi lijumi
Noreika.

„Seniai svajojau apie bendrą koncertą su le-
gendiniu maestro V. No rei ka. Tačiau nedrįsdavau net
pagal voti, kad ši svajonė gali išsipildyti. Kartą apie
tai su Kęstučiu prasitarėme ge ram mūsų bičiuliui Ge-
diminui Zujui. Jis ir pasiūlė Maestro dalyvauti mū -
sų projekte. V. Noreikai mūsų suma nyta programa pa-
sirodė įdomi ir jis mielai sutiko. Pernai 80-metį at-
šventęs garsusis tenoras sakė, kad nori koncertuoti
Amerikos lietuviams, jau čia didelę atsakomybę
prieš juos. Jam ši kelionė yra labai svarbi, todėl at-
sakingai jai ruošiasi”, – sakė būsimo koncerto pro-
diuserė. Ji pridūrė, kad būsima programa bus pa-
rodyta ne tik Čikagoje, bet ir Los Angeles.

Į klausimą, kaip būdami skirtingose šalyse, jie-
du su Maestro repetuoja būsimus duetus, atlikėja nu-
sišypsojo: šiuolaikinės technologijos sutei kia tokią
galimybę. Kol kas kiek vie nas mokosi atskirai, o likus
tam tik ram laikui iki būsimo koncerto, už virs karš-
čiausias darbas, prasidės bendros repeticijos.

„Mes dažnai su Maestro V. No reika kalbamės te-
lefonu. Tie po kal biai yra ypatingi. Nors juose  pa-
prastai deriname būsimo koncerto deta les, tačiau kar-
tais jis man telefonu dainuoja. Pavyzdžiui paklausia,
ką ma nau apie vieną ar kitą kūrinį, kurį jis norėtų
atlikti projekte. Kartais aš prisipažįstu, kad tokio ne-
prisimenu. Tada maestro telefonu savo nepakarto-
jamu balsu užtraukia kokią ariją. Aš klausausi ir gal-
voju, kad tai, kas tą akimirką vyksta, yra nuostabu”,
– pasakojo Aldegunda.

Ar tai pirmas toks koncertas, ku riame sujun-
giamos Lietuvoje ir Ame rikoje gyvenančių atlikėjų
pajėgos? Dainininkė sako, kad  kartu su vyru jau yra
surengusi ir daugiau panašių projektų.

Pavyzdžiui „Babilonas”, kuria me dalyvavo G. Zu-
jus, bei Lietuvos bliuzo karalienė Arina.

Pasirodymai vyko Čikagoje, pres tižiniame „At-
heneum” teatre, taip pat New Yorke ir Brooklyne, Lie-
tuvos ambasadoje Washingtone. Šį lietuvių projektą
gana plačiai nušvietė Ame rikos spauda.

„Viską darome kartu su Kęstu čiu. Mes jau dešimt
metų kartu su juo esame scenoje. Jis mane, labai no-
rin čią dainuoti, priėmė ir daug ko iš mokė. O dabar
aš išgyvenu naują kūrybinį etapą. Maždaug prieš me-
tus pradėjau pati kurti dainas”, – pasakojo jauna mo-
teris.

Beje, talentingų muzikantų pora panašiai tiek pat
laiko kartu yra ne tik scenoje, bet ir gyvenime. Jie-
du kar tu augina tris vaikus – septynerių metų Ari-

ją, šešerių Ąžuolą ir dar vos dvejų Akmėją.
Aldegunda mano, kad kiekvieno didelio darbo

pradžia yra svajonė. Jeigu tau duota pasvajoti, tai bus
duo ta ir tą svajonę įgyvendinti. Tie sa, kad ir koks stip-
rus būtum, be kitų pagalbos nedaug pajudėsi.

Dainininkė pasidžiaugė rėmėjais, kurie patiki net
ir pačiais drąsiau siais jos ir Kęstučio projektais.

Tai JAV Lietuvių Ben-
druomenė (LB), Lietuvių
Fondas, „HMD Truc king
Inc.”, „Rodan + Fields Der-
ma to logic” su Daiva Malū-
kas, „Goodwill Financial”,
„Christos Fur and Leader
Salon” bei Vytautas Sruoga
su „AVS Prime Realty”. Šį
kartą daug gelbsti ir JAV
LB Krašto valdybos Kultū-
ros tarybos pirmininkė
Austėja Sruoga.

„Jeigu pati neturėčiau
vaikų, tik riausiai man ne-
būtų kilusi mintis, kad bū-
simo koncerto metu turime
pa sirūpinti žiūrovų atžalo-
mis. Mūsų su manymas –
atėjusių pasiklausyti kon  -
certo suaugusiųjų mažy-
lius užim  ti įdomia veikla.
Kad jie netruk dytų tėve-

Ruošiantis koncertui – repeticijos telefonu

liams džiaugtis muzika. No rėjau, kad kuo daugiau
mūsų draugų galėtų atvykti į koncertą. Todėl gal-
vojau ir apie jų vaikučius. Taip pat rū pinausi ir tuo,
kad salėje nuobodžiaujantys mažyliai neblašky-
tų  žiūrovų”, – pasakojo energingoji Aldegunda.

Ji pridūrė, kad tie muzikos gerbėjai, kurie ne-
turi kur palikti savo mažamečių (iki 12 metų) vai-
kų, gali drą siai juos atsivežti į koncertą. Ma žyliais
pasirūpins auklytės. Jų pri žiū rimi vaikai atokes-
niame nuo salės kambaryje galės užsiimti jiems įdo-
mia veikla: piešti, žaisti žaidimus, žiū rėti vaikiškus
filmukus, o  išalkę užkąsti tėvelių atneštų užkan-
džių. Tokia vieno vaiko priežiūra kainuos tik 15 do-
lerių.  

Pokalbio pabaigoje man kilo min tis paklausti,
kaip atsirado sceninis vardas Aldegunda. Gyvenime
šeima ir draugai atlikėją vadina jos tikruoju vardu
– Gaile. „Šį vardą gavau priimdama Sutvirtinimo sak-
ramentą. Tąsyk kunigas manęs paklausė, kokį šven-
tą vardą esu pasirinkusi. Aš to nebuvau padariusi,
todėl dvasinin kas man padavė storą knygą ir liepė iš
jos rinktis. Vos atsivertusi pirmąjį tos knygos puslapį,
perskaičiau Alde gundos vardą. Nenorėjau jokio
kito, tik to. Tada net neįtariau, kad tuo var du būsiu
vadinama ne tik per Sutvirtinimo sakramentą, bet
po dau gelio metų, kai pradės pildytis mano svajonės
ir aš dainuosiu scenoje”, – vieną iš daugelio nuosta-
bių gyvenimo istorijų papasakojo Aldegunda.

Daugiau informacijos internetinėje svetainėje
www.aldegundamusic.com.

Koncerto prodiuserė Aldegunda Džiazo mu zikos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Stan čiauskas
S. Ščedrinos nuotraukos

Kom  po zitorius Gediminas Zujus     

Koncertas abejingų nepaliks Rengėjų nuotraukos
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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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629

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 2016 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2016m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą



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
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,,Surašymo” Nr. 56 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: BERNIUKAS

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 56

išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Danutė Bobelis, Massapequa Park, NY

Gražina Santoski, Chicago, IL
Danguolė Macke vičienė. Palos Hills, 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. 

DAntŲ GYDYtOjAi

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
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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 – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

PARDUODA

Parduodami Jorkšyro terjerai. Yor-
kie, Teacup su dokumentais. Visi skie-
pai, garantija, dovanų krepšelis. 

Tel. 708-834-8104

Skaitykite 

,,Draugą”  greičiau!

www.draugas.org

SKUBIAI PARDUODAME
savo namą Lemon te – svetainė, valgo-
masis, virtuvė, 3 mie gamieji, 3 vonios, dar-
bo kamba rys, TV kambarys, skalbimo
kambarys, įrengtas rūsys, naujas oro vė-
sintuvas, naujas pečius („furnace”) ir „boi-
ler”,  naujas ,,humidifier”, ,,electrostatic fil-
ter”,   didelė terasa, didelis ap tvertas kie-
mas, 2.5 automobilių gara žas. Arti par-
duotuvių, PLC, mokyklų, greitkelių. Dėl in-
formacijos skambinti Indrei 

(630) 347-8527, 
el. paštas: 

indretijunelis@sbcglobal.net

ĮVAIRŪS

n Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų penktadieniais, šeštadieniais,
sekmadieniais.  Legalūs dokumentai, vairuo-
ja, patirtis, rekomendacijos. Tel. 708-465-
6854.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
708-571-8930

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu rusų ar lietuvių šeimoje.
Didelė patirtis. Gali pakeisti bet kurią
savaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus. Tel.
773-640-3559

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
ang lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
ga liais. Tel. 773-940-5264.

n Vyras ieško nebrangiai  išsinuomoti
studiją ar vieno miegamojo butą Lemont,
IL. Tel. 708-220-3202.

n Moteris ieško savaitgalinio žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja. Palikti žinutę. Tel.
224-766-9067.

n Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su grįžimu namo, su gy -
venimu arba  naktimis.  Didelė patirtis. Tel.
708-955-3690.

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

n Rūbų pataisymo parduotuvei Elmhurst
reikalinga patyrusi siuvėja. Tel. 773-329-
3273 arba 630-833-5633.
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4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

Statykime ,,Draugui” finansinę jėgainę
1994 m. sausio 12 d. tokiais žodžiais pirmasis Draugo fondo pirmi -

ninkas Bronius Juodelis kreipėsi į ,,Draugo” skaitytojus, nes išeivijos
spauda susidūrė su finansinėmis problemomis. Finansi nė našta užgulė
ne tik tuometinį ,,Draugo” dienraštį, bet ir kitus periodinius  leidinius.
Tad ir iškilo dilema – būti ar nebūti. Daug metų ,,Draugas” gyvavo tik
me tinių aukų rinkimo vajų, įvairių renginių bei tėvų marijonų iždo dė -
ka. Sumažėjus prenumeratorių skai čiui, ,,Draugo” ateitis tapo mig lota.
Tada dienraščio leidėjai ir redaktoriai, sveikindami skaitytojus su Nau -
jai siais 1994 metais, ir kreipėsi į juos prašydami: ,,Padėkite išbristi iš
finansinių  sunkumų, kad  laikraštis galėtų skaitytojus lankyti dar  dau -
gel metų”. 

1993 m. spalio 12 d. buvo įsteigtas Draugos fondas, siekiant užtikrin-
ti  tolimesnę ,,Draugo”  laikraščio leidybą. Draugo fondas yra ne pelno
sie kianti organizacija, o jo nariai savo aukas gali nurašyti nuo valsty-
binių mokesčių. Fondo nario mokestis – 200 dolerių, mažiau paaukoju sie -
ji  tampa fondo rėmėjais. Tolimesnis  laikraš čio ,,Draugas” leidimas  yra
gyvybiš kai būtinas ir  svarbus mūsų organizacijų veiklai, bendram lie tu-
vy bės išlaikymui išeivijoje. 

Šį kovą prasidėjo pavasario vajus. Tikimės, kad kaip niekad daug
skaitytojų atkreips dėmesį į mūsų prašymą remti ir stiprinti lietuvišką
laikraštį.

Draugo fondo skiltyje vajaus metu  yra skelbiamas rėmėjų sąrašas su
pavardėmis ir jų aukomis. Širdis apsala sulaukus stambesnės  aukos,
nors kiekviena auka yra laukiama ir sveikintina. 

Dažnai ,,Draugo” laikraščio puslapiuose skaitome apie lietuviškų
lituanistinių mokyklų veiklą, mato me nuotraukų, todėl būtų gražu ir
prasminga kiekvienai lituanistinei mokyklai užsiprenumeruoti ,,Drau -
gą” ir lietuvišku žodžiu auklėti jau ną ją kartą (juk mokinukams taip svar-
bu pamatyti save spaudoje).  

Būdami optimistai tikime, jog iki birželio 30 dienos dar prapliups šil-
tas ,,lietutis”, su kvepiančiu pavasario  vėju į Draugo fondo iždą iš įvai-
rių lietuviškų organizacijų ir skaitytojų atpūsdamas didesnes ar ma žes -
nes au kas. Atsiliepkite, mielieji, ,,Drau gas” jums atsidėkos!

Nepamirškite savo testamentuose įrašyti Draugo fondo vardą.

Aukas siųsti  DRAUGAS FOUNDATION 4545 W. 63rd Street., Chicago,
IL 60629. Aukos nurašomos nuo Fed. mokesčio ID 36-3916303.     

Marija Remienė       
DF tarybos pirmininkė

Su 225-200 dolerių:
Antanas ir Danutė Bobeliai, Mas-

sapequa Park, NY, garbės nariai,  iš
viso 1,600 dol.

Antano ir Vidos Gilvydžio šeima,
Homer Glen, IL, iš viso 225 dol.

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

Burr Ridge, IL, garbės nariai,  iš
viso 4,650 dol.

Irena Ancerienė, Porter, IN, gar-
bės narė, iš viso 3,600 dol.

Vidmantas ir Nijolė Raišiai, Mer-
cer Island, WA, garbės nariai, iš viso
2,800 dol.

Juozas Bernot, Union, NJ, garbės
narys, iš viso 2,280 dol.

Antanas Sužiedelis, Annapolis,
MD, garbės narys, iš viso 2,075 dol.,

Juozas ir Elona Vaišniai, North
Haven, CT, garbės nariai, iš viso 1,770
dol.

Algis ir Vaida Mikuckiai, La Ca-
nada, CA, garbės nariai, iš viso 1,625
dol.

Karolis Druseikis, Rochester, NY,
garbės narys, iš viso 1,400 dol.

Ričardas ir Jolita Klementavičiai,
Gulf  Breeze, FL, iš viso 770 dol.

Aldona Čingienė, Los Angeles,
CA, iš viso 640 dol.

Elena Barnet, New York, NY, iš
viso 525 dol.

Juozas ir Marija Gailos, Ellicot
City, MD, iš viso 500 dol. 

Daiva Miller, Indianapolis, IN, iš

viso 100 dol.

Su 75 doleriais:
Raminta Sinkienė, Lemont, IL,

garbės narė, iš viso 1,510 dol.
Feliksas Rekus, Durham, NC, gar-

bės narys, iš viso 1,025 dol.
Dr. Steponas ir dr. Giedrė Matai,

Independence, OH, iš viso 775 dol.

Su 50 dolerių:
Birutė Prasauskas, Lomita, CA,

garbės narė, iš viso 2,100 dol.
Dr. Eugenijus ir Regina Šilgaliai,

Willoughby, OH, garbės nariai,  iš viso
1,850 dol.

Juozas ir Birutė Kasperavičiai,
St. Petersburg, FL, garbės nariai, iš
viso 1,450 dol.

Ramunė Kubiliūtė, Evanston, IL,
garbės narė, iš viso 1,055 dol.

Alicia Solienė, Juno Beach, FL, iš
viso 920 dol.

Vytas ir Ramutė Petruliai, Frank-
lin, MI, iš viso 725 dol.

Stasys ir Aldona Bačkaičiai, Great
Falls, VA, iš viso 610 dol.

Janina Čekanauskienė,  Westlake
Village, CA, iš viso 450 dol.

Pranas ir Julia Zarankos, Livonia,
MI, iš viso 430 dol.

Bronė Volertienė, Delran, NJ, iš
viso 300 dol.

Algimantas ir Audronė Žemaitai-
čiai, Santa Monica, CA, iš viso 100 dol.

Liucija Hoffmanienė, Oak Lawn,
IL, iš viso 85 dol.

Alma Vilkas-Stočkus, La Canada
FLT., CA, iš viso 50 dol.

Violeta Valaitytė, Palos Hills, IL, iš
viso 50 dol.

Su 25 dolerių:
Rožė Ražauskienė, Dearborn Hts.,

MI, garbės narė, iš viso 1,595 dol.
Eugenija Kolupailaitė, Chicago,

IL, garbės narė, iš viso 1,325 dol.
Theresa ir Faustas Strolios, Oak

Forest, IL, garbės nariai, iš viso 1,200
dol.

Edmundas ir Erika Brooks, Cedar
Lake, IN, iš viso 240 dol.

Rimantas ir Danguolė Macke vi-
čiai, Palos Hills, IL, iš viso 155 dol.

Petras ir Barbara Kaustekliai,
Monrovia, CA, iš viso 25 dol.

Neringa Raila, Los Angeles, CA, iš
viso 25 dol.

Draugo fondas nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams

DF pavasario vajaus įnašai 

Atkelta iš 7 psl.
Gy vendama Gir džiuose ji galė-

sianti dažniau pa si džiaugti pasakišku
keliu pa lei Nemu ną tarp Jurbarko ir
Kauno; bus arčiau Trečiojo amžiaus
universitetas (TAU), kurio centras –
Jur barke ir kurio filiale Kaune ji buvo
pradėjusi dėstyti. Gyvulėliams bus
daugiau erd vės.

Vieną saulėtą 2013 m. rugpjūčio
dieną sėdėjome su Karile trobelės gon-
kose, tarp kabančių gėlių vazonų, prie-
šais beribius laukus ir gojelį kai rėje.
Po ilgo pasivaikščiojimo iki re montuo-
jamo namo Naujojoje gatvėje ir van-
dens rezervuaro netoliese stebėjome
saulėlydį. Kitą dieną vaišino mės pas
Baltrušaičių gimines, atsitik tinai at-
rastus Girdžiuose.

Šis Lietuvos kampelis, ypač lau kai
ir nuostabus horizontas virš jų, Kari-
lei buvo lyg déjà vu, sapne ar pa sąmo-
nėj išgyventas, kuriame ji jau tė si at-
radusi savo tėviškę. Girdžiuose Kari-
lė įsijautė į Lietuvos gamtą bei se zonų
kaitą, džiaugėsi žeme, augme nija ir
gandrais vasarą. Čia ji norėjo likti
visam laikui, čia susilaukti apsilan-
kančių dukrų su šeimomis.

Tačiau likimas Girdžiuose jai
lėmė labai trumpą gyvenimą: metus
minėtoje trobelėje ir pusmetį atre-
 mon tuotame name Naujojoje gatvėje
(su metų pertrauka Kaune). 2015 m.

rugsėjo mėn. Karilė „įkurtuvėms”
Gir džiuose labai skoningai išdailin-
tame, langų apsuptame namo prieky-
je priėmė kauniečių kompaniją. Vi sur
– meno darbai, knygos, patogūs bal dai,
augalai ties papūgų narvais, – „pana-
šu į rojų”, – pastebėjo prietelė Virginija
Čėplaitienė. Nuo spalio mė nesio iki
gruodžio Karilė dėstė meno ir anglų
kalbos kursus TAU, jau pa laipsniui
silpnėjant jėgoms. Pagaliau buvo diag-
nozuotas trečios stadijos vėžys, ir Ka-
rilė išvyko gydytis Ame rikon… Atro-
do, jog kelionė į Girdžius jai buvo lyg
kelionė į Itakę... Karilės šypsena pa-
lietė daugybę žmonių; jos atviras pro-
tas, rūpestingumas bei dosnumas pra-
turtino artimųjų ke lius.

Pasak el. žinutės iš Kauno, šių me -
tų kovo 31 d. Girdžių kultūros na-
 muose susirinko apie 60 žmonių iš
Kauno, Jurbarko ir Girdžių prisimin-
 ti a. a. Karilę Baltrušaitytę. Kalbėjo
Jurbarko meras Skirmantas Mocke vi-
 čius ir Girdžių seniūnas Darius Juo-
 daitis. TAU studentai dalijosi šiltais
prisiminimais apie mylimą dės tytoją.
Kiekvienas pakalbėjęs už degdavo po
žvakelę prie Jos nuotraukos. Smuiku
griežė Kęstutis Vasiliauskas. Svečiai
buvo pavaišinti Karilės mėgs tama ar-
bata bei saldumynais. 

Živilė Gimbutaitė

Karilę Baltrušaitytę prisimenant

Karilė Baltrušaitytė,  Nerija Linkevičiūtė ir Algirdas Gustaitis. Čikaga, 1971 m.

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą
daugelį metų! Draugo fondas

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 
www.draugofondas.org
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www.draugas.org/mirties.html

Atkelta iš 1 psl.

Antrojo mano vizito tikslas į Oma-
 hą nebuvo tiesiogiai susijęs su mano
muzikine profesine veikla.  Atvykau
čia vedama mokslinių inte resų, kaip
Šiaulių universiteto viešojo administ-
ravimo katedros dokto rantė pagal
Erasmus mainų programą Nebraskos
universitete gilinti mokslinių žinių,
kaupti mokslinės patirties.  Jau teko
aplankyti daugelį kultūrinių rengi-
nių, susipažinti su ryškiomis meno,
verslo ir mokslo asmenybėmis, stebė-
ti vietinę kultūrą ir įpročius, taip pat
pasakoti apie Lietuvą, jos kultūrą, tra-
dicijas.  Drau gai, likę Lietuvoje, dažnai
klausia: „kaip ten ta Amerika”?  „Ar
norėtum ten likti”? Atsakymas viena-
 reikšmiškas – visur gerai, kur nuo sta-
būs žmonės. Esu dėkinga likimui už
naujus draugus ir naują profesinę pa-
tirtį Amerikoje. 

Svečiuojantis svetur visada kyla
klausimų ir nuostabos, pvz. čia, Ame-
 rikoje, mane ypač domino kultūriniai
skirtumai, pvz., kitų kultūrų integra-
 cijos aspektai. Gyvenant Europoje kar-
 tais atrodo, kad afro-amerikiečių disk-
riminacija ar priėmimas aktualus tik
filmuose, arba kad tai kažkur toli ir jau
gal praeitas etapas, bet gy venant čia,
suvoki, jog laukia dar ilgas kelias, ku-
rio tikslas – užmirštos nuoskaudos ir
lygiavertis visų kul tūrų bendravimas. 

Susižavėjimą kelia aktyvus me ni-
nis ir kultūrinis gyvenimas, kul tūros
mecenavimas, finansinių problemų
meno srityje sprendimas.  Man asme-
niškai likimo dovana buvo pažintis su
Nellie (Nijole) Sudavičius-MacCallum,
kuri yra ne tik aktyvi Omahos Šiaulių
susigiminiavusiu miestu (Omaha Sis-
ter Cities Asso ciation – Omaha Friends
of  Šiauliai) komiteto narė bei Šiaulių
miesto garbės pilietė, bet ir Nebraskos
Šekspyro festivalio marketingo direk-
torė, trykš tanti kūrybiškomis idėjomis
ir unikaliais jų sprendimais. Viena iš
Nijolės idėjų buvo įtikinti Nebraskos
gubernatorių balandžio 23 dieną pa-
 skelbti „Kalbam šekspyriškai” diena.
Tą dieną žmonės prakalbę Šekspyro
frazėmis daugelyje kavinių ar resto ra-
nų Omahoje pamaloninami nemo ka-
mais gėrimais ar skanėstais.  Nuo sta-
 bi idėja ir paskata gilintis į istoriją, kal-
bą ir literatūrą. Tokių kūrybinių idė-
jų pavyzdžių labai daug. 

Žavi ir vietinės Lietuvių Bend ruo-
 menės lietuviškumo puoselėjimas. Teko
dalyvauti Omahos Lietuv ių Bendruo-
menės organizuotoje Lietu vos Nepri-
klausomybės šventėje, kurioje viskas
derėjo: ir informatyvi dalis apie Lietu-
vos politinę situaciją, ir muzikinė, me-
ninė dalis, ir galiausiai lietuviškos vai-
šės bei prisiminimai apie Lietuvą. 

Esu dėkinga galėjusi dalyvauti
Lietuvos konsulato Čikagoje organi-
zuotame Lietuvos Nepriklausomy bės
dienos minėjime, kuris buvo lyg Lie-
tuvos ir kitų muzikinių kultūrų in-
tegracijos šventė – nuo lietuviško folk-
loro iki Andaluzijos flamenco. 

Netrukus grįšiu į Lietuvą pasida-
linti savo įspūdžiais ir patirtimi.  Jau
laukia ilgai planuotos koncerti nės ke-
lionės į kitus kraštus.  Gegužės mėne-
sio pabaigoje su jaunosiomis savo stu-
dentėmis, „Sunny Girls” an sambliu
koncertuosime Sankt Peter burge, Ru-
sijoje.  Po to – koncerti nės kelionės į Vo-
kietiją, Liuksembur gą, Italiją. 

Džiaugiuosi, kad be savo moksli-
nės veiklos per muziką galiu integ-
ruotis į organizuojamus vietinius pro-
jektus, kurie reikšmingi ir čia gy ve-
nantiems, ir Lietuvai.  Tuo tikslu ba-
landžio 8 d. svečiavausi televizijos lai-
doje „The Morning Blend” Oma hoje, o
balandžio  12 d. Štrauso koncertų salėje
Nebraskos universitete Omahoje gro-
siu kartu su universiteto kameriniu or-
kestru, balandžio 16 d. laukia kank lių
muzikos solo rečitalis, skirtas miestų
partnerių komiteto lietuviš kos liaudies
medžio skulptūros projektui „Saulės
takas” paremti. Galiausiai paskutinę
savo viešnagės die ną, gegužės 6-ąją,
penktadienį, dar norėčiau pasveikin-
ti visas mamas – esamas, būsimas,
sie los mamas su Motinos diena.  Visus
kviečiu atvykti į „Sielos” galeriją Pa-
saulio lietuvių centre Čikagoje ir pa-
klausyti muzi kos, kuri, kaip gerbiamas
prof. dr. A. Vyžintas įvardijo, yra „sie-
los medi tacija”. Kanklėmis bus atlie-
kami pa tys gražiausi kūriniai, kurių
dėka keliausime po skirtingas šalis Lie-
 tuvą, Prancūziją, Ispaniją, Kiniją…

Kristina Kuprytė

K. Kuprytė – profesionali kanklinin -
kė. Daugiau informacijos apie ją: https://
www.facebook.com/Kristina.Kankles/ 

– Redakcija

„Saulės takas” atidarymas (iš k.): skulptorius Aurimas Šimkus, kank lininkė Kristina Kup-
rytė, dr. Ge diminas Murauskas, LR ambasadorius Rolandas Kriščiūnas, Omaha miesto merė
Jean Stothert. A. Praičio nuotr.

Mano patirtis Amerikoje

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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

ĮČikagos Royal George Theatre sugrįžta ypatingas spektaklis,
trumpai rodytas praėjusių metų rudenį – ,,Hershey Felder as
Irving Berlin”. Legendinį kompozitorių, ,,God Bless America”,

,,White Christmas”, ,,Easter Parade” ir kitų hitų autorių scenoje
įkūnija aktoriaus ir pianisto talentą savyje vienijantis Hershey Fel-
der. Šis garsus kanadiečių atlikėjas, kompozitorius, režisierius, dra-
maturgas savo muzikiniais monospektakliais apie George Gersh-
win, Leonard Bernstein, Franz Liszt ir kt. jau spėjo pakerėti visą
pasaulį. ,,Irving Berlin” – neabejotinai vienas geriausių šioje serijoje.
Ilgas (Berlin išgyveno 101 metus) ir įdomus 1 500 dainų autoriaus
gyvenimas, išjaustas, papasakotas ir sugrotas Felder, prasisuka pro
mūsų akis kaip trumpa ir neįtikėtina pasaka. 

,,Draugas” siūlo jums ypatingą dovaną – užsakykite laikraštį
(spausdintą arba internetinį) savo draugams, kaimynams, gimi-
nėms, ir mes padovanosime jums du bilietus į ką tik istoriniame
Čikagos Royal George Theatre pradėtą rodyti nepaprasto žmogaus
nepaprastą gyvenimo istoriją – spektaklį-koncertą ,,Hershey Fel-
der as Irving Berlin”. Pasiūlymas galioja ir užsakius angliškąjį lei-
dinį ,,Draugas News” su priedu ,,Lithuanian Heritage”.

Kreipkitės į Audronę Kižytę tel. 630-805-1404 
arba el. paštu: AudreyKizys@gmail.com 

Įteikite dovaną sau ir savo artimiesiems! 

,,Draugas” siūlo

Dviguba dovana – ,,Draugas” ir spektaklis
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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

Skaitykite ,,Draugą”  greičiau!  •  www.draugas.org

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
balandžio 10 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių visus kviečia į parapijos salę, kur
Tomas Astrauskas suteiks informacijos apie
žemės mokesčius. Vaišinsimės kibinais ir ka-
vute.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius balandžio 13 d, trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite filmą apie Vilniaus apy-
linkių muzikinę ir kultūrinę praeitį ,,Vizijos
ir tikrovė”. 

� Balandžio 16 dieną, šeštadienį, 2 val. p.
p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
South Pulaski Road, Chicago, IL, 60629)
vyks Californijoje gyvenančios lietuvių kilmės
amerikiečių rašytojos Birutės Putrius knygos
„Lost Birds” pristatymas.

� Visus maloniai kviečiame į Jaunimo cent-
ro metinį susirinkimą, kuris vyks balandžio
17 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. Re-
gistracija prasidės 11:30 val. r. Jaunimo
centro Čiurlionio galerijoje, 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago, IL 60636.

� Korp!Giedra visus kviečia į rašytojo An-
tano Vaičiulaičio minėjimą, kuris vyks ba-
landžio 17 d., sekmadienį, PLC didžiojoje
salėje. Pradžia 12:45 val. p. p. Programo-
je – ištraukos iš Vaičiulaičio raštų: romano
,,Valentina”, ,,Italijos vaizdai”, ,,Pasaka
apie gerą senelį, nykštuką Ulduką ir milži-
ną Žaliapūgį” ir kt.

� Lietuvių rašytojų draugija balandžio 24
d. 2 val. p. p. Jaunimo centro Čiurlionio ga-
lerijoje rengia tradicinę ,,Poezijos pavasario”
literatūrinę popietę. Programa bus pa-
skelbta vėliau. Visi kviečiami dalyvauti.

� JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto
apylinkės valdybos ataskaitinis susirinkimas
vyks balandžio 24 d. 12:30 val. p. p. Pa-
saulio lietuvių centro pokylių salėje. Visus
JAV LB Lemonto apylinkės narius kviečia-
me aktyviai dalyvauti. Bus kavutė ir vaišės.

� Gegužės 1 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
Jaunimo centro didžiojoje salėje Motinos die-
nos proga vyks Lietuvos bardo Vyganto Kaz-
lausko koncertas. Dalyvaus gitaristas Tomas
Varnagiris bei akordeonistas Martynas Nor-
vilas. Koncerto lėšos bus skiriamos Čikagos
lituanistinei mokyklai.

Profesoriaus A. E. Senn pagerbimas
Š. m. kovo 8 d. mirė University of Wisconsin,
Madisone istorijos fakulteto profesorius eme-
ritas Alfred Erich Senn. Profesorius Senn dau-
gelį metų dirbo mokslinį darbą ir ypač pasi-
žymėjo moksliniais darbais apie Lietuvą ir
Lietuvos istoriją. Jis buvo Madisono-Vilniaus
susigiminiavusių miestų komiteto narys. 

Balandžio 12 d., profesoriaus Senn gimimo dieną,
ruošiamas jo pagerbimas Madison Club 

(5 East Wilson Street, Madison, Wisconsin, 53703).

Pagerbimas, kurį organizuoja profesoriaus šeima, vyks nuo 5 val. p. p. iki 10
val. v. Profesoriaus Senn gyvenimo ir darbų apžvalga – 7 val. v. Bus vai-
šės. Kviečiami visi profesoriaus bičiuliai ir gerbėjai. Apie dalyvavimą praneš-
ti Ann Senn tel. 612-801-9308 arba  el. paštu:  annsenn.us@gmail.com.
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