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Šokių šventė 
jau čia pat – 10 psl.

Balta žydėjimo nuojauta – 4 psl.

Nacionalinė kampanija „Už saugią Lietuvą”

Užsienio reikalų ministerijoje balandžio 14
dieną, ketvirtadienį, pristatyti 1924–1974 metų
archyviniai dokumentai iš Lietuvos genera-

linio konsulato New Yorke, kurie ilgus metus buvo
saugomi Amerikos lietuvių kultūros archyve tiesiog
dėžėse nuo bananų. Užsienio reikalų ministro Lino
Linkevičiaus teigimu, ši medžiaga bus įdomi ne tik

istorikams, bet ir savo giminės šaknimis besido-
mintiems žmonėms.

Šių metų vasarį Lietuvą pasiekė daugiau kaip 60
dėžių archyvinių generalinio konsulato New Yorke
dokumentų – tarnautojų pranešimų, palikimo ir
pasų bylų, laikraščių straipsnių, raštų Lietuvos ir už-
sienio institucijoms, taip pat nuotraukų. – 3  psl.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienį, ba-
landžio 18 dieną, paskelbs ilgalaikės naciona-
linės kampanijos „Už saugią Lietuvą” pradžią.

Prezidentės inicijuota plati kampanija telks Lietuvos
žmones, kurie savo iniciatyvomis ir darbais mažins
smurtą, žalingas priklausomybes, savižudybes ir ska-

tins įvaikinimą. 
Pasak Prezidentės, destruktyvūs veiksniai daro

žmones pažeidžiamus, stabdo valstybės pažangą,
kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir atitolina
mūsų visų gerovę, todėl toliau delsti nebegalima.

– 2 psl.

Prezidentė D. Grybauskaitė su kampanijos ambasadoriais.  LR Prezidento kanceliarijos nuotr.

Archyviniai konsulato dokumentai pristatyti Lietuvoje

Užsienio reikalų ministerijoje pristatyti 1924–1974 metų archyviniai dokumentai iš Lietuvos generalinio konsulato New Yorke.
URM nuotr.



Die vą, bet ir save. Vienas teo logas gan
tiksliai nustatė mūsų asme ninių ir
mūsų bendruomenių – šei mų, parapi-
jų problemų šaknį – šiandien yra ne-
mažai Jėzaus gerbėjų, o taip trūksta Jo
sekėjų. Ir iš tikrųjų – kol žvelgiu į Jė -
zų, Jo žodžius, Jo mo kymą iš vertinimo
komisijos nario pozicijų – tol savimi įti-
kėjęs naikinu Gyvenimą. Tik išdrįsus
palikus viską – savo išankstines nuo-
statas, tvirtus principus, įprotį aiš-
kinti, o ne klau sy tis, tik palikęs savo
nuomonę ir pla nus – tik apsisprendę
sekti Jėzumi, siekti išpildyti Jo valią, –
mes prade dame gyventi išliekantį, ver-
tingą, amžinąjį gyvenimą. 

Niekas jų neišplėš iš mano ran-
 kos, – pažada Jėzus. Šie Jo žodžiai te su-
 ramina mūsų širdis – su Jėzumi – Jo
klausydami ir Jam paklusdami mes ne-
nugalimi. Saugumas Jo del nu ose... tik-
ras... amžinas...

KUN. KĘSTUTIS DVARECKAS

Evangelija pagal Joną
Jn 10
27 Manosios avys klauso mano balso;
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane.
28 Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą;
jos nežus per amžius,
ir niekas jų neišplėš iš mano rankos.
29 Tėvas, kuris man jas davė,
yra aukščiau už viską,
ir niekas jų neišplėš
iš Tėvo rankos.[i2]
30 Aš ir Tėvas esame viena.

Manosios avys klauso mano bal so...
ir jos seka paskui mane, – sako mums
Jėzus pirmosiomis šios dienos eilutė-
mis. Šie žodžiai yra skausmingas kvie-
timas atpažinti realybę ir joje iš nau-
jo apsispręsti klausytis Jėzaus,  nes tai

vienintelis kelias iš visų mū sų akli-
gatvių į trokštamą tikrąją lai mę. Juk
jei išdrįstame būti sąžiningi patys su
savimi – tikrai per dieną priim dami
sprendimus, apsispręsdami neretai ig-
noruojam Dievo Žodį, spren džiam, pa-
klusdami savo įgeidžiams, baimėms,
norui kitiems bet ko kia kaina patikti,
laikinos naudos sie kimui, norui pri-
tapti ir t. t. Vadovau jamės gyvenime be-
gale principų ir esam pratę į Dievą
kreiptis tik kriti niais atvejais. Kurį lai-
ką būnam šalia Jo, mėginam klausytis
ir paklusti, va dovautis Jo mokymu – o
gyvenimui pagerėjus (o tai visiškai na-
tūrali se kimo Jėzumi pasekmė) vėl iš
naujo ne jučia nuo Jo nutolstam. Gy-
venam kartais ne tik ignoruodami,
bet net nesugebėdami atpažinti Jo bal-
so – turim ausis, bet negirdim, turim
akis, bet nematom, turim širdis, o ne-
 jau čiam... Ir taip skriaudžiame ne tik
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GANY TOJO  ŽODIS

IV Velykų sekmadienis – maldų už dvasinius pašaukimus diena
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Neseniai JAV lankęsis kun. Kęstutis Dva-
reckas  vadovauja ,,Caritas” priklausomų as-
menų bendruomenei ,,Aš esu”.

Atkelta iš 1 psl.

Vien praėjusiais metais
kas valandą buvo re-
gistruojama po pen-
kis pranešimus
apie smurtą
artimoje ap-
l i n k o j e .
Apie 19
t ū k s t .
v a i k ų
kasdien
yra per
žingsnį
nuo nelaimės, nes auga socialinės
rizikos šeimose. Tokių šeimų yra
tiek, kad netilptų net į „Žalgirio" are-
ną. Daugiau kaip 3 tūkst. vaikų vis
dar gyvena sovietmetį menančiuose
globos namuose, kas trečias mokinys
patiria patyčias. Mūsų šalis yra tarp
pirmųjų Europos Sąjungoje pagal su-
vartojamo alkoholio kiekį ir pagal sa-
vižudybių skaičių.

Prezidentės teigimu, socialines
problemas būtina kelti į valstybinį
lygmenį ir į jų sprendimą įtraukti vi-
sas institucijas, savivaldybes, eks-
pertus, nevyriausybines organizaci-
jas, bendruomenes, verslininkus, mo-
kyklas, dvasininkus, žiniasklaidą.
Šis bendras darbas turi tapti nacio-
naliniu prioritetu. 

Prezidentės inicijuojamos kam-

panijos ambasadoriais tapo muzi-
kantai Andrius Mamontovas ir

Marijonas Mikutavičius,
žurnalistai ir laidų

vedėjai Edita Mil-
dažytė, And-

rius Tapi-
nas, Rūta

M i k e l -
k e v i -
čiūtė,
Min-
d a u -
g a s
S t a -

siulis, kunigas Kęstutis Dvareckas,
atlikėjas ir socialinių projektų da-
lyvis Liaudanskas-Svaras, daili-
ninkai Algirdas ir Remigijus Ga-
taveckai, „radistai" Jonas Nainys
ir Rolandas Mackevičius. 

Pirmadienį pradės veikti šiai
nacionalinei kampanijai sukur-

tas interneto puslapis
www.uzsaugialietu-
va.lt ir „Facebook” pa-

skyra. Juose kiekvie-
nas galės dalintis idėjomis,

atliktais darbais, kurie galėtų tapti
įkvepiančiais pavyzdžiais ir kitiems
žmonėms, bendruomenėms bei orga-
nizacijoms prisijungti prie jau vei-
kiančių iniciatyvų.

ELTA

Šią savaitę su darbo vizitu Washingtone besilankantys Lietuvos Kraš-
to apsaugos ministras Juozas Olekas (d.) ir Seimo opozicijos vadovas
Andrius Kubilius (k.) susitikime su JAV Senato Užsienio reikalų komi-
teto nariu Cory Gardner (v.) aptarė tarptautinio saugumo klausimus.   

LR ambasados Washingtone nuotr.

„Už saugią Lietuvą”
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NuOmONėS, kOmeNTArAI

ROMAS KILIKAUSKAS

Savo laiku kairiųjų partijų atstovas, Seimo naciona-
linio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, a. a.
Vytautas Petkevičius aiškino, kad Lietuvai nereikia ka-
riuomenės, nes jis nematąs jokio pavojaus.

Vėliau dar vienas buvęs kairiųjų Krašto ap-
saugos (KA) ministras Li nas Linkevičius, grį-
 žęs iš tarnybos NATO būstinėje, vi sus įtiki-

nėjo, kad Lietuvai reikia tik „mažos, geros, profe-
sionalios kariuo menės”. Tada va dovaudamas kraš-
to apsaugai pri ėmė sprendimą panaikin ti tuo metu
jau Klaipėdos regione veikusią Va karų brigadą „Že-
mai ti ja”, kuri buvo pradėjusi organizuoti te ritorinę
ap saugą ir integruoti akty vų rezervą  Krašto ap-
saugos savanorių pajėgų (KASP) rinktines.

Besitęsiant socialistiniam šalies valdymui, 2008
metais tuometinis ir dabartinis KA ministras Juo-
zas Ole kas panaikino „šauktinių kariuome nę” (pri-
valomąją karinę tarnybą) kaip atgyveną, bet dabar
dėl to jam ne gėda ir jokios atsakomybės dėl to kio savo
politinio trumparegiškumo jis nemato. Akivaizdu,
kad buvę Lie tuvos komunistai ir LDDP-istai, ku rie
dabar vadinasi socialdemokra tais, be jokios baimės
ir sąžinės žlugdo krašto apsaugą ir demagogiškai gi-
riasi, kad jiems rūpi Lietuvos vals ty bės gynyba. Jie
norėtų, kad visi pa mirštų, jog jiems valdant apie 2
proc. nuo Bendro vidaus produkto (BVP) kariuo-
menės finansavimą buvo tik kalbama, o realiai Lie-
tuvos kariuo me nei (LK) skirtos lėšos tik mažėjo. Da-
bar KA ministras vis giriasi didėjančiu finansavi mu,
tačiau kas paskaičiuos, kaip tikslingai tie pinigai pla-
nuojami gynybai stiprinti, o ne kitiems tikslams?

Keista, o gal ir ne, kad net dabar, suvokus, koks

pavojus gresia iš Rytų kaimyno, kairiųjų vyriausy-
bė nesijau dina dėl vis dar per mažo kariuo menės fi-
nansavimo. Nors visi žino, kad batalionai kariais ne-
užpildyti, kad tik apie 4 500 rezervo karių organizuoti
į rinktines ir prastai aprūpinti; visiems akivaizdu,
kad karininkai ir kariai, išėję į atsargą, vis dar ne-
organizuoti į rezervo karinius vienetus (komandas).
Pirmos kadencijos metu vietoj modernių ginklų mi-
nistras Ole kas pirko nereikalingus šarvuotus sunk-
vežimius SISU. Kada NATO sąjungininkai išreiškia
susirūpini mą dėl mažo kariuomenės finansavimo,
kairiųjų vyriausybė jau eilinį kar tą duoda pažadus
didinti, bet iki šiol tai vis likdavo pažadais. Žiūrėsi -
me, ar ir vėl tas pasikartos.

Tenka tik apgailestauti, kad esant tokiai rimtai
saugumo situacijai, ministras J. Olekas ne tik ne-
pripažįsta savo klaidų, bet dar įžūliai kal  tina buvu-
sią KA ministrę Rasą Juk nevičienę, kuri KAS val-
dė pasau linės krizės laikotarpiu, šaiposi iš bu vusio
kariuomenės vado gen. Jono Kronkaičio už spren-
dimus, padarytus jų kadencijos metu. Juk kaip pa-
 tyręs politikas jis tikrai žino ir su pranta, kad, jeigu
savo laiku tiek mi nė tų asmenų, tiek buvusio KA mi-
nistro Česlovo Stankevičiaus sprendimai būtų nuo-
sekliai vykdomi, šian dien Lietuva turėtų ne tik ge-
rai išvys ty tą kariuomenę, bet ir apmokytą, orga ni-
zuotą kariuomenės rezervą, kuris būtų paruoštas per
trumpą laiką šalies karinei mobilizacijai.

Manau, kad kairiesiems politi kams būtina pri-
minti, jog per 4 metų kadenciją, labai efektyviai pla-
nuoda mas krašto apsaugai skirtą finan sa vimą, bu-
vęs ministras Č. Stankevi čius puikiai atstatė kairiųjų
vangiai kurtą kariuomenę, padėjo tvirtus ka riuome-
nės pamatus ir įvairiapusiai paruošė ją integruoti
į NATO. Žino, bet sąmoningai painioja procesus.

Socialdemokratai, perėmę vado va vi mą krašto

apsaugai, visą laiką kėlė šūkį, kad „Lietuvai reikia
tik mažos, geros, profesionalios kariuo menės”, ir net-
gi kaltino gen. Kron kai tį per didelėmis ambicijomis,
kad jis norįs didelės, supraskit, blogos ka riuomenės.
Argi tai ne karinės gynybos ardymas?

J. Olekas yra teigęs, jog J. Kron kaitis esą nori 170
tūkst. šauktinės kariuomenės. Klausimas, ar mi-
nistras nesuvokia skirtumo tarp kariuo me nės re-
zervo ir aktyvios kariuo me nės, ar klaidino visuo-
menę? Gen. Kronkaitis niekada to nesiūlė. Jis lai kėsi
nuostatos, kad Lietuvai yra būtinas parengtas ir or-
ganizuotas kariuo menės rezervas, ir pateikdavo to-
kių pavyzdžių, kaip Suomija, Norvegija, Švedija, Švei-
carija ir Izraelis.

Noriu atkreipti visų dėmesį, kad Suomija, 5,3
mln. gyventojų valstybė, turi 350 tūkst. organizuo-
tą kariuome nės rezervą. Sukaupti tokio dydžio re-
 zervą trunka daugelį metų. Efekty viausias rengimo
procesas – kurti struktūrą iš į atsargą išėjusių
šauktinių karių ir profesinės tarnybos ser žantų
bei karininkų. Tai per daug metų pasiteisinusi ka-
rinė praktika visame pasaulyje. Atrodo, kad KA mi-
nistras neturi nei supratimo apie krašto gynybą, nei
jos atei ties vizijos.

Šiandieninės sociologinės ap klau sos rodo, kad
piliečiai pritaria privalomajai karinei tarnybai,
nes mato realias grėsmes iš Rytų. Todėl labai svar-
bu, kad ateinantys rinkimai į Seimą ir Vyriausybę
būtų sėkmingi atsakingiems ir kompetentin giems po-
litikams, kurie sąžiningai rū pintųsi Lietuvos sau-
gumu ir žmo nių gerove.

Romas Kilikauskas – JAV atsargos pulkinin-
kas, buvęs KAM viceministras.

Alfa.lt

Neatsakinga ir krašto gynybą žlugdanti kairiųjų politika

Atkelta iš 1 psl.

„Dokumentai ne tik biurokratiniai, bet ir susiję su tremtinių, disidentų gy-
venimu – straipsniai, laiškai. Čia yra nepaprastai įdomi medžiaga ne tik isto-
rikams, bet ir visuomenei”, – pristatymo metu sakė L. Linkevičius.

Pirmoji dokumentų iš New Yorko konsulato dalis Vilnių pasiekė dar 1996
metais. Anot Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriaus Daliaus Žižio,
šiemet gautą medžiagą iš pradžių peržiūrės ir susistemins archyvo darbuoto-
jai, o vėliau jie bus prieinami plačiajai visuomenei. D. Žižio teigimu, didžioji
dalis užsienyje buvusių ir su Lietuva susijusių archyvinių dokumentų jau yra
sugrąžinti.

„Tačiau yra labai daug žymių visuomenės veikėjų dokumentų – rašytojų,
menininkų – kurie dar saugomi užsienyje. Manau, kad laikui bėgant jie turė-
tų grįžti”, – sakė D. Žižys.

Lietuvos konsulatas New Yorke įsteigtas 1923 m. liepos 16 d. Nuo 1926 m. kon-
sulatas tapo Lietuvos generaliniu konsulatu. Atstovybė teikė pagalbą Lietuvos
piliečiams JAV ir Kanadoje. Kita svarbi konsulato veiklos sritis buvo infor-
macijos apie Lietuvą skleidimas, prekybinių, kultūrinių ryšių užmezgimas ir
skatinimas, bendradarbiavimas su lietuvių išeivija, kitų šalių diplomatais ir
organizacijomis. 

ELTA

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai: 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Archyviniai konsulato dokumentai pristatyti Lietuvoje

Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus teigimu, ši medžiaga bus įdomi ne tik istorikams, bet ir savo giminės šak-
nimis besidomintiems žmonėms. URM nuotr.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius
Žižys. Martyno Ambrazo  nuotr.
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Keramikės Noros Aušrienės ir gamtos
fotografės Genutės Markauskienės

personalines parodas  aplankius

GIEDRĖ VENCIUS

Balandžio 9-osios vakarą „Sielos” galerija Pasau-
lio lietuvių centre meno mylėtojus viliojo į per-
sonalinę keramikės Noros Aušrienės parodą. Me-

nininkė šilta „Sielos” galerijos erdve dalijosi su dar
kovo19-ąją atidaryta gamtos fotografės Genutės Mar-
kauskienės fotografijų paroda, tad svečiai patyrė įvai-
riapusišką derinį – vazos ir augalai, lyg balta žydėjimo
nuojauta.

Porcelianinės vazos – aukštesnės ir žemesnės, kai
kurios lengvai pasvirusios kabojo, o kitos rikiavosi, pri-
mindamos jautrų prisilietimą prie šlapio porceliano, iš-
džiūvusio sauso molio trapumą, lipdymo procese
gimstantį pojūtį ir nepalaužiamą glazūros tvirtumą. Pir-
mąsias savo personalines parodas N. Aušrienė suren-
gė dar Lietuvoje 1990-aisiais, 1991-aisiais ir 1992-aisiais,
o atvykusi į Čikagą – nuo 1992-ųjų surengė keletą ir čia,
nors dažniausiai dalyvauja ir kuruoja grupines parodas,
susijusias su kokiu nors įvykiu ar renginiu lietuvių ben-
druomenėje. 

Fotografė Genutė Markauskienė fotoaparatą at-
rado dar vidurinės mokyklos laikais, labai dažnai da-
lyvauja Čikagos apylinkėse vykstančiose autorinėse ir
bendrose parodose, yra dalyvavu-
si ir Vokietijoje vykusioje parodoje,
menininkės darbus panaudojo sta-
tant TV serialą „The Boss”, tačiau ši
paroda lietuvių bendruomenėje
tapo pirmąja. Gamtos pokyčių ste-
bėjimas ir įamžinimas – tai gali-
mybė išsamiau susipažinti su su-
pančia aplinka. Randant tinkamą
apšvietimą ir teisingą kampą, fo-
toaparato pagalba išryškėja ob-
jektų atspalviai ir tekstūra, prasi-
skverbiama į būties klodus ir įkve-
piama augalo jautrumo.

Trapaus porceliano paroda,
pavadinimu „Balta”, ir gėlių nuo-
traukos, leidžiančios įžvelgti jų gro-
žį – „Žydėjimo nuojauta” – dviejų
menininkių, dirbančių skirtingose
srityse, trapių ir moteriškų, sudė-
tingų, nors kartu ir paprastų – No-
ros Aušrienės ir Genutės Mar-
kauskienės pamąstymai apie kū-
rybą ir gyvenimą.

TeLkINIAI

Balta žydėjimo nuojauta
Astos Zimkienės ir Noros Aušrienės nuotraukos 

– Nora, kas Jums yra porcelianas, tai – spalva, tra-
pumas, skaidrumas, švarumas..?

– Dirbu išskirtinai tik su porcelianu gal nuo 1994-
ųjų. Mane žavi porceliano plastika ir medžiagos su-
btilumas, nors tai medžiaga, kuri taip pat gali būti
labai įvairi. Aš dirbu su lipdomuoju. Studijų metais
(menininkė baigė M. K. Čiurlionio menų gimnaziją
ir Vilniaus menų akademiją. – Red.) esu išbandžiu-
si įvairias keramikos atlikimo technikas, tačiau li-
kau prie pačios primityviausios (juokiasi), dar ne-
išradus žiedimo rato – lipdymo rankomis, kurios ne-
keičiu daugybę metų. 

Tai yra gerokai ilgesnis procesas, negu, tar-
kim, žiesti ant rato. Lipdydamas ir liesdamas molio
šukę palieki ilgalaikį pėdsaką, gali matyti pirštų at-
spaudus ir natūraliai leisti porceliano šukėms susi-
lieti. Darbas niekuomet nebus idealiai simetriškas
ar vienodas, kaip ir gamta, nes matyti medžiagiš-
kumas, sueižėjimas, nelygios linijos, klaidos, – visa
tai man yra gražu.

Be to, žaviuosi porceliano spalva, kaip ji atspindi
šviesą tik išdegus po pirmojo degimo ir vėliau – jau
su glazūra, kuri ant balto paviršiaus, jei tai spalvo-
ta, – švies visu intensyvumu. Esu padariusi keletą
darbų ir be glazūros, dėl ko buvę mano mokytojai
man tikrai nusuktų galvą (juokiasi), nes techniškai
to daryti negalima. Bet man gražu ir nieko ne-
trūksta – neglazūruotas, baltas porceliano paviršius
pulsuoja švelnumu ir gyvybe. 

– Genute, o kas Jus labiausiai žavi kūrybiniame pro-
cese?

– Kai fotografuoju gamtą, augalus, labiausiai žavi
detalės. Man fotografija paįvairino chemijos inži-
nierės kasdienybę; daug laiko praleidau betyrinė-
dama objektus per mikroskopą. Todėl mano išlavinta
akis pastebi daugiau detalių (šypsosi). Tačiau ne tik
tai – užburia galimybė fotografijos pagalba perteik-
ti akimirką trunkančius gamtos sukurtus orna-
mentus – žiedlapio gležnu mą, naujo daigo trapumą,
gamtoje vyraujančią bei nusistovėjusią harmoniją.
Fotografuojant pastatus užburia architektūros de-
talės, simetrija, autoriaus architektūriniai spren-
dimai įvelkant statinį į aplinkos, gamtos rūbą.

– Dar visai neseniai fotografija nebuvo laikoma
menu, ne taip jau seniai pradėta to mokyti menų mokyk-
lose. Ar teko šio amato mokytis?

– Taip, baigiau New York Photography Institu-
te, dalyvauju seminaruose (work shops), prenume-
ruoju periodinius leidinius, perku fotografijos va-
dovėlius ir daug laiko praleidžiu internete, ieškodama
atsakymų į iškilusius klausimus. 

– Nora, ar Jums porcelianas yra tik BALTA? ar ši tra-
pi medžiaga turi ir kitokią viziją?

– Esu padariusi nemažai ir spalvotų darbų, ta-
čiau šiandien labiau mėgstu baltą, gal tai atspindi
mano vidinę būseną? Man patinka minimalizmas.
Balta spalva taip pat minimalistinė, tačiau turinti at-
spalvių, o ypač glazūros pagalba galima modeliuoti
faktūras, paviršiaus blizgėjimą, o gal apsistoti prie
matinio. 

– Genute, kaip Jūs save
randate būtent tokioje meno ni-
šoje?

– Neturiu paaiškinimo,
kodėl būtent fotografija ir
būtent gamtos bei aplinkos.
Viskas išeina labai natūra-
liai, nieko neieškant, savai-
me. Taip pat man labai įdomi
yra ir architektūros fotogra-
fija. Kitų fotografijos sričių
nesu bandžiusi, o apie pel-
ningą fotografiją visai ne-
galvoju. Fotografuoju būtent
tai, kas man patinka ir įdo-
mu, gal todėl ir nelendu į ki-
tas sritis.

– Jūsų menas tam tikra
prasme tapo verslu?

– Mano meną jungian-
tis verslas yra iš mano auto-
rinių fotografijų gaminti ir
platinti meno kūrinius – at-
virukus, įrėmintus paveiks-
lus. Sveikinimo atvirukų se-
rijas specialiai palieku be

Gležni žiedai ir trapi keramika puikiai dera tarpusavyje.

Keramikė Nora Aušrienė ir fotografė Genutė Markauskienė prie savo darbų.
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Tikimybė laimėti pas seseles –
100 kartų didesnė nei valstybinėje loterijoje!

AUDRONĖ KIŽYTĖ 

Balandžio 3 dieną, sekmadienį, Šv. Kazimiero seselių
rėmėjų draugija suruošė sėkmingą metinę ,,Bingo”
šventę. Pobūvis seselių vienuolyno auditorijoje

Marquette Parke prasidėjo vidurdienį. Dalyviai vaišinosi
lietuvišku kugeliu, meksikietiškais ,,nachos”, dešrainiais,
įvairiais saldumynais. Visus aptarnavo draugijos nariai ir
studentai-savanoriai iš Maria Kaupas centro (2013 m. bu-
vusioje Marijos gimnazijoje įkurtos pomokyklinės prog-
ramos jaunimui). Dabartiniame centre vaikai mokomi ne
tik dvasinių dalykų, bet ir kaip tapti gerais savo bendruo-
menių nariais bei vadovais. Padėti atvyko ir savanorių iš
Brighton Parko Thomas Kelly gimnazijos. 

Po vaišių vyko įvairios loterijos. Dovanų buvo daugybė
– atrodė, kad niekas negali išeiti, ko nors nelaimėjęs... 2
val. p. p. prasidėjo ,,Bingo” žaidimas. Susirinkę draugai
ar ištisos šeimos linksmai leido laiką kartu. Šventėje da-
lyvavo nemažai buvusių seselių mokinių, kurie kasmet pa-
sinaudoja proga susitikti. Taip pat dalyvavo seselių šeimų

nariai, draugai ir rėmėjai. Salėje nuolat pasigirsdavo džiu-
gūs  šūksniai – kažkas iš žaidėjų vis ką nors laimėdavo.
,,Bingo” veteranai draugiškai varžėsi su žaidimo naujo-
kais ir pačiomis popietės šeimininkėmis – seselėmis. Buvo
smagu! Patariu visiems atvykti kitais metais. Įėjimo mo-
kestis – tik 3 dol., loterijų bilietai – nuo 2 iki 5 dol. Žaidi-
me ,,Pasirink dovaną” už 5 dol. dalyviai gauna 3 bilietus
– beveik  visada ką nors išlošia. O pats geriausias jausmas
– artumas su brangiomis seselėmis kazimierietėmis ir pa-
rama joms, nes metinės šventės pajamos skiriamos sese-
lių pensijų fondui. Norintys daugiau sužinoti apie seselių
veiklą kviečiami užsukti į jų internetinę svetainę:
www.ssc2601.com.

Seselės taip pat kas mėnesį aukoja šv. Mišias, kad Šv.
Kazimiero seserų kongregacijos steigėja (1907), Garbingoji
Dievo Tarnaitė Marija Kaupaitė būtų paskelbta palai-
mintąja. Artimiausios Mišios bus gegužės 7 d. 9:30 val. r.
Šv. Kazimiero seselių vienuolyno koplyčioje, 2601 W. Mar-
quette Rd, Čikagoje.  Po Mišių – vaišės. Visi kviečiami. Dau-
giau informacijos tel. 773-776-1324.

įrašų, nes augalo nuotrauka pati per-
teikia jausmą ir nuotaiką. Visi gami-
niai atitinka meno kūrinio reikalavi-
mus. Priklausau Nacionalinei moterų
verslininkių asociacijai. Tačiau, kaip
ir daugeliui bendraminčių, vien iš to
gyventi dar nepavyksta. 

– Nora, sunkiausia, ką dailininkas
gali išrasti naujo, tai nauja forma. Kaip Jūs
sugebate iš taip gerai Jums pažįstamos, savo
pačios sugalvotos formos sukurti nauja, pa-
naudojant sena?

– Aš mažai keičiu formas. Turiu
savo stilių, kuris yra unikalus, tad ga-
liu jame plaukioti kaip vandeny ir
žaisti. Nemanau, kad turėčiau verstis
per galvą ir atradinėti kažką nauja, kad
save išreikščiau. Lipdant siekiu kon-
centruotis į kuriamų formų ir pojūčių
subtilumą. Minimalistinė, paprasta
forma talpina savyje intensyvumą
įvairiomis prasmėmis – pirmiausia, ju-
timinį, vėliau – ir vizualinį. Porcelia-
no lietimas neretai primena prisilie-
timą prie žmogaus – kartais intensy-
vus, o neretai ir radikaliai pakeičian-
tis būseną, nors tai pasiekti reikia di-
delio susikaupimo ir įsijautimo į esa-
mą  akimirką. Tačiau, jei nepavyksta,
darbas subyra arba tampa visai neį-
domus.

– Kada baigiasi darbas ir prasideda
fantazija?

– Darbas ir kūryba visada eina
drauge. Nesant pusiausvyros atsiras
neprofesionalumas arba kūrinys „ne-
bekalbės”. Reikia tobulėti techniškai,
tačiau vien koncentruojantis į techni-
ką atsiranda pavojus prarasti kūrinio
gyvybę. Kūrybiškumą bei fantaziją
taip pat reikia lavinti, siekiant ryšio
tarp kūrinio, žiūrovo ir pačio kurian-
čiojo. Man patinka kurti, lipdyti, lies-
ti, klausytis ir kalbėti.

– Genute, kaip apie Jus sužino ir koks
yra Jūsų meno gerbėjas?

– Jeigu pirkėjas ieško nematytų,
netradicinių darbų, norėdamas nu-
džiuginti savo artimuosius, tai daž-
niausiai atranda mano atvirukus ir su-
sipažįsta su mano fotografija. Atviru-
kas yra informacija. Paprastai aplan-
kę mano internetinę galeriją
www.fieldprints.com žmonės randa
juos sudominusių darbų. Tuomet arba
užsisako internetu, arba kreipiasi ir
prašo pagaminti netgi tai, kas neeks-
ponuojama. Mano meno gerbėjas yra
žmogus, kuris ne tik mato, bet ir pa-
stebi bei jaučia jį supantį pasaulį – už-
uodžia kvepiantį lietų, arba žmogus,
ieškantis įdomesnių ir aukštos koky-
bės dalykų bei dovanų. Taip pat su
mano menu žmonės susipažįsta atei-
dami į mano parodas.

Prie ,,Bingo” stalo (iš k.): seselė Johanna Marie, savanorė studentė Tierra Acoff, seselė Maureen Juozapavičius, seselė Lourdine
Ramoška ir seselė Janina Kolubickis. Audronės Kižytės nuotraukos

Į seselių šventę atėjo visa Witkus šeima (iš k.): Tim, Paula, Ali -
son ir Trinity. Dvi Paula tetos priklauso Šv. Kazimiero seserų
kong regacijai.

Sėkminga švente džiaugiasi (iš k.): seselė Margaret Mary Maz -
geris, Šv. Kazimiero seselių rėmėjų draugijos viceprezidentė Ma -
ry Anna Gercius, ,,Knights of Lithuania” prezidentas, vadovavęs
,,Bingo” žaidimui Rob Martin ir seselė Clement Mazgeris (seselės
Margaret Mary sesuo).

Iš k.: Seselė Margaret Petcavage su savanorėmis padėjėjomis Roberta Bakken, ir Leo -
nore Bocinsky, kurią sveikina mažasis Chase Bakken, jaukiai įsitaisęs ant mamos
Alys sa Janes rankų.

Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vyres-
nioji seselė Regina Dubickas (k.) ir Šv. Ka -
zimiero seselių rėmėjų draugijos bei šios
šventės prezidentė Eleanor Ebert sveikina
dalyvius ir linki sėkmės loterijose.
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Kas gi ten aukso spindulius beria?
Ko taip nušvito rytai ateities?

Širdys it rasą gaivinančią geria,
Sieloj tvirtybė ir galia vilties.

Ateitininkų himnas

DR. TOMAS P. GIRNIUS

Balandžio 1–3 d. Vilniaus sena-
miestyje vyko Ateitininkų fe-
deracijos suvažiavimas. Anks-

čiau, kai panašūs suvažiavimai vyk-
davo vasarą, iš Amerikos ateitininkų
susigundydavo į juos atvykti daugiau,

bet šį kartą Amerikos ateitininkams at-
stovavome tik dviese – mudu su Ra-
mune Kubiliūte. Nežadu rašyti chro-
nologinės apžvalgos. Tokių, manau,
jau buvo ar dar bus lietuviškoje spau-
doje, pvz., ,,Ateities” žurnale. Vietoje to
noriu pasidalinti keliomis mintimis,
kurios man kilo dalyvaujant suvažia-
vimo posėdžiuose ir vėliau – skrendant
namo.

Dažnokai kartoju, kad svarbu
Amerikos ir Lietuvos ateitininkams
bendradarbiauti – statyti mus jun-
giančius tiltus. Kad tai galėtume daryti,
reikia suprasti, kuo esame panašūs ir
kuo skiriamės. 

Lietuvos ateitininkuose matau
dvi teigiamas savybes, kurios galbūt
suteikia jiems tam tikro pranašumo,
kai juos lyginame su jų bendrininkais
Amerikoje. 

Pirma – tai nuostata, jog pirmau-
jantis ateitininkų principas neginčy-
tinai yra katalikiškumas, ir nuo tos
nuostatos nenukrypstama. Šioje At-
lanto pusėje yra daugiau tokių, kurie
mano, kad penki ateitininkų principai
yra arba lygiaverčiai, arba net kuris ki-
tas, ne katalikiškumas, užima pirmą-
ją vietą. Prisimenu, prieš daugelį metų
pats rašiau studento ateitininko refe-
ratą, kuriame teigiau, kad Amerikoje
svarbiausiu principu jau buvo tapęs
tautiškumas, kad tėvai vaikus į ateiti-
ninkus leidžia dažniausiai todėl, kad iš-
saugotų tų vaikų lietuvišką tapatybę.
O štai prieš porą metų teko girdėti, kaip
viena ponia nuosekliai aiškino, kad vis
dėlto svarbiausias principas turi būti
inteligentiškumas. Klydau aš. Klydo ji.
Panašu, kad Lietuvos ateitininkams ne-
kyla klausimo, kad katalikiškumo
principas užima aukštesnę vietą už ki-
tus, ir jie šiuo atveju yra teisūs.

Antra, Lietuvoje ateitininkai leng-
viau ir pilniau savo „ateitininkišką”
gyvenimą supina su kasdieniu. Nėra to
skaidymo, kuris mūsų sąlygomis Ame-
rikoje yra neišvengiamas, – į gyvenimą
tarp amerikiečių draugų per savaitę ir

tarp ateitininkų ir kitų lietuvių – sa-
vaitgaliais. Štai, pvz., jeigu Amerikoje
grupė moksleivių ir studentų nori per-
žiūrėti kokį kontroversišką filmą, o po
to jį aptarti, gali susitarę tai daryti, bet
neišvengiamai tai būna truputį dirb-
tina, reikalauja išankstinio derinimo.
O Lietuvoje penktadienio paskutinei
pamokai pasibaigus labiau spontaniš-
kai ir natūraliai susitikę moksleiviai
gali nuspręsti ir į filmo seansą nueiti
kartu, o po to kavinėje susitikę padis-
kutuoti. 

Skrendant namo man kilo mintis
vienu klausimu, kurį teko girdėti kelis
kartus keliant Vilniuje, bet kuris pir-
mu žvilgsniu gali atrodyti, kad rūpi tik-
tai Lietuvos ateitininkams, o Amerikos
ateitininkams visiškai neaktualus. Tai
ateitininkų, kaip politinės jėgos, są-
voka. Konkrečiau – kaip aktyviai tu-
rėtų ateitininkai, kaip organizacija
(nekalbu apie jos atskirų narių polin-
kius), veikti politinėje erdvėje. Ma-
nau, kad Amerikos ateitininkams tai
nėra labai aktualu. Mūsų skaičiai
maži, o perspektyvos, kad jie dauge-
riopai padidėtų – dar mažesnės. Tačiau
Lietuvoje su šimteriopai mažesniu gy-
ventojų skaičiumi, kuriame galbūt de-
šimtį kartų daugiau nei Amerikoje
yra ateitininkų, jų proporcija, ko gero,
ir leistų jiems suvaidinti labiau le-
miamą politinį vaidmenį. 

Jeigu organizacija demokratinėje
visuomenėje apsisprendžia, jog nori tu-
rėti rimtesnės politinės įtakos, skaičiai
yra svarbūs. Tačiau galbūt ne mažiau
svarbu yra ir tai, iki kokio laipsnio tos
organizacijos nariai tampa – ar nori
tapti – vienminčiais. Politinėse gru-
puotėse minčių ir nuomonių vienarū-
šiškumas yra būtinas. Pastebiu, kad
toks minties vienarūšiškumas yra la-
biau brukamas Lietuvos ateitinin-
kams, negu Amerikos, ir neatmetu ga-
limybės, kad tai iš dalies, kad ir ne są-
moningai, susieta su kai kurių Lietu-
vos ateitininkų noru tapti aktyvia po-
litine jėga. Ar tikrai ateitininkai turėtų

siekti didesnės organizuotos politinės
įtakos ir su tuo susieto intelektualinio
suvienodinimo? Ateitininkų gyvavimo
šimtmečio perspektyvoje, atrodo, aiš-
ku, kad jų pagrindinis dėmesys ir nuo-
pelnas buvo auginti ypač pavienes as-
menybes, kurių, be kita ko, ne vienas
pasižymėjo politiniame gyvenime –
negu vientisos vienminčių masės ug-
dymas. Truputį nerimą kelia Vilniuje
užkulisiuose dažnai girdėtos šnekos
apie tai, kaip reikia jaunimui perduo-
ti imunitetą nuo, atrodo, bet kokio fi-
losofo ar mąstytojo idėjų, jeigu prie jų
bent kiek įtikinančiai galima prilipdyti
„liberalių” etiketę. Eilinį kartą, išgir-
dus cituojant Popiežių Joną Paulių II,
knietėjo paklausti, ar jūs žinote, kad po
Jono Pauliaus II jau yra buvę net du
kiti popiežiai? Su savomis, šiek tiek
skirtingomis nuo praėjusiųjų ir galbūt
labiau į ateitį žvelgiančiomis idėjo-
mis? Bet čia gal nedera rodyti pirštais
į Lietuvos ateitininkus. Deja, netrūksta
ir mūsuose tų, kurie kartoja, kaip
myli Popiežių Pranciškų, bet įtariai
priima jo požiūrį į pasaulį ir jo siūly-
mus, kaip tą pasaulį patobulinti.

***
Baigdamas norėčiau pasidalinti

viena akimirka, kuri mane truputį
sujaudino, bet kartu nepaprastai širdį
nudžiugino. Besibaigiant suvažiavi-
mui prie manęs priėjo viena jauna
moteris ir tarė: „Nesijaudink, Tomai,
dėl tų tiltų tarp Amerikos ir Lietuvos
ateitininkų. Tu juos jau pastatei”.

Kad iš jos lūpų – į Dievo ausį,
kaip lietuviai sako. 

Pabiri spinduliai – kad ir ne gryno aukso
Ateitininkų federacijos suvažiavimo dalyviai žygiuoja  Vilniaus katedros link, 2016 m. balandžio 3 d. Rido Damkevičiaus nuotr.

Iš ATeITININkų GYveNImO

ŠAAT pirmininkas Tomas Girnius kalba
Ateitininkų suvažiavime, Vilniuje.

Rido Damkevičiaus nuotr.

Klaidos atitaisymas: Praeito šeštadie-
nio (balandžio 9 d.) ,,Iš ateitininkų gy -
venimo” skyriuje neteisingai parašyta
fotografo Rido Damkevičiaus pavar-
dė. Jo ypatingas nuotraukas iš Atei ti -
ninkų suvažiavimo Vilniuje pamatysi-
te jo ,,Facebook” puslapyje įrašę ,,Ri -
das Damkevičius”. 
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REGINA GASPARONIENĖ

Metinis Kalifornijos lietuvių kre dito unijos na-
rių susirinkimas va sario 25-ąją vyko jaukio-
je Santa Mo nicos „Womens Club” salėje. Be-

siren kantys nariai registravosi ir sutikę draugus bei pa-
žįstamus bendravo. Prie stalų susėdo direktorių val-
dyba: Albinas Markevičius, Laima Whee ler, Andres Gui-
ga, Daiva Čekanaus kai tė-Navarrette, Alex Baipšys,
Dalia Gricius ir Marius Markevičius. Susi rinkus pagal
statutą reikalaujamam narių skaičiui, kredito unijos
valdybos pirmininkas Albinas Markevi čius paskelbė
susirinkimo pradžią. Praėjusių metų protokolą per-
skaitė sekretorius Aleksas Baipšys. Pir mi ninkaujan-
čiam paklausus, ar yra pa keitimų, iš salės buvo atsa-
kyta, kad papildymų nėra.  

Priėmus protokolą valdybos pir mininkas Albi-
nas Markevičius perskaitė savo pranešimą: „Už poros
sa vaičių pažymėsime 47-ąsias Kalifor nijos lietuvių
kredito unijos metines. Malonu pranešti, kad mūsų kre-
dito unija praėjusiais, 2015-aisiais, metais pasiekė
109,796,627.09 dol. kapitalo, į kurį įeina ir atsargos re-
zervas. Mūsų kredito unija, kaip ir ankstesniais me tais,
buvo atskirai pažymėta ‘Bauer Financial’ ataskaitose
kaip viena stipriausių šalies finansinių institucijų”. 

Toliau jis kalbėjo, kad kredito unija moka aukštus
procentus už santaupas, tuo pačiu metu vis didindama
atsargos rezervus, kurie jau viršijo 14 mln. dol. ribą. Vi-
sus metus unija nariams siūlė šias paslaugas: taupomą -
sias sąskaitas, terminuotus indėlius, įvairius IRA
pensinių fondų planus,  vietinius ir tarptautinius pinigų
per vedimus. Nariai gali nemokamai gau ti čekius ir nau-
dotis debeto kortelė mis. Visus metus didėjo paskolų kie-
 kis nekilnojamam turtui įsigyti. Pas kolų dokumentai
paruošiami, atitin kant nekilnojamo turto rinkos rei ka-
lavimus. Baigdamas pirmininkas padėkojo visiems na-
riams už pasiti kėjimą: „Tai jūsų taupymo ir kredito
įstaiga. Mūsų darbuotojai visada pa sirengę atsakyti į
visus klausimus. Prieš pradėdami rūpintis nauju  per-
finansavimu, ar tai būtų nekilnoja mojo turto, auto-
mobilio ar asmeninė paskola, pirmiausiai skambinkite
mums. Aš noriu padėkoti tiems ne įkai nojamiems sa-
vanoriams, dirban tiems unijos valdyboje, taip pat
Prie žiūros komiteto nariams
Jūratei  Gul binas, Edwardui
Budginui ir Linai Rup lėnas
bei  Kredito komitete dir ban-
tiems Vytaliui Lembertui ir
Biru tei Jocas-Milliron už  ne-
paprastą, pa siaukojantį darbą
ir unijos darbuotojams už jų
aukštą aptarnavimo lygį. Tuo
pačiu noriu pristatyti naują
unijos darbuotoją Audrą Če-
čeris, kuri kaip tik daugiausiai
dirbs su pasko lomis”, – baigė
valdybos pirmininkas Albinas
Markevičius.

Iždininkės Laimos Whee-
ler pra nešime buvo pažymėta,
kad 2015 me tų gruodžio 31 die-
ną kredito uni jos kapitalas sie-
kė 109,796,627.09 dol., pajamos
per metus sudarė 3,298,458.09

dol., išlaidos –  871,674.83 dol., rezervai su atsargos
kapitalu, pelnu ir paskolų dengimo rezervu suda-
rė 15,015,269.16 dol. Kredito unija paskutinįjį metų
ketvirtį reguliarioms taupymo sąskaitoms mokė-
jo 0.85 proc.

Priežiūros komiteto pirmininkė Jūratė Gul-
binas savo pranešime sa kė: „Man labai malonu pa-
tvirtinti vi sus tuos gerus pranešimus, kuriuos jūs
jau išklausėte. Kaip priežiūros ko miteto vadovės,
mano pareiga yra pa dėkoti visiems kredito unijos
darbuotojams už jų profesionalų kasdienį darbą.
Kaip jūs jau matėte, puikios finansinės ataskaitos
yra ne tik unijos vadovų toliaregiškumo, bet ir dar-
buotojų sunkaus darbo  rezultatas”. Toliau ji kal-
bėjo, kad Priežiūros ko mitetas įvairiais terminais
tikrino unijos vykdomas operacijas ir per žiū rėjo
įvairias finansines  ataskaitas ir dokumentus.
Priežiūros komiteto nariai periodiškai tikrino
grynuosius pinigus, bankų ataskaitų atitikimą su
unijos operacijomis, pasko lų dokumentų patiki-
mumą ir pilnumą, ypač investicijų balanso atitik-
menį bankų ataskaitoms, vykdė atsitiktinius at-
skirų narių sąskaitų ir vi daus kontrolės procedū-
rų patikrini mus. Pabaigoje ji kalbėjo: „Priežiūros
komiteto atsakomybė yra išreikšti nuomonę apie
esamus vadovavimo principus ir metodus ir apie
iškilusias problemas pranešti Direktorių valdybai.
Ištisus metus be mūsų nuolatinių tikrinimų kredito
unijos dar bą atskirai tikrino nepriklausomi revi-
zoriai iš „Richards and Associa tes CPA” įstaigos.
Metinė patikrinimo ataskaita apima metų buhal-
terinio darbo tikrinimų, vidaus vadovavimo prin-
cipų ir pačios buhalterinės sistemos darbų peržiūrą.
Baigiant finan sinių ataskaitų revizavimo, proceso
įvertinimą, praėjusių metų pabaigoje Priežiūros ko-
mitetas posėdžiavo kar tu su ‘Richards and Assoc.’
nariais. Mes ir ateinančiais metais stengsi mės
dirbti kredito unijos labui”, – sa vo pranešimą bai-
gė priežiūros komi teto vadovė.

Kredito komiteto vadovas Vitalis Lembertas
savo ataskaitoje nurodė, kad komitetas per visus
metus 33  posėdžiuose išnagrinėjo 47 paraiš kas-pra-
šymus suteikti kreditą. Pas ko lų prašymų sumos

Kalifornijos lietuvių kredito unijai – 47-eri!

Valdybos ir komitetų nariai (iš k.): Dalia Gricius, Vitalis Lember tas, Aleksas Baipšys, Daiva Čeka nauskaitė-Navarrette, Albinas Mar ke vi čius (valdybos pirmininkas), Laima Wheeler,Jūratė
Gulbinas ir  Marius Markevičius.  Dainos Bandziulis nuotr.

buvo įvairios: nuo 4,000.00 dol. iki 1,492,000.00 dol.
Bendra paskolų prašymų suma siekė iki 18,967,432.33
dol., iš kurių penki prašymai buvo nepatenkinti. At-
mes tų paraiškų suma siekė 1,928,112.00 dol. Tad iš-
duotų paskolų suma suda rė 17,039,320.33 dol. 

Nominacijų komiteto vardu Gie d rius Lunskis
į valdybą pasiūlė perrinkti Dalią Gricius, o į  Prie-
žiūros ko mitetą – Jūratę Gulbinas. Be kitų pasiū ly-
mų abi kandidatūros buvo patvirtintos.

Kalifornijos lietuvių kredito unijos generalinis
direktorius (CEO) Dainius Vaidila, pasidžiaugęs kre-
dito unijos bendro darbo įvertinimu, kal bėjo: „Kas-
dienis darbas reikalauja didelio susiklausymo ir
greito problemų sprendimo. Ateityje mūsų kredito

unijos darbai būtų tokie: visiš-
kai modernizuoti debeto kor-
teles, įve dant elektronines mik-
roschemas (EMV chip), kas su-
teiks kortelei di desnį patiki-
mumą; toliau vykdyti darbus
siekiant įvesti kredito korte-
les. Šiuo metu mūsų nariai jau
gali naudotis elektroninio sąs-
kaitų apmo kėjimo (Bill Pay)
paslauga. Kredito unijos veikla
plečiasi, yra priimami nariai ne
tik iš Amerikos, bet ir iš užsie-
 nio”, – baigė Dainius Vaidila.

Pasibaigus oficialiajai da-
liai da lyvavusieji mielai vaiši-
nosi lietuviš kais karštais val-
giais, ilgai draugiš kai aptari-
nėjo išgirstas naujienas ir da-
lijosi vienas su kitu nuomonė-
mis. Kredito unijos darbuotojai (iš k. į d.): Audra Čečeris, Artūras Leitzinger, Regina Banionis ir Linas Šepikas.

Generalinis direktorius Dainius Vaidila skaito pranešimą.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIeTuvA  Ir PASAuLIS

Rimti incidentai prie Klaipėdos krantų
Vilnius („Draugo” info) – JAV es-

kadrinis minininkas „USS Donald
Cook”, kuriame taip pat buvo Lenkijos
sraigtasparnis, šią savaitę Baltijos jū-
roje du kartus patyrė neginkluotų Ru-
sijos naikintuvų provokacijas. Rusijos
karo lėktuvai praskrido itin arti JAV
laivo – vos 9 metrų atstumu – ir taip „si-
muliavo puolamuosius veiksmus”.

„USS Donald Cook” balandžio 14
dieną atplaukė į Klaipėdos uostą. Vi-
zito data buvo slepiama dėl saugumo
sumetimų. Du incidentai įvyko tarp-
tautiniuose vandenyse antradienį, ba-
landžio 12 dieną. Trečiasis, kurio metu
naikintuvai praskrido šiek tiek toles-
niu atstumu, įvyko sekmadienį. Šiuos
skrydžius vykdė Rusijos „Su-24” nai-
kintuvai ir sraigtasparnis. Buvo su-
trikdytas Lenkijos sraigtasparnio
skrydis, nes Rusijos pajėgos buvo pri-
artėjusios pavojingai arti. Dar prieš
Rusijos karo lėktuvų priartėjimą prie
„USS Donald Cook”, kurį laiką jį sekė
Rusijos žvalgybinis laivas.

Trečiadienio vakare pasirodė vaiz-
do įrašai, kuriuose, kaip skelbiama,
nufilmuotas Rusijos naikintuvų skry-
dis prie „USS Donald Cook”. Įrašai pa-
skelbti oficialioje JAV karinių pajėgų
Europoje vadavietės (EUCOM) pasky-
roje „Youtube”.

Kaip skelbia „Military Times”,

šios savaitės incidentai Baltijos jūro-
je buvo vieni agresyviausių manevrų
neutraliuose vandenyse pastaraisiais
dešimtmečiais.

Šaltinių Pentagone teigimu, „USS
Donald Cook” įgula paliudijo, jog Ru-
sijos orlaiviai skrido taip žemai, kad
sujudino vandenį. O eskadrinio mini-
ninko kapitonas tokį rusų elgesį pa-
vadino ne tik neprofesionaliu, bet ir
nesaugiu. Kai bus atliktas formalus
įvykių aplinkybių tyrimas, JAV vy-
riausybė gali oficialiai pateikti pro-
testą Rusijai.

Tokie manevrai greičiausiai pa-
žeidė 1973 metų JAV ir Sovietų Sąjun-
gos sutartį, kuri draudžia būtent puo-
lamojo pobūdžio tokius praskridimus.
Tačiau Rusijos saugumo ministerija
pranešė, jog dviejų Rusijos lėktuvų
„Su-24”  įgula laikėsi visų saugumo rei-
kalavimų. 

Kijevas (ELTA) – Naujuoju Uk-
rainos premjeru išrinktas Aukščiau-
siosios Rados pirmininkas Volody-
myras Hroismanas. Už V. Hroismaną
balsavo 257 parlamento nariai, o prieš
– 50. Naujasis premjeras pakeis sek-
madienį iš pareigų nusprendusį atsi-
statydinti Arsenijų Jaceniuką, kurio
vyriausybė buvo apkaltinta korupci-
ja ir nesugebėjimu įvykdyti reikiamas
reformas.

„Lietuva remia Ukrainos pasi-
rinktą europinės perspektyvos kelią.
Tikime, jog šalies integracijai būtinos
reformos bus įgyvendinamos spar-
čiau ir esame pasirengę teikti eks-
pertinę pagalbą siekiant užsibrėžtų
tikslų – Ukrainos ekonominės bei so-
cialinės gerovės bei žmonių saugumo”
– savo laiške naujajam Ukrainos mi-
nistrui pirmininkui linkėjo Lietuvos
premjeras Algirdas Butkevičius. 

Vilnius (KAM info) – JAV viešin-
tis krašto apsaugos ministras Juozas
Olekas sulaukė pažado – JAV Kongre-
sas ir Senatas patvirtins 3,4 mlrd. do-
lerių vertės Europos saugumo užtik-
rinimo iniciatyvą 2017 metams. 

Tokį patikinimą J. Olekas gavo su-
sitikęs su JAV Senato Ginkluotųjų pa-
jėgų komiteto pirmininku John
McCain. Lyginant su šiemet, JAV ski-
riamos lėšos Europos saugumui didė-
tų keturgubai.

Pasak ministerijos, susitikimuose
su JAV politikais J. Olekas sulaukė
tvirto palaikymo. JAV politikai domė-
josi, kaip papildomai Jungtinės Vals-
tijos gali stiprinti Lietuvos saugumą. 

„Ir toliau išlaikomos JAV pajė-
gos ir moderni sunkioji ginkluote, su-
stiprintas bendradarbiavimas oro gy-
nybos ir kitų kritinių pajėgumų klau-
simais yra esminiai atgrasymo ele-
mentai mūsų regione”, – teigė mi-
nistras.

Susitikimuose su JAV politikais
ministras J. Olekas pabrėžė,  kad JAV
buvimas ir parama yra neatskiriama
mūsų regiono saugumo dalis, o JAV de-
monstruojama lyderystė, stiprinant
atgrasymą, yra svarbus žingsnis pri-
imant sprendimus NATO viršūnių su-
sitikime Varšuvoje dėl didesnio Al-
janso karinio buvimo Lietuvoje ir prie
rytinių NATO sienų.

Vilnius (Prezidentūros info) –
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė susitiko su oficialaus vi-
zito   į  Lietuvą  atvykusia  Tailando
prin cese Maha Chakri Sirindhorn.
Prezidentė su Tailando princese aptarė
kaip sutvirtinti dvišalius ekonomi-
nius, mokslo, kultūros ryšius, Lietuvos
ir Tailando bendradarbiavimą Jung-
tinėse Tautose bei kitose organizaci-
jose, siekiant sustiprinti tarptautinį
saugumą, gerinti visuomenės sveika-
tą, moterų ir vaikų teisių apsaugą pa-
saulyje.

Prezidentė su Tailando princese
aptarė ir dvišalių ryšių stiprinimą
švietimo, mokslo ir inovacijų plėtros
srityse. Lietuva Tailando studentams
ir mokslininkams gali pasiūlyti visa-
me pasaulyje pripažįstamas sveika-
tos mokslų, inžinerijos, viešojo admi-
nistravimo studijas, bendradarbiavimą
atliekant mokslinius tyrimus.

2017 metais Vilniuje vyks Azijos ir
Europos susitikimo (ASEAM) rengia-

ma tarptautinė konferencija, kurioje
bus tariamasi, kaip pagerinti moterų
padėtį globalioje darbo rinkoje. Į šį ren-
ginį kviečiami dalyvauti ir Tailando at-
stovai.

Princesė Maha Chakri Sirindhorn
yra pirmoji Tailando karališkosios
šeimos narė, apsilankiusi Lietuvoje.

Briuselis (LRT.lt) – Pagrindinių
Europos Parlamento (EP) frakcijų
nariai pasirašė laišką, skirtą Rusijos
Federacijos prezidentui Vladimirui
Putinui. Laišku raginama kuo grei-
čiau paleisti neteisėtai sulaikytą ir re-
miantis sufabrikuotais kaltinimais
nuteistą Ukrainos pilotę Nadiją Sav-
čenko.     

Laiške rašoma: „Norime pabrėž-
ti, kad ne kas kitas, bet Jūs būsite as-
meniškai ir tiesiogiai atsakingas, jei
neužkirsite kelio tragiškai baigčiai.
Raginame Jus gerbti savo įsipareigo-
jimus ir tučtuojau besąlygiškai pa-

leisti N. Savčenko, o taip pat Olegą
Sencovą, Aleksandrą Kolčenko ir ki-
tus Ukrainos piliečius, neteisėtai ka-
linamus Rusijoje. Šių Ukrainos pilie-
čių paleidimas yra būtinas žingsnis
link santykių tarp Rusijos Federaci-
jos ir Europos Sąjungos galimo nor-
malizavimo”.

Taip pat pabrėžiama, kad pasi-
rašiusieji Europos Parlamento na-
riai niekada nepripažins Rusijos te-
ismo paskelbto nuosprendžio N. Sav-
čenko, laiko jį nelegaliu bei sufabri-
kuotu.

Berlynas (ELTA) – Pernai Vo-
kietija deportavo 60 proc. daugiau
migrantų nei 2014 metais. Teigiama,
kad deportuojamų žmonių skaičius ir
toliau augs. 

2015 m. į gimstamąsias šalis pri-
verstinai buvo deportuota apie 22 369

žmonės, o 2014 m. deportuotųjų skai-
čius siekė 13 851 žmogų.

Pirmaisiais dviem šių metų mė-
nesiais Vokietija į gimtąsias šalis jau
išsiuntė 4 500 žmonių – dvigubai dau-
giau nei tais pačiais mėnesiais per-
nai.

Kanas, Nigerija (BNS) – „Boko
Haram” atsiuntė vaizdo medžiagą,
kurioje matyti 15 iš daugiau kaip 200
mergaičių, kurias prieš dvejus metus
Nigerijos šiaurės rytuose pagrobė is-
lamistų kovotojai.

Toje filmuotoje medžiagoje matyti
mergaitės su juodais hidžabais kaž-
kokioje vietoje. Jos pasako savo var-
dus, ir iš kur buvo išvežtos. 

Dvi iš tų 219 moksleivių, kurios
po pagrobimo 2014 metų balandžio 14-

ąją tebėra dingusios, filmuotoje me-
džiagoje atpažino jų motinos. Ši fil-
muota medžiaga yra pirmas konkre-
tus požymis po 2014 metų gegužės, kai
„Boko Haram” paskelbė ankstesnę
vaizdo medžiagą, kad bent kai kurios
iš tų mergaičių tebėra gyvos.

„Boko Haram” iš mokyklos ben-
drabučių pagrobė 276 mergaites, bet
57 iš jų per kelias valandas sugebėjo
pabėgti.

„Islamo valstybė” priversta gintis
Washingtonas (BNS) – Džiha-

dis tų grupuotė „Islamo valstybė” (IS),
kontroliuojanti dideles teritorijas Si-
rijoje ir Irake, dabar yra priversta per-
eiti į gynybą, o „jų reikalas žlugo”, pa-
reiškė JAV prezidentas Barack Obama
po susitikimo su Centrinės žvalgybos
valdybos (CŽV) vadovais ir kitais
saugumo pareigūnais.

B. Obama surengė vizitą CŽV
būstinėje Virginijoje, kur aptarė pa-
žangą operacijoje „Įgimtas ryžtas”
(„Inherent Resolve”) – jau 20 mėnesių

besitęsiančią JAV vadovaujamą kam-
paniją prieš IS džihadistus Irake ir Si-
rijoje.

„ISIL ginasi, o mes puolame, – aiš-
kino JAV vadovas, vartodamas alter-
natyvų IS akronimą. – Iniciatyva pri-
klauso mums, ir mes ketiname išlai-
kyti šią iniciatyvą.”

Šią savaitę paskelbta ataskaita,
rodo, kad tos grupuotės kovotojų skai-
čius pasiekęs žemiausią lygį nuo 2014
metų.

Ukraina turi naują ministrą pirmininką

Lietuvoje vieši Tailando princesė

Incidento stop kadras. Military.com nuotr.

JAV skirs pinigų Europos saugumui 

Briuselis („Draugo” info) – Eu-
ropos Sąjungos (ES) įstatymų leidėjai
patvirtino schemą, leidžiančią dalin-
tis informacija apie oro keleivius,
kuri gali padėti susekti į konflikto zo-
nas Sirijoje ir Irake vykstančius už-
sienio kovotojus. 

Kalbama apie informaciją, su-
rinktą bilietų užsakymo bei registra-
vimosi skrydžiui metu: keleivių pa-

vardes, kelionės datą, maršrutą, kon-
taktinius duomenis, bagažo duomenis,
mokėjimo informaciją ir pan. 

Surinkta informacija bus saugo-
ma penkerius metus nuo kelionės.  

Tai padės kovoti ir su prekyba
žmonėmis, dalyvavimu nusikalsta-
moje organizacijoje, kibernetiniais
nusikaltimais, vaikų pornografija,
ginklų prekyba.

ES rinks informaciją apie oro keleivius

EP ragina paleisti N. Savčenko 

Vokietija išsiunčia vis daugiau pabėgėlių

„Boko Haram” pagrobtos mergaitės gyvos
Tailando princesę oro uoste pasitiko Už-
sienio reikalų ministras L. Linkevičius.

ELTA nuotr.
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Tik ką pasirodė trečioji Sandros Avižienytės poezijos kny-
ga ,,Ką vadinom vardais”. Balandžio 23 d. 7 val. v.  ,,Sie-
los” galerijoje, Pasaulio lietuvių centre vyks šios knygos
ir bardo Vyganto Kazlausko kompaktinės plokštelės
,,Neišsiųsti laiškai” pristatymas. Vakare dalyvaus gitaris-
tas Tomas Varnagiris, akordeonistas Martynas Norvilas,
Rimantas Pažemeckas (gitara, vokalas), Aura Kizytė (vo-
kalas), Gintaras Milius-Airis (būgnai), Paulius Jankauskas
(bosas). Prieš renginį pakalbinau poetę Sandrą Avižienytę. 

– Koks jausmas apėmė išgirdus naujieną, jog pasi-
rodė trečioji Tavo knyga?

– Kai sulaukiau žinutės, jog knyga atspausta,
supakuota ir dalis jos jau išsiųsta į JAV, apėmė toks
jausmas ir toks jaudulys tarsi prieš kūdikio gimi-
mą – žinai, kad sulauksi bet kurią dieną, žinai, kad
tai – tavo, tačiau vis tiek lauki to pirmojo susitiki-
mo, kada paimsi į rankas, priglausi prie savęs,
įkvėpsi tą kvapą ir suvoksi, kad tai jau yra neat-
skiriama tavo gyvenimo dalis. 

Iš tikrųjų ši knyga buvo ilgas ir sudėtingas 6
metų darbas, kuris priminė bėgimą su kliūtimis.
Nuo tada, kai ši knyga pateko į spaustuvę, spėjau
išleisti ir antrą knygą. 

– Kas sudėta į knygą, skirtą mamai? 
– Tai – rinkinys, skirtas vienam ir tam pačiam

žmogui, tuometinei mūzai, kuri sugebėjo ,,suteik-
ti ne tik džiaugsmą”. Eilėraščių eiliškumas – tai is-
torija. Laiškas – tai tikras laiškas, tik be papildomų
detalių, kuris buvo kažkada duotas paskaityti ad-
resatui, bet neišsiųstas.

Knygą skyriau savo mamai, o ne tam asmeniui,
nes mano mamos (kai ji buvo dar labai jauna) as-
meniniai išgyvenimai labai panašūs į lyrinės he-
rojės. Mamos istoriją žinojau jau labai seniai, tačiau
galutinai viską suvoki tik tada, kai pati išgyveni
kažką panašaus. 

Galbūt dėl to, atsigręždama ne tik į savo praei-
tį, bet ir į savo mamos, visada einu pirmyn. Niekada
nenoriu grįžti atgal ir ieškoti to, ko trūko ar kas ga-
lėjo būti kitaip. Per visą savo gyvenimą grįžti teko
tik vieną kartą. Neklauskit, ar buvo verta. Buvo. Tai
padėjo man geriau pažinti SAVE ir suvokti, ko NE-
noriu iš gyvenimo ar santykių su kitu žmogumi.

– Kokie Tavo rašymo ritualai? Kada Tave aplanko ne-
tikėti atradimai – eilėraščio eilutės?

– Net jei ir neturiu tuo metu įkvėpimo rašyti,
visada ieškau tinkamo rašiklio – seno, kurį kažkur
nukišau ir nerandu. Nenusiraminu, kol jo nesu-
randu. Jei nerandu, ieškau naujo, kurį reiks įsigyti.
Tai man yra labai svarbu. Kartais rašau ir rašalu.
Popierius taip pat svarbu. Nuo plunksnos prisi-
lietimo prie popieriaus, ir kaip rašosi ant jo, pri-
klauso ne tik eilučių, bet ir eilėraščio ilgis. Anks-
čiau apie tai negalvodavau, tik reikėdavo kažkaip
,,užmušti” tą ieškojimo nerimą ir tą delnų niežėji-
mą, įsigyjant naują rašymo priemonę, bet dabar jau
žinau ,,kas laukia.”

Niekada nerašau vien tam, kad rašyčiau. Nors
reikėtų. Praktika yra gerai. To mokė ir Baltimorės
universitete kūrybinio rašymo metu: atsikelti ryte
ir prieš darant tai, ką paprastai darai, prisėsti mėgs-
tamoje vietoje ir rašyti. Bet ką. Užrašyti sapnus,
mintį, kuri paskutinė aplankė prieš miegą ar ką ma-
tai per langą tą dieną, jeigu sėdi prie jo. Ir tai ne-
būtinai turi būti eilėraštis ar tai, ką paprastai ra-
šai. Svarbiausia, kad rašytum.

Tačiau, kai mano gyvenime vyksta įdomūs ar
keisti, netikėti ar šiurpinantys dalykai, galiu rašyti
akimirksniu. Per naktį parašau penkiolika eilė-
raščių. 

– Pristatyk būsimiems skaitytojams knygos dailininkę.
– Diana Vizgirdaitė, gimusi Vilniuje, beveik jau

20 metų gyvena Maryland valstijoje. Vilnius – tai
miestas, kurį ji iki šiolei vadina savo namais. Ten
ji augo, mokėsi, studijavo Konarskio menų mo-
kykloje. Pasak Dianos, ji kasdien pasiilgsta gimtojo
miesto gatvių, naujovių ir energijos. Tai yra jos
įkvėpimo mūza. Maryland yra kasdienybė.

Knygos iliustracijos labai skiriasi nuo Dianos
tapybos stiliaus. Paprastai savo emocijoms iš-

reikšti Diana naudoja ryškias spalvas. Tai yra tapę
jos braižu. Interjero dizaino studijos Montgomery Col-
lege (Maryland) neturėjo įtakos jos braižui, kol ne-
sutiko iliustruoti knygelę paprastomis, kaip aš sakau,
grafinėmis iliustracijomis. Aš norėjau, kad ji išlai-
kytų savo stilių, todėl konkrečiai nesakiau ko noriu,
tik kiek noriu. Norėjau, jog ji pati pamatytų, per-
teiktų, pajaustų tai, ką perskaitė. 

Iliustracijos pieštos 2008-aisiais metais (mat ši
knyga turėjo pasirodyti 2009, tačiau taip neatsitiko).

Štai ką pati Diana 2008 metais rašė apie šį darbą:
,,Nelengva sukurti kūrinį remiantis kito žmogaus kū-
ryba ir pajausti tai, kas buvo jaučiama, kai plunks-
na lietė popieriaus lapą ir žodžiai plaukė eilėmis. No-
rėjosi, kad mano plunksna atskleistų tą patį poetės
išgyvenimą, jog vėliau linija, liečiama žiūrovo akimis,
sugebėtų įsiskverbti į tą jausmų sūkurį, kuriame mes
buvome kurdamos.”

2008-aisiais D. Vizgirdaitės tapybos darbai buvo
eksponuojami įvairiose Čikagos ir Baltimorės gale-
rijose, tarp jų ir Čiurlionio galerijos Jaunimo cent-
re 50-mečio parodoje.  

– Tavo eilėms muziką yra parašęs ne vienas muzikantas.
Kaip jie Tave atranda?

– Čia jau jų reikėtų klausti. Aš nežinau. Aš pati
jų tikrai neieškau. Vygantas Kazlauskas rado Drus-
kininkuose ant lentynos, Arvydas Vilčinskas West
Palm Beach, Floridoje, kai apsikeitėme savo išleistais
darbais, Kazimieras Jakutis apie mane išgirdo per
draugus, Arūnas Raudonius – interneto platybėse, Ri-
mui Pažemeckui kažkas taip pat pakuždėjo, kad ra-
šau. Likusieji – bevartydami knygas, ar sėdėdami prie
monitoriaus ekrano. Kiekvienas atranda vis kažką
kita, tai, kas turbūt artima jam pačiam.

Tomas Varnagiris parašė nuostabią melodiją dai-
nai, kurią V. Kazlauskas atliks pirmą kartą knygos
pristatymo metu. Bus labai įdomu išgirsti, nes Vy-
gantui nebūdinga dainuoti ne jo paties parašytas dai-
nas pagal mano žodžius, išskyrus R. Pažemecko
,,Lyja lietus”, kurią jis interpretavo savaip.

Vienintelis, kurio prašiau, kad kažką parašytų
būtent 2015 metų knygos ,,Kai akyse suspindi ilgesys”
pristatymui, buvo Čikagoje gyvenantis muzikas Ri-
čardas Sokas.

– Žmonės, kurie rašo žodžius populiarių atlikėjų trau-
kiamoms dainoms, Lietuvoje dažniausiai lieka šešėlyje. Ar
neskaudu?

– Nepastebėjau, kad muzikos autoriai mane
slėptų. Pavyzdžiui Rimantas Pažemeckas mane – au-
torę –  paskelbia su pasididžiavimu. Neturiu tikslo įsi-
amžinti popmuzikoje. Aš geriau būsiu Poezijos pa-
vasariuose ar rudenio arimuose, bet ne pop dainų
,,prisiminimuose”. 

Viskas priklauso nuo požiūrio. Jeigu klausiate bū-
tent manęs asmeniškai, o ne filosofiniam pamąstymui,
tai man skaudu tik dėl to, kad aš pati, būdama gyva,
negaliu būti toje salėje, ar Kotrynos bažnyčioje Vilniuje
ar kitur, kur jie dainuoja, ir girdėti savo pačios ausi-
mis, kaip jie tai daro. Todėl knygos pristatymas ,,Sie-
los” galerijoje man bus ypatingas, nes kartu su manimi
bus kartu net trys dainų autoriai. 

Kaip yra kitiems, ir kaip jaučiasi jie – nežinau.
Nesu asmeniškai nė vieno sutikusi ir apie tai kal-
bėjusi. Pažįstu tik tuos atlikėjus, kurie rašo dainas
pagal savo pačių ar grupės narių žodžius. Jie turi ki-
tokių ,,skaudulių.” 

Esu iš tiesų laiminga, kad man pasisekė visus pa-
minėtus žmones, išskyrus A. Raudonių, sutikti, su-
sipažinti, išgirsti jų asmeninę gyvenimo istoriją, pa-
žinti juos kaip žmones ir asmenybes, o ne tik kaip at-
likėjus. Keista tik tai, kad tą, kuris dainas, sukurtas
pagal mano žodžius ir net keliomis kalbomis dainuoja
seniausiai, teko sutikti vėliausiai. Turbūt taip turi
būti. 

– Tekstus galima rašyti ir atlikėjų užsakymu už sutar-
tą honorarą. Ar esi tai dariusi?

– Giuseppe Verdi yra pasakęs, kad prasčiausia
muzika yra ta, kuri parašyta pagal užsakymą. Tai ir
su poezija. Aš rašau, kai norisi rašyti. Tiesa,  hono-
rarą gaunu, tuo rūpinasi LATGA. 

Į mane kreipėsi ir vis dar kreipiasi nemažai skir-
tingų muzikinių žanrų ir stilių atlikėjų, kurie turi me-
lodijas, kompozicijas, idėjas ir ieško žodžių. Pateikiu
savo nuožiūra tai, kas galbūt tiktų dainavimui iš to,
ką turiu parašiusi (o turiu nemažai). Specialiai esu
rašiusi tik du kartus. Kartą tai buvo paslauga, kitą
– provokacija. Už provokaciją atsilyginau tuo pačiu
– provokacija. Išprovokavau dainą. Ją galėsite išgirsti
,,Sielos” galerijoje balandžio 23 d. 

– Kuris į muziką įvilktas Tavo eilėraštis gražiausiai skam-
ba Tau pačiai?

– Rimanto Pažemecko bliuzas ,,Nesuspėjom”.
Ypač pragrojimai, ir labai tikslingai žodžiams pri-
taikyta melodija ir žanras. Ruošdamasi knygos ,,Ką
vadinom vardais” pristatymui R. Pažemecko dainą
,,Mes užsimirštam” turbūt esu klausiusi kokius 300
kartų. Tai šiek tiek kitokia daina – kylanti, be prie-
dainio, atspindi tai, ką norėjau pasakyti rašydama tą
eilėraštį, nors eilėraščio parašymo tikslo ar prie-
žasties su Rimu nediskutavau. Niekada su niekuo ne-
diskutuoju apie tai, ką ir dėl ko rašau ar esu parašiusi.
Dėl ,,Mes užsimirštam” teksto ,,sunkumo” niekada
net nepagalvojau, kad būtų iš viso įmanoma jį su-
dainuoti, tačiau pasirodo, jog viskas įmanoma, ypač
jei žinai, ką darai. 

Nukelta į 14 psl.

Niekada nerašau vien tam, kad rašyčiau

Sandros Avižienytės knygos viršelis, knygos dailininkė – Diana Vizgirdaitė.
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Praėjusią vasarą džiaugėmės Šiau rės Ameri-
kos ir Kanados dainų švente Čikagoje. Šiais me-
tais atėjo lietuviškų tautinių šokių eilė. Liepos

3 d. Baltimorės mieste ruošiama XV Šiaurės Amerikos
lietuvių šokių šventė. Šventės organizacinio komiteto
pirmininkas Leonardas Linas Oren tas mielai sutiko at-
sakyti į ,,Draugo”  klausimus  apie   artėjančią šven-
tę. 

– Pirmiausia, gal galėtumėte pa pasakoti apie save, savo
šeimą, savo lietuvišką kilmę?  

– Aš esu Amerikos lietuvis. Gi miau Hartforde,
Connecticuto valstijoje, tačiau mano lietuviškos
šaknys glūdi dviejuose skirtinguose že my nuose.
Mano mama Maria (Višniaus kaitė) Orentienė gimė
Sao Paulo, Bra zilijoje, Lietuvos emigrantų, at vy ku-
 sių į Braziliją 1926 metais, šeimoje. Mama užaugo lie-
tuviškame rajone ,,Vila Zelina” ir aktyviai dalyva-
vo ben druomenės veikloje. Tėvas Euge nijus Orentas
kilęs iš Šakių rajono.  Antrojo pasaulinio karo
metu, 1944 m., jis savanoriu įstojo į generolo Po vilo
Plechavičiaus vietinę rinktinę. Tėvas buvo paimtas
vokiečių belais viu pasitraukimo iš Lietuvos metu.
Abu tėvai emigravo į JAV ir susitiko New Yorke.  

Lietuvių liaudies šokiai įsipynė į mano gyve-
nimą nuo pat ankstyvos vaikystės. ,,Berželio” šokių
grupėje (Hartford, CT), šokau daugiau nei 15 metų.
Būtent čia, per vieną šokio re pe ticiją, sutikau savo
būsimą žmoną, Neriją Gureckaitę-Orentienę. Esame
vedę jau 23-ejus metus ir susilaukėme keturių vaikų.
Būdamas studentu, da lyvavau studentų ateitininkų
veikloje. Vėliau šokau ,,Vėtroje” (New Ha ven, CT),
,,Aušrinėje” (Philadel phi jo je), ,,Malūne” (Baltimo-
rėje), o šiuo me tu šoku Washingtono grupėje ,,Juos-
ta”. 

Mano dalyvavimas JAV Lietuvių Bendruomenės
veikloje prasidėjo JAV LB Hartfordo apylinkės val-
dyboje. Po tėvo mirties perėmiau jo eitas iždininko
pareigas. Tuomet man bu vo 20 metų. Kurį laiką dir-
bau ir JAV LB būstinėje Philadelphijoje. Penke rius
metus darbavausi Lietuvos Res publikos ambasado-
je Washingtone, skatindamas JAV įmonių prekybą
ir investicijas į Lietuvą. Turėjau garbės dirb ti net su
trimis ambasadoriais: a. a. S. Lozoraičiu, A. Eidin-
tu, ir a. a. S. Sakalausku. Pastaruosius 18 metų dir-
bu ,,Verisign.com” bendro vė je, kuri administruoja
visus .com ir .net domenų vardus (o jų yra 135 mili-
 jo nai, ir jų bazę. Šešerius metus ėjau JAV LB Was-
hingtono apylinkės pir mininko pareigas. Šiuo metu
esu naujai įkurtos korporacijos ,,Camp Neringa, Inc.”
tarybos narys. Nuo 2013 m. birželio mėn. man buvo
pa tikėtos XV Lietuvių tautinių šokių šven tės Orga-
nizacinio komiteto pir mininko pareigos.

– Kaip sekasi ruoštis XV Šiau rės Amerikos lietuvių šo-
kių šventei?

– Sėkmingai. Beliko du su puse mėnesio, ir pa-
gal mūsų planą ruošia mės šokėjų ir svečių atvyki-
mui į Bal timorę. Netrukus skelbsime vakaro nės pla-
nus. Jau pradėjome priimti bi lietų užsakymus per
interneto svetainę www.SokiuSvente2016.org. Esu be
galo dėkingas mūsų komiteto nariams už jų darbą ir

ištvermę ruošiant šią gražią, tradicinę Šiaurės Ame-
ri kos lietuvių šventę. 

– Šventė vyks Baltimorėje, „Royal Farms” arenoje. Ar
esate pa tenkintas sale? Kiek joje telpa žiūrovų?

– Taip, mes esame labai patenkinti salės dydžiu
bei erdve. Komitetas parinko šią salę pirmiausia dėl
pa kankamos vietos ir patogumo šokėjams pasirodyti
ir repetuoti. Antra, salė yra netoli visų šokių šven-
tės vieš bučių bei Baltimorės įdomybių. Netoli yra Bal-
timorės uostas. Jį galima pasiekti pėsčiomis. Prie uos-
to ir  jo apylinkių daug parduotuvių, resto ra nų, gy-
vos muzikos naktinių klubų, muziejų, čia ir laivai,
ir ak variumas, ir puikios vietos poilsiui. Visi šokė-
jai ir svečiai iš vieš bučių ga lės lengvai pėsčiomis nu-
eiti keturis kvartalus iki „Royal Farms” arenos
arba pasinaudoti šokių šventės autobusiuku. Arenoje
lengvai tel pa 10 000 žiūrovų. Iš viso bus galima pri-
imti apie 12 000 žiūrovų.

– Savo leidinėlyje rašote, kad šventėje dalyvaus 1 800
šokėjų iš 50 šokių grupių. Didžiausią dalį su daro JAV ir Ka-
nados lietuvių šo kių grupės, tačiau atvyksta šokėjų ir iš Lie-
tuvos, Švedijos, Izraelio ir Didžiosios Britanijos. Kaip pa-
vyko privilioti į šventę šokėjų iš toli? 

– Šokių šventė yra žinoma už Šiaurės Amerikos
ribų. Dirbdami kartu su Lietuvių tautinių šokių in -
stitutu, jau 2013 metų rudenį pra dė jome skleisti in-
formaciją apie XV Šo kių šventę, ir mums pavyko at-
kreipti daugelio grupių dėmesį. Šokių grupė ,,Vija”
iš Izraelio susikūrė neseniai ir šventėje pirmą kar-
tą atstovaus Tel Avivo miestui. Neseniai susikūrė ir
grupė ,,Jie varas”, todėl pirmą kartą bus at stovauja-
mas JAV Atlantos mies tas. Iš Lietuvos į Šiaurės Ame-
 rikos lietuvių šokių šventę pirmą kartą atvyksta ge-

 rai žinoma Kauno grupė ,,Ave Vita”, iš Panevėžio at-
vyksta ,,Grandinėlė”, iš Švedijos (Stok holmo) – „Bal-
tija”. Iš Didžiosios Britanijos atvyksta Lon dono
,,Vers mė”.   

– Kiek šventėje dalyvaus JAV šokių grupių?
– JAV atstovauis 35-ios grupės iš dvidešimt vieno

miesto. Tai: Atlantos (GA) ,,Jievaras”; Baltimorės (MD)
,,Malūnas”; Bostono (MA) ,,Sambū ris”; Čikagos (IL)
,,Gija”, ,,Grandis”, ,,Lėtūnas”, ,,Laumė” ir ,,Suktinis”;
Le mon to (IL) ,,Lietuvos vyčiai” ir ,,Spin dulys”; Mun-
deleino (IL) ,,Rus nė”; Clevelando (OH) ,,Švyturys”;
Denverio (CO) ,,Rūta”; Detroito (MI) ,,Žiburio” litua-
nistinės mokyklos gru pė ir ,,Šaltinis”;  Elizabeth
(NJ) V. Kudirkos lituanistinės mokyklos an samblis
„Varpelis”; Jacksono (NJ) ,,Lietuvėlė” ir ,,Viesulas”;
Hartfordo (CT) ,,Berželis”; Kansas City (KS) ,,Ai-
das”; Los Angeles (CA) ,,LB Spin dulys” ir ,,Retro”; Ma-
disono (WI) ,,Žai bas”; New Yorko miesto (NY) Maironio
mokyklos šokėjai ir ,,Tryp tinis”; Palm Beach (FL)
,,Saulėtas krantas”; Philadelphijos (PA) ,,Aguo nėlė”,
,,Vakarinė” ir ,,Žilvinas”;  San Francisco (CA) ,,Genio”
lituanistinės mokyklos grupė ir ,,Tiltas”; Seattle
(WA) ,,Lankas” ir ,,Lietutis”; iš JAV sostinės Was-
hingtono – grupės ,,Eg lutė” ir ,,Juosta”.

– O iš Kanados? 
– Iš Kanados dalyvaus šešios šo kių grupės: Cal-

gary miesto ,,Kleve lis”, Montrealio ,,Gintaras”, Ha-
milto no ,,Gyvataras” ir trys grupės iš To ronto: ,,At-
žalynas”, ,,Aitvaras” ir To ronto lietuvių ansamblis
„Gintaras”.

– Šokių šventės šūkis: ,,Šaukia ten tave kelionė”. Kaip
ta ,,kelio nė” bus įpinta į šventės programą?

Leonardas Linas Orentas. Šokių šventė jau čia pat
Leonardas Linas Oren tas XII Tautinių šokių šventė, Čikagoje, 2004 m.                                                                                    Jono Kuprio nuotraukos
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– Ilgas ir vingiuotas yra lietuvių, iškeliavusių iš
tėvynės, kelias. Įvai rio mis bangomis ir generacijomis,
įvairiais laikais ir progomis paskli dome po pasaulį.
Esame keleiviai, iš vykę iš protėvių namų. Bet mūsų
iš saugotos tradicijos ir šventės ir ypač meilė tėvynei
mus sujungė ir mūsų atskirus žingsnius suaudė į vie-
ną, bendrą kelionės taką.

Šokių šventės – tai vienas iš stip riausių ryšių. Per
šešiasdešimt me tų jos sukūrė nuostabią tradiciją, tau-
tiškumo, meno ir bendravimo išraiš ką. Jos įprasmi-
na ir praturtina mū sų, keleivių, žings nius.

XV Tautinių šokių šventė atspin dės šią kelionę.
Ji pagrįsta ir įkvėpta Bernardo Brazdžionio poezijos,
kurio je dažnai sutinkamos keleivio, ke lionės, kelia-
vimo iš tėvynės temos.

– Šokių šventės meninis vado vas yra Tomas Mikuckis,
vadovaujantis Bos tono tautinių šokių grupei ,,Sam būris”. Ar
jis jau turi ga luti nį šventės planą?

– Taip. Penktadienį, liepos 1 d., vyks repeticija šo-
kėjams. Menininkų mugė vyks liepos 1–3 d. Penkta-
dienio vakarą keliaujantys restoranai parduos mais-
tą lauke, prie „Hilton” vieš bučio. Bus muzika, šokiai
ir kitos pra mogos. Šeštadienį, liepos 2 d., vėl vyks re-
peticija šokėjams. Svečiams bus proga aplankyti tu-
ristines vietas ir pasidžiaugti Baltimorės miestu.
Va kare bus galima pavakarieniauti vieš butyje, vyks
literatūros vakaras. Taip pat bus šokiai Baltimorės
„Hil ton” viešbutyje su populiariu lietuvių ,,DJ”. Sek-
madienį, liepos 3 d. – lie tuviškos šv. Mišios Šv. Alfonso
bažnyčioje (6 kvartalai nuo viešbu čių). Šokių šventė
– „Royal Farms” arenoje – 1 val. p. p. Baigsime iškil-
 min gu tradiciniu šventės pokyliu Bal timorės „Hilton”
viešbutyje.

– Ar šventėje bus ir tradicinių, ir naujai sukurtų lietu-
vių tautinių šokių?

– Taip. Šios šventės šokiai buvo parinkti taip, kad
žiūrovai galėtų ma tyti įdomų meninį spektaklį, gra-
žią pa saką. Tai leis pasiekti lietuviškų tau tinių šokių
įvairovė. Programoje matysime pynę gerai žinomų ir
mėgs tamų šokių, tradicinių, bet gal ir re čiau matomų
šokių, ir naujesnių, bet tra dicija pagrįstų kūrinių. Esa-
me taip pat labai laimingi, kad specialiai šven tei buvo
sukurtas vienas naujas šokis. Jį sukūrė garsi lietuvių
tautinių šokių choreografė prof. Laimu tė Kisielienė.
Tiek žiūrovams, tiek šo kėjams programa bus kupina
gražių, aukštos kokybės ir, svarbiausia, sma gių šokių.

– Kaip šokių šventė sujungs tris lietuvių emigracijos į
Ameri ką ir Kanadą bangas?

– Šias bangas jungia šokiai. Šven tės organizaci-
nis komitetas dirbo kar tu su Meno komitetu bei
Tautinių šokių institutu. Kartu raginom visas tris lie-
tuvių bangas dalyvauti šventėje. Pavyzdžiui, dalyvaus
pirmosios ban gos Bostono ,,Sambūris”, kuris bu vo
įkurtas 1937 m. Turėsime daug antrosios bangos
grupių ir nemažai naujų, trečios bangos sukurtų gru-
 pių. Į XV šokių šventę yra užsiregistravę daugiau da-
lyvių, negu dalyvavo paskutinėse dvejose šventėse. Tai
ro do, kad esame sukūrę įdomią meninę programą ir
žadame dinamišką įvykį visiems dalyviams, visoms
trims ban  goms, visai lietuvių bendruo menei.

– Ar šventės programoje bus naujovių?
– Kaip minėjome anksčiau, stengiamės sukurti

įdomų spektaklį, ku ris nustebins tiek lietuvius, tiek
ame rikiečius žiūrovus. Kad paryškintu me gražius
mūsų šokius, planuojame įpinti netikėtus technolo-
ginius elementus. Daugiau atskleisti negaliu, norime,
kad tai liktų staigmena.

Visą šventę lydės muzika, įrašyta geriausių lie-
tuvių liaudies instrumen tų orkestrų Lietuvoje. Tai
šventei suteiks ryškų, gražų ir tradicinį skambesį.

– Ar tikitės šioje šventėje su laukti ypatingų svečių?
– Taip, esame pakvietę ypatingų svečių. Ar tė jant

šokių šventei per spaudą pasidalinsime informacija
apie atvykstančius asme nis.

– Ar švente domisi Baltimorėje gyvenantys amerikie-
čiai? Ar vieti nė Baltimorės miesto valdžia pa siruošusi pri-
imti svečius iš kitų JAV miestų, Kanados ir Europos?

– Taip, yra didelis susidomėjimas švente Balti-
morėje. Šokių šventės ko miteto spaudos ir informa-
cijos ryši ninkai artimai dirba su Baltimorės miesto
„Visit Baltimore” agentūra. Ji skleidžia naujausią in-
formaciją apie Šokių šventę Baltimorės ir Mary-
 lando valstijos spaudoje ir tikisi pritraukti ameri-
kiečių žiūrovų.  

– Šventei numatyti keli vieš bučiai netoli „Royal Farms”

are nos. Ar dar yra juose vietų į šventę atvykstantiems žiū-
rovams?

– Mes labai džiaugiamės, kad sve čių, kurie
planuoja atvykti į Balti morę, yra labai daug. Ko-
miteto vieš bučių atstovė pradžiai parinko ketu ris
viešbučius, bet 2016 m. sausio mė nesį užsakėme ir
penktą. Visuomet galėsime užsakyti daugiau kam-
barių.

– Šventinį savaitgalį numatomi keli ypatingi renginiai.
Papasa ko kit apie juos plačiau.

– Penktadienį, liepos 1 d., vyks va karonė lauke,
šalia „Hilton” vieš bu  čio. Koncertuos Washingtono
vieti nė muzikos grupė. Bus proga pava karie niauti
keliaujančiuose Baltimo rės restoranuose (vendor
food trucks).  Neringos stovyklos vadovas ves vai-
kų žaidi mus. Veido dažytojai gražiai išdažys vaikų
veidus. Jauni ir vyresni turės progos įsijungti į sta-
lo žaidimus. Ti kimės vakaronę baigti dainininko iš
Lietuvos pasirodymu. 

Šeštadienio vakarą šventės daly viai galės su-
sipažinti su Baltimorės miestu, kartu pavakarie-
niauti, dalyvauti poezijos  vakare ir pašokti. Šo kiuo-
se ,,DJ” gros pasau linę muziką, kuri jungs daly-
vaujan čių šalių šo kė jus, ir populiarią lietuvišką ir
ame ri kietišką muziką, tinkamą įvairioms kartoms.  

– Šokių šventės savaitgalį Bal timorės „Hilton” vieš-
butyje vyks lietuviška mugė. Kas joje dalyvaus? Ar ruo-

šiami šokių šventės su venyrai? 
Šiuo metu žinome, kad mugėje dalyvaus dau-

giau kaip 30 lietuvių me nininkų ir amatininkų. Bus
galima įsigyti įvairių rankdarbių, ginta ro, maisto
ir gėrimų, paremti įvairias šalpos bei lietuviškas or-
ganizacijas. Taip pat bus informacijos apie ke lio nes
į Lietuvą ir kitas valstybes, bus galima įsigyti ir
šventės suvenyrų bei marškinėlių. 

– Sekmadienį, liepos 3 d., prieš šventę, Šv. Alfonso
bažnyčioje vyks šv. Mišios. Ar galėtumėte trum   pai papa-
sakoti apie šią baž nyčią?

– Baltimorėje buvo įkurtos kelios lietuvių ka-
talikų parapijos: 1872 m. – Šv. Venceslaus, nuo 1888
m. iki 1917 m. veikė Šv. Jono Krikštytojo parapija,
o nuo 1917 m. iki šiandienos – Šv. Alfonso parapija,
kurioje sekmadieniais vis dar aukojamos lietuviš-
kos Mišios.

– Koks bus XV Šiaurės Ameri kos šokių šventės po-
kylis? 

– Šokių šventės organizatoriai sekmadienio
va karą  kviečia visus šven tės šokėjus ir dalyvius į
tris skirtingas iškilmingas puotas – vaka ronę pa-
sirinksite pagal  amžių. 

Pirmą kartą Šokių šventės istorijoje ruošiama
jaunų šeimų ir vaikų puota. Susėdę kartu kaip vie-
na jauna šeima ar su bendraamžiais draugais pa-
sidžiaugsime iškilminga vakarie ne. Jaunimui (15–
20 metų) yra ruošiamas Šokių šventės antrasis iš-
kilmingas pokylis. Organizatoriai taip pat ruošia tre-
čią iškilmingą puo tą vi siems suaugusiems – 21
metų +.  Baltimorė garsėjo kaip džiazo miestas, kur
gimė nemažai žymių džiazo muzikantų. Šiame po-

kylyje vyraus džia zo klubo atmosfera. Sve čiai va ka-
 rą pradės kokteilio valandėle.  Vaka rieniaus klau-
sydami fortepijonu atliekamo džiazo. Po vakarienės
bus progos užeiti į priva tų bourbon salonėlį. Čika-
gos ,,So džiaus” muzikinė grupė gros smagią muzi-
ką ir visi galės šokti ir džiaugtis iki ryto.

– Ką patartumėte atvykstan tiems į Baltimorės šokių
šventę? Ar yra Baltimorėje įdomių vieto vių, muziejų, ku-
riuos turėtume ap lankyti? 

– Baltimorėje yra daug įdomybių ir puikių
vietų poilsiui. Baltimorės uostą galima pasiekti pės-
čiomis iš visų šventės viešbučių. Prie uosto ir arti-
mųjų rajonų yra parduotuvių, res toranų, gy vos mu-
zikos naktinių klubų, muziejų ir kitokių įdomybių.
Galima paplaukioti laiveliais. Taip pat svečių lau-
kia Baltimorės Lietu vių salė. Šei moms bus įdomu
aplan kyti Baltimo rės akvariumą ir vaikų muziejų
,,Port Discovery”.

Po Šokių šventės, būdami rytinėje pakrantėje,
apsilankykite Wa shing tone, JAV sostinėje, kur įsi-
kū rusi Lietuvos Respublikos ambasada ir yra aktyvi
lietuvių bendruomenė.  Washingtonas nuo Balti-
morės nuto lęs tik 40 mylių. Ten galima pamatyti Pre-
zidento Washingtono paminklą, JAV Atstovų rūmus
(angl. U.S. Ca pitol), Prezidentų Lincoln ir Jeffer son
paminklus, ir, žinoma, Baltuo sius rūmus. Ten rasite
daug įdomybių, įskaitant Tarptautinį šnipų mu ziejų,
paminklą komunistų aukoms atmin ti, Oro ir erdvės

muziejų, Žinia sklaidos muziejų (angl. „Newseum”),
Nacionalinį zoologijos sodą ir kt. Taip pat ga lėsite
pasidžiaugti liepos 4-ąją rengiamais JAV Nepri-
klauso mybės dienos fejerverkais. Washing tone
daug puikių restoranų įdomiose vietose: George-
 town, Dupont Circle, Adams Morgan, Capitol Hill
„H” gatvėje ir kt.

– Ką dar norėtumėte pasakyti į šventę atvykstantiems
šokėjams ir žiūrovams?

– Baltimorės ir Washingtono lie tuvių ben-
druomenėms suteikta gar bė surengti 2016 m. Šokių
šventę. Šia proga tikimės jus pasveikinti atvykusius
į ,,Žavingąjį miestą” (angl. Charm City). Būsite su-
žavėti dina miš ko, unikalaus miesto, kuris didžiuo-
jasi savo lietuvišku paveldu. Balti morės ir Was-
hingtono lietuvių bendruomenės dirba ir organi-
zuoja Šo kių šventės programą nuo 2014 metų ir džiu-
giai bei nekantriai 2016 m. liepos 3 dieną lauks at-
vykstančių! Daugiau informacijos – Šokių šventės
internetinėje svetainėje www.sokiusvente2016.org.
Ten galite nusipirkti šventės bilietus. 

Atnaujinkime senas draugystes ir užmegzkime
naujas!

Daugiau informacijos sužinosite: www.So-
kiuSvente2016.org;

Twitter:  @svente2016;
Facebook: facebook.com/svente2016;
Instagram: instagram.com/svente2016;
Klausimai: info@sokiusvente2016.org
Informacijos apie Baltimorę jums suteiks:

http://baltimore.org/svente2016

Kalbėjosi Rimas Černius

XV Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventės organizacinis komitetas.                                            Rengėjų nuotr.
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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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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

Sudoku Nr. 103
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

ĮVAIRŪS

n Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie-
žiūrai, turi automobilį, legali, ieško darbo.
Gali dirbti Čikagoje ir jos priemiesčiuose. Tel.
773-330-0092.

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 331-245-5378

n Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti sa-

vaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

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

n Vyras ieško žmonių priežiūros darbo pa-
keitimų. Tel. 773-757-9666.

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

S K E L B I m A I
4545 W 63 St, Chicago, IL 60629

7 7 3 - 5 8 5 - 9 5 0 0
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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

www.draugofondas.org

Atkelta iš 9 psl.

– Ar nebūna keista girdėti, kad Tavo
žodžiai skamba kito žmogaus lūpomis? 

– Būna. Kartais trikdo, kartais
įdomu. Po to pajunti malonumą, nes
pajauti save. Supranti, kad tas kitas
žmogus – tavo siela ar jos dalis, tik

kitu pavidalu. Kartais net baugina. 
Pavyzdžiui eilėraščio ,,Meilei”

yra net 5 skirtingos dainų versijos.
Kiekviena vis kitokia, skirtingų atli-
kėjų, kurie vieni kitų net nepažįsta.
Čia galime sugrįžti prie anksčiau
klausto klausimo apie ,,buvimą atli-
kėjo šešėlyje.” Šį kartą šešėlyje lieka
,,originalus” dainos autorius ir jo
melodija, nes daina jau interpretuo-
jama savaip, o žodžiai, kaip rašytojos,
visada išlieka tie patys. 

– Tavo knygos pristatyme dainininkas
Vygantas Kazlauskas pristatys ,,Neišsiųstus
laiškus”. Kada Jūs susipažinote? 

– Susipažinome (jei jau kalbame
apie tikrąjį susipažinimą) New Yorke

2015-ųjų rudenį, nors prieš tai teko su-
sitikti Lietuvoje, įvairių renginių
metu. Alytaus miesto teatre darėme
bendrą renginį – koncertą ir mano
knygos ,,Ką vadinom vardais” pri-
statymą.

O pats dainų autorius ir atlikėjas
su mano kūryba susipažino 2008-ai-

siais, Druskininkuose.
Kaip jis pats teigė, mano
poezija apvertė visą jo
autorinį repertuarą, at-
sirado ,,Miesto vaiko”
įvaizdis ir daug dainų. 

– Kokie netikėtumai
laukia klausytojų Tavo kny-
gos pristatyme?

– Laiškai, prancū-
ziškas dainų atlikimas
pagal mano eiles… Bet
turbūt didžiausias neti-
kėtumas bus per didelis
atvirumas ir kitoks sa-
vęs parodymas net
tiems, kuriems atrodo,
jog pažįsta mane. Kny-
gos pristatyme taip pat
dalyvaus mano draugai
iš Lietuvos: gitaristas
Tomas Varnagiris, akor-

deonistas Martynas Norvilas. Spe-
cialiai bus suburta transatlantinė
muzikantų grupė, kuri atliks Rimanto
Pažemecko, Tomo Varnagirio ir Vy-
ganto Kazlausko dainas. Jie nė karto
nėra groję visi kartu ir turės tik vie-
ną repeticiją prieš renginį. Kadangi
pati esu spontaniška, tikiuosi jie irgi
tuo ,,užsikrės”, nes jei ne – tai gali būti
ir kitokių ,,netikėtumų” (juokiasi). 

– Dėkoju už pokalbį, sveikinu su nau-
jos knygos išleidimu ir iki susitikimo ,,Sie-
loje”, Pasaulio lietuvių centre,  balandžio
23 d. 7 val. v. 

Kalbino
Laima Apanavičienė

Šių metų kovo 24-tos dienos nu me-
ryje Chicago Tribune išspausdinta
lietuvio rašytojo Karolio Gintaro Žu-
kausko (slapyvardis Gint Aras) ro-
mano „The Fugue” recenzija. Ją pa-
rašė  čikagietis menininkas ir rašy-
tojas Dmi try Samarov.

Recenzentas Samarov rašytojo
Gint Aro romaną pavadino
epiniu ir autoritetingu  (ma-

gisterial).  450 puslapių knyga apima
šešis dešimtme čius ir aprašo tuzino
veikėjų gyvenimus. Recenzento nuo-
mone, romanas ,,The Fugue” pana-
šus į Dostojevskio ar kitų rusų kla-
sikų kūrinius. Jame nagrinėjami
svarbūs žmogaus gy ve nimo klausi-
mai: karas, likimas, kal tė, šeima, ti-
kėjimas.   

Romanas prasideda Ukrainoje
Antrojo pasaulinio karo metais ir
nag rinėja kelių skirtingų tautų išei vių
pastangas pritapti Amerikoje.  Tai Uk-
rainos, Lietuvos ir Meksikos išeiviai,
kurių gyvenimai kaip fugos gar sai su-
sipina Cicero miestelyje.  Ci cero mies-
telis tampa svarbiu romano objektu.
Kūrinio veikėjai keliauja į praeitį savo
mintimis ir sapnais.  Ta čiau jie su-
grįžta į realybę, į žinomas Cicero mies-
telio vietoves. Romane  nė ra chrono-
loginio pasakojimo.  Vei kėjų pra eitis ir
dabartis pinasi kaip fugos natos. Praei-
ties nusikaltimai ir klaidos persekio-
ja jaunąsias išeivių kartas, siekiančias
pritapti naujame krašte.   

Knygą ,,The Fugue” 2015 metais
pradėjo spausdinti Chicago Center for
Lite ra ture and Photography leidykla.
Ta čiau leidykla patyrė finansinių sun-
 ku mų ir knygos spausdinimą nutrau-
 kė.  Autoriui pavyko rasti kitą leidyk-
lą Tortoise Books, kuri 2016 metais
knygą perspausdino. Ją dabar galima
įsigyti Čikagos ir apylinkių knygy-
nuose bei internetu.

Beje, pirmoji nutraukta romano
laida, atrodo, tampa bibliografine re-
tenybe – Amazon.com naudotą knygą
siūlo įsigyti už 490 dol., o naują už 716
dol.!   

,,Draugo” info

Niekada nerašau vien tam,
kad rašyčiau

Chicago Tribune –
lietuvio knygos recenzija

Rašytojas Karolis Gintaras Žukauskas (Gint Aras) Ramunės Lapas nuotr.

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

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Skaitykite 
,,Draugą” greičiau! 

www.
draugas.org

Knygos dailininkė Diana Vizgirdaitė



15DRAUGAS 2016 BALANDŽIO 16, ŠEŠTADIENIS

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest hwy.
Palos hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

www.draugas.org/mirties.html

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

Simonas, 4 metai

– Simonai, ar į tave dažnai kreipiasi
žmonės, prašydami, kad jiems patar-
tum?

– Nelabai dažnai, bet kartais
brolis paklausia, ar jau dabar išvesti
šu niuką pasivaikščioti. Aš visada
sa kau, kad reikia eiti į kiemą, nes
Aiva jau labai nori į tualetą. Ir pabė-
gioti nori. Ji sėdi prie durų ir prašo,
kad ją kas nors išvestų į lauką. Kartą
mama ėjo su Aiva pasivaikščioti ir
labai il gai rengėsi. Ir tada pamatė,
kad prie durų jau bala atsirado. Aš
sakiau, pa tariau mamai, kad grei-
čiau rengtųsi ir eitų su šuniuku į
lauką, bet ji ne spėjo. Jai paskambino
draugė, ir tada ji kalbėjo telefonu.
Tai Aiva ir nesulaukė, kol mama
pabaigs kalbėti, ir pa darė tą balą.
Bet nieko, tada jau su tvarkėm tuos
Aivos reikalus ir vis vien į kiemą
išėjome.

– Ir ką tu tada patarei mamai?
– Aš patariau, kad reikia grei-

čiau apsirengti, o mama Aivai pata-
rė, kad ji daugiau taip nebesielgtų ir
viską da  rytų lauke, o ne namuose
prie durų.

– Tai pasidalijote patarimais ir susi-
tarėte?

– Na, atrodo, kad šį kartą susita-
rėm: aš su mama, o mama su Aiva.

Austėja, 5 metai

– Austėja, kaip manai, ar verta abe-
jojančiam žmogui padėti savo patarimu?

– Manau, kai tavęs kas nors ko
nors paklausia, ką daryti, kokį daik-
tą nusipirkti arba dar ko nors, tai
visada reikia patarti. Juk žmogus
klau sia tada, kai nebežino, kaip jam
pasielgti. Kartą su sese ėjome pas jos
draugę į gimtadienį ir dovanų drau-
gei pirko me tokį plaukų lankelį.
Ilgai rinko mės, kokios spalvos lan-
kelį pirkti. Ir tada aš patariau, kad
reikia pirkti to kį gražų, rausvą, su
balta ramunėle. Kai tą lankelį pado-
vanojome, tai se sės draugė labai
apsidžiaugė, nes ji net rausvą sukne-
lę turėjo, ir tas lan kelis jai labai tiko
ir patiko. Tai va, aš patariau labai
gerai ir todėl visi liko patenkinti. Su
tuo plaukų lankeliu mes net fotogra-
favomės ir nuotrau kas dar dabar
turiu telefone, tiksliau, sesė turi. Jį
visi, net draugės mama, pasimatavo
ir sakė, kad labai gražu.

– Tai geras tavo patarimas dar
labiau papuošė šventę?

– Na, taip. Nes aš patariau labai
nuoširdžiai. Tikrai pasistengiau.

– O tau pačiai dažnai prireikia kitų
žmonių ar vaikų patarimų?

– Kartais. Dažniausiai, kai ne ži-
 nau, ką pirkti, arba nežinau, kaip pa -
sielgti, tai aš klausiu mamos arba
mo  čiutės. Jos visada man pataria.
Nors kartą, kai nežinojau, kokią
kny gą išsirinkti, mama patarė visai
jo kios nepirkti. Tada toks patarimas
man nelabai patiko. Bet nieko, po ke -
lių dienų, abi knygas man močiutė
nupirko. Dabar aš jas spalvinu. Ren -
kuosi, kurią noriu. Kartais net užsi-
 merkiu ir į kurią pirštu pataikau, tą
ir spalvinu. Ten dar daug vietos liko.
Dar galėsiu darbuotis kokį mėnesį.

Jonas, 6 metai

– Jonai, kaip manai, ar reikia žmo-
gui patarti, kai jis kuo nors abejojo ir
klau sia, ką jam daryti?

– Reikia, bet ne visada. Kai aš
ban dau patarti mamai, kaip apsi-
 reng ti einant į svečius, tai ji vis vien
kitaip apsirengia. Tai kam tada
patarti, jeigu tavęs neklauso? Patarti
rei kia tada, kai mama tavęs ko nors
paklausia. Kartą ėjome pasivaikščio-
ti į par ką, tai mama nežinojo, kokius
ap siauti jai batus – žieminius ar ne -
žie minius. Sakiau, kad apsiautų
tuos šiltus rudus ir tada tikrai nesu-
šals. Ji taip ir padarė. Paklausė
mano patarimo ir viskas buvo gerai.
Mes smagiai pasivaikščiojome ir dar
balandžius pa lesinome, ir visai
nesušalome.

– O tu ar dažnai klausi kitų žmonių
patarimo?

– Klausiu močiutės, ar galiu
neiti į darželį. Ir kartais ji man pata-
ria pa silikti namuose, aišku, kai gali
su manimi pabūti. Man tas jos pata-
rimas labai patinka, nes namuose su
mo čiute daug smagiau. Tada mes
pie šiame, lenktyniaujame, kartą net
tokį žaidimą „Aukščiau žemės” žai-
dėme. Buvo labai smagu. Aš labai
norėčiau, kad močiutė man dažniau
patartų neiti į darželį, bet ji kartais
turi eiti į darbą ir tuomet pataria
man eiti į darželį.

– O ar paisai patarimo eiti į darželį?
– Na taip. Taigi negaliu vienas

bū ti namuose, kai juose nieko nėra,
visi dirba arba kuo nors užsiėmę.

Vaikus kalbino
Aldona Atkočiūnaitė

,,Artuma” 2016 m.  Nr. 4

Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija 
kviečia visus besidominčius draugijos veikla at-
vykti į metinį susirinkimą, kuris vyks balan-
džio 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 ga-
lima geriau padėti lietuvių visuomenės nariams iškilus dvasiniams,
psichologiniams ir socialiniams sunkumams. Bus pietūs. 

A † A
Dr. ANTANAS JUZAITIS

Mirė 2015 m. gruodžio 24 d. Put-
name, Connecticute, JAV.

Nuliūdę liko: sūnus Rimas su žmo-
na Elenute, anūkai Antanas ir Liana,
dukros Dana ir Kristina su vyru Ira.

Gimė 1916 m. lapkričio 16 d. Lie-
tuvoje, Panevėžio apskrityje, Kirmė-
lių kaime.

A. a. Antanas buvo sūnus a. a.
Stasio ir a. a. Marcelės Juos pai tytės
Juzapavičių, vyras a. a. Kazimieros.

Antanas užaugo didelėje šeimoje,
su savo seserimis Natalija, Apolonija,
Antanina ir Janina bei broliais Stasiu

ir Aleksu, ta čiau, norėdamas siekti aukštojo mokslo, jis paliko Kir-
mė lių kaimą ir savo artimuosius.

1940 m. baigė studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete  dip-
lomuoto inžinieriaus laipsniu, įgydamas mechaninės inži nerijos
specialybę. Diplominiame darbe jis nagrinėjo Turniškių hidroe-
lektrinės stoties mechaninius įrenginius. Baigęs studijas, Vytau-
to Didžiojo universitete dirbo asistentu-lektoriumi.

Universitete susitiko su savo bendrakurse Kazimiera Rama naus-
kaite, su kuria susituokė. Kartu jie praleido 71 gyvenimo metus.

Prasidėjus karui, jiems teko palikti savo artimuosius ir išvykti
iš Lietuvos į Austriją, o vėliau į Vokietiją.

Atsiradęs Vokietijoje, Antanas toliau tęsė mokslus Karls ruhe
universitete, nors ir labai ilgėjosi savo tėvynės Lietuvos. Kazimiera
jį palaikė ir ragino. 1947 m.  jam  buvo suteiktas inži nerijos dak-
taro laipsnis. Dr. Juzaitis sėkmingai apgynė di sertaciją apie grei-
čių ir spaudimų pasiskirstymo  apskaičiavimus ant tinklinių pro-
filių. Jauna šeima pasirodė stipri, darbšti ir va linga.

1948 m. palikdami Vokietiją, dr. Antanas ir Kazimiera persikėlė
į Kanadą, kur dr. Juzaitis projektavo šildymo sistemas įmonės pa-
statams. Po kelių metų jis tapo vyriausiu fabriko inžinieriaus asis-
tentu didelėje maisto pramonės įmonėje, Toronte. Tuo metu šei-
moje gimė sūnus Rimas, vėliau dukra Dana. Juzaičių šeima augo
ir klestėjo.

Vėliau dr. Juzaitis sutiko dirbti amerikiečių inžinerijos kon-
sultantu  Catalytic Construction įmonėje. 1957 m. dr. Juzaičiui pra-
dėjus dirbti įmonės filiale Philadel phijoje,  jaunai šeimai atsira-
do galimybė persikelti į JAV. Šioje įmonių projektavimo ir staty-
bų kompanijoje dr. Juzaitis dirbo iki pensijos, buvo medžiagų, trans-
porto (ypač pneu matinio), oro vėdinimo, kompresorių ir vandens
šaldymo bokštų specialistas. 1982 m. išėjęs į  pensiją dr. Juzaitis
tęsė panašų darbą privačiai.

Nuliūdusi šeima

Patarti reikia tada, kai paklausia
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Maloniai kviečiame į meno parodą

Kolekcija 100
100 tapybos ir 100 keramikos kūrinių

Privati parodos peržiūra

Balandžio 30 d., šeštadienį, 6 val. v.
Vidma Wait Meno Studija

1200 W. 35th St., Chicago, IL 60609
Apie dalyvavimą praneškite
vidmawait@gmail.com

Kaunietis Vidma Wait 
(Vidmantas Vaitkevičius)

jau 10 metų gyvena Londone.
Parodoje matysite naujai sukurtus menininko

darbus su Lietuvos ir Čikagos vaizdais.

Vidma Wait siūlo tapybos ant šilko klases: 
312-721-2385, vidmawait@gmail.com

„Facebook” ir el. parduotuvė: 

Vidma Wait: Youtube: Painting London Vidma Wait.

El. svetainė: www.vidmawait.us
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Gyva muzika – loterija
– vynas – užkandžiai
– keptas paršiukas

– bilietai 20 dol.

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

� 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.

� Prozininkas ir poetas Antanas Vaičiulaitis
pasižymi žodžio lyriškumu.  Režisierė Gied-
rė Gillespie paruošė įdomią programą, kuri
susideda iš Vaičiulaičio romanų, pasakų iš-
traukų ir kelionės po Italiją prisiminimų. Ją
atliks suaugusieji, moksleiviai ir vaikai.
Balandžio 17 d., sekmadienį, 12:45 val. p.
p. Giedrininkės maloniai kviečia susipažin-
ti su rašytojo įvairiaspalve kūryba ir pra-
smingai praleisti sekmadienio popietę PLC
didžiojoje salėje. Bus vaišės. 

� Central and Eastern European Coalition
(CEEC) ruošia informacinį-politinį forumą
tema ,,NATO’s Stance on Russia – Vision or
Reaction?” Forumas vyks balandžio 19 d.,
antradienį, 4 val. p. p. JAV Senato Dirksen
rūmuose, kambaryje No 106. Kiekvienas
nuoširdžiai kviečiamas/a forume dalyvauti. Po
forumo ten pat bus priėmimas. Su savimi
reikia turėti JAV galiojantį tapatybės doku-
mentą. 

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius balandžio 20 d., trečiadienį, 1
val. p. p.  kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite dokumentinį filmą ,,Ne-
palaužti”, pasakojantį apie amerikiečių – ja-
ponų belaisvių pergyvenimus Antrojo pa-
saulinio karo metu. 

� 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
.
� Balandžio 24 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Čikagos Lietuvių tautodailės institutas
kviečia visus į lietuvių tautinių drabužių ir
prijuosčių parodą, kuri vyks Tautodailės ga-
lerijoje, Dailės muziejuje, PLC. Parodoje ma-
tysite senoviškas ir šiuolaikines austas pri-
juostes iš visų Lietuvos etnografinių apy-
linkių.  Paroda tęsis iki gegužės 15 d.  Mu-
ziejaus darbo valandos: šeštadieniais  nuo
9 val. r.  iki 2 val. p. p.  ir  sekmadieniais
nuo 11 val. r. iki  2 val. p. p. 

� Balandžio 24 d., sekmadienį, 1 val. p.
p. Tėvų Jėzuitų koplyčioje Jaunimo centre
kunigas Jaunius Kelpšas atnašaus šv. Mišias.
Maloniai kviečiame visuomenę gausiai da-
lyvauti. Po šv. Mišių – vaišės Jaunimo cent-
ro kavinėje.

� Lietuvių rašytojų draugija, 70-mečio su-
kaktuvių proga, balandžio 24 d. 2 val. p. p.
Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje rengia
tradicinę ,,Poezijos pavasario” literatūrinę po-
pietę. Visi kviečiami dalyvauti.

� Gegužės 1 d., sekmadienį, po 10 val. r.
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapijos salėje Brighton Par-
ko Lietuvių Bendruomenės ,,vyrų komanda”
Motinos dienos proga ruošia specialius
pietus. Bus loterija ir įvairios linksmybės. 

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Nauja
Data ir
Vieta

Balandžio 24 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv. Mišių, Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos salėje vyks labdaros koncertas, skirtas paremti mūsų bažnyčią. Koncertuos bardas
Vygantas Kazlauskas,  gitaristas Tomas Varnagiris ir akordeonistas Martynas Norvilas.
Įėjimo bilietai bus parduodami prie durų.

Nuotraukoje – muzikantai iš Lietuvos su dainininke Aura Kizyte.


