
Gatvės muzikos diena – šešiuose pasaulio kampeliuose

ES pirmininkausianti Lietuva JAV prisistato menu

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

PERIODICALS

ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, MAY – GEGUŽĖS 18, 2013 • Vol. CIV Nr. 59   Kaina 2 dol.

Lietuvių Opera nepasiduoda 
ir stebina – 8 psl.

Sena jauna 
,,Grandis” – 4 psl. 

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, ILLINOIS 60629

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai Tel. 773-585-9500

N
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
05

-1
7-

13

Muzika, geras oras ir puiki nuotaika visiems. Kotrynos Kvietkutės nuotr.

Vita Gelūnienė, Birutė Letukaitė ir Evaldas Jansas ,,The Hunt of the Unicorn”.      Organizatorių nuotr.

Vilnius (ELTA) – Šeštadienį, ge-
gužės 18 d., Lietuvą septintą kartą gar-
sais ir ritmais užliejo Gatvės muzikos
diena. Vilnius, Kaunas, Kuršėnai, Va-
rėna, Jonava, Klaipėda, Mažeikiai,
Palanga, Radviliškis, Šilutė, Šilalė,
Telšiai, Utena, Nida, Vilkaviškis, Vi-
saginas, Panevėžys, Šiauliai, Tauragė
ir pirmą kartą prisijungę Trakai vie-
nai dienai savo gatves užleis gatvės
muzikai. 

Vilniuje šiais metais buvo nere-
gėtai daug muzikantų, pirmą kartą
dalyvavusių Gatvės muzikos dienoje
– beveik 100 iš daugiau kaip 200 mu-
zikantų ir grupių. 

Kaip visuomet, muzika skambė-
jo aplink Katedros aikštę, ant Baltojo
tilto, Rotušės aikštėje, Tibeto skvere
Užupyje, Gedimino prospektu vėl žy-
giavo spalvingieji tarptautinio tradi-
cinio džiazo festivalio dalyviai. 

Gatvės muzikos dienos sostinę
Vilnių su laikinąja sostine Kaunu šį-
met originaliai sujungė muzikinis
tiltas, kurį sumanė gatvės muzikantai.
Pagroję Vilniuje jie sėdo į traukinį, va-
žiuojantį Kaunan. Gyva muzika pra-
džiuginę traukinio keleivius ir stab-

telėję Laisvės alėjoje, muzikantai nesustodami muzikuoti grįžo traukiniu į Vil-
nių, kad užbaigtų savo pasirodymą ten, kur pradėjo. 

Kaune Gatvės muzikos dienos dalyvių skaičius priartėjo prie šimto. Iš-
skirtinius pasirodymus Laisvės alėjoje surengė Kauno studentiškas choras,
Nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriai, pučiamųjų orkestras iš Danijos
ir kt. Pabaigoje, kaip ir Vilniuje, – 8:30 val. v. skambėjo bendra visų dalyvių
mušamųjų instrumentų improvizacija ,,Drum2gether”. – 2 psl. 

Baltijos šalys nuo seno žinomos savo tekstilės tradicijomis. Pasigėrėti Lietuvos tekstilės meistrų
darbais šiuo metu gali ir JAV gyventojai. Penktadienį, gegužės 17 d., Philadelphia Art Alliance – PAA
(251 S. 18th St., Philadelphia, PA 19103) atidaryta lietuvių tekstilininkų paroda ,,LTextile. Textile bree-
ze from Lithuania”, kuri tęsis iki š. m. rugpjūčio 18 d. Savo darbus pristato Lietuvos tekstilės meist-
rai Laima Oržekauskienė, Eglė Ganda Bogdanienė, Vita Gelūnienė, Monika Žaltauskaitė-Grašienė, Gru-
pė Try 3 (Vladas Daškevičius, Aleksas Gailieša, Audrius Lašas), Lina Jonikė, Severija Inčirauskaitė-
Kriaunevičienė, Jūratė Petruškevičienė, Žydrė Ridulytė, Jurga Šarapova. – 9 psl. 



Jėzaus mokiniai iki pat Sekminių
taip ir nesuprato, kad jų Mokyto-
jas atėjo į žemę ne būti politiniu

lyderiu, bet nusivesti žmones pas savo
Tėvą. Kai mokiniai klausė Jėzų, kada
jis atkursiąs Izraelio karalystę, jiems
buvo paliepta laukti Šventosios Dva-
sios krikšto. Jėzus kalbėjo: „Kai ant
jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gau-
site jos galybės ir tapsite mano liudytojais
Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat
žemės pakraščių” (Apd 1, 8).

Gerai įsiklausykime, ką kalbėjo Jėzus: „Jūs
gausite jos galybės.” Šventoji Dvasia yra tas pats Ga-
lybių Dievas, kuris sukūrė ir valdo pasaulį. Jėzus
pažada, kad kai nužengs šventoji Dvasia, mes bū-
sime pripildyti jos galybės – pripildyti ne fizinės jė-
gos, kuri leistų tapti sunkumų kilnotojais ar krep-
šinio žvaigždėmis, bet dvasinės jėgos išlikti gerais
žmonėmis, pajėgiais nugalėti visas kliūtis ir pasi-
ekti mums skirtą tikslą, kad mūsų gyvenimas ne-
pasibaigtų nelaimingai, kad pasiektume amžinąjį
gyvenimą Dievo artumoje. Mūsų gyvenimo pabai-
goje privalo būti mūsų asmeniškos Šeštinės – susi-
tikimas su Dievu, nes antraip būtume pražudę savo
gyvenimą.

Jėzus, prieš atsiskirdamas nuo mokinių, pa-
sakė dar vieną reikšmingą mintį: „Kai ant jūsų nu-
žengs Šventoji Dvasia, <...> jūs tapsite mano liudy-
tojai <...> lig pat žemės pakraščių” (Apd 1, 8). Taigi,
mes visi, kurie esame pakrikštyti Šventąja Dvasia,
esame pašaukti būti Jėzaus liudytojais. Ne tik vys-
kupai, kunigai ar vienuoliai, bet visi, kurie gauna
Šventosios Dvasios dovanų ir galybę iš aukštybių. 

Kaip galime liudyti Jėzų? Ne visi vyresnės kar-
tos žmonės žino apie Facebook, Twiters, YouTube ir
kitus modernius žmonių bendravimo tinklus, bet
jaunuoliai apie tai gerai išmano. Internetu jie gali

bendrauti su šimtais, kartais net tūkstančiais vien-
mečių ar vyresnių žmonių, gali jiems pasiųsti pro-
tingą, gerą žinią, bet gali parašyti ir bet kokią ne-
sąmonę.. 

Šiais metais per Šeštines jau 47-tą kartą buvo
paminėta Pasaulinė visuomenės komunikavimo
priemonių diena. Popiežius Benediktas XVI šiai die-
nai parašė laišką, kuriame taip kalba: „Sociali-
niams tinklams <...> bus naudinga, jei juose daly-
vaus tikintieji, trokštantys pasidalyti žinia apie
Jėzų ir žmogaus kilnumo vertybėmis, kurios skati-
namos jo mokymo. Juk tikintieji vis labiau suvokia:
jei Geroji Naujiena nebus žinoma ir skaitmeninėje
aplinkoje, tai jos gali nepatirti gausybė žmonių, ku-
riems ši egzistencinė erdvė yra svarbi. Skaitme-
ninė aplinka nėra grynai virtualus pasaulis, tai –
daugybės žmonių, pirmiausia jaunimo, kasdienės
patirties dalis.” Todėl labiausiai noriu paraginti vi-
sus žmones, ypač jaunimą, kad, naudodamiesi so-
cialiniais bendravimo tinklais, būtume labai atsa-
kingi ir tenai nerašytume nieko blogo, kas galėtų ką
nors įskaudinti, bet rašytume tik tai, kas kitiems pa-
dėtų būti geresniems, o gal net geriau pažinti krikš-
čioniškąjį tikėjimą. Socialiniai komunikavimo tink-
lai gali tapti geriausia priemone liudyti mūsų tikė-
jimui, vilčiai ir džiaugsmui, kad esame Kristaus
broliai ir seserys.

Būti Kristaus liudytojais ypač svarbu šiandien,

nes dauguma žmonių stokoja tiesos,
meilės ir džiaugsmo. Jie stokoja tie-
sos, nes dabartinė žiniasklaida, televi-
zijos laidos ir kitos informavimo prie-
monės nesirūpina ar per mažai rūpi-
nasi padėti žmonėms surasti tiesą, daž-
nai rašo tai, ką užsako žiniasklaidos
savininkai. O tie savininkai kartais
turi egoistinių interesų, kurie yra la-
bai toli nuo visuomenės gėrio. 

Mūsų dienų žmonės stokoja meilės, nes visi
kalba tik apie pinigus, bet ne apie tai, kaip padėti
žmogui, kad jis iš tiesų būtų laimingas. Turbūt nie-
kada nebuvo Lietuvoje tiek daug susvetimėjimo ir
tiek daug sužeistų žmonių vien dėl to, kad jie nepa-
tyrė ir nepatiria meilės. Kiek daug yra vaikų, kurie
auga be tėvų meilės, kiek suaugusiųjų, kurie yra
pikti tik todėl, kad per daug galvoja apie save ir per
mažai – apie kitus.  

Mūsų dienų žmonės stokoja vilties ir
džiaugsmo. Daug žmonių, per daug sureikšmindami
prabangų gyvenimą ir neįstengdami pasiekti to,
apie ką svajoja, paskęsta neviltyje ir pradeda kal-
tinti visus ir už viską. O juk galima būti laimin-
gam ir labai kukliai gyvenant.

Mes, tikintieji, turime Kristaus paliktą tiesą,
esame nušviesti jo meilės, – juk jis už mus net mirė
ant kryžiaus. Mes pakrikštyti Šventąja Dvasia, kuri
yra tikros ramybės ir džiaugsmo šaltinis.

Pažinkime, kokias dovanas turime savyje. Tas
dovanas puoselėkime ir jomis dalykimės su kitais.
Jei kartais nemokėsime žodžiu pasidalyti, tuomet
būkime sąžiningi, mylėkime žmones ir daugiau rū-
pinkimės padaryti ką nors gera. Tuomet be žodžių
kalbėsime savo draugams ir visiems, su mumis ben-
draujantiems, koks laimingas yra žmogus, kuris
tiki į Jėzų Kristų ir tuo tikėjimu gyvena.

Esame pašaukti 
liudyti
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS
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Gegužės 15 dieną žemiškąją ke-
lionę baigė ir pas Viešpatį iškeliavo
Vincas Kolyčius, leidinio „Žodis tarp
mūsų” bendradarbis.

Kanadietis  V. Kolyčius  – nepa-
prasto tyrumo ir nuolankumo Dievo
vaikas, visą savo sąmoningą tikėjimo
gyvenimą su atviru įkarščiu atiduo-
dantis Dievui ir Jo Bažnyčiai, yra ge-
rai žinomas Lietuvos katalikų ben-
druomenei. Kiekvienais metais jis ap-
lanko savo mylimą tėvynę su tam

tikra aukos ir maldos misija. Nežinia,
ar jam patiktų šie mano žodžiai – grei-
čiausiai jis pasakytų, kad tėvynė ir
jos žmonės jam esanti ir dovana, ir
malonė, – tačiau tie, kam yra tekę su
jo nepaprasto dosnumo širdimi susi-
durti, vargu ar ginčytųsi. Šis žmogus
su ypatingu lengvumu ir džiaugsmu
moka dalytis ir žemiška, ir dangiška
duona, laužo save negailėdamas ir ne-
matuodamas,  tai ir pats trapiausias,
ir pats patikimiausias Dievo meilės
„užkratas”, nuo kurio „susirgus” jau
nebenorima pasveikti. Vincas sako,
kad šios sėklos sėjimas ir yra pati
brangiausia jo gyvenimo dovana.

V. Kolyčius mirė savo namuose
Toronto. Kviečiame visus pasimelsti
už šį nenuilstamą Viešpaties vynuo-
gyno darbuotoją, kurį Kūrėjas pasi-
šaukė didesnėn savo artumon.

Bernardinai.lt.

Klaidos atitaisymas
,,Drauge”  (2013 m. balandžio 9 d. 5  psl.), skelbiant apie kasmetinį Madison-Vilnius

susigiminiavusių miestų (MVSC) pokylį, neteisingai buvo paminėta šių miestų susigimi-
niavimo data (ji buvo paskelbta remiantis tinklalapiu  http://www.vilnius.lt/index.php?
1947277756). Į tai dėmesį atkreipė Nijolė Etzwiler, parašiusi laišką redakcijai. MVSC tary-
bos narys Gediminas Vidugiris mus patikino, kad tikroji MVSC susigiminiavimo data yra
1989 m., o ne 1993 m., kaip nurodoma skelbime. G. Vidugiris pažadėjo susisiekti su mi-
nėto tinklalapio kūrėjais ir paprašyti ištaisyti įsivėlusią klaidą. Redakcija taip pat atsi-
prašo skaitytojų. 

Gatvės muzikos diena –  
šešiuose pasaulio kampeliuose

Nuo didžiųjų miestų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio neatsiliko
ir Mažeikiai. 

Pirmą kartą įgyvendintas Lietuvoje 2007 m., Gatvės muzikos dienos su-
manymas greitai plinta ir tarp lietuvių bendruomenių įvairiuose pasaulio
kampeliuose. Šiais metais su Lietuva per gatvės muziką vienijosi Gruzijos
miestai Tbilisis ir Batumis bei Danijos sostinė Kopenhaga. 

Pirmą kartą gatvės muzika šįmet skambėjo Insbruke – mieste vakarų Aust-
rijoje, Alpių slėnyje. Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos suma-
nymu šiemet pirmą kartą muzikavo ir Londonas. 

Gatvės muzikos dieną pirmą kartą mini ir JAV Connecticut valstijos sos-
tinė Hartford. Čia šeštadienį 6:15 val. v. į koncertą Šv. Trejybės bažnyčios kie-
me pakvietė liaudiškos/folk muzikos ansambliai ,,Mustard’s Retreat” ir ,,Iš
Rytų šalelės”. 

Pas Viešpatį iškeliavo Vincas Kolyčius

Spaudos konferencija, skirta Gatvės muzikos dienai. 
Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Atkelta iš 1 psl.



Atsisveikindamas su iškelia vu siais
į Amžinybę esu parašęs ne vieną
nekrologą. Tesiilsi jie ramybėje!

Ta čiau niekada negalvojau, kad vieną die -
ną norėsiu parašyti atsisveikini mą ne su
brangiu žmogumi, bet su  ko kiu nors
daiktu. Atėjo laikas atsi sveikinti su namu,
kuriame gyvena me beveik 44 metus.  

Pirmieji aštuoneri mano gyvenimo
metai praėjo Lietuvoje, kur gyve no me val-
diškos mokyklos palėpėje, nes  tėvai buvo mokyto-
jai. Po to nuo artėjančio raudonojo teroro teko bėgti
į Vakarus. Po karo gyvenome pabėgė lių stovyklose
Vokietijoje. 1950 m. atvykome į Ameriką. Čia irgi
teko pakeisti daug būstų,  įvairiai gyventi, nuomoti
butus iki 1969 metų, kada at sikraustėme į Lansing,
MI. Įsigijus namą pajutau, kad pagaliau galiu įleisti
šaknis ir pajusti žemės alsavi mą, o tuo pačiu – namo
savininko atsakomybę bei džiaugsmą. Namas tuo -
met kainavo – 27,900 dol., buvo 1957 m. statybos,
trijų miegamųjų me dinukas.

Su savimi atsivežėme tris sūne lius. Pirmiausia
teko aptverti kiemą, kad vaikučiai neišlakstytų.
Greitai įsivedėme ir oro vėsinimo sistemą, nes, gy-
vendami St. Louis ir Čika goje, jau buvome patyrę
„karščių te rorą”. Oro vėsinimas buvo mano žmo nos
nuopelnas. Aš galvojau, kad šiaurinėje valstijoje tų
karščių nebus. Klydau. Buvau dėkingas Gražinai,
kad nerei kėjo, kaip praeityje, gyventi tarsi pirtyje.
Namas buvo arti pradi nės mo kyklos, parapijos  ir
parduotuvių. Už poros šimtų metrų prasidėjo pau-
pės parkas ir kartais matydavome stirnų. Ten buvo
įrengtos lauko te niso ir krepšinio aikštės, sūpynės,
o žiemą – čiuožykla. Už pusės mylios į šiaurę  bai-
gėsi miesto riba ir driekėsi  sma gūs keliai pasivaži-
nėti dviračiais. Tais šalutiniais keliais dažnai ap va -
žiuodavome netoliese esan čią oro uosto teritoriją.
Tai buvo mū sų išma tuotas dešimties mylių kelias.
Gyve nome valstijos sostinėje, bet gamtos prie-
globstyje. Lapams nu kritus, iš antrojo namo aukšto
ga lė jome matyti naktį apšviestus sostinės rūmų
bokštus.    

Po metų nuo įsikraustymo kiemo gale Gražinos
gimtadienio proga pa sodinau uosį. Dabar jis išsike -
rojęs ir vienas žmogus jo kamieno  ne gali apglėbti.

Pasodinome iš mano mamos Čikagoje gautą vyš-
nelę ir agrastų krūmelius. Medelyne nusi pir kome
keletą kitų vaismedžių. Iš Dainavos jaunimo sto-
vyklos kaimyno Adolfo Vasiulio gavome berželių,
ku riuos pasodinome prie įvažiavimo. Na mo šone
pasodinome sūnaus Aido iš mokyklos parsineštą
mažytę eglu tę, o namo priekyje, virš kanalizacijos
vamzdžių, atsirado vietos kleve liui. Tas klevelis iš-
augo į tikrą klevą, ir jo  šaknys kėsinasi į kanaliza-
cijos vamz džiuose esančią atgaivą. Dabar klevą so-
dinčiau kitoje vietoje. 

Buvo laikas, kai kiemo gale auginome rožes, o
vaikai buvo pradėję so dinti daržoves. Su tuo ban-
dymu buvo daugiau bėdos nei naudos. Daržą ban-
dėme aptverti metalinio tinklelio tvorele, įvairiausi
gyvūnai vis tiek surasdavo priėjimą arba patys jį
sau išsikasdavo. Po poros metų pastangų teko pasi-
duoti. Nuo pirmos dienos kieme matydavome vove-
raičių, kiek rečiau – meškėnų ir kiškučių. Pasi -
maišydavo ir paukštelių, bet jų sėklo mis nelepi-
nome, tai jie čia ilgai ne užsibūdavo. Porą kartų ma-

tėme kaž kokį gyvūną, kuris kiemo gale
turėjo išsikasęs olą. Tai nebuvo koks kur-
mis, bet daug didesnis sutvėrimas, – dide -
lės katės ar mažo šuns dydžio.  Kitoje gat-
vės pusėje teka mano vadinamas Michi-
gan valstijos „Nemu nas” – Grand upė, il-
giausia valstijoje. Kartais matome meš-
keriotojus, bet patys tuo niekada „neužsi-
krėtėme”. Upėje kartais žiemoja laukinės
žąsys – jas ne tik girdime, bet ir matome

pra skrendančias virš paupio miškelio. 
Nors namas buvo pastatytas ko kybiškai, laikui

bėgant  teko pakeisti šildymo ir šaldymo sistemas,
du kartus naujai perdengti stogą. Kas penke rius
me tus man tekdavo iš lauko na mą perdažyti. Prieš
dvejus me tus namą „padabinome” plastiku ir da-
žymo rūpesčiai nuėjo į praeitį. Prieš tai teko pa-
keisti cementinį įvažiavimą į garažą ir iškirsti  per-
augusią dekoratyvinę gyvatvorę. O kur dar dauge-
lis sniego kasimo ir  žolės pjovimo metų? Šį sakinį
rašydamas prisiminiau Juozo Gailos neseniai
„Drauge” aprašytas kiemo priežiū ros paslaugas
savo kaimynams.  Gai la, kad jis nebuvo mūsų kai-
mynas…

O kiek per tuos metus prisikaupė įvairiausių
prisiminimų!  Čia gyvendami vaikai baigė gimna-
zijas, taip pat ir ,,Žiburio” lituanistinę mokyklą,
esančią Southfield prie Detroit.  Ke letą vasarų visi
sūnūs talkino Dai navos jaunimo stovykloje. Vyriau -
sias sūnus Aidas, studijuodamas Michi gan State
University, grįždavo į na mus. Kiti du – Aras ir Aldas
– mokslų siekė kituose Michigan valstijos universi -
tetuose, bet namuose buvo dažni ir  visada laukiami
svečiai.  Pamažu šie namai tapo vieta, kur gyvena
sū nų vaikų seneliai...

Nutarėme likti pažįstamame mies te, bet ieško -
me namo be laiptų. Jau esame nužiūrėję kitą mums
pa tinkantį namą už mažiau nei dviejų mylių nuo da-
bartinio. Laukiame mū sų namo pardavimo agen-
tės grįžtant iš atostogų, kad galėtume apžiūrėti
namą, galbūt tarnausiantį mums iki gyvos galvos.
Įdo mu, kaip dažnai, pardavę turimą namą, prava-
žiuosime pro jį pažiūrėti, ar tinkamai jį pri žiū ri
naujieji savininkai? Po 44 metų ga li būti nelengva
tam namui visiems laikams pasa kyti: ,,Sudie”.

Atsisveikinimas 
su namu
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

NUOMONės, KOMENTARAi
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Koks gražus šis Vilniaus pavasaris! Meno
mu ziejaus šlaitas padengtas japoniškų vyš-
nių žiedais. Panašu būna Washington. Sau -

lė šviečia. Temperatūra – 25 C (77 F). Žmonės
vaikš to tarp žiedų. Po du, rankomis sukabinę, ar
grupelėmis. Kitoje Upės gatvės pusėje besitęsian-
tis Neries šlaitas  taip pat nusagstytas sėdinčių ant
žolės ar stovinėjančių žmonių.Visą savaitę – sau-
lėta ir šilta.

Neries krantinėje, pasislėpę už Seimo mūro
sienų, susirinko posėdžiauti Lietuvos Respubli-
kos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  ko-
misija. Dešimt žmonių kiekvienoje pusėje. Vienos
dienos temos buvo apie Lietuvos pastangas gerinti
krašto ekonomiką ir apie paplitusį emigracijos
siaubą. Būdamas Vilniuje, ir aš pasinaudojau
proga dalyvauti posėdyje svečio teisėmis. Reikalas
skamba ,,sausai”, bet jo poveikis mums visiems
svarbus. 

Dirbančiųjų skaičius Lietuvoje sumažėjęs nuo
2 su viršum iki 1,3 milijonų.  Per pusę milijono
emigravę, ir daugiausia tai – darbingiausias jau-
nimas. Be to, tokio amžiaus, kai kuriamos šeimos.
Skaičius pateikė atstovė iš Statistikos departa-
mento. Sužinojome, kad Lietuvoje uždarbio vidur -
kis yra apie 7,000, o Danijoje – 50,000 eurų  (Euro-
pos Sajungoje Danijoje – didžiausias). Verslo orga -
nizacijų atstovai pasakojo apie glaudų bendradar -
biavimą su valdžia, bet taip pat kritikavo esamas
kliūtis pradedant naują bendrovę ir darbo apribo -
jimus. Buvome supažindinti su ES programų pa-
rama įvairioms sritims ir ES reikalavimais numa -
tyti, kiek kiekvieno projekto įgyvendinimas atneš
darbo vietų. Ūkio ministrė pateikė duomenis apie
gerėjančią dabartinę ekonomikos raidą ir pristatė
planus, kaip pagerinti mažiausiai uždirbančiųjų

būklę, įvedant progresyvų uždarbio mokestį ir
turto apmokestinimą. Tačiau nieko nepasakė, per
kiek laiko planuojama sulyginti pajamas su Dani-
jos  arba bent Europos vidurkiu. Tikėjausi išgirsti
siūlant bent vieną būdą  šiam tikslui pasiekti. Ša-
lia manęs sėdinčios Statistikos departamento dar-
buotojos paklausiau, kokia, jos manymu, yra pa-
grindinė emigracijos priežastis. Padvejojusi ji pa-
sakė: „Palygink mūsų ir Danijos algas.” 

Vienoje pateiktoje skaidrėje matėme, kad Lie-
tuvos dabartinė BVP kyla, nors kreivė kyla šiek
tiek lėčiau nei prieš krizę. Klausimas – ar algų vi -
dur kis taip pat kyla? Jei BVP kilimas neša dau-
giau pelno vien investuotojui, koks gi jam postū-
mis kelti algas? Gal šis algų kilimo priežiūros
vaidmuo tinkamai atitenka valdžiai? Valdžia turi
teisę naudotis tik algos minimumo nustatymo
įrankiu? Šitai galėtų būti akstinas ir kitoms al-
goms augti.

Socdemams pakėlus darbo užmokesčio  mini-
mumą nuo 850 iki 1,000 litų, buvo tamsių darbo ne-
tekties prognozių, kurios neišsipildė. Gal ir toliau
reiktų kelti algas? Kodėl gi toks skirtumas  tarp
Lietuvos ir ES algų vidurkio? Žmonės – darbštūs.
Kas gali, tas dirba. Net į kitus kraštus plūsta darbo
ieškodami. Dabar yra tam tikra bedarbystė, bet
prieš krizę beveik visi dirbo, kad ir už mažus at-
lyginimus.

Kur priežastis? Gal neefektyviai dirba? Ar per
didelę dalį darbdaviai pasilaiko? Ar per didelis
skaičius valdžioje dykaduoniauja? Ar daug už-
dirba, bet nuslepia? Ar neužtektinai pažangi tech-
nika ir nenašus darbas? Statistiniai palyginimai
gali atsakyti į dalį šių klausimų. Tačiau turbūt
liktų klaustukas dėl galimybės panaudoti bran-
gesnius, darbą taupančius įrankius ir įrangą.

Algos Lietuvoje
Tam turi įtakos ir taupūs darbo įpročiai. Abi šios
sritys priklauso nuo darbdavių ir investuotojų
sprendimų. 

Viename straipsnyje tvirtinama, kad  pelno
d a lis atitenkanti investuotojams – viena iš aukš-
čiausių Europoje. Tai gal problema ta, kad darb-
daviams per daug lieka? Kam gerinti technologi-
jas, jei pelnas geras. Verslininkai vertina pastovu -
mą, ir viską nuolat numato. Bet tai man primena
praėjusį rudenį čia, Vilniuje, vykusį didelį buto re -
montą. Darbininkas visą dieną nešė smėlio kibi-
rus į antrą aukštą. Paklausiau darbų vykdytojo,
kodėl nepasamdo smėliui užnešti mašinos su
keltu, kad iškart patektų į antrą aukštą? Jis atsa -
kė, kad  statybininkas uždirba tik 50 litų per dieną,
tad samdyti kelto neverta.

Jei kitais metais statybininko alga pakiltų 15
proc., ar šis  darbų  vykdytojas bankrutuotų? Gal?
Bet  gal suprastų, kad verta samdyti sunkvežimį su
keltu. Teisybė, kad pastovumas ir numatymas ska-
tina verslą. Tai sumažina riziką prarasti investici -
ją ir leidžia tiksliau ir lengviau apskaičiuoti. Gal
valdžia galėtų iš anksto pranešti, kad ji kels algos
minimumą 15 proc. kasmet, kol pasieks numatytą
sumą. Jei valdžia to laikytųsi, gal tai patenkintų
verslininkų pastovumo ir aiškios informacijos po-
reikį? Lietuvai, šitiek algomis atsilikusiai nuo ES,
15 proc. gal būtų įmanomas pakilimas? Ar tada at-
siras kandidatų, sugebančių pakeisti nemokan-
čius dirbti verslininkus? 

Toliau Vilniuje nesibaigiančios šiltos dienos ir
jomis  besidžiaugiantis jaunimas. Porelėmis ir bū-
reliais sėdinėjantis ant Neries kranto. Pravažiuo-
dami palei Nerį, matėme besistengiantį pakilti oro
balioną, pilną studentų lyg silkių. Galiausiai išdi-
džiai pakilo. Įsimintini ir Utenoje sutiktos buhal-
terės su dukryte žodžiai: „Užsienin neketinu va-
žiuoti. Man čia užteks.” 

Algis Kazlauskas
Orland Park, IL – Vilnius
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Lemont, IL

TELKiNiAi

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ 
IR 

AUDRA KUBILIŪTĖ-DAULIENĖ

Gegužės 11 d. maždaug penki šimtai žiūrovų
susirinko į Pasaulio lietuvių centro (Lemont,
IL) Ritos Riškienės salę – „Grandies” tauti-

nių šokių ansamblio koncertą. Pasirinktą temą ,,Gy-
venimo tėkmė: nuo lopšio iki sutuoktuvių” sceno je
įkūnijo net 140 įvairaus amžiaus šio ansamblio šo -
kėjų. 

Nors ansamblis (su nedidele pertrauka) gy-
vuoja nuo 1953 m., taigi, jau 60 metų, koncerto metu
buvo švenčiama vėliau įsteigto vaikų ratelio 20-me-
čio sukaktis. Dabartinė an samb lio meno vadovė
Violeta Smie liauskaitė-Fabianovich norėjo, kad jos
sūnūs ir jų draugai išmoktų daugiau tautinių šokių
nei buvo įmano ma kartą per savaitę lankant tauti-
nių šokių pamokas lituanistinėje mokykloje. Įkur-
damas vaikų ratelį, ansamblis taip pat užsiaugino
sau prieauglį. Nuo pirmų dienų ansamblio šokėjai
studentai padėjo vaikams mokytis tautinių šokių.
Su keliomis išimtimis, šių dienų „Grandies” įvai rių
amžių šokių ratelių mokytojai užaugo pačiame an-
samblyje, tarp jų – Dalia Bilaišytė-DeMuth, Rima
Biru tie nė, Vida Brazaitytė, Gintaras Grin kevičius

(choreografas), Vitalija Ivins   kienė (choreografė),
Daina Ma tu saitienė, Elytė Maurukienė, Moni ka Mi-
kulionytė (padėjėja), Lidija Po likaitienė, Daina Po-
likaitytė (padėjėja). Ansamblio meno vadovė Violeta
Smieliauskaitė-Fabianovich yra tre čioji „Grandies”
va dovė (jį  įkūrė a. a. Irena Šilingienė, 1964 m. atgai -
vino ir ilgai jam vadovavo a. a. Irena Smie liaus kie -
nė). 

Programa

Su jaunos dainininkės Dainos Po likaitytės at-
likta daina „O atsime nu namelį” prasidėjo pirmoji
koncerto dalis „Pas motulę augau”. Sce noje buvo
pavaizduotos jaunos šei mos gy venimo akimirkos:
kūdikis ant ma mos rankų, vėliau  – jauna mer gaitė,
ly dima tėvelių. Vedantieji Lau rynas Ivinskis ir
Auš ra Jasaitė-Pau lauskas trumpais paaiškinimais
apjungė šokius. Iš samesnę informaciją apie at lie -
ka mus šokius buvo galima perskai ty ti maža me,
bet turiningame koncerto progra mos leidinėlyje
(ten nuro dy ti šokių pavadinimai, atlikėjai, cho reo -
gra fijos, muzikos autoriai, o taip pat pa talpintos ra-
telių šokėjų nuotrau kos ir pavardžių sąrašai). 

Pirmieji scenoje (dekoracija – di deli trobos
lan go rėmai) pasirodė ma žiausieji priešmokykli-
nio amžiaus vaikučių ratelio šokėjai. Jie suko liau -
dies ratelius: „Gražus mūsų jauni mėlis”, „Oželis”,
„Šokinėkit ber niu   kai, šokinėkit mergaitės”. Šo -
kėjė liai suko ratu su savo mokytojais ir padėjėja,
kartais atsigręždami bandė tamsioje salėje įžiū-
rėti savo tėvus, se nelius ar kitus pažįstamus vei-
dus. Vaikų, jaunių, jaunimo atliekami šokių pava-
dinimai  buvo išradingi, tai („Lietaus lašiu kai”,
„Mįsliuko dai nelė”, „Žiedelis” ir kt.).  Pirmoji dalis
bai gė si šokiu „Sūpuoklėlės”, kurį kar  tu šoko vaikų

ir pa gyvenusių ra telių šokėjai, sulaukdami žiūrovų
plo ji mų.

Po trumpos pertraukos prasidėjo antroji kon -
cer to dalis – „Kviečiame į vestuves”. Pirmąjį šokį
„Iškilminga sis aplinkinis žolynėlis” atliko jaunimo,
studentų, suaugusių ir pagyve nu siųjų ratelių šokė-
jai. Matėme jau pažįstamus vestuvinius šokius –
„Sa  dutė”, „Rezginėlė” ir kt. Išgirdome tra  dicinę ves-

tuvių dainą „Aušt auš relė”. Kai kurie šokiai buvo
mažiau pažįstami ir pasižymėjo savo įdo miais pa-
vadinimais, – pvz. „Pasiutusiai gražios Jadvygos
pol ka”, „Kviesly ir svita, paplestuodegis”. Šoko
kvies lys, svočia, tėvai, jaunieji (kurie tik rai yra
su sižiedavusi grandiečių šo kėjų pora). Žiūrėdami į
margaspal viais tautiniais  drabužiais apsirengu-
sius ansamblio šokėjus, gal tik keli vetera nai  pri-
siminė „Grandies” ansamblio 1971 m. pastatytą
„Lie tuviškų vestuvių” spektaklį, kurio ištraukos
kaip tik sudarė antrąją dalį.

Muzikos įrašus koncertui paruo šė ir šokių ap-
rašymus parūpino Snie guolė Einikytė, dirbanti
Lietuvių liau  dies kultūros centre Vilniuje. An-
samblio choreografai Gintaras Grinkevičius ir Vi-
talija Ivinskienė bei kiti ratelių mokytojai ne tik
mo kė šokėjus, bet ir patys šoko, sudarė programą,
dirbo įvairius koncerto ruošos darbus. Prie kon-
certo ruošos taip pat prisidėjo šokėjai, jų šeimų na -
riai ir kiti talkininkai, kuriems pa dėkota progra-
mos leidinyje. 

Po koncerto

Po paskutinio šokio „Dunda grin dys” grandie-
čiai buvo pakviesti į sce ną. Ilgiau ansamblyje šo-
kusieji buvo apdovanoti pažymėjimais – tai padėka
už penkerių, dešimt ar net dvi de šimt metų, pra-
leistų su „Gran dimi”. Ansamblį sveikino Či ka gos
apylin kių lietuvių tautinių šo kių grupių – „Lau -
mė”, „Spindulys”, ir „Suktinis” – atstovai. LR gen.

konsu las Čikagoje Ma rijus Gudynas, su jauna šeima
stebė jęs koncertą, džiaugėsi an samblio na rių gausa,
pastebėda mas, kad no rė tų si į Lietuvą perkelti šo-
kėjų parodytą entuziazmą lietuvių tautiniam šo-
kiui ir lietuvių tradicijoms. Maldą prieš valgį sukal -
bėjo Pal. Jur gio Matulai čio misijos kun. tėvas An-
tanas Sau lai tis, SJ. Šventės svečiai ir dalyviai ska-
niai pavakarieniavo, gardžiavosi  šokėjų šeimų su -

„Gyvenimo tėkmė: nuo lopšio iki sutuoktuvių”
Čikagos tautinių šokių ansamblio koncertas, skirtas vaikų ratelio dvidešimtmečio sukaktuvėms

Jono Kuprio nuotraukos
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Motinos dienos rytmetis 
Cicero lietuvių kavinėje

EDVARDAS ŠULAITIS

Gegužės 12 d. Cicero lietuviai, po lietuviškų šv. Mišių (jas atnašavo
kun. dr. Kęstutis Trimakas) susirinkę į buvusios Šv. Antano pradžios
mo kyk los kambarį, kuris yra vadinamas kavine, gėrė kavą, arbatą,

skanavo pyragų bei diskutavo įvairiais klausimais.
Čia buvo pristatyta ir nauja pora – Lietuvių Bendruomenės veikloje pa-

sižymėjęs Aidas Krapikas prieš du mėnesius vedė Rasą Balaišytę. Abu su-
tuoktiniai yra įgiję aukštąjį išsila vi nimą. Rasa UIC (University of  Illinois at
Chicago) magistro laipsniu baigė sveikatos administracijos mokslus, o Aidas
Roosevelt University įgijo sąs kaitybos (accounting) magistro laips nį ir sėk -
min gai darbuojasi, neuž mirš damas ir lietuviškų reikalų. Su tuoktiniams
buvo sudainuota „Ilgiau sių metų”.

Kun. dr. K. Trimakas sukalbėjo litaniją už motinas – tą dieną Ame rikoje
buvo švenčiama Motinos die na. Šilčiausius žodžius motinoms skyrė ir Algis
Kirka. 

Adv. Saulius Kuprys papasakojo apie išvyką į New York, kur kalbėjo Su-
sivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) organizacijos pastato reikalais. Stati-
nys yra prie garsiosios „Madi son Square Garden” salės ir jo vertė siekia ne
vieną milijoną dolerių. Dabar šis pastatas, jau seniai SLA įsigytas lietuvių na-
mas, tampa New York lietuvių centru ir ten ruošiama nemažai renginių, o
vie name jo aukš te yra įsikūręs LR genera li nis konsulatas. Daug vietos skirta
SLA organizacijos archyvams.

Sekmadieniniame tautiečių susibūrime įvairiais klausimais kalbėjo Bi -
ru tė Zalatorienė, Aldona Zailskai tė, Aldona Bikulčienė bei kiti. Kavą ir ar-
batą šį kartą pilstė vyrai. Progra mą vedė Marius Prapuolenis.

Buvo pranešta, kad  į JAV LB Cicero apylinkės valdybos pirmininkės pos -
tą buvo paskirta Biru tė Zalatorienė, jau daugelį metų dir banti Čikagos ir Ci-
cero organizacijose. Sėkmės jai!

Nauja sutuoktinių pora Cicero lietuvių kavinėje – Aidas Krapikas  su žmona Rasa.
E. Šulaičio nuotr.

neš tais saldumynais bei vaisiais. Va -
karas baigėsi pabendravimu bei atsi-
palaidavimu. Šiek tiek vyresni šoko
modernius šokius pavieniui, kartu ir
eilėse („line dancing”). Jauniau sie ji
ansamblio šokėjai ir koncerto sve čiai
Lietuvių fondo sa lėje galėjo pa silinks -
minti šokinėdami specialiai jiems pri-
pūstuose žaidimų nameliuose („boun -
cy” amusements), kol tė ve liai jų ne iš -
ve žė namo.

Laikas prabėgo greitai. Žiūrovai,
pasidali nę savo įspūdžiais,  sakė, kad
jiems patiko mažieji šokėjai, pa tiko
vai kų ir pagyvenusiųjų kartu sušok-
tas šokis. Kiti minėjo naujus, nematy-
tus šokius ir džiaugėsi, kad koncertas
praėjo sklandžiai. Patrauklu buvo tai,
kad apsieita be ilgų kalbų ir forma -
lumų. Dar kiti gailėjosi, kad patys
kon certe ne šoko. 

Pamąstymai pabaigai

Kad didelis šokių ansamblis sėk-
mingai gyvuotų, reikia pasišventusių
mokytojų, šokėjų ir tėvelių, kurie
daug valandų skiria repeticijoms, va -
žinėjimui ir pasiruošimui. Viena ma -
ma prasitarė: „Nors kartais vaikai ne -
la bai norom eina į repeticijas, bet po
koncerto matai, kaip jie džiaugiasi
savo pasiekimais.” 

2012 m. vasarą vyresnieji „Gran -
dies” šokėjai kartu su kitomis šokių
grupėmis dalyvavo XIV Lietuvių tau -

ti nių šokių šventėje Boston. Rudenį
prasidėjo „Grandies” ansamblio
2012/2013 m. veiklos sezonas, kuris bu -
vo turiningas. Rugsėjo mėn. an samb -
lis dalyvavo Pal. Jurgio Matu lai čio mi-
sijos bendruomenės dienos po pietėje.
Šių metų kovo mėn. jaunių bei vetera -
nų ratelių šokėjai pasirodė Lietuvos
dienos („Lithuanian Day”) progra-
moje Čikagos Navy Pier. Ba landžio
mėn. jaunimo ir studentų ratelių šo -
kė jai iš vyko dalyvauti „Ju ventus”
šventėje Cle veland, kur buvo atšvęs-
tas „Švy tu rio” šokių grupės de šimt -
metis. O gegužės mėnesį kasmetinėje
šventėje visų ratelių šokėjai turėjo
pro gos pa sirodyti giminėms, drau-
gams, lietuvių tautinių šokių gerbė-
jams.

Vardan ko pašvęsti sa vo šeimos
laisvalaikį lietuvių tauti nių šokių re-
peticijoms? Ar vien dėl pa sirodymų
metiniuose koncertuose ir rečiau pa -
si taikančiose šokių šventėse? Turbūt
atsakymų yra tiek, kiek yra šokėjų ir
jų šeimų. Vieniems tė vams svarbus
lietuviškos tapatybės puoselėjimas:
„Tau tiniai šokiai yra dalis lietuvių
kul tūros. Norisi, kad vai kai tėvų ir se-
nelių kultūrą pažintų.” Kiti atsi lie pia
į savo atžalų no rus: „Leidžiu savo vai-
kus šokti, nes jie patys prašosi.  Jų
draugai ir drau gės šoka, ir jie nori.” O
vieno gimna zisto mama pastebėjo,
kad jai nerei kia sūnaus versti – jis lau-
kia sekmadienių, nes tą vakarą vyks -

ta šokių repeticijos. Kita mama prisi-
pažino: „Mano dukra neseniai  pradė -
jo šokti  ‘Grandyje’ ir tuo labai džiau-
giasi. Niekaip negalėjau pri kal binti, o
dabar sako, jog pyksta ant ma nęs, kad
jos neužrašiau anksčiau.” 

Norintiems šokti „Grandyje” ar
ki   toje lietuvių tautinių šokių  grupėje
teks palaukti iki nau jo šokių se zono,
kuris prasidės rude nį. Lauks nau ji šo-
kiai, daug repeticijų, ir kai kurių –

net galimybė vykti į Lietuvą dalyvauti
Dainų ir šokių šventėje. Apie naują
„Grandies” šo kių sezono pradžią bus
paskelbta tinklalapyje: http://www.
grandischicago. org/ ir spau doje. Mes
dar ilgai prisiminsime pakilia nuo tai -
ka pasibaigusį dar vie ną „Gran    dies”
sezoną ir gegužės 11 d.  jauniausių an-
samblio šokėjų ratelio sukaktuvėms
skirtą koncertą.
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Balandžio 20 d. Los
An geles jauniai atei-
tininkai kartu su

moksleiviais, globėjomis ir
tėveliais susiruošė aplan -
kyti ,,Motiną bažnyčią” –
Los Angeles arkivyskupijos
katedrą. Žodis katedra ki-
lęs iš lotyniško žodžio ,,cat-
hedra”, reiškiantis ,,kėdė”.
Tai kėdė, kurioje sėdi arki-
vyskupijos vyskupas ar ar-
kivyskupas ir ta bažnyčia,
kurioje yra ta kėdė, tampa
svarbiausia bažnyčia.

Angelų mieste katedra
yra miesto centre, naujai
pastatyta 2002 m. Ji gali su-
talpinti apie 3 tūkstančius žmonių. Los Angeles arki vyskupijai priklauso
302 parapijos. 

Ateitininkai susirinko švento riuje prie fontano, ant kurio pa grin do
įkaltos biblijos citatos ,,Aš tau duosiu gyvojo vandens” anglų kalba ir dar
17 kalbų. Kodėl tiek daug kalbų? Los Angeles arkivyskupijoje kas sekma-
dienį šv. Mišios švenčia mos 17 kalbomis. Tiek skirtingų tautybių katalikų
gyvena šiame mieste.

Visi neskubėdami apžiūrėjo di dingą ir modernią katedrą. Dauge liui
tai nebuvo pirmas apsilankymas šioje šventovėje, nes ji egzistuoja jau de-
šimt metų. Vaikai nuoširdžiai dalinosi savo žiniomis apie katedrą. Įspūdį
paliko, tai, kaip kiekviena detalė šiame pastate buvo apgalvota. Pavyz-
džiui, katedros lempos yra angelų trimitų formos su trejomis lempomis.
Kodėl trys? Trejybė.

Bažnyčios vidų puošia milžiniški gobelenai, kuriuose išausti šven-
tieji, kaip Lietuvos globėjas šventas Kazimieras ir netgi palaimintasis ar-
kivysk. Jurgis Matulaitis. Jaunu čiai buvo maloniai nustebinti, kad net to-
kioje milžiniškoje bažnyčioje yra truputis Lietuvos.

Apsilankymas katedroje užbaigtas šalia esančiame skulptūrų parke-
lyje. Vaikai galėjo įlįsti į Jonos žuvį, atsisėsti ant Danieliaus liūto ir ,,joti”
ant trijų karalių kupranugarių. 

Žydra van der Sluys

Ateitininkai — 
Los Angeles katedroje

Čikagos ateitininkai sendraugiai
kviečia visus į diskusijų vakarą
su mielais ir gerbiamais svečiais
iš Lietuvos — vysk. dr. Kęstu-
čiu Kėvalu ir kun. dr. Gediminu
Jankūnu. 

Tai bus laisvo pokalbio vakaras –
bus galima svečių paklausti
klausimus arba pa tiems pasisa-
kyti rūpimais Baž nyčios ir sielo-
vados reikalais. Po diskusijų –
vaišės.

Su klausimais kreipkitės į send-
raugių pirmininkę Pranu tę Do-
manskienę, tel. 708-712-7112
ar ba el. paštu: fld85@aol.com.

Gegužės 21 d.,
antradienį,
7 val. vak.
Ateitininkų
namuose,
Lemont

VAKARONĖ SU DVASIŠKIAIS 

Čikagos ateitininkų
Šeimos šventė 

birželio 2 d.
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,

9 val. r. – šv. Mišios
Pal. J. Matulaičio misijoje

10:30 val. r. – iškilmingas po sėdis PLC
didžiojoje salėje

Dalyvauja visi ateitininkų sąjungų nariai. 
Nauji nariai duos įžodį, 

atsisveikinsime su abiturientais.

kviečiami tęsti šventę...
Ateitininkų namų gegužinėje

birželio 2 d.
Ateitininkų namų sodelyje,

1380 Castlewood Dr. Lemont,
Pradžia 12 val. p. p.  (po Šeimos šventės)

Skanūs pietūs, atgaiva, graži gamta, muzika ir
šokiai, loterija, draugai 

Savanoriai, norintys talkininkauti, prašo-
mi kreiptis į Pranutę Do mans kienę el. paštu:
fld85@aol.com, tel. 708-246-0049

Laikas registruotis vasaros stovykloms!
Visa informacija internete. 

Žiūrėkite: ateitis.org/stovykla

Los Angeles jaunutės ateitininkės iš k.: Dainava Pet-
rulytė, Laura van der Sluys ir Erika Gedgaudaitė joja
kupranugariu.

Marijos Angelų Karalienės katedra, Los Angeles
mieste.

Vienas iš Los Angeles katedros
go  belenų, kuriame pavaizduotas
arkivyskupas Jurgis Matu laitis
(pir mas iš kairės).

Viršutinėje nuotraukoje: vysk. Kęstutis Kėvalas kalba Ateitininkų namuose
š. m. sausio mėn. Apačioje: kun. Gediminas Jankūnas su Panevėžio ateiti-
ninkais.                                         Jono Kuprio ir  Valdo Bikulčiaus nuotraukos

Los Angeles katedros sode prie Danieliaus liūto. Iš k.:
Brigita Gedgau daitė, Ema Rugieniūtė, Mia Rugieniūtė
ir Gabija Petrulytė. 
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Imigracijos reformos krikščioniški principai
SAMUEL J. AQUILA

Šiuo metu „Gang of  8” (JAV Se-
nate šiuo terminu apibūdinami
8 žmonės, vadovaujantys Kong-

resui) siūlo visapusišką imigracijos
reformos planą, skirtą spręsti dabar-
tines imigracijos problemas. Siekda-
mas pasirengti tokiam pokalbiui,
norė čiau krikščionims šiuo klausimu
pasiūlyti apsvarstyti kai kurias svar-
bias temas.

Popiežius Pijus XII sakė, kad
ame rikiečiai rūpinasi gamtiniais iš-
tekliais, kurie galėtų padėti dau geliui
gyventojų. Jis pažymėjo, jog kai tau-
tos ištekliai suteikia progą paremti
daug žmonių, tauta turėtų siekti įgy-
vendinti šią galimybę, nes Visatos Kū-
rėjas visus gerus dalykus sukūrė visų
pirma visų labui.

Amerikoje jaučiame pareigą pa-
sveikinti užsieniečius, ieškančius
sau gumo ir teisingo pragyvenimo. Pa-
reigą sušvelnina mūsų pačių ekono-
minės būklės vertinimas. Jei mes ne-
galime pakviesti daugiau žmonių ieš-
koti darbo, ir neturėtume to daryti.
Nesu politikas ar ekonomistas arba
teisininkas. Esu dvasi ninkas. Tačiau
imigrantų, dirbančių šioje šalyje,
skaičius rodo, kad yra poreikis ir ga-
limybė pakviesti imigrantus į Ame-
riką. Žvelgiant dvasininko akimis, at-
rodo, jog mes, kaip tauta,  galime
padė ti tiems, ku rie ieško pastovumo. 

Tačiau imigracijos įstatymai
Ame rikoje neveikia. Mūsų sistema
yra sukurta pagal praeities imigraci-
jos modelius: ji skirta kartu keliau-
jančioms šeimoms, žmonėms, dirban-
tiems gamybos ekonomikoje ir keti-
nantiems čia pasilikti visam laikui.
Mums reikia visapusiškos imigraci-
jos reformos. Jeigu mes imtumėmės
imigracijos reformos atsižvelgdami į
prigimtinę teisę – atsižvelgdami į tie -
są – tai turėtume laikytis tam tikrų
principų.

Norėčiau aptarti tris principus,
labai svarbius Amerikos imigracijos
politikos reformai.

Pirmojo principo esmė – imigra-
cija kyla dėl  ekonominių skirtumų
tarp tautų. Nedaug žmonių palieka
stiprią ekonomiką dėl darbo silpnes-
nėje. Dešimties šalių, iš kurių dau-
giausia į JAV atvyksta imigran tų,
Bendrasis vidaus produktas (BVP)
yra mažesnis nei JAV BVP. Taigi, jei
norime apsvarstyti imigraciją sąži-
ningai, pirmiausia tu rime aptarti, ar
mūsų pačių ekonominė politika pa-
laiko ekonomikos augimą ir administ -
ra  cinį vientisumą kitose šalyse. Ir ar
mes skatiname kitas tautas stiprinti
savo vidaus ekonomiką.

Dideli socializmo ir komunizmo
eksperimentai, vykdyti įvairiose pa -
sau lio vietose, buvo nesėkmingi ir su -
kė lė didelį skurdą. Prie panašių pa-
sekmių gali privesti ir nesulaikomas
godumas, kuris nuodija kapita lizmą.
Pasaulio vadovai, kurie mato žmones,
pulkais paliekančius savo šalis, turė -
tų savęs paklausti, kas yra negerai.
Kai žmonės pradeda bėgti iš savo vals -
ty bės, ateina laikas rimtai įvertinti
ekonomines ir politines reformas. 

Antrasis principas reiškia, kad tau-
tos turi teisę į saugumą, kuris prasi-

deda saugiomis sienomis, ir kuris pa-
deda stabdyti nelegalios imigracijos
bangą. Jei mums šalyje reikia imig-
rantų arba jei mes galime jiems padė -
ti, įvažiavimą į mūsų šalį turime pa-
daryti lengvesnį ir greitesnį. Priva-
lome būti išskirtinai atidūs žmonėms,
patyrusiems ypatingą prievartą.

Teroristiniai išpuoliai Boston pri-
minė mums 2011 m. rugsėjo 11-ąją ir
saugumo užtikrinimo visiems ameri-
kiečiams svarbą. Vyriausybė turi už-
tikrinti, kad tie, kurie atvyks ta čia,
nė ra nusikaltėliai arba teroristai. Jei
amnestija yra suteikiama nelega-
liems imigrantams, jau esantiems šio -
je šalyje, mes turime teisę ir pareigą
pa žvelgti į jų praeitį. Ir mes turime
teisę tikėtis kitų šalių pagalbos, už -
tikrinant mūsų sienų saugumą.

Trečiasis principas, kurį noriu ap-
tarti, yra svarbiausias. Moralės te-
ologas Johannes Messner 1958 m.
rašė, kad „šeima yra aukš čiau už vals-
tybę. Ji turi prigimtines teises, kurias
valstybė privalo pripažinti”. Tiesą sa-
kant, J. Messner tvirtino, jog svarbi
valstybės užduotis yra sudaryti sąly-
gas šeimoms įgyvendinti savo prigim -
tinę paskirtį.

Imigracijos politika, kuri gerbia
šeimos savarankiškumą, leidžia vy-

Imigrantai yra šeimų nariai, o šios šeimos yra labai svarbios mūsų socialinei tvarkai.
Jie turi kuo prisidėti prie mūsų šalies sanklodos, nes yra žmonės, apdovanoti tikru
orumu. Imigrantų šeimos visada prisidėjo prie mūsų kultūros turto, ypač prie Ame-
rikos krikščioniškos kultūros.

rams, moterims ir jų vaikams, gauti
vizas kartu lengvai, net jei dirba tik
tėvas. Pagarba šeimai reiškia rasti al-
ternatyvų tremčiai, tokiais atvejais,
jei tremtis sugriautų šeimą. Valdžia
turi užtikrinti, kad visi dar buo tojai
ga lėtų uždirbti teisingą darbo užmo-
kestį, tokį, kuris leistų jiems būti at-
viriems gyvenimui, ir remti vaikus,
kuriuos jiems suteikia Dievas.

Colorade patvirtinau planus pa-
dėti vaikams, neturintiems dokumen -
tų, lengviau įgyti išsilavinimą ir leisti
suaugusiems, neturintiems dokumen -
tų, gauti vairuotojų pažymėjimus. Šie
planai nėra skirti nusikalstamai veik-
lai atlyginti. Jie skirti atsižvelgti į su-
dėtingą šeimų padėtį. Ir skatinti šei-
mos gerovę bei saugumą, kiek tai įma-
noma.

Šiandien į imigrantus per dažnai
žiūrima tik per finansų prizmę, dar-
buotojai vertinami tik  pagal jų ekono -
minį pajėgumą. Tačiau imigrantai
yra šeimų nariai, o šios šeimos yra la-
bai svarbios mūsų socialinei tvarkai.
Jie turi kuo prisidėti prie mūsų šalies
sanklodos, nes yra žmonės, apdova-
noti tikru orumu. Imigrantų šeimos
visada prisidėjo prie mūsų kultūros
turto, ypač prie Amerikos krikščio-
niškos kultūros.

Kai šioje šalyje susiduriame su

šeimos iširimu, turėtume pripažinti,
kad palaikyti šeimas, re miantis imig-
racijos įstatymu, yra vienas iš būdų
at kurti krikščio niškąją kultūrą Jung-
tinėse Ame rikos Valstijose. Šiuo metu
ne žinau, ar „Gang of  8” teisės aktai
yra paremti krikščioniškais princi-
pais. Bet žinau – Marija ir Juozapas
bu vo išvaryti iš Betliejaus į Egiptą dėl
neteisingo Erodo valdymo. Juozapas
ir Marija bėgo naktį su kūdikėliu Jė-
zumi per didelę dykumą. Kristus buvo
užaugintas Egipte. Kaip ir šiandienos
imigrantai, jie ten amžinai nepasiliko.
Jie liko tiek, kiek jiems reikėjo, ir tada
jie sugrįžo namo. Nežinau, ar Mariją
ir Juozapą gra žiai sutiko Egipte. Ne-
žinau, ar su jais buvo elgiamasi tei-
singai. Bet aš žinau – Jėzus Kristus
bu vo imigrantas.

Jei rasime būdų gerbti imigran-
tus, gerbti jų orumą ir laisvę, su jais
elgtis teisingai, mes gerbsime Jėzų
Kristų ir Šventąją šeimą. Kiekvieno
imigranto veide ir kiekvieno žmogaus
veide matome Kristaus veidą. Ką mes
padarysime dėl imigrantų, esančių
tarp mūsų, tą padarysime dėl Kris-
taus, mūsų Viešpaties.

Samuel J. Aquila  – Denver arkivysku-
pas.  

Iš anglų k. vertė G. M.  

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 sâskaitos

APŽVALGOs
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MARIJA LIMANTIENĖ

Pastaruoju metu operos žanras pasaulyje iš-
gyvena atgimimo laikotarpį, tačiau žiūrovai
dar netraukia miniomis į operos pastatymus.

Todėl sužinojusi, kad Lietuvių Opera (LO) Čika-
goje šiemet sumanė statyti Gaetanno Donizetti
operą „Meilės eliksyras”, premjeros laukiau šiek
tiek nerimaudama. Likimas lėmė su sipažinti su
šiuo nepakartojamu ko lektyvu ir jo darbais prieš
ketverius metus. Tada, anot žiūrovų, su naujų spek-
taklio statytojų – dirigento Ju liaus Geniušo ir reži-
sieriaus Kęstu čio Jakšto – atvykimu prasidėjo nau -
ja Lietuvių Operos era.

Nežinau, kaip spektakliai atrodydavo anksčiau,
bet 2010 metais išvydusi F. Lehar operetę „Links-
moji naš lė”, buvau apstulbinta – mano aki mis, tai
buvo profesionaliai pastatytas, profesionalų atlie-
kamas spek taklis. Kitais metais LO pastatė to paties
kompozitoriaus operetę „Grafas Liuksemburgas”.
Ir vėl ope retė. Anot LO vadovų, tokiu būdu bu vo
bandoma po truputį „prisijaukinti ir užsiauginti”
žiūrovą, nes operetės žanras – lengviau prieinamas
ir su prantamas eiliniam muzikos mylėtojui.

Po to, vienerius metus pragy ve nome be mūsų
kalba atliekamos ope ros. Todėl išgirdus, kad šie-
met ruo šia masi premjerai, nuoširdžiai apsi džiau -
giau, nes niekaip nesibaigianti žiema jau varė į ne-
viltį. O čia – „Mei lės eliksyras”, nuotaikingas kūri -
nys, kurio pabaigoje (ne taip, kaip įprasta operose),
niekas nieko nenunuodija, nepasmaugia ir nenu-
žudo!  

Nuo pat pirmųjų uvertiūros tak tų prasidėjo
šventė. Atsidarius už dan gai, pamačiau šviesų ir
nuo tai kingą kaimo paveikslą – sumanaus režisie-
riaus ranka sustabdytą veiks mą. Atlikėjai stovėjo
sustingę, tarsi sustabdytame filmo kadre, o aš, žino -
da ma, kad šios operos veiksmas, skir tingų šaltinių
teigimu, vyksta Italijos ar Ispanijos kaime, nenoro -
mis aki mirks niu nuskridau į praeitį. Nepai sant,
kad skambėjo G. Donizetti muzika, mintimis nuke -
liavau į savo vai kys tę, kai visas sodžius, nuo jau -
niau siųjų iki senolių, išeidavo į laukus šienauti,
linų rišti ar rugių pjauti… Nežinau, ar režisierius
tai padarė sąmoningai, ar ne, bet matytas paveiks-
las buvo toks artimas ir taip sukrutino dar be žie -
mojančią sielą. O atsiribojus nuo jausmų – juk tuo-
metiniai ispa nai ir italai taip pat šienavo dalgiais ir
grėbė grėbliais.

Galingai sugriaudėjęs operos cho ras grąžino į
sceną. Buvau apstulbinta choro skambesio! Nepa-
isant, kad operos tempas ir „muzikinė” kal ba yra la-
bai greita, o lietuvių kalba „greičiu” negali prilygti
italų ar ispa nų, choro dainininkai parodė puikų
muzikinį pasiruošimą. Negana to, jie pasirodė esą
geri aktoriai. Sce noje ma tėme darnų, organišką,
akty viai dalyvaujantį veiksme ir puikiai im pro vi -
zuojantį chorą. Nemanau, kad režisierius per kelias
repeticijas ga lėjo kiekvienam choristui nupiešti jo
judėjimo brėžinį, ar „užduoti”  emo cijas veide. 

Iš jų visų sklido tokia teigiama ener gija ir ne-
sumeluotas jausmas, toks profesionalumas, jog, ži-
nodama, kad šie žmonės po sunkios darbo dienos iš
įvairiausių Čikagos apylin kių atvažiavę į repetici-
jas, kurios su dirigentu ir režisieriumi truko tik 10
dienų, o su orkestru dėl menko biu dže to tebuvo tik
dvi, galiu nebijoda ma pasakyti – tai buvo stebuklas!
Tai buvo kažkas nepakartojamo! Taigi čia, turbūt ir
slypi šio kolektyvo sėkmė! Kolektyvo, kuris į savo
gretas šiemet priėmė nemažai naujokų ir, matyt,

Lietuvių Operos „Meilės eliksyras” buvo pasmerktas sėkmei

greitai „įskiepijo” jiems LO dvasią.
Širdis džiaugėsi scenoje matant ir girdint

„mūsų”, JAV gyvenančias ir dirbančias, solistes –
Nidą Griga lavičiūtę (Adina) ir Lijaną Kopūstai tę-
Pauletti (Giannetta). Pasirodo, jos jau prieš 11 metų
buvo susitikę „Mei lės eliksyro” scenoje. Ir dainavo
tuos pačius vaidmenis. Negalėjo nežavėti meilės,
pavydo ir ilgesio palytėtas Adi nos vaidmuo, sudė-
tingose arijose ir rečitatyvuose jautėsi solistės balso
branda, subtiliai ir profesionaliai at liekamos sudė-
tingiausios muzikinės frazės, ypač mane žavinčios
tyliausios (piano) natos.

Niekada neteko girdėti Lijanos Kopūstaitės-
Pauletti, dėl to gailiuosi, nes jos nenurimstanti, ko-
ketuojanti ir žaisminga Giannetta kunkuliavo ener -
gija ir įnešė daug įdomių spalvų bei geros nuotai-
kos.

Kalbant apie Lietuvos solistų „desantą” – Min-
daugą Zimkų (Nemo ri no), Dainių Stumbrą (Bel-
core) ir Liudą Mikalauską (Dulcamara), ga liu pa-
sakyti tik vieną – bravo! Bravo, nes jie yra profe-
sionalai, stovintys sce noje kiekvieną dieną, bravo,
nes sugebėjo įsilieti į nežinomą kolekty vą ir per
kelias repeticijas „sulip dy ti” spektaklį, bravo, kad
neparodė sa vo „profesionališkojo” pranašumo ir
spektaklyje žengė koja kojon su vi sais atlikėjais. 

Raitėmės iš juoko, kai Dulcama ra „vyniojosi”
po kojomis Adinai, kva tojome, kai Belcore bandė
įrodi nėti savo pranašumą, verkėme, kai Ne morino
II veiksme atliko savo žymiąją ariją „Una furtiva
lagrima”. O prie šios trijulės negaliu nepami nėti ir
„mūsiškio” JAV gyvenančio ir dirbančio solisto
Lino Sprindžio, ku ris ne tik dainuoja operoje, bet ir,
kaip pavyko sužinoti, yra vienas iš di džiausių jos rė-
mėjų. Jo suvaidintas niekada neišsiblaivantis no-
taras sukė lė ne vieną žiūrovo juoko ir plojimų
bangą.

Dar viena šios operos staigmena – choreogra-
finė grupė. Kadangi šiais laikais „nueiti” į operos
spektalį galima ir internetu – „Facebook” ir „You-
Tube” – pagalba, mačiau ne vie ną šios operos pa-
statymą. Tačiau nei vie name iš jų nebuvo tokių
spalvingų ir įspūdingų šokio numerių. Bravo ba-
letmeisteriams ir šokių statytojams – Gintarui
Grinkevičiui bei Vi ta  lijai Ivinskienei! Į kaimą at-
žygiavę uniformuoti kareiviai sujudino ir išver tė iš
koto ne vieną stuobrį kaimo berną, o nuo darbų

nuvargusias mo teriškes privertė papurenti savo
plunksnas. O II veiksmo pradžioje du kartus skam-
bėjusi uvertiūra leido kaimo jauni mui pašėlti šokio
sūkuryje ir įnešė visiškai netikėtų spalvų. 

Pirmą kartą operoje dalyvavo būrelis kaimo
vaikų, kurie žavingai ir nerūpestingai įsiliejo į įvai-
rialypį, intrigomis, apkalbomis ir meilės tri kampiu
pažymėtą kaimo vaizdelį. Pa mačius, kaip organiš-
kai ir gražiai jie „dirba” scenoje, pagalvojau – Lietu -
vių Opera turi ateitį!

Negaliu nepaminėti dar vienos „nematomos”
operos atlikėjos. Ta mo  teris sėdėjo prie orkestro,
bet žiū rovų salėje, ir, kaip sužinojau, tu rėjo akom-
panuoti rečitatyvams. Ta čiau, kai pamačiau, kaip ji,
savo pau zių me tu reaguoja į kiekvieną atlikė jų
veiksmą ar muzikinį numerį, su pra tau, kad tai – ne
paprasta muzi kantė. Vėliau sužinojau, kad tai –
Lietuvių Operos koncertmeisterė Lisa Kristi na,
kuri visa savo esybe buvo scenoje ir, nors mes ma-
tėme tik jos nugarą, ji visu savo kūnu dainavo su
cho ru ir solistais. Manau, Lietu vių Opera gali
džiaugtis ir didžiuotis savo gretose turinti tokią
muzikalią ir jautrią asmenybę.

Spektaklis baigėsi, kaip ir tikėjausi, milžiniš-
kais plojimais. Žiūro vai dar ilgai stovėdami neno-
rėjo atsi sveikinti su spektaklio atlikėjais. Ma no sie-
los šventė baigėsi, važiavau į na mus tyli, kaip žolė,
nes negalėjau nei kalbėti, nei džiaugtis, nei liūdėti.
Taip būna, kai pamatai kažką, ko vi siškai nesitikė-
jai. Kai pamatai pa pras tus žmones, kažkur toli toli
nuo tėvynės nuovargiu ir gerumu spin dinčiomis
akimis, kuriančius stebuklą.

Kadangi esu smalsi, išklausinėjau visų, kas ga-
lėjo man atsakyti ir sužinojau, kad iki premjeros
dienos Lietuvių Opera nežinojo, ar sugebės nors iš
dalies atsiskaityti su orkestru. Sužinojau, kad Lie-
tuvos atlikėjai iki paskutinės minutės nežinojo, ar
galės vykti į JAV ir galutinį vizų patvirti nimą Vil-
niuje gavo penktadienį, o jau už poros dienų pir-
madienį sėdėjo lėktuve, skrendančiame į Čikagą.
Suži no jau, kad Morton mokykla nesugebėjo patai-
syti aptriušusių ir sulūžu sių salės kėdžių ir LO va-
dovai baiminosi sulauksią nepatenkintų žiūrovų
priekaištų. Dar daug daug sužinojau… Todėl, kai
viską sužinojau, nusprendžiau – ši premjera yra
pasmerkta sėkmei! Ir stebuklas įvyko!

Jono Kuprio nuotraukos
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Šiuolaikinė Lietuvos tekstilininkų paroda Philadelphia, PA
EGLĖ GANDA BOGDANIENĖ

Pa rodoje pristatoma paskutinio de šimt mečio
Lietuvos tekstilės meno rin ki nys, rodantis lo-
kaliai ir tarptautiniu mastu pripažintų šiuo-

laikinių Lie tuvos tekstilės me nininkų kūri nius. Pa-
rodoje darbus pristatančius meni ninkus jungia kon-
ceptualus po žiūris, gebėjimas lank sčiai ir elegan-
tiškai jungti, transformuoti, komponuoti medžia-
gas, profesinė meis trystė, pa jėgumas formuoti nau -
ją vizualaus meno kal bą. 

Parodos dalyvė Laima Orže kauskienė pristato
subtiliais pustoniais margintais siūlais nuaustą cik -
lą ,,Kasdienybės ritualai” prib loš kiantį sakralumu
ir natiurmorto ma gija. Žydrės Ridulytės darbas
,,Ly giai”, nuaustas iš vielyčių, tarsi su geria šilumą
iš interjere spurdan čios šviesos. Monikos Žaltaus-
kaitės-Gra šienės ,,Kvėpavime” atsiskleidžia dviejų
faktūros rūšių – žmogaus  odos ir audimo medžiagos
žaismė. Severija Inčirauskaitė šmaikščiai kry želiu
siuvinėja ant buities objektų skardos, paversdama
juos nepa kartojamais meno dirbiniais. Eglės Gan-
dos Bogdanienės ir Lauros Pavi lonytės kūriniai iš
ciklo „Velti sodai”  mena tobulo grožio baroko
meistrų balto stiuko lipdinius ar marmuro skulp-
tūras. E. Gandos Bogdanienės tekstilės meno darbai
peržengia tra dicinės tekstilės ribas, pirmenybę tei-
kiant konceptualioms idėjoms, kurios lemia formos
ir technologijų bandymus. Vita Gelūnienė – klasi -
kinio gobeleno virtuozė, kurios me ni nės iškalbos
įrankiu tampa žmogaus kūnas, atsiveriantis kaip
posts truktūralistiškai suvokiamas tekstas arba –
kaip objektas, ginčijantis bet kokį tapatumą. Linos
Jonikės darbų pagrindinis tikslas – tapatumo pa ieš -
kos, jos meniškus siuvinius jungia dygsnio ir fo-
tografijos derinimas. Jūratės Petruškevičienės dar-
bai iš si skiria nuolatine kaita, naudojamos skiauti-
nio ir aplikavimo technikos išryškina daugias-
luoksniškumą, pa brė žia medžiagų tarpusavio są-
veiką, prabyla daugiaprasme tekstilės plastikos
kalba. Jurgos Šarapovos darbai pribloškia savita,
originalia tekstilės interpretacija, neįtikėtino smul-
kumo miniatiūrinės figūrėlės, kompo nuo jamos į
įvairaus dydžio objektus ku pinos subtilaus sąmojo,
lietuviš kos melancholijos ir minčių apie „ki tą”
laiko ir būties sampratą. Jaunų menininkų grupė
,,Try3” (Vladas Daškevičius, Aleksas Gailieša ir
Aud rius Lašas) savo darbe tiria au dinio daugialypę
prigimtį, pabrėžia tradicijų prasmę naujos kartos
este ti kos sampratoje. 

Pastaruoju metu Lietuvoje juntamas itin ryš-
kus tekstilės meno paki li mas. Apie tai byloja teks-
tilės kūri niuose besiskleidžiantis originalus mąs-
tymas,  plastinės kalbos įvairovė,  gausios ir įdo-
mios tekstilės meno pa rodos Lietuvoje ir užsienyje
bei sėkmingas Lietuvos tekstilininkų pasi ro dymas
įvairiausiuose renginiuose  ir konkursuose. Paro-
doje eksponuojamų darbų autoriai pelnė apdova-

nojimus tarptautinėse Lodzės (Len ki ja), Kioto (Ja-
ponija), Beijing (Kini jos liaudies respublika), Bu-
dapešto (Ven g rija), Bratislavos (Slovakija), Kauno
(Lietuva) ir kt. tekstilės meno parodose-konkur-
suose. 

Lietuvos tekstilės meną lydi susi žavėjimas ir
sėkmė. Kerintis, fantas tiškas,  įkvepiantis, aistrin-
gas – tai epi tetai, kuriais apibūdinami teks tilės dar-
bai, rodomi įvairiose parodų salėse.

Pristatomos tekstilės meno ko lek cijos suda-
ryme buvo naudotasi šiais kūrinių atrankos krite-
rijais: rimtumas-lengvumas, vizualus pat rauk lu -
mas, estetiškumas, šmaikštumas, novatoriškumas,
konceptualu mas, įspūdingumas, technologijų įvai -
rovė, meistrystė. 

Čikagos apylinkių meno mylėtojams prane-
šame, kad spalio mėnesį parodą numatoma paro-
dyti Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. 

Parodą PAA galima apžiūrėti antradieniais:
penktadieniais nuo 11 val. r. iki 5 val. p. p.; šešta-
dieniais ir sekmadieniais – nuo 12 val. p. p. iki 5 val.
p. p.

Daugiau apie ją galite sužinoti tinklalapyje
mcaldwell@philartalliance.org arba tel. 215-545-4302.

Nuo pirmosios 1991-ųjų tarptautinės mini teks-
tilės parodos ir simpoziumo „Lino kelias”, vykusių
Vilniuje, tekstilės bienalės „Linija”, surengtos Kau -
ne ir išsivysčiusios į vieną reikšmingiausių teksti-
lės parodų pasaulyje  – Tarptautinę Kauno bienalę,

ši dailės sritis ne tik išaugo siaurus žanro marški-
nėlius, bet ir įvaldė konceptualaus kalbėjimo sti-
lių.

Jeigu keliautume laiku iš dabartinės tekstilės
praeitin, pamatytume, kad ji turi gilias archajines
šaknis, tačiau gana jaunus profesionalaus meno ūg-
lius. Kaip žinia, netolimais tarybiniais laikais į teks-
tilę Lietuvoje daugiausia buvo žiūrima tik kaip de-
koratyvinę taikomosios dailės sritį. Parodose ir vi-
suomeniniuose interjeruose, be keleto išimčių, vy-
ravo klasikinio gobeleno technika atlikti monumen -
talūs darbai. Tuo metu buvo sutvirtinti  pagrindai
– požiūris į amatą, profesionalumą, savito plastinio
mąstymo siekį. Tai, be abejo, turėjo teigiamos įtakos
ir būsimų kartų kūrybinei erdvei.

Tekstilės šuolis į „gylį” ir „plotį” prasidėjo at-
kūrus nepriklausomybę. Smalsumas naujovėms,
neretai spontaniški, jaunatviško entuziazmo įkvėpti
eksperimentai pamažu įgavo konceptualų pavidalą.
Galimybės rengti ir dalyvauti lokaliose ir tarptau-
tinėse parodose tapo paskata kurti, ieškoti indivi-
dualių kalbėjimo būdų bei idėjų. Tuo pačiu išliko
pagarba tradicijoms, amatui,  nebuvo užmirštas ir
kruopštaus bei ilgo darbo reikalaujantis gobelenas,
senosios technikos – nėrimas vąšeliu, siuvinėjimas,
aplikacija, veltinis, įvairūs audinio kūrimo bei mar-
ginimo būdai. 

Atsinaujinimo sąjūdyje vyko įvairių tekstili-
ninkų kartų dialogas, kurio svarbiausia tema tapo
pasidalijimas patirtimi ir naujų idėjų įdiegimas. 

Tačiau vis drąsiau radosi naujovės: vis labiau
pamėgstamoms erdvinėms kompozicijoms, meni-
nėms instaliacijoms  pradėta naudoti įvairias „ne-
tekstilines” medžiagas bei pluoštus (tiulį, kaproną,
popierių, medį, silikonas, stiklas, kava, plaukus, po-
lietileną, sintetinius pluoštus, vielas, žieves, metalo
gijas ir kt.), eksperimentuojama tarpdisciplininio
meno erdvėje, apjungiant tekstilės, foto, video, mu-
zikos, šokio, naujų medijų priemones. „Lietuvos
tekstilininkai kurdami nepaiso jokių ribų. Techni-
niai ar technologiniai sunkumai tarsi neegzistuoja.
Audžiamos klasikinės tapiserijos, naudojamas kom-
piuterinis žakardas ir tradicinės liaudiškos audimo
technikos (dvinytis audimas, dimas), ištobulintas
vilnos vėlimas, siuvinėjimas ant šilko, sãvos ir gerai
įvaldytos įvairiausios dažymo ir audinio terminio
formavimo technologijos” (Rasa Andriušytė-Žu-
kienė ,,Aistringoji Lietuvos tekstilė”, katalogas
„Aistringa Lietuvos tekstilė/ The passionate textile
of  Lithuania” p. 4–10) Kaunas, Tekstilininkų ir me-
nininkų gildija 2009). 

Neribotos kūrybinės paieškos atveria vis nau-
jas tekstilės suvokimo erdves. Novatoriškos idėjos,
naujų tekstilės technologijų pažinimas, dizaino, ma-
dos, šiuolaikinės etikos ir filosofijos samprata – tai
kas  pinasi šiuolaikiniame tekstilės mene, kur
sunku numatyti rezultatą, nes naujos meninės ko-
kybės paieškos yra gyvas, nesibaigiantis procesas.

Lietuvos tekstilininkai nepamiršo senųjų technikų – nėrimo vąšeliu, siu-
vinėjimo, aplikacijos, veltinio, įvairaus audinio kūrimo bei marginimo būdų,
tačiau, žiūrint į šioje parodoje rodomus darbus, nesunku pastebėti, kad jie – smal-
sūs naujovėms, turintys savo asmeninį braižą. Menininkai drąsiai imasi nau-
jovių: vis labiau pamėgstamos erdvinės kompozicijos, meninėms instaliacijoms
naudoja įvairias „netekstilines” medžiagas bei pluoštus (tiulį, kaproną, popierių,
medį, silikoną, stiklą, sintetinį pluoštą, vielas, žieves, metalo gijas ir t. t.), pra-
smingai sujungia technologijas bei šiuolaikinio meno temas. 

Parodą PAA suruošė bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademija. Pa-
rodos kuratorės – Sarah Archer (JAV) ir Eglė Ganda Bogdanienė (Lietuva), rė-
mėjai – Lietuvos Respublikos kultūros ir Užsienio reikalų ministerijos. 

Džiaugdamasi šios parodos atidarymu Philadelphia LR garbės konsulė Kris-
ta Bard sakė, kad jai malonu, jog ši paroda Amerikos žmonėms ne tik parodys
gražias lietuviškos tekstilės tradicijas, bet ir leis pasigėrėti šios meno šakos nau-
jovėmis. 

Simboliška, kad paroda atsidaro Lietuvai perimant pirmininkavimą Eu-
ropos Sąjungai išvakarėse. Seniai žinoma, kad menininkai yra geri savo šalies
ambasadoriai. Apžiūrėdami parodą lankytojai plačiau susipažins su šiuolaikiniu
lietuviškuoju tekstilės menu. 

,,Draugo” info

ES pirmininkausianti Lietuva JAV prisistato menu
Atkelta iš 1 psl.

E. G. Bogdanienė, Miglė Lebednykaitė, Laura Pavilonytė. Felted gardens. 2004–2006.

Jurga Šarapova



10 2013 GEGUŽėS 18, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

LiETUVA iR PAsAULis

Susitiko Lietuvos ir Čekijos premjerai Česlovo Juršėno jubiliejus

Meniškas protestas
Papildytas atmintinų dienų sąrašas 

Lietuvos prezidentė lankosi JAV A. Sabonio sūnų Domantą vilioja JAV universitetai

Dž. Carnajevas parašė prisipažinimo žinutę

Vilnius (ELTA) – Čekijos Res-
publikos ministras pirmininkas
Petr Nečas, gegužės 16 d. susitikęs
su premjeru Algirdu Butkevičiumi,
pažymėjo visokeriopai paremsian-
tis Lietuvos pirmininkavimą Euro-
pos Sąjungos Tarybai. A. Butkevi-
čiaus teigimu, susitikimo metu
buvo aptartas dvišalis ekonominis
bendradarbiavimas ir jo stiprinimo
galimybės, energetikos klausimai
ir Rytų partnerystė.

P. Nečas pažymėjo, jog Čekijos
verslininkai Lietuvoje mato daug
galimybių verslui plėtoti, ypač sta-
tybos ir mašinų gamybos sekto-
riuose.

Gegužės 16 d. Seime, Parlamento galerijoje, atidaryta knygų, fotografijų ir karikatūrų pa-
roda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Česlovo Juršėno 75-erių metų ju-
biliejui. Svečių palinkėjimas: kuo daugiau juršėniško kalibro politikų. 

Olgos Posaškovos nuotr.

Vilnius (ELTA) – Ketvirtadienį palaikantieji atleidžiamą ,,Verslios Lietu-
vos” vadovą Paulių Lukauską prie Ūkio ministerijos paliko 635 popierinius ba-
landžius. Tokia akcija buvo siekiama atkreipti dėmesį į tai, jog P. Lukausko va-
dovavimo laikotarpiu su ,,Verslios Lietuvos” pagalba buvo įkurtos būtent 635
naujos įmonės. Akcija sutraukė kelias dešimtis jaunų žmonių, kurie grupelė-
mis ėjo prie Ūkio ministerijos pastato ir dėjo popierinius balandžius, ant ku-
rių buvo užrašyta: ,,Šalin rankas nuo ‘Verslios Lietuvos’”.

Vilnius (LRytas.lt) – Jaunesnysis
Arvydo Sabonio sūnus Domantas per
metus turės apsispręsti, kur norėtų
tęsti krepšininko karjerą. Trečiojoje
Ispanijos krepšinio lygoje žaidžian-
čiai Malagos ,,Clinicas Rincon” (Spo-
kane, WA) atstovaujantis septyniolik-

metis 206 cm ūgio Domantas, rungty-
niaujantis vidurio puolėjo pozicijoje,
sulaukė dėmesio iš JAV universitetų.
Teigiama, kad A. Sabonio sūnumi do-
misi ,,Gonzaga Bulldogs” ir kai kurie
kiti universitetai.

Boston (ELTA) – Prieš savo su-
laikymą spėjamas Boston sprogdinto-
jas Džocharas Carnajevas slėptuvėje
parašė prisipažinimo žinutę. Jis iš-
puolį maratone pavadino kerštu už
JAV karines misijas Irake ir Afganis-
tane. ,,Kas užpuola musulmoną, už-
puola visus musulmonus”, – rašė 19-
metis. Savo žinutę Dž. Carnajevas iš-
keverzojo ant laivo, kuriame slėpėsi,

vidinės sienos. Prieš tai, persekioja-
mas policijos, žuvo jo vyresnysis bro-
lis Tamerlanas Carnajevas, kartu ren-
gęs išpuolį. Džocharas rašė, kad jo
brolis dabar yra Rojuje ir kad jis pats
atsidurs ten pat.

Dž. Carnajevas jau per apklausas
išpuolio motyvu buvo nurodęs JAV
misijas Irake ir Afganistane. Jam gre-
sia mirties bausmė. 

Vilnius (Prezidentė.lt)) – Lietu-
vos Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė išvyko darbo vizito į Jung-
tines Amerikos Valstijas, kur gegužės
18 d. dalyvaus Georgetown University
garbės daktaro vardo (Doctor of  Hu-
mane Letters, Honoris Causa) sutei-
kimo iškilmėse.

Šalies vadovė taip pat susitiks su
JAV Atstovų rūmų pirmininku John
Boehner ir Užsienio reikalų komiteto
pirmininku Edward Royce bei kitais
Kongreso nariais.

Lietuvos vadovė taip pat susitiks
su įtakingais JAV verslininkais bei
oficialiai pradės neseniai įsteigtos

Lietuvos ir JAV verslo tarybos darbą.
Tokio pobūdžio organizacija įkuriama
pirmą kartą, jos tikslas yra skatinti
Lietuvos ir JAV verslo bendradarbia-
vimą, investicijų iš JAV pritraukimą į
mūsų šalį. Lietuvos ir JAV verslo ta-
rybai priklauso tokios amerikiečių
bendrovės kaip „Western Union”,
„Exelon Generation”, „Chevron”,
„Thermo Fisher Scientific”, „Phillip
Morris”, „Maersk Line ltd”.

Kristijono Donelaičio lituanisti-
nės mokyklos mokslo metų baigimo
šventėje prezidentė įteiks vaikams
mokyklos baigimo pažymėjimus.

Vilnius (ELTA) – Į atmintinų
dienų sąrašą Seimas įrašė dar dvi die-
nas. Tai Pasaulio lietuvių vienybės
diena, kuri bus minima liepos 17 d., ir
lapkričio 16-oji, įteisinta kaip Tarp-
tautinė tolerancijos diena.

Liepos 17-oji – lakūnų Stepono Da-
riaus ir Stasio Girėno žūties diena.
Kaune įkurtos Draugijos užsienio lie-
tuviams remti samanymu, pasiūlius
Lietuvos generaliniam konsului New
York Povilui Žadeikiui, liepos 17-oji
buvo pasirinkta kaip Amerikos, o vė-
liau ir viso pasaulio lietuvių vienybės
minėjimo data. ,,Tą dieną lietuviai
buvo kviečiami pamiršti politinius
ginčus, visus asmeninius ar visuome-
ninius pažiūrų skirtumus, visus pyk-
čius ir asmenines ambicijas, pajusti
dvasinį ryšį su visa tauta, išsibars-
čiusia po pasaulio žemynus”, – yra sa-
kęs tokią Atmintinų dienų įstatymo

pataisą parengęs Seimo narys Audro-
nius Ažubalis. ,,Ši diena mūsų tautoje
įgavo simbolinę prasmę – ji sujungia
visame pasaulyje gyvenančius lietu-
vius ir yra tikslinga ją įtraukti į at-
mintinų dienų sąrašą”, – mano jis.
Skaičiuojama, kad už Lietuvos ribų
gyvena apie 1,3 mln. lietuvių kilmės ir
iš Lietuvos kilusių asmenų, iš jų apie
300,000 – Lietuvos Respublikos pilie-
čiai.

Tarptautinės tolerancijos dieną
minėti pasiūlė Seimo narys Vytautas
Juozapaitis. Politikas mano, kad to-
kiu būdu būtų ugdoma tolerancija, vi-
suomenė būtų skatinama domėtis ir
plėtoti toleranciją Lietuvoje ir už jos
ribų.

1995 m. UNESCO lapkričio 16-ąją
paskelbus Tarptautine tolerancijos
diena, ji kasmet minima daugelyje de-
mokratinių šalių. 

Lietuvos ministras pirmininkas Algirdas
Butkevičius (d.) kartu su Čekijos Res-
publikos ministru pirmininku Petr Neču
Antakalnio kapinėse pagerbė Lietuvos
laisvės gynėjų atminimą. 

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Atleidžiamam ,,Verslios Lietuvos” vadovui palaikyti – 635 balandžiai. 
Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

D. Sabonis praėjusią vasarą atstovavo Lietuvos jaunučių (iki 16 metų) rinktinei, kuri var-
žėsi Europos čempionate.   G. Šiupario nuotr. 
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Dėmesio verta pasirodė Elvio
lėktuvo pirkimo istorija. Elvis
užsigeidė turėti didžiulį asme-

ninį lėktuvą ir, paskambinęs savo va-
dybininkui, paprašė paieškoti tokio
pirkinio. Vadybininkas neturėjo su-
pratimo, kur parduodami tokie lėktu-
vai, todėl kreipėsi tiesiai į gamyklą.
Atskridęs apžiūrėti prekės, vady bi -
ninkas paskambino Elviui ir informa -
vo, kad rado neblogą lėktuvo modelį,
kuris tuo metu buvo naudojamas ke-
leiviams skraidinti Delta Airines oro
linijomis. Jis pasiūlė Elviui atskris ti
apžiūrėti potencialaus pirkinio. Elvis
atšovė, kad visiškai pasitiki savo va-
dybininko skoniu ir leido jam savo
nuo žiūra išrinkti keletą milijonų do-
lerių kainuojantį lainerį. Reaktyvinį
keleivinį lėktuvą Elvis, net neapžiū-
rėjęs asmeniškai, nusipirko, o vėliau
jį perdarė ir lėktuvo saloną įrengė
taip, kad jame atsi rado miegamasis
kambarys, du vonios kambariai, di-
džiulis posėdžių kambarys ir televi-
zoriaus žiūrėjimo salonas. Be jo kios
abejonės, vandens čiaupai ir saugos
dir žų sagtys lėktuve buvo pagaminti
iš 24 karatų aukso. Vaikščiodami lėk-
tuvo sa lonu jautėmės kaip praban-
giuose apartamentuose. Kartą Elvis
paskambino savo lėktuvo pilotui ir pa-
klausė, per kiek laiko jis galėtų pa-
ruošti lainerį skrydžiui į
Den verį. Tas
at sakė, kad po pu-
santros valandos būtų
galima skristi. Vėliau pa-
aiškėjo, kad Elvis užsigeidė
savo mėgs tamų pyragė-
lių, kuriuos skaniau-
sius ke pa Denve-
ryje. Nusileidus
Denverio oro

uoste, prie lėktu -
vo privažia vo kepyklėlės automobilis
ir tiesiai Elviui į rankas įdavė padėklą
su ką tik iškeptais pyragėliais. Smali-
žiaus kara liaus užgaida buvo paten-
kinta, ir lėktuvas grįžo atgal į Memfį.

Mus nustebino ir savotiškai suža-
vėjo tai, kad visa aukščiausios klasės
prabanga skirta vien šeimininko gy-
venimo kokybei gerinti, o ne pasipui-
kavimui prieš kitus. Pavyzdžiui, pats
namas iš išorės gana kuklus, ne per
didelis, tačiau viduje yra viskas, ko
gali užsigeisti 1970 metų multi milijo -
nierius svajotojas. Viskas įrengta iš-
skirtinai tam, kad tenkintų namo šei-
mininko poreikius. Rokenrolo kara-
lius mėgo savo namus ir labai mylėjo
savo šeimą, todėl buvo įrengęs atskirą
namo dalį savo tėvams, kurie kartu
su juo gyveno Greislende. Visa Preslių
šeima palaidota ten pat, vidiniame
namo kiemelyje. Ant karaliaus antka -
pio niekada netrūksta ką tik nuskintų
gėlių, nes rokenrolo fanai iš viso pa-
saulio jau daugelį metų miniomis
plūs ta į Memfį – rokenrolo lopšį ir Me -
ką. Tiek įsijautėme į Greislendo eks-
kursiją, kad iš Memfio pajudėjome tik
apie 16 valandą. 

Nuvažiavę apie 70 kilometrų Sent
Luiso kryptimi, patekome į neregėto
stiprumo liūtį, kuri mūsų akivaizdoje
nuo kelio nunešė du automobilius.
Teko geram pusvalandžiui sus toti po

greitkelio tiltu, kur
vėliau prisidėjo du
amerikiečiai bai-
keriai, grįž tantys
iš Naujojo Orleano
į gimtąją Ilinojaus
valstiją. Jei ne

spe ciali apranga nuo lietaus, kuri
mums nuo lat po ranka, būtume per-
mirkę iki kaulų dar nepasiekę tilto.
Liūčiai aprimus, įveikėme dar porą
šimtų kilometrų ir apsis tojome kaž-
kokiame pakelės kaimelyje, nes Ole-
gui vėlų vakarą pasidarė šalta va-
žiuoti marškinėliais trumpomis ran-
kovėmis, be kurių daugiau nieko ne-
turėjo. 

Mes dabar esame gerokai šiau-
riau nei kelionės pradžioje, todėl ir
oras vėsesnis – vakare nebe +35, o +26
°C. Nors nuvažiavome palyginti ne-
daug, šiandien kirtome kelių valstijų
sienas: Tenesio, Arkanzaso ir Misū-
rio. Misūrio klimatas mums priminė
Lietuvą karštos vasaros dienos pava-
karę – kvepia pakelės žolė, į šalmo
stiklą trankosi musytės ir vabalėliai.
Pietinėse valsti jose nuo karščio nesi-
jaučia nei augalijos kvapų, nei vaba-
lėlių nuo stiklo nereikia valyti – užtat
prie vandens telkinių dažniau galima
sutikti gyvačių.

Dar apie kavą ir arbatą: užėjus į
bet kurį barą ir paprašius espresso –
atsakymas visada neigiamas. Didysis
žaliosios arba tos mėgėjas Silverijus
viename bare nepaprastai apsidžiau -
gė, kai padavėja patikino, jog jie turį
žalios Lipton arbatos. Kai paprašė jos
atnešti, ši atsakė, kad gėrimus atsi-

nešą patys klientai, ir parodė ranka į
šaldytuvą, kuriame buvo matyti gra-
žiai išrikiuoti plastikiniai Lipton
Green Tea gaivinamųjų gėrimų bute-
liukai. Bet paprašius kokakolos – bū-
tina patikslinti, kurios rūšies, nes čia
didžiulis pasirinkimas. Ką gi, būti-
nybė prisitaikyti prie amerikietiško
greitojo maisto – tai dar vienas kelio-
nės iššūkis, tik šį kartą iššūkis mūsų
skrandžiams.

SUSITIKIMAS SU 
„VISŲ KELIŲ MOTINA” – 

ROUTE 66

Įveikėme apie 80 kilometrų iki
Sent Luiso Misūrio valstijoje ir su ra -
dome Gateway Harley-Davidson pa r -
davimų agentus, su kuriais buvome
iš anksto susitarę dėl motociklų ap -
žiū ros. Tik atvykusius mus pasitiko
draugiškas aptarnaujantis persona las
ir tuoj paaiškėjo, kad serviso va do vas
turi lietuviško kraujo – jo senelis bu-
vęs lietuvis! Lietuviškai jis žinojo du
žodžius: varškėtis ir kilbasa. Dėl pa-
starojo žodžio lietuviškos kilmės mes
turėjome rimtų abejonių, bet nenorė-
jome gadinti svetingojo ser viso va-
dovo nuotaikos. Mums nieka da iki
šiol jokioj šaly nebuvo tekę patirti ge-
resnio aptarnavimo nei Gate way Har-
ley-Davidson – vyrai at liko visus dar-
bus, kurių prašėme, ir dar daugiau. 

Visi žavėjosi mūsų kelionės idėja,
mat jiems netekę iki šiol sutikti euro-
piečių, kurie būtų pirkę moto cik lus
Amerikoje ir leidęsi į tokią ke lionę.
Žioplinėjant po parduotuvę, prie mū -
sų priėjo jaunutė pardavėja ir pa sitei -
ravusi, kokius motociklus mes vai-
ruojame, išdidžiai papasakojo, kad pa -
ti turi Sport sterį ir yra aistringa bai-
kerė. Mergina susižavėjimo kupi nu
žvilgsniu išklausė apie mūsų kelionę
ir kai aš pusiau juokais pasiū liau va-
žiuoti kartu – akimirką pa maniau,
kad ji tuoj pat bėgs susikrau ti su     si -
krauti daiktų ir pasibalnoti savo har-
lėjų.

Paklausę paslaugių serviso dar-
buotojų, ką verta pamatyti Sent Luise,
sužinojome, kad vienintelė didelė
miesto įžymybė – milžiniška metalinė
arka miesto centre, kuri simbolizuoja
vartus į Vakarus. Arka tokia didelė,
kad ji matyti iš bet kurio didmiesčio
taš ko, o jos korpuso vidų galima ap-
žiūrėti. Žmonės pasakojo, kad nese-
niai vietos gaisrininkai turėjo sma-
gaus darbelio, kai pora ekstremalų už-
siropštė iki arkos viršaus ir nebesu-
gebėjo nuo jos nulipti. Taigi mes nu-
važiavome prie tos arkos ir Olegas pa-
darė daug nuotraukų. Kai kurios nuo-
traukos buvo darytos ekstremaliai –
tiesiog vairuojant motociklą, bet jam
tikrai pavyko užfiksuoti nuostabių
akimirkų. 

Šalia arkos mus užklupo stipri
liūtis, todėl, turėdami laiko, užsu-
kome į šalia esantį bariuką ir sukir-
tome po didžiulį mėsainį. Tik svei-
kuolis Silverijus sukimšo milžinišką
porciją Cezario salotų. Visi, kaip įp -
rasta šioje kelionėje, užsisakėme la-
bai šaltos kolos be ledukų, kurios ma-
žiausia porcija yra pateikiama gėlių
vazonėlio dydžio plastikinėse taurėse.
Mes vis dar nebuvome įsikalę į gal-
vas, kad vienintelė galimybė sulaukti
gėrimo be ledukų – užsakymo metu
aiškiai tai pabrėžti. Priešingu atveju
visi gėrimai automatiškai ruošiami
taip: pirmiausia stiklinė priberiama
ledo kubelių ir tada pripilama gėrimo.
Mudu su Olegu pirmąkart susipaži-
nome su tikraisiais amerikietiškais
mėsainiais, kurie sunkiai telpa į di-
džiulę lėkštę. Vienintelę įžymybę tu-
rintis Sent Luisas mus „įsiurbė” še-
šioms valandoms, tad pasistiprinę iš-
skubėjome į susitikimą su Route 66,
kuris kaip tik driekdavosi per šį
miestą. Vos už 30 kilometrų suradome
posūkį į senąją Route 66 atkarpą ir pa-
matėme pirmąjį mūsų kelionėje His-
toric Route 66 kelio ženklą. Mūsų šir-
dys suvirpėjo, nes pasiekėme svarbų
savo kelionės tašką. Nuo šiol mūsų ra-
tai kiekvieną dieną riedės legendiniu
keliu, į kurį buvo įrašyta dalis Šiaurės
Amerikos istorijos. Kiekvieno baike-
rio svajonė savo ratais paliesti šio ke-
lio dangą, kuri vietomis visiškai su-
trūkinėjusi nuo laiko ir gamtos. Čia
stovėję pakelės moteliai suteikdavo
prieglobstį romantikams keliauto-
jams ir žinomų romanų bei filmų per-
sonažams. Nebus lengva rasti kiek-
vieną išlikusią kelio atkarpą, nes jo
nebėra šiuolaikiniuose žemėlapiuose
ir kai kurie Route 66 posūkiai itin pai-
nūs. Vietomis kelias tiesiog baigiasi
akligatviu, o kartais slepiasi tiesiog
po šiuolaikiniu greitkeliu. Pakelėse
iki šiol nostalgiškai šviečia senųjų šei-
mos užkandinių neoninės iškabos,
amerikiečių vadinamų mom’s and
pop’s diner (mamos ir tėčio užkan-
dinė), nes šios mielos šeimos verslo
oa zės – lyg atgaiva globalizacijos am-
žiaus greitojo maisto tinklų pasaulyje.
Savo pirmąjį pasimatymą su Route 66
įamžinome nuotraukose ir pajudėjo -
me tolyn į vakarus. 

Bus daugiau.

Svajonės link
vienos įkvepiančios kelionės istorija

DARIUS ČIBONIS
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Call or come in for details: 
6155 S. Pulaski Rd.,  
Chicago, IL 60629 

1-773-476-5110 ext. 1220
Member FDIC *Certain restrictions apply. See www.emarquettebank.com/switch for offer details. 

Elvis Presley namai ,,Graceland”



dR. PetRas V. KisieliUs
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

Vidas J. nemiCKas, md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

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

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

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

DR JAmES k CUTLER, OD
DR VIkTORIA V mILUnAS, OD

Akių ligos – chirurgija – akiniai
3033 W Jefferson, suite 101

Joliet, IL 60435
Tel. 815-729-9143

GineKOlOGijA

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
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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

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

siŪlo daRBĄ

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

.

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 ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2013 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali turistinė kelionė į Baltijos kraštus 2013 m. 6/25–7/6
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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eUGene C. deCKeR, dds, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 st, oak lawn, il
55 e Washington, ste 2401, 

Chicago, il
tel. 708-422-8260 

dR. JoVita KeRelis
dR. daiVa BidVa
DANTŲ GYDYTOJA

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

tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. lina PoŠKUs
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dalia e. CePelĖ, dds
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RamUnĖ maCiJaUsKas
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantŲ PRieŽiŪRa:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

PaslaUGos

advokatas
GintaRas P. ČePĖnas

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

adVoKatai

Real estate

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

,,Draugo” sudoku Nr. 63 atsakymus atsiuntė: 
Danguolė  Mackevičienė, Palos Hills, IL
Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL
Anestinas Santoski

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgstama ,,Draugo”
skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad sudoku atsakymus
mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL
60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

nekilnojamojo turto agentas
ROMAS SNARSKIS – Sales Associate

Bob Calistri Real Estate
St. Petersburg, Florida

RJSA44@Yahoo.com (727) 510-3715

ĮVaiRŪs sKelBimai

skokie perkraustymo kompa ni -
jai reikalingi perkraustytojai, pa -
gal bininkai ir vairuotojai. Geras at-
lyginimas ir išmokos! Kreiptis:
Go lan’s dispatch, 3500 Jarvis,
sko kie, nuo 9 val. r. iki 5 v. p. p.

siŪlo daRBĄ

Perku arba išsinuomoju žemę
Lie tuvoje, tinkamą ūkininkauti ir per -
ku mišką. Apmokėjimas per ban ką.
San dorį galima atlikti Lie tuvoje ir JAV. 

Rolandas, tel. +370-616-93194

• 58 m. moteris ieško senelių priežiūros dar -
bo su gyvenimu. Dokumentai, 5 metų pa -
tirtis. tel. 630-506-4479.

• Moteris ieško senelių priežiūros darbo su
gyvenimu. Gali bet kada pa keisti, išleisti
atos togų. tel. 773-664-6771.

• Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba,
geros rekomendacijos. tel.773-329-9918

• Moteris ieško vyresnio amžiaus žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, geros rekomenda-
cijos. Nevairuoja. tel. 773-759-8677.

• Ieškau pirkti nebrangaus automobilio ge-
rame stovyje . tel. 773-691-3796.

• Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik
savaitgaliais (gali pakeisti). Tvarkinga, lega-
lūs dokumentai, vairuoja, skaniai gamina
maistą. tel. 630-674-1545.

• 53 metų vyras ieško šeštadienio ir sekma-
dienio pakeitimų pietiniuose rajonuose. Ska-
niai gamina maistą. Siūlyti įvairius varian-
tus. tel. 773-387-7232.

• Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie -
žiūros darbo. Legalūs dokumentai, patirtis,
rekomendacijos. Gali išleisti atostogų, pa -
keisti savaitgaliais. Siūlyti įvairius variantus.
tel. 773-441-5696.

Sudoku Nr. 63 atsakymai

Angela Skladaitis, gyvenanti Waterbury, CT, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Viltis Jatulis, gyvenanti Wood land Hills, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 55 dol. Labai ačiū už paramą.

Dr. Elena Deckys, gyvenanti Indian Head Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 100 dol. laikraščio leidybos išlai doms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią auką.

Stasė Kazlauskas, gyvenanti Brecksville, OH, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame labai dėkingi už
paramą.

Veronica M. Matuzas, gyvenanti La Grange, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū už
paramą.

Jaunimo centro Moterų klu bas, Chicago, IL, „Draugui” paaukojo
50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Vytas Peseckas, gyvenantis Beverly Shores, IN, kartu su meti nės
„Draugo” prenumeratos mokes čiu atsiuntė 50 dol. Esame dėkingi už
paramą.  
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Orland Park 
14701 Ravinia Ave.

Orland Park, IL 60462                       

Chicago
6162 Archer Ave
Chicago, IL 60638                                   

Lemont
12261 Archer Ave.
Lemont, IL 60439

Building Personal
Banking 
Relationships!®®

www.firstpersonalbank.net

EGLĖ SAMOŠKAITĖ

Kadenciją baigusio prezidento
Valdo Adamkaus žmonai Al-
mai Adamkienei kai kurios

dokumenti nio filmo apie V. Adamkų
vietos su kė lė nemalonius jausmus. A.
Adam kienės teigimu, jai buvo liūdna
ma tyti, kad pirmieji jų namai Jung -
tinėse Valstijose labai pasikeitė, vi sas
rajonas „patamsėjo”.

„Filmas patiko. Kai kas nelabai,
bet, bendrai paėmus, patiko”, – prieš
filmo premjerą žurnalistams sakė A.
Adamkienė, turėjusi galimybę pama -
tyti kūrinį jau anksčiau.

Gegužės 16 d. „Vingio” kino te-
atre, Vilniuje, buvo pristatyta pirmoji
dokumentinio filmo „Lietuvos Res-
publikos prezidentas Valdas Adam -
kus” dalis. Į premjerą atvyko ne tik
pats prezidentas, bet ir daugelis jo
draugų bei bičiulių.

„Kas patiko? Patiko gražūs vaiz-
dai, kur vaikščiojo po Čikagą, prisi-
minimai tokie... Labai nepatiko, kai
buvo nuėjęs į tuos namus, kur gyve -
nome, tai buvo pirmieji mūsų namai.
Dabar ten visas rajonas pasikeitęs, pa -
tamsėjo. Viskas pasikeitė, viskas. Kaž-
kaip buvo: ir nepatiko, ir įdomu, ir
liūdna. Geriau nematyti tokių da -
lykų”, – svarstė ponia Alma.

Paklausta, ar kada nors galvojo,
jog apie jos vyrą bus sukurtas filmas,
A. Adamkienė teigė, jog niekada apie
tai nepagalvojusi.

„Net tokia mintis nekilo. At si -
menu, po švenčių, po Kalėdų turėjau
pasikalbėjimą, aš nemaniau, kad čia
dėl filmo. Visiškai atsipalaidavus kal-
bėjau, maniau, kad kokiam žurna lui
ar ką nors... Iš tikrųjų niekas man ir
nepasakė, kad čia bus filmas. Da bar
galvoju, kad gal man reikėjo apsi -
rengti kitaip, pasipuošti kaip nors gra-
žiai. Bet kadangi nežinojau... O iš tik-
rųjų tai aš nelabai kreipiu dėmesio”, –
sakė pašnekovė.

Pats V. Adamkus pasakojo, kad
žiū rėdamas filmą apie save jautėsi ne-

jaukiai: „Atvirai pasakius, jau čiuosi
labai nejaukiai. Tikrai kaž koks jaus-
mas yra, jog eini žiūrėti apie kažką
kitą, bet jokiu būdu ne apie save.”

Klausiamas, ar jam patiko žiū rėti
filmą, V. Adamkus nebuvo tikras.

„Sunku pasakyti. Aišku, jeigu tai
nebūtų apie mane, aš pasakyčiau, kad
patiko. Bet kai esi pats įveltas, jaus-
mas – savotiškas”, – juokėsi pre zi -
dentas.

V. Adamkus pasakojo, kad jis ne iš
karto leidosi įkalbamas dėl filmo:
„Reikėjo pakalbėti. Tos idėjos neg rie -
biau su užsidegimu.”

Filmas apie prezidentą V. Adam -
kų buvo filmuojamas Kaune, Nidoje,
Čikagoje, namų ir darbo aplinkoje Vil -
niuje, jame panaudota daugybė ar -
chyvinės medžiagos – nuotraukų,
vaizdo kadrų.

Pirmojoje filmo dalyje daugiau-
siai dėmesio skiriama V. Adamkaus
vaikystei senajame Kaune, sportinei
veiklai, rezistencinėms pastangoms
Antrojo pasaulinio karo metais, emig -
racijai ir įsitvirtinimui JAV. Doku-
mentiniame filme pateikiami A.
Adamkienės, prezidento bičiulių Al -
girdo Biručio, Gabrielio Žemkal nio,
Juozo Kazicko prisiminimai ir pasa-
kojimai.

Filmo scenarijų parašė Arnas Ali -
šauskas, režisavo Edita Kabaraitė.

Scenaristas A. Ališauskas teigia
manantis, kad toks filmas negalėjo ne-
atsirasti, nes V. Adamkus yra ne ei linė
asmenybė. „Jeigu ne aš, kas nors kitas
būtų pasiūlęs, – sako scenarijaus au-
torius. – Norėjau pristatyti žmo nėms
tą V. Adamkaus pusę, kuri lieka už
kadro, kai jis varžomas formato, var-
žomas protokolo. Dirb da mas dešimt
metų su prezidentu gavau labai šiltą,
žmogišką bendravi mą. Pažinau žmo-
nes, kurie susitikdavo ir betarpiškai
su juo bendraudavo, o išsiskirdami sa-
kydavo, koks šiltas, atviras, papras-
tas, mielas žmogus.”

www.Delfi.

Į dokumentinio filmo ,,Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adam kus” pirmo-
sios dalies pristatymą atvyko V. Adamkus su žmona Alma Adam kiene.

Tomo Vinicko  nuotr. 

Dokumentinio filmo apie
Valdą Adamkų premjera 

IRENA KURTINAITYTĖ-ARAS

Lietuvoje išleista ne taip mažai
tremtinių atsiminimų, tačiau
ne visi jie yra aukšto litera -

tūrinio lygio kūriniai. Gal to ir nerei-
kia norėti? Tai dažniausiai yra liudi-
jimai, dokumentai. Tremtiniai, ypač
vai kai, dažnai labai menkai tebuvo
pa simokę lietuviškai. Tremtyje lietu -
viš kų mo kyklų nebuvo, o rusiškose
mokyklo se ne visi vaikai galėjo mo -
kytis. Dau gelyje vietovių vaikams, ku -
riems tremties metu sukako 14 metų,
mo kytis neleido, jie privalėjo eiti
dirbti. Deja, neteko matyti nei vieno
lietuvio tremtinio atsiminimų, para -
šytų rusų kalba, nors iš tikrųjų Ru -
sijoje jų labai reikėtų.

Knyga ,,Children of  Siberia” – tai
papildytas lietuvių kalba išleistos
knygos ,,Sibiro vaikai” vertimas. Jo -
je – 16 vaikų – Sibiro tremtinių – at si -
minimai apie gyvenimą tremtyje:  bui -
ties są ly gas, mokymąsi, sunkų fizinį
darbą, badą, skurdą, tėvų vargus.
Knygutė susideda iš dviejų dalių. Pir-
moje – ,,Hungry and Humiliated”
(,,Alkani ir pažeminti”)   – vaikų, iš   -
 tr em  tų į įvai rias Sovietų Sąjungos vie -
 toves, at siminimai, antrojoje – ,,Child-
ren on Ice” (,,Vaikai ant ledo”) –
vaikų, iš t rem tų už Šiaurės po lia rinio
rato, prie Laptevų jūros, pa sa kojimai. 

Tremtis prie Laptevų jūros buvo
pati sun kiau sia. Daugelis tremtinių
mirė, kitus sušaudė, mažai kas iš ten
gyvas sugrįžo į Lietuvą. Vaikų atsi-
minimai tar si ,,įrė minti” tarp skyrių
,,Pratarmė” (,,Fo reword”) ir ,,Pabai -
ga” (,,After word”).

Knygutę sudarėme su Vidmantu
Zavadskiu. Mes abu vai kys tę pralei-
dome Irkuts ko srityje. Panašu, kad
bu vome ištremti tuo pačiu ešalonu
1949 m. kovo 25 d. Smagu, kad Vid man -
tas atvyko į knygutės pristatymą. 

Ant knygutės viršelio – dviejų
mer  gaičių su kalinio numeriais nuot -
 raukos. Tai – trylikametė Auš ra Juš-
kaitė ir jos pusseserė, keturiolikmetė
Laimutė Juškaitė, nufotografuotos
1949 m. Raseinių kalėjime. Nuotrau-
kos buvo rastos archyvinėse  bylose,
at kū rus Lietuvos nepriklausomybę.
Knygutėje įdėti Aušros Juš kaitės-
Vilkienės atsiminimai. Džiu gu, kad į
knygos pristatymą ji atvyko iš Lietu-

vos kartu su savo anūkėle Kotryna
Vilkaite. Jos – Lie tuvos partizanų
vado generolo Jono Žemaičio giminės.

Knygutę paįvairina dailininko
Mariaus Zavadskio, kuris taip pat da-
lyvauja  knygos sutiktuvėse, iliustra-
cijos. 

Knygutę į anglų kalbą vertė Ži vilė
Gimbutas. Darbas buvo nelengvas,
mat tekstuose gausu rusiškų žodžių,
įvairių darinių. Tekste gausu įvairių
nutylėjimų atspalvių, jausmų pasi -
reiškimų.

Knygutėje sudėti tik 16 vaikų at -
simi ni mai, o ištremta iš Lietuvos bu -
vo 55,000 vaikų iki šešiolikos metų am-
žiaus. Dar 18,000 vaikų gimė tremtyje.
Iš viso iš Lietuvos buvo ištremta
127,000 žmonių, 28,000 tremtyje žuvo.
198,000 žmonių buvo  įkalinti.

Kad tokie įvykiai niekada nepa -
sikartotų, apie juos būtina kalbėti ir
kalbėti. Daugelis jaunų žmonių, net
ir gyvendami Lietuvoje (o ką jau kal -
bėti apie gyvenančius kitur), nežino to
laikotarpio baisenybių. Neretai iš-
girsti pasakymą: ,,Jei gu su jumis taip
elgėsi, reikėjo pasisamdyti advo katą”.
Daugelis jaunimo nesupranta, kad ir
advokatai buvo susodinti į Gulago la-
gerius. Šaunuolė Rūta Še petys, sukū-
rusi vaizdingą literatū ri nį kūrinį. 

Kaip žinome, žmonės, šei mos,
valstybės paprastai stengiasi paslėpti
ne gražius savo darbus, o juo labiau
nusikaltimus. Dažnai siekia juos pri-
skirti kitiems ar pagražinti.

Noriu paminėti vieną pavyzdį, ap -
rašytą Anne Appelbaum knygoje ,,Gu-
lagas: istorija”. 1944 m. gegužės mė-
nesį į Kolymą buvo atvykęs JAV vi-
ceprezidentas Henry Wallace. Išvy ko
iš ten taip ir nesupratęs, kad ap žiūrėjo
kalėjimą. Magadano teatre jo garbei
buvo surengtas koncertas, ku riame
koncertavo dainininkai ir mu zi kan -
tai, buvę Leningrado ir Mas k vos te-
atrų solistai, ištremti į Sibirą. Vicep-
rezidentas tik stebėjosi, kad sa vi -
veiklininkai taip meistriškai atliko
programą.

Taigi, žmonės dar daug ko nežino
apie Sibiro baisumus. Tad ši mažutė
knygelė ,,Chil dren of  Siberia” – tai tik
menkutis, silpnas, vaikiškas  šauks-
mas: ,,Žmo nės, ką darote?! Žmonės,
liaukitės kariavę! Žmonės, darykite
gerus darbus!”

Knygos ,,Children of Siberia” 
sutiktuvės Čikagoje

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 2013 m. gegužės 4 d. vyko knygos
,,Children of Siberia” pristatymas. Knyga buvo išleista š. m. balandžio pradžioje
Lietuvoje. Tai papildytas knygos ,,Sibiro vaikai”, Lietuvoje išleistos dviem laidomis,
vertimas į anglų kalbą.

Skaitytojų dėmesiui siūlome sutrumpintą knygos sudarytojos I. Kurti -
naitytės-Aras kalbą, pasakytą knygos ,,Child ren of Siberia” sutiktuvėse Balzeko
lietuvių kul tūros muziejuje.

Iš kairės: Aušra Vilkienė, Stanley Balzekas, Kotryna Vilkaitė, Sigita Balzekienė, Irena
Kurtinaitytė-Aras, Marius Zavadskis, Vidmantas Zavadskis, Saulius Kuprys, dr. Audrius
Plioplys.                                                                                                    Karilės Vaitkutės nuotr.



• 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
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PetKUs & son
FUneRal diReCtoRs 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

lemont, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
eVeRGReen PaRK, 2929 W. 87 ST.

tinley PaRK, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime savo testamente.

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

TEOFILĖ SLIVINSKAS
2013 m. gegužės 29 d. sueina dvidešimt metų, kai mirė mūsų

mama. Šv. Mišios už a. a. Teofilę bus aukojamos gegužės 26 d.
7:30 val. r. Church of  Holy Spirit, Newington, CT.

Liūdi sūnus Algis su žmona Carol Ann

PADĖKA
A † A

Dr. JANINAI JAKŠEVIČIENEI
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems atsisvei -
kinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse, aukojusiems Mišioms,
Lietuvos našlaičiams ir už aukas, skirtas šeimos nuožiūra.

Esame dėkingi visiems, kurie pareiškė užuojautą asmeniš -
kai, laiškais ar per spaudą.

Už atnašautas šv. Mišias nuoširdi mūsų padėka kun. Anta -
nui Saulaičiui, SJ.

Jūratė Jakševičiūtė Mohen su šeima

Ilgamečiui išeivijos lietuvių veikėjui ir veiklos
bend ra žygiui

A † A
prof. dr. VYTAUTUI BIELIAUSKUI

išėjus Amžinybėn, žmonai dr. DANUTEI, vaikams
dr. LINUI, DANELEI, ALDONAI ir KORNELIJUI su
šei momis reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdi-
me.

Aldona, Horstas, Sigutė ir Jūratė Žibai

DEŠIMTIES
METŲ MIRTIES

SUKAKTIS

A † A
SOFIJA

JONYNIENĖ

Prieš 10 metų Viešpats pasišaukė į savo Amžinąją karalystę
mūsų brangią Mamytę ir Močiutę.

Dar vis prisimename jos šilumą, jos šypseną, jos meilę ir jos
pasiilgstame iki šios dienos.

A. a. Sofija buvo nepaprasta asmenybė – pedagogė, ilgametė
Brighton Park lituanistinės mokyklos vedėja, vadovėlių autorė.
Ji pasižymėjo energija, darbštumu, inteligentiškumu, patriotiš -
ku mu. Per jos nepailstamas pastangas, tūkstančiai išeivijos lie -
tuviukų geriau pažino savo tėvų žemę ir įvertino savo lietuvy-
bę. Bet mums svarbiausiai, ji buvo mus mylinti Mamytė ir
Močiutė. Ji mus visada suprasdavo ir stiprindavo, mums patar-
davo ir pa dėdavo, su mumis juokėsi ir verkė, džiaugėsi ir liūdė-
jo. Iš jos mes išmokome visada optimistiškai galvoti ir gerano-
riškai elg tis, mylėti Dievą, Tėvynę ir artimą. Amžinai ji liks
gyva mūsų širdyse.

Nuoširdžiai prašome prisiminti a. a. Sofiją savo maldose.

Tebeliūdinti šeima

KAZIUI KĘSTUČIUI ŠKIRPAI
ATMINTI

1932 rugpjūčio 10 – 2012 balandžio 16

2013 metų balandžio 16 d.
sukako metai, kai savo na-
muose Washington, DC, mirė
Kazys Kęstutis Škirpa. 

Iš profesijos velionis Ka-
zys buvo aeronautikos inži-
nierius, dirbo JAV valstybi-
nėje įstaigoje, vėliau sėkmin-
gai vystė privatų verslą. 

Kaip ir jo tėvas, valstybės
veikėjas ir diplomatas Kazys
Škirpa Sr., jis labai mylėjo
savo tėvynę Lietuvą ir džiau-
gėsi sulaukęs jos nepriklau-
somybės atkūrimo 1990 me-
tais. 

Jo didžiausias ir praktiš-
kiausias indėlis prisidedant prie Lietuvos gerovės buvo patari-
mai ir darbo suteikimas tautiečiams, kurių dalis dabar grįžo ge-
resniam gyvenimui į Lietuvą, o kita dalis toliau bando įkūnyti
,,amerikietiškąją svajonę” Jungtinėse Valstijose.

Pažinoję a. a. Kazį Škirpą prisimins jį kaip puikiu humoro
jausmu apdovanotą, žaismingą ir malonų žmogų. 

Washington, DC, liko Kazio žmona Kristina, su kuria pragy-
venti 51 metai, o California – sūnus Alexander Rimas ir duktė
Victoria Rūta.
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

tel. (773) 847-7747

� Gegužės 18 d. 7 val. v.  kviečiame
į Algimanto Kezio parodos ,,Anks tes nių
laikų  puslapius bevartant” ati da rymą
Lietuvių dailės muziejuje, Pa saulio lie -
tuvių centre, 14911 127th St., Le -
mont, IL.

� Amerikos lietuvių Tautinė sąjunga
iš leido knygą ,,Tautinės minties keliu”,
papildytą Vytauto Radžiaus, ku   rios su -
tiktuvės Čiurlionio galerijoje, Jau  nimo
cent re (5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL 60636) vyks gegužės 19 d.
12 val. p. p. Bus meninė programa ir
vaišės. 

� Gegužės 19 d.  po 11 val. r. šv. Mi -
šių Švč. Mer gelės Marijos Gimimo pa -
 rapijos bažnyčioje parapijos salėje vyks
JAV LB Marquette Park apylinkės me -
tinis na rių  susirinkimas. Vyks rinkimai
į valdybą ir į Kontrolės ko misiją. Kvie -
čiame parapijiečius ir svečius aktyviai
dalyvauti.

� Gegužės 19 d., sekmadienį, 2 val.
p. p. Ru dolph Ganz Memorial Hall, Ro -
o se velt Univer sity (430 S. Michigan
Ave., Chicago), „Auditorium Theater”
pa  tal po  se (7 auk š tas) vyks meno an -
samlio „Dainava” koncertas. 

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gegužės 22
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
tyk lą, kur bus rodomas Lietuvos TV fil-
mas ,,Pilviškiai” iš ciklo ,,Mūsų mies -
te liai”.

� JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
me ti nis suvažiavimas vyks birželio 1
d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre
(14911 127th St., Lemont, IL 60439).
Registracija – 10 val. r., pradžia –
10:30 val. r. Smulkesnė informacija tei-
kiama tel. 630-673-3384 arba el.
paštu: biru te kai riene @yahoo.com  

IŠ ARTI IR TOLI...

� Centrinė NJ Lietuvių Bendruomenė
birželio 22 d., Estų namuo se (4 Cross
St. & Veterans Hwy., Jackson, NJ
08527) rengia Vasaros-Joninių šventę.
Reikalinga Jūsų para ma ir pa gal -
ba! Labai prašome atsiliepti sava norius,
galinčius po keletą valandų padirbėti
šventės metu. Taip pat kviečiame atsi-
liepti as menis, galinčius pasiūlyti savo
namuo se nakvynę svečiams,  at -
vykusiems iš toli. Ra šyti el. pašto ad re -
su: lietuviskabendrija@yahoo.com arba
paskambinti tel. 848-992-4222 (Ra -
sa). Šventės me  tu vyks mugė. 

California Lithuanian Credit Union
2.00 % 3 metų CD
2.25 % 3 metų IRA CD

Santa Monica, California 
Tel. 310-828-7095

info@clcu.org
Valdžios apdrausta iki $250,000

SKELBIMAI

Cook apygardos iždininkės administracija 
pristatys informaciją lietuvių kalba

LR generaliniam konsulatui Či ka goje bei Čikagos lietuvių profesio nalų grupei
padedant Cook apygardos iždo valdytojos Maria Pappas ad ministracija dalį reikšmin-
gos in for macijos išvertė į lietuvių kalbą. Ofi cialiai informaciniai leidinukai bus pristato-
mi gegužės 23 d., ketvirtadie nį, 4:30 val. p. p. County Building (118 North Clark St.,
Room 112).

Renginyje dalyvaus Cook apygardos iždo valdytoja M. Pappas bei LR generalinis
konsulas Čikagoje M. Gudynas.

Maloniai kviečiame visus akty viai dalyvauti pristatyme ir priėmi me, taip atsidėko-
jant už Cook apygardos iždo valdytojos dėmesį JAV lietuvių bendruomenei. Apie savo
dalyva vimą prašome pranešti tel. 312-603-6931.

lR generalinio konsulato 
Čikagoje info 

Žinomai visuomenininkei Grasildai Reinytei-Petkienei gegužės 9 d. buvo įteiktas apaš-
talinių studijų magistro diplomas Loyola University Chicago. Nuotraukoje iš kairės:
Gytis Petkus, Grasilda Reinytė-Petkienė ir tėvas Antanas Saulaitis, SJ.

Dainos Čyvienės nuotr.

Pavasarį Bažnyčiose – ypatingas metas. Daugybė vaikų priima Pirmąją komuniją. Pirmoji komunija – tai vaiko pasiruošimas krikščioniškam gyvenimui, tai tikėjimo šventė.
Pirmoji Komunija – tai krikščioniškų apeigų tradicija, kai krikštyti vaikai pirmąkart gyvenime priima Komuniją (Dievo kūną). 

Gegužės 5 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje kartu su kitais vaikais Pirmąją komuniją priėmė ir Kotryna Gusčius. Nuotraukoje  (iš kairės): Kotrynos mama Jūratė
Gusčius, brolis Jokūbas Gusčius, tėvas Antanas Saulaitis, SJ, Kotryna Gusčius,  promočiutė Aldona Satkauskienė, tėtis Žilvinas Gusčius ir seselė Laimutė Kabišaitytė.       

Gegužės 12 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje Pirmąją komuniją priėmė 30 vaikų. Šios gražios šventės proga vaikus pasveikino bažnyčios administrato-
rius kun. Jaunius Klepšas.                                                               Dainos Čyvienės ir Rūtos Pažemeckienės nuotraukos

Šv. Kazimiero kapinių Sklypų savininkų draugija praneša, kad šiemet prie
kapinių Steigėjų paminklo tradicinės mirusiųjų pagerbimo iškilmės neįvyks.
Kviečiame dalyvauti bendrose pamaldose, kurias ruošia kapinių administra-
cija. Tel. pasiteirauti: 773-581-7554.

Lietuvių Tautinėse kapinėse (8201 S. Kean Ave., Justice, IL 60458) mirusiųjų
pagerbimo iškilmės vyks gegužės 28 d., sekmadienį, 11 val. r. Kviečiame visus
dalyvauti šiose apeigose. Tel. pasiteirauti: 708-4598-0638. 


