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Sporto  šventė Lemonte – 8 psl.

Reklama – 
įdomus kokteilis – 10 psl.

   
     

Taika Europoje – bendra vertybė ir atsakomybė

Paminėti 70-ųjų Antrojo pasaulinio karo metinių Gdanske susitiko Europos šalių vadovai. Iš k.:  Kipro prezidentas Nicos Anasta-
siades, LR prezidentė Dalia Grybauskaitė,  Europos vadovų tarybos pirmininkas Donald Tusk, Ukrainos prezidentas  Petro Poro-
šenko ir Lenkijos vadovas Bronislaw Komorowski. Roberto Dačkaus nuotr.

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė kartu su kitais Europos šalių va-
dovais Gdanske paminėjo 70-ąsias Antrojo

pasaulinio karo pabaigos metines. Lietuvos va-

dovė Westerplatte, kur įvyko pirmasis šio karo
mū šis, pagerbė karo aukų atminimą ir dalyvavo
diskusijoje apie kruviniausio žmonijos istorijoje
karo palikimą Europai. – 2 psl.

Los Angeles Šv. Kazimiero
šeš tadieninė lituanistinė mo-
kykla išradingai atšventė
,,Meškiuko Rudnosiuko”
gimtadienį. Net sunku pati-
kėti, kad šiam visų kartų nu-
mylėtam meškiukui – jau
75-eri.

Apie šventę skaitykite 4 psl. 

Mielosios Mamos,
sveikiname Jus su
Motinos diena!

Mama… nerasime žmogaus pasauly,

Kuris netrokštų meilės jos ir šilumos.

Kaip neatskirt pavasario nuo saulės,

Taip neatskirt vaikystės nuo mamos.

J. Jakštas



gus mąsto: kam kurti šeimą ir susisaistyti neat-
šaukiamais įsiparei go jimais, jei gali gyventi be jų?
Kam gimdyti vaikus, jei jie kliudys siekti karjeros?
Kam rūpintis kitais, jei už tenka ir savų rūpesčių?
Kam kalbėti apie pareigas, jei ausiai maloniau
skam ba dūzgenimas apie žmogaus tei ses? Kam tikėti
į Dievą, jeigu įti kė jus reikės laikytis Dekalogo? 

Visuomenė, kurioje gyvena daug panašiai mąs-
tančių žmonių, greitai pradeda išsigimti, nes visa ko
matu tampa egoizmas. Žmogus, praradęs mo ralinį
pamatą, pradeda ieškoti landų, kaip apeiti įstatymus
siekiant sau didesnės naudos. Toks žmogus, patekęs
į Seimą ar kitus atsakingus valdžios postus, tampa
visuomenei nelaime, nes jam visų pirma rūpi tik savi
interesai.

Kaip išgydyti sergančią visuome nę? Griežti-
nant bausmes? Ugdant žmonių sąmoningumą? Deja,
šios prie monės dažniausiai atneša tik var gingus vai-
sius. Kur išeitis?

Kūrėjas įdiegė mumyse nemato mą „policinin-
ką”, kurį vadiname są žine. Jeigu ši sąžinė sufor-
muota Evan gelijos šviesoje, ji padeda matyti šalia
mūsų gyvenančius ir mūsų pa galbos reikalingus
žmones. Mes pra dedame suvokti, kad šiame gyve-
nime yra ne tik mūsų, bet ir kitų žmonių interesai.
Mums darosi svarbu ne tik tai, ką apie mus kalbės
žmonės, bet dar svarbiau, ką primins mūsų sąži nė.

Jos balsas gali nešti ramybę, bet gali ją ir at-
imti.  

Kad būtume gyva Kristaus šake lė, yra
tik vienas kelias – leisti Jėzui kalbėti per
mūsų sąžinę. Per sąžinę kalba pats Dievas.
Tik ją reikia deramai suformuoti ne pagal
džiunglių įstatymus, kai teisiu laikomas tas,
ku ris yra galingas, bet pagal Kristaus mei-
lės įstatymą, kuris kviečia kiek viename
žmoguje matyti Dievo veidą.

Apaštalų darbų knyga pasakoja apie pirmųjų
krikščionių bendruo menę, kurioje subrendo gražūs
vai siai. Apaštalai dalijosi savo patirtimi apie prisi-
kėlusįjį Kristų ir kvietė žmones būti jo sekėjais. Pa-
našiai elgėsi ir buvęs krikščionių persekio tojas
Saulius, kai patyrė Dievo gailes tingumą kelyje į Da-
maską. Priėmu sie ji šį mokymą tapo pirmaisiais Baž-
 nyčios nariais. Apaštalų darbų knygos autorius
kalba: „Bažnyčia tvarkė si ir veikė su Viešpaties bai-
me ir vis augo, Šventosios Dvasios globojama” (Apd
9, 31). Panašiai galime augti mes visi.

Gegužės pirmąjį sekmadienį pri simename mūsų
brangiausias motinas. Kas labiau už jas mus mylė-
jo ir aukojosi, kad mes būtume laimingi?! Ir labai gai-
la tų vaikų, kurie nepatyrė didelės motinos meilės
– jie yra daug praradę.

Retai susimąstome,  kodėl mūsų motinos turė-
jo tokias  plačias širdis.  Jų meilė  buvo  tas dieviš-
kas vaisius, subrandintas gyvenant vienybėje su
Kristumi. Be  šios vienybės net ir mo tinos gali bū-
ti tik nulūžusios ir su džiūvusios šakelės. Nūnai su
dideliu skausmu dažnai matome šį nelemtą reiški-
nį.

Tepadeda Dievas mums visiems išlaikyti dvasinę
vienybę su Jėzumi, kad Šventosios Dvasios globo-
jami, kaip tie pirmieji krikščionys, augtume ir neš-
tume gražiausius vaisius.

Kančios išvakarėse, atsisveikindamas
su savo mokiniais, Jėzus kal bėjo:
„Pasilikite manyje, tai ir aš ju my se

pasiliksiu. <...> Aš esu vynme dis, o jūs ša-
kelės. Kas pasilieka manyje, ir aš jame, tas
duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs
negalite nieko neveikti” (Jn 15, 4–5). 

Dievo žodis skelbia labai svarbią žinią:
mūsų gyvenimas bus tiek vai singas, kiek
mes išlaikysime tikėjimo ir meilės vienybę su
mūsų Viešpačiu. Jėzus palygino mus su vynmedžio
ša kelėmis; jos neša vaisius tik tuomet, jei semiasi gy-
vybės iš vynmedžio. Nu  laužtos šakelės nežaliuoja ir
nene ša vynuogių – jos tinkamos tik su de ginti. 

Ar esu gyva Kristaus vynmedžio šakelė? Tai
klausimas, į kurį sąžinin gai turime atsakyti visi –
vyskupai, kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai. 

Jei sekmadienį ateiname į bažny čią, o jei dar kas-
dien sukalbame ko kią nors maldelę, tuomet esame
linkę manyti, jog esame gyvos, žaliuojan čios šakelės.
Ir taip, ir ne.

Apaštalas Jonas atsako, kad no rint būti gyva ša-
kele reikia tikėti į Die vo Sūnų Jėzų Kristų ir mylė-
ti vieniems kitus, kaip jis yra įsakęs. „Vai keliai, –
rašo apaštalas, –  nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet
darbu ir tiesa” (1 Jn 3, 18). 

Mes tik tuomet esame gyvos Kris taus šakelės, kai
leidžiame Vieš pačiui visiškai tvarkyti mūsų gyve-
nimą, kai turime drąsos vadovautis ne pasaulio, bet
Kristaus dvasia, kai be kompromisų priimame Kris-
taus Evan geliją. Bet šitai padaryti šiek tiek kai-
nuoja.  

Mes gyvename tokioje visuome nė je, kai žmogus
nelinkęs pripažinti nei aiškios tiesos, nei aiškių mo-
ralės normų. Jis nori laikytis tik savo ‘tiesos’, nori
vadovautis savo susikurta morale ir linkęs leisti sau
viską, ko nedraudžia baudžiamasis kodeksas. Žmo-
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„Antrasis pasaulinis karas atnešė nepamatuojamą žalą –
milijonus prarastų gyvybių, šimtus sugriautų miestų ir isto-
rijos paminklų. Ilgus metus Europą reikėjo kurti iš naujo. Deja,
ir šiandien taika ne visiems yra vertybė, o trumparegiški ir sa-
vanaudiški interesai vis dar skatina agresiją. Ją galime paža-
boti tik būdami solidarūs ir vieningi. Taika yra ne tik mūsų
bendra vertybė, bet ir atsakomybė”, – sakė Prezidentė.

Lietuvos vadovė pabrėžė, kad Antrojo pasaulinio karo pa-
baiga žymėjo naujo laikotarpio pradžią, kuriame Europa buvo
pusei amžiaus padalinta, o Lietuva okupuota. Tačiau laisvės
troškimas visada buvo gyvas Lietuvos žmonių širdyse. Po pen-
kiasdešimties metų priespaudos Lietuva grįžo į Europos že-
mėlapį ir per trumpą laiką sugebėjo įsilieti į Vakarų bendruo-
menę – ES ir NATO.

Dvišaliuose pokalbiuose su Lenkijos prezidentu Bronis-
law Komorowski, Europos vadovų tarybos pirmininku Donald
Tusk, Ukrainos prezidentu Petro Porošenko ir Estijos prezi-
dentu Toomas Hendrik Ilves Prezidentė aptarė dabartinę sau-
gumo  padėtį Europoje.

Antrasis pasaulinis karas – daugiausiai žmonių gyvybių
nusinešęs karas žmonijos istorijoje. Lietuvai šis karas ir 50
metų trukusi okupacija padarė didžiulę žalą – dar karo metu
buvo nužudyta apie 250 tūkst. Lietuvos žmonių, iš kurių beveik
200 tūkst. žydų tautybės. 100 tūkst. žmonių buvo įkalinti, išsi-
ųsti į darbo ar koncentracijos stovyklas.

Net ir pasibaigus karui, beveik 300 tūkst. žmonių buvo iš-
vežti į Sibirą. Partizaniniame pasipriešinime Sovietų Sąjungos
okupuotoje Lietuvoje dalyvavo daugiau nei 30 tūkst. žmonių, iš
kurių žuvo daugiau nei pusė. 

Prezidentės spaudos tarnyba

Taika Europoje – bendra vertybė ir atsakomybė

Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitais Europos šalių vadovais Gdanske paminėjo 70-ąsias Ant -
ro jo pasaulinio karo pabaigos metines. Roberto Dačkaus nuotr.



3DRAUGAS 2015 GEGUŽėS 9, ŠEŠTADIENIS

LAIŠKAI

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus redakcija netaiso

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” 
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai
administracijai:

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

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Norėjau pasidalinti šiandien gau-
ta padėka už šeštadieninio ,,Draugo”
prenumeratą. Rašo matematikos mo-
kytoja Rymantė iš Šilutės, puiki mo-
teris su kuria susipažinau APPLE kur-
sų metu prieš dvidešimt vienerius me-
tus.  

,,Oi, Danute, kiek daug įdomybių
prirašėte.  Ačiū. Ir labai ačiū už laik-
raštį – nežinau, ar aš nusipelniau tokios
dovanos. Tikrai su malonumu visi (Tė-
tis, Elena ir aš) skaitome ir vis spėlio-
jame, kam už tą malonumą reikia dė-
koti”....

Manau, kad ne aš viena dovanoju
,,Draugo” prenumeratą draugams ar gi-
minėms Lietuvoje. Turiu pasidžiaugti,
kad kiekvienas iš mano šešių tokių
skaitytojų labai patenkinti šia dovana,
sužavėti ,,Draugo” kokybe, įdomiais
straipsniais. O man tai irgi malonumas
– nereikia pritaikyti nei dydžio, nei
spalvos, nereikia pačiai vynioti. Ir ži-
nau, kad ,,Draugas” yra laukiams sve-
čias. Todėl norėčiau pasiūlyti ir dau-

giau ,,Draugo” skaitytojų panašiai nu-
džiuginti savo artimuosius Lietuvoje.

Su pagarba, 

Danutė Janutienė
Berkeley, CA

Gerb. redakcija,  

Gavome ,,Draugus”, net keturis eg-
zempliorius. Dėkojame jums ir autoriui
Raimundui M. Lapui už puikiai pa-
ruoš tą labai informatyvų straipsnį apie
Kristiną Grinienę – jis jau atrado vietą
muziejaus vitrinoje. Prisipažinsim,
daug faktų iš jos gyvenimo laikotar-
pio  JAV  sužinojome tik dabar iš jū -
sų straipsnio. Dauguma lankytojų pir-
mąkart mato ,,Draugą” ir stebisi tautie -
čių ištverme ir sugebėjimu leisti tokį ap-
imlų, turiningą ir įdomų laikraštį.   

Su pagarba, 

Vytautas Grinius,
LR prezidento Kazio Griniaus memorialinio 

muziejaus Marijampolėje direktorius

Gegužės 4 d. Užsienio reikalų vi ceminis-
tras Mantvydas Bekešius, lankydamasis
New Yorke, susitiko su užsienio lietuvių
organizacijų ir New Yorko Lietuvių Ben-
druomenės atstovais. Susitikime su Su-
sivienijimo Lietuvių Amerikoje  (SLA) ir
Tautos Fondo atstovais buvo aptarti šių
organizacijų veiklos rezultatai, taip pat
vertingų Lietuvai SLA archyvų perveži-
mo iš New Yorko į Lietuvą klausimais.
Vakare LR generaliniame konsulate
vyko viceministro susitikimas su New
Yorko lietuviais. „Mano tiks las yra sub-
urti jus – lietuvius; skatinti jus palaikyti
lietuvybę, domėtis Lietuva ir garsinti Li-
etuvos vardą”, – susirinkusiems sakė M.
Bekešius. New Yorko lietuviai labiausi-
ai domė josi dvigubos pilietybės
klausimu, pažangiomis technologi-
jomis, gali my bėmis investuoti Lietu-
voje ir, be abejo,  įvykiais Ukrainoje.

New Yorke Lietuvos užsienio rei -
kalų viceministras Mantvydas
Be kešius susitiko ir su keturi-

omis žydų organizacijomis: World Jew-
ish Con gress (WJC), American Jewish
Com mittee (AJC), B‘nai B‘rith Inter-
natio nal bei World Jewish Restitution
Or ganizaton (WJRO). Susitikimų metu
viceministras pristatė Lietuvos inici-
atyvas šviečiant Lietuvos visuomenę
apie bendrą lietuvių ir žydų tautų is-
toriją, kultūrinę patirtį, Holokaus tą.
Žydų organizacijų atstovai dėkojo Li-
etuvai už gerus santykius su Iz raeliu,
Lietuvos pozicija Artimųjų Ry tų
klausimu, domėjosi situacija Rytų Eu-
ropoje ir Ukrainoje.

Gegužės 3 d. vicepirmininkas  M.

Užsienio reikalų ministro susitikimai New Yorke

LR užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius (v.) Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke susitiko su miesto lietuvių
bendruomene.

Viceministras M. Bekešius (k.) dalyvavo YIVO instituto 90 metų minėjimo renginyje.

LR generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius(k.) ir LR užsienio reikalų viceministras
Mantvydas Bekešius (d.) YIVO institute su instituto direktoriumi Jonathan Brent (v.).

Bekešius dalyvavo YIVO žydų studijų
instituto 90 metų jubiliejuje. Sveikin-
 damas gausiai susirinkusius daly vius
viceministras sakė: „Lietuvos valsty-
bė ir jos istorija neatskiriama nuo
žydų tautos, kaip integralios Lie tuvos
visuomenės dalies, kuri daug prisidėjo
prie mūsų šalies mokslinio, ekono-
minio ir kultūrinio vystymosi." M.
Bekešius taip pat pabrėžė, kad daug ži-
nomų menininkų, rašytojų, skulptorių
gyveno ir kūrė Lietuvoje. „Roman
Gary, Jascha Heifetz, Jaques Lipchitz
– tai tik keletas žinomiausių vardų. Ne-
galime pamiršti Vilniaus Gaono ir vi-
sos litvakų bendruome nės, kuri nuo
XIV a. gyveno, kūrė Lie tuvoje ir mūsų
sostinei pelnė Rytų Jeruzalės vardą.

Privalome ateities kartoms išsaugoti ir
skaitmeniniu būdu sujungti šį neįkain-
ojamą YIVO istorinį palikimą esantį
Vilniuje ir New Yorke”, – kalbėjo
viceministras.

YIVO instituto direktorius Jona -
than Brent dėkojo Lietuvai, beveik
350 tūkst. eurų prisidėjusiai prie YIVO
archyvų skaitmeninimo projekto.

YIVO, 1925 m. įkurtas Vilniuje,
tuo metu priklaususiam Lenkijai, buvo
perkeltas į New Yorką 1940 m. Tai pir-
maujantis pasaulyje tyrimų institu-

tas, skirtas Rytų Europos žydų istori-
jai ir kultūrai.

2014 m. Lietuvos kultūros minis-
terija kartu su YIVO pradėjo įgyvend-
inti archyvų skaitmeninimo projektą.
Planuojama, kad Lietuvoje per 7 me tus
bus nuskenuota per 250 t. do kumentų
puslapių ir per 4 200 knygų, saugomų
Lietuvos archyvuose ir Na cionalinėje
Martyno Mažvydo bibliotekoje.

LR generalinio konsulato New Yorke
info ir nuotraukos

PADĖKOS IŠ LIETUVOS
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TELKINIAI

Šiaurinių Čikagos priemiesčių dainorėliai dalyvaus dainų šventėje

Šiaurinių Čikagos priemiesčių
dainorėliai skambią dainą vasarą 
trauks kartu su kitais pusantro
tūkstančio choristų

AGNĖ JANUŠKIS

Vos už dviejų mėnesių Čikagoje vyksiančioje
jubiliejinėje, dešimtojoje, Šiaurės Amerikos
lietuvių dainų šventėje da lyvaus ir šiauri-

niame Čikagos prie miestyje Mundelein įsikūrusios
Ge dimino lituanistinės mokyklos (GLM) vaikų cho-
ras. Atsi žvelgiant į lituanistinių mokyklų dy dį, pa-
starosios choras yra gausiausias – šiemet jį lanko be-
veik pusė visų mokinių.

Šiai mokyklai atstovaus 26 moki niai, kurie va-
sarą neišvažiuoja atos to gauti į Lietuvą. Vaikų cho-
rams skir tą dainų šventės repertuarą per muzikos
pamokas mokosi visi 2–7 kla  sių mokiniai, kurių ne
vienas auga dvikalbėje ar net trikalbėje šei moje. Dau-
gelis Gedimino mokyklos dainorėlių mokslo metus
pradėjo nie kad iki tol negirdėję tokių kultinių lie-
tuvių liaudies dainų, kaip „At skrend sakalėlis” ar
„Balnokit, bro liai, žirgus”. Tačiau choristai stropiai
lanko pamokas, laisvalaikiu klausosi šventės orga-
nizatorių paruoštų partijų įrašų ir vieną po kitos įsi-
mena re pertuaro dainas: nuo lietuvių liau dies bei sto-
vyklinių iki naujų, specialiai šiai šventei parašytų, kū-
rinių; nuo mažai žinomų išeivijos iki gerai Lie- tuvoje
pažįstamų kompozitorių, hi tais tapusių dainų. 

Perfrazavus J. Marcinkevičių, štai koks tas
mūsų choras šaunus:

O giedorių! O dainorių!
Pilnas Gedimino choras.
Kad pragydo, 
Tai pragydo:
– Do-re-mi
Fa-sol-la-si-do!

Ir išėjo chorvedė,
Choro šito raštvedė,
Ant natų pasilypėjo
Ir vaikus skaičiuot pradėjo:

Viena Goda, Matai du
Gieda su Rita kartu.
Ieva, Dalija, dvi Gretos –
Prižiūrės jas Violeta;

Besagstydamas sermėgą,
Iš namų Pilypas bėga.
Bet prie jo mama prikibo –
Nepaleidžia dainiaus šito.

Jonas, Rapolas, Adomas –
Pirmo balso čempionai;
Lukas, Julia, dvi Sofijos –
Scenoje visai nebijo.

Porą Emų, Monikutę
Perdainuos gal tik lakštutės.

Valentina, Karolina – 
Kai užtraukia, džiaugsmas ima!
Remigutis ir Milena –
Jiems dainuojant dings migrena.

Patrikas ir Aleksandra
Perdainuotų net patrankas.
O Viktorija iš tolo –
Kaip gražiai ji gieda solo.

Ir vaikai pajuto norą
Įsijungt į bendrą chorą.
Su daina gyvent smagiau.
Uždanuokim! Kas daugiau

Daina ir muzika yra vienas ge riausių bet kurios

Gedimino lituanistinės mokyklos vaikų choras drauge su vadove Agne Januškis. Silvijos Boletz nuotraukos

užsienio kalbos mo kymosi ramsčių. Dainuojant
gimtąja kalba ne tik plečiamas vaikų lietuvių kalbos
žodynas ir ugdoma jų kalbinė bei muzikinė klausa.
Kiekvieną ka rtą dainuodami liečiamės prie lietuvių
liaudies tautosakos, giliname sa vo gimtosios kultū-
ros supratimą ir tau tinio charakterio pajutimą.
Norė tųsi, kad dainų šventėje dalyvaujantys vai kai
su daina ir muzika nesi skirtų niekada. Kad lietu-
viškos dainos iš jų lūpų sklistų jų namuose, kad vai-
kai žaisdami, kurs nors Čikagos prie mies čiuose min-
dami dviratį niū niuotų, švilpautų naujai išmoktas
lie tuviškas melodijas. 

Aktyvus dalyvavimas šiame lie tuvių išeivijos
renginyje yra lietuvybės kūrimas toli nuo Tėvynės.
Reikia palinkėti, kad GLM choristų santykis su lie-
tuvių kultūra visada liktų ak ty vus, kad visada deg-

tų noras dalyvauti lietuviškame gyvenime, tęsti
lietuvybės kūrimo tradicijas bet kuriame pasaulio
kontinente. Kad užaugę šie vaikai surengtų gal
XXX Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę, pa ra-
šytų, aranžuotų jai dainas ir kantatas. Kad rastų savo
būdą lietuvybei saugoti, kad tęstų Šiaurės Amerikos
lietuvių tradicijas – ar auginant savo vai kus ir
jiems dainuojant lietuviš kas lopšines, ar dirbant lie-
tuviškoje mokykloje, ar atstovaujant Lietuvai spor-
to renginiuose, išdidžiai iškėlus galvą sugiedant Tau-
tišką giesmę.

Ar susiburs toks gausus Čikagos šiaurinių
priemiesčių dainorėlių bū rys kitai dainų šventei, pa-
rodys lai kas. Norėtųsi, kad jų širdelėse ir at mintyje
ilgai aidėtų šilti dainų šventės akordai, kad niekad
negestų meilė mu zikai ir lietuviškai dainai.

Metinis pokylis – ir turiningas, ir smagus
NIJOLĖ ETZWILER

Madisono-Vilniaus susigimi-
nia vusių miestų organizaci-
jos (MVSC – Madison-Vil-

nius Sister Cities Inc.) metinis poky-
lis visuomet būna smagus ir laukia-
mas. Šiemet jis vyko gegu žės 2 d. Ma-
dison Club salėje (Madi son) ir su-
traukė itin daug dalyvių iš pie tinio bei
vidurinio Wisconsino (sulaukėme sve-
čių net iš Čikagos). Atvykti į pokylį bu -
vo daug priežasčių – ir lietuviškas
mais tas (šaltibarščiai, cepelinai, „Na-
po leo nas”), ir svečias paskaitininkas,
Gettysburg kolegijos profesorius Rim-
 vydas Baltaduonis, ir proga pirmą
kartą išgirsti mūsų cho rą, ar tiesiog
pabendrauti su kitais lietuviais. 

Profesorius R. Baltaduonis skai tė
pranešimą tema „Energetikos sau gu-
mas – iššūkiai ir galimybės Lietu-
 vai”.  Savo kalbą jis gausiai iliustravo
vaizdais, lentelėmis. Kalba buvo ne tik
turininga, bet ir įdomi, ypač todėl, kad

Dr. Dalia Šulienė, Gailutė Palio nienė ir Janina Matulionienė.
N. Etzwiler nuotraukos

profesorius turi humoro gysle-
lę ir mokėjo visus pralinks-
minti. Cho ras „Sostinės bal-
sai” padainavo tris dainas, ku-
rias atliks ir artėjančioje Dainų
šventėje Čikagoje.  Madisono-
Vilniaus susigiminiavusių

miestų organizacijos pirmi-
ninkė Daina Zemliauskaitė-
Juozevičienė apžvelgė praeitų
metų veiklą. Ji taip pat per-
skaitė LR generalinio konsulo
Čika goje Marijaus Gudyno ir
LR garbės konsulės Wisconsine
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DARIJA PAKUCKAITĖ 

Pernai suėjo 75-eri metai, kai
bu vo parašyta visų kartų vaikų
mylima pasakaitei „Meškiu-

kas Rudnosiu kas”. Los Angeles Šv.
Kazimiero šeštadieninė lituanistinė
mokykla labai gražiai paminėjo šį Vy-
tės Nemunėlio (Bernardo Brazdžio-
nio) pasakėlės gim tadienį. Direktorė
Marytė New som jau iš anksto pranešė
apie šventę ir pasiūlė visiems vaiku-
čiams atsiv ežti savo mėgstamiausius
meškiukus. 

Balandžio 25-tą dieną, šeštadienį,
prieš pietų pertrauką visi mokinukai
susirinko B. Brazdžionio kiemelyje ir,
susėdę ant žolytės, laukė progra mė lės.
Mokyklos direktorė Marytė Newsom
pa aiš kino vaikams, kodėl su sirinko-
me šiame kiemelyje, ir trumpai papa -
sa kojo apie rašytoją ir jo kūrinį. Po to
mokyklos vyriausieji mokiniai (9–12
kl.) skaitė „Meškiuko Rudnosiuko”
pasaką. Visi vaikai, ant kelių pasi so-
 dinę savo meškiukus, įdėmiai klau sė-
 si skaitymo ir  žiūrėjo į didžiulės
knygos paveikslėlius. Pasibaigus pa-
sa kai, direktorė paragino vaikus pri-
statyti savo meškiukus. Vaikai noriai
kėlė rankas ir pasakojo apie savo at-
 sineštus žaisliukus. Kai kurių vaikų
meškiukai buvo didesni už juos pa-
 čius. Gražu buvo žiūrėti į tą margą,
linksmą kiemelį. O koks gimtadienis
be saldainių!!! Parduotuvės „Litua ni -
ca” šeimininkai Audra ir  Kęstutis
Rei vydai visus vaikučius pavaišino
saldainiais  „Meškiukas  Rudnosiu-
 kas”.

Aš žinau, kad man ir kitiems
mo kiniams šis gimtadienis išliks at-
min tyje ilgam. O „Meškiuką Rudno-
siu ką”, kaip dabar skaičiau jaunes-
niems mokiniams, skaitysiu ir savo
vaikams, ir anūkams.

Darija Pakuckaitė yra Los Angeles Šv.
Kazimiero lituanistinės mokyklos 9-tos
klasės mokinė

Leslie Liautaud sveikinimus.  Konsulė Liautaud lo te rijai padova-
nojo kelias vertingas dovanas. Pokylis baigėsi miestie tišku „laužu”
– technologijų pagalba sukurtu Madison Club terasoje.  

Kitą dieną vyko dviračių žygis – 14 suaugusių ir 4 vaikai dvi-
račiais apvažiavo Madisono miestą. Jie nu va žiavo 15 mylių, ap-
lankydami daug įdomių vietų, įskaitant Lake Wingra tvenkinį, Ma-
disono medelyną (Arbo retum), Allen botanikos sodą (buvusį Wis-
consin universiteto Madisone bo tanikos sodą), Wisconsino uni-
versiteto Memorial Union pastatą, State gatvę ir Monona Terrace
konferencijų centrą. Iškylautojai užkandžiavo „Sardine” restorane
prie Monona ežero.  

Madisono-Vilniaus susigiminiavusių miestų organizacija labai
dėkinga tiems, kurie padėjo įgyvendinti  savaitgalio programą: pir-
miausia – Madisono Club vadybininkui Mariui Montvydui, kuris
visokiausiais būdais stengiasi, kad mūsų organizacijos kasmetinis
su sirinkimas būtų smagus ir įsimintinas. Taip pat – Gediminui Vi-
dugiriui, MVSC organizacijos vicepirminin kui, kuris koordinavo
dviračių žygį. 

Repetuoja „Sostinės balsai” (iš k.): Michael Etzwiler, Gediminas Vidugiris, Susana Herro,
Debbie Kmetz, Daina Žemliauskaitė-Juoze vičienė ir Madison Club vadybinin kas Marius
Montvydas. Ditas Adomėnas (k.) ir Jolanta Juozaitytė (d.) veda loteriją, jiems talkininkauja vaikai.

Jeanne Cooney, Janina Matu lionienė, Gailutė Palionienė, Ernie Cooney, Lavonne Senn ir Raimondas Ma-
tulionis.

„Meškiuko Rudnosiuko” gimtadienis B. Brazdžionio kiemelyje

Šventės akimirkos Kristinos Kazlauskienės nuotraukos

Mokyklos direktorė Marytė Newsom su 9–12 kl. mokiniais, skaitančiais ,,Meškiuko Rudnosiuko” pasaką.
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IŠ ATEITININKų gyvENImo

2015 m. Jaunųjų ateitininkų vasaros stovyklos jaunieji vadovai, darbininkai ir stovyklos rengėjai. Visi pasiruošę vadovauti. Pirmoje eilėje iš k.:  Ugnė Orentaitė, Brigita Kanclerytė,
Nerija Čuplinskaitė, Vasara Kulbytė, Daina Polikaitytė, Marisa Sadauskaitė, Lilė Sadauskaitė, Rūta Ulčinaitė. Antroje eilėje iš k.: Gintarė Daulytė, Laura O’Meara, Daiva Biliūnaitė, Diana
Satkauskaitė, Marija Čyvaitė, Veronika Gaškaitė, Liucė Siliūnaitė, Julija Žliobaitė, Ūla Lapkutė, Amelija Petrulytė. Trečioje eilėje iš k.: stovyklos komendantas Audrius Polikaitis, Sa-
byna Sandoval, Vaiva Marchertienė, Alda Polikaitienė, Vida Sasnauskienė, Petras Rušėnas, Vismantas Kuznecovas, Tadas Kunickas, Vincas Rušėnas, Jokūbas Baranauskas, Zigmas
Kisielius, Ramona Vaikutienė, Rita Bieliauskienė, Julija Antanavičienė.  Dainos Čyvienės nuotr.

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

Savaitę prieš narių suvažiavimą ir jo metu
vyks rinkimai.  Bus renkami bent keturi nariai į ŠAA
tarybą  ir trys į revizijos komisiją.  Kviečiame Šiau-
rės Amerikos ateitininkus  siūlyti savo kandida-
tūras, arba – atsiklausus jo ar jos sutikimo – pa-
siūlyti kitą kandidatą. Pageidaujame, kad apie siū-
lomus kandidatus praneštumėte iki sekmadienio,
gegužės 17 d., elektroniniu paštu visiems šiems
trims adresatams:  

Remigijui Satkauskui 
rsatkauskas@comcast.net,   

Petrui V. Kisieliui   ryztas@att.net,   
ir Jolitai Kisieliūtei Narutienei  tilze@att.net.

Kviečiame Kandidatuoti!

Š. Amerikos ateitininkų narių
susirinkimas – birželio  6 d.

RITA BIELIAUSKIENĖ

Balandžio 18 d. Ateitininkų na muo se vyko Jaunųjų ateitininkų sto vyklos (JAS)
vadovų kursai. Kursuo se dalyvavo 22 vadovai ir 8 štabo nariai iš Illinojaus, Ohio,
Indianos, Mi chigano ir Californijos valstijų, taip pat iš Ontario, Kanados.

Vadovų kursų rengimo komitetą sudarė Jaunųjų ateitininkų sąjungos
Centro valdybos nariai: Rita Bie liaus kienė, Vaiva Marchertienė, Alda

Polikaitienė ir Julija Antanavičienė, prie jų prisidėjo Audrius Polikaitis ir Vida
Žiedonytė-Sasnauskienė. Vado vų kursus entuziastingai ir smagiai vedė iš Cle-
velando atvykusi Vida Žie donytė-Sasnauskienė. Būsimas JAS stovyklos ko-

mendantas Audrius Poli kaitis pristatė stovyklos taisykles ir Michigano valstijos
reikalavimus. Kur suose dalyvavo visos JAS Centro valdybos (CV) narės ir Ra-
mona Vai kutienė, kuri sutiko JAS stovyklos metu būti vyriausia mergaičių va-
 dovė.

Kursų metu buvo diskutuojama apie gerus vadovavimo pagrindus – ką reiš-
kia būti vadovu. Taip pat kal bėjome apie vaikų amžiaus ypatybes, konfliktų spren-
dimą, apie stovyklos programą ir temas, o pabaigoje pažai dėme protą lavinan-
tį žaidimą, kuris prajuokino mus visus. Kursus pabai gėme malda ir giesme „Dar
vieną die ną štai baigias”.

JAS CV dėkoja visiems vado vams ir štabo nariams, kurie atvyko į kursus.
Labai laukiam stovyklos!

– Kokios yra Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos na-
rio pareigos?  

– Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos nario pa-
reigas galima skirs tyti į dvi labai skirtingo pobūdžio
gru pes.  Iš vienos pusės, tarybos nariai atsako už Šiau-
rės Amerikos ateitininkų (Lithuanian Catholic Federa -
tion „Ateitis”),  kaip korporacijos „sve iką būseną”. Pri-
žiūri, kad atas kai tos, registracijos ir kitos formos, ku-
 rių reikalauja įstatymai, būtų tinkamai paruoštos ir
laiku pristatytos.  Taip pat prižiūri korporacijos
įstatus: kilus klausimams, juos aiškina; kai paaiškė-
ja, kad juose yra nesuderinamų prieštaravimų, tuos
įstatus atitinkamai pakoreguoja. Iš kitos pu sės, taryba
taip pat atsako, kad būtų pristatomos ilgalaikės idė-
jinės gai rės, nurodomos organizacijos veiklos kryp-
tys, perduodama jai ateities vizija. Taigi, tarybos na-
rio pareigų apim tis yra labai plati – nuo biurokrati-
nių smulkmenų iki abstraktaus mąstymo. Peršasi dvi
išvados: tarybos na rio darbas yra įdomus ir efektyviai
tarybai reikalingi skirtingų gabumų nariai.

– Kiek laiko reikia skirti darbui taryboje?  
– Paprastai per metus taryba du kartus susiren-

ka į bendrą posėdį.  Ka dangi didelė dauguma tarybos
na rių gyvena Čikagoje ar jos priemies čiuose, tokie po-
sėdžiai paprastai ten ir rengiami. Šalia tiesioginių,
„akivaiz dinių” posėdžių, maždaug kas po rą mėnesių
vyksta nuotoliniai „ne aki vaizdiniai” posėdžiai.  Anks-

čiau reng davome paprastas telefonines konferencijas,
o per pastaruosius me tus pradėjome naudoti kom-
piuterinę video ir audio programinę įrangą.

– Ar būna asmeninių išlaidų?
– Tiems, kurie į Čikagą keliauja iš toliau, Šiaurės

Amerikos ateitininkai iš dalies padengia skrydžio ir
– jeigu reikia – nakvynės išlaidas. Pagal da bar tinę
tvarką tarybos nariui, kuris atvyksta į Čikagą iš JAV
Rytų pa krantės ar Kanados, padengiamos realios iš-
laidos iki 250 dol. Nariams iš Vakarų pakrantės ta riba
yra padidinta iki 500 dol. Ir vienu, ir kitu atveju, kiek-
vienas toliau nuo Čikagos gy venantis tarybos narys
gali šia lengvata pasinaudoti du kartus per me tus.
Skirtumą tarp realių išlaidų ir minėtų ribų tenka na-
riui padengti iš savo kišenės.

– Kiek ilgai narys gali būti taryboje?
– Per daugelį metų yra nusistovė jusi tvarka, kad

Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos narys renkamas
trejų metų kadencijai. Tai kadencijai pasibaigus, tas
pats narys gali kandidatuoti antrai kadencijai, tačiau,
atitarnavus šešerius metus iš eilės, pa prastai bent vie-
niems metams pasi trau kiama. Ankstyvesniuose įsta-
tuo se ne buvo labai aiškiai apibrėžta nei kadencijos
trukmė, nei kiek iš eilės kadencijų leidžiama tarnauti.
Ruo šia mi patobulinti įstatai, kad atsakymas į šį
klausimą būtų aiškus ir nedviprasmiškas.

JAS Vadovų kursai arba
Kas prižiūrės jūsų vaikus jaunųjų ateitininkų stovykloje dainavoje?

RINKIMAI 2015
ŠAAT pirmininkas dr. Tomas Girnius atsako į dažniausiai užduodamus 
klausimus apie tarybą
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Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Dailininko A. Dargio vaizduotėje pynėsi įvairios kultūros
Vytauto Kasiulio dailės muziejuje ati-
daryta paroda ,,Alfonsas Dargis: vaiz-
duotės užrašai”. Paroda išsamiai pri-
stato žymaus lietuvių išeivijos tapy-
tojo, grafiko ir scenografo Alfonso
Dargio (1909–1996) kūrybą. 

„Mažeikių kraštas gali di-
džiuotis dviem dailės as-
menybėmis – Pranu Gai-

liumi ir Alfonsus Dargiu, – pristaty-
dama parodą, sakė viena jos kuratorių
Regina Urbonienė. – Kaip sakydavo P.
Gailius, ką išsinešiau iš tėvynės, tai –
manyje”. Tėvynę savyje – kūryboje ir
gyvenime – visada turėjo ir A. Dargis.

A. Dargis gimė 1909 m. gegužės 12
d. Reivyčiuose, Mažeikių valsčiuje.
1929–1936 m. mokėsi Kauno meno mo-
kykloje, kur jam dėstė Stasys Ušinskas,
Adomas Galdikas ir kt. Mokydamasis
priklausė novatoriškų siekių mokinių
grupei ,,Forma”. Gavęs Lietuvos vals-
tybės stipendiją, 1936 m. A. Dargis iš-
vyko studijuoti į Austrijos dailės aka-
demiją ir į tėviškę negrįžo. Nuo 1941 m.
gyveno Vokietijoje, dirbo scenografu
Teplicės, Eizenacho, Gotos, Getingeno,
Hanoverio teatruose. Per 11 metų su-

kūrė scenografiją per 100 spektaklių.
1951 m. A. Dargis persikėlė į Jung-

tines Amerikos Valstijas, Rochesterį.
Ten dirbo ,,Kodak" įmonėje, o menui –
grafikai – likdavo tik savaitgaliai. Po ke-
lių metų ėmėsi tapybos. Gana greitai ir
Amerikoje, ne tik Europoje, jis sulaukė
pripažinimo. Išėjęs į pensiją, 1973 m. Ro-
chesteryje įkūrė privačią mokyklą
,,Forma Art Studio", kurioje dėstė.

Tačiau šiame popkultūros krašte
dailininkas nepritapo, jį labai traukė

Gedimino Savicko ir Martyno Ambrazo nuotraukos

Europa. 1985 m., jau būdamas bran-
daus amžiaus, A. Dargis su žmona
Louise ryžosi sugrįžti į Vokietiją, anot
jo, arčiau Lietuvos. Apsistojo kuror-
tiniame Frydrichshafeno miestelyje,
Šveicarijos pasienyje. Tačiau čia ir vėl
laukė nusivylimas, – tos Vokietijos, ku-
rią kažkada  paliko  išvažiuodamas, ne-
berado.  Dailininkas  mirė  1996 metais
sausio 13 d., palaidotas Frydrichsha-
fene.

Intensyvi A. Dargio parodinė veik-
la apėmė plačią pasaulio erdvę, besi-
tęsiančią nuo Kauno iki svarbių Ame-
rikos ir Europos meno centrų: Čikagos,
New Yorko, Bostono, Kelno, Manheimo
ir kt. Menininkas yra surengęs per 50
asmeninių parodų, dalyvavo daugely-
je grupinių parodų įvairiose pasaulio
šalyse. A. Dargio kūrinių yra Moder-
niojo meno muziejuje New Yorke, M. K.
Čiurlionio galerijoje Čikagoje, Vaiz-

duojamojo meno muziejuose Dallase,
Bostone, Philadelphijos meno muzie-
juje, Delaware ir Nebraskos universi-
tetuose ir kt.

Išskirtinis A. Dargio kūrybos
bruožas – tai moderniai archaiška
forma, kurios primityvumo ištakos
glūdi ne vien lietuvių tautodailėje,
bet ir tolimame senovės Meksikos in-
dėnų mene bei XX a. modernistinėje
dailėje (sąsajos su kubizmo, siurrea-
lizmo apraiškomis).

Pagrindinė A. Dargio kūrinių
tema – žmogus ir komplikuotas jo vi-
dinis pasaulis. Koncentruota kūrybos
išraiškos jėga kelia stiprias ir jaudi-
nančias asociacijas su gyvenimu kaip
groteskišku teatru ar savotišku kar-
navalu, kurio kaukėti personažai at-
skleidžia įvairias dvasines būsenas,
bendrą melancholišką nuotaiką, jaut-
riai subtilų personažų tarpusavio ryšį.
Kūriniai pasižymi vitališkumu, su-
btilia spalvine harmonija ir  estetiz-
mu.

Originali, laisva ir įvairiapusė
dailininko kūryba bei plastinė jo kū-
rinių kalba kristalizavosi paveikta XX
a. Europos modernizmo krypčių, lie-
tuvių tautodailės ir primityviųjų tra-
dicinių kultūrų. Paroda leidžia dar
sykį įdėmiau pažvelgti į šio talentingo
menininko kūrybą, savitai pasireiš-
kusią XX a. antrosios pusės Europos ir
Amerikos dailės kontekste. 

ELTA
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

„Ambasadoriaus taurės” laimėtojai – Čikagos „Lituanica” krepšininkai
Į krepšinio aikštelę žengęs Ž. Pavilionis diplomato kostiumą iškeitė į sportinę aprangą.

Parodoje apsilankė ir LR prezidentas Valdas Adamkus (antras iš k.), kuris atrado ekspo-
natų, susijusių ir su savo veikla lietuviškose sporto organizacijose.

Gegužės 2 dieną Čikagoje,
Pasau lio lietuvių centre Le-
monte, vyko 12-asis Lietu-

vos ambasados JAV krep šinio tau-
rės turnyras, skirtas paminėti Lie-
tuvos nepriklausomybės at kūrimo
25-erių metų jubiliejų.

Šiemet jis pirmą kartą su-
rengtas ne JAV sostinėje, kur įsi-
kūrusi amba sada, bet lietuvių tan-
kiai apgy ven din toje ir gilias krep-
šinio tradicijas puoselėjančioje Či-
kagoje. 

„Simboliška, kad laisvės dvasia
ir krepšinis susitinka Čikagoje,
lietuviškiausiame ir sportiškiau-
siame Amerikos mieste, kur jau
antrą de šimtmetį gyvuoja Čikagos
lietuvių krepšinio lyga”, – svei-
kindamas var žybų dalyvius, pa-
stebėjo LR ambasa dorius JAV Žy-
gimantas Pavilionis.

Aštuonių komandų turnyre be
ambasados ir JAV lietuvių koman-
dų, specialaus svečio statusu var-
žėsi iš buvusių profesionalių, įvai-
riose Lie tu vos lygose rungtynia-
vusių, ameri kiečių krepšininkų
sudaryta „Team USA”.

Visa nugalėtojų pakyla pri-
klausė varžybų šeimininkams –
Čikagos lietuviams. „Independen-
ce of  Lithua nia 25” turnyro nuga-
lėtoja tapo „Li tua nica”, finale už-
tikrintai, rezultatu 80:49 įveikusi
šių metų ČLKL čem pio nus
„Juodkrantės” krepšininkus. Nu-
 galėtojų komandos vidurio puo-
lėjui Šarūnui Skadui atiteko nau-
dingiausio turnyro žaidėjo pri-
zas.

Trečioji vieta atiteko Čika-
gos komandai skambiu pavadi-
nimu „Žal giris”, kuri dvikovoje
dėl bronzos me dalių rezultatu
57:48 nugalėjo „Liet kabelio” krep-
šininkus. 

Šiai išskirtinei progai skirtą
am ba sados taurės krepšinio tur-
nyrą kartu su ambasada rengė
Čikagos lietuvių krepšinio lyga,
talkinant Šiaurės Amerikos lie-
tuvių fizinio auklėjimo ir sporto
sąjungai.

Organizatoriai dėkoja ren-
ginio rėmėjams – JAV Lietuvių
Bendruo menei, Lietuvių Fondui,
Lietuvos krepšinio federacijai,
bendrovėms „To wer Communi-
cations Expert”, „Illi nois Pain
Institute”, „Atlantic Ex press
Corp.” bei „M Brothers Lo gis-
tics” bei restoranui „Kunigaikš-
čių užeiga”.

Sporto parodą 
Lemonte aplankė ir 

LR prezidentas V. Adamkus

Specialiai šiam turnyrui Či-
ka goje veikiantis Lituanistikos ty-
rimo ir studijų centras pristatė
unikalią parodą „Sportas JAV lie-
tuvių gyvenime”, kurioje ekspo-
nuojamos išeivijos lietuvių sporti-
nio gyvenimo aki mirkos nuo XX a.
pradžios iki šių die nų.

Šventės dalyvius savo apsilan-
kymu pagerbęs šiuo metu Čikago-
je besilankantis Prezidentas Valdas
Adam kus apžiūrėdamas parodą
joje atrado eksponatų, susijusių ir
su savo veikla lietuviškose sporto
organizacijose.

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro vicepirmininkė Loreta Ti-
mu kienė pažymėjo, kad paruošti
šią sporto parodą išties nebuvo
lengva:  per  kelis  mėnesius  teko
surinkti ir susisteminti  įvairią
ar chyvuose su kauptą sporto me-
džiagą, taip pat iš įvairių JAV lie-
tuviškų telkinių, kur tik vyko spor-
tinė veikla, surinkti pa rodos lan-
kytojus pradžiuginusius ekspona-
tus.

„Benaršydami po Lituanisti-
kos tyrimo ir studijų centro ar-
chyvus pamatėme, kad turime daug

medžiagos sporto tematika, to-
dėl nutarėme visiems parodyti
kaip lietuviai, gy vendami Ame-
rikoje, sportavo.

Parodoje buvo pristatyta
daug pri zų – nuotraukų, doku-
mentų, taurių, medalių, kurie
priklausė JAV gyvenusiems ir
aktyviai sportavu siems įvairios
kartos lietuviams spor tininkams.
Per dvi parodos die nas, ją aplan-
kė nemažai žmonių. Džiaugia-
mės, kad parodą galėjome pri-
statyti per ‘Ambasadoriaus tau-
rės’ krepšinio turnyrą”, – teigė L.
Timu kienė.

Pasak jos šią unikalią parodą
ateityje galės išvysti ir kitų lie-
tuvių bendruomenių atstovai ir
vylėsi, kad pa rodos ekspozicija iš-
augs sportinin kams papildžius
jos stendus.

„Norėčiau padėkoti visiems
pa dėjusiems surengti šią parodą,
taip pat Lietuvių Fondui bei, ži-
noma, visiems sportininkams,
kurie nepagailėjo ir paskolino
ar padovanojo savo iškovotus me-
dalius parodai.”

J. Valančiūnas sieks pasirašyti
pelningiausią Lietuvos sutartį NBA

Prieš trejus metus į NBA įžengę kaip nedrąsūs naujokai iš Europos, dabar du Lie-
tuvos rinktinės „bokštai” Jonas Valančiūnas ir Donatas Motiejūnas – tvirti barz-
doti vyrai, apie kuriuos sukasi nevaikiški pinigai. Matematika paprasta: jei „Roc -

kets” ir „Raptors” šiemet nesiims ryž tingų veiksmų, 2016-ųjų vasarą lie tuvių išlaikymas
gali būti gerokai brangesnis. NBA klubai praras milijonus, kurie už Atlanto skai-
čiuojami labai kruopščiai.

Todėl net ir po permainingo se zono „Raptors” turėtų pasiūlyti J. Va lančiūnui nau-
ją sutartį. Tikimasi, kad J. Valančiūnas sieks pasirašyti maksimalią ketverių metų
sutartį, o jei „Raptors” tokių pinigų mokėti negalės, lauks kitos vasaros. 

Krepšininkams, kurie NBA žai džia iki 6 metų, maksimali suma gali sudaryti 25
proc. algų  dydžio  (nuo 7 iki 9 metų – 30 proc., daugiau kaip 10 metų – 35 proc.). Tai
reiškia, kad 2015–2016 metų sezoną lietuvis gautų pagal ankstesnę sutartį numatytus
4,66 mln. dolerių, o nuo 2016-ųjų va saros pagal naują sutartį į jo sąskaitą kapsėtų po
beveik 16 mln. dolerių per metus. Jei „Raptors” delstų ir tokią sutartį pasirašytų ki-
tais metais, iki 90 milijonų išaugęs algų apribojimas stipriai keistų situaciją. Skai-
čiuojant 25 proc. nuo 90 milijonų, J. Valančiū no metinis uždarbis siektų nebe 16, o net
6 milijonais daugiau – apie 22 mi lijonus dolerių. Jeigu atlyginimas augs skaičiuojant
procentus nuo algų dydžio, kuris, planuojama, tiktai pū sis, ketverių metų maksima-
li J. Va lan čiūno sutartis su „Raptors” atro dytų taip – 22 mln. už pirmąjį (2016–2017 m.),
25 mln. – už antrąjį (2017–2018 m.), 27 mln. – už trečiąjį (2018–2019 m). ir net 30 mln. –
už paskutinį sezoną (2019–2020 m.).

Parodoje pristatyta plati sporto ekspozicija iš išeivijos lietuvių sportinio gyvenimo akimirkų nuo
XX a. pradžios iki šių dienų.                                                                                   Jono Kuprio nuotraukos
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Londonas (ELTA) – Atsistatydina
Didžiosios Britanijos leiboristų vadovas
Ed Miliband, pretendavęs į ministro pir-
mininko postą. Šio žingsnio priežastis
– nesėkmingas jo partijos pasirody-
mas ketvirtadienį įvykusiuose parla-
mento rinkimuose.

,,Aš jau paskambinau David Ca-
meron ir pasveikinau jį su pergale. Aš
iki šiol esu įsitikinęs, kad Didžiajai Bri-
tanijai reikalinga leiboristų vyriausy-
bė, bet rinkėjai nusprendė kitaip, ir to-
dėl aš palieku savo postą”, – sakė E. Mi-

liband.
,,Visa atsakomybė už rinkimų re-

zultatus tenka man, – pridūrė politikas.
– Prašau visų rinkėjų, taip pat bendra-
žygių, kurie prarado savo vietas parla-
mente, atleidimo.”

Leiboristų partija akivaizdžiai pra-
laimėjo rinkimus konservatoriams – ji
gavo parlamente tik 228 vietas ir pra-
rado 26 mandatus palyginti su 2010
metais. O Konservatorių partija iško-
vojo  absoliučią   daugumą  –   326 vie-
tas.

Didžiosios Britanijos konservatoriai švenčia pergalę

„Snoro” bylos įtariamieji grąžinami į Lietuvą

Prancūzija skandins „Mistral”? 

Kijevas (Faktai.lt)  – Ukrainos
prezidentas Petro Porošenko perspėjo
dėl didėjančios grėsmės, kad šalies
rytuose gali atsinaujinti didelio mas-
to kariniai veiksmai, bet taikos pasi-
untiniai pranešė apie pasiektą pažan-
gą, artėjant prie trapų paliaubų su
prorusiškais separatistais susitarimo
visiško įgyvendinimo.

„Rusijos teroristinių grupuočių
didelio masto karinių veiksmų grėsmė
ne vien išlieka, bet ir didėja”, – sakė P.
Porošenka.

Pasak Prezidento, separatistų
kontroliuojamose teritorijose yra apie
40 tūkst. kovotojų, o Rusijos pusėje prie
sienos sutelkta apie 50 tūkst. karių.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Maskvoje A. Merkel kalbės apie Ukrainą

Vilnius (LRS info) – Seimo Teisės
ir teisėtvarkos komitetas iš esmės pri-
tarė Vardų ir pavardžių rašymo doku-
mentuose įstatymo projektui, tik jį nu-
tarta patobulinti.

Projektu siūlyta nustatyti, kad Lie-
tuvos Respublikos piliečio prašymu jo
pavardė Vardų ir pavardžių rašymo
taisyklių nustatyta tvarka rašoma ne-
lietuviškais lotyniško pagrindo raš-
menimis, jeigu pavardė šiais rašmeni-
mis įrašyta dokumento šaltinyje.

Formuluotę „lotyniško pagrindo
rašmenimis” pakeista į „lotyniškos
abėcėlės rašmenis”, nes kitaip papil-
domai būtų įvestos ne tik trys papildo-
mos raidės „w”, „q” ir „x”, bet ir kelios
dešimtys diakritinių ženklų.

Buvo pateiktas dar vienas projek-
tas – siūlantis leisti pavardes nelietu-
viškais rašmenimis rašyti tik papildo-
mame paso lape, tačiau jam nepritarta,
bet jis galutinai neatmestas – padaryta
pertrauka.

Maskva (BNS) –  Vokietijos kanc-
lerė Angela Merkel nestebės gegužės 9
d. Raudonojoje aikštėje vyksiančio
karinio parado per Antrojo pasaulinio
karo pabaigos Europoje 70-mečio mi-
nėjimą. Šio renginio vengia dauguma
Vakarų pasaulio vadovų dėl Rusijos
vaidmens konflikte Ukrainoje.

Tačiau Vokietijos kanclerė daly-
vaus gegužės 10 d. renginiuose perga-
lei prieš nacių Vokietiją pažymėti. 

„Žinoma, padėtis Ukrainoje bus
tarp pagrindinių temų derybose su Vo-
kietijos kanclere”, – sakė V. Putino at-
stovas J. Ušakovas. 

Karinį paradą stebės 37 šalių va-
dovai, tačiau tarp jų beveik nebus ša-
lių pirmųjų vadovų. Tačiau dalyvaus
Kinijos prezidentas Xi Jinping, Indijos
prezidentas Pranab Mukherjee, Egip-
to prezidentas Abdel Fattah al-Sisi, Ku-
bos vadovas Raul Castro.

Prieštaringą vienuolį paskelbs šventuoju

Roma (Vatikano radijas) – Popie-
žius Pranciškus oficialiai pritarė Ju-
nipero Serra, XVIII amž. pranciškonų
vienuolio, daug prisidėjusio prie Ca-
lifornijos evangelizavimo, kanoniza-
vimui.

Popiežius pranešė, kad Ispanijoje
gimusį J. Serra paskelbs šventuoju
rugsėjį, per savo vizitą Jungtinėse
Valstijose.

Šio sprendimo priešininkai ne-
sėkmingai bandė įtikinti Vatikaną at-
sisakyti šio vienuolio kanonizavimo,

kaip ir 1988 metais, kai Jonas Paulius
II jį beatifikavo.

Vėliau 1992 metais Jonas Paulius
II padarė pareiškimą, kuriame oficia-
liai paprašė Amerikos čiabuvių atlei-
dimo už nusikaltimus, kuriuos įvykdė
Europos krikščionys, kolonizuodami
Californiją.

J. Serra yra kaltinamas tuo, kad
vertė daugelį vietinių gyventojų gy-
venti vergiškomis sąlygomis katali-
kiškose misijose ir prisidėjo prie čia-
buvių kalbos ir kultūros naikinimo.

Vilnius („Draugo” info) –
Gegužės 6 d. paaiškėjo „Snoro”
banko bylos pagrindinių įta-
riamųjų likimas – Jungtinės
Karalystės Aukščiausiasis tei-
smas nusprendė išduoti Lietu-
vai buvusius žlugusio banko
akcininkus Vladimirą Antono-
vą ir Raimondą Baranauską. Ti-
kėtina, kad Lietuvai jie bus
perduoti dar šiemet. 

V. Antonovas ir R. Bara-
nauskas Didžiosios Britanijos
teismui bandė įrodyti neva jie
yra tapę „atpirkimo ožiais”. 

Lietuvos prokurorai yra pateikę
Europos arešto orderį dėl V. Antonovo
ir R. Baranausko suėmimo, jie įtaria-
mi pasisavinę apie 490 mln. eurų „Sno-
ro” turto. Prokurorai taip pat yra ap-
riboję jų nuosavybės teises į 233 mln.
eurų vertės turtą.

Prokurorai tvirtina, kad buvę ban-
ko savininkai apskaitos įrašuose buvo
sukūrę netikrų sąskaitų ir kitų doku-
mentų, o 2011 m. liepą V. Antonovas pa-
sirūpino, kad centriniam bankui būtų
pateikta tikrovės neatitinkanti infor-
macija.

Teisės ir teisėtvarkos komiteto
pirmininko pavaduotojas Stasys Šed-

baras sako, kad viskas priklausys nuo
to, ar bus kasacinio teismo nagrinėji-
mas. Jo teigimu, Londono teismo
sprendimas yra didelis žingsnis pir-
myn, tačiau jis  neatmetė galimybės,
kad buvę „Snoro” savininkai gali ban-
dyti pasprukti, nors tokias galimybes
vertino skeptiškai.

Londono Aukščiausiasis teismo
teisėjai sutiko, kad Lietuvos prokuro-
rų sprendimas išduoti Europos arešto
orderį buvo pagrįstas.

Buvęs „Snoro” valdybos pirmi-
ninkas R. Baranauskas ir vienas jo ak-
cininkų V. Antonovas  šiuo metu gy-
vena Jungtinėje Karalystėje.

Paryžius (ELTA) – Prancūzija
gali atviroje jūroje nuskandinti du
Rusijai pastatytus „Mistral” tipo lai-
vus, jeigu bus nutraukta sutartis ir at-
sisakyta perduoti juos Rusijai.

Tai pranešė laikraštis ,,Le Figaro”.
Tokį variantą „Le Figaro” laiko ,,šo-
kiruojančiu". Jis cituoja neįvardytą
aukštą Prancūzijos kariškį, kuris pa-
brėžia, jog tokie žingsniai  neleistini. 

Kartu „Le Figaro” mano, jog ma-
žai tikėtina, kad Prancūzijos karinės
jūrų pajėgos mėgins panaudoti lėk-

tuvnešius „Vladivostok” ir „Sevasto-
pol” – šie laivai buvo modifikuoti pa-
gal Rusijos standartus ir tokiu atveju
juos reikėtų perstatyti ir pertvarkyti,
o tai, ekspertų nuomone, atsieitų šim-
tus milijonų eurų.

Todėl svarbiausia – galimybė ras-
ti naujus pirkėjus šiems dviem „Mist-
ral” tipo laivams”, – pažymi laikraštis.
Jo duomenimis, tarp potencialių klien-
tų figūruoja Kanada, Egiptas ir „viena
iš Šiaurės Europos šalių”. 

M. Chodorkovskis pristatys filmą apie V. Putiną

Maskva (ELTA) – Buvęs naftos
magnatas Michailas Chodorkovskis
planuoja pristatyti filmą apie Čečėni-
jos vadovo Ramzano Kadyrovo ir Ru-
sijos prezidento Vladimiro Putino ry-
šius. 

Planuojama, kad filmas pasiro-
dys M. Chodorkovskio internetiniame

puslapyje, tačiau daugiau informaci-
jos neviešinama.

Filme daugiausiai kalbama apie
žmogaus teisių pažeidimus Čečėnijo-
je ir tariamus artimus R. Kadyrovo ry-
šius su V. Putinu. Filmas pasirodys li-
kus dienai iki Pergalės dienos minė-
jimo Rusijoje. 

Siūloma pasuose grąžinti „w”, „q” ir „x” 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Lietu-
vos internetinę žiniasklaidą papildė
nauja svetainė Doxa.lt. Atidarymo
renginio diskusijoje svarstę Europos
tapatybės klausimą, projekto inicia-
toriai uždavė toną tolesnei projekto vi-
zijai: kurti vietą aktualioms ir inte-
lektualioms diskusijoms kultūros ir
politikos temomis.

Idėja kurti išskirtinę virtualią
erdvę rimtoms diskusijoms, anot vy-
riausiosios redaktorės Dainos Hab-
dankaitės, kilo ne dėl turinio trūkumo,
o priešingai, dėl jo pertekliaus. 

Svetainės  įkūrimo proga Vilniu-
je buvo surengta diskusija, kurioje
svarstyta žydų, arabų ir rusų tautų in-

dėlis į Europos tapatybės formavimą-
si. Diskusijos dalyviai aptarė Europos
politinį ir kultūrinį daugiasluoksniš-
kumą, europiečiams būdingą smalsu-
mą ir iš pastarojo kylantį atvirumą
kitų kultūrų įtakoms. 

Tiek turinio, tiek žanro atžvil-
giais Doxa.lt skaitytojams ketina siū-
lyti kaip įmanoma daugiau įvairovės.
Svetainėje jau dabar galima paskaity-
ti tiek Lietuvos, tiek užsienio rašytojų,
publicistų, filosofų minčių, įvairios
eseistikos kultūros temomis, aktualių
interviu su politikos ir mokslo atsto-
vais, galiausiai originalių komentarų
apie svarbius visuomenės reiškinius
bei problemas.

Nauja intelektuali interneto svetainė 

Vilnius (BNS) – Europos Parla-
mento (EP) Teisės reikalų komitetas nu-
sprendė siūlyti naikinti Darbo partijos
įkūrėjo Viktoro Uspaskicho teisinę ne-
liečiamybę, kad jis galėtų būti teisiamas
už teismo įžeidimą. 

Dėl EP komiteto rekomendacijos
šiuo klausimu gegužės 19 d. turėtų būti
balsuojama EP plenarinėje sesijoje.

Generalinė prokuratūra 2013 m.
rugpjūtį pradėjo ikiteisminį tyrimą
dėl Darbo partijos įkūrėjo V. Uspaskicho
pasisakymų apie jo bylą nagrinėjusius

teisėjus. Politikas teisėjus išvadino nu-
sikaltėliais ir bailiais. Ikiteisminį ty-
rimą organizuoja Vilniaus apygardos
prokuratūros prokurorai.

Šių metų kovo pabaigoje EP yra pa-
naikinęs V. Uspaskicho teisinę nelie-
čiamybę byloje dėl sukčiavimo ir ap-
gaulingo buhalterinės apskaitos tvar-
kymo. Šią bylą nagrinėja Lietuvos ape-
liacinis teismas.

V. Uspaskichas savo kaltę neigia ir
tikina tapęs politinio susidorojimo
auka.

V. Uspaskichui naikinama neliečiamybė

Perspėja dėl aštrėjančio konfliktoV. Antonovas ir R. Baranauskas. 
I. Gelūno/15min.lt nuotr.
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– Galvojau, esate, ko gero, vie nintelis jaunosios kar-
tos atstovas Lietuvoje, kuris domisi tarpuka rio gyvenimu,
bet sužinojau, kad kino režisierės Akvilės Žilionytės  kny-
ga apie anuometinę lietuvišką spaudą taip pat netrukus
pasiro dys rinkoje. O dar anks čiau susipažinau su tarpu-
kario madų tyrinėtoja Lija Janauskiene. Gal Jums žinoma
daugiau tokių „baltų varnų” Lietuvoje?

– Manau, tokių   „baltų varnų” yra nemažai, o
atei tyje turėtų daugėti. Mano knygos pristatyme
Kaune  isto rikas prof. Egidijus Aleksandravičius mi-
nėjo, kad lietuviai iš esmės dar nė ra pribrendę pri-
imti ir suvokti tarpukario laikmetį tokį, koks jis
buvo. Jo minčiai aš pritariu. 50 metų Sovietų Sąjunga
sėjo melą apie šį Lietuvos klestėjimo laikotarpį,
smarkiai deformavo sąmonę, o po Nepriklausomy-
bės atkūrimo dauguma žmonių Lietuvoje visų pir-
ma suko galvas, kaip pagerintį skurdžią buitį. Ko-
kia ten tarpukario reklama, kam ji bus įdomi, kai
namų stogas varva, o žodis „kultūra” asocijuojasi su
Ala Pugačiova... Taigi, šiais lai kais, nepaisant dabar
jau vartojimo kulto keliamų iššūkių, daugiau žmo-
 nių pamažu atsigręžia į intelektua lesnius dalykus,
tarp jų ir istoriją. 

– Kokiu būdu susidomėjote tarpukario reklama?
– Tai įvyko atsitiktinai – pertraukos metu nar-

šiau internete ir užklydau į Kauno apskrities vie-

Reklama – įdomus kokteilis
Pokalbis su Tarpukario Lietuvos reklama albumo sudarytoju Ramūnu Minkevičiumi

Reklama – kasdienė mūsų palydovė. Ji triukš-
mauja įvairiausiomis formomis 24 valandas per
dieną, 7 die nas per savaitę. Ji veikia mūsų vaiz-
duotę ir priverčia geisti reklamuojamos prekės,
dažnai mus erzina, o dalis reklaminių žinučių lie-
ka nepastebėtos. Visa tai vyksta taip se niai, kad
mes jau pamiršome, kada pra sidėjo. Knyga-al-
bumas tarpuka rio Lietuvos reklama – tai popie-
rinė laiko  mašina, kuri nuveš Jus atgal į ameri-
kietiškumu dvelkiantį tarpuka rį, kai Lietuvą pa-
siekė vakarietiški prekės ženklai, o kartu su jais at-
keliavo ir vakarietiška reklamos kultūra.

Mano vizitinė

Gimiau 1985 m. liepos 26 d., Kau ne. Mama
– Danutė Minkevičienė Lietuvos sporto univer-
sitete dirba masažiste. Tėtis – Rimantas Minke vi-
 čius yra Mykolo Romerio universiteto profesorius,
sveikatos ir sporto centro vedėjas. Sesė – Akvilė
Bra zaus kienė, Kauno Juozo Naujalio gimnazijos
smuiko mokytoja. Aš pats mokiausi Vinco Ku-
dirkos vidurinėje mokykloje Kaune. Vytauto Di-
džiojo universitete studijavau religijos mokslus.
Tame pačiame universitete stu dijavau integ-
ruotą komunikaciją, bet šių mokslų nebaigiau.
2011–2014 m. ėjau restoranų tinklo „Pizza Jazz”
rinkodaros vadovo pareigas. 2015 m. išleidau kny-
gą tarpukario Lietuvos reklama, apie kurią mes ir
kalbamės.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

šosios bibliotekos (KAVB) senųjų ir retų spaudinių
skyriaus svetainę, ten peržiūrėjau keletą bibliote-
kininko Alvydo Surblio virtualių parodų, surinktų
iš tarpukario periodikos leidinių. Juose aptikau ir
keletą to meto reklaminių skelbimų. Susidomėjau
jais, mat nuo mokyklos mėgau istoriją, dirbau rin-
kodaros srityje, taigi šie du mėgstami dalykai susi-
jungė. Nu sprendžiau apsilankyti Senųjų ir retų
spaudinių skyriuje ir pats pavartyti tarpukario
periodinius leidinius. Tai, ką pamačiau, mane ma-
loniai nustebino.

– Ką Jums reiškia reklama?
– Reklama, pagal sausą apibrėži mą, tai sklei-

džiama informacija, turinti tikslą paveikti poten-
cialius pirkėjus. Prancūziškai žodis réclame ar lo-
tyniškai reclamo reiškia „rėkiu”. „Milk” reklamos
agentūros kūrybos direktorius Rimantas Stanevičius
knygoje mini, jog reklama atsirado turguje, kuomet
prekeiviai siekė at kreipti dėmesį į savo prekes.
Man reklama, – tai tarpdisciplininis kokteilis, kur
susitinka verslas, idėjos, psichologija, strategija, em-
pirinė pa tirtis, taikomasis menas ir dar daug kitų da-
lykų, apie kuriuos galbūt da bar nepagalvojau. Mėgs-
tu šią terpę.

Spauda – reklamos ,,angelas sargas”

– Jūsų albume (taip norėčiau vadinti knygą, nes iš me-
ninio taš ko ji ir patraukli, ir unikali) daugiausiai apsiribo-

jama spaudoje užtinkamais skelbimais. Kitų sri čių rekla-
ma – įpakavimai, emali nės iškabos, vitrinos nelabai figū-
 ruoja?

– Vengiau iliustracijų albumo. Dėl to prie pro-
jekto pakviečiau prisijungti grafikos dizaino ir rek-
lamos profesionalus, kurie šiame leidinyje pateikė
savo įžvalgas. Taip pat nu šviečiami to meto iškilie-
ji reklamos kūrėjai, pateikiami perspausdinti rek-
lamos pionieriaus Jono Juozo Burbos straipsniai bei
pristatomos nuo anų iki šių dienų veikiančių kom-
 panijų rinkodaros istorijos. Tai gi, aš šį leidinį labai
norėčiau vadinti knyga/albumu, nors išties tai ne-
labai svarbu. Jūsų paminėtos kompleksi nės rinko-
daros priemonės yra labai įdomi ir intriguojanti me-
džiaga, deja, mano taikinys šį kartą buvo periodi nėje
spaudoje pasirodžiusios rek la mos. Tiesa, šioje kny-
goje yra keletas įpakavimų pavyzdžių bei to meto vit-
rinų nuotraukų. Visgi norint kruopš čiai paruošti
visa apimantį leidinį, a la reklamos enciklopediją,
prireiktų labai daug laiko. Gal tai paliksiu bran-
desniam amžiui, arba kitam srities entuziastui? Jų
šiuo metu yra tikrai nemažai.

– Kiek laiko užtruko reklamų medžioklė? Ar buvo tik-
rinta visa tarpukario (ypač bulvarinė) spauda, kalendoriai,
koncertų progra mėlės?

– Reklamas, bendrai sudėjus lai ką, rinkau apie
tris mėnesius, bibliotekoje „dirbdamas” pilnu etatu,
t. y., nuo bibliotekos darbo pradžios iki pabaigos. Vi-
sos tarpukario spaudos per šį laikotarpį fiziškai ne-



11DRAUGAS 2015 GEGUŽėS 9, ŠEŠTADIENIS

galėjau išnaršyti, juk tai 22-eji Nepri-
klauso mybės metai, per kuriuos išėjo
ne suskaičiuojamas kiekis periodinių
leidinių. Bet aš turėjau labai puikų „su-
flerį” – bibliotekininką Alvydą Sur b lį.
Jis puikiai išmano to meto perio diką
ir man patarė, kur geresni me džioklės
plotai. Patarimų nepagailėjo ir dailė-
tyrininkė Giedrė Jankevičiū tė, o be
bibliotekų teko lankytis ir antikva-
riatuose.

– Koks procentas reklamų pakliuvo į
albumą? 

– Knygoje publikuojama 560 iliust-
racijų. Jos buvo kruopščiai atrinktos
pagrindinių knygos veikėjų – apžval-
gas pateikusių grafikos dizaino ir rek-
lamos profesionalų, knygos dizai nerių
bei mano paties. Už borto liko apie 1 500
iliustracijų. Kai kurias įdo mesnes, į
knygą nepatekusias iliustracijas vie-
šinu knygos „Facebook” paskyroje.

– Albume skelbimai spausdinami tai
tamsiai mėlyna spalva, tai miško žalia, tai
rausva… Taip siekiama vizualiai patrauk-
ti skai ty tojų dėmesį?

– Čia buvo viena iš knygos dizai no
užduočių, kaip dažniausiai juodai bal-
tai spausdintas reklamas pateikti vien-
tisai ir nenuobodžiai. Su dizaine rėmis
Migle Rudaityte ir Laura Kli maite pa-
sirinkome penkias spalvas (raudoną,
mėlyną, žalią, oranžinę ir rudą). Šios
spalvos buvo dažniausiai naudojamos,
bet pakankamai retai su tinkamos to
meto spaudoje. Tuo mes pasinaudojo-
me, reklamas nuda žydami to laikme-
čio periodikai bū din gomis spalvomis.
Tai leido autentišku būdu pagyvinti
leidinio dizai ną.

Vakarai įsiveržia pas Smetoną

– Albume gausu pasaulio prekybinių

milžinų –  „Shell”, „Wrigley’s”, „Nivea”, „Per-
sil”, „Martini”, „Phi lips”, „Michelin”, „Ford”
bei „BMW” skelbimų. Ar galima teigti, kad
jiems buvo su darytos puikiausios sąlygos įs i-
 tvir tinti smetoninės Lietuvos rin koje?

– Tai greičiausiai įtakojo mūsų ša-
lies situacija. Pradžioje buvome agra-
rinė tauta, augindavom kiaules, linus,
mušėm sviestą, šią produkciją eks-
portavome į Vakarus, daugiausia Ang-
liją ir Vokietiją. Tuo tarpu krašte buvo
juntamas didelis poreikis kokybiškų,
gatavų produktų, tokių kaip radijo
aparatai, skalbimo milteliai, automo-
biliai... Mūsų šalis buvo jau na, o pra-
monė dar neišsivysčiusi, tad visas šias
„gėrybes” reikėjo importuoti... Ir čia,
spėju, padirbėjo apsu kresni lietuviai ir
dar apsukresni žydų kilmės lietuviai.

– Beje, ar daugumas minėtų bendro-
vių ir dabar prekiauja Lie tuvoje?

–Taip, visus šiuos prekių ženklus
ir dabar galime sutikti Lietuvoje. Tik
dabartiniai prekių platintojai yra vi sai
kiti žmonės. Gal kiek apmaudu, kad la-
bai mažai tų platintojų žino apie savo
importuojamų prekių isto riją Lietuvoje
– su tuo man teko su sidurti ieškant rė-
mėjų knygai, visi atstovai buvo labai
nustebę. Tačiau dabar, manau, situa-
cija kiek pasikeis.

– Kuris skyrius labiausiai Jus, kaip su-
darytoją, domina? O kokia anuometinės rek-
lamos sritis buvo blankiausia?

– Negalėčiau išskirti vieno sky-
 riaus, mat man iš esmės labai patinka
tarpukario reklama. Galbūt dėl ar šios
to meto tabako fabrikų konku ren cijos
šios grupės reklamos išskir tinai įdo-
mios. Pakankamai reta buvo maitini-
mo įstaigų/restoranų reklama. Kiek
pamenu, tai buvo daž niau siai teksti-
niai skelbimai, mažai įvaizdinių nuo-
traukų ar iliustracijų, gal dėl to ir
šios kategorijos skyrius knygoje trum-
piausias.

– Šio albumo skaitytojas su pažindina-
mas su iškiliais lietuviškosios reklamos kū-
rėjais – Vy tautu Bičiūnu, Adomu Smetona,
Telesforu Kulakausku, Vsevolodu Dobu-
žinskiu, Vytautu Kazimieru Jonynu, Jonu
Juozu Burba bei Gerardu Bagdonavičiumi.

Visi – kauniečiai, išskyrus šiaulietį Bag do-
navičių. Ar tai reiškia, kad rek lama išskir-
tinai buvo kuriama Laikinojoje sostinėje?

– Čia tiksliau galėtų pakomentuo-
ti dailės istorikė, prof. Giedrė Jan kevi-
čiūtė. Bet sutikčiau, kad reklama dau-
giausiai buvo kuriama Kaune. Mat
Laikinojoje sostinėje koncentra vosi
tiek reklamos užsakovai, pramoni-
ninkai ir verslininkai, tiek kū ry bi-
ninkai. Esu aptikęs skelbimų, jog čia,

Kaune, beje, mano paties lankytoje
Vinco Kudirkos mokykloje, buvo ren-
giami dekoratoriai, reklamos kūrėjai!

– Tačiau pačiuose skelbimuose nesi-
mato nei jų parašų, nei monogramų ar ini-
cialų? Lietuviškas kuklumas? Ar baimė
prisipažinti pardavus „dūšią” verslo pasauliui
už keliolika litų? Ar įmanoma pri skirti vie-
nos reklamos autorystę konkrečiam daili-
ninkui?

– Priskirti autorystę tikrai sun ku,
galima bandyti nustatyti tik gerai ži-
nant vieno ar kito autoriaus stiliaus
bruožus. Dailėtyrininkė Giedrė Jan-
kevičiūtė šioje kolekcijoje atsa kingai
priskyrė tik iki 20 autorysčių, o ji vie-

na iš nedaugelio šios srities žinovų.
Sunku pasakyti, ar kuklumas neleido
pasirašinėti kurtų reklamų. Man, be-
vartant to meto periodiką, susidarė
nuomonė, kad lietuviai ne buvo labai
kuklūs – atvirkščiai! Žiū rint į rekla-
mas, jie buvo nepadoriai pagyrūniški
ir, be to, tikrai žinojo aksiomą „sex
sells”. Spėju, kad „lietuviškas kuklu-
mas” gimė iš po griežto Sovietų Są-
jungos diržo.  Manau, tai nė ra natūra-

lus mūsų tautos bruo žas... Kaip knygoje
pamini Giedrė Jankevičiūtė, „Lietuvos
visuomenė, beje, kaip ir kitų europie-
tiškos kultū ros šalių žmonės, bet skir-
tingai nei JAV piliečiai, vartojimo ska-
tinimo do rybe nelaikė.” Galbūt tai
būtų atsakymas į Jūsų klausimą.

Patriotiškumo – nė kvapo!

– O gal dauguma tų skelbimų atkelia-
vo iš Vakarų ir vietinės redakcijos tik lietu-
višką tekstą „priklijuodavo”?

– Būdavo ir taip... Štai „Wrigley’s”
skelbiamos žinutės buvo beveik iden-
tiškos tiek anglų, tiek lietuvių kalba.
Galima daryti prielai dą, kad dauguma
užsienio prekių rek lamos buvo adap-
tuotos lietuviui. Ve džiau knygos sta-
tistiką, joje pasirodė 30 proc. užsienio
produktų reklamų ir 60 proc.lietuviškų
produktų reklamų, tad 60 proc. buvo
tikrai lietuvių kurtos reklamos – tiek
vizuali dalis, tiek šūkiai...

– Nors ketvirtame dešimtmetyje Lie-
tuvoje vyravo šūkis „Pirkime tik savo kraš-
to gaminius” patriotiškumo anuometiniuo-
se skelbimuose beveik nebuvo – nebent vo-
kiškų „Telefunken” radijo imtuvų reklama su
užrašu „Mamyte, klausyk, čia Vilnius”...

– Taip, atrodo „Telefunken” apa ra-
 tas turėjo priartinti lenkų užimtą Vil-
nių prie šiam miestui ilgesį jau čiančio
lietuvio. Puikus ėjimas. Išties patrio-
tiško turinio skelbimų nebuvo labai
daug, bet pasitaikydavo – „Vi soje Lie-
tuvoje skalbiama tik su ‘Snaige’”, „Savo
neišbandęs, svetimo negirk!”, „Šie visi
piliečiai jau įsitikino, kad jokia užsie-
ninė medžiaga nepakeičia ‘Drobės’ ga-
minių” ir kt.

– Tačiau humoro reklamose ne stokoja-
ma – kad ir amerikietiš kų miltelių kiaulytėms
„Neli”  ar batų tepalui „Pasaka”!

– Pritariu! Tarpukario reklama
nestokojo geros nuotaikos. Versdami
puslapius pastebėsite, jog apie 90 proc.
reklamose vaizduojamų personažų
šypsosi. Reklamose sutinkamos ei-
liuotos dainelės, šmaikštūs gami nių pa-
vadinimai, pvz., tabakas „No riu mie-
go”.

Nukelta į 14 psl.
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PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

bEnDrA PrAKTiKA 

ODOS liGŲ SPECiAliSTAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSiES, GErKlĖS liGOS 

STUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S k y T R I P . n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastiswww.draugas.org
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eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
25 e Washington, Ste1121, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAnTŲ GYDYTOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

PiLnA dAnTŲ PRieŽiŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGoS

PeRKA

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsily-

ginsiu. Tel. 630-340-9604

Ūkininkas Lietuvoje perka arba išsinuo-
moja žemės ūkio paskirties že mę. Jei man
netiks, pasiūlysiu pirkti kitiems ūkinin-
kams. Apmo kėjimas per banką. Tel. Lie-
tuvoje +370-650-20755, Rolandas

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

Remkime 
Draugo fondą
www.draugofondas.org

Sudoku Nr. 92
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
 čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

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

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

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

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

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

GeGužė
Čikaga (IL)
Gegužės 10 d., sekmadienį: 11:30 val. p.
p. Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”
kviečia visus į dainininkės Juditos Leitaitės
ir pianistės Rūtos Mikelaitytės-Kašubienės
koncertą Lietuvių dailės muziejuje PLC
Lemonte.

Gegužės 15 d., penktadienį: 7 val. v. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
South Pulaski Road, Chicago, IL) Ina Va-
siūnaitė skaitys paskaitą „Radijas ir televizija
– tiesioginis eteris į praeitį”. Bus rodomi do-
kumentiniai kadrai iš Anatolijaus Šluto
archyvo, filmukas „Vasario 16 minėjimas”.
Vaišės.

– Lietuvių Operos Čikagoje spektaklis ,,Pa-
ganini” neįvyks. Daugiau informacijos – tel.
773-547-0520, 708-692-8934.

Gegužės 23 d., šeštadienį: nuo 9 val. r. iki
4 val. p. p. PLC Lemonte vyks vaikų-jaunių
krepšinio turnyras. Po jo – tritaškių meti-
mo turnyras ir diskoteka vaikams.

Gegužės 31 d., sekmadienį: 12 val. p. p.
Jaunimo centro Moterų klubas kviečia
mielinių blynų priešpiečių Centro kavinė-
je. 

– Pasaulio lietuvių centras (PLC) kviečia na-
rius, rėmėjus ir svečius į PLC metinį susi-
rinkimą. Registracija 11 val. r., susirinkimas
12:30 val. p. p. Bus aptariama praėjusių-
jų metų veikla, dabartinė Centro padėtis
ir planai ateičiai. Susirinkimas vyks PLC Lie-
tuvių Fondo salėje. Daugiau informacijos
tel. 630-257-8787.

– Donato Janutos knygos ,,Lietuviški ta-
kai” pristatymas vyks 1 val. p. p. Willow -
brook Ballroom, ,,Bunkeryje”, 8900 Archer
Ave, Willow Springs, IL. Vaišės.

Rytų pakrantė
Gegužės 9–10 d., šeštadienį-sekmadienį:
Catonsville, MD, vyks 43-asis metinis Bal-
timorės lietuvių festivalis. Laukiame jūsų
abi dienas nuo 11 val. r. iki 6 val. v. Ca-
tonsville Armory, adresu 130 Mellor Ave-
nue, Catonsville, Maryland. Daugiau in-
formacijos – ,,Facebook” puslapyje Balti-
more. Lithuanian. Festival; el. paštu: Bal-
timore.lithuanian.festival@gmail.com; 
www.lithuanianfestival.org/

Gegužės 15 d., penktadienį: 6:30 val. v.
kviečiame į susitikimą su Lietuvos Sąjūdžio
kūrėju ir vėliau Lietuvos saugumo įkūrėju
ir vadovu Artūru Skuču. Bus pristatyta jo
knyga ,,Pėstininkams svarbiausia buvo
valstybė”. Susitikimas vyks SLA patalpose,
adresu 307 W W 30th Street, New York, NY
10001.

Gegužės 16 d., šeštadienį: 7 val. v. SLA pa-
talpose, adresu 307 W 30 Street, New York,
NY 10001 vyks susitikimas su kino režisiere
Marija Stonyte. Bus rodomi jos filmai
,,Kelių eismo taisyklės”, ,,Kalnai, kalnai” ir
kt. 

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

BIRžeLIS
Čikaga (IL)
Birželio 6 d., šeštadienį: JAV LB Vidurio vaka-
rų apygardos metinis suvažiavimas vyks  PLC Le-
monte, Maironio lituanistinės mokyklos di-
džiojoje salėje #121, prie rytinio įėjimo (e). Re-
gistracija – 9:30 val. r. Suvažiavimo pradžia – 10
val. r. Maloniai kviečiame atvykti.

Birželio 13 d., šeštadienį: PLC golfo turnyras Old
Oak Country Club.

Rytų pakrantė
Birželio 5–7 d., penktadienį – sekmadie-
nį: Cherry Orchard festivalyje New York City
Center – Rusijos Valstybinio Akademinio
J. Vachtangovo teatro spektaklis ,,Nusi-
šypsok mums, Viešpatie”. Režisierius – Ri-
mas Tuminas. Penktadienį – 8 val. v., šeš-
tadienį – 2 val. p. p. ir 8 val. v., sekmadie-
nį – 2 val. p. p.

Birželio 6–7 d., šeštadienį-sekmadienį: Tal-
kos savaitgalis Neringoje. Apie savo daly-
vavimą prašome pranešti vedėjai Reginai:
regina@neringa.org arba tel. 978-582-
5592.  

Birželio 8 d., pirmadienį: university of Pitts-
burgh 9 val. r. prasidės šešių savaičių in-
tensyvūs lietuvių kalbos kursai, organi-
zuojami BALSSI (Baltic Studies Summer Ins-
titute). Vyks iki liepos 17 d. Adresas: univ.
Pittsburgh Summer Language Institute,
4400 W.W. Posvar Hall, 230 South Bouquet
Street, Pittsburgh, 15260, PA. 

LIePA
Čikaga (IL)
Liepos 5 d., sekmadienį: 2 val. p. p. uIC pa-
viljone Čikagoje vyks pagrindinis XX Šiau-
rės Amerikos Lietuvių dainų šventės ren-
ginys. Daugiau informacijos – svetainėje
https://www.dainusvente.org/lt/

RuGPJūTIS
Rugpjūčio 30 d., sekmadienį: PLC geguži-
nė Pasaulio lietuvių centre. Pradžia –
12:30 val. p. p. 

RuGSėJIS
Čikaga (IL)
Rugsėjo 27 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p.
PLC didžiojoje salėje įvyks Lietuvos Dukterų
draugijos iškilmingi metiniai „Rudens” pie-
tūs. 

SPALIS
Čikaga (IL)
Spalio 4 d., sekmadienį: ,,Draugo” kon-
certas ir metiniai pietūs Willowbrook po-
kylių salėje.

Spalio 17 d., šeštadienį: 6 val. v. Ateitininkų
namuose, Lemont, IL – Akademinio skau-
tų sąjūdžio Čikagos skyriaus metinė šven-
tė.  

LAPKRITIS
Čikaga (IL) 
Lapkričio 7 d., šeštadienį: Pasaulio lietu-
vių centre vyks tradicinis Lietuvių Fondo po-
kylis. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Lapkričio 8 d., sekmadienį: 1 val. p. p. Či-
kagos lietuvių moterų klubo rudeninis
pokylis Palos County Club, 13100 South-
west Hwy, Orland Park, IL.

Reklama
Atkelta iš 11 psl.

– Matome, kad lietuviškose reklamo-
se „veikdavo” pasauliniai personažai, tokie
kaip Walt Disney animacinių filmų herojus
Peliu kas Mikis (blakių bei kandžių nai kinimo
skystimas „Mi-Ki” bei sa charinas „Akis”). 

– Taip, lietuviai naudojosi gar  -
siais pasaulio animacinių filmų ir ne
tik jų herojais. Be Peliuko Mikio, daž-
nai sutinkamas kitas tarpukariu ypa-
tingai populiarus herojus – šuniu kas
Bonzo. Tabako ir papirosų fabrikas
„Zefir” šiuo vardu išleido papi rosus,
„Birutės” saldainių fabrikas – saldai-
nius. Kitas Šiaulių saldainių fabri-
kas „Rūta” pasinaudojo tuo me tu pa-
saulyje garsios aktorės Pola Negri
vardu. Lietuviškasis herojus rekla-
moje buvo tik vienas – Kipras Pet-
rauskas. Jo vardu pavadintas mui-
 las rinkoje buvo labai populiarus.
Tuo tarpu išpopuliarintų lietuviš-
kos animacijos herojų, panašu, nei
tuo met neturėjome, nei dabar.

Iškalbus viršelis

– Pakalbėkime apie albumo este-
tiką. Į akis iškart krenta nie kada ne-
matytas albumo įrišimo stilius. Kieno
čia nuopelnas?

– Tai nėra labai didelė naujovė.
Namuose turiu bent kelis tokio ri-
šimo leidinius. Galbūt iki šiol tokiu
būdu nebuvo išleistos populiares-
nės knygos, tad yra mažiau žmo-
nių, susipažinusių su šiuo rišimu.
Su di zai nerėmis diskutavom ir
svarstėm įvairius rišimo, viršelio
tipus ir po pieriaus variantus. Ne
vieną kartą visi lankėmės spaus-
tuvėse ir dėliojomės įvairias kom-
binacijas, galiausiai pasirinkom
šį derinį, kuris yra pakankamai no-
vatoriškas, tačiau puikiai dera su se-
noviniu knygos tu riniu. Beje, atviras
rišimas ne tik iš siskiria dizainu, bet ir
ypatingai pa togus vartant knygą. To-
kiu rišimu iš vengiama lapų bangelių
ir knygos atvartas tampa beveik plokš-
čias.

– Įdomus ir pats viršelio pie šinys, su-
kurtas pagal tarpukario papirosų „Mano bi-
čiulis” rekla mą.

– Miglė Rudaitytė mūsų pirmo
susitikimo metu pasiūlė šią idėją. Tie-
siai į dešimtuką – ji buvo priimtina vi-
siems! Ši reklama puikiai at kreipia dė-
mesį, o šūkis taikliai, pa gyruolišku sti-
liumi perteikia tarpu kario reklamos
nuotaiką. Išties buvo labai malonu
dirbti su „NEW!” rekla mos agentūros
komanda. Knygos dizaino darbai ėjo-
si labai sklandžiai, kokybiškai, ope-
ratyviai, vyravo gera ir darbinga nuo-
taika.

– Knygoje rikiuojasi visi da bartinės Lie-
tuvos rinkodaros specialistai, parengę įdo-
mius tekstus...

– Nesinorėjo, jog tai būtų tik iliust-
racijų rinkinys. Gal kiek per ba nalu?
Taip pat nesinorėjo, kad knyga taptų
ir pernelyg akademiška, skirta siau-
ram žmonių ratui (nors išties man
būtų buvę ir per sunku tokią pareng-
ti). Nusprendžiau kreiptis į reklamos
ir grafikos dizaino profesionalus, bei
paprašyti jų parašyti trumpus temos
aprašymus. Taip skai tytojas galės ne
tik smagiai pavartyti iliustracijas, bet
ir lengvu stiliumi šio to sužinoti apie
reklamą, juolab kad tekstus parašę
žmonės – tikros žvaigždės ir sektini pa-
vyzdžiai savo srityse! Aš labai džiau-

giuosi, kad jie visi sutiko prisidėti,
man buvo labai malonu su jais susi-
pažinti!

Reklama XXI amžiaus dvasioje

– Ar dabar Lietuvoje yra dizai no mo-
kykla, ruošianti reklamos dailininkus?

– Apie tokią negirdėjau, manau,
grafinio dizaino studentai tradiciškai
mokosi aukštosiose mokyklose ar ko-
legijose ir vėliau savo gebėjimus pri tai-
ko reklamos agentūrose. Tiesa, Lietu-
voje neseniai buvo įkurta rekla mos
mokykla „The Atomic Garden”, ku-
rioje galima pasirinkti keletą stu dijų
programų – reklamos kūrybą, projek-
tų valdymą ir skaitmeninę komuni-
kaciją.

– Ar yra savita lietuviška reklama?
– Manau, tiek tuomet, tiek dabar

ji yra daugiau ar mažiau savita. Rek-
 lama nukreipta į žmogų, o  amerikie-
tis, britas ir lietuvis dar vis yra gana
skirtingi, nors globaliame pasaulyje po
truputį tie skirtumai nyksta. Reklama
yra popkultūros dalis, profesionalioje
reklamoje nėra nemadingų dalykų,
tad panašių bruožų, stilistikos detalių
reklamoje galima aptikti tiek už At-
lanto, tiek Europoje, taip pat ir Lietu-
voje ar netgi kur nors Filipinuose.
Nors ne paslaptis, kad reklamų idėjos
šiais laikais dažnai kopijuojamos, bet
tai liečia ne tik Lietuvą, taip daro vi-
sas pasaulis. Čia, Lietuvoje, dirbančios
reklamos agentūros sukuria puikių,
kūrybingų ir kokybiškų reklamų. 

– Albumo tiražas – įspūdingas – net 2
000 egzempliorių! 

– Lietuvos mastu – tai nemažas ti-
ražas. Bet jis sparčiai nyksta, dau-
giau nei pusė knygų jau išgraibstyta.
Man regis, žmonės šią knygą pamėgo,
galbūt ne visi dar spėjo su ja susipa-
žinti.

– Kur išeivijoje gyvenantis knygos
mylėtojas gali įsigyti šį reto grožio albumą? 

– Netrukus turėsime knygos sve-
tainę – www.tarpukarioreklama.lt Kol
kas šis adresas nukreipia į knygos
„Facebook” paskyrą. Svetainėje bus
pateikta informacija, kaip knygą būtų
galima užsakyti į užsienį. O  tuo tarpu
susidomėjusiems siūlau rašyti laišką
adresu – tarpukarioreklama@gmail
.com, ir mes aptarsime, kaip knyga ga-
lėtų pasiekti įvairius kraštus.

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė patektų į ,,Renginių kalendorių”, informaciją siųs-
kite redakcijai adresu 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba el. paštu:
redakcija@ draugas.org.



15DRAUGAS 2015 GEGUŽėS 9, ŠEŠTADIENIS

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

DRAUgo FoNDAS

www.draugas.org/mirties.html

DRAUGO KALENDORIUS
www.draugas.org/kalendorius.html

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

„Saulutės” narei

A † A
REGINAI SNARSKIENEI

mirus,  reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jos šei-
mai ir artimiesiems.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis

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

  

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

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

taupaboston.com
(617) 269-1450

Lithuanian Federal 
Credit Union

Tęsiasi Draugo fondo
pavasario vajus

Šių metų kovą pradėtas Draugo fondo lėšų telkimo pavasario va-
jus baigsis birželio  pradžioje. Paaukojus bent 50 dol. yra gera
proga įsigyti isto rinę „Draugo” šimtmečiui išleis tą knygą.

Pavasario vajuje kol kas dau giausiai dalyvavo ilgamečiai Drau go fondo
rėmėjai, už ką jiems labai dėkojame. 

Kviečiame ir daugiau tautiečių prisidėti prie pavasario vajaus,
įver tinant tai, ką mes turime – įdomų „Draugo” laik raštį.  

Štai gautame laiške iš Lietuvos Šilutės mokytoja nuoširdžiai dėkoja
giminaitei Danutei už dovaną – „Drau go” prenumeratą, net jaučiasi
nenusi pelniusi tokios dovanos. Gerb. Danutė laikraštį užsako net
šešioms šeimoms Lietuvoje ir visi džiaugiasi tokia dovana: sužavėti
„Drau go” kokybe, įdomiais straipsniais.  

DF pavasario tęsiasi. Dar ne visi „Draugo” skaitytojai bei DF na-
riai, kuriems buvo pasiųsti vajaus laiškai, at siliepė į šio pavasario
vajų. Taip pat prašome ir visas lietuviškas organizacijas prisidėti prie
DF pavasario vajaus. Kviečiame visus atsiliepti su didesniu ar mažes-
niu įnašu, išrašant čekį DRAUGAS FOUNDATION vardu ir išsiunčiant
jį: Draugo fondas, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.

Marija Remienė             
DF tarybos pirmininkė

Su 250 dolerių:
Romualdas Veitas, iš viso 550 dol.,

Milton, MA

Su 100 dolerių:
Marija Remienė, garbės narė, iš

viso 8,300 dol., Westcherter, IL
Jonas ir Janina Mikulioniai, gar-

 bės nariai, iš viso 3,700 dol., Sterling
Heights, MI

Marija Vaitkienė, garbės narė, iš
viso 3,500 dol., Belleville, IL

Vytautas Mažeika, garbės narys,
iš viso 3,500 dol., Colbert, GA

Stasys ir Dalia Strasiai, garbės
nariai, iš viso 3,400 dol., Ann Arbor, MI

Genovaitė Juodikienė, garbės
narė, iš viso 1,300 dol., Lemont, IL

Aleksas ir dr, Danguolė Vitkai,
garbės nariai, iš viso 3,100 dol., Palos
Heights, IL

Česlovas Žilionis, iš viso 500 dol.,
Palos  Heights, IL

Su 50 dolerių:
Gražina Kenter, garbės narė, iš

viso 3,450 dol., Danbury, CT
Rimas ir dr. Pranė Domanskiai, iš

viso 625 dol., Western Springs, IL
Jolita Kavaliūnaitė, iš viso 100

dol., Barberton, OH
Zigmas Grybinas, iš viso 50 dol.,

O’Fallon, IL

Su 20 dolerių:
Jadvyga Savickas, iš viso 220 dol.,

Nashua, NH
Ona Rušėnienė, iš viso 410 dol., Pa-

los Hills, IL

Draugo fondo taryba visiems auko-
tojams nuoširdžiai dėkoja.

Draugo fondo pavasario vajaus įnašai

,,Draugo” 
prenumeratoriai

gali skaityti ,,Draugą” 
internete be jokio 

papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų 

parašyti apie tai 
administracijai: 

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

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” 

GREIČIAU!
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Solistės Juditos Leitaitės ir painistės Rūtos Mikelaitytės-Kašu -
bienės koncertas „Su meile” vyks sekmadienį, gegužės 10 d.,
12:30 val. p.  p. Lietuvių Dailės muziejuje PLC Le monte. Į labda-
ros koncertą visus ma loniai kviečia Lietuvos vaikų globos būrelis
„Saulutė”. Visų laukia puiki programa ir užkandėliai.

PAS mUS
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius gegužės 13 d., trečiadienį,
1 val. p. p. kviečia visus į Pasaulio lietuvių
centro Lemonte skaityklą, kur matysite
1965 m. režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus
filmą ,,Niekas nenorėjo mirti”.

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

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai gyvenan-
tiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Rose marie Ignash $8; tęsiant vaiko
metinę paramą Michael ir Nida Verachtert $360, Paulius ir Anne Sidriai $360, Joseph
ir Medra Mondro $360, Vincas Urbaitis $360, Kęstutis ir Audronė Skrupskeliai $360.
Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight orphan Aid”), 419 Freehauf St.,  Lemont, il 60439,
tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretijunelissbcglobal.net

Maloniai kviečiame
asmeniškai 

pabendrauti su knygos 

„LIETUVIŠKI TAKAI”„LIETUVIŠKI TAKAI”
autoriumi Donatu Januta.

Knygos pristatymas įvyks
sekmadienį, gegužės 31 dieną, 1 val. p. p.

Willowbrook Ballroom, 
„Bunkerio” salėje, 

8900 Archer Ave, Willow Springs, IL.

Prie vaišių ir vyno taurės 
Jūsų lauks įdomus pokalbis.

Rengėjai

Loreta Grybauskienė, Alė Lelienė, Rasa McCarthy ir Daiva Majauskienė – Dainų šventės
pokylio komiteto narės – jau dabar galvoja, kaip papuošti stalus ir kruopščiai tam ruo-
šiasi. Bilietus į Dainų šventės pokylį galima įsigyti svetainėje: dainusvente.org. 

Dainos Siliūnienės nuotr.

Ruošiamės Dainų šventei!

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

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

Lietuvių operos valdyba


