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Menas yra arba plagiatas, arba perversmas – Paul Gauguin

Parodos sėkmė – ir lietuvaitės
nuopelnas – 6 psl. 

Pagerbtas Alfred Senn 
atminimas – 8 psl.
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Kunigo apsisprendimas: 
Iš Lietuvos į Vatikaną keliauja pėsčiomis

JAV
gyvenanti
lietuvė labai
arti savo
svajonės!

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Per Atvelykį nemažas būrys tikinčiųjų į piligriminę kelionę
palydėjo Marijampolės švento Vincento Pau lie čio parapi-
jos kunigą vikarą Sla wo mir Krzysztof Brewczynski. Lenkų
kil mės kunigas, jau penkerius metus tarnaujantis šioje pa-
rapijoje ir puikiai išmokęs lietuvių kalbą, tikisi per beveik
tris mėnesius pėsčiomis pa siekti Vatikaną ir tokiu būdu įveik-
ti apie 2 200 kilometrų.

Balandžio pradžioje kunigas jau buvo nuėjęs pir-
muosius 100 kilometrų, o balandžio 14 dieną pasiekė už
350 kilometrų nuo Marijampolės esančią Lenkijos sosti-
nę Varšuvą. Pirmosiomis dienomis atrodžiusi labai sun-
ki keliautojo kuprinė jau ne taip slegia pečius. Pakeliui
kunigas sutiko daug geranorių žmonių, o pats netikė-
čiausias susitikimas įvyko vie noje Lenkijos pakelės de-
galinėje, kur užsipilti benzino į automobilį buvo  su stoję
Lietuvos vyskupai. – 11 psl.

Piligrimas tikisi pasiekti Vatika ną per
mažiau nei tris mėnesius. Kunigo maršrutas iš Marijam polės į Vatikaną.

Monika Juodeškaitė pernai dalyvavo Čikagos maratone ir įvykdė kvalifikaci-
nį normatyvą dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Asmeninio archyvo nuotr.

Kaunietė Monika Juodeškaitė, stu-
dijuojanti JAV, tikisi, kad galės
rungtyniauti Rio de Janeiro olim-

piados maratono varžybose. Olimpinį nor-
matyvą garsios lengvaatletės Ingos Juo-
deškienės dukra įvykdė jau pirmame jos gy-
venime maratone. „Dalyvauti maratono
varžybose man yra didelis malonumas.
Tačiau kančia yra pasiruošimas jam, nes
treniruotės tikrai nėra lengvos”, – sakė
lengvaatletė. Iki šiol Moniką buvo įprasta
matyti 3 ir 5 km bėgimo varžybose. Pernai
ji Čikagos maratoną (42 km 195 m) įveikė
per 2 val. 34 min. ir 29 sek. bei įvykdė kva-
lifikacinį normatyvą (2 val. 37 min.) daly-
vauti vasaros olimpinėse žaidynėse. Olim-
pinių žaidynių normatyvai jau pakluso
šešioms Lietuvos maratonininkėms, ta-
čiau į Rio de Janeirą dėl riboto kvotų skai-
čiaus galės vykti tik trys. – 2  psl.
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Lietuvos lengvosios atletikos fe-
deracija nutarė, kad atsižvelgiant į pa-
siektus rezultatus papildomos atran-
kos išvengs praėjusių metų pasaulio
čempionate 11-ąją vietą užėmusi Rasa
Drazdauskaitė bei 2013-aisiais 12-a
planetoje buvusi Diana Lobačevskė.
Trečia laimingąja taps ta sportininkė,
kurios rezultatas, pasiektas iki gegu-
žės 1 d., bus geriausias. 

M. Juodeškaitė University of  Ok-
lahoma įgijo sporto žurnalistės spe-
cialybę, dabar tęsia tarptautinio vers-
lo magistro studijas ir šią vasarą jau
turės magistro diplomą. ,,Liūdna, –
sakė Monika, – bet Lietuvoje sportas
daugeliui tautiečių reiškia tik krep-
šinį. Neturiu nieko prieš jį, tačiau
Lietuvoje pilna sporto talentų, o jų nie-
kas nežino ir nesidomi jų pasieki-
mais. Olimpinėse žaidynėse Lietuvai
medalius iškovoja įvairiausių sporto
šakų sportininkai: buriuotojai, irk-
luotojai, lengvaatlečiai, penkiakovi-
ninkai, plaukikai, dziudo sportininkai.
Pasirinkau sporto  žurnalistiką, kad
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Lietuvos Prezidentė viešėjo Vo-
kietijoje. Dalios Grybauskaitės
vizitas Vokietijoje daugiau nei

sėkmingas. Šiltus priėmimus jai su-
rengė ir Vokietijos kanclerė Angela
Merkel, ir Vokietijos prezidentas Joa-
chim Gauck. 

Lietuvos vadovė priimta ne pras-
čiau nei priimami pačių įtakingiausių,
galingiausių vokiečiams draugiškų
valstybių Prezidentai.

Be to, oficialusis Berlynas viešai, tarsi nuoširdžiai
tvirtino ir ateityje  išliksiąs strateginiu Lietuvos
partneriu, patikimu Lietuvos sąjungininku. Atmetant
protokolo įmantrybes, Vokietija žadėjo rūpintis Lie-
tuvos saugumu taip, kaip rūpinasi savuoju.  

Lietuvos Prezidentės spaudos tarnybos prane-
šimuose, pasakojančiuose apie D. Grybauskaitės
oficialią viešnagę Vokietijoje, taip pat gausu opti-
mizmo: „Lietuva ir Vokietija – kaip niekad artimos”.
Oficialiuose Prezidentūros pranešimuose rašoma:
Lietuvos   ir  Vokietijos  prezidentai   kalbėjo  apie „pa -
 ramos Ukrainos žmonėms svarbą”, pabrėžė, jog
„Vokietijos kariai padeda užtikrinti Lietuvos sau-
gumą”,   „Vokietija   išlieka  svarbi  ekonominė part-
nerė”...  Žodžiu,  svarbių, viltingų žodžių – užtekti-
nai.

Bet kokia tikroji vokiškų pažadų vertė? Ar ilgai
jų bus laikomasi? Kur dėti Vokietijos norus po Bal-
tijos jūra, apeinant gyvybiškai svarbius Lietuvos in-
teresus, tiesti Rusijai naudingus dujotiekius ir naf-
totiekius? Kaip vertinti Vokietijos užsienio reikalų
ministro pareiškimus, jog Berlynui metas atnaujinti
su Kremliumi tokį bendradarbiavimą, koks egzistavo
iki Rusijai užpuolant Ukrainą? Ar jau pamiršome to-
kio sukirpimo vokiečių politikus kaip Gerhard
Schröder, kurie iki šiol myli V. Putiną taip karštai,
kad labiau bičiuliautis, regis, jau nebeįmanoma? Kaip
apibūdinti Vokietijos politikų pastangas ignoruoti
Lietuvos prašymą jos teritorijoje dislokuoti ne sim-
bolinius, o užtektinai gausius ir rimtai ginkluotus
NATO dalinius, kad šie prieš kaimynines valstybes

kruvinas agresijas planuojantiems Rusijos strate-
gams taptų tikrai rimtu „galvos skausmu”? 

Taigi – ne viskas taip gražu, kaip norėtųsi. D.
Grybauskaitę laikau veltui žodžių nemėtančia Pre-
zidente. Jei jau pasakė, kad Vokietija – partnerė, va-
dinasi, Berlyną ir Vilnių tikrai sieja rimta bičiulystė,
bendri interesai. Nė minties negali būti, jog ryte iš-
tarusi žodžius „kaip niekad artimos”, vakare Pre-
zidentė persigalvojusi tvirtintų, esą „Vokietija vis tik
nėra artima Lietuvos partnerė”. D. Grybauskaitė ne-
panaši į socialdemokratų premjerą Algirdą Butke-
vičių, nuomonę kardinaliai keičiantį per parą ma-
žiausiai du sykius.

Tikiu ir tais Lietuvos bei užsienio politikos ap-
žvalgininkais, kurie savo tekstuose Vokietijos kanc-
lerę laiko viena rimčiausių ir atkakliausių agresy-
vaus Vladimiro Putino kritikių visoje Europoje.
Sakykim, žurnalo „Valstybė” redaktorius Eduardas
Eigirdas savo redaguojamame leidinyje ne kartą rašė,
jog kanclerė A. Merkel geriausiai iš Europos vado-
vų suvokianti Kremliaus keliamus pavojus bei V. Pu-
tiną be išlygų laikanti milžiniška grėsme, kurią bū-
tina tramdyti kaip įtūžusį bulių koridoje. 

Vokietijos prezidentas J. Gauck irgi neturėtų ža-
vėtis tarptautinius susitarimus laužančiu, kaimy-
nines valstybes puldinėjančiu, iš aukščiausiųjų tri-
būnų įžūliai meluojančiu buvusiu KGB karininku.
Esu skaitęs lietuvių kalba 2000-aisiais išleistą J.
Gauck knygą „Štazi bylos. Kraupus VDR paliki-
mas”. Sovietinės VDR slaptosios tarnybos bylas
nuoširdžiai tyrinėjęs buvęs kunigas J. Gauck ir bu-
vęs KGB karininkas V. Putinas – nesuderinamos as-

menybės.
Tačiau Vokietija – tai ir G. Schrö-

der, kurio vadovaujama Vyriausybė
2005-aisiais palaimino rusiškojo „Nord
Stream” dujotiekio tiekimą Baltijos jū-
ros dugnu grubiai pažeidžiant Lenkijos,
Lietuvos, Latvijos, Estijos interesus.
Būtent tas pats G. Schröder, pralaimė-
jęs rinkimus, tapo rusiškojo „Nord
Stream” dujotiekio patariamosios val-

dybos pirmininku, per metus uždirbančiu 250 tūkst.
eurų. Tas pats G. Schröder kritikavo Europos Sąjungą
(ES), esą Krymą okupavusi Rusija vis tik neverta eko-
nominių sankcijų.

Tokių šrioderių Vokietijoje esama ir daugiau.
Buvę Vokietijos kancleriai Helmut Schmidt (social-
demokratas) ir Helmut Kohl (krikščionis demokra-
tas) – V. Putino teisintojai bei užtarėjai. Kiekviena pa-
sitaikiusia proga jie stengiasi ...suprasti ne ES, bet
V. Putiną. Net dabartinis Vokietijos URM vadovas
Frank-Walter Steinmeier įrodinėja, jog su „Rusija
įmanoma susitarti prie derybų stalo”. Tarsi Vakarai
nė sykio nebūtų bandę su V. Putinu susitarti „gra-
žiuoju bei geruoju”.

Tad pritariu Simo Čelutkos straipsnyje „Spran-
gi puota” (žurnalas IQ) išdėstytai nuomonei, jog lie-
tuviai, kurie A. Merkel kritikuoja dėl požiūrio į pa-
bėgėlius, „neturėtų pamiršti, kad būtent Vokietijos
kanclerė yra stipriausia V. Putino tramdytoja Se-
najame žemyne”.

Bet kas nutiks, kai A. Merkel pralaimės rinki-
mus? Kas ją pakeis?

Buvęs ambasadorius Amerikoje Žygimantas
Pavilionis nuolat bara Lietuvą, kad ši elgiasi leng-
vabūdiškai, neieškodama ištikimų draugų Was-
hingtone. Ž. Pavilionio įsitikinimu, tik JAV gali
būti rimtas Lietuvos saugumo garantas. 

Puiki proga pridurti, jog ir Vokietija yra svarbus
Lietuvos  saugumo  garantas.  Ieškokime   draugų  ne
vien  Washingtone,  bet  ir Berlyne. Prezidentės vi-
zitas į Vokietiją byloja, jog Lietuva intensyviai ieš-
ko.

Ne viskas taip
paprasta
GINTARAS VISOCKAS

JAV gyvenanti lietuvė labai arti savo svajonės

ateityje, jei bus galimybė, Lietuvoje po-
puliarinčiau tas sporto šakas, kurioms
trūksta žiniasklaidos dėmesio.” 

Du kartus lydėjusi savo mamą I.
Juodeškienę į olimpines žaidynes Mo-
nika dabar pati yra labai arti tikslo tap-

ti olimpiete. Ją treniruoja University
of  Oklahoma lengvosios atletikos tre-
neris Dave Smith, kurio programa pa-
dėjo lietuvei pasiekti daug aukštų re-
zultatų ir nustebinti pačią save.

„Savaitraštis Kaunui” info 

Paskutinis maratono kelialapis į olimpiadą gali atitekti Oklahomoje studijuojančiai
Monikai Juodeškaitei. A. Pliadžio nuotr.
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Labai apsidžiaugiau, kai „Lietu-
vos ryto” skyrelyje „Bendrau-
kime” radau skaitytojos laišką,

kuriame ji papasakojo pajūryje – Šven-
tosios kopose – stovinčios dailininkės
Zuzanos Pranaitytės skulptūros isto-
riją. Iki šiol ji buvo vadinama „Žvejo
dukros” – tai trys sesutės, neva lau-
kiančios iš žvejybos grįžtančio tėvo.
Daugelis turistų, klaidžiojusių kopose,
įsiminė tą romantišką, 4 metrų aukščio
kompoziciją. Pasirodo, apie šį, 1982 m.
ant jūros kranto pastatytą, meno kūrinį
mes žinojome ne viską. Laiško autorė
Lina Wahl – užsienyje gyvenanti skulp-
torės dukterėčia – nutarė atskleisti tik-
rąją jo prasmę. Skulptūros istoriją iš te-
tos lūpų moteris pati išgirdo tik prieš me-
tus. 

„Aną pavasarį viešėdama Lietuvoje
lankiau tetą Zuzaną ligoninėje. Kalbė-
jome apie jos darbus. Tada ji pasakė, kad
jos skulptūra ‘Žvejo dukros’ – visai ne
žvejo dukros, o trys Baltijos valstybės. Ir
nurodė, kad Lietuva pavaizduota vidu-
ryje. Valstybės žiūri į Vakarus, ieško-
damos pagalbos vaduotis iš sovietų oku-
pacijos”, – laiške redakcijai rašė L. Wahl. 

Teta papasakojusi, kad šis kūrinys
iš jos pareikalavo daugiausiai jėgų, ji da-
riusi net devynis eskizus. Dukterėčia pri-
siminė, kaip teta kūrė „Žvejo dukras”
savo kūrybinėse dirbtuvėse Vilniuje,
prie Vilnelės – būdama paauglė ji jai po-
zavo. Po to maketas buvo vežamas į tuo-
metinį Leningradą, kur figūros buvo
išlietos iš metalo. 

Sovietmečiu dailininkė negalėjo at-
skleisti tikrosios kūrinio temos, nes to-
kiu atveju niekas jos idėjos nebūtų rea-
lizavęs, o pačiai dailininkei būtų tekę dar
ir nukentėti, tuo labiau, kad jos šeima
buvo tarp represuotųjų. „Jos brolis Ka-
rolis buvo sušaudytas būdamas vos 16
metų. O tėvas – mano senelis – buvo nu-
žudytas. Niekas niekada jo nerado. Mano
šeima sovietmečiu labai nukentėjo, dau-
gelis buvo išvežti į Sibirą, iš jų atimtas
turtas ir žemės. Tai pasėjo baimę, kuri
neleido laisvai kurti ir reikšti minčių”,
– sakė skulptorės dukterėčia.

Nors Z. Pranaitytė buvo kūrybinga
menininkė, bet matyt, jos pažiūros val-
džiai buvo nujaučiamos, nes ji taip ir liko
mažai žinoma, ir sovietmečiu jokių ap-
dovanojimų ar privilegijų  nėra gavusi.
„Ji nebuvo lojali tai sistemai, nepatai-
kavo, tačiau bijojo ir būti per daug atvi-
ra”, – rašė dukterėčia. Jos tetą labiausiai
įkvėpdavo šventųjų veidai. Tikėjimas
lydi ją iki šiol, o šiuo metu skulptorė gy-
vena vienuolyne Vilniuje.

Kodėl aš pradžioje sakiau, kad ap-
sidžiaugiau radusi šią žinutę? Ogi todėl,
kad pagalvojau, jog turėsiu progą papa-
sakoti kitą panašią istoriją, kuriai pa-
garsinti vis nerasdavau vietos. Ši istorija
yra kur kas tragiškesnė negu ką tik pa-
pasakotoji. Vilniaus Naujamiestyje, toje
vietoje, kur besibaigianti Jono Basana-
vičiaus gatvė suskyla į dvi gatves – Sa-
vanorių prospektą ir Konarskio gatvę,
tame trikampyje, yra parkelis (šalia gar-
siojo gėlių turgaus), o jame stovi labai
simpatiška, žaisminga ant medžio šakos
sėdinčio berniuko skulptūra. Ši skulp-
tūra irgi buvo pastatyta sovietmečiu. Vie-
šai buvo pranešta, kad autorius Rimas
Daugintis ją sukūrė pagal rašytojo Pet-
ro Cvirkos apsakymą „Lakštingala” (ir
skulptūra buvo pavadinta „Lakštinga-
la”). Apsakymo turinys maždaug toks:
pamiškėje, ant medžio šakos sėdi ber-
niukas ir švilpauja iš žilvičio pasidary-
ta dūdele. Jis esąs raudonųjų kareivių
būrio žvalgas ir žiūri, ar miško keliuku
nepasirodys vokiečiai. Atgimimo metais
nuo šios legendos buvo nuplėšta skrais-
tė, ir pasirodė, kad tas berniukas, sė-
dintis ant šakos ir žiūrintis į miško ke-
liuką, yra pats autorius vaikystėje, akis
pražiūrėjęs laukdamas, ar štai štai tame

miško kelelyje nepasirodys iš Sibiro
grįžtančios jo mamos siluetas...

Labai gaila, bet ši jautri istorija
dar ne visa. Ji baigėsi tragiška daili-
ninko mirtimi. 

Dailininkas Rimas Daugintis, že-
maitis iš Baublių, Kartenos vals-
čiaus, gimė 1944 m. gegužės 21 d., o
1990 m. gegužės 19 d. jis susidegino
prie Sovietų Sąjungos ir Vengrijos sie-
nos (palaidotas Vilniuje). Ką tik Ne-
priklausomybę paskelbusios Lietuvos

Dailininkų sąjunga jį buvo išsiuntusi į
Vengriją, į skulptorių simpoziumą Nyl-
redyhazoje. Jis važiavo sovietine „Lada”,
pilną prisikrovęs suvenyrų, medžiagų
būsimam darbui ir jau sukurtų savo
darbų, kad juos parodytų pasauliui. So-
vietų pasieniečiai prie sienos jį sustab-
dė ir neleido toliau važiuoti. Juk jis
buvo tos nepaklusnios Lietuvos pilietis
(jeigu ne banditas)! Susidūrimo su so-
vietiniais pareigūnais detalių niekas
nežino, nes dailininkas vyko vienas,
aišku tik tai, kad jautri menininko sie-
la neišlaikė – protestuodamas jis čia
pat apsipylė benzinu ir susidegino. Ap-
degęs daugiau nei 70 proc. kūno buvo nu-
gabentas į karo ligoninę, kur po poros
dienų mirė. 

Kai važiuoju namo iš Vilniaus cent-
ro namo, į savo miegamąjį Lazdynų ra-
joną, visada pasisveikinu su Rimo Dau-
ginčio berniuku, sėdinčiu ant šakos su
dūdele rankoje. Todėl ta miela ir graudi
istorija man vis dar nesibaigia. Be kita
ko, ji rodo, kokie mes iš sovietijos išėjo-
me suluošinti, lengvai pažeidžiami, ko-
kia suardyta buvo mūsų vidinė harmo-
nija. Ne visi galėjo pakelti tą dvipras-
mybę, arba greičiau – sovietinės tikrovės
beprasmybę. Ir tik nedaugelis kūrėjų
rasdavo būdą reikštis nelaužydami savo
principų ir išlikdami laisvi nelaisvėje,
kai daugelis nuėjo paprasčiausiu – pri-
sitaikymo keliu. Vienas iš tokių poetų,
kuriam pasisekė rasti literatūrinį raktą,
leidusį rašyti tikrus dalykus ir nebūti
nuskalpuotam, buvo poetas Marcelijus
Martinaitis. Jis 1977 m. išleido eilėraščių
knygą „Kukučio baladės” apie keistą,
naivų veikėją žemaitį Kukutį, kuris ir gy-
vas būdamas, ir numiręs galėjo šaipytis
iš tos beprasmiškos sistemos ir nebūti
nubaustas nei jis, nei jo autorius. Hero-
jus ir tragiškas, ir juokingas, kartais
kvailelis, šokinėjantis per istorinius lai-
kus, bet žiūrėk – ims ir tvos žodžiu taip,
kad maža nepasirodys. Ir ką tu jam?! Jis
– personažas. O čia melų pasaka.

Pats poetas, jis ir vienas Sąjūdžio kū-
rėjų, yra sakęs apie savo „Kukučio ba-
lades”: „Esant kitokiems laikams nie-
kada nebūčiau rašęs ir parašęs Kukučio
baladžių, kurios man yra labiausiai
biografiškos... Visa tai vyko sąmonės, įsi-
jautimų, vaizduotės lygmenyse, panai-
kinant ribas tarp galimo ir negalimo,
tarp laisvo ir uždrausto, vaikščiojant iš
mirties į gyvenimą ir atvirkščiai ir tokiu
būdu sukuriant negyvenimo, absurdiš-
kos laisvės iliuziją, kuri buvo įvairiau-
sių kompleksų bei neurozių šaltinis”.

O štai vienos Marcelijaus Marti-
naičio baladės – „Mano sugalvota pasa-
ka pakartam Kukučiui palinksminti“ –
ištraukėlė, kuriai nereikia komentarų –
viskas kaip ant delno:

Karučiuose – ant plunksnų – / veža
kvailių karalių / apsidairyti: / ar didelė
karalystė. /Pakelėm išrikiuoti / skambi-
na jam varpeliais, / dėkodami, / kad gali
jam skambint varpeliais... / Ir stebi ka-
ralius, / kaip vis tie patys / dėkoja kara-
liui už tai, / ką patys padirba, / dėkoja,
/ kad gali dėkoti, / skambindami varpe-
liais... / Tiktai keli pakarti / vejasi ka-
ručius, prašydami, / kad išduotų leidimą
numirti. / – Ne, – purto galvą karalius, –
/ tokia karalystėj tvarka: / pakartiems /
draudžiama mirti!

Anų laikų potekstės, 
arba kukučių baladės 
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Dailininkės Zuzanos Pranaitytės skulptūra „Žvejo dukros” Šventojoje, ant jūros
kran to, iš tiesų vaizduoja tris Baltijos seses, žvelgiančias į Vakarus ir ieškančias
pagalbos vaduotis iš sovietijos.                                                      www.palangatic.lt nuotr.

Skulptoriaus Rimo Dauginčio berniukas Vilniuje, J. Basanavičiaus gatvės gale, iš tie -
sų yra ne rusų žvalgas, kaip buvo manoma sovietmečiu, o našlaitis, laukiantis iš Si -
biro grįžtančios mamos.             Autorės nuotr.
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TELKINIAI

REGINA 

JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Sekmadienį, balandžio 17 d., Die vo
Apvaizdos lietuvių parapijos pa tal po-
se, Southfield, MI, vyko metinis Detroito
skyriaus Lietuvos dukterų draugijos
(LDD) susirinkimas, kurį ve dė draugi-
jos pirmininkė Ramunė Mikailienė. Tė-
vas jėzuitas kun. Lu kas Laniauskas, SJ
sukalbėjo atidarymo maldą. 

Savo pranešime R. Mikailienė pa-
sidžiaugė, kad į Dukterų drau-
giją įstojo 3 naujos narės. Tai ge-

ras ženklas – jaunesnės moterys do-
misi šia organizacija ir nori prisidėti.
Džiau giamės, turėdamos naujos ener-
gijos, naujų idėjų, – sakė R. Mikailie-
nė. Šiuo metu Detroito skyriui pri-
klauso 77 narės. Per šiuos metus toliau
tę si me savo kilnųjį darbą padėti mūsų
vargstančioms šeimoms čia ir ana-
pus Atlanto. 

Dalia Navasaitienė buvo pakvies-
ta vesti mirusiųjų narių prisiminimo.
Ji pasakė, kad nuo Lietuvos Dukterų
draugijos Detroito skyriaus įstei gimo
1975 m. daugiau negu 50 narių – mūsų
darbščiųjų bitelių – iš ke liavo amžiny-
bėn. Mirusioms na rėms prisiminti D.
Navasaitienė už degė žvakutę. Miru-
siuosius pagerbėme tylos minute. 

Sekretorė Nijolė Zelwinder per-
skaitė praėjusio susirinkimo (2015 m.
balandžio mėn. 26 d.) protokolą, kuris
priimtas be pataisų.

Pirmininkė R. Mikailienė prista-
 tė praėjusių metų veiklą. Lapkričio 8
d. Dievo Apvaizdos Kultūros centre
Lietuvos Dukterys suruošė labdaros
pietus, kuriuose dalyvavo daugiau nei
150 rėmėjų ir svečių. Labdaros die nos
pietų pelnas (831 dol.) buvo skiriamas
remti dvi daugiavaikes šei mas. Vienoje
šeimoje dvidešimt žmo nių gyvena
skurdžiomis sąlygomis keturiuose
kambariuose be patogu mų. Bute reikia
remonto, suremontuoti du langus,
trūksta patalynės ir rankšluosčių. Rei-
kia įrengti vonią, nes šeima neturi kur
praustis. LDD sumokėjo už 11 siunti-
nių persiunti mą ir dviejų buto langų
sutaisymą. Antrosios daugiavaikės
šeimos tėtis buvo atleistas iš darbo.
Lietuvos dukte rys šeimai nupirko šal-
dytuvą ir pa siuntė siuntinį. Taip pat
LDD prisi dė jo prie išlaidų, skirtų me-
dikamentams šios šeimos vaikučiams.
„Žibu rio” lituanistinės šeštadieninės
mo kyk los mokinukai ir jų tėveliai
dos niai aukojo vaikučiams rūbų ir
batų. Andrius Viskantas paaukojo 10
dėžių naujų rūbų vaikams ir suaugu-
siems.

Organizacija „Vaiko vartai į moks-
 lą” kreipėsi į LDD su prašymu padėti
46 vaikučiams iš „Vilties vėri nėlių”
vaikų dienos centro (Žemaičių Kalva-
rija, Plungės rajonas) paruošti kalė-
dines dovanėles. Lietuvos Dukte rų
draugijos narė Rūta Mikulionienė su-
organizavo „Žiburio” šeštadieni nės
mokyklos mokinius ir jų tėvelius, kad
jie prisidėtų prie Kalėdų dova nė lių.
Kvietė kiekvieno mokinuko šei mą nu-
pirkti dovanėlę vienam vaikui (ku-
rios vertė būtų apie 20 dol.) LDD su-
mokėjo už 5 dėžių persiuntimą. Para-
pijiečiai „Vilties vėrinėlių” centrui
taip pat paaukojo 565 dol.

Lietuvos Dukterų draugijos Detroito skyriaus metinis susirinkimas 

Vyksta Lietuvos Dukterų draugijos metinis susirinkimas. Pirminin kė Ramunė Mikailienė
skaito pra nešimą. R. Mikailienės asmeninio albumo nuotr.

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas”
buvo nusiųsta 1 700 JAV dol. parama
trims šeimoms, kurioms reikia skal bi-
mo mašinos, vaikams akinių, karšto
vandens katilo bei įvairių vaistų. 

Detroito LDD valdyba yra be galo
dėkinga „Žiburio” mokyklos moki nu-
kams, jų tėveliams bei parapi jie čiams
už talką ruošiant dovanėles, aukas ir
paramą bei dalyvavimą šiuo se labda-
ros pietuose! Padėka šeimi nin kėms
ir visiems prisidėjusiems prie popietės
rengimo.

Toliau pirmininkė R. Mikailienė
pranešė, kad buvo suruoštas sėkmin-

gas metinis priešvelykinis pyragų ir
tortų  išpardavimas,  kuris  davė arti
1 000 dol. pelno. Ši draugija tęsė finan -
sinę paramą šeimoms Lietuvoje ir
Detroito apylinkėje. Buvo rodomos
skaidrės ir papasakota apie šeimas, ku-
rias remiame Lietuvoje. Buvo gau ta
gražių atsiliepimų apie šią para mą, nes
narės, matydamos skaidres ir kokią pa-
galbą gauna šeimos, atidžiau vertina
mūsų projektus. Iš viso padė jome 7 šei-
moms Lietuvoje ir ke tu rioms šeimoms
Detroito apylinkėje. Iš viso buvo skir-
ta ir paaukota 2 800 dol. Iš laidotuvių
aukų buvo gauta 315 dol. Taip pat val-

dybos narės aplankė mūsų nares ligo -
ninėse, prieglaudose bei jų namuose.
Buvo išsiųstos svei katos linkėjimų at-
virutės. LDD rems vieną vaiką su ne-
galia vienerius me tus per organizaci-
ją „Saulutė”. 2016–2017 m. numatyta
vėl suruošti kelis labdaros renginius:
priešvelykinį py ragų ir tortų parda-
vimą, pietus ir kon certą. 

Iždininkės pranešimą skaitė val-
 dybos narė Izabelė Korsakienė.

Vyko rinkimai. Naująją 2016–2017
m. Lietuvos dukterų draugijos Detroito
skyriaus valdybą sudaro: pir mininkė
– Ramunė Mikailienė; vicepirmininkė
– Susan Bubnelienė; sekretorė – Nijo-
lė Zelwinder; iždinin kė – Patt Kaune-
lis; narės: Birutė Duncan, Regina Juš-
kaitė-Švobienė, Iza belė Korsakienė,
Rita Mitrienė ir Laura Alkevičius. 

Laura Alkevičius sukalbėjo susi-
 rin kimo užbaigimo maldą.

Šiame metiniame Lietuvos Duk-
terų draugijos susirinkime dalyvavo 29
narės.

Po susirinkimo vyko puikios su-
 neštinės vaišės. Lietuvos dukterys il-
gė liau pasišnekučiavo ir pasidalino
mintimis apie sėkmingą susirinki mą. 

Dirbkime ir gyvenkime pagal Lie-
 tuvos Dukterų draugijos šūkį: „Iš ties -
kime pagalbos ranką mūsų vargs tan-
tiems čionai ir Lietuvoje”.

Regina Juškaitė-Švobienė – valdy-
bos narė.

Knygą apie DP rašė amerikiečiams
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

„Jaučiuosi kaip klasės draugų susitikime”,
– šeštadienį, balandžio 16 dieną Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus surengta-
me knygos „Lost Birds” pristatyme juo-
kavo šio roma no autorė rašytoja Birutė
Putrius. 

Įsusitikimą su pirmąjį savo ro ma-
ną išleidusia autore susirinko
pil na salė skaitytojų. Dalis jų –

seni ra šy tojos draugai, su kuriais ne-
simatyta daugelį metų. Vieni susi-
tikimo da lyviai atsinešė jau anks-
čiau įsigytą ir jau spėtą perskaityti
romaną „Lost Birds”. Kiti stojo į eilę
prie stalelio, ant kurio puikavosi
šūsnis dar spaustuvės dažais kve-
piančių naujų rašytojos knygų. 

Jose – po Antrojo pasaulinio
karo iš sovietų okupuotos Lietuvos
į Ame riką pasitraukusių lietuvių
gyvenimo istorijos, sudėliotos į ro-
maną tar si iš atskirų pasakojimų.
Tačiau šių pasakojimų herojus sie-
ja kaimynystė ir panašūs jausmai
bei išgyvenimai. 

Suaugusieji nostalgiškai prisi-
mena gimtinę, ilgisi jos. Juk atvyku -
siems iš savų šviesių, gėlėmis apsta -
tytų namų, kuriuose valgyta iš por-
ce lianinių indų, sunku priimti nau-
ją gy venimą. Jame esi priverstas
glaus tis ankštame bute, dėvėti kaž-
kieno paaukotus nudrengtus dra-
bužius ir mokytis kalbėti svetima
kalba. Ta čiau atvykėlių augantys
vaikai smalsiai stebi naują šalį ir no-
riai mokosi joje pritapti. 

Rašytojos kūrybą trumpai prista-
tė Dalia Maciukevičius-Žygas. Pati au-
torė paskaitė vieną iš knygos sky rių –
„Lucy in the sky”. 

Kai kas iš susitikimo dalyvių apie
romano „Lost Birds” herojus klau sinė-
jo taip, tarsi kalbėtų apie se nus pažįs-
tamus. Tačiau Birutė Put rius patikino:
knygoje nėra nė vieno neišgalvoto per-
sonažo. Juos kurdama rašytoja sten-
gėsi sugalvoti naujus vardus, o savo he-
rojus apdalinti per kurtomis ir pa-
keistomis gyvenimo istorijomis. 

Nepaisant to, paaiškėjo neįtikėti-
 nų dalykų. Birutė Putrius sužinojo,
kad atsirado žmonių, turinčių ne tik

jos romano kai kurių herojų vardus.
Negana to, visai netyčia sutapo išgal-
 votų kūrinio veikėjų ir realių, au to rei
nepažįstamų žmonių kai kurios gyve-
nimo detalės. Rašytoja prisimi nė, kad
dar prieš išleisdama knygą, ji nuvyko
į Santaros-Šviesos suva žia vi mą. Ten
paskaitė ištraukų iš būsimo romano.
Pertraukos metu pažįstami jos ėmė
klausinėti, ar tikrai rašytojos vienu iš
herojų tapo žinomas lie tuviško laik-
raščio korespondentas. 

„Daugiausiai faktų ir prisimini mų
iš mano pačios gyvenimo yra pirmame
knygos skyriuje. Tikrai vai kys  tėje su
tėvais atkeliavusi į Ame riką, turėjau

Po susitikimo trumpam pokalbiui susėdo rašytoja Birutė Putrius (d.), muziejaus prezidentas
Stanley Balzekas, Jr ir direktorė Rita Janz. V. Petrauskienės nuotraukos



lia Sudavičius (vicepirminin kė); dr.
Paulius Mileris; Margarita Se deravi-
čiūtė-Hathaway; Indrė Seibuty tė; Asta
Šimbelytė-Reiff; Nellie (Nijo lė) Suda-
vičius-MacCallum (OSCA Ta rybos
narė).

Norinčius daugiau sužinoti apie
„Saulės tako” projektą, jį paremti
kvie čiame apsilankyti mūsų projekto
interneto svetainėse:

http://www.omahasistercities.co
m/pathofthesun/ 

https://www.facebook.com/Sau-
lesTakasOmaha/ 

Šis koncertas buvo paskutinis ir
vainikavo visus Kristinos Kuprytės pa-
sirodymus šios viešnagės Omahoje
metu. Į Omahą ji atvyko pagal „Eras -
mus” studijų programą. Būdama Šiau-
 lių universiteto Viešojo administra-
vimo katedros doktorantė, Kristi na tu-
rėjo galimybės savo mokslo ži nias
plėsti Nebraskos universitete Oma-
hoje (UNO), nacionaliniu mastu pri-
pažinto Viešojo administravimo mo-
 kykloje. Globojama mokslinės va dovės
dr. Carol Ebdon rinko empirinę me-
džiagą kultūrinių renginių organi za-
vimo srityje, užmezgė ryšius su Oma-
hos kultūros darbuotojais, eks per tais,
vadybininkais. Profesionali atlikėja
ir kanklių virtuozė, tarptauti nių kon-
kursų laureatė, koncerta vusi daugelyje
pasaulio šalių, ji taip pat turėjo gali-
mybę lietuvišką instrumentą ir mu-
ziką pristatyti Omahos miesto melo-
manams.  

Paskutinę savo kelionės Ameri ko-
 je dieną Kristina koncertuos Čika-
 goje. Norintys patirti jos muzikinį ta-
 lentą kviečiami gegužės 6 dieną, penk-
 tadienį, 7:30 val. v., atvykti į „Sie los”
galeriją Pasaulio lietuvių cen tre, Le-
monte. 

Daugiau informacijos apie Kris ti-
 ną Kuprytę ir video įrašus galima
rasti šiame internetiniame puslapyje: 

https://www.facebook.com/Kris-
tina.Kankles/
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DR. GEDIMINAS
MURAUSKAS

„Sielos muzika, kuri užburia ir
pa kelia į kitą egzistencijos lyg-
menį. Tikras stebuklas, kaip
vienas instrumentas gali skleis-
ti tiek skirtingų mu zikinių spal-
vų. Vienok tai arfa, tai gitara, tai
klavesinas, tai fortepijono tem-
bras”, – stebėjosi po koncerto
klau sytojai.

„Nuo seno kanklės
buvo siejamos su
dvasiniu pasauliu,

buvo tikima, kad tai šventas,
ritualinis instrumentas, skir-
tas gydyti žmogaus sielai”, –
taip lietuviškas kankles savo
soliniame koncerte pristatė
Kristina Kup rytė. Tai jau ne
pirmas Kristinos koncertas
Omahoje. Ji šiame mieste tam-
 pa vis labiau žinoma, kankles jai teko
pristatyti ne viename renginyje. Kris-
 tina koncertavo ir su Nebraskos uni-
versiteto Omahoje (University of  Ne-
b raska-Omaha, UNO) kameriniu or-
kestru, bet balandžio 16 dieną vy kęs
koncertas buvo kitoks nei visi. Ne-
braskos universiteto Strausso kon-
certų salėje vykęs renginys buvo skir-
tas „Saulės tako” – medžio skulptūrų,
sukurtų lietuvių liaudies tradicija,
an samblio projektui paremti.

Renginio organizatoriai – Oma hos
Susigiminiavusių miestų asocia cijos
(Omaha Sister Cities Associa tion)
„Omaha Friends of  Šiauliai” komite-
tas taip vykdė projekto prista tymo
bei lėšų rinkimo akciją. Oma hos „Lau-
ritzen Gardens” botanikos so de ku-
riamas lietuvių liaudies me džio skulp-
tūrų ansamblis, kuriame bus galima
grožėtis lietuvių skulpto rių, medžio
drožėjų, tautodailininkų darbais, su-
kurtais lietuvių liaudies pa sakų mo-
tyvais, laikantis lietuvių tautodailės ir
etnografijos tradicijų.

Koncerto pradžioje dr. G. Mu raus-
 kas padėkojo ypatingiems sve čiams
ir pristatė „Saulės tako” projektą spe-
cialiai tam režisieriaus Zigmo Ri pins-
kio sukurtu trumpametražiu fil mu.
Po šio pristatymo į sceną buvo kvie-
čiama solistė Kristina Kuprytė.  

Kristina koncerto metu pasakojo
apie lietuvišką ir užsieniečiams ma žai
žinomą instrumentą kankles, taip pat
pristatė savo atliekamus kūri nius, at-
skleisdama netikėtų detalių apie kom-
pozitorius ir atliekamų kū rinių už-
slėptą simboliką. Klausytojai buvo su-
žavėti Kristinos atlikimo tech nika,
muzikalumu ir virtuoziš kumu. Ste-
bino tai, kad atliekant žino mų pasau-
lio klasikų kūrinius, skambant nenu-
trūkstamai melodijai, jai te ko nuolat
tuo pat metu dirbti tech ni nį darbą
keičiant tonus ir pustonius. Neįtikė-
tinas vaizdas! Tiek daug judesių, o
muzika tokia melodinga ir skamba
nenutrūkstamai. Tai, be abe jo, ilgo
darbo, meilės instrumentui ir ypatin-
go talento rezultatas. Koncerto metu be

lietuvių kompozitorių skambėjo ir vi-
siems gerai žinomų pasaulio klasikų
kompozitorių C. Debussy, M. Ravel, A.
Hasselmans, M. Glinkos, Fr. Tarregos
kūriniai.  

Gausiai susirinkę žiūrovai plojo
atsistoję ir nenorėjo Kristinos paleis-
 ti nuo scenos, buvo įteikiamos gėlės. Dr.
G. Murauskas koncerto pabaigoje pa-
dėkojo susirinkusiems, parėmu siems
„Saulės tako” projektą, už da bar tinį bei
būsimą dosnumą, visiems nariams ir
savanoriams Omahos Su si giminiavu-
sių miestų asociacijos (OSCA) orga-
nizacijoje ir Nebraskos universiteto
(UNO) bei Omahos lietuvių bendruo-
menėse, padėjusiems or ga nizuoti kon-
certą.

„Saulės tako” lietuvių liaudies
medžio skulptūrų projektui vadovau-
ja Omahos Susigiminiavusių miestų
asociacijos (Omaha Sister Cities Asso -
ciation) „Omaha Friends of  Šiau liai”
komitetas. OSCA– „Omaha Friends
of  Šiauliai” komiteto nariai: dr. Gedi-
minas Murauskas (pirminin kas); Da-

juodaodį draugą. Jis gy veno kaimy-
nystėje. Taip pat, kaip ir romano herojė
Irena buvau gavusi dovanų lėlę – juo-
daodį berniuką”, – pri siminė Birutė
Putrius.

Rašytoja pasakojo, kad gyvenime
dirbo anglų kalbos ir literatūros mo ky-
toja. Ji nuolat troško rašyti. Todėl
lankė specialius užsiėmimus. Pra džio-
 je juose mokėsi rašyti scenarijus fil-
mams. Tačiau pasimokiusi porą me tų
nusprendė pradėti rašyti apsa kymus.
„Maniau, kad bus lengviau, tačiau
buvo dar sunkiau. Bet labai mėgau ir
norėjau rašyti, todėl pra džioje rašiau
tik sau”, – pasakojo Bi rutė Putrius.   

Autorė susirinkusiems pasakojo,
kaip kilo mintis parašyti romaną.
Kartą nuvykusi į Marquette Parką,
kur prabėgo jos vaikystė, rašytoja su-
 prato: šis rajonas smarkiai pasikeitė.
Nebeliko daugelio dalykų, kuriuos ji
prisiminė: tavernų, su jose sėdinčiais
tais pačiais lankytojais. Nebeliko tų
vograujančių viengungių, vaikus ste-
binusių keistomis pravardėmis ir dar
keistesne kalbos maniera. 

„Man pasidarė labai liūdna. Aš
pati iš savo vaikystės ir gyvenimo
Mar quette Parke prisiminiau daugy-
bę dalykų. Supratau, kad apie tai tu riu
parašyti romaną. Rašiau taip, kad jį ga-

lėtų skaityti ir amerikiečiai. Kad jie ga-
lėtų suprasti, ką išgyveno mūsų tau-
tiečiai, atvykę į svetimą šalį”, –  kalbėjo
Birutė Putrius. 

Vos pirmąjį savo romaną išleidu-
 si rašytoja netrukus žada skaitytojus
pradžiuginti antrąja knyga. Ji jau yra

sukūrusi istorinį dviejų tomų roma ną
apie Lietuvos knygnešius. Birutė Put-
rius tik keliais sakiniais pristatė savo
naują darbą. Jame tamsaus spau dos
draudimo laikmečio fone vystosi ro-
mano veiksmas ir dviguba meilės is-
torija. 

Kodėl buvo pasirinkta spaudos
draudimo tema? „Mano bočelis buvo
knygnešys, o tėtis – puikus pasakotojas,
daug apie bočelį pasakodavo. Tie pa-
sakojimai man įstrigo, norėjosi juos
įamžinti”, –  sakė Birutė Putrius.

Susirinkusieji kantriai laukė rašytojos autografų.

Kristina Kuprytė  pakerėjo Omahos  klausytojus

Kristina Kuprytė su Nebraskos universiteto kameriniu orkestru (UNO Chamber Orchestra).
D. Sudavičiūtės nuotr.
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Artėjant šeštam ir paskutiniam „Downton
Abbey” sezonui, šį žiūrovų pamiltą britų
teleserialą Čikaga didingai paminėjo Drie-

haus muziejuje. Parodoje „Dressing Downton:
Changing Fashion for Changing Times” rodoma
daugiau nei 35 laidoje matyti rūbai – visi sukurti
garsios Londono kostiumų firmos „Cosprop Ltd.”
Paroda suteikia galimybę naujai pažvelgti ne tik
į šio populiaraus teleserialo personažus, bet ir į tuo-
metinę XX a. pradžios Angliją. Eksponatai har-
moningai susilieja su nuostabia Driehaus muzie-
jaus aplinka – salonais, svečių kambariais, bib-
lioteka, valgomuoju bei miegamaisiais, kuriuose
gyveno šio dvarnamio pirmieji savininkai Nic-
kerson, o vėliau Fisher šeima. Šie namai buvo Či-
kagos aukštuomenės – „grietinėlės” traukos cent-
ras. Visi prašmatniausi „Vėjų miesto” socialiniai
pobūviai vyko šiame pastate – ties Erie ir Wabash
gatvių sankryža.

Na, o mums įdomu dar ir tai, kad prie šios uni-
kalios parodos svariai prisidėjo viena lietuvaitė –
Čikagoje gimusi, Giedrės ir a. a. pedagogo Juozo
Končiaus dukra Rūta Končiūtė- Saliklis. Nepaisant
itin didelio krūvio darbe, ši veikli muziejininkė,

Britai rado užuovėją istoriniame Čikagos dvarnamyje
Pokalbis su parodos „Dressing Downton” kuratore Rūta Saliklis

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

„Downton Abbey” – britų televizijos se-
rialas, „Gosford Park” kūrėjų darbas, sukurtas
kompanijos „Carnival Films” pagal Julian Fel-
lowes originalų scenarijų. Seriale atkuriama XX
a. pradžios Anglijos atmosfera tiek charakte-
ringais personažais, tiek aplinka, paliečiamos
technikos progreso (elektra, telefonas, auto-
mobilių atsiradimas buityje), moterų emanci-
pacijos, Pirmojo pasaulinio karo, ispaniškojo gri-
po epidemijos ir daugelį kitų temų. 2011 m. se-
rialas „Downton Abbey” buvo įrašytas į Guin-
nesso rekordų knygą kaip „kritikų labiausiai ap-
tarinėjamas serialas”.

Teleserialo siužetas prasideda 1912 m.
Anglijoje. Savo giminės dvare Downton, Yorks-
hire, gyvenančio grafo Grantham titulo įpėdi-
nis žuvo nuskendus „Titanikui”. Šeima laukia,
kad visas turtas ir kapitalai po grafo mirties per-
eitų jų vyresniajai dukrai. Tačiau visą gyvenimą
atidavęs savo dvarui grafas Robertas mano, jog
viskas turi atitekti tolimam giminaičiui – grafo
titulo įpėdiniui. Įdomu ir tai, jog seriale be
ponų vaizduojamas ir jų tarnų gyvenimas. Ant-
rojo sezono įvykiai klostosi jau Pirmojo pa-
saulinio karo fone.

tekstilės istorikė sutiko būti pakalbinta „Draugo”
puslapiuose.

– Rūta, kokiu būdu tapote šios parodos kviestine ku-
ratore (guest curator)? 

– Mes su Driehaus muziejaus direktore Lisa
Dubé-Scherr dirbome kartu „Allentown Art Mu-
seum” Pennsylvanijoje. Ten dirbau tekstilės ku-
ratore. Lisa man paskambino ir pasiūlė šį projek-
tą, nes prisiminė mano specialybę.

– Ar tai buvo Jūsų pirmoji pažintis su britų telese-
rialu „Downton Abbey”?

– Aš jau seniai žiūriu tą serialą. Net trejetą sy-
kių studijavau kiekvieną laidą, kad galėčiau iš-
analizuoti kiekvieno ekrane matomo kostiumo de-
tales.

– Ar tiesa, jog šios telelaidos apranga Jus labiau žavi,
negu pati to laikotarpio Anglijos istorija?

– Ne, atvirkščiai. Seniai susidomėjau šio lai-
kotarpio istorija. Negali išsamiai vertinti tų rūbų
grožio, jei giliau neįsigilini į ano laiko kultūrą –
meną, muziką, teatrą, baletą, literatūrą, poeziją bei
bendrą Anglijos ir Amerikos istoriją.

– Kol atkeliavo į Čikagą, „Dressing Downton” paroda
buvo rodyta ir kitur. Kuo tos parodos skiriasi viena nuo
kitos?

 – Kiekviena paroda skiriasi, nes patys muziejai
labai skiriasi. Driehaus muziejuje išdėstymas yra
intymus. Šio pastato kambariai apstatyti to lai-
kotarpio baldais, juos puošia menas. Čikagos pa-
rodos lankytojai gali arti prieiti prie pačių eks-
ponuojamų kostiumų. Dauguma muziejų šiame
krašte neturi tokių kambarių. Driehaus muziejus
įsikūręs iškilmingame dvarnamyje, kuris pri-
klausė čikagiečių Nickerson, o vėliau Fisher šei-
moms. Samuel Mayo Nickerson šį namą savo šei-
mai pastatė 1883 m. Projektavo žinomas architek-
tas Edward J. Burling. Apleidęs „First National
Bank of  Chicago” prezidento postą ir išėjęs į pen-
siją 1900 m. Nickerson pardavė savo įspūdingą
namą „Union Bag and Paper Company” prezi-
dentui Lucius George Fisher. Po jo mirties iškilo
pavojus, kad šis architektūrinis paminklas gali būti
nugriautas. Žymūs Čikagos magnatai, tarp jų ir Cy-
rus Hall McCormick II, William Wrigley, Jr., bei Ju-
lius Rosenwald, surinko reikalingų lėšų ir 1919 m.
įsigijo šį pastatą. Jį padovanojo „American College
of  Surgeons”. Šiame name iki 1965-ųjų buvo kole-
džo raštinės bei posėdžių salės. 2003 m. pastatas
buvo parduotas čikagiečiui verslininkui Richard
H. Driehaus, kuris nutarė šiam architektūriniam
paminklui grąžinti pirminę – Nickerson šeimos re-
zidencijos – išvaizdą. Po penkerių metų namas
buvo restauruotas. Dabar jis tapo Richard H. Drie-
haus muziejumi ir yra atviras visuomenei.

Rūta Saliklis (d.) su savo mama Giedre Končiene paro-
dos atidarymo metu.

Michael Monar /Richard H. Driehaus Museum nuotr.

,,Downton Abbey” 4-tas sezonas, 1921. Centre – aktorė Elizabeth McGovern Grantham grafienės Cora Crawley vaid-
menyje. ,,Carnival Films” / ,,Masterpiece” nuotr.

Šilkinė vakarinė Cora suknelė su originaliomis 3-čiojo
dešimtmečio detalėmis, siuvinėta deimantais ir auksu.  

,,Cosprop” archyvo nuotr.
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– Ar paroda dar bus rodoma kituose
JAV miestuose, o gal net kitose šalyse – kad
ir toje pačioje Anglijoje? 

– Paroda bus rodoma tik Ameri-
koje. Įdomu pastebėti, jog patys anglai
kur kas mažiau domisi teleserialo
„Downton Abbey” kostiumais negu
amerikiečiai. Iki šiol paroda buvo ro-
doma Biltmore muziejuje Asheville,
NC, Payne Art Gallery Oshkosh, WI,
Richmond Historical Society Rich-
mond, VA, ir dabartiniu metu Driehaus
muziejuje Čikagoje. Po to „Dressing
Downton” keliaus į Taft muziejų Cin-
cinnati, OH (liepa-rugsėjis), Istorijos
muziejų South Bend, IN (2016 m. spalis-
2017 m. sausis), Muzeo Museum and
Cultural Center Annaheim, CA (2017 m.
vasaris-gegužė), Cheekwood Art and
Gardens (2017 m. birželis-rugsėjis) bei
Lightner Museum St. Augustine, FL
(2017 m. spalis-2018 m. sausis).

– Ar buvo kliūčių rengiant tokio neei-
linio pobūdžio parodą Driehaus muziejuje
Čikagoje? 

– Reikėjo pritaikyti parodą prie
šio istorinio namo interjero. Kostiumų
atranka buvo ne tokia kaip kituose
muziejuose. Atitinkamai buvo ren-
giami nauji parašai po eksponatais.

– Parodoje puikiai atsispindėjo ne tik
tas Anglijos istorinis laikotarpis, bet ir me-
lodingai susiliejo su tuometinės Čikagos
grietinėlės aplinka. 

– Ačiū už komplimentą. Atskira-
me Driehaus muziejaus kambaryje
suruošiau papildomą istorinių nuo-
traukų parodą. Anuometinės madin-
gos Čikagos grietinėlės foto kadrų pa-
siskolinome iš Čikagos istorijos ins-
tituto. Norėjau, kad parodos lankyto-
jas matytų, kaip tuomet atrodė vieti-
niai čikagiečiai.

Vyro rūbai rodo, kiek 
jis uždirba, moters – kiek ji 

išleidžia…

– Esate tekstilės istorikė. Gal išskir-
tumėte savo mėgstamiausią eksponuojamą
rūbą šioje parodoje?

– Man labiausiai patinka suknelė,
kuria Lady Rose vilkėjo apsilankiusi
džiazo klube. Ta suknelė tikrai origi-
nali!

– Ar rodomi rūbai visiškai atspindi tik-
rąją tos epochos dvasią Anglijoje? 

Rūtos saliklis pRofesinis dosjė

Ph.D, tekstilė ir dizainas, 1995
University of Wisconsin – Madison
Disertacijos tema: Lithuanian Folk Cos-
tume: A Contested Symbol of Identity
MFA,  muziejininkystė, 1987
Syracuse University
BA, šiuolaikinis studijinis menas, 1984
University of Illinois at Chicago
Nuo 2011 m. parodų rengimo direktorė
San Luis Obispo meno muziejuje, San
Luis Obispo, CA
Rūtos profesiniai straipsniai (įskaitant lie-
tuviško meno temomis) publikuojami
įvairiose knygose, žinynuose, parodų
kataloguose. 

Taip, nors, atvirai pasakius, ta
dvasia labiau pritaikyta XXI a. žiūro-
vams.

– Parodos dalyviams dalinamos ausi-
nės, kuriose girdimos įvairios istorijos – ir
ne tik apie pačius rūbus. Čia prabyla tiek
„Downton Abbey” teleserialo aktoriai bei
rūbų projektuotojai.

– Manau, jog tai nemažai priside-
da prie mūsų parodos dvasios.

– Ar tiesa, kad su eksponatais keliau-
ja ir rūbų specialistė – siuvėja, kuri kiek-
viename mieste pritaiso iškritusius karo-
liukus ir pan.? 

– Taip, prieš atidarant naują pa-
rodą ji kiekvieną rūbą tvarko. Juk
gležni eksponatai pervežant neišven-
giamai nukenčia.

– Parodoje matomi gan trumpi, aiškūs,
taiklūs eksponatų užrašai. Kiekvienam
lankytojui įteikiamas ir parodos katalogas.
Ar ausinėse girdimi komentarai ir katalogas
yra Jūsų kūrybinis nuopelnas? 

– Turėjau pakeisti parodos eigą ir
pritaikyti kostiumus prie esamos erd-
vės. Tai darydama turėjau perrašyti
eksponatų tekstus. Driehaus muzie-
jaus vadovybė mane įvardijo šios
„Dressing Downton” parodos  kviesti -
ne  kuratore. Daugelis žurnalistų pra-
šė manęs interviu. Buvau plačiai ro-
doma per Čikagos televizijas. Pasipy-
 lė nepaprastai daug gerų atsiliepimų.
Nesitikėjau, jog „Vėjų miesto” media
taip nuoširdžai žavėsis šia paroda.

– Spaudos pranešimuose buvo rašoma,
jog  parodą  žada  aplankyti  daugiau nei
30 000 lankytojų. Ko gero, unikalus atve-
jis tokiam kameriniam pastatui, nepritai-
kytam tokiai masei žmonių? 

– Driehaus muziejaus darbuotojai
ruošėsi šiai parodai net dvejus metus.
Išsinuomojo „Murphy Auditorium”,
esantį šalia muziejaus. Galima perei-
ti iš tos salės tiesiai į muziejų. Salėje,
beje, buvo įrengtas angliškos arbatos
sodas bei dovanų parduotuvėlė. 

Laimė, deja, ne kiekvienam
nusišypsos

– Žinau, kad dar prieš parodos atida-
rymą, vasario 9 d., nebuvo įmanoma pri-
siskambinti į muziejų. Prieš šį pokalbį Jūs
minėjote, kad viena Amerikos lietuvaitė, šio
muziejaus tarnautoja, ištisomis dienomis at-

siliepia į žmonių, norinčių šią parodą ap-
lankyti, skambučius.

 – Beth Milašius turėdavo kasdien
atsiliepti į porą šimtų pasiteiravimų.

– Gal paroda Čikagoje bus pratęsta? 
– Ji jau buvo pratęsta iki gegužės

29-osios. Driehaus vadovybė parodos
daugiau nepratęs, mat Taft muziejus
Cincinnati mieste jau seniai pasirašė
sutartį ir laukia parodos. Po to eilėje –
kiti muziejai. 

– Ar dar įmanoma pakliūti į Čikagoje
veikiančią „Dressing Downton” parodą? 

Nelabai, bilietai jau seniai par-
duoti. Norintieji gali pabandyti nuva-
žiuoti į Driehaus muziejų, galbūt pa-
sitaikys neatsiimtas bilietas.

Arbata – kaip draugystė…
geriausia, kai ji tikra

– Pastebėjau, jog šioje parodoje ne-
trūksta lankytojų moterų, kurios pasipuo-
šia anų metų apranga, ypač skrybėlaitėmis.

– Jos yra šios telelaidos gerbėjos,
tačiau manykime, jog anuometine ap-
ranga jos susidomėjo  anksčiau nei Či-
kagą užvaldė britų serialas.

– Ar visi galėjo už papildomą (tiesa,
kiek solidžią – 55 dol.) kainą mėgautis ang-
liška arbata ir sausainiukais? Ar tai vyko ir
kitose vietose, kur buvo eksponuojama
„Dressing  Downton”? 

– Tai buvo Lise Dubé-Scherr idėja.
Ji susitarė su „Lettuce Entertain You”
restoranų tinklu, kad jie parodos metu
lankytojams pasiūlys tokį papildomą
malonumą. Pati Lisa planavo arbatos
sodelio interjerą. Šio muziejaus įkū-
rėjas Richard H. Driehaus labai do-
mėjosi šios parodos sprendimu. Gal
kiti muziejai, kuriuose dar vyks ši pa-
roda, ir pasiūlys lankytojams arbatos
puoduką, tačiau vargu bau, ar pri-
lygs tai autentikai, kuria galėjo pasi-
džiaugti Čikagoje veikiančios paro-
dos lankytojai.

– Ar Jums įstrigo koks nors išskirtinis
šios parodos lankytojo komentaras?

– Mano mamytė čikagietė Giedrė
Končienė kaip tik lankėsi parodos ati-
daryme. Ją sužavėjo Driehaus muzie-
jaus grožis ir kaip puikiai „Downton
Abbey” personažų rūbai derėjo su ap-
linka. Ypač jai patiko valgomasis, ku-
riame buvo matyti Lady Mary ir Matt-

hew drabužiai.

– Jūs šios parodos nelydėsite į kitas
vietoves. Gaila atsisveikinti su geru bičiu-
liu? 

– Žinoma. Turiu prisipažinti, jog
„Dressing Downton” kurį laiką valdė
mano gyvenimą. Todėl mielai grįžtu
prie savo įprastinių pareigų ir mo-
dernaus meno San Luis Obispo mies-
telio muziejuje.

Dieninė apranga, kuria filme vilkėjo Robert ir Cora Craw -
 ley (1-as sezonas). 

Crawley seserų kostiumai. Tarnaitės uniforma. Taip filme rengėsi aktorės Joanne
Froggatt (Anna Smith), Amy Nuttall (Ethel Parks), Rose Les-
lie (Gwen Dawson) ir Clare Calbraith (Jane Moorsum). 

Dieninė Violet Crawley, Grantham grafo
našlės (akt. Maggie Smith) suknelė (1-as se-
zonas). 
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Dr. Česlovas Laurinavičius.
A. E. Senn rašiniai pakeitė daug
stereotipų Lietuvos istorikų darbuose

Vienas žymiausių Lietuvos XX a. istorijos tyrinėtojų Alfred
Erich Senn objektyviai ir kritiškai žiūrėjo į savo tiriamąjį
objektą – Lietuvos istoriją, todėl gebėjo pakeisti daugybę ste-

reotipų, egzistavusių lietuvių istorikų darbuose. 
Tai labai nusipelnęs Lietuvai ir jos istorijos mokslui žmogus.

Be to, jis buvo tiesioginis gyvosios istorijos amžininkas. Vadinčiau
jį Lietuvos mylėtoju.

Žmogus, objektyviai ar subjektyviai praėjęs tokį savo gyveni-
mo kelią, kurį skyrė modernios Lietuvos istorijai, apšvietos epochos
lietuvių likimui. Pradedant XIX a. peripetijomis, baigiant Mi-
chailo Gorbačiovo, Boriso Jelcino laikais.

Istorikai, besidomintys A. E. Senn tyrinėjamu laikotarpiu, ne-
išvengiamai susiduria su jo darbais, straipsniais, kurių įvairiuo-
se leidiniuose yra labai daug. Tuos jo darbus iš skirtingų leidinių
vertėtų surinkti, tačiau jo palikimas egzistuoja, jis darė, daro ir da-
rys didelės įtakos.

Nors jo motina – lietuvė, pats save laikė amerikiečiu, ir tai jam
leido žiūrėti į tiriamąjį objektą – Lietuvos istoriją – tarsi iš šalies.
Tai suponavo objektyvumą. Mano supratimu, jo darbams žodis „ob-
jektyvumas” labai tiktų, bet dar yra ir kita sąvoka – „kritiškumas”.
Jis savo rašiniais stipriai pakeitė daugybę stereotipų, mitų, kurie
egzistavo ne tik lietuvių galvose, bet ir lietuvių istorikų darbuose.

Tas kritiškas impulsas pradžioje taip pat buvo priimamas labai
kritiškai, tačiau anksčiau ar vėliau visi buvo priversti sutikti, kad
jo teiginiai atitinka tikrovę. Buvo pradėta sekti jo teiginiais, juos
tobulinti.

Daugiau tokių objektyvumu pasižyminčių užsienio istorikų grei-
tai negalėčiau prisiminti. A. E. Senn šia prasme yra unikali ir la-
bai reikšminga figūra.

LRT.lt

NIJOLĖ ETZWILER

Balandžio 12 d. prof. Alfred Erich Senn
būtų sukakę 85-eri. Nors mylimas pro-
fesorius prieš mėnesį mirė, šeima ir
draugai Madisone tą dieną buvo susi-
rinkę švęsti ne tik jo gimtadienio, bet
ir jo gyvenimo. 

Prof. Senn, lietuvių-šveicarų kil-
mės JAV mokslininkas, baltis-
tas, Lietuvos mokslų akademi-

jos užsienio narys, vienas žymiausių
Lietuvos XX amžiaus istorijos tyrinė-
tojų, buvo žinomas ne tik Madisone,
bet ir Lietuvoje. Yra parašęs aštuonias
knygas, skirtas Lietuvos istorijai.

Šveicaro filologo, leksikografo
Alfred Senn ir lietuvės Marijos Evos
Vedlugaitės sūnus Alfred Erich Senn
1958 m. baigė Kolumbijos universite-
tą, apgynė daktaro disertaciją „The
Emergence of  Modern Lithuania”
(Lietuvos valstybės atkūrimas
1918–1920 m.), kuri 1959 m. buvo iš-
leista atskira knyga ir atvėrė angla-
kalbiams vakariečiams nežinomą Lie-
tuvos pasaulį. 1961–1965 m. jis buvo
Wisconsino universiteto istorijos dės-
tytojas, 1965–1967 m. – asocijuotas pro-
fesorius, 1967–1998 m. – Wisconsino-
Medisono universiteto profesorius,
vėliau – profesorius emeritas. 1996
m., 1999–2000 m. – Vytauto Didžiojo
universiteto vizituojantis profesorius. 

Madisone jis buvo veiklus „Vil-
nius Sister Cities”  organizacijoje – val-
dybos narys, pranešėjas, rėmėjas. Jo
dėka Madisone buvo surengta tauto-
dailės paroda „Sacred Wood”. Profe-
sorius Wisconsino universiteto bib-
liotekai dovanojo net tik savo knygų,
bet ir reikšmingų dokumentų, Lietu-
vos Atgimimo laikų spaudos – „Sąjū-
džio žinių” ir „Atgimimo” – komp-
lektus, meno kūrinių ir kt. Įvertinda-
mas prof. A. Senn veiklą Madisono me-
ras David Cieslewicz 2010 m. vasario
16-ąją paskelbė Alfred Erich Senn die-
na. 

Balandžio 12-ąją paminėjom ne tik
jo darbus, bet prisiminėme ir mielą jo
asmenybę. Žmona LaVonne nuošir-
džiai padėkojo visiems, kurie atvyko
jį pagerbti. Buvo pasidalinta šiltais
prisiminimais, papasakota gražių is-
torijų, ir jomis dalijosi ne tik vaikai ir
anūkai, kiti šeimos nariai, bet ir ko-
legos, kaimynai, draugai, studentai,
organizacijų bendradarbiai. Tą pačią
dieną Kaune kolegos Vytauto Didžio-
jo universitete taip pat buvo susirinkę
pagerbti mylimą profesorių.

„Madison Vilnius Sister Cities”
pirmininkė Daina Zemliauskaitė-Juo-
zevičienė parodė ir pakomentavo Lie-
tuvos televizijos filmą apie profeso-

Madisonas pagerbė profesorių Alfred E. Senn 

riaus veiklą. Nuotraukų ekspozicija
pasakojo apie jo gyvenimą, jo domėji-
mąsi sportu, istorija ir politika. Prie
jo išleistų knygų gulėjo trys jam su-
teikti garbės ženklai, tarp jų – Lietu-
vos valstybės apdovanojimas – Vy-
tauto Didžiojo ordino Karininko kry-
žius.

Sūnus Erich leido pasiklausyti
garso įrašo, kuriame jo tėvas su drau-
gais jaunystėje dainuoja gražias dai-
nas, o ir pats su trimis draugais tėvo
atminimui padainavo keletą dainų. 

Prof. Senn buvo ne tik moksli-
ninkas, profesorius, knygų autorius,
bet MVSC, CREECA ir daugelio kitų
organizacijų narys. CREECA žinia-
raštis taip pat gražiai pagerbė profe-
sorių. Jo mirtis yra didelis nuostolis
net tik šeimai, bet ir Madisono ben-
druomenei bei Lietuvai.

Iš k.: Eric Senn, Christina Senn, LaVonne Senn, Prezidentas Valdas Adamkus, Alfred Senn, Ann Senn ir Birutė Garbaravičienė.
Ann Senn archyvo nuotraukos

Vienas iš profesoriaus apdovanojimų – Vy-
tauto Didžiojo ordino Karininko kryžius.

Prof. Alfred Senn atminimo vakaro Madisone akimirkos. A. Senn  žmona LaVonne su vaikais ir anūkais. Tylos minutė šeimos rate. Laura Favill nuotraukos
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Alfred Erich Senn gimė 1932 m.
balandžio 12 d. ir mirė 2016 m.
kovo 8 d. 1961 m. jis pradėjo

dėstyti Wiscon sino universitete – Ma-
disone, Istorijos fakultete. Profesorius
Senn buvo ži no mas kaip Lietuvos ir Ru-
sijos istorijos tyrinėtojas. David McDo-
nald, Ru sų isto rijos katedros vedėjas
Wis con sino universitete – Madisone,
daugelį metų buvo profesoriaus Senn
kolega Istori jos fakultete. Profesorius
McDo nald ši taip prisimena savo kole-
gą: „Jis buvo produktyvus ir visapu-
siškas istorikas. Savo mokslinėje kar-
jeroje jis domėjosi plačiomis temomis
tada, kai istorijos profesija buvo pra-
dėjusi labiau vertinti siaurą speciali-
zaciją”. Profesoriaus Senn gausūs moks-
liniai darbai liečia įvairias temas, tarp
jų – lietuvių tautosaką, šveicarų-so-
vietų diplomati nius santykius, olimpi-
nes žaidynes, so vietinę Lietuvos oku-
paciją ir lietuvio dailininko ir kompo-
zitoriaus Mikalo jaus Konstantino Čiur-
lionio biografiją. Profesoriui Alfred
Senn 2016 m. ko vo 8 d. mirus, keletas
draugovės CREECA (Center for Rus-
sia, East Euro pe and Central Asia) na-
rių, kurie pažino profesorių Senn, no-
rėjo pasida linti mintimis apie savo ko-
legą, mokytoją ir draugą. Štai keli jų pa-
sisakymai.

„Su liūdesiu išgirdau, kad mūsų
mielas kolega ir draugas Alfred Senn
iškeliavo amžinybėn. Jį ypač vertinu
kaip mokslininką ir žmogų. Man bu vo
malonu su juo susipažinti, kai abu du
kelis metus kartu dirbome IREX (In-
ternational Research & Exchanges
Board) organizacijos atrankos komi te-
te. Jis taip pat parašė straipsnį apie
moderniųjų laikų olimpines žaidy-

 nes, kuris buvo išspausdintas mano re-
daguotame Minnesotos universiteto
Graikų studijų metraštyje (Mo dern
Greek Studies Yearbook). Jis ma no
kvietimu skaitė puikią paskai tą Min-
nesotos universitete, kur vyko konfe-
rencija apie XIX amžiaus Ru si jos meną
ir kultūrą. Daug iš jo iš mo kau. Vi-
suomet buvo malonu su juo bendrau-
ti. Jo sodrus juokas užkrėsdavo visus.
Tegul Alfred Senn ilsisi ramybėje. Te-
išlieka jo prisiminimas amžinai”.  

Theofanis G. Stavrou
Professor, Department of History

University of Minnesota

„1960-ųjų dešimtmečio viduryje
mano žmona Angela Mischke Pien kos
ir aš buvome magistrantai Wis consino
universitete – Madisone ir abu du įsi-
gijome Rusų pasaulio studijų komite-
to (Russian Area Studies Committee)
atestatus. Mes pažinome ir gerbėme
profesorių Senn, kuris bu vo to ypa-
tingojo komiteto narys kar tu su kitais
žymiais mokslininkais, tarp kurių
buvo John Armstrong (poli ti niai
mokslai), David Granick (ekono mika),
Michael B. Petrovich (istorija), J. T.
Shaw (slavų kalbos) ir Robert Taafe
(geografija).  

Tai buvo nepaprasta, tarpdiscip-
lininė programa, CREECA progra-
mos pirmtakas. Ši programa buvo
modelis man ir mano kolegoms Wis-
 consino universiteto – Milwaukee isto -
rijos, slavų kalbų ir geografijos fa-
kultetuose, kai 1970 metais tame uni  -
versitete organizavome savo Rusi jos ir
Rytų Europos studijų komitetą ir at-
estacijos programą.  

Donald Pienkos
Professor Emeritus, 

Department of Political Science
University of Wisconsin-Milwaukee

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOJAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

Profesorių Alfred Senn prisiminus

„Aš su profesoriumi Senn susipa-
 žinau, kai buvau jaunas magistrantas,
atvykęs iš Rytų Europos. Jis vi suomet
palaikė mano studijas. Aš tuo metu sie-
kiau politinių mokslų dakta rato, bet
kartu mokiausi istorijos. Jis buvo uo-
lus slaviškų ir Rytų Europos bei kitų
sričių studijų rėmėjas. Jis tu rėjo gerą
humoro gyslelę ir visus ma loniai pri-
imdavo. Aš jį prisimenu su meile. Jis
buvo vienas įžymiųjų isto rijos discip-
linos mokytojų, kuriam tin ka ‘guru’
etiketė. Istorijos fakulte te jis užėmė
reikšmingą vietą”.

Tomasz Inglot
Director, International Relations Program

Professor, Department of Government
Minnesota State University 

David McDonald toliau prisimena:
„Labiausiai atmintina – tai Alfred
Erich Senn pasišventimas savo pa šau-
 kimui, jo humoro gyslelė, pagrįsta
moksliniu skepticizmu, kuris jį įga lino
tinkamai vertinti istorinius duomenis.
Tos ypatybės jam ypač pa dėjo supras-
ti ir įvertinti tuos pasikei ti mus, kurie
įvyko tiek jo profesinėje aplinkoje,
tiek ir toje Europos dalyje, kurią jis stu-
dijavo. Jis suprato Šalto jo karo su-
skaldytą ir ideologijomis per sunktą pa-
saulį. Jis aprašė ir to ka ro žlugimą, ir
naujos tvarkos pasiro dymą. Jis buvo
50-ojo dešimtmečio akademinio pa-
saulio auklėtinis. Žvel giant atgal tas
akademinis pasaulis at rodo ramus ir
pernelyg savimi pa sitikintis. Senn mo-

kėjo prisitaiky ti prie pasikeitimų sro-
vių ir sūkurių, kurie tą akademinį pa-
saulį ir toliau tebeįtaigoja. Visuomet jo
įkvėpimo šal tinis buvo džiaugsmingas
ryžtas domėtis tuo, kas jam kelia smal-
sumą. Nepaisant to, kokios kliūtys
jam pa sitaikydavo ar kokį kitų abe-
jingumą jis patirdavo, jis ėjo savo keliu
ir džiaugėsi tuo keliu eidamas. Jo skai-
tytojai, studentai, draugai ir kolegos
gali naudotis gausiu jo palikimu.” 

Vertė Rimas Černius

Alfred Senn prie Danieliaus Dolskio skulptūros Laisvės alėjoje Kaune.

Profesoriaus palikimas ateities kartoms
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Rusijoje lietuvių bendruomenės vargsta  
Vilnius (LRT.lt) – Rusijos lietuvių

bendruomenės, įvairios Lietuvos drau-
gijos ir organizacijos neretai susiduria
su įregistravimo problemomis.
Nors joms ir netaikomas prieš ketve-
rius metus Rusijoje priimtas įstatymas,
nevyriausybines organizacijas trak-
tuojantis kaip užsienio agentes, kliū-
timi tampa vietos valdžia. 

Rusijoje aktyviai veikia devynio-
lika lietuvių bendruomenių, jos įre-
gistruotos skirtingais pavadinimais.
Pasak kai kurių bendruomenių atsto-
vų, jie jaučiasi kaip po padidinamuo-
ju stiklu.

„Rengiami oficialūs patikrinimai,
tikrinama dokumentacija”, – teigė
Vladivostoko lietuvių bendruomenės
pirmininkas Albinas Žalandauskas.

„Mes nieko  nebijome, veikiame
taip, kad manome. Už savo lėšas iš-

nuomojau patalpas, pasamdžiau mo-
kytoją, kuri moko lietuvių kalbos”, –
pasakojo Pavelas Paukštis, Smolensko
lietuvių bendruomenės pirmininkas.

Lietuvos ambasadorius Rusijoje
sako, kad lietuvių draugijų kol kas ne-
palietė prieš ketverius metus Rusijoje
priimtas įstatymas, reikalaujantis iš
užsienio finansuojamoms politinėms
nevyriausybinėms organizacijoms įsi-
registruoti kaip užsienio agentams, tie-
siog ieškoma būdų, kaip finansuoti lie-
tuvių bendruomenių projektus.

„Nevyriausybinės organizacijos
Rusijoje negali gauti tiesioginės pa-
ramos iš užsienio subjektų, nors nėra
paslaptis, kad Lietuva savo organiza-
cijas remia: ir švietimą, ir tremties vie-
tų įamžinimą”, – sakė Lietuvos nepa-
prastasis ir įgaliotasis ambasadorius
Rusijoje Remigijus Motuzas.

Vilnius (BNS) – Į Lietuvą sugrįžo
iš Izraelio dėl grėsmės nacionaliniam
saugumui išsiųsta Gabrielė Tervidytė.

„Man iš tikrųjų labai gaila, kad
žmogaus teisių aktyvizmas sukėlė tiek
baimės Izraelio valstybei, kad jie mane
paskelbė grėsme tautai, grėsme savo
visuomenei, grėsme savo valstybei”, –
teigė G. Tervidytė.

Ji sakė pastaruosius kelerius me-
tus vykdanti projektus Palestinoje,
dirba su nevyriausybinėmis organi-
zacijomis. Pasak G. Tervidytės, keli iš
jų buvo finansuoti Lietuvos Užsienio
reikalų ministerijos.

G. Tervidytė pasakojo, kad pa-
skutinio įgyvendinto projekto metu
dirbo su palestiniečių organizacija,
kuriančia technologijas, kurios pade-
da vaikams autistams.

Ji teigė esanti įsitikinusi, kad bū-
tent dėl visos šios veiklos Izraelio pa-
reigūnai jai uždraudė atvykti į šalį.

G. Tervidytė  Tel Avive buvo su-
laikyta praėjusį trečiadienį, balan-
džio 20 dieną.  

Jai uždrausta patekti į Izraelį, ne-

bent šios šalies Vidaus reikalų minis-
terija (VRM) suteiktų tam atskirą lei-
dimą.

Užsienio reikalų ministerija keti-
na siųsti notą Izraeliui, prašydama pa-
aiškinimo dėl Lietuvos pilietės sulai-
kymo. Lietuva yra viena iš tvirčiausių
Izraelio rėmėjų Europos Sąjungoje ir
paprastai nepalaiko palestiniečių ini-
ciatyvų Jungtinėse Tautose.

Klaipėda (ELTA) – Prasidėjus na-
vigacijos sezonui, į Kuršių marias ne-
toli sienos su Rusija buvo nuleisti ryš-
kiai geltonos spalvos plūdurai. 31 toks
plūduras mariose žymi kelių šimtų
metrų pločio valstybės sienos apsaugos
zoną, kuri yra prie pat Lietuvos ir
Rusijos valstybių sienos linijos. Į šią
zoną be pasieniečių leidimo įplaukti
draudžiama.

Šie plūdurai yra ir įspėjamieji
ženklai pramogautojams bei žvejams,
kad Kuršių mariose jie turi būti atidūs,

vengtų neteisėto patekimo į valstybės
sienos apsaugos zoną ir neteisėtai ne-
kirstų sienos su Rusija.

Valstybės sienos apsaugos tarny-
ba primena, kad Lietuvos piliečiai ir
užsieniečiai valstybės sienos apsaugos
zonoje gali būti tik su pasieniečių iš-
duotais vienkartiniais terminuotais
leidimais ir asmens dokumentais. 

Už neteisėtą buvimą  valstybės
sienos apsaugos zonoje numatyta ad-
ministracinė atsakomybė. 

Žagarė (LRT.lt) – Žagarės regio-
niniame parke įrengtas viešbutis vabz-
džiams. Taip tikimasi apsaugoti parko
biologinę įvairovę, o lankytojams su-
daryti geresnes sąlygas stebėti vabz-
džius. 

Pirmasis viešbutis vabalams re-
gioninio parko vyšnių sode pastatytas
prieš keletą dienų ir gyventojai jame
tik kuriasi. Pasak parko ekologų, vieš-
bučio reikšmė – pažintinė ir mokomoji.

Čia įsikurti gali pavieniui gyve-

nančios bitės, kamanės, vapsvos, dru-
geliai, plėšrūs ir medienoje gyvenan-
tys vabalai. Taip pat grybai, kerpės,
moliuskai, vėžiagyviai, vorai. Vietos
ras pelės, kartais – ir ežiai. Vieni gy-
vūnai čia maitinsis, antri – slėpsis ar
žiemos, treti – dauginsis. Tokie vabz-
džių viešbučiai populiarūs užsienyje.

Vabzdžiai sudaro net 90 proc. pa-
saulio gyvūnų rūšių. Iš viso šiandien
žinomų vabzdžių rūšių yra daugiau
kaip milijonas.

Jerevanas („Draugo” info) – Viso
pasaulio armėnai minėjo 101-ąsias Ar-
mėnijos genocido metines.

Nuo 1915 m. iki 1923 m. per turkų
Osmanų imperijos vykdytas masines
žudynes žuvo pusantro milijono ar-
mėnų, dar pusė milijono buvo pri-
versti ieškoti prieglobsčio kitose ša-

lyse.
Armėnų genocidą yra pripažinęs

Europos Žmogaus Teisių Teismas,
JTO Žmogaus teisių pakomisė, Euro-
pos Parlamentas, daugiau negu 20 ša-
lių, tarp jų ir Lietuva.

Nepaisant to, Turkija iki šiol ofi-
cialiai nepripažįsta armėnų genocido.

Washingtonas (ELTA) – JAV pre-
zidentas Barack Obama siųs dar 250 ne
kovinės paskirties karių į Siriją, kad
paremtų vietos karius kovoje su „Is-
lamo valstybe” (IS).

Tikslas – padrąsinti arabus suni-
tus prisijungti prie kurdų kovotojų
šiaurės rytų Sirijoje. JAV ne karinės
paskirties pajėgų skaičius Sirijoje pa-
kils iki 300.

JAV Prezidentas sakė, kad viena
kariuomenė negali išspręsti ypač kri-

tiškos situacijos Sirijoje, o daugelis
siunčiamo papildomo karinio perso-
nalo bus specialiųjų operacijų pajėgų
kariai. Tuo pačiu bus siunčiama ir šiek
tiek medicinos ir logistikos pajėgų.

Oficialiai šį sprendimą B. Oba-
ma pranešė balandžio 25 d. vizito Ha-
noveryje metu, kur su Jungtinės Ka-
ralystės, Vokietijos, Prancūzijos ir Ita-
lijos vadovais susitiko aptarti Sirijos
konflikto ir kitų užsienio reikalų klau-
simų.

Briuselis (LRT.lt) – Jungtinės
Valstijos nemato galimybės per kele-
rius artimiausius metus sutarti dėl
naujos NATO plėtros ir priimti Gruziją
arba Ukrainą, nes tai pakenktų Rusi-
jai.

JAV nuolatinis atstovas NATO
Douglas Lute sakė, kad tai nereiškia
Maskvos veto, bet paaiškino nenorą
plėstis būgštavimais, kad tai prisidėtų
prie Rusijos smukimo.

,,Jei pritartume prielaidai, kad
Rusija iš vidaus silpna ir nuolat smun-

ka, nebūtų protinga dar labiau stum-
tis į priekį dabar ir gal dar labiau tą
smukimą pagreitinti. Tad nemanau,
kad per artimiausius kelerius metus
būtų daug papildomos erdvės naujai
NATO plėtrai”, – sakė D. Lute.

NATO šalių vadovai dar 2008-ai-
siais įrašė, kad Gruzija ir Ukraina
taps Aljanso narėmis, bet net ir daug
karinių reformų įvykdžiusiai Gruzijai
pabrėžtinai vengia pateikti veiksmų
planą, kuris atvestų į narystę.

Washingtonas (ELTA) – Respub-
likonų kandidatai į JAV prezidento
postą Ted Cruz ir John Kasich susi-
vienijo, kad užkirstų kelią milijardie-
riaus Donald Trump išrinkimui par-
tijos kandidatu. Senatorius iš Texas ir
Ohio gubernatorius partijos suvažia-
vime Clevelande sieks atvirų tinkamo

kandidato rinkimų. 
D. Trump kandidatūra prezidento

rinkimuose prieš demokratų kandi-
datą lapkritį vyksiančiuose rinki-
muose būtų „neabejotina katastrofa”,
– rašė T. Cruz rinkimų kampanijos va-
dovas Jeff  Roe. 

Černobylio katastrofos metinės 
Kijevas (BNS) – Pa-

saulis mini 30-ąsias Černo-
bylio katastrofos – didžiau-
sios pasaulyje branduoli-
nės nelaimės – metines.

1986 m. balandžio 26 d.,
1 val. 23 min. vietos laiku
per saugumo patikrinimą
sprogo ketvirtasis 100 km į
šiaurę nuo Kijevo esančios
Černobylio atominės elekt-
rinės reaktorius ir į atmos-
ferą pakilo toksiški debe-
sys, pasiekę teritorijas nuo
Švedijos iki Graikijos.

Branduolinis kuras
degė 10 dienų, išmesdamas radiacijos
debesis, kurie užteršė iki trijų ketvir-
tadalių Europos. Tuo tarpu sovietų val-
džia nieko viešai neskelbė, tęsdama
tradiciją neinformuoti žmonių apie
tragedijas.

Pirmoji pavojų balandžio 28 d. pa-
skelbė Švedija, užfiksavusi nepaaiš-
kinamą savo radiacijos fono padidėji-
mą. Tuometinis Komunistų partijos ge-
neralinis sekretorius Michailas Gor-
bačiovas, Nobelio taikos premijos lau-
reatas, apie katastrofą viešai nepri-
pažino iki gegužės 14 d.

Maždaug 600 tūkst. vadinamųjų
likvidatorių, kurių dauguma buvo ka-

riškiai, milicininkai, ugniagesiai ir
valstybės tarnautojai, kone be jokių ap-
saugos priemonių – padėjo gesinti
reaktoriaus gaisrą.

Kiek žmonių, mirusių dėl radia-
cijos tomis baisiomis dienomis ir vė-
lesniais metais, skaičius tebėra smar-
kiai ginčijamas. 2005 m. paskelbtoje ir
prieštaringai vertinamoje Jungtinių
Tautų ataskaitoje nurodoma, kad Uk-
rainoje, Rusijoje ir Baltarusijoje dėl
šios katastrofos galiausiai gali mirti
„iki 4 tūkst. žmonių”.

Po metų aplinkosaugininkų grupė
„Greenpeace” apskaičiavo, kad dėl ra-
diacijos jau mirė 100 tūkst. žmonių. 

Izraelyje – nusikaltėlė, Lietuvoje – didvyrė

Valstybės siena mariose bus matoma

Žagarė įrengė viešbutį vabzdžiams 

Taip atrodė atominė elektrinė po sprogimo.   
lemonde.fr nuotr.

101 metai po armėnų genocido

Didinamos ne karinės paskirties pajėgos Sirijoje

JAV nemato galimybės plėsti NATO

Vienijamasi prieš D. Trump

Gabrielė Tervidytė sugrįžo į Lietuvą. 
„Facebook” nuotr.
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Vilkaviškio vyskupas Rimantas
Norvila bei Vilniaus vyskupas aug zi lia-
ras Arūnas Poniškaitis balandžio 11
dieną vyko į Lenkijos Gniezno mies te
rengiamas šios šalies krikšto 1050
metų paminėjimo iškilmes. Ke lias die-
nas vykusios iškilmės praėju sią savaitę
prasidėjo Gniezno kunigų seminari-
joje, o savaitgalį tęsėsi Poz na nėje. Šią
ypatingą sukaktį paminės ir popie-
žius Pranciškus, kuris liepą dalyvaus
Pasaulio jaunimo dienose Krokuvos
mieste.   

Išlydint kunigą S. K. Brewczyns ki
į Vatikaną, Šv. Vincento bažnyčioje
jis aukojo šventąsias Mišias, po kurių
gavo šios parapijos klebono prelato
kanauninko Juozo Pečiukonio palai-
minimą, jam buvo sukalbėta ir specia -
li malda.

„Turbūt daugelis iš mūsų žino,
kad pasaulyje piligrimai keliauja pės-
 čiomis. Lietuvoje anksčiau piligri mys-
 tė buvo labiau paplitusi, dabar ji išli-
kusi tik simboliškai. Kasmet piligrimai
iš Tytuvėnų pasiekia Šiluvą, taip pat
keliaujama pėsčiomis iš Aly taus į Pi-
vašiūnus, bet tai nedideli atstumai, 18–
20 kilometrų. 

Vasarą, liepos mėnesį, kai Mari-
 jam polėje vyksta palaimintojo arki-
 vys kupo Jurgio Matulaičio minėjimo
oktava, kasmet sulaukiame piligrimų

iš Lenkijos, Olštyno vyskupijos, o tai
jau ilgesnis atstumas – jie keliauja į
Aušros Vartus Vilniuje. Visi žinome,
kad Ispanijoje piligrimai keliauja šven-
to Jokūbo keliu į Santiago de Com-
postela miestą, tas kelias prasi de da dar
Prancūzijoje, keliaujama ten ir iš Por-
tugalijos, taip pat populiari yra pilig-
rimystė į Lurdo švento vę Prancūzijo-
je. Šįkart mūsų vikaras pasirinko daug
ilgesnę kelionę”, – sa kė tikintiesiems
J. Pečiukonis.

Jaudindamasis S. K. Brewczyns ki
kreipėsi į susirinkusius, sakyda mas,
kad jau iškart po praėjusių Ka lėdų in-
formavo apie savo sumanymą ir kle-
boną, ir Vilkaviškio vyskupą, pra  šyda-
mas trijų mėnesių atostogų to kiai ke-
lionei. Dvasininkai tam ne priekaišta-
vo, kunigas gavo ir savo vys kupo Len-
kijos Olštyno mieste leidimą, tad beli-
ko pasiruošti kelionei.

„Visi žinote, kad šiuos metus po-
 piežius Pranciškus yra paskelbęs Gai-
 lestingumo metais. Aš galvojau, ką
pats asmeniškai galiu padaryti, kokia
gali būti mano auka, ir nu ta riau, kaip
popiežius ir kviečia, aplan kyti Vati-
kaną, bet jį pasiekti pėsčio mis, o ne ko-
kiu nors transportu. Tai ir yra mano
auka, o kelionė svarbi man dar ir pa-
minint savo 35-ąjį gimtadienį bei de-
šimtmetį, kai buvau įšventintas kuni-
gu”, – gražia lietuvių kalba pasakojo
„Draugui” vikaras.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2016
m. balandžio 18 d., sulaukęs 92 metų,  mirė mūsų mylimas tėve-
lis

A † A
KAZYS RAZMA

Gimė 1924 m. sausio 13 d.  Lietuvoje, Plungės rajone, Visvainių
kaime.

Gyveno Vokietijoje, Naujojoje Zelandijoje, Cicero, Westchester,
IL.

Nuliūdę liko: žmona Danuta, dukra Kristina su vyru Dan Staf-
 ford, anūkė Tara, dukra Elena, sūnus Casey su žmona Corin ne ir
anūkai Connor, Cara, Carolina, dukra Teresa su vyru Greg Sur-
 dyk, anūkės Sophie ir Alexa, brolis dr. Antanas Razma su žmona
Ale, sūnėnai dr. Antanas ir dr. Edis su šeimomis, dukterėčia Bi-
rutė Tomonis su vyru Ryčiu ir dukra Gabriele, taip pat giminės
Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionis priklausė Šv. Antano parapijai Cicero, aktyviai daly-
vavo jos  veikloje.

A. a. Kazys buvo pašarvotas balandžio 24 d. nuo 2:30 val. p. p.
iki 7:30 val. vakaro Conboy-Westchester laidojimo namuose, 10501
W. Cermak Rd. Westchester.

Laidotuvės įvyko balandžio 25 d. Iš laidojimo namų 9:45 val. ryto
a. a. Kazys buvo atlydėtas į Šv. Antano bažnyčią, kurioje 10:30 val.
ryto buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis pa-
laidotas Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisi-
minti a. a. Kazį savo maldose.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Conboy-Westchester FH, tel. 708-562-5900

Iš Lietuvos į Vatikaną 
keliauja pėsčiomis

Išlydint vikarą į tolimą ir ilgą ke-
 lionę ne vienos vyresnio amžiaus mo-
 čiutės akyse spindėjo ašaros. Jas pas -
tebėjęs, kunigas nusišypsojo ir pasa kė:
„Patikėkite, viskas bus gerai, aš tikrai
grįšiu. Reikia ne verkti, o mels tis”. Ku-
nigui einant pro bažnyčios du ris, po jos
skliautais aidėjo garsūs parapijiečių
plojimai. 

Klebonas J. Pečiukonis taip pat už-
tikrino tikinčiuosius, kad vikaras su-
grįš, o liepos 3-ąją šioje bažnyčioje
jau suplanuotos padėkos Mišios už
sugrįžusį kunigą. Aplankęs Vatika-
 ną, atgal iš Romos jis planuoja į Lie tu-
vą grįžti lėktuvu. 

Kelionei lenkas ruošėsi kelis mė-
 nesius, ją kruopščiai suplanavo. Kiek-
 vieną dieną S. K. Brewczynski pla-
nuoja nueiti maždaug po 20–40 kilo-
metrų. Jis dar nežino, kur keliaudamas
nakvos, bet Lenkijoje, kurią įveikti rei-
kės viso mėnesio, jis turi nemažai pa-
žįstamų ir bičiulių, tad bus priimtas
kai kuriose parapijose.  

Į kelionę jis pasiėmė iš pažiūros
ne didelę kuprinę, kurioje, kaip pats
prisipažino, yra tik viena atsarginė
pora batų. Pats jis yra apsiavęs spor ti-
niais bateliais su storu padu, kuris ne-
turėtų greitai nuplyšti. Kunigas pa si-
ėmė ir šviesą atspindinčią lieme nę,
kuri yra būtina pėstiesiems, ke liaujan-
tiems Lietuvos kelių kelkraščiuose,
taip pat ir kitose šalyse.

Jau pirmosios kelionės dienos va-
kare vikaras pasiekė pasienyje su Len-
kija esančią Kalvariją, kitą dieną nu-
keliavo iki Suvalkų miesto Lenki joje.
Toliau jis keliavo per Varšuvą į Kro-

kuvą, kur planuoja vienai dienai su-
stoti, o paskui per Bratislavą Slo vaki-
joje, Vengriją, Liublianą Slovė ni ją pa-
siekti Italiją, vieną dieną pailsėti Ve-
necijoje, užsukti ir į San Mariną. Jis
yra suplanavęs, kad, jei neatsitiks kas
nors nenumatyto, Vatikane tu rė tų būti
birželio 19 dieną.  

Paklaustas, kas daugiausia kelia
nerimo prieš kelionę ir kas jaudina,
kunigas sakė, kad jaudina pati kelio-
 nės pradžia, pats sumanymas, o dide-
lio nerimo nejaučia, nes blogas oras,
kuris gali pasitaikyti kelionės metu, jo
negąsdina, sniego jau tikrai nebus, pik-
tų ar blogų žmonių tikisi išvengti Die-
vo padedamas. Į kelionę jis pasi ėmė ir
gerą fotoaparatą, tad tikisi įam žinti pa-
čias įdomiausias jos aki mirkas. Apie
tai, kaip jam sekasi ke lyje, kunigas tal-
pina žinutes savo so cialinio tinklo
„Facebook” puslapyje.

„Man labai svarbu ir pačiam įro-
dyti, kad galiu tokį žygį įgyvendinti.
Jau ir anksčiau esu nemažai ke lia vęs
pėsčiomis, tokiose kelionėse už trukęs
ir dešimt, ir šešiolika dienų, bet šįkart
ši kelionė bus pati įsiminti niausia.
Manau, kad tokiu būdu ir atsiliepsiu
į popiežiaus Pranciškaus raginimą
Gailestingumo metais ap lankyti Vati-
kaną, ir paminėsiu man svarbias su-
kaktis”, – sakė išlydimas kunigas.

Tikinčiuosius jis pakvietė keliau -
 ti pirmuosius kilometrus kartu. Kele-
tas žmonių prisijungė per Mari jampo-
lę, bet už jos kunigas liko vie nas. Pa-
lydos kunigas sulaukdavo ir gimtojo-
je Lenkijoje. Prieš akis jam dar dau-
giau kaip 1 700 kilometrų...

Prieš kelionę S. K. Brewczynski aukojo šv. Mišias.                       A. Vaškevičiaus nuotraukos

Netikėtas susitikimas su vyskupais R. Norvilu (kairėje) ir A. Poniš kaičiu (dešinėje) Lenki-
jos degalinėje. 

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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� Balandžio 27 d., trečiadienį, 6 val. v. Cub-
berley Auditorium (485 Lasuen Mall, Stan-
ford, CA 94305) bus rodomas dokumenti-
nis filmas „The Master Plan”.  Daugiau apie
renginį internetinėje svetainėje: https://events.
stanford.edu/events/587/58703/.

� Balandžio 27 d., trečiadienį, 6:30 val.
v. LR generalinis konsulatas New Yorke (420
5th Avenue, New York, NY 10018) visus
kviečia į Vytenio Jankūno fotografijų paro-
dą „Pakeleivis”.

� Balandžio 28 d., ketvirtadienį, 6:30 val.
v. Hudson New York Library bar (358
West 58th Street, New York, NY 10019)
vyks New Yorko lietuvių profesionalų susi-
tikimas „NYLP Social”. Visi kviečiami – ben-
drausime, dalinsimės profesine patirtimi, idė-
jomis.

� Balandžio 30 d., šeštadienį, 4 val. p. p.
PLC Ritos Riškienės salėje vyks „Spindulio”
tautinių šokių grupės 40 metų jubiliejaus
šventė. Šventė prasidės „Saulė sodą paso-
dino” koncertu, kuriame dalyvaus „Spin-
dulio”, Toronto „Gintaro”, Clevelendo „Švy-
turio” ir Čikagos „Grandies” šokių grupės. Po
koncerto bus vaišės, muzika, loterija. Vie-
tas užsisakyti tel. 708-699-8224 (Aušra)
arba el. paštu: balius@spindulyslemont.com.

� Gegužės 1 d., sekmadienį, po 10 val. r.
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapijos salėje Brighton Par-
ko Lietuvių Bendruomenės ,,vyrų komanda”
Motinos dienos proga ruošia tai progai
skirtus pietus. Bus loterija ir įvairios links-
mybės. Maloniai kviečiame visus dalyvau-
ti. 

� Gegužės 1 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
(po 11 val. r. vaikų Mišių) Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo parapijos salėje (6812 S. Wash-
tenaw Ave. Chicago, IL 60629) vyks pop
choro ,,Svajonė” nemokamas koncertas
,,Dainuoju Mamai”. Visi kviečiami dalyvauti. 

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

� Gegužės 8 d., sekmadienį, Šaulių na-
muose (2417 W. 43rd. St., Chicago, IL
60632) 1 val. p. p.  įvyks susitikimas su ra-
šytoja Gabriele Dimaite Tymarskis. Ji pristatys
savo eilėraščių knygą ,,Svetimas miestas”.
Gitara gros Paul Strolia. Renginio metu bus
galima pasigrožėti ir įsigyti Ramutės veltų
skraisčių, Agnės stiklo papuošalų, Virginijos
šakočių, knygų vaikams ir paaugliams.
Veiks virtuvė ir baras. Pasiteirauti tel. 773-
875-4531 (Rasa).

� Gegužės 8 d., sekmadienį, 3:30 val. p.
p. Maria del Popolo parapijoje, Mundelein,
IL, vyks JAV LB Waukegan-Lake County apy-
linkės metinis narių susirinkimas. Jo metu
bus išklausyti valdybos pirmininko ir iždininko
pranešimai apie atliktus darbus, ateities pla-
nus, iždo stovį, ir kt. klausimai. Vyks nau-
jos valdybos ir narių rinkimai. Kviečiame ak-
tyviai dalyvauti.

� Gegužės 14 d., šeštadienį, 2 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago IL) vyks Ievos Ne-
imanas Pipynė knygos ,,Half a Slice of Bread”
pristatymas. Visi kviečiami dalyvauti. 

Traditional Lithuanian:
•Food and Drink
•Music and Dancing
•Folk Arts and Crafts
•Genealogy
•Cultural Exhibits
and more...

MAY 14th & 15th
11am - 6pm

CATONSVILLE ARMORY
130 MELLOR AVE.
CATONSVILLE, MD

LithuanianFestivalBaltimore
Trakai Island Castle, Lake Galvė, Trakai, Lithuania.

www.draugas.org


