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Dovana Kaunui ir Lietuvai

Lankytojus pakvietė 
Prezidento V. Adamkaus
biblioteka-muziejus 
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Praėjusį penktadienį, balandžio 29
dieną, Kaune surengtos ypatingos
iškilmės – duris atvėrė Prezidento

Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus. Jis
įsikūrė modernizmo stiliaus pastate,
kuris S. Daukanto aikštėje iškilo dar 1910
metais. Pirmosios Respublikos laikais
1922–1933 metais jame veikė Lietuvos
užsienio reikalų ministerija, o pirmasis
jos ministras Augustinas Voldemaras
buvo Prezidento V. Adamkaus krikšto tė-
vas. Pastatas iš išorės beveik nepakito,
tačiau viduje teko įrengti liftą, buvo su-
tvarkyta palėpė, kurioje įsikūrė Lietuvių
išeivijos instituto biurai. – 10 psl.

Kerpama pastato atidarymo juostelė (iš k.): Arūnas Antanaitis, Valdas Adamkus,  Visval-
das Matijošaitis  ir Algirdas Butkevičius.

V. Adamkaus biblioteka-muzie jus įsikūrė pastate, kuriame tarpu karyje veikė
Užsienio reikalų ministerija. A. Vaškevičiaus nuotraukos 

Vilniuje – pasaulinio garso dailininko paroda 

Gedimino Savickio nuotr.

Vilniaus paveikslų galerijoje atidaryta tarptauti-
nė paroda ,,Levas Bakstas. Epocha ir kūryba".
Paroda skirta 150-osioms dailininko gimimo me -

tinėms, jos kuratoriai – Vladimiras Sčastnas ir Skais tis
Mikulionis. 

UNESCO generalinės konferencijos 38-ojoje sesijoje

buvo nutarta paminėti 150-ąsias L. Baksto gimimo meti-
nes. Ši data įtraukta į UNESCO 2016 m. minimų sukak-
čių sąrašą. Iniciatyvos įgyvendinti tarptautinį meninį
projektą ,,Levas Bakstas. Epocha ir kūryba” ėmėsi  Bal -
tarusijos bankas ,,Belgazprombank”.

– 10 psl.
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Gerbiamieji,

„Drauge” įdomių straipsnių ne-
 trūksta, bet pasitaiko ir tokių, kurie
skaitytoją ne tik suerzina, bet ir pra-
juokina. Toks yra Algio Vaškevičiaus
(kurio rašiniai „Drauge” yra gana daž-
ni) straipsnis „Merkinės pirami dė –
vieta, kur tikėjimas labai stip rus”
(„Draugas”, 2016.04.05), į kurį pui   kų at-
sakymą davė Šiluvos klebonas kun.
Erastas Murauskas po kalbyje su Re-
nata Žiūkaite jos straipsnyje „Merki-
nės piramidė nesiderina su krikščio-
nišku tikėjimu („Drau gas”, 2016.04.14).
Štai keletas minčių šia tema iš pasau-
liečio žiūros taško.

Pirmiausia, kodėl 1990.08.20 nak-
ties įvykis vadinamas „stebuklu”? Ar
Bažnyčia, kuri į tokius dalykus žvelgia
labai atsargiai, jį tokiu pripažino ir pa-
tvirtino? Ir kodėl tas „apsireiškimas”

vadinamas „antgamtiniu”, o ne „at-
mosferiniu”? Nuotrauka, įvardin ta
„Piramidės vidus”, yra ne pirami dės,
o „geodezinio kupolo” vidus. La bai
pasiskubinta ir su teiginiu, kad „pati
vieta amžiams [?!] tapo paženklinta die-
viškosios malonės ženklu”, ir kuo
„unikali” ta „baltojo angelo” skulptū-
ra, prie kurios galima į plastikinius bu-
telius (koks gudrus ko mer cinis mos-
tas!) įsipilti „energeti nio vandens”?
Iš kokio „stebuklingo” šaltinio tas
vanduo trykšta? Keistai atrodo ir trys
kryžiai prie įėjimo į „pi ramidės zoną”.
Vidurinis kryžius primena kažkokį
grėsmingą  dvikojį, ilgakaklį, didžia-
galvį, aštrianages ran kas iškėlusį ro-
botą. Nors beveik kiekvienam straips-
nio sakiny minimi tikėjimas ir religi-
ja, teigiama, kad „ši erdvė yra įteisin-
ta kaip visuome ninės paskirties kul-
tūrinio pobūdžio objektas”. Sakoma,

kad „kupolas pa si  žymi ypatinga akus-
tika, todėl šią vie tą pamėgo solistai ir
chorai”. Ko kie solistai ir chorai dai-
nuoja (gal gieda?) toje „energija” pri-
sotintoje erdvėje? Ir ką? O pati šios
„šventyklos” širdis „trišonė piramidė –
tri briaunė aliumininė karkasinė konst-
rukcija? (kurios nuotraukos straips-
nyje nėra), su jos kryžiais, atliekančiais
„svar bią energinę funkciją”, su jos
„kon centriniais ratais” ir neįvardin to-
mis „savybėmis” nemaloniai kvie čia
grynu pelnu ir patikliu žmonių maiti-
nimu.

Nuoširdžiai,
Vytautas Matulionis

Cleveland Heights, OH

Laiškų kalbos stiliaus 
redakcija netaiso 

Vilniuje – pasaulinio garso dailininko paroda 
Atkelta iš 1 psl.

Parodą pristatė Lietuvos dailės muziejaus di-
rektorius Romualdas Budrys, Baltarusijos nacio-
nalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Vla-
dimiras Prokopcovas, kultūros viceministras Romas
Jarockis, Baltarusijos kultūros ministras Borisas
Svetlovas. V. Prokopcovas, pabrėžęs, kad ši paroda
prasidėjo Minske, kad ji jiems labai svarbi, visus pa-
sveikino su švente. 

Pristatyme dalyvavęs ,,Belgazprombank” banko
valdybos pirmininkas Viktoras Babarikas priminė,
kad tai – ne pirmas kartas, kai bankas prisideda prie
Vilniuje rengiamos parodos. ,,Mes save laikome ne
tik Baltarusijos nacionalinio dailės muziejaus, bet
ir Lietuvos dailės muziejaus partneriais. Geri mūsų
santykiai ir su Latvija”, – sakė V. Babarikas. 

,,Belgazprombank” bankas turi nemažą Balta-
rusijoje gimusių ir svetur dirbusių bei išgarsėjusių
dailininkų paveikslų kolekciją. Rinkti kolekciją
bankas pradėjo prieš penkerius metus. Iš pradžių joje
atsidūrė Paryžiaus mokyklos dailininkų – Chaim
Soutine, Marc Chagal – darbai. O šiai parodai ban-
kas nupirko aštuonis L. Baksto paveikslus. 

,,L. Baksto paveikslų liko mažai, kadangi jis kūrė
teatrui. Čia jis rodomas kaip dailininkas, iliust-
ruotojas, scenografas, teatro kostiumų dailinin-
kas”, – sakė vienas iš parodos kuratorių V. Sčastnas. 

Jo nuomone, L. Baksto gyvenime lemiamą vaid-
menį suvaidino Vilniuje gimęs skulptorius Markas
Antokolskis. Berniuko tėvai nusiuntė sūnaus pie-
šinių M. Antokolskiui į Paryžių. ,,Yra talentas. Rei-
kia siųsti mokytis”, – atėjo atsakymas. 

,,L. Bakstas buvo M. Chagal, Amedeo Modiglia-
ni mokytojas. Jis net mokėjo už M. Chagal mokslus,
o A. Modigliani pažinojo dar tada, kai šis buvo nie-
kam nežinomas. Norėdamas dailininką paremti, L.
Bakstas jam užsakė savo portretą. Šiandien tas
portretas – vienoje iš garsiausių Washingtono ga-
lerijų. Atgabenti jį į šią parodą buvo ne mūsų jė-
goms”, – pasakojo V. Sčastnas. 

Parodoje pristatoma per 130 kūrinių iš Balta-
rusijos, Latvijos ir Lietuvos muziejų bei privačių rin-
kinių. Rodomi ne tik L. Baksto, bet ir jo bendra-

minčių bei amžininkų Aleksandro Benua, Mstisla-
vo Dobužinskio, Jevgenijaus Lanserė, Valentino
Se rovo, Nikolajaus Rericho, Michailo Vrubelio,
Konstantino Korovino, Aleksandro Golovino, Mi-
chailo Nesterovo, Isako Levitano ir kitų garsiausių
sidabro amžiaus menininkų kūriniai. 

Paskutiniai XIX a. dešimtmečiai ir laikotarpis iki
Pirmojo pasaulinio karo Europoje vadinamas ,,gra-
žiąja epocha” (pranc. la belle epoque). Vienu iš jos sim-
bolių tapo dailininkas, scenografas, dekoratorius Le-
vas (Leonas) Bakstas.

Būsimasis dailininkas gimė 1866 m. gegužės 9 d.
(senuoju stiliumi – balandžio 27 d.) Gardine. Oficia-
 liuose dokumentuose – Leiba Chaimas Izrailovičius
Rozenbergas. Vėliau pasivadino Baksto slapyvardžiu
nuo močiutės Bakster pagal motinos  pavardės lini-
ją. 1882 m. L. Bakstas įstojo į Sankt Peterburgo im-
peratoriškąją dailės akademiją. Per ketverius moks-
lo metus ne tik įgijo tvirtus dailės pagrindus, bet ir
meno žinių, piešimo bei tapybos įgūdžių.

1890 m. pavasarį įvyko lemtingas L. Baksto su-
sitikimas su būsimaisiais ,,Meno pasaulio” įkūrėjais
– A. Benua, Konstantinu Somovu, Valteriu Nuveliu
ir Dmitrijumi Filosofovu. Draugija ,,Meno pasaulis”
įsikūrė 1898 m. Rusijoje. Jos narius vienijo meniniai
ieškojimai, aukšto meistriškumo ir rafinuoto profe-
sionalumo siekis. L. Bakstas vadovavo draugijos
lei džiamo žurnalo ,,Mir Iskusstva” meno skyriui, kū -
rė dekoracijas Sergejaus Diagilevo baleto trupės
gastrolėms užsienyje – vadinamiesiems ,,Rusų se-

zonams”.
,,Meno pasaulio" veikloje tiek aktyviai, tiek ir ne-

tiesiogiai dalyvavo taip pat ir iš Baltarusijos bei Lie-
tuvos kilę dailininkai – Dmitrijus Steleckis, Ferdi-
nandas Ruščicas, Grigorijus Bobrovskis, Kazimieras
Stabrauskas, Stanislavas Žukovskis, Savelijus Sori-
nas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Įkvepianti
draugijos dvasia, jos parodinė, šviečiamoji, leidybi-
nė veikla paliko ryškų pėdsaką ne tik Rusijos, bet ir
pasaulinėje kultūroje.

L. Bakstas plačiai žinomas tapo, visų pirma, kaip
teatro dailininkas. Pasaulinė šlovė atėjo 1909 m., su-
kūrus dekoracijas ir kostiumus S. Diagilevo ,,Rusų
sezonų” spektakliams. Tuo pat metu dailininkas
dir bo su Paryžiaus, Londono, Briuselio, Romos,
New Yorko teatrais.  Baletai  ,,Šecherezada”  ir ,,Ug-
nies paukštė” (1910), kuriuos Paryžiaus operos sce-
noje pastatė choreografas Michailas Fokinas, su-
laukė nepaprastos sėkmės. Šių spektaklių scenog-
rafija tapo naujos parodinės veiklos pradžia – kaip
savarankiški meno kūriniai buvo pradėti eksponuoti
kostiumų ir dekoracijų eskizai.

L. Bakstas buvo aukštai vertinamas ir kaip
mo deliuotojas. 1924 m. grįždamas į Paryžių, jis ke-
tino toliau užsiimti drabužių dizainu, mąstė apie
savo mados namų atidarymą, bet įgyvendinti šių pla-
nų nebuvo lemta. 1924 m. gruodžio 27 d. dailininkas
mirė.

ELTA
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Prieš gegužės 9-ąją, kurią rusai
mini kaip Didžiojo tėvynės karo
pabaigą ir pergalės dieną, mano

dėdei Vincui (jam 93-eti) į kaimą atėjo
laiškas iš Kremliaus, – kaip ir kiek-
vienais metais. Tai Rusijos prezidento
sveikinimai su pergalės diena. Krem-
lius ieško palankumo, nori užsitikrin-
ti kuo daugiau simpatikų įvairiuose
Lietuvos gyventojų sluoksniuose (tik-
riausiai visoje posovietinėje erdvėje);
prieš kurį laiką, jau prie Vladimiro Pu-
tino, karo veteranams Lietuvoje imta
mokėti ir simbolinė rusiška pensija
(prisimenu, anksčiau būdavo 120 litų).
Iš tiesų, rusams gegužės 9-oji yra visų
švenčių šventė. Kelios kartos užaugo su
Didžiuoju tėvynės karu, kaip svar-
biausiu jiems istoriniu įvykiu. Mano
galva, visų pokario laikų Kremliaus va-
dai šį karą naudojo kaip propagandinį
ginklą siekiant ne tik palaikyti rusiš-
kąjį nacionalizmą ir šovinizmą, bet ir
pridengti savo neįgalumą, kad dėl ne-
vykstančio gyvenimo žmonės kaltintų
ne sistemą, o karą ir fašizmą. 

Vartydama rankose laišką prisi-
miniau dėdės pasakojimą apie tuos
karo baisumus, kuriuos jis ir dešimtys
tūkstančių Lietuvos ir kitų Baltijos
valstybių vyrų patyrė svetimoje ar-
mijoje. Jis nuolat ir nuolat kaip kokį
blogą sapną pasakoja savo karo išgy-
venimus. Ir iki šių dienų tebešokinėja
iš miego nuo garsų, kurie jam prime-
na bombų sprogimus ar kulkų švilpi-
mą. Jaunimui dėdės pasakos apie karą
seniai nusibodusios, o jam tai – negy-
janti žaizda, nors, tiesą sakant, ir vie-
nintelis toks ryškus įvykis gyvenime,
nes grįžęs iš fronto jis visą likusį dar-
bingą amžių praleido sunkvežimio ka-
binoje – gimtosiose apylinkėse dirbo kolūkio šoferiu
ir toliau kaip iki rajono centro nenuvažiuodavo.

1944 m. rugsėjo 4 d. dėdė Vincas kartu su dar
dviem dešimtimis jaunuolių iš vieno Šiaurės Lietu-
vos kaimo buvo surinkti ir išvežti apmokymams į Bal-
tarusijos vietovę Jarcovą. Jau pakeliui traukinyje ke-
liolika vyrų mirė nuo dizenterijos. Iš Jarcovo į piet-
vakarius juos išvedė pėsčiomis. Dėdė nukeliavo iki
Lenkijos pačio rytinio pakraščio – Elblongo vietovės,
netoli Aistmarių. Galutinį punktą jie pasiekė jau žie-
mą. Jis žingsniavo praktiškai basas, nes buvo aukš-
tas ir stambus vyras, o rusai tokio dydžio batų ne-
turėjo. Kadangi maži batai kojas buvo nutrynę iki
kaulo, juos išsimainė į kažkokias atplaišas, kurie tu-
rėjo tik aulus, o pėdas apsivyniojo skudurais. Jį įgrū-
do į dabar vadinamą Dancigo katilą. Tai buvo bai-
siausia, kas galėjo atsitikti kareiviui. O tuo labiau sve-
timoje kariuomenėje, kur nematai tikslo aukoti gy-
vybę. Jo kuopa sėdėjo apkasuose ant Baltijos jūros (o
greičiausiai ant Aistmarių) kranto. Priekyje buvo įsi-
tvirtinę vokiečiai, ir nuolat iš tos pusės dieną naktį
pliekė pabūklai, o užpakalyje jų stovėjo rusai, kurie
šaudė kiekvieną, kuris bandė trauktis iš pozicijų. Vie-
ną naktį, kai žemė su dangum nuo sprogimų be per-
stojo maišėsi jau nežinia kiek laiko, dėdė Vincas pa-
galvojo, kad tai greičiausiai yra jo paskutinioji gy-
venimo diena, ir reikia kažką daryti. Jam sukilo pyk-
tis – mano mažas reikalas, kodėl aš beprasmiškai tu-
riu mirti už svetimus?! Ir ėmė regzti pabėgimo pla-
ną. Pakalbino į kompaniją dar du vyrus iš savo
krašto. Tie, nors ir bijodami, žygiui ryžosi – koks skir-
tumas kada mirsi, juk jeigu ne šią, tai kitą dieną ar
naktį šiame pragare tave nušaus. Mat buvo įsakymas
bet kuria kaina užimti priešo pozicijas. Vienas iš suo-
kalbininkų atsigulė į neštuvus ir vaizdavo sužeistą-
jį, ir taip jie praėjo pro sargybinius. 

Kai mūšio garsai atitolo, dėdė atsisėdo ant medžio
išvartos (aplinkui buvo dideli miškai) ir nutarė lais-
vą gyvenimą pradėti nuo kojų, nes tik jos galėjo jį par-
nešti namo. Jos keli mėnesiai buvo šlapios, iki mė-
lynumo sutinusios, ir jų jis jau nebejautė. Pastaruo-
ju metu apkasuose jie sėdėdavo vandenyje. Kadangi
kojų iš bato ištraukti nebebuvo galima, aulus teko per-
pjauti. Draugai nesutiko jo laukti, bijodami, kad jų
gali pasigesti. Jie patraukė vieni. Nors buvo dar va-
saris, bet tuo metu kelios dienos tęsėsi atlydys. (Dė-
dei atrodė, kad vanduo ištirpo nuo kautynių karščio.)
Basas kojas jis įmerkė į balutę, ir po kurio laiko jos
ėmė dilgčioti, o tai reiškė, kad gyvos. Per tą laiką su-
grįžo ir draugai, – jie paprasčiausiai nežinojo kur eiti. 

Dėdė žinojo tik viena – Lietuva yra į šiaurės ry-
tus nuo Lenkijos, todėl jam reikia laikytis šiaurės
rytų. Ir jis parėjo per du mėnesius, parvedęs abu savo
bendrakeleivius, nors neturėjo nei žemėlapio, nei
kompaso. Kadangi daugiausiai eidavo per miškus ir
naktį, orientuodavosi pagal medžius – žinojo, kad
šiaurė yra ten, iš kurios pusės auga samanos. Tris
kartus vos nenumirė – vieną kartą suvalgęs rasto su-
gedusio ar užnuodyto maisto, kitą kartą vos nenu-
garavo nuo smalkių, kai nakvodami kažkokiame
name, susikūrė lauželį. Atsibudęs iššliaužė į lauką,
o šiek tiek atsigavęs į gryną orą ištempė ir draugus.
Tamsoje reikėjo susirasti vandens, kad juos atgai-
vintų. Šulinį rado, bet lūžus supuvusiam mediniam
rentiniui, įkrito vidun. Vos nepaskendo, bet kai-
miečio nuovokumas padėjo ir šį kartą – išsikapanojo
panaudojęs lentos gabalą, kuris įkrito kartu su juo.  

Valgydavo ką rasdavo apleistuose namuose arba
maitindavosi nuo praėjusio rudens dėl karo sąlygų
nespėtomis nukasti sušąlusiomis bulvėmis. Tik
kartą Palenkėje įsidrąsino užeiti į vienus namus, kur
moteris pavalgydino juos šiltu maistu. Iš jos sužinojo,
kad Lietuvos siena jau netoli. Nešėsi šautuvus.
Buvo pasiruošę, jeigu kas nors stabdytų, sušaudyti
be atodairos. 

Dėdė Vincas namo grįžo, nors apėjęs utėlėmis, bet
gyvas. Bet kur dėtis? 

Pradžioje ūkiniame pastate išsikasė bunkerį.
Kurį laiką slėpėsi. Paskui atėjo pusbrolis ir išsive-
dė pas partizanus į didesnį mišką už keliolikos ki-
lometrų. Po trijų dienų mišką ėmė siausti rusų ka-
riuomenė. Spėjo iš miško išbėgti ir pasislėpti neto-
li buvusioje pusbrolio sodyboje – įlindo papeliučkin
(po duonkepiu pečiumi senovėje būdavo įrengiama
plati anga, kur žiemą šeimininkės laikydavo vištas),
o teta iš priekio angą apkrovė žabais. Pusbrolis buvo
įsirengęs slėptuvę prie kamino. Kareiviai išnaršė na-
mus, bet nerado nė vieno, nė kito. Vėl grįžo namo, į
savo bunkerį. 

Atėjo gegužės 9-oji, sovietams karas buvo pasi-
baigęs. Giminaitis įkalbėjo Vincą eiti ir rusams pa-
siduoti. Kaip bus, taip – nuėjo į artimiausią mieste-
lį su šautuvu, sakydamas, kad pasitraukė iš fronto
po to, kai jo visas būrys buvo išmuštas. Pasitaikė
žmoniškas rusas seržantas, jo versija neva patikėjo
(nors šalia sėdėjęs vienakojis frontininkas vis taikėsi
dezertyrui uždrožti ramentu) ir išsiuntė tęsti karo
tarnybos prie Vilniaus. Ten jis aptarnavo karininką
– virė jam valgyti ir skalbė drabužius. Po pusmečio
paleido. 

Grįžęs namuose rado pas tėvus
besislapstančius partizanus, mat tais
laikais „frantavikų” namai būdavo
saugesni. 

Tokia viena iš dešimčių tūkstan-
čių Lietuvos vyrų istorijų Antrojo pa-
saulinio karo metu. Sovietai netaupė
savo žmonių, o ką jau kalbėti apie sve-
timus – užgrobtų teritorijų vyrus.
Kuo jų daugiau žus, tuo po karo bus
lengviau tvarkytis. Prisimenu pasa-
kojimą 1941 m. lietuvio komjaunuolio,

kuris į Rusijos gilumą karui prasidėjus
pasitraukė kartu su rusų kariuomene.
Karui įpusėjus iš pasitraukusių į rytus
lietuvių buvo suformuota vadinamoji
16-oji lietuviškoji divizija, į ją buvo pa-
imtas ir minėtas komjaunuolis (po
karo jam buvo suteiktas pulkininko
laipsnis). Divizija į mūšį buvo mesta ne-
toli Kursko, vėliau išgarsintoje Alek-
sejevkoje dalinys patyrė „kovos krikš-
tą”. 16-osios lietuviškosios divizijos
kovotojas pasakojo, kad juos – šimtus
lietuvių – sovietai išvarė į mūšį be jo-
kio ginklo – tik su kastuvu, matyt,
kad priešui atrodytų, jog kareiviai turi
šautuvus. Tie, kurie rankose ir laikė
šautuvą, jis buvo be šovinių. Lietuviai,
o ir kitų tautybių vyrai (ne rusai) bū-
davo siunčiami į pačias pavojingiausias
pozicijas. Be baltų kentėjo ir azijiečiai
– kirgizai, kazachai, iš Kaukazo – da-
gestaniečiai, čečėnai ir t.t. Šių tautų ka-
reivių net nelaikė žmonėmis ir vėliau.

Taigi rusai dėdei, o ir visai lietuvių
tautai yra skolingi reparacijų ne tik už
okupaciją, bet ir už laimėtą karą. Dėl
jų vadų geopolitinių žaidimų tūkstan-
čiai lietuvių buvo paimti kovoti ne
savo karą ir žuvo, kiti grįžo fiziškai ir
moraliai sužaloti visam gyvenimui.
Nežinau, ar dėdei Vincui ką nors reiš-

kia gegužės 9-oji, bet atrodo, kad vokas su Kremliaus
antspaudu (iš tikrųjų laiškai yra paruošiami Rusi-
jos ambasadoje Vilniuje) jam yra malonus. Pasijunta
išskirtinis. Mat visoje seniūnijoje jis bėra likęs vie-
nintelis toks – „frantavikas”. Šiaip mes jį laikome
„landsbergistu”, bet kai Rusija užpuolė Ukrainą ir
Lietuva stojo Ukrainos pusėje, dėdė netikėtai pasi-
piktino, kam Vilniaus valdžia erzina Putiną. Taigi,
atrodo, Putino pastangos nenuėjo veltui...

Svetimos pergalės 
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Anais laikais Kryžkalnyje, pakeliui iš Kauno į Klaipėdą, buvo pastatyta didžiulė (gal 9 m
aukščio) skulptūra – lietuvaitė pagerbia žuvusius sovietinius karius. Paminklą radikalu-
sis jaunimas pirmosiomis Nepriklausomos Lietuvos dienomis bandė susprogdinti. Vėliau
jis perkeltas į Grūto parką. Čia autorė ir nufotografavo.

Gegužės 14 dieną, šeš-
tadienį, 2 val. p. p. Bal-
zeko lietuvių kultūros
muziejuje (6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago IL) vyks
Ievos Neimanas Pipynė
knygos „Half a Slice of
Bread” pristatymas.

Tai pasakojimas apie šei-
mą, patekusią į Antrojo
pasaulinio karo sūkurį.
Gelbėdamiesi nuo so-
vietų režimo, Neimanų
šeima, kartu su šešerių
dukrele Ieva 1941 metais
bėga į Vokietiją. Taip jie tikisi pradėti naują ramesnį gy-
venimą. Tačiau likimas bėgliams parengia kitokį scena-
rijų...

„Šią knygą pradėjau rašyti tuomet, kai mirė mano jau-
niausias brolis. Jo vaikai tuomet buvo dar jauni. Brolio
žmona paprašė, kad parašyčiau mūsų šeimos gyvenimo
istoriją. Tam, kad vaikai žinotų, kokia sunki ji buvo. Tai
mano pirmoji ir paskutinė knyga”, – sakė Ieva Neimanas
Pipynė.

Ateikite, pasiimkite kartu savo vaikus ir supažindinkite
juos su tėvynės istorija.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus info

Supažindinkite vaikus
su tėvynės istorija
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TELKINIAI

KRISTINA LAPIENYTĖ

Balandžio 17-ąją Čikagos lietuvių
bendruomenėje vyko daug įvai-
rių renginių. Vienas jų – Jaunimo

centro (JC) metinis susirinkimas, ku-
riame dalyvavo negausus ištikimų Jau-
nimo centro draugų būrys. Visus pa-
sveikino JC tarybos pirmininkė Marytė
Utz, pradėjusi susirinkimą tėvo Algio
Baniulio, SJ, atsiųstu pasveikinimu. Ji ap-
žvelgė metinę Centro veiklą ir pa sidžiau-
gė, kad atlikta nemažai pastato pataisy-
mų bei atnaujinimų, Centre veikia Či-
kagos lituanistinė mokykla ir Lituanis-
tikos tyrimo ir stu dijų centras, šeštadie-
niais salėje vyksta pobūviai. M. Utz pa-
dėkojo JC iždininkei Astai Skrip kauskai-
tei bei administra to riams Redai ir Vytui
Dau bariams už nuoširdų darbą Cent ro la-
bui. Taip pat susirinkimo dalyviai išgir-
do vie ną ne tokią džiugią naujieną – po
dau gelio metų veiklos užsidarė Jaunimo
centro Moterų klubas. Klubo narės per-
davė 8 000 dol. čekį Jaunimo centro iždui. 

Mindaugas Bielskus ir Milda Ša-

Lietuvių tautos, kaip ir visų kitų tautų,
išlikimo būtina sąlyga – istori nė at-
mintis, savos kultūros saugojimas ir kas-
dieninis jos puoselėjimas. Norint su-
naikinti tautą, reikia pri versti ją už-
miršti savo istoriją ir įdiegti menka-
vertiškumo kompleksą. Blėstant at-
minčiai, deformuojasi isto rinė sąmonė,
nyksta prisirišimas prie brangiausio
turto – savo tautos ir valstybės. Taip at-
siranda didelės prie laidos savos vals-
tybės ir tautos išnykimui. Nuo tautos są-
moningumo priklauso istorijos praei-
ties tyrinėjimas, jos šaltinių publikavi-
mas ir mū sų tautos nusipelniusių sūnų
bei duk rų tinkamas įamžinimas. Visų
laikų Lietuvos okupantai iš lietu-
 vių stengdavosi ištrinti istorinę atmin -
tį,  tau tinę savimonę, tautiškumą bei
mūsų krašto brangiausius žmones. 

2016m. gegužės 20 d. (10 val. r.–
5 val. p. p.) Lietuvos sporto

universitete, Kaune, Pasaulio lietu-
vių spor to asociacija, Lietuvos sporto
universitetas bei Lietuvos olimpinė
akade mija rengia pirmąją mokslinę
konferenciją ,,Pasaulio lietuvių spor-
to isto rija ir ateities vizija”. Konfe-
rencijos garbės pirmininkas – Prezi-
dentas Val das Adamkus, konferencijos
glo bėjas – LR ministras pirmininkas
Algirdas Butkevičius, konferencijos
garbės nariai: Aukščiausiosios Tary-
 bos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas,
Lietuvių katalikų MA akademikas
prof. habil. dr. Vytautas Landsbergis,
Vytauto Didžiojo universiteto rekto-
rius Lietuvos MA tikrasis narys prof.
habil. dr. Juozas Augutis, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės atstovė Lie tu-
 voje Vida Bandis ir kiti Lietuvai ir
sportui kokiu nors būdu nusipelnę
žmonės. Moksliniam komitetui vado-

Rengiama pirmoji mokslinė konferencija,
skirta pasaulio lietuvių sporto istorijai

Pasaulio lietuvių sporto asociacijos prezidentas, buvęs ilgametis Lie tuvos Tautinio
olimpinio komiteto vadovas dr. Artūras Poviliūnas (k.) ir jo pavaduotojas Valentinas Alek-
sa – I Mokslinės konferencijos „Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija” pagrin-
diniai organizatoriai. PLSA archyvo nuotr.

 vauja Lietuvos sporto universiteto
prof. habil. dr. Albertas Skurvydas,
at stovaujantis ir Lietuvos olimpinei
akademijai.  Organizacinio komiteto
pirmininkas – doc. dr. Artūras Povi liū  -
nas, atstovaujantis Lietuvos edu ko lo-
gijos universitetui, Lietuvos olimpinei
akademijai ir Pasaulio lie tuvių sporto
asociacijai. Tarp organizacinio komi-
teto narių yra Pasaulio lietuvių spor-
to asociacijai atstovaujantis Ge di minas
Aleksa ir Šiaurės Amerikos lietuvių fi-
zinio auklėjimo ir sporto sąjungai

(ŠALFASS) atstovaujantis Laurynas R.
Misevičius. Tarp informacinių rėmė-
jų yra žurnalas „Pa saulio lietuvis”. 

Ši mokslinė konferencija turi labai
svarbią reikšmę lietuvių tautos šian-
dieniniame ir ateities gyvenime. Pa-
saulio lietuvių sporto asociacijos na-
riai atkreipė dėmesį, kad mūsų išeivija
sudėjo fundamentalius spor to pagrin-
dus Pirmo sios Lietuvos Res publikos
laikotar piu. Lietuvių išeivija suvaidi-
no svarbų vaidmenį mūsų tautos spor-
to istorijoje, ji atidavė daug fizinių

bei dvasinių jėgų ir šventai tikėjo,
kad sportinė veikla sutelkė ir sutelkia
tau tiečius bei skiepija meilę Lietu-
 vai. Ji ugdė ir ugdo lietuvių išeivijos
dvasines jėgas, skatino tarpusavio
draugystę, bendradarbiavimą, jaunų
žmonių auklėjimą, savigarbos ugdy mą
ir lietuviškumo išlaikymą. Deja, vie-
ni lietuvių išeivijos sporto organiza-
toriai, sportinin kai, sporto teisėjai,
sporto žurnalistai ir kiti sporto vi suo-
menininkai dėl objektyvių ir subjek-
tyvių priežasčių Antrojoje Lietu vos
Respublikoje buvo visiškai pa miršti,
kiti netinkamai įvertinti ir pa žymėti
mūsų tautos istorijoje. Šioje konfe-
rencijoje pirmą kartą bus skaitomi
pranešimai apie kai kurias lie tuvių iš-
eivijos sportines organizacijas, dar-
buotojus, sporti nin kus bei jų pasiektus
laimėjimus sporto pasaulyje, kurie
nėra įtraukti į mūsų šalies sporto,
valstybės istoriją ar pažymėti klai-
dingai.

Tarp kitų konferencijoje bus per-
skaityti pranešimai: „Nuo tautinės
olimpiados per Australiją  – amžinai į
Lietu vą”; „Lietuvių sportas Vokie ti joje
1945–1950 metais”; „Lietuvos ir lie-
 tuvių išeivių ryšiai per sportą”; „Lie -
tuvių išeivijos sporto organizacijos
ir jų organizatoriai Visuotinėje lietu-
vių enciklopedijoje bei Pasaulio lie-
tuvių sporto asociacija”; „Išeivijos lie-
tuvių sportininkų indėlis į Lietu vos
krepši nio raidą”; „Lietuvos kul tū riz-
mo lobynas: nuo priešistorijos už At-
lanto iki dabartinių kelrodžių žvaigž-
džių”; ,,Sportas JAV lietuvių ‘Lietuvos
vy čių’ organizacijoje 1913–1940 m.”;
apie „ŠALFASS ištakos, istoriją ir da-
 bartį” pranešimą skaitys Laurynas
R. Misevičius, atstovaujantis ŠAL-
FASS. Vyks diskusijos ir bus teikiami
apdovanojimai.

,,Draugo ” info

Jaunimo centro metinis susirinkimas

Jaunimo centro iždininkė Asta Skripkauskaitė (k.), tarybos vardu dėkoja Marytei Utz
už gerą vadovavimą. Neringos Aleksonis nuotr. 

 tienė papasakojo susirinkusiems apie
tėvų jėzuitų koplyčioje paskutinį mė ne-
sio sekmadienį vykstančias šv. Mi šias
bei pakvietė jose gausiai dalyvau ti.

Kadangi šiais metais baigėsi Dai-
 vos Petersonaitės, Marytės Utz, Vinco
Luko bei Alberto Kerelio kadencija
Jaunimo centro taryboje, ir trys pa-
starieji nebenorėjo kandidatuoti, su si-
rinkimo dalyviai padėkojo jiems už
darbą. Į tarybą plojimais buvo išrink-
ti keturi nariai: Daiva Petersonaitė, dr.
Robertas Vitas, Aušrelė Sakalaitė ir
Kristina Lapienytė. Įvykusiuose re vi-
zijos komisijos rinkimuose buvo iš-
rinkti Lilija Gelažis, Mindaugas Biels-
kus, Linas Marganavičius, at sar giniais
nariais – Marytė Smilgaitė ir Roma Bi-
kulčienė. 

Susirinkimas tradiciškai baigtas
Maironio „Lietuva brangi”, kurią gra-
 žiai vedė ilgamečiai JC nariai Marga-
rita ir Vaclovas Mom kai. 

Nauja JC taryba susirinko numa -
tyti darbų kitiems me tams ir išrinkti
naują tarybos va dovą. JC tarybos pir-
 mi nin ke daugumos narių balsavimu
tapo Neringa Aleksonis, kuri jau anks-
 čiau yra dirbusi JC valdyboje ir pažįsta
Centro veiklą. 
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ĮLietuvių rašytojų draugijos (LRD)
,,Poezijos pavasarį” balandžio 24-
osios sekmadienį Čiurlionio gale-

rijoje Jaunimo centre besirenkančius
poezijos mylėtojus  pasitiko Lituanis-
tikos tyrimo ir studijų centro (LTSC)
paruošta paroda. Nuo sienų žvelgė
LRD pirmininkai, ant stalo – nemaža
krūvelė lietuvių autorių knygų, senus
laikus liudijo Anatolijaus Kairio
spausdinimo mašinėlė. Ši ekspozicija
apie LRD ištakas – tai dalis būsimos
virtualios parodos, kurią LTSC rengia
kartu su Lietuvos nacionaline Marty-
no Mažvydo biblioteka.

Naudodamasi LTSC vykdomosios
vicepirmininkės Kristinos Lapienytės
paruoštu tekstu apie parodą papasa-
kojo Čiurlionio galerijos direktorė
Laima Apanavičienė. Sužinojome, kad
1946 m. Augsburge įvyko pirmasis lie-
tuvių rašytojų suvažiavimas, kurio metu buvo nu-
tarta įkurti Lietuvių rašytojų tremtinių draugiją. Jos
pirmininku tapo Stasys Santvaras. 1948 m. susikū-
rė Lietuvių rašytojų draugija Amerikoje, jai vado-
vauti pradėjo Jonas Aistis. Abi draugijos palaikė
glaudžius ryšius ir vėliau susijungė – taip atsirado
Lietuvių rašytojų draugija, kurios pirmuoju pir-
mininku tapo Benediktas Babrauskas. Parodoje
taip pat apžvelgiama  Juozo Tysliavos, Leonardo
Andriekaus, Aloyzo Barono, Prano Naujokaičio,
Anatolijaus Kairio, Prano Jurkaus, Bernardo Braz-
džionio, Česlovo Grincevičiaus bei Stasės Peterso-
nienės, kuri vadovauja draugijai nuo 1998 metų, veik-
la. 

Neseniai garbingą jubiliejų atšventusi LRD pir-
mininkė S. Petersonienė pasveikino popietės daly-
vius ir pristatė pirmąjį autorių – kun. Valdą Aušrą.
,,Metai, pažymėti mamos netektimi, tas atsispindėjo
ir mano eilėraščiuose,” – apibūdino kun. V. Aušra
savo pastarojo laikotarpio kūrybą. Praėjusių metų
patirtis įtakojo ir Teresės Bogutienės eiles – daug lai-
ko praleisdama su anūkais, ji pradėjo rašyti eiliuotas
pasakas bei mįsles (tiesa, ne tik vaikams – pvz., mįs-
lės S. Dali tema).

Pirmą kartą ,,Poezijos pavasaryje” dalyvavo

Balandžio 28 d. Lietuvių Fonde (LF) lankėsi Čikagos konsulinio korpuso moterų klubo narės. Jos domėjosi LF
veikla bei jo teikiama parama įvai riems projektams bei studentijai. Klu bo nares į Pasaulio lietuvių centrą Lemonte
pakvietė šio klubo prezidentė Gintarija Gudynienė, Lietuvos Respublikos generalinio konsulo Ma rijaus Gudyno
žmona. Čikagos konsulinio korpuso moterų klubas įkurtas 1960 metais ir vienija šiame mies te dirbančias ge-
ne ralines bei garbės konsules moteris, o taip pat generali nių ir garbės konsulų sutuoktines. 

LF info

Lietuvių Fonde – garbingos viešnios

Čikagos konsulinio korpuso moterų klubo narės ir LF administracijos darbuotojos apsilankymo LF metu. Pirmas iš
kairės – LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudy nas, penkta iš kairės – Gintarija Gudy nienė. 

Laimos Apanavičienės nuotr.

Poezijos popietė Čiurlionio galerijoje

13-ka metų Amerikoje gyvenanti Aldona Česnule-
vičienė. Iš jos skaitytų eilėraščių klausytojus ypač
sujaudino baladė apie nemalonų įvykį Čikagos gat-
 vėje – nekaltos moters suėmimą ir aplinkinių abe-
jingumą.

Savo eiles taip pat skaitė ,,Pavasarių” senbuviai:
Kornelijus Jazbutis, Eglė Juodvalkė, Daiva Karužaitė,
Arūnas Šatkus – pastarasis ypač
sujaudino susirinkusiuosius ei-
lėraščiu apie mamą ,,Aš ateisiu
dažnai”. Savo kūrybą paskaityti
panoro ir viena klausytoja iš sa-
lės – Nijolė Subatienė. Linas Umb-
rasas pristatė ne tik savo, bet ir ne-
seniai poezijos vakarą ,,Sielos”
galerijoje, Lemont, IL, organiza-
vusios Kristinos Jurkutės kūrybą.
Vienas iš Vilijos Vakarytės eilė-
raščių buvo skirtas S. Peterso-
nienei pagerbti, o štai muzikinės
programos atlikėjas Algimantas
Barniškis taip ir neturėjo progos
atlikti savo sukurto kūrinio LRD
pirmininkei jos jubiliejaus proga –
S. Petersonienei užbaigus popietės

skaitymus, buvo pakeltos šampano taurės už jubiliatės
sveikatą, nuaidėjo ,,Ilgiausių me tų”, pasipylė svei-
kintojai su gėlių puokštėmis ir visi dalyviai nuvilni-
jo prie vaišių stalo – švęsti ir bendrau ti. 

Ką gi – ne visada viską gali numatyti iš anksto!

,,Draugo” info

Stasę Petersonienę sveikina Linas Umbrasas.

Balandžio 24-osios popietę Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje skambėjo poetinis žodis.

Iš k.: Linas Umbrasas, Eglė Juodvalkė, Daiva Karužaitė, Vilija Vakarytė, Aldona
Česnulevičienė.                                                                 Arūno Šatkaus nuotraukos



ROMANTIŠKOS NEROMANTIŠKOS PROFESIJOS

6 2016 GEGUŽėS 3, ANTRADIENIS DRAUGAS

Paskui savo svajonės paukštę
Artimesnė pažintis su čikagiete reklamos meno vadove Rasa Velička

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kartais gera pasvajoti apie tai, ko gyvenime turbūt
neteks paragauti – tapti turtuoliu, mėgautis pra-
banga. Tenka kuklintis ir visa tai stebėti iš toliau – kad
ir retkarčiais nusitveriant nemokamą mėnesį žurnalą
Chicago Social. Kartais numeriai būna teminiai – namų
interjerai, vyrų mados, nuotakų rūbai. Tačiau mano
smalsumas neapsiriboja vien tuose žurnalose spaus-
dinamomis nuotraukomis. Vis pasižiūriu į leidėjų ir
redakcijos narių sąrašą. Gal juose atrasiu kokią lie-
tuviškai skambančią pavardę? Prieš mėnesį uoslė ma-
nęs nenuvylė. Chicago Social redakcijos bendradar-
bės Rasos Velička pėdsakus atrasti nereikėjo didelių
pastangų. Parašiau jai elektroninį laišką angliškai su
lietuvišku kreipiniu „labas“. Matyt, tas lietuviškas „la-
bas“ atrakino duris. Su didžiausiu malonumu Kaune
gimusi Rasa sutiko ,,Draugo” skaitytojams atskleis-
ti savo gyvenimo istoriją ir papasakoti apie  mėgs-
tamą darbą.

– Kaip likimo keliai Jus „nupūtė” į JAV, o ne į kokią
ES šalį? Šeima? Žalia kortelė? Meilė?...

– Prieš gerą dešimtmetį, kai studijavau Lietuvoje,
atrodė, žinojau, kurioje šalyje toliau tęsiu studijas
ir išbandysiu laimę. Tuomet mano šeima jau kele-
tą metų gyveno Anglijoje. Buvau išlaikiusi visus sto-
jamuosius egzaminus ir priimta studijuoti reklamos
dizaino specialybę Londono koledže. Bet tuo metu
turėjau mylimą vaikiną Čikagoje, su kuriuo drau-
gavome per atstumą, ir visi planai pasikeitė. Tūks-
tančių mylių atstumas meilę ne tik sustiprino, bet
ir gerokai pakoregavo planus. Taip likimo kelias nu-
pūtė pas mylimąjį už Atlanto, kur ir pradėjau nau-
ją gyvenimą.  

– Atrodo, kad sėkmingai atlaikėte „kultūrinį
šoką“ – išmokote anglų kalbą, baigėte mokslus ir įsi-
tvirtinote naujame krašte?

– Mane visada žavėjo ir įkvėpė dideli mies-
tai, begalės galimybių bei skirtingų kultūrų
žmonės. Norėjosi kuo greičiau pažinti šalį, pa-
sitobulinti anglų kalbą ir atrasti savo vietą nau-
jame krašte. Užtruko beveik metai nuo atvyki-
mo, kol pakankamai apsipratau ir pajutau,
kad jau galiu kibti į mokslus.

Pasaulis priklauso drąsiems!

– Tuo pačiu metu studijuoti dviejose mokyklose
(College of DuPage ir Columbia College), ko gero, rei-
kalavo daug protinės ir fizinės energijos?

– Paskutinius metus studijuojant grafinį di-
zainą College of  DuPage, jau buvau pakanka-
mai įsisavinusi mokymosi sistemą. Todėl nu-
sprendžiau tais pačiais metais dar patobulėti
savo srityje ir įstojau į Columbia College. Ten
pasirinkau reklamos meno vadovo specialybę
(„advertising art direction”). Tikrai nebuvo
lengva ne tik dėl nemažo krūvio, didelio atstu-
mo tarp koledžų, bet ir dėl baigiamųjų projek-
tų ruošimo College of  DuPage. Kadangi abi spe-
cialybės yra kūrybinės, tai reikalavo beveik viso
laisvalaikio ir idealiai suplanuoto laiko kiek-
vieną dieną. 

– Ir su ne amerikietiškai skambančia pavarde įsi-
darbinote ne kažkokio mažo miestelio laikraštėlio, o
prestižino žurnalo redakcijoje. Galima tvirtinti, kad
Jūs esate laimės kūdikis, tinkamu laiku atsidūręs tin-
kamoje vietoje?

– Tikrai negalėčiau savęs vadinti laimės kū-
dikiu! Tik per atkaklumą, patirtį ir sunkų dar-

bą pasiekiau tai, ką turiu dabar. Dirbu be galo mėgs-
tamą darbą ir tai atperka viską, ko reikėjo tam pa-
siekti. Manau, graži lietuviška pavardė suteikia
man daugiau  išskirtinumo. Galbūt netgi padėjo at-
kreipti dėmesį įsidarbinant?

–  Ar teko patirti didelę konkurenciją kandidatuojant
į prestižinio žurnalo reklamos meno vadovės pareigas ?

– Taip, norinčiųjų dirbti šioje redakcijoje yra be
galo daug – specialistai bando laimę kiekvieną die-
ną, netgi jei nėra laisvų vietų. Be to, šioje kompani-
joje yra nemažai darbuotojų, kurie dirba jau daugelį
metų, todėl galimybė ten patekti nėra didelė. Reikia
ne tik turėti aukštojo mokslo diplomą, bet ir atitin-
kamos patirties. Kadangi jau buvau baigusi studijas
ir sukaupusi nemažai patirties dirbdama įvairiuose
leidiniuose ir žinomose Čikagos reklamų agentūro-
se, o, be to, turėjau profesionaliai atliktų bei pripa-
žintų darbų, potencialiam darbdaviui  visa tai labai
patiko – jiems kaip tik reikėjo tokio darbuotojo.

Noriu į „rojų“, nes žinau, kaip jis atrodo

– Modern Luxury leidžia liuksusinius žurnalus ne tik „Vėjų
mieste”, bet ir kitose JAV vietovėse. Kokie tie žurnalai? Ar
jie savo turiniu bei reklamomis skiriasi vienas nuo kito?

– Modern Luxury leidžia apie penkiasdešimt
skirtingų žurnalų. Jau pats kompanijos pavadinimas
griežtai nulemia leidinių stilių. Mūsų žurnalai yra
gražūs ne tik turiniu, bet ir išore. Orientuojamės į
aukštąją madą, prabangų gyvenimo stilių, išskirti-
nes fotografijas  bei modernų dizainą. Žurnalai yra
pakankamai stori, vizualiai traukiantys akį, iš-
spausdinti ant kokybiško popieriaus, todėl juos no-
risi pasidėti savo salone ant stalo. Tai lyg stilingos
knygos, papuošiančios namus ar biurus. Beveik
kiekviename JAV didmiestyje leidžiame žurnalą,

skirtą tam miestui. Pavyzdžiui, Čikagoje tu-
rime CS (Chicago Social),  New Yorke – Man-
hattan, Los Angeles – Angelino, Miami mies-
te – Miami. Jau pats pavadinimas atskleidžia
šių žurnalų turinį. Visi jie orientuojasi į ati-
tinkamo miesto gyvenimo stilių – tai sociali-
niai vakarėliai, mada, stilius, modernūs in-
terjerai, nekilnojamas turtas, menas, ypa-
tingi restoranai ir įžymūs žmonės. Taip pat lei-
džiame  Brides – žurnalus apie vestuves, jų
madą, švenčių organizavimą  bei puošybą. Dar
kiti žurnalai yra skirti interjero mėgėjams –
tai skirtingų miestų Interiors. Juose viskas
apie išskirtinius interjerus, nekilnojamą tur-
tą, dizainerius bei žymius architektus. Taip
pat leidžiame Mensbook – žurnalai apie aukš-
tąją vyrišką madą, pomėgius, techniką, au-
tomobilius ir gyvenimo būdą.  Vienas iš nau-
jesnių leidinių Čikagos apylinkėse yra NS
(North Shore), skirtas šiaurinių priemiesčių
gyventojams.  Yra  ir kitų specifinių leidinių,
pavyzdžiui, Beach žurnalas leidžiamas tik
vasaros mėnesiais ir yra taikomas turtingie-
siems The Hamptons paplūdimio miestelių
New Yorko valstijoje gyventojams. 

– Ar bendradarbiaujate (bendradarbiavote ) su
visais Modern Luxury leidžiamais žurnalais? Su ku-
riuo žurnalu yra įdomiausia dirbti? 

– Taip, kuriu dizainą ne tik savo pagrin-
diniams trims žurnalams (Dallas, Brides Dal-
las ir Interiors Atlanta), bet ir kai kuriuos madų
bei pagrindinės temos puslapius kitiems lei-
diniams. Kiekvienas žurnalas yra savaip įdo-
mus ir išskirtinis –  kartais tiesiog idomu kur-
ti dizainą įkvepiančioms istorijoms. Be galo
nuostabu dirbti su talentingais fotografais, ma-
dos kūrėjais ir leisti pasireikšti kūrybai. Kiek-
vienas projektas yra savaip žavus. 

Rasa Velička New Yorke     Asmeninio albumo nuotraukos

Žurnalai, kuriuose savo meninę akį ir ranką pritaikė reklamos meno
va dovė lietuvaitė Rasa.
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Darbas reiškia įdomesnį
gyvenimą

– Kas Jūs savo pačiomis akimis – dai-
lininkė, fotografė, dizainerė, rinkodaros spe-
cialistė ar kompiuteristė?

– Galiu atsakyti trumpai – viskas
viename. Toks darbas reikalauja ne
vienos specialybės  – tai ne tik kūry-
binis darbas, bet ir įvairių programų
išmanymas, komunikacija bei dauge-
lio užduočių atlikimas vienu metu. Pa-
vyzdžiui, dirbant su fotografais ir foto
redaktoriais reikia išmanyti koky-
bišką fotografiją, o su rinkodaros at-
stovais sukurti tokią reklamą, kad
būtų įsimintina. Labai teisingai kole-
gos sako, kad nešioju daug kepurių
(„wear many hats”) – žodžiu, atlieku
skirtingus vaidmenis.

– Pajuokausiu: angliškai „work”  yra „a
four letter word”! Bet Jums Jūsų profesi-
ja – ne kančia?

– Tikrai ne kančia. Nors darbas
reikalauja ilgų valandų ir nuolat būna
didelė įtampa, visa tai darau su ma-
lonumu. Kūrybiškas ir įdomus darbas
leidžia pasireikšti mano vaizduotei
ir daro gyvenimą spalvingesnį. Kiek-
vienas projektas, kiekvienas pusla-
pis – tai  dalelė mano širdies. 

– Kiek žinau, Rasa, Jūs dirbate  namuo -
se. Tai palaima ar bausmė?

– Neseniai persikėlėme gyventi iš
Čikagos centro į priemiestį. Dėl dide-
lių ir nesibaigiančių mašinų kamščių
piko valandomis kompanijos vadovas
pasiūlė dirbti iš namų. Esu be galo lai-

minga turėdama tokią galimybę, nes
net ir dirbant pačioje įstaigoje dau-
giausia tekdavo bendrauti ne su šalia
sėdinčiais kolegomis, bet  su redakto-
riais iš kitų miestų. Nors ir pasiilgstu
savo bendradarbių, tačiau dirbdama
namuose sutaupau begalę laiko, kurį
kadaise bereikalingai eikvodavo va-
žiuodama į darbovietę.

Tarsi žuvis vandenyje

– Kaip Jūs nupieštumėte turtingųjų,
„grietinėlės”, gyvenimą?

– Turtingųjų gyvenimas – tai ne
prabangus automobilis ar namas pres-
tižiniame rajone. Nors juos supa aki-
nanti prabanga – vilos paplūdimiuose,
nuosavi lėktuvai ir jachtos, visų svar-
biausia, kad šie žmonės yra labai pro-
tingi ir daug pasiekę profesinėje sri-
tyje. Jie yra verslo guru, advokatai, ar-
chitektai, plastinių operacijų chirur-
gai bei didžiųjų įmonių sėkmingi sa-
vininkai.

– Ar profesiniais reikalais daug kur ke-

liaujate? Juk tenka turbūt dalyvauti įvai-
riuose renginiuose?

– Nemažai esu keliavusi, tačiau
dažniausiai tenka lankytis įvairiuose
socialiniuose vakarėliuose čia, Čika-
goje. Dalyvaudavau „New York Fas-
hion Week”, Circus du Soleil festiva-
lyje, aplankiau jų cirko mokyklą Mont-
realyje, Kanadoje. Esu apsilankusi
daugelyje Beauty parodų Čikagoje,
Floridoje ir New Yorke.

– Ar laisvai jaučiatės tokioje terpėje? 
– Tikrai taip, kadangi šie žmonės

yra tokie patys, kaip ir visi kiti. Jie
bendrauja paprastai, nes neturi tikslo
pasirodyti prieš kitus, kadangi ir taip
gyvenime gali turėti beveik viską, ką
panorėję. Dirbant vienoje redakcijoje
turėjome reklamų užsakovą turtingą
verslininką, kuris sėkmingai užsiim-
davo privačių lėktuvų prekyba. Jis
gana dažnai užsukdavo į mūsų redak-
ciją, kantriai sėdėdavo mūsų skyriuje,
kol jam kurdavau reklamą. Toks ben-
dravimas buvo vienas malonumas.

– Gal atskleisite mums kokį išskirtinį po-
būvį ar profesinę užduotį, kuri labiausiai iš-
liko atmintyje?

– Ko gero, mano atmintyje labiau-
siai išliks  apsilankymas „New York
Fashion Week” ir madų pasirodymo fo-
tografavimas. Taip pat neišdildomų
įspūdžių paliko galimybė sutikti įžy-
mybes, matyti garsius drabužių di-
zainerius ne televizijos ekrane, o ste-
bėti jų kolekcijų pristatymus iš arti.  

– Tokioje spalvingoje aplinkoje blankių,
neįdomių projektų turbūt nėra?

– Iš tiesų, gyvenimas tokioje ap-
linkoje yra be galo ryškus, spalvingas,
nenuobodus ir kiekvieną dieną skir-
tingas, nors ir pilnas iššūkių bei pa-
reigų viską atlikti laiku. 

– Ar teko savo profesiniame kelyje su-
tikti lietuvių? 

– Prieš penkerius metus teko da-
lyvauti vienoje fotosesijoje, kurioje
sutikau lietuvę manekenę. Tai buvo
vienintelis kartas.  

Atrasti grožį kasdienybėje

– Kai mudu pradėjome bendrauti, Jūs
man atvirai prisipažinote – laisvalaikio ne-
turite. Visas Jūsų gyvenimas – darbas?

– Daugelį metų beveik neturėjau
laisvalaikio, nes ne tik dirbau pilnu
etatu, bet ir studijavau. Baigus moks-
lus, darbdaviai paskyrė mane į aukš-
tesnes pareigas. Vėlgi laisvo laiko lie-
ka mažiau, mat darbas yra labai atsa-
kingas ir visiems projektams yra nu-
statyta griežta laiko riba. Visiškai ne-
svarbu, kada baigiasi oficialus darbo
laikas, tai nėra
įprastinis „nuo 9
iki 5” darbas. Tu-
riu įsipareigoji-
mus, kuriuos pri-
valau laiku atlikti.  

– Ar bent trum-
pam galite „pasislėp-
ti” nuo profesinių įsi-
pareigojimų ir pra-
leisti vakarą su šeima,
draugais? Pasidžiaugti
savo pomėgiais?

– Buvo laiko-
tarpis, kai dirbau
reklamų agentūro-
se „kiaurą parą” ir
tokios prabangos
negalėjau sau leis-
ti – jokių vakaro
planų išvis negalė-
jo būti. Verdantis
darbas iki ryto tose
redakcijose neste-
bino net vidurnak-
tį pasirodančių va-
lytojų. Be to, jeigu
gaudavome naują
reklamų užsaky-

mą, kuriam reikėdavo sukurti įvaizdį,
savaitgalius praleisdavau darbovietė-
je su bendradarbiais apmąstant rin-
kodaros koncepcijas. Kadangi dabar
dirbu iš namų ir galiu našiau organi-
zuoti savo laiką, pagaliau leidžiu sau
pasimėgauti ne tik vakaru su šeima,
bet ir skiriu savaitgalius išvykoms,
poilsiui bei kūrybai.

– Jei Jums reiktų keisti savo profesiją
ir pradėti gyvenimą iš naujo, kokiu keliu
žengtumėte?

– Jeigu tik galėčiau, pasirinkčiau
tą patį kelią. Man labai patinka kurti
vizualines sampratas, dizaino idėjas,
atrasti grožį kasdienybėje. Tai suteikia
pagreičio mano gyvenimui, stumia į
priekį vis tobulėti ir siekti naujų tiks-
lų. Visos įgyvendintos idėjos yra ge-
riausias įvertinimas už darbą ir pa-
skatinimas žengti pirmyn. Esu be galo
dėkinga mylimam vyrui ir šeimai,
kurie visada palaikė ir skatino eiti pa-
sirinktu keliu, tikėti savimi ir nieka-
da nepasiduoti.

– Ačiū už pokalbį. Sėkmės pasirinkta-
me kelyje!

Fotosesija ,,New York Fashion Week” metu

R. Velička: Kūrybiškas ir įdomus darbas leidžia pasireikšti mano vaizduotei ir daro gyvenimą spalvingesnį. 

Rasa patenkinta savo pasirinktu gyvenimo keliu. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Parems užsienio lietuviškas mokyklas
Vilnius (Švietimo ir mokslo mi-

nisterijos info) – Švietimo ir mokslo
ministerija daugiau  kaip  šimtui už-
sie nyje esančių lietuviškų mokyklų
projektų skyrė 278 600 eurų. Šių mo-
kyklų mokiniai galės stovyklauti ar da-
lyvauti ekskursijose po Lietuvą, vyks
mokinių mainai, bus rengiamos įvai-
rios mokinių ir lietuvių bendruomenių
šventės, lietuvių kalbos olimpiados, už
skirtus pinigus mokyklos galės įsigy-
ti tautinių rūbų, įvairios metodinės ir
mokomosios medžiagos, mokytojai to-
bulins kvalifikaciją ir kt. 

Užsienio lietuvių neformaliojo li-

tuanistinio švietimo projektų kon-
kursą Švietimo ir mokslo ministerija
rengia kasmet. Šis konkursas – tai ga-
limybė užsienio lietuviškoms mokyk-
loms gauti finansinę paramą savo
veiklai, sudaryti sąlygas, kad užsienio
lietuviai, lietuvių kilmės užsieniečiai
ir užsieniečiai mokytųsi lietuvių kal-
bos, valstybės istorijos, kultūros, su-
sipažintų su Lietuvos dabartimi.

Visuose pasaulio žemynuose vei-
kia daugiau kaip 160 neformaliojo
švietimo lituanistinių mokyklų, jose
mokosi apie 7 tūkst. vaikų.

Vilnius (LRT.lt) – Užsienyje gy-
venantys lietuviai, norintys balsuoti
Seimo rinkimuose, nuo šios dienos
jau gali registruotis Vyriausiosios rin-
kimų komisijos tinklapyje. Vis dar
neturintys galimybės balsuoti inter-
netu išeiviai prašys paankstinti re-
gistravimą ir balsavimo dokumentų iš-
siuntimą paštu, nes dėl skirtingų lai-
ko juostų, pavyzdžiui, Rusijoje, kores-
pondencija juos pasiekia per vėlai.      

Seimui ne kartą atmetus siūly-
mus, leidžiančius įteisinti balsavimą
internetu, žlugdomos daugelio užsie-
nio lietuvių viltys aktyviau dalyvauti
tėvynės politiniame gyvenime.

Pasak Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės valdybos pirmininkės Da-
lios Henke, jeigu rinkimuose balsuotų
daugiau lietuvių, ne 13 tūkst. kaip
įprastai, o 25–30 tūkst., jie galėtų turėti
savo apygardą.

„Mes turėtume teisę, pagal Kons-
tituciją, turėti savo apygardą ir savo at-
stovą Seime, jeigu būtų dvigubai, tai tu-
rėtume du atstovus Seime, kuo daugau,

tuo geriau, tai Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės didžiausia akcija šiais me-
tais – registruokis ir balsuok 2016”, –
sako Dalia Henke.

Vilkaviškis (ELTA) – Balandžio 30
dieną Jono Basanavičiaus gimtinėje
Ožkabaliuose, Lietuvos tautinio atgi-
mimo ąžuolyne, buvo surengta Ąžuo-
lyno dienos sueiga. Atkurtos Lietuvos
valstybės šimtmečio giraitėje trečią
dvidešimt penkių ąžuolų guotą sodino
Mažosios Lietuvos ir žemaičių atstovai.
Minint XX amžiaus Lietuvos tremčių
75-ąsias metines, giraitėje buvo paso-
dintas ąžuolas tremtiniams atminti.

1989 m. pradėtas sodinti Lietuvos
tautinio atgimimo ąžuolynas – šian-
dien unikalus Lietuvos valstybės ir lie-
tuvių tautos istorijos paminklas. 2014
m. balandžio 26 d. švenčiant Tautinio
atgimimo ąžuolyno 25-ųjų metinių pa-
minėjimo šventę, pradėta sodinti 1918
m. atkurtos Lietuvos valstybės šimt-
mečio giraitė. Pirmąjį dvidešimt pen-
kių ąžuolų guotą pasodino sūduviai.
2015 m. balandžio 25 d. atkurtos Lie-

tuvos valstybės šimtmečio giraitėje
antrąjį dvidešimt penkių ąžuolų guo-
tą pasodino aukštaičiai.

Pirmaisiais, 1989 metais, buvo pa-
sodintas 30 hektarų ąžuolynas. Kasmet
ąžuolynas plėtėsi. Lietuvos tautinio
atgimimo ąžuolynas dabar užima 40
hektarų plotą, jame auga apie 9 000 me-
delių, pasodinta 13 giraičių svarbiau-
sioms valstybės istorijos datoms at-
minti. Represijų aukų giraitė skirta lie-
tuvių tautos žmonėms, patyrusiems
represijas ir genocidą. Pasaulio lietu-
vių giraitė primena, kad ketvirtadalis
mūsų tautiečių gyvena svečiose šalyse.

1998 m. Lietuvos tautinio atgimi-
mo ąžuolynui ir J. Basanavičiaus gim-
tinei suteiktas kultūros paminklo sta-
tusas. Nuo 2010 m. Lietuvos tautinio at-
gimimo ąžuolynas ir J. Basanavičiaus
gimtinė – Lietuvos nacionalinio mu-
ziejaus padalinys. 

Vilnius (BNS) – Lietuva ir Balta-
rusija ketina atidaryti reguliarų ke-
leivių susisiekimą Nemuno upe – tai at-
vertų galimybes vandens keliais iš
Lietuvos keliauti ne tik į Baltarusiją,
bet ir į Lenkiją.

Tokie planai neseniai buvo aptar-
ti trečiajame Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo tranzito ir trans-

porto srityje darbo grupės susitiki-
me, kuris vyko Vilniuje. 

Susisiekimo ministerija patvirti-
no, kad jau parengtos Lietuvos ir Bal-
tarusijos sutarties dėl abiejų valstybių
sienos teisinio režimo pataisos, jos
šiuo metu derinamos su suinteresuo-
tomis institucijomis.

Washingtonas (ELTA) – Kiberne-
tinėmis atakomis JAV ginkluotosios
pajėgos sieks atkirsti „Islamo valstybę”
(IS) nuo internetinio ryšio. Būtina vir-
tualiai izoliuoti ekstremistus, pareiškė
generalinio štabo vadas Joe Dunford.

Už atakas internete atsakingas
paslapties gaubiamas dalinys „U.S.
Army Cyber Command” (JAV sausu-
mos pajėgų kibernetikos štabas), kuris
buvo įsteigtas prieš  šešerius metus.

Atakos prieš IS yra pirmoji didesnė ko-
vinė dalinio operacija, sakė gynybos
sekretorius Ashton Carter. 

Anot jo, kibernetinių atakų tiks-
las, be kita ko, yra nutraukti vidinius
grupuotės komunikacijos srautus bei
apsunkinti kovotojų verbavimą ir pi-
nigų plovimą. Atakos internetu JAV
vadovaujamoje karinėje operacijoje
prieš IS vaidina svarbų vaidmenį, pa-
brėžė Pentagono vadovas.

Washingtonas (ELTA) – Pentago-
nas tvirtina, kad Rusijos naikintuvas
Su-27 balandžio 30 dieną pavojingai
priartėjo prie JAV žvalgybinio lėktuvo
RC-135 virš Baltijos jūros. JAV lėktuvas
judėjo nustatytu maršrutu tarptautinėje
oro erdvėje ir nė vienu skrydžio etapu
nebuvo įskridęs į Rusijos oro erdvę.

„Toks nesaugus ir neprofesionalus
perėmimas kelia nereikalingą riziką or-
laivių įguloms”, – pareiškė oficialusis
Pentagono atstovas. JAV gynybos de-
partamentas nurodo, kad neprofesio-
nalūs vieno piloto veiksmai gali eska-

luoti nereikalingą įtampą tarp šalių.
Tai jau antras kartas per mėnesį,

kai JAV kaltina Rusijos kariškius ag-
resyviais manevrais virš Baltijos jūros.
Prieš dvi savaites CNN išplatino infor-
maciją apie tai, kad balandžio 14 dieną
žvalgybinis lėktuvas RC-135, skrisda-
mas įprastiniu maršrutu tarptautinėje
oro erdvėje virš Baltijos jūros, buvo per-
imtas rusų naikintuvo Su-27. JAV gy-
nybos departamentas šią informaciją
patvirtino, pabrėždamas kad rusų pi-
lotas šį manevrą atliko nesaugiu ir ne-
profesionaliu būdu.

Washngtonas (ELTA) – JAV krui-
zinis laivas su pirmuoju reisu per 50
metų išplaukė iš Floridos į Kubą.

Laivas „Adonia”, priklausantis
britų ir amerikiečių kruizų bendrovės
„Carnival Corporation” kruizinių lai-
vų operatorės bendrovei „Fathom Tra-
vel”, išplaukė iš Miami ir į Havanos
uostą su 700 keleivių.

Šis kruizas taps pirmuoju iš ke-
lionių serijos, kurią rengia „Carni-
val”, siekdama palaikyti kultūrinius
mainus tarp dviejų šalių. Manoma, kad
reisai bus vykdomi du kartus per mė-
nesį. Vieno kruizo bilieto kaina suda-
ro nuo 1 800 iki 7 000 JAV dolerių.

Reguliarūs reisai iš JAV į Kubą,
manoma, bus pradėti metų pabaigoje.

Seulas (LRT.lt) – Artėjant
gegužės 6-ąją įvyksiančiam
Darbo partijos suvažiavimui,
Šiaurės Korėjoje imtasi griež-
tesnių saugumo priemonių,
sustiprintas valstybinės sie-
nos su Kinija ir piliečių judė-
jimo šalyje stebėjimas, riboja-
mas įvažiavimas į Pchenjaną,
piliečiams uždrausta rengti
to kias svarbias iškilmes  kaip
vestuvės ir laidotuvės, kurio-
se paprastai dalyvauja daug
žmonių.

Šitaip Šiaurės Korėjos val-
džia mėgina užkirsti kelią bet
kokiems incidentams, galin-
tiems aptemdyti būsimas iš-
kilmes ir neigiamai atsiliepti
šalies įvaizdžiui.

Šią savaitę Šiaurės Korė-
joje įvyks pirmasis per 36 me-
tus valdančiosios Darbo par-
tijos suvažiavimas. Pietų Korėjos eks-
pertų nuomone, jo išvakarėse galima

tikėtis įvairių Pchenjano provokacijų,
pavyzdžiui, raketų paleidimo ir bran-
duolinės bombos bandymų. 

NATO dislokuos Baltijos šalyse 4 batalionus 
New Yorkas (ELTA) – NATO šalys

ruošiasi dislokuoti Baltijos regione
apie 4 tūkstančius kariškių, stiprin-
damos Aljanso buvimą Europos ry-
tuose. Yra duomenų, jog JAV gali nu-
siųsti į Baltijos šalis du batalionus, o
dar po vieną batalioną – Vokietijos ir
Didžiosios Britanijos ginkluotosios
pajėgos.

JAV gynybos sekretoriaus pava-
duotojas Robert Work patvirtino, kiek
iš viso kariškių Aljansui priklausan-
čios Vakarų šalys ketina dislokuoti
Baltijos regione. Pasak jo, NATO ka-

rinio buvimo didinimas susijęs su iš-
augusiu Rusijos aktyvumu šiame re-
gione.

Šių metų vasario mėnesį NATO ge-
neralinis sekretorius Jens Stoltenberg
pareiškė, kad 28 Aljanso šalių gynybos
ministrai pritarė pasiūlymui didinti
NATO karinį buvimą Europos rytuose,
rytinėje Viduržemio jūros dalyje ir
Juodojoje jūroje. Jis taip pat pranešė,
kad konkretūs sprendimai dėl NATO
buvimo prie rytinių Aljanso sienų di-
dinimo bus priimti per NATO viršūnių
susitikimą Varšuvoje šių metų liepą. 

Užsienio lietuviai jau gali registruotis balsavimui 

Šventė J. Basanavičiaus gimtinėje Ožkabaliuose

Atidarys vandens kelią Nemunu 

PLB pirmininkė D. Henke teigia, kad jei lie-
tuviai būtų aktyvesni – būtų atsira rinkimų
apygarda.    PLB nuotr.

JAV nori „virtualiai izoliuoti" IS

Rusija vėl elgiasi neatsakingai virš Baltijos jūros

Iš JAV į Kubą išplaukė kruizinis laivas

Š. Korėjoje uždraustos vestuvės ir laidotuvės  

Šiaurės Korėjoje ribojamos vestuvės bei laidotuvės.
Reuters nuotr.                                        
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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

Balandžio 29 dieną baigėsi multifunkcinio komplekso
„k18B”, iškilsiančio sostinės Konstitucijos prospekte
ties Baltuoju tiltu, tarptautinis architektūrinis kon-
kursas. Jį laimėjo vieno žymiausių pasaulio architektų
Daniel Libeskind studija „Studio Libeskind”.

Antrąją vietą konkurse laimėjo lietuvių „Ar-
chitektūros kūrybinės grupės” projektas.
Trečioji  vieta  atiteko  „Studio Fuksas” pa-

siūlymui. Laimėtoją ir prizininkus išrinko dvylikos
narių komisija, kurią sudarė konkurso organizato-
rių – Lietuvos architektų sąjungos, Vilniaus miesto
savivaldybės, investicijų bendrovės „Lords LB Asset
Management” bei Kultūros paveldo departamento at-
stovai.

Daniel Libeskind  yra vienas žymiausių pasau-
lio architektų, kurio darbai puošia didžiausius pa-
saulio miestus. Tarp garsiausių jo darbų – Žydų mu-

ziejus Berlyne, Metropoliteno universiteto Dokto-
rantūros centras Londone, M. Volio centras Barlano
universitete Tel Avive ir daugelis kitų. 2003 m. D. Li-
beskind tapo vyriausiuoju New Yorko Pasaulio pre-
kybos centro atstatymo architektu. 

„Daniel Libeskind yra pripažintas pasaulinio
garso architektas ir man ypatingai džiugu, kad per
artimiausius keletą metų miestas pasipuoš net keletu
jo darbų. Tarp jų ir jau skelbti Modernaus meno cent-
ro bei, jei atsiras privatus investuotojas, Sporto ir
sveikatingumo centro ‘Vilnius beacon’ (Vilniaus
švyturys) projektai. D. Libeskind išsiskiria savitu sti-
liumi, ypatingu erdvės pojūčiu bei ypač originaliais
architektūriniais sprendimais. Taip pat džiaugiuo-
si, kad šis įvykęs tarptautinis konkursas nustatė
aukščiausią kokybės standartą ateities projektams,
kurių Vilniuje bus dar ne vienas”, – sakė Vilniaus
miesto meras Remigijus Šimašius.

„Studio Libeskind” projekte geriausiai sude-

rintas racionalus funkcijos paskaičiavimas ir skulp-
tūrinė, labai charizmatiška architektūros forma. Tai
iš esmės ir lėmė, kad šis projektas laimėjo komisijos
narių simpatijas. Man asmeniškai labai džiugu, kad
Vilniuje atsiras kitos kategorijos architektūros ob-
jektas, neabejotinai išliksiantis ateinančioms kartoms,
kaip naujo požiūrio, naujos epochos architektūroje
ženklas. Šis projektas pakels kartelę visiems sostinės
architektūrinės kalvos teritorijoje ateityje stato-
miems objektams”, – sakė Lietuvos architektų są-
jungos pirmininkas Marius Pranas Šaliamoras. 

Be prizininkų, konkurse dalyvavo žymūs Lie-
tuvos ir pasaulio architektų biurai: „Arrow” ir
„PLH Arkitekter” iš Danijos, estai „KOKO Archi-
tects” bei žymiausios Lietuvos architektų kompa-
nijos – „R. Paleko ARCH studija”, „SP architetų gru-
pė”, „G. Natkevičius ir partneriai” ir „Arches”. 

Statybunaujienos.lt

Vilnių puoš garsus  pasaulio architektas 

KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 

Algirdas Landsbergis (1924–2004)
– žymus išeivijos rašytojas, dra-
maturgas, literatūros kritikas, hu-
manitarinių mokslų profesorius,
romano ,,Kelionė” ir dramos ,,Pen-
ki stulpai turgaus aikštėje” autorius. 

Šiais metais leidykla ,,Naujasis
lankas” Kaune išleido knygą apie
Algirdą Landsbergį – ,,Archyvai –
Kelionė į Algirdo Landsbergio ke-
lionę”. Knygos autorė – Virginija
Babonaitė-Paplauskienė. Knygą
galite įsigyti ,,Draugo” knygynėly-
je. Kaina – 20 dol. (Illinois vals-
tijos pridėtinės vertės mokestis
– 9.25 proc., persiuntimas paš-
tu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-
585-9500. 

Knyga apžvelgia Algirdo Lands-
bergio gyvenimą Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje ir jo plačiašakį literatūri-
nį ir dramaturginį palikimą. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis, laiškų,
rankraščių tekstais, Landsbergio dramų pastatymų vaizdais. Daug medžiagos
paimta iš Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomo Algirdo Landsbergio
archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui. 2014 metais su-
kanka 90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo romano
,,Kelionė” išleidimo. Literatūros mylėtojams puiki proga prisiminti svarbų lie-
tuvių išeivijos rašytoją. 

Pirmosios vietos laimėtojų „Studio Libeskind” projektas. „Studio Libeskind” vizualizacija. StefanRuiz nuotr. Daniel Libeskind

Nijolė Kairys, gyvenanti Orland Park, IL, atsiuntė 50 dol. „Draugo”
leidybos išlaidoms sumažinti. Nuoširdi padėka už paramą.

John Radas, gyvenantis Livonia, MI, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško
žodžio skambėjimą.
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Atkelta iš 1 psl.

Atidarymo renginyje dalyvavo premjeras Al-
girdas Butkevičius, pirmasis Nepriklausomybę at-
kūrusios Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis,
miesto meras Visvaldas Matijošaitis, Vytauto Di-
džiojo universiteto (VDU) rektorius Juozas Augu-
tis, taip pat atvyko buvęs Latvijos prezidentas Val-
dis Zatlers, ministrai, užsienio šalių ambasadoriai.
Tarp svečių buvo galima išvysti ir gausų būrį iš-
eivijos atstovų.

Sveikindamas susirinkusius Kauno meras V.
Matijošaitis džiaugėsi, kad toks išskirtinis pastatas
papuošė miestą ir prisiminė Prezidento V. Adam-
kaus pasakytus žodžius, jog „Kaunas gyvas”, kurie,
anot jo, yra pats didžiausias įvertinimas. Naująjį
muziejų-biblioteką VDU rektorius J. Augutis vadino
ir dovana Kaunui, ir dovana Lietuvai.  

„Tai jaudinanti akimirka, trūksta žodžių išsa-
kyti tai, ką aš jaučiu. Svarbiausia, kad ši vieta at-
liktų užduotį ir būtų tęsiamas valstybingumas.
Tai reikalinga tam, kad žmonės galėtų prisiliesti
prie tų dokumentų, knygų ir tobulėtų. Norisi, kad
čia vyktų diskusijos, kad čia lankytųsi ir savo žinias
gilintų jauni žmonės. Ačiū visiems rėmėjams, be ku-
rių paramos ši idėja nebūtų įgyvendinta”, – sakė
Prezidentas V. Adamkus.

Naujojo pastato juostelę V. Adamkus perkirpo
kartu su premjeru, VDU rektoriumi ir Kauno
meru. Ministras pirmininkas A. Butkevičius svei-
kinimo kalboje pabrėžė, kad „Prezidentas V. Adam-
kus šiandien savo gimtajam miestui Kaunui ir vi-
sai Lietuvai dovanoja istorinę dovaną. Jos vertė ge-
rokai didesnė nei materialinė išraiška, tai – edu-
kacinė ir kultūrinė erdvė, kurioje sukauptas šalies
vadovo istorinis paveldas”. 

Anot premjero, šioje bibliotekoje žmonės ras tai,
ką Prezidentas puoselėjo gyvendamas svetur ir tai,
kokią Lietuvą jis kūrė sugrįžęs į Tėvynę. „Prezi-
dentas vedė Lietuvą kelyje į euroatlantinę ben-
druomenę, aktyviai plėtojo Rytų kaimynystės idė-

Dovana Kaunui ir Lietuvai

jas ir įėjo į istoriją kaip atviros ir stiprios užsienio
politikos kūrėjas”, – sakė Vyriausybės vadovas. 

Sveikindamas Prezidentą V. Adamkų, ministras
pirmininkas A. Butkevičius dėkojo už nuolatos
stiprinamus solidarumo, laisvės ir demokratijos
principus ir teigė, jog ypač jaunimui svarbu pažin-
ti Prezidento vidines nuostatas, gyvenimo vertybes.
Vyriausybės kanceliarija galėjo prisidėti prie bib-
liotekos-muziejaus įsteigimo, tam skirdama 1,15
mln. eurų. 

V. Landsbergis savo kalbą, kaip pats prisipaži-
no, pasakė Kovo 11-osios stiliumi. „Valdas Adamkus
turėjo puikią idėją šalia kitų gerų idėjų ir ją pavy-
ko įgyvendinti. Aš sveikinu Lietuvos valstybę, kuri
suprato šios idėjos reikšmę, prisidėjo prie jos įgy-
vendinimo”, – sakė jis. 

Po sveikinimo kalbų daugybė į atidarymą at-
ėjusių žmonių galėjo apžiūrėti atnaujintą pastatą.
Kuriant V. Adamkaus prezidentinę biblioteką, buvo
siekiama atskleisti ne tik Prezidento asmeninio gy-
venimo, profesinės veiklos bei tarnybos šalies vadovo
pareigose aplinkybes, bet ir nutiesti paraleles tarp
asmenybės likimo ir valstybės istorijos, parodyti,
kaip vieno žmogaus gyvenime atsispindi mūsų tau-
tos ir valstybės XX amžiaus istorinės pervartos, Ne-
priklausomybės atgavimo, valstybės kūrimo ir au-
gimo pastangos.

„Labai džiaugiuosi, kad susirinko tiek daug žmo-
nių, džiaugiuosi, kad laiku pavyko pabaigti darbus
– statybininkai išsikraustė vos prieš porą dienų. Jei-
gu prieš metus kas nors būtų pasakęs, kad šiandien,
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienos išva-
karėse atidarysime pastatą, niekaip nebūčiau pati-
kėjęs. Tikiuosi, kad biblioteka-muziejus bus gausiai
lankomas, čia nuolat vyks įvairūs renginiai, pirmieji
planuojami jau gegužės mėnesį”, – pasakojo „Drau-
gui” šios institucijos direktorius Arūnas Antanai-
tis.

Neabejojama, kad Prezidentinėje bibliotekoje
kaupiamas archyvas ir istorinė medžiaga taps stu-
dijų objektu ir bus naudinga besidomintiems lietu-

vių išeivijos gyvenimu ir pastangomis keliant Lie-
tuvos laisvės bylą, taip pat tiems, kurie tyrinės at-
kurtos Lietuvos valstybės pirmojo dvidešimtmečio
politinį, visuomeninį ūkinį ir kultūrinį gyvenimą.
V. Adamkaus sukauptos meno kūrinių kolekcijos bus
įdomios meno gerbėjams ir tyrinėtojams. 

V. Adamkaus bibliotekos-muziejaus ekspozici-
jos įrengtos per keturis aukštus. Pirmame aukšte ga-
lima rasti Prezidento V. Adamkaus su kauptą bib-
lioteką – ji visus lankytojus priims šiek tiek vėliau,
kol kas perkeltos ne visos knygos. Čia veiks ir skai-
tykla, tad kiekvienas galės susipažinti su išeivijos
literatūra bei Prezidento sukaupta knygų kolekcija.

Antrame aukšte lankytojai gali susipažinti su
V. Adamkaus apdovanojimais, svarbesniais gyve-
nimo etapais. Jau pirmąją dieną daugelis stebėjosi,
kiek daug įvairių apdovanojimų yra gavęs Prezi-
dentas bei jo žmona Alma, taip pat čia yra ir įvairių
universitetų togos, kurias gavo V. Adamkus. Atski-
ras kambarys yra įrengtas ir Europos Sąjungai – čia
eksponuojamas „Metų žmogaus” apdovanojimas,
kurį yra gavęs V. Adamkus. Šiame aukšte iškabin-
tos ir Prezidento nuotraukos iš kelionių, neoficialių
susitikimų. Juose – ir laisvalaikio minutės, ir su-
dėtingo darbo akimirkos.

Trečiasis pastato aukštas skirtas menui – ir V.
Adamkus, ir jo žmona Alma mėgsta meną ir dažnai
remia kultūrą, todėl čia galima pamatyti paveikslus,
kuriuos Adamkų šeima yra įsigijusi ar gavusi do-
vanų. Čia galima rasti ir didelį ponios Almos pa-
veikslą, kurį jai padovanojo vyras. Paties Prezidento
portreto čia nėra, bet pavyko sužinoti, kad toks meno
kūrinys turėtų atsirasti lapkričio mėnesį, kai Pre-
zidentas švęs 90-ąjį gimtadienį.  

Garbingiausius renginio svečius po ekspozici-
ją lydėjo vienas iš bibliotekos steigimo iniciatorių,
Lietuvių išeivijos instituto direktorius, istorikas, pro-
fesorius Egidijus Aleksandravičius. „Vytauto Di-
džiojo universitetas, turėdamas savo sektinų hero-
jų panteone V. Adamkų ir prisidėdamas kaip insti-
tucija prie šios bibliotekos-muziejaus, sukuria di-

V. Adamus ir V. Landsbergis. A. Vaškevičiaus nuotraukos Prezidentą sveikino ir Lietuvių fondo atstovai L. Narbutis ir G. Damušytė. 

Ekspozicijose – nuotraukos, Prezidento apdovanojimai.
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džiules galimybes ugdyti naujuosius
lietuvių demokratijos, pilietinės ir at-
viros visuomenės bei globalios Lietu-
vos lyderius”, – sakė jis. 

V. Adamkus apgailestavo, kad iš-
kilmėse negalėjo dalyvauti jo žmona
Alma. Prezidentas paaiškino, jog jo
žmona serga – Santariškių ligoninėje
jai buvo atlikta operacija, dėl kraujo už-
krėtimo A. Adamkienės gyvybė buvo
pavojuje, bet dabar padėtis pagerėjusi
ir ponia Alma sveiksta. Daug sveikatos
ir jai, ir Prezidentui linkėjo daugybė
renginio svečių.

„Kaip aš pats jaučiuosi? Vieną
dieną geriau, kitą gal svyruoja kojos,
bet tikiuosi, kad bus geriau ir dar ga-
lėsiu būti naudingas Lietuvai. Iš tiesų
labai džiaugiuosi, kad sulaukėme šios
dienos”, – sakė žurnalistams buvęs
šalies vadovas.     

Po oficialaus atidarymo visi buvo
pakviesti vyno taurei į VDU universi-
teto salę. Čia toliau tęsėsi sveikinimai
– užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius Prezidentui padovanojo
laimės simbolį – pasagą ir sakė, kad mi-
nisterija prisidės prie gražių šios ins-

titucijos iniciatyvų. Jis pasidžiaugė,
kad Europoje tokia buvusio šalies va-
dovo biblioteka-muziejus yra antroji po
Prahoje veikiančio buvusio Čekijos
prezidento Vaclavo Havelo bibliote-
kos-muziejaus.

Įsimenančią kalbą pasakė Jungti-
nių Amerikos Valstijų ambasadorė
Lietuvoje Deborah A. McCarthy. Ji
prisiminė JAV prezidento Franklin
D. Roosevelt žodžius, jog tauta turi ži-
noti praeitį, tikėti ateitimi, o žmonės,
žinodami praeitį, gali sukurti ateitį.
„Šios bibliotekos-muziejaus atidary-
mas šiandien – puikus įrodymas, kad
Lietuva tiki ateitimi, kad po visų praei-
ties tragedijų kuriama puiki ateitis.
Čia bus pasakojama apie atsinauji-
nančią Lietuvą, apie jos kelią į Europos
Sąjungą ir NATO, apie kelią į demok-
ratiją. Tai akivaizdus įrodymas, kad
Lietuva turi puikią ateitį”, – sakė JAV
ambasadorė.     

Direktorius A. Antanaitis per-
skaitė naująją instituciją parėmusios
Kazickų šeimos, kuri yra labai artima
V. Adamkui, sveikinimą, pasirašytą Jū-
ratės Kazickaitės. Sveiki nime džiau-

giamasi V. Adamkaus
nuveiktais darbais,
jis pats vadinamas di-
delio intelekto bei tai-
kos žmogumi. „Visas
pasaulis pripažino jo
talentą ir nuveiktus
darbus. Jis buvo
mūsų tėvelio draugas
ir sąjungininkas, jie
daug kartų ir ilgai
pastaraisiais metais
kalbėjo ir telefonu, ir
Prezidentui lankan-
tis Bahamų salose
apie politiką ir ypač
įvykius Ukrainoje”,
– rašo J. Kazickaitė
sveikinimo laiške. Ji

Bibliotekoje – gausu knygų ir periodikos leidinių.

džiaugiasi, kad galėjo prisidėti prie bib-
liotekos-muziejaus įkūrimo ir žada
čia kuo greičiau apsilankyti.

Po oficialių sveikinimo kalbų prie
Prezidento išsirikiavo didelė eilė žmo-
nių, norėjusių asmeniškai jį pasvei-
kinti tokia gražia proga. Tarp svei-
kintojų buvo ir Lietuvių Fondo (LF)
valdybos nariai, įgalioti atstovai Leo-
nas Narbutis ir Gintė Damušytė. 

„Labai svarbu, kad tokia institu-
cija atsirado, kad Vytauto Didžiojo
universitetas vaidina tokį svarbų vaid-
menį, kad čia atsiranda daug svarbių
išeivijai iniciatyvų, sėkmingai veikia
Išeivijos institutas. LF taip pat prisi-
dėjo prie Prezidento bibliotekos-mu-
ziejaus įkūrimo. Ameri koje tokios ins-
titucijos jau seniai veikia, jas turi

daug buvusių prezidentų, todėl labai
gerai, kad ir Lie tuva turės ją”, – sakė
„Draugui” LF atstovai.   

Lietuvių Fondas prie šios institu-
cijos įsteigimo prisidėjo apie 15 tūks-
tančių dolerių. Iš viso, pasak A. Anta-
naičio, pastato rekonstrukcija, archi-
tektūrinio projekto rengimas, statybų
priežiūra, ekspozicijų įrengimas kai-
navo daugiau kaip 1,15 milijono eurų.     

Renginio metu buvo ir daug kitų
sveikinimų bei kalbų, grojo VDU Mu-
zikos akademijos smuikininkų kvar-
tetas. Prezidentas ilgai ir nuoširdžiai
bendravo su savo bičiuliais, gerbėjais,
kantriai su jais fotografavosi, kiek-
vienam atrasdamas nuoširdų padė-
kos žodį. 

Vaikų ir jaunimo susitikimas su prof. Vytautu Landsbergiu
ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Kauno jaunųjų turistų centre
įvy ko vaikų ir jaunimo susiti-
kimas su Kovo 11-osios Akto

signataru, At kuriamojo Seimo pirmi-
ninku  profesoriumi Vytautu Lands-
bergiu.

Profesorių iškilmingai sutiko
skau tai su ištiestų tautinių juostų sto-
 gu, o salėje, visiems atsistojus,  pa svei-
kino jį savo skautišku šūkiu: „Bu dėk.
Vis budžiu”. Centro jaunieji mu zi-
kantai atliko trumpą meninę progra-
mėlę.

Vytautas Landsbergis labai nuo-
 širdžiai bendravo su susirinkusiais
jaunaisiais skautais, kraštotyrinin-
 kais, jaunaisiais istorikais, etnokul tū-
 ros entuziastais, būsimais gamti nin-
kais. Svečias dalijosi savo jaunystės lai-
kų prisiminimais, ragino būti akty-
viais Lietuvos piliečiais, nešvais tyti
tuščiai laiko beprasmei veiklai, ska-
tino nuolat domėtis savo krašto isto-
rija, jos dvasine bei materialine kul-
tūra. 

Susitikime dalyvavo jo rengėjai –
Jaunųjų turistų centro direktorius
Laimutis Jankauskas, jo pavaduotoja
Laimutė Nakutienė, kraštotyros bū re-
 lio vedėja Dalina Galskienė, skautų va-
dovai Tomas Jurkuvėnas ir Daiva
Geištoraitė, Lietuvos sąjūdžio Kauno
skyriaus Tarybos narė Julija Iskevi čie-
nė, Jaunimo komiteto pirminin kas
Mindaugas Iskevičius, sąjūdietė Al-
dona Grigaitienė, miesto savival dybės

Profesorius su būriu susitikimo dalyvių. Aldonos Grigaitienės ir Tomo Jurkuvėno nuotraukos

Švietimo tarybos narys ir LS Kauno
skyriaus Švietimo komiteto pir mi-
ninkas Zigmas Tamakauskas.

Po oficialios susitikimo dalies,
pro fesorius dar ilgai bendravo su jau-
naisiais susitikimo dalyviais, jiems pa-
dovanojo Rokiškio Juozo Tumo-Vaiž -
ganto gimnazijos mokinės Domi lės
Kirstukaitės – Atviruko ir plakato VII
konkurso, skirto Lietuvos Nepri klau-
somybės atkūrimo dienai pami nėti,
laureatės nupieštus atvirukus.  

Susitikimas vyko vykdant krašto -
tyrinės ekspedicijos „Laisvės ke lias”
projektinę dalį. Tai buvo lyg at vi ra, il-
gam įsimintina ir  prasminga patrio-
tinio ugdymo pamoka.

Profesorius su susitikimo rengėjais Dalina Galskiene, Zigmu Tamakausku, Aldona Gri -
gaitiene, Julija Iskevičiene ir Laimučiu Jankausku.
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Renginio metu veiks virtuvė ir baras
Pasiteirauti tel. 773-875-4531 (Rasa)

Renginyje: Paul Strolia gyva muzika • Ramutės veltos skraistės 
• Agnės papuošalai • Virginijos šakočiai • Knygų mugė vaikams

2417 w. 43rd St., Chicago, IL  60632

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Gegužės 7 d., šeštadienį, 10 val. r. Pa-
saulio lietuvių centre, 14911 127 St., Le-
mont, IL 60439, įvyks 53-iasis metinis Lie-
tuvių Fondo narių suvažiavimas. Suvažiavimo
metu vyks rinkimai. Daugiau informacijos –
www.lietuviufondas.org

� 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. Vyks naujos valdybos
ir narių rinkimai. Kviečiame aktyviai daly-
vauti.

� Gegužės 8 d., sekmadienį, po šv. Mišių,
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėji-
mo parapijos salėje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) Brighton Parko Lietuvių Bendruo-
menės ,,vyrų komanda” Motinos dienos pro-
ga ruošia šventinius pietus. Bus loterija ir ki-
tos linksmybės. Meninę programą atliks jau-
nas smuikininkas Jonas Bribiesca ir Algi-
mantas ir Ligita Barniškiai. Maloniai kvie-
čiame visus dalyvauti. 

� Pasaulio lietuvių centro metinis narių su-
sirinkimas vyks gegužės 22 d., sekmadie-
nį, Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salė-
je (14911 127th St. Lemont, IL 60439).
Registracija nuo 11 val. r., susirinkimo pra-
džia 12:30 val. p. p. Visi yra kviečiami!

Šeštadienį, gegužės 7 d.
Pasaulio lietuvių centro „Sielos” galerijoje

14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439

6 val. v. kokteiliai
7 val. v. programa

JAV lietuvių fotografo Jono Kuprio parodoje bus eksponuojamos 
paskutiniojo 10-mečio Lietuvių Operos gyvenimo akimirkos. 

Vakaro metu jums dainuos Lietuvių Operos Čikagoje solistė 
Nida Grigalavičiūtė ir svečiai iš Kauno valstybinio muzikinio teatro –

solistė Kristina Siurbytė bei „Baritono trio” –
Benjaminas Želvys, Gediminas Maciulevičius ir Raimondas Baranauskas!

Jūs turėsite galimybę susipažinti ir pabendrauti su parodos autoriumi, 
solistais ir šiemetinės Lietuvių Operos  premjeros, F. Lehar operetės

„Paganini” statytojais. Tai – teatro bei kino aktorius,
režisierius Kęstutis Jakštas, dirigentas Julius Geniušas, vyr. choreografas –

Dainius Bervingis, kino aktorė bei solistė Viktorija Streiča-Jakštienė.

Bilieto kaina 40 dol.
Pageidautina vakarinė apranga

Informacija tel.
773-547-0520, 708-288-6662

Gegužės 6 d., penktadienį, 7 val. v. Estonian House, 243 E 34th
Street, New York, NY 10016, vyks dokumentinio filmo ,,The
Master Plan” premjera. Latvių režisieriaus Juris Pakalniņš doku-
mentinė juosta, sukurta bendradarbiaujant visų trijų Baltijos
valstybių visuomeniniams transliuotojams (LTV, ERR ir LRT),
pasakoja apie Rusijos vyriausybės propagandinį karą Europoje.
Filmas sukurtas siekiant paskleisti pavojaus signalą apie
Vladimiro Putino norus įtvirtinti Europoje ir pasaulyje poso-
vietinę hegemoniją.

Gabrielės Dimaitės Tymarskis
eilėraščių knygos „Svetimas miestas”pristatymas

Gegužės 8 d. 1val. p. p. Šaulių namuose


