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ŠIAME NUMERYJE:

•
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Kaina 2 dol.

Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 271 diena

M. Gudynas:
išvykstant
visada
sunkiausia yra
atsisveikinti
Tęsinys. Pradžia 55 numeryje.

P

Kelionėse po Ameriką – visa Gudynų šeima (iš k.): tėtis Marijus, Karolis, Paulina, mama Gintarija, Danielė ir Marija Mantautė.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ
raėjusio šeštadienio ,,Draugo“ numeryje pradėjome pokalbį su Lietuvos
Respublikos generaliniu konsulu Čikagoje Marijumi Gudynu ir jo žmona Gintarija. Pirmoje pokalbio dalyje M. Gudynas pasakojo apie savo penkerių metų diplomatinio darbo laikotarpį Čikagoje. Apie tai, ką jis surado ir
sužinojo atvykęs į ,,Vėjų miestą“ ir su kokiomis mintimis diplomatas palieka
čia surastą ,,mažąją Lietuvą”. Šiandien pokalbį tęsiame. Jame – apie generalinio
konsulo žmonos Gintarijos veiklą Čikagoje, šeimą, vaikus, keliones ir požiūrį į nuolatinius šeimą ištinkančius pokyčius.
– 10 psl.

Kur ir kaip mėgstu
leisti laiką – 3 psl.

Garbės konsulė Daiva Čekanauskaitė-Navarrette.

Garsieji ledo ritulininkai renkasi
į komandą – 9 psl.

Lietuvai atstovaujantys šventės dalyviai.

Lietuviai dalyvavo tautų festivalyje
AUDRA ŠERPYTYTĖ-WORCESTER
jau tradiciniu tampantį Pasaulio kalbų sostinės tautų festivalį (The Language Capital of the World Cultural Festival) Monterey, Californijoje, susirinko gausus būrys įvairių tautybių atstovų.

Į

Lietuvai atstovavo Lietuvos garbės konsulė Santa
Barbaros ir Centrinės Californijos pakrantės regione
Daiva Čekanauskaitė-Navarrette, gydytojas Gediminas Ruibys, lietuvių išeivijos menininkas Bill Lewis ir
šių eilučių autorė, kalbininkė Audra Šerpytytė-Wor– 2 psl.
cester.

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

Globėjas liks su jumis per amžius
KUN. JAUNIUS KELPŠAS
io sekmadienio Evangelija yra dalis Jėzaus atsisveikinimo kalbos. Joje tarsi aidas atsikartoja
Jėzaus pabrėžiamas ryšys tarp meilės ir ištikimybės. Ką tik girdėjome: „Jei mane mylite, – jūs
laikysitės mano įsakymų”. „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio” (Jn 14, 23). Šie keli Jėzaus sakiniai yra tartum raktas mūsų meilei ir ištikimybei
Kristui atpažinti.
Evangelistas Jonas įveda mus į Dievo – Meilės
slėpinio gelmę. Tačiau reikia pastebėti, kad iškart išvaduoja mus iš iliuzijos. Jame gilumas eina lygia greta su konkretumu, nedviprasmišku realizmu.
Jis sako: „kas mane myli, laikosi mano žodžių”,
tai yra, paverčia gyvenimu mano mokymą. Šiandienos žmogui būdingas, gal ir neapibrėžtas ir neretai
iškreiptas, mistikos troškimas. Norima priartėti
prie Dievo slėpinio; tikėjimo, tapusio moraline norma, o ne gyvu santykiu vieno asmens su kitu.
Kai vienas Rašto žinovas Jėzų paklausė, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme, Jėzus jam atsakė:
„Mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela
ir visu protu. Antrasis – panašus į jį: mylėk savo artimą kaip save patį”. Kas yra jo artimas, Jėzus paaiškino gailestingojo samariečio palyginimu. Pro gulintį sužeistą žmogų praėjo ir kunigas, ir levitas; ir

Š

tik samarietis, žydų nekenčiamas žmogus,
suteikė sužeistajam pirmąją pagalbą. Bet
mums nepalyginti svarbiau negu Jėzaus žodžiai yra jo gyvas pavyzdys, kurio nepajėgia uždengti istorijos dulkės. Prikaltas
prie kryžiaus Jėzus meldėsi: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą” (Lk 23,
34). Šiandien Kristus duoda mums į rankas
raktą patikrinti savo meilę. Šiuo raktu patikrink, kaip elgiesi savo šeimoje, kaip
bendrauji su kaimynais, bendradarbiais,
kaip elgiesi su ligoniais, su savo senais tėvais.
Albert Schweitzer buvo apdovanotas
dideliais talentais. Jis buvo ir gydytojas, ir
teologas, kelių knygų autorius, ir žymus
muzikas. Būdamas savo sėkmės viršūnėje
paliko patogų Europos gyvenimą ir nuvyko į Afriką.
Ten sunkiomis klimato sąlygomis, be patogumų, be
reikiamo personalo įsteigė juodaodžiams ligoninę,
kuriai paaukojo savo lėšas ir paskyrė likusį savo gyvenimą. Po šio kilnaus žmogaus mirties iš dienoraščių paaiškėjo jo gyvenimo posūkio prasmė: savo
gyvenimo auka jis įgyvendino Kristaus artimo meilės įsakymą. Artimo meilės darbus Viešpats vertina
taip, tartum jie būtų padaryti jam pačiam: „Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte” (Mt 25, 40). Leiskime, kad šio sek-

Lietuviai dalyvavo tautų festivalyje
Atkelta iš 1 psl.

madienio Žodis persmelktų mus, nuramintų, leistų
mums patirti, ko vertas mano asmuo, mano gyvenimas, mano kūnas ir gyvenimo kelyje sutinkamas artimas.
Mano Dieve, pasilik manyje ir padaryk, kad aš
tiek pasilikčiau tavojoje meilėje, kad atsisakyčiau pretenzijų į savo valią, o ieškočiau tavosios, kuria nuolat įsakai man mylėti mano artimą.
Šventoji Dvasia, atverk mano širdies akis ir
ausis, kad priimčiau visa, ką tu man apreiški apie Jėzų.

Čikagoje atvėrė duris
Rašytojų muziejus
arptautinę muziejų dieną, gegužės 18ąją, Čikagos centre oficialiai atidarytas
naujas muziejus, skirtas Amerikos rašytojams – American Writers Museum. Perkirpdamas juostelę atidarymo iškilmių metu
Čikagos meras Rahm Emanuel pasižiaugė,
kad tai jau 66-asis miesto muziejus. Naujosios
kultūrinės įstaigos adresas: 180 N. Michigan
Ave., II aukštas. Internetinė svetainė: http://
americanwritersmuseum.org.
,,Draugo” info

T

Garbės konsulė Daiva Čekanauskaitė-Navarrette, Monterey miesto meras Clyd Roberson ir dr. Gediminas Ruibys.
Rengėjų nuotraukos
Festivalis prasidėjo spalvinga tautų eisena centrinėje miesto gatvėje. Nešdami trispalvę, mūsų šalies atstovai žygiavo pasidabinę tautiniais drabužiais
ir nacionaline atributika.
Šventės išvakarėse konsulė D. Navarrette ir dr. Ruibys dalyvavo miesto savivaldybės surengtame priėmime, kuriame bedravo su jo meru Clyd Roberson,
o neformalaus susitikimo su verslininkų asociacijos generaliniu direktoriumi
Rick Johnson metu buvo aptarti Lietuvos ir Monterey miesto bendradarbiavimo klausimai.
Pagerbiant mūsų šalį, pagrindinėje miesto gatvėje šalia JAV vėliavos plevėsavo Lietuvos trispalvė.
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ŽAIBIŠKI POKALBIAI

P

tikrai ne ant sofos priešais televizorių
avasaris įsibėgėja, vis labiau norisi greičiau užbaigti darbo savaitę ir ilsėtis. Kiekvienam žmogui skirtingais gyvenimo tarpsniais reikia vis kitokio poilsio. Sutikite, kaip gera kartais visą dieną praleisti užsidarius namuose ir nieko neveikti. Nebent susirangius ant sofos paskaityti knygą,
pasinerti į internetinę visatą, bet iš namų – nė kojos.
Tačiau šiandien ,,Žaibiškam pokalbiui” ieškojome tokių pašnekovų, kurie geriausiai pailsi nuėję
į kokį renginį, koncertą ar spektaklį. Arba turi susiradę nuostabią vietą mieste ar priemiestyje, į kurią nuolat jiems norisi sugrįžti.

Ir dar buvo įdomu: ar lietuviai, gyvenantys Amerikoje, dažniau lankosi lietuviškuose renginiuose (kurių Čikagoje tikrai netrūksta), ar mieliau renkasi ką nors iš amerikiečių siūlomų gausybės kultūrinių įvykių.

Ir dar, kalbant apie geras vietas.
Mes su žmona labai pamėgome nuostabų japonų restoraną ,,Yuzu”. Jame
galima suvalgyti puikių sušių. Tai patiekalas, kurio nemokame patys pasigaminti namuose. Geras maistas, puiki aplinka – tai irgi padeda atsipalaiduoti ir pailsėti.

Ritonė Rudaitienė, antrosios bangos emigrantė, ,,Akademinio” skautų
sąjūdžio ir skaučių ,,Verpstininkių” grupės narė:

Raimundas Lapas, žurnalistas,
bibliotekininkas, kolekcininkas:

Kartais surengiame turą po kaimyninių valstijų – Michigan, Wisconsin vynines. Štai neseniai aplankėme Michigan valstijoje esantį Holland miestelį, kur kasmet gegužės mėnesį vyksta tulpių žydėjimo šventė.

Lilija Kizlaitienė, antrosios bangos emigrantė, trijų vaikų mama ir penkių anūkų močiutė:

Giedrė Jaškevičius, namuose
vaikelį auginanti mama:
Aš pati šoku tautinių šokių kolektyve ,,Suktinis”, todėl stengiuosi
nepraleisti visokių tautinių renginių.
Arba pati juose dalyvauju, arba noriu
pasižiūrėti, kaip kiti šoka ar dainuoja.
Mūsų šeima neretai renkasi renginius, kurie organizuojami Pasaulio
lietuvių centre Lemonte. Dalyvavome
žiemą vykusioje akcijoje, kurios metu
mezginiais aprengėme medžius. Stengiamės nepraleisti Lietuvių dailės muziejaus ,,Sielos” galerijoje vykstančių
atlikėjų iš Lietuvos koncertų. Likome
patenkinti Nedos Malūnavičiūtės ir
Olego Ditkovskio, taip pat Deivio ir Renatos Norvilų pasirodymais. Tačiau
kai kurie, pavyzdžiui aktoriaus Ramūno Rudoko monospektaklis ,,Tėtis” mums pasirodė neverti dėmesio.
Todėl po to rinkdamiesi renginį, jau gerokai pasidomime, pasvarstome, ar
verta į jį eiti.
Šiaip dažnai renkamės ir iš amerikiečių siūlomų laisvalaikio praleidimo būdų. Tenka pripažinti, kad amerikietiškosios sudaro didesniąją mūsų
šeimos lankomų pramogų dalį. Gyvename Čikagos centre, todėl muziejai,
meno galerijos, teatrai, miuziklai, operos, džiazo koncertai yra labai arti
mūsų, tad kaip neaplankyti? Vasarą
mėgstame važinėtis dviračiais, keliaujame į ūkius, kur galima laiką
leisti prisiskinant obuolių, mėlynių.

Dalyvauju įvairiuose renginiuose:
ir lietuviškuose, ir amerikietiškuose.
Lankausi The Metropolitan Opera,
trečiadieniais, jeigu rodoma filmų Pasaulio lietuvių centro skaitykloje, visada važiuoju jų žiūrėti. Taip pat stengiuosi dalyvauti organizacijos ,,Vaiko
vartai į mokslą” susirinkimuose, tenka lankytis ir Balzeko lietuvių kultūros muziejaus renginiuose.
Po mamos mirties stengiausi dalyvauti tik lietuviškoje veikloje (Lietuvos dukterų draugija, ,,Saulutė”) ir
lietuviškuose renginiuose. Tačiau prieš
septynerius metus, kai persikraustėme
gyventi į Oak Forest, dažniau jungiuosi prie amerikiečių. Pavyzdžiui

tapau knygų klubo nare. Mes su bendraminčiais renkamės kartą per savaitę ir kalbamės apie tai, ką perskaitėme, dalijamės dvasine patirtimi. Dažniausia skaitome ir aptariame dvasinę
literatūrą. Dar laisvalaikiu mėgstu važinėtis dviračiu.

Čikagoje yra tokia vieta, kurią
nuolat su žmona lankome. Ją suradome prieš maždaug septynerius metus.
Tai Tėviškės evangelikų liuteronų parapija, kuriai vadovauja dvasininkas
Liudas Miliauskas. Ji, ko gero, vienintelė parapija, kurioje narių skaičius
ne mažėja, bet didėja. Ją papildo ir vadinamųjų trečiabangininkų kartos tikinčiųjų. Ir, be abejonės, tą trauką didele dalimi nulemia nepakartojama
kunigo asmenybė.
Apie renginius: aš augau Čikagos
priemiestyje, kur buvo nedidelė lietuvių bendruomenė. Automatiškai lankiau lietuviškus renginius, nekeldamas
klausimų. Vienu metu įsijungiau į
,,Margučio” radijo darbą. Vėliau patys
su žmona turėjome lietuvišką radiją,
patys organizuodavome įvairių lietuviškų renginių, kurie buvo mūsų darbo ir gyvenimo dalis. Tačiau po kurio
daug kas keitėsi, pamažu išsikristalizavo kokybiško meno poreikis. Supratau: mano gyvenimas yra per trumpas,
kad aš savo laiką skirčiau saviveiklai.
Dabar vienareikšmiškai renkuosi
kultines Čikagos vietas – Lyric Opera
of Chicago, Chicago Symphony Center,
kur kone kiekvieną savaitgalį galima
pamatyti pasaulinio lygio atlikėjų. Šiose vietose tave pasitinka nepaprasta
dvasinė aura. Tokių vietų (galerijų, muziejų, teatrų), kur galima pamatyti
profesionalų meną (o neretai net nemokamai), Čikagoje yra nepaprastai
daug. Tiek daug, kad nespėsi visko
,,suvirškinti”.

Mes su vyru Teodoru dažnai dalyvaujame Pasaulio lietuvių centro
(PLC) renginiuose, nes mums labai
svarbu yra lietuviškas gyvenimas. Gaila, kad į visus juos neįmanoma suspėti. Kai kurie renginiai vyksta tuo pačiu
metu. Nors burtus trauk! Džiaugiuosi,
kad gyvename visai šalia PLC, jį pasiekti tereikia penkių minučių. Perėjai
per gatvę – ir jau esi vietoje. O daugeliui mano amžiaus žmonių sunku vakare vairuoti, todėl jie negali lankyti
vakarinių renginių. Tik vykstančius
dieną. Čikagos mieste ir apylinkėse irgi
vyksta labai daug renginių. Jeigu nori
įsijausti į pasaulinės kultūros gyvenimą, turi laiko ieškoti paprastomis savaitės dienomis. Anksčiau taip ir darydavome, vykdavome į sezonines operas, bet dabar jau tą daryti yra per sunku. Pavyzdžiui, iš operos grįždavome
apie 11 valandą vakaro. Dabar tapo sunku vairuoti tamsoje, pavargstame. Bėgant metams tenka atsisakyti kai kurių dalykų, kuriuos mėgome būdami
jaunesni. Šiaip, mano nuomone, Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenantys lietuviai tikrai gali pasirinkti iš daugelio
pasiūlymų (kalbu dabar apie lietuviškus renginius ir pramogas). Na, kad ir
anūkai kviečia į savo klasėse parengtas programas. Tai tikrai nėra koks kultūrinis įvykis. Bet kaip gali nenueiti?
Arba Balzeko lietuvių kultūros muziejuje koks pažįstamas pristato savo
parašytą ir išleistą knygą – irgi norisi
nueiti. Lemonte trečiadieniais rodo
filmus. Susirenkame, pasižiūrime filmą, dar pasikalbame su sutiktais pažįstamais. Sekmadienį po šv. Mišių einame į kavinę, ten susitinkam su draugais. Taip norisi matyti ir jaunesnių
veidų. Bet vadinamieji ,,trečiabangiai”
ne taip, kaip mes, jie neįprato ieškoti
vieni kitų, burtis ir bendrauti. Jie turi
savo draugus ir kitokias tradicijas nei
mes, vyresnieji.
Gal mes patys kalti, kad taip atsitiko, gal kada nejausdami juos atstūmėme.
Kalbino Virginija Petrauskienė
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Ypatinga šventė Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje

Dainelė Mamai iš širdies.

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ
Su didele pagarba minime rašytojus, muzikus, dailininkus, mokslininkus bei išradėjus. Jie mus domina savo įkvėpimo
blykstelėjimais, asmenybės grožiu ar kilnumu. Bet yra vienas vardas, kuris galingai mus veikia ir veiks, kol gyvens bent vienas žmogus – tai Motinos vardas!
ai nuostabusis gegužis nubarsto takus kvepiančiais žiedais, kai atgimusi gamta puošiasi lyg didžiausiai šventei, mes,
dažniau ir karščiau kartodami Motinos vardą, skubame sveikinti ją, skubame prie jos prisiglausti. Iš visų
vartojamų žodžių pats gražiausias
yra žodis Motina, mama, mamytė,
motinėlė, motulė, motušė. Kiekvienam žmogui Motina yra brangi, nes
jinai jam davė žemišką gyvybę. Motina yra šeimos širdis, centras, aplink
kurį sukasi šeimos gyvenimas. Daug
yra pasaulyje garsių moterų, tačiau
pasaulis gali apsieiti be filmų žvaigždžių, šokėjų, grožio karalienių, bet negali apsieiti be gerų motinų.
Lietuvių tautos istorijoje Motina
užima labai svarbią vietą. Lietuva gali

K

R. Švobienės nuotraukos

didžiuotis savo garbingomis motinomis. Kai caro priespaudos metais rusai norėjo išplėšti Tėvynės ir gimtosios kalbos meilę, lietuvės motinos
dar lopšyje gulintiems kūdikiams
liūliavo, dainomis ir raudomis įkvėpė tokią Tėvynės meilę, kurios vedami mūsų tautos sūnūs dėl savosios Tėvynės ir Bažnyčios nepabūgo nei Sibiro kančių, nei mirties. Lietuvė motina ne tik išsaugojo brangiausią
kiekvienos tautos dvasios turtą –
gimtąją kalbą, bet taip pat išaugino ir
aukojo Tėvynei sūnus, Bažnyčiai kunigus, kultūrai kūrėjus, tautai karžygius.
Motinos dieną mes lenkiame galvas ir Tėvynėje pasilikusioms, ir išeivijoje esančioms motinoms. Jos yra
tikroji lietuviškų namų siela ir lietuvybės saugotojos.
Sekmadienį, gegužės 14 d., Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijoje, Southfield, Michigan, vyko motinų pagerbimas. Šį gražų ir atmintiną sekmadienį šventovė buvo pilna tikinčiųjų.
Ypatinga šventė buvo pradėta iškilmingomis šv. Mišiomis už gyvas ir
mirusias motinas.
Mišių metu vargonavo Rita Giedraitienė. Giesmes giedojo Vida Peko-

Šventės metu buvo pasveikintos mokytojos Simona
Gavrilenko ir Jūratė Mikulevičienė.

Sveikinami gegužės mėnesio sukaktuvininkai. Romas Maziliauskas, klebonas kun. G. A.
Jonikas ir Kastytis Giedraitis kartu su dalyviais dainuoja „Ilgiausių metų”.

rienė. Giesmės buvo skirtos Motinai
Marijai. Ypač jautriai skambėjo „Marija Fatimos” ir „Sveika Marija”. Šv.
Raštą skaitė Miglė Orentaitė. Mišias
aukojo ir gražų bei jautrų pamokslą
apie meilę, Dievo motiną Mariją ir
mūsų žemiškas motinas pasakė klebonas kun. Gintaras Antanas Jonikas.
Jis taip pat pasidalijo mintimis apie
gegužė 13 d. Fatimoje ir Romoje vy-

Dievo Apvaizdos parapijos pastoracinės tarybos pirmininkė L. Maziliauskienė pradeda Motinos dienos šventę.

kusią šventę: popiežius Pranciškus
brolį ir seserį, Pranciškų ir Jacintą
Marto, paskelbė šventaisiais. Taip pat
pasakojo apie vyskupą ir kankinį Teofilį Matulionį. Baigdamas pamokslą
klebonas sveikino visas mamytes,
močiutes, promočiutes, krikšto mamytes bei geradares, linkėdamas joms
būti geromis ganytojomis savo vaikams. Po to jis jas palaimino.

Janina Udrienė džiaugiasi šventėje jai parodytu dėmesiu.
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Visuotines maldas vedė Miglė Orentaitė. Buvo giedama Švč.
Mergelės Marijos litanija, Mišios baigtos giesme „Sveika, Marija, o motina Dievo”.
Po to parapijiečiai ir jų šeimų nariai (iš viso buvo daugiau
negu 150) rinkosi į Motinos dienos šventę ir pietus parapijos
Kultūros centro didžiojoje salėje.
Šią gražią šventę organizavo
pastoracinė parapijos taryba ir
„Žiburio” mokykla. Salės stalai
buvo papuošti pavasario žiedais.
Juos puošė Janina Udrienė ir Valentina Rauckienė. Scenos puošybą iš gėlių ir ornamentų projektavo Raminta Vilkienė. Pietus
ruošė Dievo Apvaizdos parapijos
nuolatinė šeimininkė Regina
Greenhalgh ir jos talkininkės.
Renginio programai vadovavo
parapijos pastoracinės tarybos
pirmininkė Laima Maziliauskienė, kuri pasveikino visas apsilankiusias mamytes, močiutes, promočiutes.
Meninę programą vedė „Žiburio” lituanistinės šeštadieninės mokyklos mokytojos Simona
Gavrilenko ir Jūratė Mikulevičienė. Programą gražiausiais žodžiais ir eilėmis, skirtomis Mamai, pradėjo Raminta Vilkienė.
„Žiburio” mokyklos mokinukai
dainavo dainas, deklamavo eiles apie mamytę ir močiutę. Taip
pat ir pašoko.
Dalyviai buvo patenkinti ir
gausiai plojo mažiesiems programos atlikėjams.
Padėkos ženklan Laima Maziliauskienė mokytojoms Simonai Gavrilenko ir Jūratei Mikulevičienei įteikė po rožę ir simbolinę dovanėlę. Už salės skoningą papuošimą padėkota Janinai Udrienei, kuriai irgi buvo
įteikta rožė ir dovanėlė. Taip
pat padėkota šeimininkei Reginai Greenhalgh ir jos talkininkėms bei Viktorui Tukiui, kuris
tvarkė programos muziką.
Prieš vaišes klebonas kun.
G. A. Jonikas sukalbėjo maldą.
Po gardžių pietų Laima Maziliauskienė priminė, kad antrąjį
mėnesio sekmadienį sveikiname parapijos sukaktuvininkus.
Klebonas G. A. Jonikas, Kastytis
Giedraitis ir Romas Maziliauskas vedė „Ilgiausių metų” giesmę. Po to buvo dalijamas gimtadienio tortas.
Parapijos vardu Laima Maziliauskienė padėkojo visiems,
kurie dalyvavo ir kurie ruošė šią
šventę: Janinai Udrienei ir jos
talkininkėms už rožių puokšteles
ant stalų, Elenai Alkuvienei, Almai Butkūnienei, Danai Naujokaitienei, Dianai Tukienei, Valdui Piesčiui, Romui Maziliauskui, Remigijui Vilkui bei šių eilučių autorei už visokeriopą pagalbą bei visiems, kurie kitais
būdais prisidėjo prie šio gražaus motinų pagerbimo.
Kaip motinos meilė savo vaikams yra amžina, taip ir vaikų
meilė Motinai neturi nutrūkti.
Motinos diena yra geriausia proga Motinėlėms išreikšti savo prisirišimą, dėkingumą ir pagarbą.
Pasiryžkime už meilę atsilyginti meile, kad galėtume drauge su
poetu Bernardu Brazdžioniu pasakyti: „Tau širdim už širdį, tau
vargu už vargą, Meilę tau už
meilę atiduot einu...”

Aukų vajus Detroite
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RITA GIEDRAITIENĖ
Šių metų kovo 19 d. Dievo Apvaizdos
parapijos salėje vyko aukų vajus paremti „Vaiko vartai į mokslą” (VVIM) organizaciją. Ši labdaros organizacija
buvo įsteigta 1998 metais Čikagoje,
siekiant padėti apleistiems ir sunkumus
šeimoje išgyvenantiems vaikams Lietuvoje, sudarant jiems palankias sąlygas mokytis ir ugdyti asmenybę. VVIM
remia 10 pomokyklinių centrų, kuriuose vaikai yra pavalgydinami, jiems
padedama ruošti namų darbus, jie mokomi gyvenimo vertybių. Mokslo metams pasibaigus darbas centruose nesibaigia. Vasaros atostogų metu yra
ypač svarbu užimti vaikus iš vadinamųjų
rizikos šeimų, siekiant atitraukti juos
nuo gatvės pagundų.

Dievo Apvaizdos parapijos salėje Detroite Rita Giedraitienė (k.) ir Rasa Karvelienė renka
aukas „Vaiko vartai į mokslą” organizacijai.
R. Švobienės nuotr.

asa Karvelienė ir Rita Giedraitienė, VVIM Detroito rėmėjų
būrelio koordinatorės, per skelbimus parapijoje bei el. paštą parapijiečius sekmadienį, kovo 19 d., po šv. Mišių kvietė salėje pasivaišinti kavute bei
jų parūpintais pyragaičiais. Dalyvaujantys auką, skirtą VVIM organizacijai, galėjo įmesti į tam tikslui skirtą dėžutę arba pasiųsti elektroniniu būdu.

Iš anksto buvo paskelbta, kad surinktos aukos bus panaudotos keliems
centrams nuperkant įvairių reikmenų,
kurie padėtų užimti vaikus vasaros
metu.
Detroito Dievo Apvaizdos parapijiečiai buvo labai dosnūs. Surinkta 2
610 dol. Nuoširdžiai dėkojame visiems
aukotojams, o ypač skyrusiems stambesnes aukas: Romualdui ir Gražinai

Kriaučiūnams – 1 000 dol., Dievo Apvaizdos Krikščioniškos tarnybos komitetui – 300 dol., Gediminui Balandai
– 200 dol. VVIM valdyba dėkoja Detroito visuomenei už dosnią paramą.
Remiamų centrų poreikiai nemažėja ir kiekviena auka yra labai vertinama. Kartojame centrų dažnai reiškiamus padėkos žodžius: „Ačiū, kad jūs
esate!”

MILDA ŠATIENĖ

dalyvaujant valdžios atstovams. Šioje
šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodį
tarė LR generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas. Išradingai buvo paminėta Motinos diena, Birželio trėmimai Lietuvoje, surengta iškilminga
agapė prieš šv. Kalėdas. Valdybos iždininke Vida Kuprytė perskaitė iždo
ataskaitą. Revizijos komisijos pirmininkas Mindaugas Bielskus patvirtino,
kad pinigai ižde tvarkomi teisingai.
Į LB valdybą dvejiems metams
buvo išrinkti/perrinkti: Audronė Bernatavičienė, Algis ir Birutė Kirkos,
Jonas Kuprys, Vida Kuprytė, Irena
Massenger, Vilma Meilutytė, Genutė

Salyga, Milda Šatienė, Birutė Zalatorienė, Aldona Zailskaitė. Į kontrolės komisiją buvo išrinkti: Mindaugas Bielskus, Jolita Narutienė, Antanas Sidaravičius. Po rinkimų vyko diskusijos.
Buvo aptarta tolesnė valdybos veikla,
išklausyti pasiūlymai.
Kavos kambario vedėja Audronė
Bernatavičienė įvedė gražią tradiciją
– kiekvieną mėnesį su gimtadieniu
pasveikinti parapijiečius. Šįkart rožių vazonėlius ji įteikė Mildai Šatienei
ir Agnei Malela, visiems giedant tradicinį „Ilgiausių metų”.
Susirinkimas buvo baigtas daina
„Lietuva brangi”.

R

Cicero Lietuvių Bendruomenės
metinis narių susirinkimas

Gegužės 7 d., po šv. Mišių, Šv. Antano
bažnyčioje ciceriečiai rinkosi į parapijos kavos kambarį. Vaišinosi gardžiu kugeliu ir pyragėliais, kuriuos atvežė Cicero Lietuvių Bendruomenės (LB) valdybos narys Algis Kirka.
aldybos pirmininkė Birutė Zalatorienė pradėjo susirinkimą,
perskaitydama pranešimą apie
per metus valdybos nuveiktus darbus. Buvo surengtas Vasario 16-osios
minėjimas Cicero miestelio rotušėje,

V
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Jūsų vaikai – saugiose rankose
Šios vasaros Jaunųjų ateitininkų stovyklos vadovai.

Šeštadienį, balandžio 29 d., Ateitininkų namuose, Lemonte, Jaunųjų ateitininkų stovyklos ruošos komitetas surengė Vadovų kursus. Į šiuos kursus buvo kviečiami visi moksleiviai, kurie vadovaus arba dirbs virtuvėje Jaunųjų ateitininkų vasaros stovykloje Dainavoje. Buvo suvažiavę 25 būsimi vadovai ir štabo nariai iš Los Angeles, Indianapolio,
Detroito, Clevelando ir Čikagos. Moksleiviai susipažino su stovyklos tema, taisyklėmis ir vadovavimo pagrindais. Jie praleido daug laiko diskutuodami apie vadovo pareigas.
Kursus vedė Vida Žiedonytė-Sasnauskienė. Dalyvavo ir šios vasaros stovyklos komendantas Audrius Polikaitis. Labai laukiam stovyklos su šia šaunia moksleivių grupe!
– Rita Bieliauskienė, JAS CV pirmininkė

Veidu į Ameriką?

Vasaros stovyklos

Kur išeivijos ateitininkams kreipti savo žvilgsnį?
ią savaitę ŠAAV vicepirmininkė Roma Kuprienė el. paštu išsiuntė kreipimąsi į visus išeivijos ateitininkus. Kadangi ŠAAT neturi visų ateitininkų el. pašto adresų, o dar yra tokių, kurie atsisako naudotis
kompiuteriais, perspausdiname išsiųstą laišką.

Š

DAINAVOJE
Amerikos lietuvių Romos katalikų
federacijos jaunimo stovykloje,
Manchester, Michigan
Sendraugių-2 stovykla – birželio 25 – liepos 1 d.
Į stovyklą kviečiami sendraugiai ateitininkai ir jiems prijaučiantys – pavieniai ar su šeimomis.
Registruokitės rašydami sendraugiai2@gmail.com.

Mieli ateitininkai,
Rašau norėdama pranešti, kad. š. m. Darbo dienos savaitgalį, rugsėjo
2-4 d., Dainavoje vyks Šiaurės Amerikos ateitininkų suvažiavimas ir Studijų dienos. Malonėkite tą savaitgalį pažymėti savo kalendoriuose ir planuokite visi dalyvauti.
ŠAA vadovybė ta proga norėtų kuo daugiau ateitininkų pasiekti su
platesne informacija bei registracijos anketa. Renkame visų sąjungos narių el. pašto ir namų adresus.
Jeigu turite pažįstamų ar giminių, kurie norėtų gauti informaciją
apie ateitininkų veiklą, prašome atsiųsti ir jų vardus, el. pašto ir namų
adresus. Galite rašyti Romai Kuprienei el. paštu: mamaroma@gmail.com
arba paprastu paštu parašyti „Draugo” ateitininkų skyriaus adresu:
„Draugas”, Iš ateitininkų gyvenimo skyrius, 4545 W 63 St. Chicago, IL
60629.
Suvažiavime ir Studijų dienų metu yra siūloma skirti laiko ir dėmesio
pasvarstyti, ar ateitininkai kaip organizacija ir sąjūdis turėtų atsisukti ,,veidu į Ameriką”, t.y. – į amerikietišką kultūrą, į Amerikos visuomenės
rūpesčius ar ieškoti ,,naujų ryšių” su Lietuva. Kviečiame sureaguoti į
šį siūlymą bei pasisakyti, jei turite specifinių temų, kurios būtų svarbios kelti Suvažiavime bei Studijų dienų metu.
Š. Amerikos ateitininkų valdybos vardu
Roma Kuprienė

Čikagos ateitininkų
Šeimos šventė
Sekmadienį, birželio 4 d.
9 val. r. – šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, po Mišių – iškilmingas posėdis
PLC didžiojoje salėje.

Gegužinė Ateitininkų namuose
12 val. p.p. (po Šeimos šventės)
Adresas: 1380 Castlewood Dr, Lemont, IL
Jūsų laukia skanūs lietuviški pietūs ir muzika,
loterijos laimikiai, ąžuolų pavėsis ir bendrystė su
naujais bei senais draugais.

Knygų klubas
Ateitininkų namuose
Trečiadienį, birželio 7 d., 10 val. r.
Bus diskutuojama apie Lisa See
romaną ,,The Tea Girl of
Hummingbird Lane”.
Ketvirtadienį, birželio 8 d., 7 val. v.
Bus diskutuojama apie Amor
Towles romaną ,,A Gentleman in
Moscow” Diskusijos vyksta lietuvių
kalba.
Daugiau informacijos suteiks
Dainė Quinn el. paštu:
dainequinn@gmail.com

Moksleivių ateitininkų stovykla – liepos 7–15 d.
Stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moksleiviams, kurie yra baigę 8-tą skyrių ir dar nepradėję universiteto studijų. Registracija jau prasidėjo. Informacija
apie stovyklą rasite: http://www.mesmas.org/vasaros-stovykla-2017-m-dainavoje/
Jaunųjų ateitininkų stovykla— liepos 15–23 d.
Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbančiam jaunimui
nuo 9 iki 14 metų. Vietų nebėra, bet galima rašytis į
laukiančiųjų sąrašą. Informacija: Jas@ateitis.org
Sendraugių 1 stovykla—liepos 23–30 d.
Kviečiamos šeimos su vaikais ir pavieniai asmenys. Vietų nebėra, bet galima atvykti dienos metu, klausytis
paskaitų.
Ateitininkų Studijų savaitgalis—rugsėjo 1–4 d.

Naras Dainavoje.
Kazio Razgaičio nuotr.

Š. Amerikos ateitininkų valdyba pasiryžo atgaivinti ateitininkų studijų dienas JAV Darbo dienos savaitgalį. Planuokite dalyvauti. Kviečiami sendraugiai ir studentai bei jaunimas su tėvais. Programa bus
pranešta netrukus.

KENNEbuNKpORT, MAINE
Sendraugių poilsio savaitė – rugpjūčio 5–11 d.
Lietuvių Tėvų pranciškonų vasarvietėje, Kennebunkporte, Maine. Kviečiamos šeimos ir pavieniai ateitininkai bei jiems prijaučiantys. Savaitės programos reikalais kreiptis į Moniką Sabalienę:
Vygantaite.sabaliene@gmail.com. Užsisakyti kambarius vasarvietėje adresu: info@franciscanguesthouse.com arba skambinti tel. 207-967-4865.

LOS ANGELES
Jaunųjų ateitininkų stovykla – rugpjūčio 6–18 d.
Stovykla įvyks prie Santa barbara miesto
Apie registraciją bus pranešta kitą savaitę

Lietuvių pasaulyje galima rasti įspūdingų personažų
DRAUGAS

„Veido” žurnale Rima Janužytė
skelbia savo tyrimą apie lietuvius pasaulio popscenose. Ji surado dešimtis lietuviškų pavardžių, kurios garsiai skambėjo ir tebeskamba pasaulio melomanų
lūpose. Kas jie?
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baigėsi policijai pareiškus kaltinimus
dėl grasinimų nužudyti bei narkotikų
laikymo.
Pietų Afrikos Respublikoje nėra
žmogaus, nežinančio, kas yra Johnny
Clegg. Lietuvos žydės sūnus šioje šalyje
laikomas tikru muzikos dievaičiu. Tokia pat įžymybė Brazilijoje yra lietuvių

su Lietuva susijusių žodžių gana dažnai
pasitaiko tarp įvairios stilistikos grupių, jų albumų pavadinimų. Pavyzdžiui, egzistuoja Izraelio grupė „Viltis”,
amerikiečių grupės „Velnias” ir „Ragana”, kanadiečių grupė „The Lithuanian Empire” („Lietuvos imperija”), Didžiosios Britanijos grupė „Pulkas”, o
britų neofolko grupė „Sieben” yra išleidusi albumą „Lietuva” (2015 m.). Be
to, „Sonic Youth” albumas „Koncertas
Stan Brakhage prisiminimui” yra skirtas Lietuvai ir Jonui Mekui.
Lietuvių galima rasti daugybėje
pasaulio muzikos grupių. Eksperimentinio roko legendų – grupės
„Swans” muzikantai Algis Kizys ir
Michael Gira – lietuvių palikuonys,
kaip ir gerai žinomas Kanados muzikantas AL-P, kurio tikrasis vardas –
Alex Puodziukas. Žinomas lietuvis – ir
gitaristas, progresyvaus metalo virtuozas Robert Svilpa, taip pat Argentinos muzikantė Karen Sudnius, Buenos Aires įkūrusi grupę „Giltine’s
Gintaras”. Argentinoje yra grupė „Escapist”, kurioje nuo 2009 m. bosine gitara groja Martín Miciudas. Nuo 1969
m. egzistuojanti žymi vokiečių grupė
„Puhdys”, kūrusi ir gana lengvą roką,
ir industrinio metalo muziką, 19691979 m. grojo su lietuvių kilmės būgnininku Gunther Wosylus. Puikiai žinomas ir grupių „Christian Death” bei
„Shadow Project” klavišininkas Paris Sadonis. Nuo 1982 m. koncertuojančios sunkiojo metalo grupės „Steel
Wolf ” lyderis – Markas Adomaitis gyvena JAV. Kai kurios grupės dainos,
kaip pasakoja pats M. Adomaitis, yra
humoristinės: „Naktipiečiai”, „Night
of 1000 Koldunai”, „Midnight Train to
Siauliai”, „Kur tas Kugelis?”, „Sunday
Morning (Where's The Krupnikas?)”,
perdainuotas Lietuvos himnas („Himnas 2010”). „Steel Wolf ” 2012-aisiais,
XIV Lietuvių liaudies šokių festivalyje Bostone (JAV), atšventė savo 30metį, o 2015 m. grupė išleido albumą
„Hot Honey Liquor”.
Knygos „Pasaulio lietuviai: šlovė
ir gėda” autorius Donatas Pocius rašo,
kad lietuvių „Pasaulyje galima rasti
įspūdingų personažų. Nuo baisiausių
nusikaltėlių iki Nobelio premijos laureatų, nuo popiežiaus dešiniosios rankos iki pornografijos žvaigždės, nuo

nepamiršusi lietuviškų šaknų ir net lietuvių kalbos.
Muzikinių aukštumų galbūt būtų
pasiekusi ir kita Vokietijos lietuvė – Šilutėje gimusi dainininkė Alexandra
(tikrasis vardas Doris Treitz), kuri

rialas su atlikėjos portretu iki šiol lankomas tiek vokiečių, tiek užsienio svečių, prisimenančių jos dainas, anuomet
vadintas aplenkusiomis laiką.
Lietuvių (tiksliau – litvakų) kilmės
dainininkas yra Bob Dylan (75 m.; jis
– Robert Allen Zimmerman, kurio senelis iš motinos pusės buvo Kauno žydas) ir Leonard Cohen (1934–2016; senelis iš motinos Mashos Klonitsky pusės buvo Kauno rabinas), abu jie savo
lietuviškos kilmės neslėpė. Pasakojama, kad 2008 m. atvykęs koncertuoti į
Lietuvą B. Dylan paprašė jį nuvežti į
Kalvarijų turgų, kur jo protėviai prekiavo žuvimis, ir ten pasivaikščiojęs apsiverkė.
Lietuviais save laikė ir penktuoju
bitlu vadintas Brian Epstein (žydų kilmės), grupės „The Beatles” vadybininkas, bei legendinis „Red Hot Chilli
Peppers” vokalistas Anthony Kiedis,
kurio proseneliai kilę iš Tauragės.
Anthony seneliai tarpukariu dalyvavo
visuose lietuvių kultūriniuose ir socialiniuose sąjūdžiuose, o teta Marija
Michigane
turėjo
namą, kuris nuolat
būdavo pilnas lietuvių. 2006 m. kūrinyje
„Escpecially in Michigan” yra eilutės „A
rainy Lithuanian /
Who's dancing as an
Indian”, kur A. Kiedis
akcentuoja savo lietuvišką ir indėnišką
kilmę.
Viena garsiausių
šiuolaikinės muzikos
atlikėjų Pink (Alecia
Beth Moore Hart, gimusi Pennsylvanijoje) irgi lietuvaitė. Ir
Amerikoje bei pasaulyje gerai žinomos
JAV roko grupės „The
Killers” narys Brandon Flowers yra lietuvis. 2006 m. „MTV Europe” apdovanojimų
metu paklaustas, ar ką nors žino apie
Baltijos šalis, atsakė: „Neabejotinai.
Mano močiutė – lietuvė”.
Pastaraisiais metais gana prieštaringai vertinama lietuvių kilmės
žvaigždė – buvęs ilgametis AC/DC būg-

Bob Dylan

Anthony Kiedis

Johnny Clegg

Leonard Cohen

pirmąjį savo hitą išleido 1967 m., o po
dvejų metų buvo apdovanota „Golden
Europa” prizu kaip Metų naujokė, bet
tais pačiais metais 27-erių dainininkė
žuvo auto avarijoje. Jos laidotuvėse dalyvavo apie 3 tūkst. gerbėjų, o avarijos
vietoje pastatytas akmeninis memo-

nininkas Phillip Rudd (Phillip Hugh
Norman Witschke Rudzevecuis) yra gimęs Australijos lietuvių šeimoje Melburne. Jis yra vienintelis lietuvių kilmės muzikantas, 2003 m. įtrauktas į
Rock & Roll šlovės muziejų (kartu su
visa grupe), tačiau muzikanto karjera

kilmės atlikėja Angélica, kurios pavardė – Ksyvickis. Iki šios dienos ji yra
pardavusi per 13 mln. savo albumų
kopijų.
Kaip rašoma knygoje „Sunkūs metai: 2015. Lietuvos sunkiosios muzikos
scenos įvykių apžvalga”, lietuviškų ar

karo didvyrio iki NKVD agento, nuo
zombių krikštatėvio iki anarchistų
motinos”.
(Sutrumpinta)

1981-aisiais antrąją vietą Airijoje
vykusiame „Eurovizijos” konkurse iškovojusi Lena Valaitis (73 m.), atstovavusi Vakarų Vokietijai, yra kilusi iš
Klaipėdos. Ji atliko garsaus kompozitoriaus Ralph Siegel ir tekstų autoriaus
Bernd Meinunger dainą apie aklą berniuką „Johny Blue”. Daina pasaulio radijo stočių eteryje tais metais skambėjo
nė kiek ne rečiau nei nugalėtojų. Sėkmės spinduliuose atlikėja maudosi iki
šiol ir dar tebekoncertuoja. L.Valaitis
Vokietijoje yra išleidusi daugybę plokštelių ir kompaktinių diskų – kai kurie
jų tapo auksiniai. Dainininkės koncertų repertuare yra buvę net lietuvių
liaudies dainų. Savo asmeniniame
tinklalapyje gerbėjams ji taip pat prisistato kaip lietuvė ir tikina niekada

Lena Valaitis

Pink

Angélica
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

D. Grybauskaitė paspaus ranką D. Trump

Paskirtas naujas tyrimo vadovas

Vilnius (BNS) – Kitą savaitę prezidentė Dalia Grybauskaitė su kitais
NATO šalių lyderiais dalyvaus susitikime Briuselyje.
Į renginį laukiama atvykstant ir
JAV prezidento Donald Trump, kurio
kalbos apie Aljansą buvo sukėlusios

Washingtonas (BNS, ELTA) – Buvusiam JAV Federalinio tyrimų biuro
direktoriui Robert Mueller pavesta
vadovauti išplėstam tyrimui, kurio
metu aiškinamasi, ar Donald Trump
rinkimų komandos nariai buvo susimokę su Rusija bandant padidinti jo
galimybes laimėti 2016 metais vykusius prezidento rinkimus.
D. Trump į tai reagavo dar kartą
paneigdamas bet kokius savo ryšius su
Maskva, tačiau plačius įgaliojimus
turinčio specialaus prokuroro paskyrimas drastiškai didintų krizę, dėl kurios gali būti paralyžiuota prezidento
institucija.
Prezidentas, kuriam nesiseka paneigti įtarimų, kad tapti Baltųjų rūmų
šeimininku jam padėjo Rusija, kaltinamas tuo, jog bando blokuoti šį tyrimą, nusprendęs iš pareigų atleisti
FTB vadovą James Comey.
Reikalavimai paskirti specialųjį
prokurorą galimiems D. Trump ry-

nemenką nerimą šiapus Atlanto.
Tai bus pirmas sausio pabaigoje
pareigas pradėjusio eiti naujojo JAV
prezidento oficialus vizitas į Europą.
Su kitais NATO šalių lyderiais
pirmąkart susitiks ir naujasis Prancūzijos prezidentas Emmanuel Macron.

Su JAV ambasadore aptartas NATO susitikimas
Vilnius (URM info) – Užsienio
reikalų ministras Linas Linkevičius
gegužės 17 d. susitiko su Jungtinių
Amerikos Valstijų ambasadore Lietuvai Anne Hall. Susitikime aptarti aktualūs dvišalių Lietuvos ir JAV santykių, regioninio ir tarptautinio saugumo ir gynybos politikos klausimai,
artėjantys dvišaliai susitikimai ir vizitai, pasirengimas NATO valstybių vadovų susitikimui Briuselyje.
JAV ambasadorė pokalbio metu
pabrėžė JAV dėmesį kovai su terorizmu, informavo apie kvietimą prie Globalios koalicijos kovai prieš ISIS prisijungti Šiaurės Atlanto aljansą, padėkojo Linui Linkevičiui už dalyvavimą JAV vykusiame Globalios koalicijos kovai prieš „Islamo valstybę” ministrų lygio susitikime ir Lietuvos indėlį kovoje su terorizmu.

Susitikimo metu aptarti artėjantys
JAV Kongreso narių vizitai, bendri
JAV ir Lietuvos vykdomi projektai.
Ministras informavo apie Anykščių rajone pradėjusį darbą AM radijo siųstuvą
Nautel NX-200, prieš tai buvusį JAV Gynybos departamento žinioje, kuriuo
klausytojams Rusijoje, Baltarusijoje ir
Ukrainoje yra transliuojamos Laisvosios Europos radijo programos. Ambasadorė Anne Hall susitikimo metu išreiškė padėką už aktyvią Lietuvos poziciją pasmerkiant Čečėnijos valdžios
vykdomą LGBT bendruomenės persekiojimą ir raginimus atlikti tyrimą.
Ministras susitikimo metu pasidžiaugė intensyvia dvišale Lietuvos ir
JAV santykių darbotvarke, vizitų ir
renginių gausa, išreiškė viltį, kad dirbant kartu ir toliau bus stiprinami abipusiškai naudingi ryšiai.

Finansų ministras susitiko su JAV ambasadore
Vilnius (Mano vyriausybė) – Lietuva ir toliau nuosekliai įgyvendins
tarptautinius įsipareigojimus didindama išlaidas gynybai – tai susitikime
su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV)
ambasadore Lietuvoje Anne Hall pabrėžė finansų ministras Vilius Šapoka.
„Lietuva per pastaruosius trejus

metus išlaidas gynybai padvigubino.
Ateityje tikimės šį pagreitį išlaikyti ir
jau 2018 m. pasiekti 2 proc. BVP išlaidų gynybai lygį”, – susitikime sakė V.
Šapoka.
Be to, daug dėmesio susitikime
skirta Lietuvos siekiui tapti finansinių
technologijų pramonės lydere regione
ir jau nuveiktiems darbams aptarti.

Kas pasaulyje didžiausi girtuokliai?
Vilnius (Diena.lt) – Lietuviai suvartoja daugiausia alkoholio pasaulyje,
rodo praeitų metų duomenys, kurios
antradienį pristatė Vilniuje viešintis
Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas Gauden Galea.
Pasak organizacijos Europos regiono biuro Lėtinių neinfekcinių ligų
ir sveikatos stiprinimo viso gyvenimo
laikotarpiu departamento direktoriaus, Lietuvoje 2016 metais vienas
gyventojas vidutiniškai suvartojo 16
litrų alkoholio.
„Tai, naujausiais skaičiavimais,
daro ją (Lietuvą) didžiausia gėrike
Europoje, taip pat didžiausia gėrike pasaulyje”, – sakė G. Galea.
G. Galea teigė, kad geriausi būdai
mažinti alkoholio suvartojimą yra
kontroliuoti jo kainą, prieinamumą ir
reklamą.
Seime šiuo metu svarstoma daug
priemonių, kurios, jų šalininkų teigimu,
sumažins alkoholio vartojimą Lietuvoje.
Renginių organizatoriai baiminasi, kad kai kurie planuojami ribojimai sugriaus festivalius arba privers
juos išsikelti į užsienį. Tą pačią dieną
prie Seimo jie surengė protesto akciją –
koncertą.
PSO atstovas ragina pasižiūrėti,
kas iš tikrųjų sumokėjo už šį koncertą.
„Aš iš tikrųjų paklausčiau tokio
festivalio organizatorių, kas jį finansuoja. (...) Lankydami šalis dažnai matome, kad tokie renginiai labai dažnai
yra finansuojami alkoholio pramonės”, – sakė G. Galea.
„Aš nesakau, kad taip yra ir čia,

šiams su Rusija tirti nuskambėjo po to,
kai gegužės 10 d. JAV prezidentas atleido iš pareigų FTB vadovą James Comey. Savo sprendimą D. Trump motyvavo tuo, kad esą jis nesugeba efektyviai vadovauti žinybai.
Spaudžiamas užtikrinti Kongresą
ir visuomenę, kad tyrimas dėl Rusijos
bus toliau tęsiamas, generalinio prokuroro pavaduotojas Rod Rosenstein jo
vairą perdavė Robert Mueller – itin gerbiamam teisininkui, kuris po 2001
metų rugsėjo 11-osios teroro atakų dešimtmetį vadovavo FTB.
Jis vadovaus FTB vykdomam tyrimui dėl „Rusijos vyriausybės pastangų paveikti 2016 metų prezidento
rinkimus ir su tuo susijusių reikalų”,
taip pat turės įgaliojimus vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už nusikaltimus, išaiškintus tyrimo metu.
D. Trump R. Mueller paskyrimo
nekomentavo.

JAV nedraus nešiojamųjų kompiuterių skrydžiuose
Briuselis (ELTA) – JAV ir Europos
Sąjunga atsisakė planų taikyti draudimą vežti rankiniame bagaže planšetes ir nešiojamuosius kompiuterius
skrydžiuose iš Europos į Jungtines
Valstijas. Tai JAV ir ES ekspertai bei
šalių valdžios atstovai nusprendė per
susitikimą Briuselyje.
Anksčiau JAV skelbė apie galimybę įvesti draudimą vežti rankiniame bagaže planšetes ir nešiojamuosius
kompiuterius skrydžiuose iš Europos
šalių. Kovo pabaigoje tokį draudimą
Washingtonas įvedė skrydžiuose iš aštuonių Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos šalių, kurios galimai kelia terorizmo grėsmę. Apribojimai bus taikomi skrydžiams iš Egipto, Jordanijos,

Kuveito, Maroko, Kataro, Saudo Arabijos, Turkijos ir JAE.
Jungtinės Karalystės įvestas draudimas taikomas tiesioginiams skrydžiams iš šešių šalių – Egipto, Turkijos,
Jordanijos, Saudo Arabijos, Tuniso ir
Libano. Draudžiama vežti rankiniame
bagaže bet kokius elektronikos prietaisus, įskaitant išmaniuosius telefonus.
JAV ir Jungtinės Karalystės valdžia būtinybę įvesti draudimą paaiškino tuo, kad pasirodė pranešimų apie
ekstremistų mėginimus užmaskuoti
sprogstamuosius įtaisus nešiojamuosiuose kompiuteriuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir fotoaparatuose,
nešiojamuosiuose DVD grotuvuose ir
elektroniniuose žaidimuose.

„Lidl“ šturmuos JAV: prekės dvigubai pigesnės

Tuo pat metu prie Seimo vyko protesto dėl
planų riboti alkoholio vartojimą koncertas.
Diena.lt nuotr.
bet vertėtų tai patikrinti”, – pridūrė jis.
Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas abejoja dėl metodikos, kaip Pasaulio sveikatos organizacija suskaičiavo, jog
lietuviai suvartoja daugiausiai pasaulyje alkoholio.
Pasak jo, svarbu įvertinti, ar PSO
statistikoje visų šalių alkoholio suvartojimo apskaičiavimo metodika
yra tokia pat, tai yra neskaičiuojami
turistai, ar įvertinti tik oficialūs alkoholio pardavimo duomenys, ar ir šešėlinė rinka.
Laisvosios rinkos instituto vadovas teigė, kad mažuma žmonių Lietuvoje išgeria didžiąją dalį alkoholio.
„Tai dažniausiai žmonės mažesnių
pajamų, dažniausiai bedarbiai, kaimiškose vietovėse, su prastesniu išsilavinimu, kurie nemato perspektyvos”, – kalbėjo Ž. Šilėnas.

New Yorkas (ELTA) –
Į JAV šią vasarą atkeliaujantis Vokietijos mažmeninės prekybos tinklas „Lidl”
teigia, kad jų prekės bus
apie 50 proc. pigesnės nei
vietos konkurentų.
„Lidl” teigia, kad jų
prekės bus apie 50 proc. pigesnės nei su jais konkuruosiančių vietos mažmeninių prekybos tinklų.
Panašiu būdu „Lidl”
jau sudrumstė Didžiosios
Britanijos rinką – vokiečių „Lidl” tikisi kainomis atimti amą amerikiečių pirkėsiūlomos pigios prekės pa- jams.
Business Insider nuotr.
kenkė prekybos tinklams,
kaip „Tesco” ar ASDA.
nos bei Virginijos valstijose.
„Lidl” jau šią vasarą žada atidaryti
Analitikai skaičiuoja, kad iki 2020pirmąsias 20 JAV parduotuvių. Jos ųjų „Lidl” Jungtinėse Valstijose turės
veiks Šiaurės Carolinos, Pietų Caroli- daugiau nei 330 parduotuvių.

D. Trump skandalai smogia per pinigines
Londonas (ELTA) – Turtingiausi
planetos žmonės, „Bloomberg” duomenimis, prarado 35 mlrd. JAV dolerių
dėl skandalų, susijusių su JAV prezidentu Donald Trump.
Bill Gates, turtingiausias planetos
žmogus, prarado milijardą JAV dolerių
per vieną dieną. Tuo tarpu prekybos
internetu bendrovės „Amazon” steigėjas ir generalinis direktorius Jeff Bezos, kurio turtas vertinamas 83,6 mlrd.
dolerių, neteko 1,7 mlrd. dolerių.
„Zara” savininko Amancio Ortega tur-

tas sumažėjo 325 mln. dolerių.
Daugiausia nuostolių dėl politinių
skandalų, susijusių su D. Trump, patyrė socialinio tinklo „Facebook” įkūrėjas Mark Zuckerberg: jis per vieną
dieną prarado 2 mlrd. JAV dolerių, kritus jo vadovaujamos bendrovės akcijų
vertei.
Po pranešimų apie tai, kad JAV
prezidentas D. Trump atleido FTB direktorių James Comey, ir apie D.
Trump ryšių su Rusija tyrimą, JAV akcijų rinkos smuko.
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Parengė Dainius Ruževičius

Lietuva tikisi surengti pasaulio ledo ritulio čempionatą
Nors šiuo metu Vokietijoje vyksta pasaulio ledo ritulio čempionatas, bet ir
artimiausios dienos bus itin svarbios iš
šią kovingą sporto šaką mėgstantiems
lietuviams. Kelne (Köln) turėtų paaiškėti,
ar Lietuvai bus suteikta teisė rengti
2018 metų pasaulio čempionato 1-ojo
diviziono B (1 B) grupės turnyrą, kuriame turėtų žaisti ir ryškiausios mūsų
šalies ledo ritulio žvaigždės.
sociacijos „Hockey Lietuva”
prezidentas Petras Nausėda
Kelne dalyvaus Tarptautinės
ledo ritulio federacijos kongrese, kur
turėtų paaiškėti, ar mūsų šalis įgis teisę kitąmet pas save surengti aukšto lygio ledo ritulio kovas. „Didelė tikimybė, kad mums pavyks, – sakė P. Nausėda. – Esame parengę namų darbus ir
turime geras galimybes”.
Lietuvos argumentai gauti teisę
rengti pasaulio čempionato 1 B grupės
varžybas yra patirtis ir jaunystė. Tokios pirmenybės jau buvo sėkmingai
surengtos 2014 metais Vilniuje, kur
„Siemens” arenoje tūkstančiai žiūrovų
sukūrė smagią nuotaiką, kokios kartais trūksta tokio rango ledo ritulio varžybose. Ledo ritulį žaidžiančių vaikų
Lietuvoje daugėja, o tai irgi svarbus argumentas tikintis palankaus sprendimo Kelne.
Be to, realu, jog kovoje dėl teisės
rengti turnyrą Lietuva neturės varžovų. Nyderlandai buvo pateikę paraišką,
bet praėjusį mėnesį šios šalies komanda iškrito iš 1B grupės ir kitąmet
žais žemesnio rango varžybose nei
mūsų šalies ledo ritulininkai. Lietuviams nerimą kelia Japonija, kuri lyg
ir svarstė apie galimybę organizuoti
pirmenybes ir būtų turėjusi svarbių
pranašumą.

A

Ledo ritulys atkeliautų į
Kauno „Žalgirio” areną
Jei Lietuva gaus teisę rengti pasaulio 1B grupės varžybas, jos kitų
metų pavasarį vyktų Kaune. Čia tokio
turnyro nėra buvę, o miesto vadovybė
rodo didelį dėmesį ir norą. Kliūčių
susitarti dėl „Žalgirio” arenos, kurioje telpa 15 tūkst. žiūrovų ir kurios šeimininku yra Kauno „Žalgirio” krepšinio klubas, neturėtų kilti. Ledo ritulio šešių komandų 1B grupės varžybos vyksta vieną savaitę. Kita vertus,
dar nėra atmesti ir Vilnius bei Klaipėda – miestai, kuriose taip pat yra didelės arenos.
Jei Lietuvos ledo ritulio asociacija gautų teisę surengti pirmenybes, ji
pasirengusi suburti visą savo žvaigždyną. 20 metų NHL trukusią karjerą
pernai baigęs 38 metų Dainius Zubrus
yra pasiryžęs grįžti iš atostogų ir vėl
pasirodyti su Lietuvos rinktinėje, kurioje pastarąjį kartą žaidė 2014 metais
Vilniuje.
Kitas buvęs NHL senbuvis, 44
metų Darius Kasparaitis, profesionaliai nebežaidžia nuo 2009 metų, bet
anksčiau Rusijos rinktinei atstovavęs
gynėjas ketverius pastaruosius metus
atvykdavo sužaisti bent po vienas
rungtynes Lietuvos ledo ritulio lygoje,
kad įgytų teisę pirmą kartą užsivilkti
savo gimtosios šalies aprangą oficialiose varžybose.

Jei dar žemesnės JAV ledo ritulio
lygos San Francisco klube „Barracuda” rungtyniaujantis vartininkas Mantas Armalis prisidėtų, vokiečio Berndt
Haake treniruojama mūsų šalies rinktinė įgytų geras galimybes pasiekti
daugiau nei 1B pirmenybių bronzos
medaliai – juos lietuviai iškovojo pastaruosius ketverius metusi iš eilės.
„Dainius Zubrus, Darius Kasparaitis, – 2018 metų sudėtį planavo P. Nausėda. – Jei dar Mantą Armalį prisiviliotume iš Amerikos... Bet pirmiausia
reikėtų žengti pirmą žingsnį – gauti teisę rengti čempionatą. Apie kitus žingsnius galėtume pagalvoti paskui, kaip ir
apie pirmąją vietą turnyre.”
Pirmoji vieta atvertų vartus į 1-ojo

diviziono A grupę, kurioje šešios komandos kasmet kovoja dėl kelialapio į
elitines pasaulio pirmenybes. Lietuvos
ledo ritulininkai varžosi trečiajame
pagal lygį čempionate, kuriame susirenka 23–28 pozicijų pagal reitingą pasaulio komandos. Kitąmet 1B varžybose žais Lietuva, Ukraina, Japonija,
Kroatija, Estija ir Rumunija.

D. Kasparaičio šeima
vėl padidėjo
Ledo ritulio žvaigždės Dariaus
Kasparaičio šeimoje – džiugios žinios.
Su 11 metų jaunesne žmona, buvusia
Švedijos krepšininke Lisa Carrol praėjusį antradienį sportininkas susilau-

D. Zubrus su savo šeima.

kė sūnaus.
Miami, FL, gyvenantis D. Kasparaitis džiugia žinia pasidalijo ir su
savo gerbėjais. Socialiniame tinkle paviešinęs nuotrauką, kurioje ant rankų
laiko naujagimį, jis rašė: „Džiaugiuosi galėdamas pranešti apie naują šeimos narį Kasparaičių šeimoje. Berniukas Parkeris gimė gegužės 17 dieną.
Mama ir Parkeris jaučiasi puikai, tėtis
– labai pavargęs. Tai yra šeštas vaikas
tėčiui ir penktas – mamai. Manau, jau
gana.”
Iš pirmos santuokos D. Kasparaitis turi dukrą Elizabeth Maria, o su dabartine žmona Lisa Carrol jiedu augina: dvynukes Liv ir Lilly, sūnų Marley
Joną ir 2014 metais gimusį Miles Adam.

44 metų D. Kasparaičiui praėjusį antradienį gimė sūnus – tai jau šeštasis jo vaikas.

Išmainyti J. Valančiūną – nenaudinga
NBA Toronto ,,Raptors” komandos vardas yra vis dažniau minimas tarp tų, kurios siejamos su didelėmis permainomis šio
tarpsezonio metu. Klubo žvaigždė Kyle Lowry jau paskelbė,
kad nepasinaudos numatyta sąlyga sutartyje ir dar metams
nepratęs sutarties. Mainų būdu sezono viduryje Kanados komandą papildęs Serge Ibaka taip pat taps laisvuoju agentu.
bejojama, kad klubas susigrąžins abu krepšininkus,
nes komanda viršytų ,,algų kepurę” ir būtų priversta
mokėti tai vadinamą prabangos mokestį. Yra svarstoma, kad komanda galėtų iškeisti DeMarre Carroll ir Cory
Joseph, tačiau ESPN analitikas Zach Lowe tiki, kad komanda gali pamėginti atsikratyti didelės Jono Valančiūno
sutarties.
23-ejų metų 213 cm ūgio Lietuvos rinktinės vidurio puo-

A

lėjas J. Valančiūnas per šiuos ir kitus trejus metus susižers
apie 64 milijonus JAV dolerių (vidutiniškai 16 mln. per metus). Ši suma dar gali kilti iki 70 mln. dolerių. Kita vertus,
Z. Lowe teigė, kad mažai kam iš NBA komandų reikalingas
tokio tipo aukštaūgis kaip J. Valančiūnas, tad „Raptors” mainais už lietuvį gautų taip pat tik vienos ar kitos komandos
nenorimą aukštaūgį.
Nors J. Valančiūnas per mažiau nei 30 žaidimo minučių renka beveik po dvigubą dviženklį, jo žaidimas gynyboje ir ribotas mobilumas neleido jam ir komandai mesti
rimtesnio iššūkio Rytų konferencijoje Cleveland ,,Cavaliers” ekipai. NBA Rytų konferencijos pusfinalyje Cleveland ,,Cavaliers” be didesnio vargo 4:0 įveikė „Raptors”, o
J. Valančiūnas trenerių sprendimu šiose susitikimuose vaidino labiau antraeilį vaidmenį, į aikštę išeidamas ne nuo
dvikovos pradžios.

Jaunajam „Žalgirio” talentui – kritikų strėlės
Kauno „Žalgiriui” priklausantis vokietis Isaiah Hartenstein
ruošiasi praverti NBA duris. 19 metų 216 cm ūgio priekines
linijos krepšininkas stengiasi atkreipti įvairiausių klubų
dėmesį ir yra sulaukęs daugybės gerų žodžių, tačiau ne
visi vokiečio veiksmai palieka įspūdį analitikams.
Draft” tinklalapis pabrėžė, kad pastaruoju
metu I. Hartenstein akcijos krenta. „Po
‘Nike Hoop Summit’ stovyklos vokiečio akcijų vertė paty-

„NBA

rė smūgį. Jis dar nė iš tolo nėra pasiruošęs NBA, tačiau turi
labai įdomius įgūdžius. Skautus labiausiai neramina netolygus pataikymas. O tai – jo prastos metimo technikos padarinys”, – rašė nbadraft.net analitikas Stefan Makris.
Nbadraft.net į I. Hartenstein žiūri itin kritiškai, nes vokiečiui šių metų NBA naujokų biržoje nežada jokio šaukimo,
tačiau „Draft Express” „Žalgirio” krepšininkui suteikė nemažai vilties. Pasak pastarojo tinklalapio sudarytos lentelės,
I. Hartenstein gali į NBA patekti 22-uoju šaukimu. Pagal šį
šaukimą I. Hartenstein atsidurtų Brooklyn ,,Nets” klube.

10

DRAUGAS

2017 GEGUŽėS 20, ŠEŠTADIENIS

M. Gudynas: išvykstant visada sunkiausia yra atsisveikinti
,,Gudynų šeima:
namai – ten, kur
žmonės, su
kuriais sieja
ypatingas ryšys”
Atkelta iš 1 psl.
Gintarija, kiek valandų per parą Jūsų vyras dirba generaliniu konsulu?
Gintarija: 24 valandas.
Gudynų šeima su Čikagoje viešėjusiu arkivyskupu Lionginu Virbalu.
O ką veikia generalinio konsulo žmona?
G: Čia veikia Čikagos moterų, konsulų žmonų,
ir taip pat moterų generalinių konsulių klubas, kurio narės įsitraukia į diplomatinę veiklą. Ji pasižymi moterų organizuojamais kultūriniais renginiais.
Norėjau atstovauti Lietuvai, todėl tapau to klubo
nare. Man patys įdomiausi buvo pirmieji narystės
metai. Dalyvavimas tame klube man padėjo daug ką
suprasti, įsijungti į veiklą čia, Čikagoje. Beje, tai, kokius renginius organizuoja klubo narės, labai priklauso nuo klubo vadovės. O ji kasmet renkama nauja. Kai aš pati praėjusiais metais vadovavau klubui,
supratau, kad jo veiklą reikėtų plėsti. Man norėjosi, kad moterys dalyvautų ne tik kultūrinėje, bet ir
labdaringoje, švietėjiškoje veikloje. Mes lankydavome
Čikagos mokyklas ir jų mokiniams pasakodavome
apie savo atstovaujamas šalis, įgyvendinome ne
vieną labdaros projektą.
Kaip amerikiečiai moksleiviai priimdavo pasakojimus
apie Lietuvą? Ar jie buvo anksčiau girdėję apie mūsų šalį?
G: Buvo įvairių patirčių. Kai kurie šį tą buvo girdėję apie Lietuvą, tačiau tokių amerikiečių moksleivių – mažuma. Todėl ta švietėjiška veikla, manau,
buvo prasminga.
Jūsų šeimoje auga keturi vaikai. Kaip suderinote šeimos ir generalinio konsulo žmonos pareigas?
G: Vos tik atvykusi, pirmais metais auginau mažiausiąją dukrą Pauliną. Dabar jai jau šešeri. Vyriausia Marija Mantautė dabar jau 15-kos, Danielei
13-ka, o sūnui Karoliui – dešimt metų. Prieš penkerius metus, kai tik atvykome, vaikai buvo gerokai
mažesni, buvo nelengva. Bet kuo vaikai didesni, tuo
lengviau. Nes maži nesuvokia, kaip mamai yra sunku. Jie tik reikalauja. O būdami vyresni supranta,

Nuotraukos iš Gudynų šeimos archyvo

kad tėvai turi teisę į profesinį atsiskleidimą. Jie tampa savarankiškesni, daugiau padeda.
Ar Jūs pati čia dirbote, juk esate įgijusi teisininkės specialybę?
G: Aš nedirbu, bet atlieku stažuotę kaip teisininkė ,,Chicago Legal Clinics”, kur teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos žmonėms, norintiems kreiptis į teismą. Mano darbas yra juos pakonsultuoti, padėti parašyti pareiškimą. Pagal Amerikoje galiojančius įstatymus, kiekvienas teisininkas tam tikrą savo profesinės veiklos dalį turi skirti visuomeniniam darbui. Jeigu ne savo darbu, tuomet pinigais turi prisidėti prie labdaringos teisinės
veiklos. Čia vyrauja nuostata, kad teisininkas – ne
profesija, o pašaukimas. Tu įgyji specialybę ne tam,
kad užsidirbtum, o tam, kad savo veikla prisidėtum
prie visuomenės gerovės. Amerikoje pro bonum
veikla ir labdara yra įprastas dalykas daugelyje gyvenimo sričių.
Gintarija, papasakokite daugiau apie save.
G: Aš nuo mokyklos laikų mėgau dalyvauti
renginiuose. Mokydamasi vidurinėje mokykloje,
lankiau dar ir vaikų muzikos mokyklą, kur mokiausi
groti pianinu. Vėliau baigiau Kauno J. Gruodžio
aukštesniąją muzikos mokyklą. Įstojusi į Vytauto Didžiojo universitetą, pasinėriau į visuomeninę veiklą. Baigiau anglų kalbos ir filosofijos bakalauro studijas. Kauno Vytauto Didžiojo universitete įgijau teisės mokslų magistro laipsnį. Čia teisės studijos
buvo parengtos pagal Amerikos teisės studijų modelį
– treji metai mokslų, kasmet po tris sesijas. Mums
dėstydavo ir iš JAV atvažiavę dėstytojai. Po 1990-ųjų
įsitraukiau į korporacijos ,,Neo Lithuania” veiklą.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus 50 – mečio šventėje M.
ir G. Gudynai kartu su LR ambasadoriumi JAV Rolandu Kriščiūnu ir jo žmona Živile.
Tai seniausia tautinė studentų korporacija Lietuvoje.
Jos veikla buvo ypač stipri čia, Amerikoje. Turėdama tiek visokios veiklos, nuolat būdavau užsiėmusi.
Jūsų visa šeima dažnai matoma įvairiuose lietuvių renginiuose, šventėse, kurie vyksta po darbo ir savaitgaliais.
Ar kartais nesinori pabėgti, užsidaryti namuose ir pasakyti
sau: šiandien mes ilsimės ir palaimingai tinginiaujam?
G: Ne, nesinori tikrai. Mums visiems labai patinka dalyvauti čia vykstančiuose renginiuose. Aš
pati nuo pat vaikystės esu įpratus būti nuolat užimta.
Todėl tai, kas vyksta Čikagoje, man patinka. Žmonės
dalyvauja įvairių organizacijų veikloje, švenčia
šventes, organizuoja įvairius renginius – tai yra smagu.
Tuomet, kai studijavote teisę, ar jautėte, kad teks kartu su šeima gyventi JAV?
G: Amerikoje jau esu trečią kartą. Pirmą kartą
tai buvo 1997 metais, kai būdama studentė Lietuvoje vadovavau korporacijai ,,Neo Lithuania”. Antrą
kartą atvykau studijuodama doktorantūroje. Amerikoje rašiau daktarės disertaciją ir stažavausi Circuit Court of Cook County. Taigi, dabar jau ne pirmas kartas, kai tenka bendrauti su Amerikos lietuviais ir amerikiečiais. Šios šalies gyventojai man
paliko gerą įspūdį. Gal net nebuvau sutikusi tokio
žmogaus, kuris man nepatiktų.

Ant Ogden tarptautinės Čikagos mokyklos sienos net keliolika pasaulio kalbų užrašyta: ,,Mes visi čia gyvename”. Lietuviškas užrašas atsirado vėliau, G. ir M. Gudynų rūpesčiu.

Pirmuosius du kartus JAV lankėtės viena, be vyro?
G: Viena. Su Marijumi susituokėme 2001 metais,
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kai jis dirbo Belgijoje, Briuselyje. Tuo
metu Lietuva derėjosi dėl narystės
Europos Sąjungoje.
Marijus: Mes susipažinome Lietuvoje. Po beveik trejų metų draugystės
su Gintarija, aš išvykau dirbti į Briuselį, o ji tuo metu liko Lietuvoje. Dvejus metus gyvenome atskirai, draugavome per atstumą. Paskui nusprendėme, kad laikas mums susituokti. Taigi,
pirmieji dveji mūsų šeimos metai buvo
Briuselyje, tol, kol tęsėsi mano diplomatinė tarnyba. Ten gimė pirmoji
dukra Marija Mantautė. O antroji dukra Danielė gimė mums grįžus į Lietuvą. Abu jaunėliai – Karolis ir Paulina
pasaulį išvydo taip pat Lietuvoje.

nori, kad aš eičiau į parduotuvę su juo
ir padėčiau jam išsirinkti drabužį.
Nes jam vienam būtų labai sunku, ilgai ieškotų, rinktųsi ir nieko neišsirinktų.

Indijos generalinio konsulo Ausaf Sayeed ir jo žmonos Sarah išleistuvėse.

Kaip sekėsi Jūsų vaikams? Juk jiems
teko palikti Lietuvoje mokyklas, draugus ir
viską pradėti naujoje vietoje. O dabar teks
palikti tai, ką turi čia, Čikagoje...
M: Mūsų abi vyresniosios dukros
mokyklą pradėjo lankyti Lietuvoje.
Abu mažiukai dar lankė darželį. Paulinai buvo vos dveji, kai atvažiavome į
Čikagą. Kai vežėmės vaikus į Ameriką,
vyresniosios dukros vis klausinėjo, ar
negalėtų jos likti Lietuvoje. Sakė, kad
ten lieka jų draugai, kalbėjo, kad nenori į jokią Ameriką. Dabar atvažiavo
čia, susirado naujų draugų. Ir vėl
mums užduoda tą patį klausimą: kodėl?
Vyresnėlės dukros klausia, ar negalėtų jos dar pasilikti Čikagoje, kol baigs
mokyklą. O mažiukai nori grįžti į Lietuvą, tik jiems gaila palikti draugus.
G: Dėl draugų – šiais globalizacijos
laikais, kai bendraujama per „Facebook”, ,,Twitter” ar kokį ,,Snapchat”,
ryšys tikrai nenutrūks.
Kaip ruošėte vaikus grįžimui? Juk vėl
teks pradėti lankyti lietuviškas mokyklas, kur
mokymo sistema labai skiriasi nuo amerikietiškosios.
M: Mūsų vaikai lanko Amerikos
mokyklas, bet kartu nuotoliniu būdu
mokosi Vilniaus Ozo gimnazijoje. Pamokas ruošia vakarais arba savaitgaliais. Atvykę čia visi patyrė emocinį ir
kultūrinį šoką. Tą patį dabar turės išgyventi grįžę į Lietuvą, kai reikės prisitaikyti prie kitos mokymosi sistemos,
teks pasivyti bendraamžius. Bet jeigu
išgyveni tą šoką, tuomet gauni didžiulę galimybę siekti kažko daugiau.
Nes sunkumai grūdina žmogų. Pasiviję
bendraamžius Lietuvoje, jie turės didžiulį lobį – pranašumą, nes nusiveš
tai, ką gavo čia, mokydamiesi amerikietiškoje mokykloje.
G: Vaikai priima JAV kaip didelių
galimybių šalį. Jie čia suprato, kad mokytis reikia sau, jeigu nori ko nors pasiekti. Vyresniosios dukros supranta,
kad toks yra tėčio darbas ir nieko nepakeisi. Ir dar jos žino, kad jeigu norės,
tai baigusios mokyklą galės pasirinkti
studijas įvairiose šalyse.
Kokie Jums atrodo ryškiausi amerikietiškos mokymo sistemos privalumai?
M: Visur reikia mokytis. Lietuvoje labai daug investuojama į dėstomo
dalyko mokymą – matematiką, istoriją, kitas disciplinas. O čia, Amerikoje,
yra labai stiprus tarpdiscipliniškumas. Kai vaikas mokosi literatūros, jis
tuo pačiu yra mokomas ir kitų dalykų:
vaidybos, muzikos, viešo kalbėjimo
meno. Man susidarė įspūdis, kad čia
visi pamokose dėstomi dalykai yra susiejami tarpusavyje. Ir dar vienas labai
teigiamas dalykas, kurį JAV mokyklose
pastebėjau: čia didelis dėmesys skiriamas vaiko kūrybiškumo, pilietiškumo, visuomeniškumo ugdymui.
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Gudynų vaikai, gyvendami JAV, turėjo
daug progų džiaugtis.
Kiekvieną rytą mokykloje mokiniai
pradeda prieš pamokas ranką ant širdies uždėję giedodami Amerikos himną. Paskui galvojam: kodėl amerikiečiai yra tokie patriotai? Žmonės myli
savo valstybę, nes ji į juos ,,įauga”
nuo pat mažens. Lietuvoje pilietiškumas – tai istorijos mokymasis, paaiškinimas, kas yra Lietuvos Respublikos
Seimas, Vyriausybė ir kokia yra teismų
sistema. O čia, JAV, pilietiškumas – tai
atsakomybė už tą valstybę, kurią tu
perimi iš savo tėvų ir turi pareigą perduoti ją savo vaikams geresnę. Tos tiesos vaikui skiepijamos pamokose nuolat, neįkyriai.
Pakalbėkime apie amerikietiško gyvenimo patirtį. Ką Jūs, lietuviai, sau surado-

Paulina su draugu.
te Amerikoje? Madą, maisto įvairovę, ar dar
ką nors? Paatviraukite, ar pamėgote laiką
leisti apsipirkinėdami, kaip daugelis amerikiečių, kurie mielai valandų valandas
gali prabūti prekybos centruose ir juos palieka veždamiesi pilnus vežimėlius pirkinių.
Gintarija, Jūs, kaip moteris, gal suradote
amerikiečių dizainerių sukurtą madingų drabužių rojų?
G: Mūsų šeima yra per didelė, kad
eitume į brangias parduotuves. Aš,
kaip ir kiekviena moteris, noriu pasipuošti. Tačiau drabužius renkuosi paprastuose prekybos centruose, kurių
čia yra didelė įvairovė. Nemėgstu ilgai
užsibūti parduotuvėje. Moku labai
greitai peržvelgti lentynas ir pastebėti bei įvertinti, kas man patinka. Tuomet nusiperku ir išeinu. O Marijus

Marija Mantautė, Karolis ir Danielė kartu su jaunaisiais ateitininkais mokėsi suprasti, kokia svarbi yra savanorystė.

M: O, taip, aš parduotuvių nemėgstu. Išduosiu paslaptį: pirmiausiai
nueina žmona, išrenka man kokį kostiumą, tada man paskambina ir liepia
ateiti pasimatuoti. Pasimatuoju vieną
ar du. Tinka – perku, o jei ne – grįžtu
be pirkinio. Čia yra didelė galimybė pasirinkti. Visko labai daug, ką nori, tą
gali susirasti, turiu mintyse prekes.
Tačiau Lietuvoje irgi ne ką mažesnis
prekių pasirinkimas. Kalbant apie
maisto produktus, Lietuvoje pasiilgsime daržovių ir vaisių įvairovės, kurią čia, maisto prekių parduotuvėse,
galima surasti.
Ar per tuos penkerius metus rasdavote
laiko pakeliauti?
M: Amerikoje be įdomaus darbo,
įdomių žmonių ir naujų ryšių aš atradau šios šalies gamtos grožį. Kai atvykome, pirmus dvejus metus niekur
nekeliavome. Vis nebuvo laiko: tai suplanuoti renginiai, tai vizitai... Paskui supratau, kad diplomatinė kadencija eina į pabaigą, gali tekti taip ir
iškeliauti į Lietuvą nieko nepamačius. Ir tada nusprendėme, kad reikia
susiorganizuoti atostogas su šeima. Ir
tai buvo viena iš įdomiausių mūsų gyvenimo kelionių. Dvi savaites su vaikais važiavome automobiliu ir nuvažiavome 3300 mylių. Mes aplankėme 9
nacionalinius parkus, esančius California, Utah, Arizona, Colorado, Nevada valstijose. Taip pat automobiliu
keliavome į Floridą, aplankėme Niagaros krioklius, Washingtoną, New
Yorką. Pabandėme keliavimą kruiziniu laivu. Tą pamatytą Amerikos gamtos grožį savo atmintyje išsivešiu kaip
vieną puikiausių įspūdžių.
Ar Jums patiems širdies gilumoje negaila palikti šalį, kurioje dirbote ir gyvenote
penkerius metus, suradote draugų, bendraminčių? Ar suradote savo šeimos formulę, esate atsakę sau į klausimą, kas Jums
yra namai?
G: Amerika man visada patiko. Ir
kai tau patinka šalis... Bet aš visada darau tai, ką man reikia daryti. Negalvoji, kad galima būtų kitaip...
M: Kai esi diplomatas, čia nėra jokia naujiena išvykti laikinai ir gyventi
skirtingose šalyse. Tik atvažiavęs dirbti į kitą valstybę žinai, kad taip įvyks
– grįši į Lietuvą, kurioje mūsų laukia
daug žmonių – mano tėvai, seserys,
brolis, Gintarijos mama, draugai. Ir
laukia naujas darbas. Koks jis bus – nežinau. Pagal Lietuvos diplomatinės
tarnybos įstatymus diplomatas trejus metus dirba užsienyje, trejus metus Lietuvoje. Bet gyvenimas yra daug
sudėtingesnis, negu įstatymai. Čia,
Amerikoje, LR generaliniu konsulu Čikagoje pradirbau penkerius metus.
Kartais pajuokauju, kad Lietuvoje
mane arba pamiršo, arba labai nenorėjo, kad grįžčiau. Todėl taip ilgai laikė toli (šypsosi) …
Manau, kad Tėvynė ir tikrieji sielos namai neabejotinai yra Lietuva. Žinoma, namais ilgainiui stengiamės
padaryti tą vietą, kurioje gyvename,
susikuriame ten sau jaukią aplinką.
Pamažu tą vietą pradedame vadinti namais. Vis dėlto svarbiausia ne pastatai
ir ne sienos, o žmonės, kurie mus
supa, su kuriais jaučiame ypatingą
ryšį. Išvykstant visada sunkiausia
būna atsisveikinti…
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StUBUrO ir SKAUSMO LiGOS

ChirUrGAi
PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

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

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

920-320-6344

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

SKAUSMO GYDYMAS

ViDAUS LiGOS

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SUREnDER LAL, MD

SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė
7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550
Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

BenDrA PrAKtiKA

AKiŲ LiGOS

AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

AUSŲ, nOSieS, GerKLĖS LiGOS
VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD
Ausų, Nosies, Gerklės ligos, Chirurgija,
Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

DR. K. JUCAS

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

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI
2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL

Tel. 708-636-6622
DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

Tel. 815-723-1854

Odos ligų specialistas gydo odos
teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

KEPYKLA IR DELIKATESAI

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

ODOS LiGŲ SPeCiALiStAi

.

„DRAUGO”

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

internetinėje svetainėje
www.draugas.org
Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ
www.vytistours.com
info@vytistours.com
4024 235th St., Douglaston, NY 11363

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:

www.vytistours.com
Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei
Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org
Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete
be jokio papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai:
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį

DRAUGAS
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DAntŲ GYDYtOjAi

,,Surašymo” Nr. 70 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: ANTRESOLĖ.
,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr.70
Išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė:
Rimas Šimkus, Western Springs, IL
Juozas Orentas, Forest Park, IL

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. L. PETREIKIS
Sudoku Nr. 115 Išsprendė:

DANTŲ GYDYTOJA

Martin Taoras

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams.
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu:
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284.

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus
DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja
10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos susitarus
DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja
11739 Southwest Hwy,
Palos Hts, IL 60463
9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

ADVOKATAI
Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500

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

Tel. 708-422-8260

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.

318 W. Touhy Avenue
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303
www.parkridgesmiles.com

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

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

PASLAUGOS

Valandos pagal susitarimą

PARDAVIMASIRTAISYMAS

REAL ESTATE

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė
Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai
Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

HELP WAnTED
Skaitykite
,,Draugą” greičiau!

www.draugas.org

bridgeview Grill is seeking Servers
both Full/Part Time. Please apply
in person to: 827 Ridge Road,
Wilmette, IL (Corner of Lake
Ave/Ridge Rd).

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’
laikraščio gyvavimą daugelį metų!

Draugo fonDas

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

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,
PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa Mitkus

Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

The Great parker Garage Sale at
Francis W. Parker School in Lincoln Park,
2233 N. Clark Street at Webster. Saturday,
May 20, 9:00–4:00 and Sunday, May 21,
10:00–4:00.
Quality clothes for everyone, including a designer boutique! Toys, electronics,
sports equipment, furniture, art, fashion,
accessories, house wares and more. CASH
ONLY! Please call 773-797-5516 for more
information.

MIGLINAS TV
GE/RCAATSTOVYBĖ
2346W.69th Street
Tel. 773-776-1486

Advance translations, Inc.
NOTARIzUOTI VERTIMAI • įGALIOjIMAI • MIGRAcINIų
FORMų PILDYMAS • VERTėjO PASLAUGOS

Jurgita LaFortune
Vertėja
119 E. Ogden Ave.,
Suite # 210b
Hinsdale, IL 60521
Faks. 630-756-4161
Tel. 630-400-2995
info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

PERKA

PERKAME:

f GINTARĄ IR GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS
DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,
durklus
f portsigarus
Ir kitus senovinius daiktus.
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494

www.draugofondas.org

S K E L B I M A I 773-585-9500
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Beprotiška grožio imperija
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS
ugdamas Čikagos priemiestyje Melrose Parke,
vaikystėje buvau ,,maitinamas” Disney animaciniais filmais – kino teatruose, o juolab per
televiziją. Gerokai vėliau, jau su vienu kitu žilu
plauku smilkinyse, pabuvojau garsiajame Disney
World parke Orlando, Floridoje. Šio mago fantazija yra
užbūrusi ne vieną kartą, ir mažus, ir didelius – nesvarbu, kur pasaulyje jie begyventų. Mano mama broliui ir man su nostalgija pasakodavo, kaip būdama
maža mergaitė Marijampolėje kino teatre žiūrėjo filmą apie Peliuką Mikį. Garsaus amerikiečių animatoriaus legendiniai herojai buvo žinomi visoje planetoje – nors neturėjo nei pilietybės, nei pasų! Misterio
Disney vaizduotė kūrė pasaulius, kuriuose buvo įmanoma viskas, ir tiems pasauliams sklisti taip pat nebuvo jokių ribų.
Tačiau Disney asmeninis gyvenimas iš tikrųjų nebuvo toks jau magiškas. Šio pasauliniu mastu pripažinto kūrėjo asmenybė toli gražu nebuvo įkvepianti
ir priimtina – tiesą sakant, daugeliui greičiau atstumianti. Disney buvo labai valdingas, nuolat pasisavindavo savo tarnautojų kūrybinius nuopelnus –
apie tokią vienvaldystę yra pasakoję ir jo studijoje dirbę Amerikos lietuviai: Tom Yakutis, Frank Onaitis,
Anthony Pabijan-Pabijanskas ir kt.
Pagal rašytojo Peter Stephan Jungk 2001 m. romaną ,,Der Konig von Amerika” kompozitoriaus
Philip Glass (apie jo litvakiškas šaknis papasakosime
kada nors ateityje) sukurta opera ,,The Perfect Ame-

A

Walt Disney – akt. Justin Ryan.

Liz Lauren nuotraukos

nuoseklaus siužeto,
nėra ir jokio kulminacijos taško. Bet būtent
tai geriausiai atspindi
paties Glass muzikinį
stilių – jo muzika nuolat
ritmiškai juda, atskleisdama atsitiktinius subtilaus grožio mirgėjimus, tačiau be didelės
aistros ar dramos. Viskas ganėtinai abstraktu.
,,Kai pradėjau rašyti šią operą, maniau,
kad žiūrovai iš jo (Disney – Red.) juoksis, –
sakė Glass interviu
‘The Guardian’ laikraščiui. – Tačiau aš žvelgiu
į Disney kaip į modernizmo ikoną, kaip į
žmogų, sugebėjusį sujungti savimeilę, išdi- Scena iš Philip Glass ,,The Perfect American” pastatymo Chicago Opera Theater.
dumą ir popkultūrą. Lygiai taip, kaip Leonard Bernstein galėjo akimirksniu wbury režisūra. Jis puikiai išnaudoja ne tik
Zane Pihlstrom laikmetį atspindinčią sceperšokti nuo Brodway miuziklo į Mahlerio ciklą.”
Chicago Opera Theater (COT) ,,The Perfect American”, nografiją bei kostiumus, bet ir trupės vaidybiparodytas š. m. balandžio 22 ir 30 dienomis Harris Thea- nius įgūdžius, sukuriant tikrą dramą operoje,
ter for Music and Dance, gal ir nėra kompozitoriaus kurioje iš tikrųjų mažai kas vyksta. Mes maGlass kūrinių aukso fonde (aš asmeniškai nostalgiškai pri- tome Walt (aktorius Justin Ryan) statant svasimenu prieš daugiau nei 3 dešimtmečius Lyric operoje ma- jonių pilį iš vaistų buteliukų ar sustumtas litytą jo nuostabią ,,Satyagraha”), tačiau tai neabejotinai įdo- goninės lovas paverčiant savo vaikystės traumi ir iškili šiuolaikinė opera. Kompozitorius puikiai su- kiniu… Palaikant muzikinę operos energiją atgeba rašyti vokalines eiles, tik ne melodingas, bet ritmiškai likėjai ir dekoracijos nuolat juda ir keičiasi –
banguojančias – kaip kasdieninėje kalboje. Priekaištas gal niekas nestovi vietoje. Psichodelinį pasaulį išEpizodas su Abraham Lincoln marionete (dail. Sean Cawelti). būtų dėl choro – kokia jo paskirtis? Dainuoti tokius ba- ryškina tokie epizodai, kaip Disney bendravinalius žodžius, kaip ,,choo-choo”, pamėgdžiojant Disney mas su groteskiška Abraham Lincoln marionete arba Andy Warhol pasirodymas ligoninėje,
rican” (,,Tobulas amerikietis”) vaizduoja Walt Disney vaikystėje pamiltą traukinį?
Šis COT pastatymas yra vienas įdomiausų trupės re- kurioje guli Walt Disney. Nelaukta akimirka,
paskutiniais trim gyvenimo mėnesiais. Rudolph Wurlitzer libretas iš esmės yra herojaus monologas, mir- pertuare pastaraisiais metais. Prie to prisideda ir Harris kai Warhol (aktorius Kyle Knapp) čia pat sceties akivaizdoje chaotiškai klaidžiojant po savo są- Theater, į kurį po kelių metų pertraukos sugrįžo COT, ypa- noje nusiima peruką, nusivelka švarką ir lyg
monės ir laiko labirintus. Nėra vienos krypties, nėra tinga aura. Bet labiausiai, žinoma – niujorkiečio Kevin Ne- nieko niekur grįžta prie pagrindinio Disney gydytojo vaidmens.
Pabaigoje reiktų pridurti, kad
,,The Perfect American” kūrėjai buvo
suvaržyti griežtų Disney kino studijos
autorinių teisių. Labiausiai tai pajuto
marionečių dizaineris Sean Cawelti,
negalėjęs atkurti scenoje Peliuko Mikio, Miegančiosios Gražuolės pilaitės
bei kitų ikoniškų Disney piktogramų.
Pavadinimo ironija – ,,The Perfect American” apie toli gražu neto2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
bulą amerikietį – bumerangu sugrįžo
patiems kūrėjams. Disney magijai ir
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
fantazijai, kuri užburdavo žiūrovus
visame pasaulyje, kelius į sceną užPatarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
tvėrė …pati Disney imperija.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
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Mexico City (Meksikoje) bus teikiamos
konsulinės paslaugos

A†A
DALIA T. SABALIAUSKAITĖ
(1965–2017)

Birželio 15–18 dienomis Lietuvos Respublikos ambasada JAV rengia išvykstamąją
konsulinę misiją į Mexico miestą Jungtinėse Meksikos Valstijose.
Pareiškėjų aptarnavimas vyks birželio 15 d., ketvirtadieninį, nuo 5 val. p. p. iki 8 val.
v., birželio 16 ir 17 d., penktadienį ir šeštadienį, nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p.
Konsulinės paslaugos bus teikiamos LR garbės konsulato patalpose, esančiose
adresu Av. Veracruz 62, Col. Roma Norte, México, 06700, Distrito Federal.
Konsulinės misijos metu bus priimami Lietuvos piliečių prašymai dėl pasų keitimo
ir išdavimo, asmens grįžimo pažymėjimų, užsienyje registruotų civilinės būklės
aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravimo, konsulinės
registracijos. Taip pat bus atliekami notariniai veiksmai ir priimami prašymai dėl
Lietuvos Respublikos pilietybės.
Konsulinės misijos metu bus galima gauti liudijimus, patvirtinančius asmens
gyvumą. Pensijas iš Lietuvos gaunantys asmenys minėtus liudijimus turi pateikti
,,Sodrai” kiekvienų metų gale.
Užsiregistruoti konsulinių paslaugų gavimui ir dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į LR garbės konsulatą Meksikoje tel. +52 (55) 5596-2945 bei el. paštu
consul@consuladolituaniamex.org arba į LR ambasadą Washingtone tel. 202-2345860, papild. 127 arba rašyti el. paštu consul.us@urm.lt.

Mūsų mylima dukra, sesuo ir teta netikėtai mirė 2017 m.
balandžio 29 d. San Pedro, CA.
Gimė Chicago, IL.
Aksčiau gyveno Burbank, IL ir Orland Park, IL.
Giliai liūdintys liko: tėvai Antanas ir Genė, sesuo dr. Gailė su
šeima, brolis Viktoras su žmona Rima ir šeima. Pusseserės Renata Bielskytė, Ramona Inda su šeima, tetos ir dėdės, gyvenantys Omaha, NE, daug pusbrolių ir pusseserių.
Baigė Kristijono Donelaičio lituanistinę mokyklą Čikagoje,
jaunystėje buvo skautė. Mokslus baigė University of Illinois, įsidarbino Kalifornijoje. Trumpai mokytojavo lituanistinėje mokykloje Los Angeles, CA.
Apeigos Kalifornijoje buvo privačios.
Prašome prisiminti mūsų Dalytę su malda, meile ir šypsena.
Liūdintys tėvai, sesuo ir brolis su šeimomis

URM info

,,Sugar Mountain” -

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

A†A
ANTANAS VIKTORA

metų besitęsianti cukraligė, dvi kasos persodinimo operacijos, trys
inkstų persodinimo operacijos ir labai sunki širdies operacija – kliūtys gyvenimo kely. Bet gyvenimas tęsiasi. Autentiškumas ir tikrumas yra
šios šekspyrinio masto dramos sudedamoji dalis. Ji siekia aktorės karjeros ir autostopu keliauja per Europą – nuo Stratford-on-Avon iki Dubrovniko.
Ji neieško El Dorado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuolaikinis pasakojimas apie
lietuvės moters jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas amerikietišku pentimento. Pasakojimas apima Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo jūros mėlio, akistatą su žirafomis ir drambliais Afrikos savanoje, santuoką Paryžiaus
Mairie du 11e arrondissement, su rūkytos anties kaulais, nuplautais Margaux vynu ir pėdsakais, vedančiais į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai
patiria komunizmo žlugimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekvadoro Anduose, Didžiosios kinų sienos, iki Melbour no ir Cape Towno. Kraujo tyrimai persipina su Dorothy Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plaučių ir kraujo spaudimo rodikliai įsiterpia į Laurence Sterne ,,The Life and
Opinions of Tristram Shandy, Gentleman”. Kovotoja kariauja su tuo, kas
matoma ir apčiuopiama, bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma
ar pasimetę žvaigždėse.
Henryk Skwarczynski

50

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos
pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)
Teiraukitės tel. 773-585-9500.

Jau praėjo penkiolika metų, kai
netekome mylimo vyro, brolio, tėvo ir
senelio.
2002 m. gegužės 27 d. reikėjo atsisveikinti su Tavim, bet tu likai mūsų
širdyse.
Ilsėkis Aukščiausiojo globoje.
Liūdinti žmona Gražina
su šeima

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Tapkite

DRAUGO
skaitytojais

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois
(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS
metams – 120 dol.

pusmečiui – 65 dol.

internetinė (pdf) metams – 115 dol.

3 mėn. – 30 dol.

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO, 5940 W. 35 ST.

Siunčiu _____________ dol.
Vardas, pavardė ________________________________________

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

Adresas: ______________________________________________
Miestas ___________________ valstija______ zip ____________
Čekį siųskite:
DRAUGAS,
4545 W. 63rd. St.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500

www.draugas.org

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com
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■ Gegužės 21 d., sekmdienį, po 11 val.
r. šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje – dr. Lino ir Rimos Sidrių
paskaita apie šeimą ,,Krikščioniškas moteriškumas”. Po paskaitos, 12:30 val. p. p.
kviečiame pasižiūrėti dokumentinį filmą
,,Žaibas – Dzūkijos legenda” ir taip paminėti Partizanų dieną. Bus pietūs.
■ Gegužės 21 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje, 5620
South Claremont Ave., Chicago, IL, kun.
Jaunius Kelpšas aukos šv. Mišias. Palaikykime tradiciją kartą per mėnesį susirinkti
pasimelsti jaukioje lietuviškoje šventovėje.
Po šv. Mišių – vaišės Jaunimo centro kavinėje. Maloniai kviečiame atvykti.
■ Gegužės 24 d., trečiadienį, 1 val. p. p.
JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite dokumentinių filmų

ištraukas apie Mažąją Lietuvą ir Donelaitį.
Renginyje dalyvaus leidinio ,,Donelaičio
žemė” redaktorius, ilgametis ,,Draugo” bendradarbis iš Lietuvos Algis Vaškevičius.
■ Birželio 2 d. 7 val. v. Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL) Kęstutis Nakas pristatys savo
knygą ,,Kaip Lietuva valdė pasaulį”. Susitikime dalyvaus grupė aktorių, kurie skaitys pjesės ištraukas. Pristatoma knyga – tai
keturių dalių pjesė apie Lietuvos istoriją. Kūrinyje susipina įvairūs žanrai: farsas, tragedija, groteskas, magiškasis realizmas,
,,pseudo klasika”.
■ Birželio 11 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centro pokylių salėje vyks
renginys ,,Prie kavutės puodelio – pokalbis su
LR generaliniu konsulu Marijumi Gudynu”. Įėjimas – auka. Kviečia Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė”.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: dr. Romualdas ir Gražina
Kriaučiūnai $1,500 jų sūnaus a. a. Aido atminimui, paremti katalikiško jaunimo veiklą
bei Kriaučiūnų vardo stipendijai; Birutė Kožicienė a. a. Ramintos Jelionytės atminimui;
Carolyn Hare $15 a. a. Catherine Hare atm.; William Emory $30.50 vaiko paramą
tęsiant; Rosemarie Ignash $8. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133
Amber Dr., Lemont ,IL, 60439, tel. 630-243-7275, mob. 630-347-8527, el. paštas:
indretijunelis@sbcglobal.net

PADĖKA
Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja kultūrininkei, aktorei, spaudos bendradarbei Julijai Dantienei iš Exton, PA, kuri, įamžindama savo vyro Algio Dantos atminimą,
atsiuntė 1 000 dol. auką ruošiamai istorinei knygai ,,Amerikos lietuvių įnašas į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį”. Knygos išleidimu rūpinasi Draugo fondas.
Aukas istorinei knygai prašoma siųsti adresu:
Draugas Foundation
4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629
Visų aukotojų ir įamžintųjų asmenų pavardės bus skelbiamos knygoje.

Kapų puošimo diena (Memorial Day)
bus minima gegužės 28 d., sekmadienį, 12 val. p. p.

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE
Iškilmėse dalyvaus Dariaus-Girėno Post 271 nariai,
šauliai, skautai ir kitos organizacijos
Kviečiame visus lietuvius ir jų draugus dalyvauti šiose apeigose,
pasivaikščioti po gražias lietuviškas kapines, aplankyti artimųjų, draugų bei žymių lietuvių amžino poilsio vietas.

Lietuvių tautinės kapinės
Lithuanian National Cemetery
8201 S. Kean Ave., Justice, IL 60458-1720
tel. 708-458-0638, www.lithnatcemetery.com

California Lithuanian Credit Union
Savings 0.90%
IRA
1.40%

Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org www.clcu.org

3 Year Term
2.00%
5 Year Term
2.25%
3 Year IRA Term 2.25%

Advokatas

Namams pirkti paskolos

VYTENIS LIETUVNINKAS

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Mutual Federal Bank,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

http://draugokalendorius.org

