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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 257 dienos

Filmavimo akimirka.

Pažadinti S. Kudirkos prisiminimai
ŠIAME NUMERYJE:

– jo šuolį menančiame laive

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ
Praėjusią savaitę Balzeko lietuvių kultūros muziejų aplankė ypatingas svečias iš Lietuvos – 87-erių metų
Simas Kudirka. Šio žmogaus vardas puikiai žinomas vyresniosios kartos lietuviams. S. Kudirka daugeliui sim-

bolizuoja asmeninį pasipriešinimą sovietiniam režimui ir
nutrūktgalviškai drąsų bandymą iš jo išsilaisvinti. S. Kudirkos gyvenimo
istorija yra aprašyta knygose, gausybėje straipsnių, apie
– 10 psl.
ją yra sukurta vaidybinių filmų.

San Franciscas atvėrė kelius kūrybai

Susipažinkime: Kansas lietuvių
bendruomenė – 7 psl.

Jelena su vaikais prie Garda ežero Italijoje. Netoliese – Verona, į kurią planuoja kraustytis Twirbutt šeima.

RASA SĖJONAITĖ

Jaunųjų Čikagos krepšininkų
sėkmė Toronte – 9 psl.

iuo metu, kai rašau istoriją apie Jeleną Twirbutt
iš San Francisco, visiškai tikėtina, kad ji kartu su
šeima jau kelia sparnus ir kraustosi iš Amerikos
į Europą, į magiškąją Italiją, kur saulės ir šilumos ne mažiau, nei Amerikos Vakarų pakrantėje. Grafikos dizainierė iš Kauno, apkeliavusi pusę pasaulio, nežino, gal po
kokio dešimtmečio, praleisto Romeo ir Džiuljetos meilės
mieste Veronoje, ji kartu su šeima nuspręs kraustytis vėl.
Bet tai ateities vingiai, kurie nenuspėjami, o kol kas, šis
pokalbis skirtas Amerikai, San Franciscui, kuris pake-

Š

rėjo Jeleną iš pirmo žvilgsnio ir kuriame jį rado kur kas
daugiau, nei tikėjosi.

Kauno sentikių palikuonė
Įdomi pašnekovė, kūrybinga asmenybė, didelės vidinės inteligencijos Jelena Twirbutt gimė Kaune, Aukštuosiuose Šančiuose, kur mokėsi ir baigė vieną seniausių rusų mokyklų, dabartinę A. Puškino gimnaziją. Jelenos mama kilusi iš Rusijos, tėvelis – Lietuvos stačiatikių sentikių palikuonis Lietuvoje.

– 4 psl.

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

Visas pulkas pilkų debesų ir Sekminės

KUN. GINTARAS JONIKAS

ietuvių kilmės rašytoja Rūta Šepetys amerikiečiams bei kitiems Vakarų valstybių žmonėms jiems suprantama kalba yra parašiusi
knygą „Tarp pilkų debesų”. Tai knyga apie Stalino
represijas prieš lietuvių tautą ir pagrindinio personažo Linos beprecedentę stiprybę – mylint išlikti ir gyventi,
iš Sibiro su visa
šeima grįžti į Lietuvą.
Nors Stalino
represijos ir Lietuvos okupacija
palengva tolsta į
istorijos praeitį,
tačiau tikriausioji (ne filosofinė) stiprybė –
mylėti ir gyventi
dėl savo krašto,
dėl savo vaikų savasties, dėl lietuviškos ateities – lietuviams yra vis dar menkai suvokiama ir pasyviai
vertinama Dievo dovana. Jei Sovietų vykdyta deportacija buvo išorinio priešo ženklas (buvo ir kolaborantų, tautos atplaišų), tai šiandieninė emigracija yra vidinio pobūdžio tautinė nelaimė, kuri lietuvius atitolina nuo gyvybiškai svarbaus siekio – Tėvynės meilės, kuri reiškiasi gyvenimu bei darbu Lietuvoje, kuriant asmeninę ir paraleliai – Lietuvos valstybės gerovę. Ir kaip kas bemėgintų prieštarauti šiam
mano išsakytam teiginiui, tai yra grynų gryniausia
tiesa – emigracija sudaro realią grėsmę, nes, anot poeto kun. Ričardo Mikutavičiaus, Lietuva išsivaikšto,
jaunimo Lietuvoje sparčiai mažėja, emigruojantys geriausiu atveju turi ryšį tik su ten likusiais garbingo
amžiaus artimaisiais. Štai pilka statistika (oficiali):

L

nuo 1990 iki 2017 m. Lietuva sumažėjo 845 tūkst. gyventojų, tai sudaro apie 23 proc. šalies gyventojų; vietoje buvusių 3,7 mln. dabar gyvena 2,8 mln. žmonių;
emigravo daugiau kaip 680 tūkst. žmonių; 75 proc.
emigrantų yra 15–44 m.; gimstamumo ir mirtingumo
koeficientas yra neigiamas –165 tūkst. Neoficiali statistika sako dar baisesnius skaičius – kad Lietuvoje
gali gyventi tik apie 2 mln.
Stalinas didelę dalį tautos išvežė amžiams į Sibirą, kita didelė dalis lietuvių emigravo iškart po Antrojo pasaulinio karo ir vėl didelė dalis lietuvių po 1991
m. patys paliko Lietuvą. Ir emigracijos tempai nemažėja... Tai ar nereikia šauktis Dievo? Kas liko ir
kas dar liks iš Lietuvos? Ar su Visagalio pagalba nereikia ieškoti priežasčių, kodėl Lietuva Europos
Sąjungoje pirmauja pagal emigracijos rodiklius? Kokia iškovotos Nepriklausomybės vertė šiandienio lietuvio – emigranto gyvenime? Dievas mato, kad užsienio lietuvių didesnė dauguma aktyviai nedalyvauja Lietuvos valstybės politinėje, teisinėje, ekonominėje, mokslinėje, švietimo ar kt. veikloje. Ir kas
tikrai yra skaudi žaizda gyvai Lietuvai – emigravusių tėvų vaikai palengva nutautėja, jiems Lietuva
tampa tik cepelinų, kugelio, „Švyturio” alaus ir
krepšinio šalimi...
Kaip kunigas ir lietuvis keliu aktualų ir skaudų
klausimą – kodėl Lietuva šiandienos tautiečių yra
taip mažai mylima (arba visai nemylima)? Dažniausias ir pagrindinis emigranto atsakymas – ekonominė padėtis negali patenkinti piliečių lūkesčių.
Ar tikrai tai yra tiesa? (Jei turi namą, neturi banko
paskolų, turi darbą, esi išsilavinęs, tuomet gyveni geriau už 25 proc. amerikiečių.) Tuomet šaukiuosi Šventosios Dvasios, kad šitoks vartotojiškas mąstymas išnyktų visiškai, nes tai yra tiesioginis savo šalies išpardavimas už gerą kainą. Išsiparduoda geriausi
žmonės už didesnę kainą (praktiškai nemokamai išsilavinę, darbingiausio, produktyviausio amžiaus, nekriminalai, dauguma jų turintys šeimas). Amerikoje
matau, kad nemaža dalis emigrantų išparduoda

gražiausius jausmus – kartais net pačių artimiausių
žmonių negali parvykti palaidoti, nekalbant apie tai,
kad metų metus jų gyvai nėra apkabinę, kartu susėdę
prie Kūčių stalo, atšokę giminių vestuvių ar dalyvavę
krikštynose… Išpardavime yra ir egoizmas – kai gyvenimui susirasta nelietuviško kraujo ar būdo antra pusė (ne sielos antra pusė), gimusiems vaikams
pasakoma, kad tokios šalies kaip Lietuva beveik nėra,
todėl nėra reikalo tenai ir vykti, geriau pinigus išleisti supermarketuose, disneylanduose ar keliaujant po egzotiškus kraštus…
Išpardavime yra ir patriotizmas, kuris taip propaguojamas Vakarų valstybėse, bet „pardavęs” savo
kraštą negi rodysiesi patriotu, nes tai būtų melas! Tik
atėjus Vasario 16-ajai kažkaip savaime nusimeta amerikoniški, angliški ar airiški rūbai, ir staiga vėl patampi lietuviu su trispalve rankose ir ant krūtinės…
O kur dar išpardavime atsidūrusi lietuviška dvasia
ir gyvenimo būdas? Dažnas pasislėpęs ašarą nubraukia, nes žino, vis dar jaučia, kas esąs – kas ne kas,
o lietuviška dvasia tikrai gyva! Todėl aš nekaltinu nei
išvykusių žmonių, nei Lietuvoje likusių politikų, iš
viso nieko nekaltinu, nes šiandien yra tokia realybė,
o rytojui meldžiu Šventosios Dvasios pagalbos, nes
jos tikrai mums visiems reikia – reikia šviesos ir vilties, reikia didžiausio ir neįkainojamo turto – MEILĖS!
Būtent tos didelės meilės reikia nemažai vidinių
bėdų persekiojamai Lietuvai, ypač matant tokius dalykus: kaip piktžolę išsikerojusią korupciją, teisinės
sistemos skyles, kai kurių politikų nekompetenciją
ar nesąžiningumą ir daug kitų negatyvių reiškinių
(bet kur taip nėra? Vienur daugiau, kitur mažiau…).
Meilės, padorumo ir Šventosios Dvasios išminties reikia norint subrandinti, sukurti savo šalį gražią, patrauklią, pasiturinčią, kultūringą ir dvasingą. Bet ką
svaraus kuriant reikia daug pastangų, laiko ir talento, bet svarbiausia – reikia savo gimtą kraštą mylinčių ir jam atsidavusiai dirbančių žmonių.
Nukelta į 15 psl.

LAIŠKAI
Lietuviškas paveldas Čikagoje: SOS!
Gražus, trumpas ir puikiai iliustruotas Gedimino Indreikos aprašymas apie pavojų, gresiantį Čikagos lietuvių pastatytai Dievo Apvaizdos bažnyčiai
gegužės 27 d. „Drauge”. Bažnyčia didelė, tikrai įspūdinga ir graži. Jeigu įmanoma imtis kokių nors priemonių išsaugoti ją nuo nugriovimo, reikėtų visiems
prisidėti.
Tačiau atsižvelgiant į tai, kad vargu ar lietuviai
yra laimėję nors vieną žygį prieš JAV vyskupų nusistatymus, reikėtų pasiruošti pralaimėjimo atvejui.
Paskutinį kartą man teko grožėtis tos bažnyčios
lietuviška dvasia prieš septynerius metus. Kaip
gerb. G. Indreika rašo, toje bažnyčioje yra puikūs langų vitražai, sukurti žinomo menininko. Bet kas
mums, lietuviams, ypač turėtų būti brangu: tai kad
lietuviškai parašyta, kieno atminimui – kokio lietuvio, šeimos ar lietuviškos organizacijos – kiekvienas iš šių vitražas skirtas.
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Todėl tie vitražai yra ne tik meno vertybės, bet
ir istoriniai liudijimai, įamžinantys pirmosios imigracijos lietuvius, kurie XX a. pradžioje prisidėjo prie
šios bažnyčios statybos. Vienu laiku Dievo Apvaizdos parapija, kartais vadinta „18-ta kolonija”, buvo
gausus ir energingas lietuvių telkinys.
Kryžiaus keliai bažnyčioje, gražiai iš medžio išdrožti – taip pat su lietuviškais užrašais.
Kai Čikagos lietuvių Šv. Jurgio bažnyčia buvo arkivyskupijos griaunama, lietuviai, berods, išgelbėjo varpus ir gal kitus bažnyčios papuošalus. Būtų labai gaila, jeigu nepasisektų išgelbėti Dievo Apvaizdos bažnyčios nuo nugriovimo. Bet būtų dvigubai gaila, jei tokiu atveju neišgelbėtume bent tų lietuviškų
vitražų ir kryžių kelių.
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Dipukai ir tarybukai:
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ŽAIbIŠKI pOKALbIAI

ar yra viltis suprasti vieniems kitus?
merikos lietuviai visais laikais buvo vertinami kaip didelė jėga, prireikus
pajėgianti daryti įtaką pasaulio galingiesiems. Susivieniję mūsų tautos atstovai išeivijoje ne kartą yra padėję Lietuvai svarbiausių istorinių lūžių metu. O kiek per daugiau nei šimtmetį padaryta, kad Amerikoje
lietuvių kalba ir kultūra neišnyktų…Tačiau yra senas posakis: ,,Ten, kur trys
lietuviai – būtinai atsiras penkios partijos”. Niekam nėra paslaptis, kad vadinamosios antrosios emigracijos bangos atstovai dipukai, atvykę į Ameriką po Antrojo pasaulinio karo ir trečiosios bangos emigrantai, vadinamieji tarybukai nelabai vertina vieni kitus, nenori tarpusavyje bendrauti.

A

Ar tikrai mūsų tautiečiai, antrosios
ir trečiosios emigracijos bangų atstovai, nemoka ir nenori kartu
dirbti visų lietuvių bendram labui?

Juozas Polikaitis, antrosios bangos
emigrantas, JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) prezidiumo pirmininkas, socialinių reikalų tarybos narys, ateitininkas, Čikagos ir Maironio lituanistinių mokyklų mokytojas:
Nieko keisto, kad bendravimas
tarp skirtingų kartų, skirtingose kultūrose užaugusių žmonių yra ypatingas. Tie santykiai tarp antrosios ir trečiosios bangos emigrantų nuolat kinta, tą galiu pasakyti iš savo asmeninės
patirties.
Kai mes čia atvykome po Antrojo
pasaulinio karo, jau radome lietuvių
emigrantų, kurie čia gyveno nuo XX
amžiaus pradžios, turėjo įkūrę savas
kultūrines organizacijas. Jie skatino
mus jungtis, bet tarp jų ir mūsų to tinkamo bendravimo nebuvo. Mes kūrėme savo organizacijas. Nuo mažens buvome mokomi ir žinojome, kad Lietuvą Tėvynę yra pagrobęs slibinas, ir todėl buvome priversti ją palikti. Tačiau ją mylėjome iš tolo ir darėme labai daug, kad išsaugotume lietuvybę
čia, Amerikoje, ir kad padėtume Lietuvoje likusiems.
Kai į Ameriką ėmė važiuoti pirmieji vadinamosios trečiosios bangos
emigrantai, mes juos pasitikome pakiliai, beveik nešiojome ant rankų,
idealizavome. Nes tai buvo žmonės iš
Lietuvos. Tačiau tarp jų atsirado tokių,
kurie elgėsi nelabai gražiai, ne tik pasinaudojo, bet ir išnaudojo tuos geranoriškai nusiteikusius antrabangius.
Todėl ilgam laikui sugadino naujųjų
emigrantų įvaizdį. Atsirado nelabai
gražūs jų pavadinimai – tarybukai,
barakudos ir t. t. Šie žmonės atvyko vedami savų tikslų: dauguma iš jų – ieškoti geresnio gyvenimo, kiti gal troško

būti arčiau artimųjų, giminių. Jie pažino Lietuvą, jų niekas iš jos neišvarė.
Lietuvybės išsaugojimas jiems neatrodė toks svarbus, jie manė, kad lietuvių kalbai ir kultūrai pavojaus nėra.
Tačiau tas Amerikos ,,tirpimo katilas”
labai stipriai veikia. Dėstydamas abiejose – Čikagos ir Maironio lituanistinėse mokyklose, aš pastebiu: daugeliui
čia gimusių trečiosios bangos emigrantų vaikų lengviau yra bendrauti
angliškai. O anūkai pradės pamiršti ne
tik lietuvių kalbą, bet ir lietuvišką
kilmę.
Todėl daugelis naujųjų emigrantų
jau suprato, kaip svarbu stengtis, kad
būtų išlaikyta lietuvybė. Tarp trečiabangių yra daugybė nuostabių žmonių.
Jie įsijungė į įvairių čia veikiančių organizacijų veiklą. Pats dalyvauju lietuvių meno ansamblyje ,,Dainava” (vadovas Darius Polikaitis – red. past.),
matau, kad didelė dalis jo narių yra trečiosios bangos emigrantai. Mus vienija
meilė dainai. Taip pat man tenka dalyvauti Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos veikloje. Didžioji šios parapijos dalis – naujieji emigrantai.
Trečiadieniais Pasaulio lietuvių
centre Lemonte LB socialinių reikalų
taryba rengia popietes, į kurias susirenka tiek antrosios, tiek trečiosios
bangos atvykėliai iš Lietuvos. Tiesa,
gal jie sėda prie skirtingų stalų, bet pasikalba tarpusavyje, pabendrauja. Tas
skirtingų bangų lietuvių atvykėlių suartėjimas yra labai svarbus. Turime
pripažinti, kad nė viena grupė nėra visažinanti. Turime pasisemti žinių ir patirties vieni iš kitų. Nes ta patirtis yra
skirtinga, todėl turime išmokti suprasti vieni kitus. Aš dėstydamas lituanistinėse mokyklose vaikams Amerikos lietuvių istoriją kartoju: esate lietuviai ir turite kartu su kitais tautiečiais atstovauti Lietuvai šioje šalyje.

Valentinas Krumplis, organizacijos
,,Neo Lithuania” atstovas Amerikos
lietuvių taryboje (ALT):
Mes, vadinamieji dipukai ir jie,
naujieji atvykėliai esame skirtingi
žmonės. Mano nuomone, nėra galimybės mums tarpusavyje susikalbėti, nes
skirtingos kartos turi skirtingus tikslus. Mūsų kartos žmonės yra velniškai
patriotiški. Mes atvykome neturėdami
jokių ekonominių interesų, atsivežėme
tik savo patriotizmą. Antroji lietuvių
emigrantų banga – tai aukštasis luomas – pedagogai, karininkai, rašytojai,
inteligentai. Dirbome už dyką, bandėme visokiais būdais lietuvybę išlaikyti. Tiesa, kai atvykome, pirmosios bangos emigrantai kvietė jungtis į jų sukurtas organizacijas. Bet mes manėm,

sargiai jungiasi į PLC veiklą. Sako, kad
tai dipukų veikla, mums jos nereikia.
Bet kas bus, kai vyresnioji karta išeis
Amžinybėn? Kas ateis į jų vietą? Vilties
teikia tai, kad tie trečiabangiai, kurių
vaikai gimsta Amerikoje, pamažu glaudžiasi prie PLC, nes supranta, kad tik
visiems kartu įmanoma ilgiau išlaikyti
savo kalbą ir kultūrą.

Kotryna, organizacijos ,,Chicago
Mothers Foundation” atstovė:

kad jie sunaikino lietuvių kalbą. Kur
matyta taip kalbėti: ,,Einam į kičiną išsikepti čikino”… Jų organizacijos išnyko, nes mes savo naujas kūrėme. O
trečiabangiai atvyko ieškoti geresnio
gyvenimo. Skirtingi dipukų ir trečiabangių emigracijos tikslai neleidžia
mūsų kartoms susikalbėti.

Diana Aleknaitė, Pasaulio lietuvių
centro (PLC) lėšų telkimo koordinatorė, kelionių kompanijos ,,You Go Wilde Adventures” bendrasavininkė:
Tarp šių dviejų lietuvių grupių –
dipukų ir trečiabangių – jungties nėra.
Mano darbas, kurį dabar dirbu – suvesti šiuos žmones, lietuvių tautos atstovus į vieną bendruomenę. Tai yra didžiulė užduotis, kasdien apie tai galvoju. Tarp šių skirtingų kartų atstovų
grupių yra daug skirtumų. Tačiau didžiausia kliūtis, trukdanti dirbti bendrai, yra vienų apie kitus turimos išankstinės nuostatos. Būtina bandyti pamažu griauti tuos stereotipus, ieškoti
vieno bendro tikslo, kuris visus suvienytų. Yra geras pavyzdys: birželio
3 dieną vyksiančioms generalinio konsulo Čikagoje Marijaus Gudyno išleistuvėms rengėsi daugelio organizacijų, vienijančių įvairių kartų lietuvius, atstovai. Pasirengimas šiai
šventei visus suvienijo, neliko dalijimosi į antrabangius ar trečiabangius.
Kalbėdama apie šiuos santykius, aš esu
subjektyvi. Centrą įkūrė dipukai, jie turėjo savo viziją. Jiems reikėjo burtis,
ieškoti vieniems kitų, bendrauti. Trečiabangiai atvykėliai turi kitokią viziją. Jie šiuolaikiškesni, moka anglų
kalbą, turi, arba greitai susikuria savo
draugų ratą. Jiems nėra tokio poreikio
burtis, kokį turėjo antrabangiai. Jie at-

Aš sunkiai galėjau įsivaizduoti,
kaip lietuvis su lietuviu gali nesusikalbėti. Atrodo, kad ir kur mūsų tautos žmonės gyventų, bet kuriame žemės kampelyje, jie turi rasti bendrą
kalbą. Deja, pati patyriau, kad kartais
susikalbėti yra labai sunku. Turiu
mintyje mūsų, trečiabangių ir dipukų
kartų santykius. Labai sunku juos pasiekti, kol neprakerti tunelio per storą sieną iki tam tikrų žmonių. Kol neįrodai, kad gali, esi vertas su jais bendrauti, nors ir nepriklausai jų kartai.
Aš bendraudama su jais, nuolat esu
priversta jaustis prastesnė, nes jie yra
geresni, jie inteligentija, jie buvo priversti palikti Lietuvą. O mes blogi, patys savo šalį palikom tada, kai ją užklupo ekonominiai sunkumai… Jie
myli Lietuvą, lietuvišką muziką, šokius, puošiasi tautiniais drabužiais. O
kas iš to yra Lietuvai? Aš bandau įrodyti, kad kartu su visos organizacijos
,,Chicago Mothers Foundation” narėmis dirbu Lietuvai ir jos sergantiems
vaikams. Mes aukojame savo ir savo
šeimų laiką, bandydamos ieškoti būdų,
kaip kuo daugiau padėti tokius vaikus
auginančioms šeimoms. Bet kad ir ką
darytume, sunkiai sekasi sugriauti
tuos įsigraužusius stereotipus. Didžioji dipukų dalis nelaiko mūsų sau
lygiais.
Yra pavienių žmonių iš jų kartos,
kurie supranta, kad mes irgi dirbame
Lietuvai, kad galima būtų tą daryti
kartu. Bet taip neišeina. Pavyzdžiui,
mūsų organizacija paprašė, kad būtų
leista surengti mamų ir vaikų pasibuvimą Dainavos stovykloje. To renginio tikslas – kad vaikai susipažintų
tarpusavyje, gautų progą lietuviškai
pasikalbėti, pažaisti su bendraamžiais, išmokti įvairių rankdarbių. Rašėme laiškus Dainavos atstovams, tačiau iš vienų negavome jokio atsakymo, o iš kitų gavome neigiamą atsakymą, be nurodytų priežasčių, kodėl jie
atsisako mus priimti. Tada imi galvoti, kad reikia patiems visokiais būdais
rinkti lėšas ir kurti savo stovyklas. Bet
ir vėl: kodėl, jeigu jau yra padaryta?
Juk mes prašėmės ne už dyką, o buvome pasirengę sumokėti. Nežinau, kodėl gali kažkam nepatikti, kad mes įkūrėme savo organizaciją? Sako, kad jau
yra kelios tokios, besirūpinančios Lietuvos vaikais. Bet aš žinau, kad ,,Vaiko vartai į mokslą” remia socialiai apleistų vaikų galimybę saugiai ir turiningai leisti laiką po pamokų. ,,Saulutė” teikia paramą našlaičiams. Mes
nebandom lenktyniauti su kitomis
labdaros organizacijomis, mes padedame mažiesiems ligoniukams. Ir kodėl organizacijos negali sueiti po vienu stogu? Viena labai pažangi senosios
kartos atstovė pasakė, kad ,,tokia misija neįmanoma, bet reikia daryti viską, kad taptų įmanoma”. Ir tą bandome daryti. Toms mano mintims pritaria daugelis mūsų organizacijos moterų.

Kalbino Virginija Petrauskienė
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Pirmasis Jelenos projektas bendrovėje ,,Creative Co-Op, Inc.” ©creativecoop

Egzotiškoje Bali saloje Indonezijoje.

Asmeninio albumo nuotraukos

San Franciscas atvėrė kelius kūrybai
Atkelta iš 1 psl.
Gyvendama itin lietuviškame Kaune, Jelena niekuomet nejautė jokios priešpriešos savo tautybei.
Anaiptol, prasidėjus nepriklausomybei, Jelenos šeima niekuomet negalvojo apie gyvenamos vietos
pakeitimą, kaip tai padarė nemažai Lietuvos rusų.
Iki šiol jos tėveliai gyvena Kaune ir iki šiol Jelenos
šeima yra neatsiejama lietuviško kultūrinio ir socialinio gyvenimo dalis. ,,Niekada neieškojau jokių
nacionalinių skirtumų, nes mano šeimoje visada
buvo diegiamos pagrindinės tiesos. Privalu integruotis į visuomenę, kurioje gyveni, turi perprasti ir
priimti tos šalies kultūros tradicijas. Aišku, visą tai
daryti, nepamirštant savosios tautinės tapatybės.
Draugai man visada sakydavo, tu kitokia rusė”, – pasakoja Jelena. Būti kitokia ruse Jeleną matyt skatino ne patys geriausi pavyzdžiai. Jos vaikystės
name gyveno vos dvi lietuvių šeimos, visi kiti
buvo rusakalbiai, daug metų gyvenantys Kaune. Daugelis jų nedėjo visiškai jokių pastangų ir noro prisitaikyti prie lietuviško gyvenimo būdo – daugelis
iš jų kalbėti lietuviškai taip ir neišmoko kalbėti.
,,Gal todėl man labai sunku bendrauti su rusais tiek
Lietuvoje, tiek Amerikoje. Aš juk rusiškai suprantu, aš galiu pašnekėti su jais trumpai apie bendrus
dalykus, bet tuo mano bendravimas su savo tautiečiais ir baigiasi”, – sako Jelena.
Kalba Jelena gražia taisyklinga lietuvių kalba,
kurioje vos vos juntamas švelnus rusiškas akcentas.
Toks švelnus akcentas juntamas ir Jelenos anglų kalboje, kurios ji išmoko vos prieš aštuonerius metus.
O iki tol buvo visokių kuriozinių situacijų. Pirmiausiai jos nutiko asmeniniame gyvenime, kuris
visiškai pasikeitė, kai Jelena susipažino su savo būsimu vyru.

nors jau ir buvo praleidęs trejus metus Lietuvoje, tačiau nei lietuviškai, o juo labiau rusiškai taip pat nekalbėjo. ,,Gregory gal šiek tiek suprasdavo lietuviškai, tačiau kai situacija tapdavo jau sunkiai paaiškinama ir aš negalėdavau išreikšti savo minčių, imdavau pieštuką ir jam savo norimus pasakyti žodžius
tiesiog nupiešdavau. Taip mes ir draugavome”, – juokiasi Jelena, prisimindama tuos kuriozinius atvejus,
kai ant popieriaus lapo tekdavo piešti tvoras, suoliukus, puodelius ir pan. Kalbos barjeras nebuvo kliūtis glaudesniam ryšiui, kuris ypač tapo tvarus ir abipusis, kai Jelena su Gregory leisdavosi į keliones. Tai
nebuvo patogios išvykos iš vienos šalies viešbučio į
kitą. Toli gražu – pora leisdavosi į tokias keliones, kurių metu tekdavo nemažai fizinių ir psichologinių išbandymų, tempiant kuprines ant pečių ir pėsčiomis
nueinant ne vieną kilometrą vien tik tam, kad galėtum patirti kuo daugiau įspūdžių. Tos kartais
žmogaus galimybes viršijančios išgyvenimo sąlygos
svečiose šalyse ir buvo puikus lakmuso popierėlis
santykių išbandymams. Pakeliavę po tolimąją Japoniją, Kiniją, Pietryčių Aziją, Indiją, Jelena su Gregory nusprendė, kad jų pomėgiai panašūs ir kad jie

vienas kitam labai tinka. Po vestuvių pora nusprendė apsistoti Amerikoje. ,,Mano vyras buvo
prieš tai gyvenęs Vakarų pakrantėje Los Angeles ir
San Francisce. Pastarajame mieste gyveno ir Gregory
brolis. Žodžiu, vyras pasiūlė man apsistoti šiame
mieste, tačiau aš nedegiau ypatingu noru. Nežinau,
kodėl, bet kažkaip širdis linko link Europos, šalia
namų, nes Vakarų pakrantė iš tikrųjų labai toli. Niekada iki tol nebuvau buvusi San Francisce ir kažkaip dar iš pradžių galvojau, kad ne taip jis yra toli,
bet kai atvažiavome, pirma mintis buvo – Dieve, Dieve kaip toli, juk tai kitas pasaulio kraštas”, – pasakoja Jelena.

San Franciscas – svetingiausias miestas
visoms pasaulio kultūroms
Jeleną svečioje šalyje psichologiškai labai palaikė jos vyras, kuris ilgainiui atstojo tiek draugus,
tiek tolimoje šalyje paliktus tėvus bei artimuosius.
Iš tiesų, šios moters adapticijos laikas naujoje šalyje
nebuvo sunkus, neslėgė liūdesio nuotaikos, ir to priežastis, matyt, – ne tik kantrus vyro palaikymas, bet

Anglų kalbą keitė piešiniai
Į Ameriką Jeleną atvežė jos vyras. Gregory
yra pirmos kartos amerikietis, o jo tėvelis – karo pabėgėlis iš Lietuvos, nuo Žąslių (Kaišiadorių raj.).
Mama – taip pat į Ameriką karo audros nublokšta –
kilusi iš Lenkijos, Varšuvos. Gregory tėvai susipažino New Yorke, anglų kalbos kursuose. New Yorke
gimė ir Jelenos būsimas vyras, kuris Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, nusprendė aplankyti savo
tėvo gimtinę. Atvykęs pasižiūrėti krašto, iš kurio
buvo kilę jo protėviai, Gregory Vilniuje liko penkeriems metams. Tuo metu Jelena jau buvo baigusi
Vilniaus dailės akademijoje grafikos dizaino studijas ir dirbo vienoje reklamos agentūroje.
Taip būsimieji sutuoktiniai ir susipažino. Tuo
metu Jelena anglų kalbos visiškai nemokėjo. Gregory,

Jelena dalyvavo didmeniniame namų dekoravimo ir dovanų parodoje Atlantoje.
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ir pats San Francisco miestas. ,,Šitas
miestas toks nuostabus ir svetingas
kiekvienam atvykstančiam, kad tu
gali kalbėti bet kokia kalba, tu gali būti
bet kas, iš bet kurios šalies, tave priims
visokį. Juk kai aš atvažiavau į Ameriką, mano anglų kalbos žinios buvo labai prastos, tačiau aš žmogus, kuris nebijo klysti, noriu bendrauti ir esu labai žingeidi. San Francisce yra nuostabus City College, anglų kalbos mokykla, kurioje gali mokytis nemokamai ir ten dirbantys mokytojai be galo
atsidavę savo profesijai ir be galo mylintys savo darbą. Ir kuomet atsiduri
tokioje aplinkoje, jautiesi tiesiog palaimintas. Pavyzdžiui, toje mokykloje,
mano grupėje buvo vyrukas, kuriam
buvo septyniasdešimt metų ir jis buvo
atvykęs iš Birmos, kartu paskaitas lankė jaunas vaikinukas iš Salvadoro. Taigi, tokia kultūrų įvairovė, jų samplaika viename mieste, kažkas nerealaus.
Ir atsidūrus tokioje aplinkoje, tarp tokių skirtingų žmonių, gyvenimas tiesiog man pametėjo nuostabią galimybę tik eiti į priekį daryti kažką, kurti
ir tikėti”, – pasakoja grafikos dizainerė.
Jelena į Ameriką atvyko tuo metu,
kai šalį kaustė pasaulinė ekonomikos
krizė. Profesionali grafikos dizaino
specialistė darbo ieškojo vos ne metus.
Neslepia, teko dirbti padienius darbus.
Per pažįstamus draugus gaudavo pasiūlymų ir nesibodėdama prižiūrėdavo vaikus. Aišku, kad auklės karjera
neviliojo ir todėl Jelena stengėsi nenuleisti rankų ir vis aktyviau leisdavosi į norimo darbo paieškas. Po metų
viena bendrovė pasiūlė jai darbą pagal
jos turimą specialybę. Jelenos kūryba
atsidūrė domėn tarp kitų 50 pretendentų. ,,Tą konkursą aš laimėjau, bet
prasidėjo kiti mano gyvenimo iššūkiai. Pamenu, pirmą darbo dieną man
reikėjo skristi į Atlantą, į didžiausią
Amerikoje namų dekoravimo ir dovanų parodą. Ir ką? Atvažiavau ir sakau:
‘Sveiki, aš Jūsų nauja darbuotoja’.
Baimės buvo, bet buvo ir smagu, nes
vidinis azartas gamino tikrą kūrybinį
adrenaliną. Kur kas didesnė baimė
buvo apėmusi, kai pirmą kartą gavau
vairuotojo teises ir išvažiavau į magistralinį kelią. O tada tai mano kojos
drebėjo! Pirmą kartą reikėjo automobilį išsinuomoti, vienai važiuoti nežinoma kryptimi, tarp penkių juostų, kuriomis vienas kitą lenkdami lėkė nesuskaičiuojama galybė automobilių.
Tikrai buvo baisu. Pamenu, kaip vėliau
didžiavausi savimi, kad galiu važiuoti
autostrada”, – juokiasi Jelena.
Grafikos dizainerė greitai prisitaikė prie Ameriko gyvenimo sąlygų.
,,San Franciscą jaukintis ilgai nereikėjo. Man šis miestas iš karto labai patiko. Jis europinis kultūros atžvilgiu,
o gamta tiesiog pribloškianti. Būtent ta
unikali gamta ir duoda savo jėgos tiek
kūrybai, tiek žmogaus savijautai”, – žavisi Jelena.
Moteris mano, kad kiekvienas
žmogus, jeigu tik turi galimybę, turėtų pagyventi Amerikoje.

Romantiškoje Venecijoje.
Menininkės savitas grafikos dizaino stilius, asmeninė kūrybinė raiška pražydo tuomet, kai ji pradėjo dirbti būtent amerikietiškoje bendrovėje.
Nors Lietuvoje teko netrumpai darbuotis įvariose reklamos agentūrose, iš
tiesų tokių galimybių menininkė neturėjo. Tai buvo veikiau ,,sausas” darbas, katalogų užpildymai, skrajučių, logotipų kūrimas ir tiek. Likdavo ne
tiek daug tos kūrybinės erdvės, kur Jelena galėjo reikštis kaip savo srities specialistė. Tinklalapis ,,Spanguolė” demonstruoja įvairių produktų, interjero aksesuarų dizainą. Jelenos sukurtos
vieno ženklo ištisos linijos naudojamos
įvairiapusiais tikslais. Pavyzdžiui, tam
tikram produktui sukuriamas grafinis
įvaizdis, kuris gausioje vartojimo kultūroje išlieka atmintyje savo išraiškingu, originalaus stiliaus ženklu. Jelena Twirbutt pripažįsta, kad septyneri
metai, praleisti šioje amerikietiškoje
įmonėje, davė jai neišsenkančios kūrybinės raiškos, atvėrė duris į platesnį grafikos pasaulį. Įmonė turėjo savo
gamyklas Kinijoje, Indonezijoje, Filipinuose ir kitose šalyse, į kurias būdavo dažniausios Jelenos komandiruotės. Čia grafikos dizainerės pagalba buvo organizuojamos fotosesijos, o
produkto gamybos priežiūra vykdavo
nuo pradžios iki galo. ,,Kai dabar pagalvoju, kad tikrai prieš daug metų būčiau suabejojusi, kad mano gyvenimas Amerikoje suteiks man tokias galimybes”, – sako Jelena. Prisimindama

savo svarbiausius darbus per visą karjeros laikotarpį Amerikoje menininkė
įvardija kelis. ,,Vienas iš didesnių ir
mielų širdžiai darbų – tai mano sukurtas karpinių albumas, skirtas visai
įmonės veiklai atspindėti. Bendrovė
buvo nominuota prestižinių įmonių
apdovanojimuose. Aš dariau jos pristatymą. Rankomis kūriau įmonės
veiklos vizualizaciją iš karpinių, piešinių, smulkių dizaino grafikos detalių.
Mus pastebėjo. Kitas širdies projektas –
tai visa linija dizaino grafikos darbų
istoriniam miestui muziejui Williamsburg (Virginijos valstija). Keturis
sezonus kūriau įvairiausius dizaino
produktus, atitinkančius to miesto istorinio laikmečio dvasią. Pardavimai
buvo labai pelningi”, – pasakoja Jelena.

Niekur tiek nedirbo,
kaip Amerikoje
,,Žinote, jeigu kas man būtų pasakęs, kad Amerikoje atsivers man tokios galimybės, būčiau tikrai suabejojusi. Neginčijamai, man Amerika yra
svajonių šalis, kurioje viskas kuriama
ir daroma, kad tik būtų žmogui patogu.
Antra vertus, aš niekur kitur nesu
tiek daug dirbusi, kaip Amerikoje. Bet
yra vienas ‘bet’. Nors tu dirbi daug, tave
vis dėl to ir įvertina, ir suteikia daug
galimybių profesinei savivertei kelti, ir
sudaro puikią terpę kūrybiniams sumanymams įgyvendinti. Aišku, euro-

Lietuviškos kilmės
,,Spanguolė” visame pasaulyje
turi savąją erdvę
Jelenos grafikos dizaino autorinis ženklas lietuviškas – ,,Spanguolė”.
Būtent šiuo pavadinimu tinklalapyje
galima rasti visus Jelenos darbus.
,,Kodėl ‘Spanguolė’? Visi turėjo
vaikystėje pravardes, manoji ,’Spanguolė’ buvo prilipusi prie manęs. Vėliau draugas padovanojo tinklaraščio
domeną ir taip pamažu tapau ‘Spanguole’”, – prisimena Jelena.
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Krabi provincijoje Tailande, garsėjančioje savo ,,plaukiojančiomis” salomis.

pietei gal pasirodys klaiku, bet po pirmo vaiko gimimo aš į darbą išėjau po
penkių mėnesių, o po antro – po keturių savaičių. Taigi, Amerikoje dvejų
metų motinystės atostogų tau niekas
neduoda, ir jeigu tu negrįši į darbą, visada atsiras tavo vietoje kitas. Žodžiu,
tu Amerikoje pripranti net prie tokių
dalykų, prie kurių, atrodo, neįmanoma
priprasti”, – juokiasi grafikos dizainerė.
Iš tikrųjų, galima sakyti, kad Jelenai pasisekė, nes jos darbas dažniausiai vyksta namuose interneto
prieigomis. O kai jai reikėdavo vykti į
komandiruotes, vaikus prižiūrėdavo
vyras Gregory. Jis psichologas ir taip
pat dirba namuose. Be šio užsiėmimo
Jelenos vyras dar vysto ir kūrybinius
projektus, todėl visas savo veiklas jis
lengvai gali derinti su žmonos užimtumo grafiku.
Darbas, pašėlęs veiklos ritmas ir
tai, kad vaikai dar visai maži, Jelenos
ir jos vyro Gregory aistros keliauti nenumalšino. Kai vyriausiajai Olivijai
buvo vos penki mėnesiai, šeima vyko
į Floridą, dar vėliau į Grenadą, Tailandą ir Kambodžą. Gimus antrajam
vaikui, sūneliui Mykolui, šeima ir toliau neatsisakė savo pomėgio. Jie kartu yra išmaišę visą Ameriką, skersai ir
išilgai. Neaplenkia sutuoktiniai ir Europos. Būtent senąjį žemyną artimiausiu metu žada persikraustyti
Twirbutt šeima.

,,Spanguolė”
kelia sparnus
Dėl noro patirti naujus profesinius iššūkius jau du mėnesiai kaip Jelena yra palikusi darbą bendrovėje. Prisipažįsta, kad dabar yra nelengvame
kelyje, kuris pilnas naujovių. ,,Ieškau
iš naujo savęs grafikos srityje, noriu
būti nepriklausoma ir šiuo metu bandau tobulinti savo autorinį ženklą
‘Spanguole’”, – atvirauja Jelena.
Į klausimą, ar tiki, kad pavyks, menininkė tvirtai atsako: ,,Man nėra ‘pavyks’ ar ‘nepavyks’”. Turi būtinai pavykti. Atgal esu nelinkusi gręžiotis ir
jeigu kas nepasiseka, mokausi iš tos
klaidos. Atsistoju ir vėl judu toliau. Bet
viskas juk yra, kad pasisektų. Yra talentas, yra galva ant pečių, tik reikia atsirasti tinkamoje vietoje tinkamu laiku. Ryšiai su žmonėmis Amerikoje,
kaip ir visame pasaulyje, mano darbe
yra labai svarbūs. Svarbu pažinti sociumą, žinoti jo poreikius, nes tai padeda mano kūrybinėje veikloje. Turiu
klientų, kurie išsiblaškę po visą pasaulį. Jų yra ir Lietuvoje. Tačiau visada
norisi, kad jų būtų dar daugiau. Norisi todėl, kad būčiau pripažinta, kad galėčiau ateityje sukurti savo kolekciją,
kuri leistų man augti ir tobulėti”, – ateities kūrybinę viziją piešia Jelena.
Gyvendama Amerikoje, prisipažįsta, nuolat labai ilgėdavosi draugų,
tėvų. Pasiilgdavo net vaikystės kvapų.
,,Šį pavasarį buvau Kaune ir Ąžuolyne žydėjo pirmosios gėlės. Štai būtent tų gėlių kvapas man priminė vaikystę.
Žinau, kad kai išvažiuosiu iš San
Francisko, ilgėsiuos lietuvių išeivių
bendruomenės, kurioje visus tuos metus jaučiausi kaip didelėje draugiškoje šeimoje. Ilgėsiuos tų šviesių, vieningų žmonių, kurie skirtingais keliais
atrado savo Ameriką. Vieni bėgo nuo
karo, kiti Silicio slėnio atvilioti, bet
juos vienijo viena ir ta pati tautybė. Visada sakydavau, jeigu visi lietuviai
tokie būtų, kaip mano sutikti Amerikoje, Lietuva būtų pati gražiausia šalis pasaulyje”, – sako Jelena Twirbutt,
kuri jau greitai ,,Spanguolės” ženklu
pažymėtus darbus kurs romantiškiausiame Italijos mieste Veronoje.
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Los Angeles ateitininkų Šeimos šventės metu aštuoni kun. St. Ylos kuopos nariai davė moksleivio ateitininko įžodį. Nuotraukoje – naujomis juostelėmis pasipuošę įžodininkai ir jų globėjai bei ateitininkų vadai. Iš k.: prie vėliavos Brigita Gedgaudaitė, pirmoje eilėje: Saulė Baipšytė, Erika Gedgaudaitė, Aleksa Jarašūnaitė, antroje eilėje:
Ateitininkų federacijos pirmininkas Vaidotas Vaičaitis, Dainava Petrulytė, Laura van der Sluys, Vincas Petokas, Kristina Labutytė, Sofija Žukaitė, kun. Tomas KaraVitos Vilkienės nuotr.
nauskas, moksleivių globėja Sigita Newsom ir Š. Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas Tomas Girnius.

Kas gera naujoje ,,Ateityje”?

AV prenumeratorius pasiekė antrasis 2017 m. ,,Ateities” žurnalo
numeris. Kas jame įdomaus?
Andrius Navickas dėsto apie Šventosios Dvasios įžengimą į istoriją per
Sekmines. Duodami penki praktiški patarimai kovai
su liūdesiu. Egidijus
Vareikis tęsia futurologijos aptarimą ir
ryšį su ateitininkais.
Tęsiamos kun. Vytauto
Bagdanavičius kritiškos pastabos apie kun.
Stasio Ylos ateitininkų
futurologiją.
Kitokia tema prabyla
prie Philadelphijos gyvenantis dr. Jonas V. Dunčia.
,,Gyvybės kultūros” skyrelyje jis rašo
apie seksą, mokslą ir Bažnyčią. Daug
dėmesio ir vietos skiriama poetui Kaziui Bradūnui. Antanina Kliorytė pristato mados psichologijos bruožus.
Agnė Zakaravičiūtė skaitytojus supažindina su kun. Kazimiero Senkaus gyvenimu.

J

Žymantą Mozūraitį kalbina Ieva
Mocevičiūtė. Pašnekovo dėmesio centre yra džiaugsmas gyvenimu ir ieškojimas progų tobulėti. Rūta Ribikauskaitė dalijasi prisiminimais apie savo močiutę Marytę Kontrimaitę. Puslapis skirtas dr. Antanui Razmai, į Amžinybę iškeliavusiam š. m.
kovo 26 d.
Aistė Karpytė grumiasi su klausimu – ar žmogui
reikalingas laikas vienumoje? Dėmesio verti jos
atsakymai. Savo įžvalgomis, atsakant į klausimą – „Kaip išgyvena
šeimos skyrybas vaikai” – dalijasi Dovilė Polekaitė. Pristatomas naujas ir intriguojantis projektas, pavadintas „Pozityvus dienoraštis”. Duodama pora pavyzdžių. Žurnalo pabaigoje Ramunė Kubiliūtė atidžiai aptaria Šiaurės Amerikos ateitininkų veiklą.
Romualdas Kriaučiūnas

Padovanokite prenumeratą

Mokslo baigimo proga padovanokite ,,Ateities” prenumeratą jauniesiems absolventams arba įžodį davusiems ateitininkams. Pradžiuginkite savo giminaičius ar moksleivius Lietuvoje.
. JAV prenumeratos kaina: 45 dol.

. Padovanokite prenumeratą Lietuvos mokyklai ar ateitininkų kuopai: 20 dol.
Čekius rašyti: ,,Lithuanian Catholic Federation Ateitis”. ,,Memo” eilutėje
pažymėkite: ,,Ateities prenumeratai” Savo prašymą ir čekį siųskite
JAV prenumeratos tvarkytojai:
Ramunei Kubiliūtei 808 Judson, 3B, Evanston, IL 60202

Vasaros stovyklos
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.
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

rugsėjo 1–4 d.
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. 207967-4865.

LOS ANGELES

Kviečiamos šeimos su vaikais ir pavieniai asmenys. Vietų nebėra, bet galima atvykti dienos metu, klausytis paskaitų.

Jaunųjų ateitininkų stovykla
rugpjūčio 6–18 d.
Stovykla įvyks La Casa de Maira rekolekcijų centre, Montecito, California
Stovykla skirta vaikams nuo 6 iki 13
metų. Registruokitės rašydami Žydrai
van der Sluys
Zydra.vandersluys@lmu.edu

Čikagos ateitininkų Šeimos šventė

Gegužinė

Sendraugių 1 stovykla
liepos 23–30 d.

Šią vasarą čikagietės ateitininkės Rita Venclovienė (kairėje) ir Ramunė Kubiliūtė (dešinėje) dalyvavo ,,Vaiko vartai į mokslą” organizacijos surengtame seminare Lietuvoje.
Viešnagės metu aplankė ir ateitininkus Vilniuje: (iš k.) Godą Kotryną Užpelkytę, AF generalinį sekretorių Vidą Čaikauską, Inesą Čaikauskienę, AF projektų koordinatorę Agnę
Markauskaitę, Guodą Kliučinskaitę ir AF pirm. Vaidotą Vaičaitį.

Ateitininkų Studijų savaitgalis

Sekmadienį, birželio 4 d.

Ateitininkų namuose

9 val. r. – šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje
Lemonte, po Mišių – iškilmingas posėdis PLC
didžiojoje salėje.

12 val. p. p. (po Šeimos šventės)
Adresas: 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL
Visi kviečiami!

Kansas City lietuvių naujienos
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NIJOLĖ ETZWILER
Kansas City miesto Lietuvių Bendruomenė yra nedidelė, bet labai pasišventusi lietuviškam paveldui. Sekmadienį, gegužės 21 d., Kansas City lietuviai dalyvavo renginyje, kuris buvo
jau dešimtmečius vykstančio lietuviško darbo geras pavyzdys.
ansas City mieste veikiančios
„Versmės” lietuviškos mokyklos
mokiniai aplankė ,,Groves Skilled Nursing Facility” slaugos namus ir
ten koncertu pagerbė Richard Horvatic,
kuris yra vienas iš seniausių ir uoliausių Bendruomenės narių. Programą
stebėjo Richard Horvatic šeimos nariai, mokinių tėveliai, Bendruomenės
nariai ir slaugos namuose gyvenantys
asmenys. Programą atliko vaikai, kurių amžius – nuo 3 iki 12 metų. Jie lietuviškai padeklamavo Lietuvos himno
pirmąjį posmą, padainavo dainą apie
Lietuvos vėliavos spalvas, moliniais
švilpukais pamėgdžiojo įvairių Lietuvos
paukščių čiulbėjimą. Pabaigai pašoko
liaudies šokį „Pjoviau šieną” ir kvietė
stebėtojus įsijungti bei su mokiniais pašokti kartu. Jie taipogi Richard Horvatic įteikė jam sukurtus atvirukus ir piešinius. Tarp žiūrovų buvo Dave ir Sally Žemaitytė-Dannov, kuri yra Kansas
City choro „Mėnulio šviesa” vadovė, ilgametė valdybos narė ir buvusi valdybos pirmininkė. Tarp žiūrovų taipogi
buvo Bill ir Anita Strumillo, buvusi tautinių šokių ansamblio „Aidas” vadovė.
,,Versmės” mokykla įkurta 2014 m.
ir veikia jau treti metai. Programą planavo mokytoja Evelina Lebedevienė ir
Lietuvių Bendruomenės valdybos narė
Lauren Kliukevičius. Lauren, sužinojusi, kad Richard Horvatic, ilgametis
savanoris ir visuomenės veikėjas, yra
slaugos namuose ir nebegali lankyti
lietuviškų renginių, pagalvojo: „O
kaip būtų, jeigu mes atvyktume pas jį?
Kai pradėjome rengti renginius, jis
buvo toks uolus Bendruomenės narys ir taip šiltai mus priėmė, kad reikia jam atsilyginti”.
Richard Horvatic buvo „LOA” (Lithuanians of America) organizacijos
švyturys. Nors jis yra kroatų kilmės,
kartu su savo žmona Charlotte Žemaityte-Horvatic ir jos broliais, seserimis ir giminaičiais pradėjo tirti savo
lietuviškas šaknis. Atlikę tyrimus jie
nutarė suburti Kansas City mieste ir
jo apylinkėse gyvenančius lietuvius.
Taip 1981 m. buvo įkurta „LOA”, organizacija, kurios pagrindą sudarė
maža grupė lietuvių.
Richard ir Charlotte abu dirbo
vadovybėje. Charlotte kelerius metus
buvo organizacijos pirmininkė. Dirbdami kartu su kitais lietuviais, jie
abu atgaivino Kansas City miesto Lietuvių Bendruomenę, kuri buvo beveik išnykusi ir išsklaidyta, kai prieš
1940-uosius vyskupija uždarė lietuvių
katalikų bažnyčią. Maža grupė Kansas
City miesto lietuvių kreipėsi pagalbos
į Omaha, Nebraska, Lietuvių Bendruomenę, ieškojo medžiagos apie
savo istoriją, tradicijas, maistą ir kultūrą. Sužinoję, kad lietuvių tautiniai
šokiai turi turtingą istoriją, jie ryžosi
įkurti šokių ansamblį, kurį pavadino
„Aidas”, nes norėjo būti savo protėvių
aidu. Pirmoji ,,Aido” vadovė buvo
Anita Strumillo. Ji ansambliui vadovavo 29 metus. Ansamblis jos vadovavimo metu surengė daugiau negu 300
pasirodymų. 2010 m. Anita išėjo į pensiją. Vadovavimą perėmė Joseph ir

K

Su ,,Versmės” lituanistinės mokyklos vaikais ir mokytoja Evelina Lebedeviene. Stovi: Joseph Stegeman, Bill Strumillo, Charlotte Horvatic, Anita Strumillo; sėdi Richard Horvatic.
Nancy Stegeman, kurie nuo pat pradžios buvo „Aido” ansamblio šokėjai.
Nancy yra Richard ir Charlotte duktė.
Tuo metu, kada kūrėsi Kansas
City miesto lietuvių organizacija
„LOA”, Richard Berkley, Kansas City
miesto meras, steigė Etninio praturtinimo komisiją (Ethnic Enrichment
Commission), kurios tikslas yra atkreipti dėmesį į Kansas City miesto gyventojų kultūrinę įvairovę. Komisijos
nariai, atstovaujantys skirtingoms kultūroms, per metus surengia įvairių
renginių, kurių metu dalijasi savo ypatingomis tradicijomis. Komisijos pirmieji lietuviai nariai buvo vyras ir

žmona Kazys ir Margaret Žemaitis
(Charlotte Horvatic brolis ir brolienė). Etninio praturtinimo komisija
Kansas City mieste įsteigė metinį festivalį, pavadintą Etninio praturtinimo festivaliu (Ethnic Enrichment Festival). Jo metu veikia kiekvienos dalyvaujančios organizacijos paviljonai
– rodomi rankdarbiai, parduodami
valgiai, demonstruojami šokiai. 1982
metais dalyvavo organizacijos, atstovaujančios šešiems kraštams, o 2017
metų rugpjūčio mėnesį festivalyje dalyvaus 60 skirtingiems kraštams atstovaujančių organizacijų. Tikimasi susilaukti beveik 50 000 lankytojų.
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Komisijoje antraisiais Lietuvai atstovaujančiais nariais tapo Richard
ir Charlotte Horvatic. Jiedu darbuotojų būriui atvėrė savo kiemą, kai buvo
statoma lietuvių paviljono „pilis”. Ta
pilis jau daugiau negu 30 metų stovi lietuvių paviljone. Pro tos pilies langus
jau buvo išdalinta tūkstančiai Napoleono torto gabalų ir lašiniuočių, kuriuos gamino Omaha miesto lietuvių
kepykla. Lietuvių paviljoną lanko Kansas City miesto gyventojai, norintys paragauti lietuviškų patiekalų, nusipirkti gintaro ir stebėti ,,Aido” tautinių
šokių ansamblio atliekamus šokius.
Richard ir Charlotte komisijoje
lietuviams atstovavo daugelį metų.
Jiedu mokyklose, universitetuose, slaugos namuose ir t. t. ruošdavo lietuviškus kultūrinius renginius. Ir sulaukė
paaukštinimo – tapo Etninio praturtinimo komisijos vykdomosios valdybos nariais. Užėmė svarbius postus: Richard tapo viso festivalio vadovu, o
Charlotte – to trijų dienų renginio pranešėja bei renginio vadove. Richard ir
Charlotte vadovavo ne tik Kansas City
miesto lietuviams, jie tapo ir kitų etninių grupių, norinčių puoselėti savo
bendruomenės kultūrą ir ja dalintis,
vadovais. Daugelis mano, kad ištisus
metus besitęsiančios pastangos puoselėti Kansas City miesto gyventojų įvairovę gerina santykius mieste tarp tautų ir rasių. Kasmet šiuo Bendruomenės
renginiu džiaugiasi tūkstančiai lankytojų.
Festivalio istorijoje buvo metas,
kai miestas išgyveno finansinę krizę ir
sumažino festivaliui skiriamas lėšas.
Richard sugalvojo pajamų pasidalijimo
planą, kai kiekvieno paviljono nariai
patys užsidirba lėšų festivaliui išlaikyti. Kiekviena tautybė, norinti festivalyje turėti paviljoną, privalo kasmet surengti bent penkis savo Bendruomenės renginius.
Richard Horvatic dabar yra tik
lietuviškų renginių žiūrovas, bet jo
patirtį perėmė Kansas City miesto lietuvių Bendruomenė, šokėjai, vaikai.
Norintys daugiau sužinoti apie
„LOA”, apie Etninio praturtinimo festivalį ir apie „Aido” šokėjus gali atsidaryti internetinę svietainę https://
www.kclith.org/.
Kansas City miesto festivalio vaizdajuostę galima žiūrėti šioje svetainėje: http://www.brayaddison.com/video#/ethnic-enrichment-festival/.

JAV LB atstovų vizitas Nacionalinėje bibliotekoje
Lietuviška ,,pilis” tarnauja kaip lietuvių buveinė tautų festivalyje Swope Park, Kansas City,
MO.
Nancy Stegeman nuotr.

Gegužės 31 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
svečiavosi JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) atstovės: verslininkė ir investuotoja Ramunė Ambrozaitis (Muni
Fry) ir Lietuvos Respublikos garbės
konsulė Los Angeles Daiva Čekanauskas-Navarrette. Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr.
Renaldas Gudauskas viešnioms pristatė atnaujintos bibliotekos veiklos galimybes, supažindino su dokumentinio
kultūros paveldo saugojimo, tyrimo ir
sklaidos perspektyvomis. Kalbėta apie
lietuvių išeivijos atstovų indėlį stiprinant bendradarbiavimą su įvairių JAV
verslo organizacijų atstovais, galimybėmis jų veiklą plėsti Lietuvoje.
JAV LB atstovės aplankė bibliotekoje įsikūrusį Adolfo Damušio demokratijos studijų centrą, kurio oficialūs atidarymo renginiai Nacionalinėje bibliotekoje vyks birželio 16–17 dienomis. Susitikime Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų
departamento direktorė Jolanta Bud-

riūnienė ir vyriausiasis metodininkas-tyrėjas Vidmantas Valiušaitis pristatė centro veiklos planus, apsvarstė
lietuvių išeivijos kultūros veikėjų archyvinių fondų perdavimo Nacionalinei bibliotekai galimybes.
Susitikime kalbėta apie Ramunės Ambrozaitis tėvo Kazio Ambrozaičio (1918–
2015), lietuvių išeivijos gydytojo, kul-

Vertė Rimas Černius

tūros veikėjo, rezistencinio sąjūdžio dalyvio, archyvo ir bibliotekos išsaugojimo galimybes, jo įvairiapusės veiklos
įprasminimą. Ateinančiais metais bus
minimas daktaro K. Ambrozaičio gimimo šimtmetis.
Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
info

Daiva Čekanauskaitė Navarrette (pirma iš k.) ir Ramunė Ambrozaitis (antra iš k.) su bibliotekos vadovais tarėsi dėl galimybių perduoti dr. K. Ambrozaičio archyvą.
M. Mažvydo bibliotekos nuotr.
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L I E T U vA I r pA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Akredituotas naujasis JAV gynybos atašė
Vilnius (KAM info) – Gegužės 31 d.
Krašto apsaugos ministerijoje surengtos naujojo JAV gynybos atašė
Lietuvai pulkininko leitenanto Scott D.
Thompson akreditacijos ir atsisveikinimo su buvusiuoju JAV gynybos atašė
plk. ltn. John C. Moore iškilmės.
Trejų metų gynybos atašė kadenciją baigusiam plk. ltn. John C. Moore
krašto apsaugos ministras Raimundas
Karoblis padėkojo už puikių darbą ir
užmegztus puikius santykius su krašto apsaugos sistema. Už asmeninius
nuopelnus plėtojant JAV ir Lietuvos
bendradarbiavimą gynybos srityje
plk. ltn. J. C. Moore ministras įteikė
vardinę dovaną. Naujajam JAV gyny-

bos atašė plk. ltn. S. D. Thompson ministras palinkėjo sėkmės toliau plėtojant pastaraisiais metai ypač suintensyvėjusį šalių bendradarbiavimą.
Ministras pabrėžė, kad Lietuvai reikia
stiprių ir patikimų sąjungininkų, o
JAV yra ypač svarbi Lietuvos sąjungininkė.
Naujasis JAV gynybos atašė Lietuvai plk. ltn, Scott D. Thompson tarnybą JAV kariuomenėje pradėjo 1996
metais Utah valstijos nacionalinėje
gvardijoje, yra baigęs Utah universitetą, desantininkų ir reindžerių mokyklas, Jungtinę štabo karininkų mokyklą Fort Leavenworth, kt. mokymo
įstaigas JAV ir užsienyje.

Bus pradėta M. Basčio apkalta
Vilnius (LRS info) – Dėl
šiurkštaus priesaikos sulaužymo
yra pagrindas pradėti apkaltos
procesą Socialdemokratų partijos
frakcijos atstovui Mindaugui Basčiui, nusprendė apkaltos komisija.
„Komisija patvirtino išvadą,
mes pripažinome, kad Seimo narių teikimas dėl apkaltos proceso
pradėjimo pagrįstas ir siūlome
pradėti apkaltos procesą Seimo nariui M. Basčiui”, – sakė komisijos
pirmininkė Agnė Širvinskienė. Komisija patvirtino, kad M. Bastys šiurkščiai suM. Bastys nebūdamas iki galo laužė Seimo nario priesaiką, ir bus pradėta apLRS. lt nuotr.
sąžiningas, kėsinosi susipažinti kalta.
su valstybės paslaptimis tokiu
atveju, kai jo veikla, savybės ar ryšiai mais kėlė grėsmę nacionaliniam saugalėjo duoti pagrindo nuogąstauti, gumui.
Seimo NSGK bei specialiajai kokad kyla grėsmė paslapčių saugumui,
taip pažeidžiant valstybės interesus ap- misijai pradėjus darbą M. Bastys „bansaugoti įslaptintą informaciją nuo as- dė nuslėpti savo nuolatinius ir sistemenų, kurie neturi besąlyginio pasi- mingus ryšius, jų reikšmę bei pobūdį,
tikėjimo ir paminant valstybės pa- vengė atsakyti į tyrimo metu jam užduodamus klausimus ir elgdamasis neslapties konstitucinę reikšmę.
M. Bastys šiurkščiai sulaužė prie- sąžiningai siekė paneigti ar sumensaiką, kai šiemet kovo 3 dieną Valsty- kinti savo vaidmenį organizuojant subės saugumo departamento apklausų sitikimus su aukščiausiais Lietuvos
metu bei kovą-balandį Nacionalinio pareigūnais, siekė „nesąžiningai siekė
saugumo ir gynybos komiteto posėdžių sudaryti įspūdį, kad rūpinosi IAE užmetu „nesąžiningai teikė skirtingus darymo darbais, o ne Baltijskaja AE
parodymus ir paaiškinimus dėl to, ar projekto įgyvendinimu”.
„Elgdamasis nesąžiningai NSGK
žinojo P. Vojeikos darbą KGB”.
Teigiama, kad Seimo narys šiurkš- posėdyje neigė gavęs tuometinio premčiai sulaužė priesaiką, nes tarpinin- jero Algirdo Butkevičiaus įspėjimą
kavo organizuojant neskelbiamus „Ro- bei susitikęs su VSD pareigūnais 2006
satom” atstovų susitikimus su Lietu- metais bei VSD pareigūnų atliktos
vos valstybės valdžios institucijų va- operatyvinės apklausos detales; elgdovais. Anot išvados, tokiu būdu jis pa- damasis nesąžiningai teikė skirtindėjo „Rosatom” atstovaujantiems as- gus parodymus ir paaiškinimus dėl
menims proteguoti ir įgyvendinti „Ro- kontaktų su Jevgenijumi Kostinu posatom” interesus Lietuvoje, kurie buvo būdžio, skaičiaus ir laiko”, – rašoma išnukreipti į Lietuvos energetinės ne- vadoje.
Yra pagrįstų abejonių dėl M. Baspriklausomybės mažinimą, taip pats
veikdamas prieš Lietuvos pamatinį čio asmens galimybės ateityje tinkainteresus stiprinti savo valstybės ener- mai ir sąžiningai naudoti jam suteikgetinę nepriklausomybę ir savo veiks- tą Tautos atstovo mandatą.

Įteisino alkoholio vartojimo ribojimus
Vilnius (BNS) – Seimas gerokai
sugriežtino alkoholio prekybą, vartojimą ir reklamą. Vieni draudimai įsigalios nuo 2018 metų, kiti – nuo 2020ųjų. Seimo priimtą Alkoholio kontrolės įstatymą dar turi pasirašyti šalies
prezidentė.
Nuo kitų metų alkoholio įsigyti,
turėti ar vartoti galės tik 20 metų sulaukę žmonės, be to, trumpės alkoholio prekybos laikas: darbo dienomis ir
šeštadieniais – nuo 10 val. r. iki 8 val.
v., sekmadieniais – nuo 10 val. r. iki 3
val. p. p., išskyrus viešojo maitinimo

vietose pilstomą ar jose vartojamą alkoholį.
Visuose masiniuose renginiuose
nuo 2020 metų bus galima prekiauti tik
silpnu – iki 7,5 laipsnio – alkoholiu. Tačiau bus draudžiama prekiauti alkoholiu paplūdimiuose.
Nuo 2018 metų bus draudžiama bet
kokia alkoholio reklama, išskyrus informacinius pranešimus, skirtus šio
verslo specialistams, alkoholio įmonių
pavadinimus ir prekės ženklus iškabose ant jų pastatų ir transporto, Lietuvos transliuotojų programose.

Pchenjanas grasina JAV
Pchenjanas (Diena.lt) – Šiaurės
Korėja valstybiniame laikraštyje perspėjo, kad yra pasirengusi bet kuriuo
metu paleisti daugiau tarpžemyninių
balistinių raketų (ICBM).
Straipsnis pasirodė amerikiečiams sėkmingai išbandžius tokias
raketas galinčią numušti sistemą.
Naujas Pchenjano žvanginimas
ginklais, regis, padidino riziką po Pentagono paskelbto pareiškimo, kad buvo
sėkmingai numuštas tarpžemyninės
balistinės raketos kovinio modulio
maketas. Toks bandymas su ICBM
buvo atliktas pirmąjį kartą.

„Esame pasirengę paleisti ir išbandyti tarpžemynines balistines raketas iš bet kur, bet kuriuo metu, įsakius aukščiausiajam vadui Kim JongUn”, – straipsnyje rašo Šiaurės Korėjos laikraštis „Rodong Sinmun”.
Straipsnyje priduriama: „Jungtinės Valstijos turi žinoti: mūsų deklaracija, kad mes galime branduoliniais
ginklais paversti šių velnių irštvą pelenais, nėra tuščias grasinimas.”
Šio mėnesio pradžioje Šiaurės Korėja paleido balistinę raketą, nuskriejusią toliausiai iš jau išbandytų šioje
šalyje.

Rusija Estijai nebaisi
Maskva/Talinas (BNS) – Estija,
kaip ir kitos Baltijos šalys, nelaiko Rusijos grėsme, sakė Estijos prezidentė
Kersti Kaljulaid.
„Ne”, – atsakė ji į klausimą, ar Rusija kelia grėsmę Estijai.
„NATO atgrasomosios priemonės
per visą Aljanso gyvavimo istoriją
buvo 100 proc. efektyvios. Žinoma,

tam, kad adekvačiai reaguotų, NATO
būtina nuolat plėtoti atgrasymo strategiją, ir matome, kad NATO tuo nuolat užsiima”, – paaiškino Estijos prezidentė.
„Dėl NATO ir dėl to, kad Baltijos
šalys yra NATO narės, mūsų šalys dabar nejaučia jokios fizinės grėsmės”,
– pridūrė K. Kaljulaid.

Įpareigojo ištrinti filmą apie Medvedevo turtus
Maskva/Vilnius
(BNS, „Draugo” info) –
Žymų Kremliaus kritiką ir opozicijos vadovą
Aleksejų Navalną teismas įpareigojo ištrinti
internete paskelbtą filmą, kuriame ministras
pirmininkas Dmitrijus
Medvedevas kaltinamas
kontroliuojantis milžinišką turtą per šešėlinį
ne pelno organizacijų Filmas teismo reikalavimu turi būti pašalintas iš ,,YouTube”.
,,YouTube” nuotr.
tinklą.
Šis žurnalistinio tyrimo vaizdo įrašas tinklalapyje „You- igimą ir ištrinti minėtą vaizdo įrašą.
A. Usmanovą žurnalas „Forbes”
Tube” buvo pažiūrėtas daugiau nei 20
mln. kartų ir išprovokavo gatvių pro- 2016 metais vadino trečiu turtingiausiu Rusijos verslininku ir jo turtą
testus.
Maskvos teismas priėmė tokį įvertino 15,2 mlrd. dolerių. Jo interesprendimą, išnagrinėjęs su Kremliumi sai apima metalurgiją, socialinius
ryšius palaikančio milijardieriaus Ali- tinklus bei verslo dienraštį „Komšero Usmanovo ieškinį, kuriame jis mersant”. Be kita ko, jam priklauso 30
apskundė tame filme jam metamus proc. Londono futbolo klubo „Arsenal”
kaltinimus, esą jis kaip kyšį padovanojo akcijų.
A. Navalnas, 40 metų teisininkas
vilą fondui, siejamam su D. Medvedevu.
Antikorupcinę kampaniją vyk- išgarsėjo 2012 metais per masinius
dantis A. Navalnas, ruošiasi mesti iš- protestus prieš V. Putino sugrįžimą į
šūkį Vladimirui Putinui kitąmet vyk- Kremlių. Jo antikorupcinio fondo komanda viešina Kremliaus elito prasiančiuose prezidento rinkimuose.
Minėtas vaizdo įrašas kovą išpro- bangų gyvenimo būdą.
Posėdžio metu A. Navalnas pateivokavo didžiausią per kelerius metus
nesankcionuotą demonstraciją prieš kė 16 prašymų, tarp jų – prašymus liuKremlių. A. Navalnas neseniai pateikė dininkais iškviesti Rusijos premjerą
prašymą leisti birželio 12-ąją, minint Dmitrijų Medvedevą ir vicepremjerą
Rusijos dieną, sostinės centre sureng- Igorį Šuvalovą, tačiau teismas juos
ti eitynes ir mitingą prieš korupciją. atmetė.
Beje, šį filmą rodė LRT televizija ir
Teisėja Marina Vasina įpareigojo
A. Navalną išplatinti šių teiginių pa ne jos mediatekoje galima jį pamatyti.

JAV traukiasi iš Paryžiaus klimato susitarimo
Washingtonas (ELTA) – Birželio
1 dieną JAV prezidentas Donald Trump
paskelbė, kad Jungtinės Valstijos traukiasi iš Paryžiaus klimato susitarimo – 2015 metais COP21 klimato kaitos
konferencijoje Paryžiuje pasirašyto
Jungtinių Tautų (JT) susitarimo.
Nuo šios dienos JAV nutraukia šio
susitarimo įgyvendinimą, pareiškė D.
Trump. Tačiau jis pridūrė, kad apsvarstytų galimybę vėl prie jo prisijungti, jei šis būtų persvarstytas ir taptų naudingesnis JAV ekonomikai.
„Šis susitarimas yra ne tiek apie
klimatą, kiek apie kitas šalis, įgyjan-

čias finansinį pranašumą prieš JAV, –
sakė D. Trump. – Buvau išrinktas atstovauti Pittsburgho gyventojams –
ne Paryžiaus”.
JAV prisijungė prie Nikaragvos ir
Sirijos ir tapo trečiąja valstybe, pasipriešinusia Paryžiaus klimato susitarimui – pirmajam teisiškai saistančiam susitarimui dėl klimato kaitos.
Jis įsigaliojo pernai ir jau yra ratifikuotas 147 pasaulio valstybių. Jų išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekis sudaro 82 proc. viso pasaulyje išmetamo šių dujų kiekio.
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Parengė Dainius Ruževičius

E. Kavaliauskas:
eilinė pergalė
Geriausias šių laikų profesionalus Lietuvos boksininkas Egidijus Kavaliauskas gegužės 26 d. Čikagoje, University of Illinois arenoje vykusiame bokso
turnyre septintame raunde į nokautą
pasiuntė 24-erių metų meksikietį Da-

E. Kavaliauskas profesionalų bokso ringe –
nesustabdomas!

niel Echeverria ir šventė septynioliktą
pergalę iš tiek pat galimų.
Echevarria laikėsi gana tvirtai,
tačiau lietuvis atliko dešinės ir
kairės rankos kombinaciją, apsvaigino varžovą ir, atlikęs dar keletą
galingų smūgių į juosmenį, į galvą, pargriovė D. Echeverria bei šventė pergalę.
Nuo lietuvio rankos nokautą patyrė jau keturioliktas boksininkas.
D. Echeverria profesionalo karjerą pradėjo fantastiškai. Jis laimėjo 18
kovų iš eilės, iš kurių net 16 – nokautais. Pirmą nesėkmę meksikietis patyrė
19-oje karjeros kovoje prieš tautietį
Jorge Paez. Vėliau D. Echeverria nokautavo Abner Lopez, tačiau tai ir
buvo paskutinė jo karjeros pergalė.
Nuo 2016 m. pradžios jis pralaimėjo jau
keturias dvikovas iš eilės.
D. Echeverria sąskaitoje – 19 pergalių (17 nokautais) ir 5 pralaimėjimai
(2 nokautu).
E. Kavaliauskas iki šiol laimėjo visas 17 karjeros kovų ir nokautavo 14
varžovų. Lietuvis World Boxing Organization pusvidutinio svorio kategorijos lentelėje užima rekordinę – 7-ą –
vietą.

E.

„Bucks” į vadovo postą
vilioja A. Karnišovą
NBA Milwaukee ,,Bucks” klubas šį
tarpsezonį pradėjo naujo generalinio
direktoriaus paieškas. Tarp pagrindinių kandidatų į šį postą – ir lietuvis
Artūras Karnišovas.
„Bucks” klubas pateikė prašymus
surengti darbo pokalbius su „Pacers”
viceprezidentu Peter Dinwiddie, Den-

verio ,,Nuggets” generalinio direktoriaus pavaduotoju Artūru Karnišovu,
„Grizzlies” viceprezidentu Ed Stefanski ir „Hawks” specialiuoju patarėju Wes Wilcox.
Pranešama, kad visos komandos
leido savo darbuotojams susitikti pokalbiui su „Bucks” atstovais. Milwaukee klubui teko ieškotis naujo vadovo,
kai John Hammond pasuko į Orlando
,,Magic” komandą.
A. Karnišovas yra įvardijamas kaip „vienas
iš labiausiai NBA
gerbiamų jaunųjų vadovų”. Jis
yra aukščiausias
pareigas stipriausioje
pasaulio
krepšinio lygoje
užimantis lietuvis. Praėjusiais
metais A. Karnišovas kandidatavo į Brooklyno
,,Nets” vadovo
vietą, tačiau ši galiausiai atiteko
Sean Marks.

Artūras Karnišovas.

Tas saldus žodis – pergalė
Toronte puikiai pasirodė ,,Lituanicos” jaunimas
Vos prieš 17 metų lietuviškos Toronto
priemiesčio Missisauga parapijos ,,Anapilis” prieglobstyje susikūrusio to paties
pavadinimo sporto klubo pirmininkas
Pranas Vilkelis pirmą kartą ŠALFASS istorijoje surengė jaunių ir jaunučių žaidynes, kurios jau dabar pretenduoja
tapti geriausiai suorganizuotomis per
paskutiniuosius metus.
pdovanojimus išsidalijo net 33
vaikų komandos (nuo 5 iki 16
metų) iš šešių išeivijos lietuvių

A

klubų: į ŠALFASS žaidynes atvyko Čikagos ,,Lituanicos” (10 komandų), Clevelando ,,Žaibo” (5), Detroito ,,Kovo” (2)
ir trys šeimininkų – ,,Anapilio” (11),
,,Aušros” (4) ir ,,Vyčio” (1) komandos.
Daugiausiai apdovanojimų į namus parsivežė tvirčiausias krepšinio
tradicijas išeivijoje turintis Čikagos
,,Lituanicos” klubas, kuris iškovojo
net 9 medalius (5 aukso, 1 sidabro, 3
bronzos), antri liko 8 medalius (2-3-3) iškovoję šeimininkų ,,Anapilio” krepšininkai, o po 2 apdovanojimus pelnė
,,Žaibo” ir ,,Kovo” klubai.

Pačių jauniausių ŠALFASS žaidynių dalyvių – ,,molekulių” grupėje čempionais tapo Čikagos
,,Lituanicos” krepšininkai (k.), kurie finale įveikė antroje vietoje likusią ,,Anapilio” komandą (d.).

ŠALFASS Kanados apygardos pirmininkas Stasys Kuliavas atidarymo
metu sakė, kad tokiose žaidynėse susiformuoja užjūryje gimusių jaunosios
kartos lietuvaičių ryšiai, kurie išlieka
visą gyvenimą. ,,Šiandien mes registruojame laimėjimus ir rezultatus, tačiau po 20 metų bus svarbiausia, kad užaugo nauja karta, kuri labiausiai už viską vertina tarpusavio santykį, kad šiose varžybose užgimė ne tik konkurencinė kova dėl medalių, bet ir kitas istorijos puslapis”, – kalbėjo S. Kuliavas.
Didžiausios išeivijoje lietuvių spor-

to sąjungos vadovas Laurynas R. Misevičius ,,Anapilio” vadovui P. Vilkeliui
įteikė krepšinio kamuolio formos kiaulę-taupyklę ir palinkėjo, kad per kitus
4 metus jo klubas surinktų pakankamai lėšų, kad galėtų sudalyvauti ir XI
Pasaulio lietuvių žaidynėse, nes šiemet
Kanados krepšininkų jubiliejinėse žaidynėse dar nebus.
Be krepšinio išeivijos lietuvių
krepšininkai neliks ir šį savaitgalį:
gegužės 2–4 dienomis ten pat Toronte
vyks ŠALFASS vyrų grupės varžybos,
kuriose ketina dalyvauti 9 komandos.

,,Anapilio” klubo ,,auksinės” merginos kartu su lietuvių kilmės NBA krepšininku Nicku Stausku ir klubo pirmininku Pranu Vilkeliu.
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Pažadinti S. Kudirkos prisiminimai – jo šuolį menančiame laive
juos. Tuomet negalvojau nei apie Lietuvoje likusią žmoną, nei apie vaikus. Tai buvo mano protesto prieš sovietinį režimą išraiška. Nežinau, ar gerai dariau, bet padariau”, – kalbėjo S.
Kudirka.

Atkelta iš 1 psl.

Tačiau šiuo metu Lietuvoje gyvenanti režisierė Giedrė Žickytė kuria
dar vieną, dokumentinį filmą, pavadintą ,,Šuolis”. Muziejuje buvo nufilmuotos kelios scenos būsimam filmui.

Lietuvis atsiprašė
,,Vigilant” kapitono

Kelionės ,,vinis” – filmavimas
legendiniame laive
Ankstesniais savo filmais ,,Meistras ir Tatjana”, ,,I’m Not From Here”,
pelniusiais ne vieną tarptautinį apdovanojimą, išgarsėjusi G. Žickytė
kartu su S. Kudirka ir savo filmavimo
komanda gegužės mėnesį kelias savaites įtemptai dirbo Amerikoje.
Ko gero sensacingiausia šio darbo
dalis – pagrindinės filmo scenos buvo
filmuojamos JAV pakrančių apsaugos laive ,,Vigilant”. Tame pačiame, kuriame vyko dramatiškas incidentas
1970 metais. Tąsyk S. Kudirka, būdamas sovietinio laivo ,,Sovetskaja Litva”
radistas, pasinaudojo tuo, kad JAV teritoriniuose vandenyse vyko tarybinių
ir JAV žvejybos organizacijų vadovų
susitikimas. Prie laivo ,,Sovietskaja
Litva” priartėjus amerikiečiams, S.
Kudirka peršoko į jų laivą ,,Vigilant”
ir ten pasiprašė politinio prieglobsčio.
Tiesa, šis bandymas buvo nesėkmingas – drąsuolis buvo sumuštas ir
grąžintas atgal į ,,Sovietskaja Litva”,
o iš ten lietuvis bėglys atsidūrė teismo
salėje, po to kalėjime. Jis buvo nuteistas dešimčiai metų kalėjimo. Tačiau tai
dar nebuvo S. Kudirkos istorijos pabaiga.

S. Kudirkos likimą lėmė
tūkstančiai žmonių
Pasklidus žiniai apie tai, kad amerikiečiai grąžino sovietams politinio
prieglobsčio paprašiusį lietuvį, kilo
audringa reakcija. Prasidėjo lietuvių
protesto demonstracijos daugelyje
Amerikos miestų. Jas parėmė amerikiečiai. Incidentu, kurį pradžioje buvo
bandyta nutylėti, susidomėta aukščiausio lygio JAV politikų sluoksniuose. Galų gale S. Kudirkos ir jo šeimos likimą ėmėsi spręsti abiejų didžiųjų valstybių – Tarybų Sąjungos ir
JAV valstybių vadovai. Šio sukelto
triukšmo rezultatas buvo labai netikėtas, netipiškas tam laikmečiui. Praėjus nepilniems ketveriems metams, S.
Kudirka išleidžiamas iš kalėjimo, neatbuvus nė pusės jam paskirto bausmės laiko. Negana to, jis gauna leidimą su visa šeima išvykti į JAV.
Iš už geležinės uždangos atvykusį
kankinį Amerikoje iškilmingai pasitiko tūkstančiai tautiečių. Jiems šio
žmogaus pergalė buvo gyvas įrodymas,
kad kova už laisvę nėra beprasmė.
Kudirkos JAV pragyveno daugiau nei
du dešimtmečius. Praėjus keleriems
metams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, Simas su žmona grįžo atgal į tėvynę.

Masiniai protestai, kurių reikalavimas – leisti atvykti S. Kudirkai į JAV.
,,Draugo” archyvo nuotr.

rodė televizijos. Pavarčius tų metų
laikraščius gali rasti ne vieną straipsnį, iliustruotą S. Kudirkos ir jo šeimos
bei lietuvių išeivijos atstovų nuotraukomis.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje saugoma nemažai to laikmečio
straipsnių apie S. Kudirką. Nuo laiko
pageltusiame ,,Chicago Tribune” numeryje tokį straipsnį iliustruoja senos
fotografijos, kuriose užfiksuotas į JAV
atvykęs ir tuo besidžiaugiantis lietuvis.
Vienoje jų besišypsantis Simas įamžintas prekybos centre, stovintis prie
maisto prekių prikrauto parduotuvės
vežimėlio, rankoje laikantis popierinę
sulčių pakuotę.
Vartydamas šias Balzeko muziejuje išsaugotas senų laikraščių iškarpas, S. Kudirka ištarė: ,,O, kadaise ir aš
laimingas buvau... Ši nuotrauka man
primena, kaip pirmą kartą Amerikoje
mane atvežė į parduotuvę nusipirkti
maisto. Mane, tąsyk pamačiusį prekybos centro lentynų vaizdą, tarsi suparalyžiavo. Negalėjau patikėti, kad
parduotuvėje gali būti tokia prekių
gausa. Aš vis klausinėjau, ar viską, kas
patinka, galima krautis į vežimėlį. Tąsyk pirmą kartą pamačiau vaisių sultis popierinėje pakuotėje. Čiupinėjau
konservų skardines ir klausiau – ar
jose katiena ir šuniena? Ar amerikiečiai valgo kates ir šunis? Man atsakė,
kad skardinėse yra maistas katėms ir
šunims. Man atrodė, kad vien tie gausybės vaizdai galėtų akimirksniu į šipulius sumalti tarybinę propagandą”,
– leidosi į jaunystės prisiminimus S.
Kudirka.

Laivas, menantis Simą,
tebesaugo JAV pakrantes
Dabartinė gegužę vykusi kelionė į
Floridą ir filmavimas tame pačiame
,,Vigilant” laive, kuriame 1970 metais
prašėsi politinio prieglobsčio, atgaivino
skaudžių S. Kudirkos prisiminimų. Į
klausimą, kaip jautėsi filmavimo laive
metu, jis atsakė:
,,Pasenęs jau ‘Vigilant’, surūdijęs,
nebe toks, koks buvo tada, kai į jį šokau. Bet vėl prisiminiau, kaip tada
mane jie (sovietų kariškiai) susigrąžino į laivą ‘Sovietskaja Litva’. Jie pamelavo, kad aš apsivogiau ir todėl pabėgau iš jų laivo. Amerikiečiai dėl to
sutriko ir negalėjo manęs apginti. Tik
pamenu, kaip mane sovietų pareigūnai
sučiupo, mušė. Paskui kruviną surišo,
įmetė į savo valtį, ant manęs atsisėdo
ir plukdė atgal į tarybinį laivą. Man
nieko nesinorėjo, tik mirti”, – kalbėjo
S. Kudirka.
Jis pridūrė, kad iš anksto neplanavo šio visą pasaulį sukrėtusio šuolio.
,,Aš jau nebenorėjau plaukti į šį reisą.
Mano šeima buvo ką tik gavusi butą
Klaipėdoje, to būsto laukėme ilgoje eilėje 20 metų. Bet man buvo pagrasinta,
kad jeigu neplauksiu į jūrą, bus atimtas butas. Žmona sakė: ‘Plauk’. Ir aš išplaukiau. Kai tą lemtingą dieną supratau, kad amerikiečių laivas yra
taip arti mūsiškio, spontaniškai surikiavau galvoje savo veiksmus. Išėjęs į
denį ženklais susikalbėjau su vienu
amerikiečių jūreiviu, kad noriu pas
juos į laivą. Gavęs iš jo ženklą, kad galiu vykdyti ką suplanavęs, šokau pas

Jis susigraudinęs pridūrė, kad
dabar žmonos Genutės jau dveji metai
ir penki mėnesiai kaip nebėra. Liko
vienas. Tačiau pas vaikus, kurie gyvena Amerikoje, nenori pasilikti.
,,Žentas kvietė pasilikti, klausė, ką
aš, likęs vienas kaip pirštas, veiksiu
Lietuvoje. Padėkojau jam atsiklaupęs,
paprašiau nepykti, kad nepasilieku. Ne
visi gali suprasti, ką reiškia gyventi
laisvoje tėvynėje”.
Simas užsiminė apie jautriausias
,,Šuolio” filmavimo akimirkas, kai režisierė G. Žickytė jį nuvežė susitikti su
buvusiu ,,Vigilant” kapitonu Ralph
Eustis, tuo žmogum, kuris nepajėgė
Simo apsaugoti ir atidavė jį sovietų kariškiams.
,,Aš to žmogaus atsiprašiau, kad
savo šuoliu sugadinau jo karjerą. Juk
tada, po tų įvykių, jis neteko laivo kapitono posto. O dabar susitikę abu
prisiminėme, kas tąsyk įvyko, apsikabinome ir abu apsiverkėme, nes tai
labai skaudi mūsų abiejų gyvenimo patirtis”, – prisiminė Simas.
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Filmo režisierė Giedrė Žickytė tą
viešnagės vakarą Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje turėjo nemažai suspėti: pasisveikinti su muziejaus įkūrėju Stanley Balzeku, kuris ją ir visą
komandą, atvykusią į Čikagą, apgyvendino savo namuose, filmuoti Simo
apsilankymą muziejuje ir čia atgijusius jo prisiminimus, be to, duoti iš
anksto žadėtą interviu. Svečiai turėjo
nedaug laiko – jau buvo vakaras, o jų
dar laukė kelionė ir filmavimas Michigano valstijoje. Skubėjome, nes pokalbiui su G. Žickyte teturėjome vos
keliolika minučių.
Kaip Jums kilo mintis sukurti filmą
apie Simą Kudirką?
2013 metais lankiausi Californijoje, JAV kito filmo reikalais. Tą Simo
istoriją ten ir išgirdau. Buvo labai
keista, kad Lietuvoje nieko apie ją ne-

Seni laikraščiai
pažadino prisiminimus
Tačiau tuo metu, kai protesto
prieš sovietų režimą simboliu tapęs lietuvis 1974 metais atvyko į JAV, apie šio
žmogaus pavojingą ir sudėtingą kelionę į laisvę bei jo gyvenimo pradžią
svajonių šalyje rašė ne tik Amerikos
lietuvių, bet ir amerikiečių spauda,

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje irgi buvo nufilmuotos kelios scenos būsimam filmui.

V. Petrauskienės nuotr.
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buvau girdėjusi. Nors čia, JAV, apie šį,
beveik prieš penkiasdešimt metų nuskambėjusį įvykį yra plačiai žinoma.
Man apie tai papasakojo Los Angeles
gyvenantis prodiuseris lietuvis Marius Vilūnas. Jis pasakė: ,,Giedre, čia
tavo tema”. Dauguma mano filmų, sukurtų iki šiol, pasakoja apie mūsų šalies ir jos žmonių praeities įvykius. Tie
pasakojimai – iš šių dienų perspektyvos. Gal taip yra dėl to, kad gimiau tuo
metu, kai Lietuvoje buvo sovietinė sistema. O kai man buvo dešimt metų, Lietuva tapo nepriklausoma. Niekada nepamiršiu šio istorinio lūžio bei išgyventų pasikeitimų. Taip pati per savo
filmus tarsi bandau suprasti save, savo
šalies identitetą. Juo labiau kad sudėtingomis istorinėmis sąlygomis, okupacijos kontekste, ryškiau veriasi žmonių charakteriai, gyvenimo dramos
ir moralinio pasirinkimo klausimai.
Taip po truputį Simo istorija apsigyveno mano širdyje. Aš tuo metu buvau
užsiėmusi kitu filmu, bet susitikau su
Simu, o tada jau ėmiau rinkti medžiagą ir ruoštis ,,Šuolio” kūrimui. Kinui
reikia laiko, ne vienerių metų. Ir ne tik
dėl sudėtingų, ilgai trunkančių finansavimo paieškų, bet ir tam, kad išsikristalizuotų filmo idėja.
Ar ilgai jaukinotės būsimąjį filmą?
Pirmą kartą pas Simą apsilankiau
su savo sūnumi Teodoru 2013 metais.
Kaip darbar prisimenu, atvykome traukiniu į Pilviškius, kur mus pasitiko Simas. Buvo šilta liepos mėnesio diena.
Pakalbėjome su juo pirmą kartą, tuomet aš po truputį pradėjau rinkti medžiagą būsimam filmui. Šimtus valandų praleidau archyvuose, taip pat
lankiausi Amerikoje, susitikau su
Amerikos lietuviais. Lankiausi Clevelande pas Algį Rukšėną, kuris parašė
knygą apie Simo Kudirkos istoriją ,,Gėdos diena”, Bostone pas Veitų šeimą,
kurie buvo vieni pirmųjų, rengusių demonstracijas. Ten susitikome taip pat
su Romu Šležu, Los Angeles bendravome su daugeliu žmonių, su kuriais
mane supažindino garbės konsulė Daiva Čekanauskaitė-Navarrette. O New
Yorke nepaprastai daug medžiagos filmui davė buvusi Simo vertėja Daiva
Kezys. Buvau labai sujaudinta, kad
visi tie žmonės mane šiltai priėmė, padėjo kuo galėdami. Tai buvo tik pradžia, paskui susitikimų daugėjo – advokatas Povilas Žumbakis Čikagoje, kuris atstovavo latviui jūrininkui Brieze,
išdrįsusiam visai Amerikai papasakoti apie incidentą laive (jei ne jis, gal
istorija būtų ir nepasklidusi taip plačiai), Gražina Paeglė, su savo vyru
Rolandu dalyvavusi Simo išlaisvinimo
iš Rusijos kalėjimo odisėjoje (būtent ji
bendravo su Simo Kudirkos motina ir
dalyvavo rengiant jų dokumentus, reikalingus atvykti į Ameriką), Stanley
Balzekas, Jr, organizavęs Simo priėmimą ir pagerbimą Čikagoje, Jonas Boguta, filmavęs Simo atvykimą į Čikagą
ir turintis apie 40 valandų archyvinės
medžiagos, Rasa Razgaitis, padėjusi
surasti reikalingus žmones ir kiti. Kad
ir kaip norėčiau, jų visų net neišvardinsiu, nes procesas dar vyksta ir vis
daugiau ir daugiau sutinku žmonių, susijusių su Simo istorija. Įsitraukė į pagalbą Lietuvos konsulatai Čikagoje,
New Yorke, Los Angeles, net Lietuvos
ambasada Washingtone nepapaprastai
pagelbėjo bandant užmegzti pirmuosius ryšius su JAV pakrančių apsaugos
tarnyba dėl leidimo filmuoti tame istoriniame laive ,,Vigilant”. Šito leidimo
filmuoti mes laukėme dvejus metus.
Prašymą pakrančių apsaugai išsiuntė
ir Amerikos ambasadorė Lietuvoje
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Muziejuje (iš k.): filmo režisierė G. Žickytė, S. Kudirka ir S. Balzekas Jr.
V. Petrauskienės nuotr.
Anne Hall. Man padėjo daug žmonių,
taip pat JAV esančių lietuvių organizacijų, tokių, kaip Lituanistikos tyrimų
ir studijos centras ir daug kitų. Su mumis buvo pasidalinta turima informacija, leista susipažinti su archyvų medžiaga. Lietuvos generalinis konsulas
Čikagoje Marijus Gudynas suteikė tikrai neformalią pagalbą. Jis mus visur
vežiojo, supažindino su žmonėmis, taip
pat jo dėka galėjome nusikopijuoti reikalingus dokumentus ir straipsnius.
Kaip pats Simas priėmė pasiūlymą kurti apie jį filmą? Kaip sekasi filmavimo metu
su juo bendrauti?
Simas pradžioj žiūrėjo maždaug
taip: ,,Na štai, dar vieni nori papasakoti
mano istoriją”. Paskui jis pamatė, kiek
mes filmuodami atiduodame jėgų ir laiko, tuomet kitaip ėmė žiūrėti, patikėjo
mumis. Esu Simui dėkinga, kad jis sutiko vėl važiuoti į Ameriką, leistis į nelengvus prisiminimus. Filmavimas
tame ,,Vigilant” be Simo būtų buvęs visai kitoks. Simas mums tarsi atkūrė tą
dramatišką dieną laive. Džiaugiuosi,
kad jis pasiryžo tam nuotykiui, kelionei, iššūkiui. Automobiliu trankydamiesi kelias savaites po Ameriką pa-

vargome. Vieną kartą tokios nuovargio
minutės metu aš paklausiau Simo, ar
tuomet, kai pirmą kartą pas jį atvažiavau, jis galėjo patikėti, kad mes va
taip trankysimės kartu po Amerikos
miestus. Jis atsakė, kad netikėjo. Aš
irgi netikėjau…
Ar jūsų būsimas filmas ,,Šuolis” pasakos tik S. Kudirkos praeities istoriją?
Filme praeitis susitinka su dabartimi. Dramatiška Simo kelionė laisvės link atveda mus ir iki šių dienų,
įvyksta susitaikymas su praeitimi ir atveriami nauji, iki šiol neatrasti dalykai.
Daugiau negaliu atskleisti, kad palikčiau intrigą. Nors incidentas įvyko
prieš daugiau nei 40 metų, istorija aktuali ir dabar, ypač dėl didėjančios
įtampos su Rusija. Sovietinė brutalumo
ir melo sistema niekur nedingo, ji vis
dar gyva. Ir turbūt ne visos šaltojo karo
pamokos yra išmoktos.
Filmas aktualus mums, lietuviams, bet jis aktualus ir amerikiečiams, dėl šiuo metu itin aštrių imigracinės politikos subtilybių bei amžinų demokratijos, laisvės ir žmogiškų
vertybių klausimų, kuriuos iškėlė
Simo istorija.
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Kas finansuoja filmo kūrimą? Juk tokiam kelis žemynus jungiančiam projektui
reikia nemažai pinigų?
Filmas yra kuriamas kartu su Latvija, Prancūzija ir JAV. Tai ilga, jau ketvirtus metus trunkanti kelionė, kurią
iš dalies remia Lietuvos kino centras,
Europos Sąjungos fondas ,,Kūrybiška
Europa”, Lietuvos nacionalinė televizija, Suomijos televizija, Latvijos kino
centras, Amerikos ambasada Vilniuje,
Prancūzijos kino fondas. Noriu visiems rėmėjams padėkoti. Taip pat pakviesti: jei kas galėtų prisidėti prie filmo kūrimo, nors ir maža dalimi, būtume labai dėkingi, nes pinigų dar labai trūksta. Ypač didelių sumų reikia
įsigyti JAV televizijų archyvų teisėms,
kurios Amerikoje kainuoja dešimtimis tūkstančių už minutę. Gerai, kad
prieš pat kelionę mus sutiko paremti
Jūratės Kazickaitės vadovaujamas fondas. Jeigu ne ši parama, nežinau, kaip
būtume atvykę į JAV. Įsivaizduokit, kad
mes to leidimo filmuoti pakrantės laive tiek laiko laukėm, ir štai gaunam žinią, kad reikia greitai važiuoti. O pinigų tam nėra. Aš viską metusi puoliau
ieškoti paramos. Likimas atsiuntė J.
Kazickaitę.
Amerikoje yra brangu filmuoti,
mūsų darbas reikalauja keliauti po
įvairias vietas. Kelionėje turime tampytis daug aparatūros. Taip pat filmavimams reikia įsigyti draudimą ir leidimus. Tokios patirties neturėjau Europoje, nes ten daugelis dalykų paprasčiau vyksta. Be to, Amerikoje radome nuostabios filmuotos archyvinės medžiagos apie Simą. Bet visi tie
kadrai iš Amerikos televizijų be proto
daug kainuoja. O kur dar juostos skaitmeninimai, siuntimo išlaidos, vėl nauji mokesčiai už draudimus ir t.t… Gyveni nuolatinėje įtampoje dėl tų trūkstamų pinigų, bet aš nepasiduodu. O
pati kūryba – sunku, bet ji įkvepia.
Kada planuojate pristatyti ir parodyti
filmą žiūrovams?
Filmą planuojame baigti 2018 metais, kaip tik Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Pradėsime nuo premjeros tarptautiniame festivalyje. Kokiame – dar negaliu atskleisti, nes
visų pirma, reikia pabaigti filmą.

1975 m. Balzeko muziejuje S. Kudirkai buvo įteiktas ,,Metų žmogaus” apdovanojimas. Nuotraukoje (iš k.): Mary Krauchunas, Liusė Dargienė,
Simas Kudirka, Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Anicetas Simutis, Stanley Balzekas Jr.
,,Draugo” archyvo nuotr.
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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
ViDAuS LigoS
SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

BeNDrA PrAKtiKA

LInAS SIDRYS, MD

.

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

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

Tel. 708-636-6622
AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Tel. 815-723-1854
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

oDoS LigŲ SPeCiALiStAi
DR. K. JUCAS

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

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

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

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

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

www.draugofondas.org

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS
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DANtŲ gyDytoJAi

Surašymas nr. 71
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. 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
3 raidės:
DAR – DĖL – LOR – RNR.
5 raidės:
ANGLĖ – DRAGA – DVINA – FORMA – ISETĖ – KIŠKA – LINAI –
MAGAI – NIKON – PETYS – PROGA – RANČA – SMARA – SUSNA –
VILNA – ZOMŠA.

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

Tel. 773-582-4500

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
PARDAVIMASIRTAISYMAS

7 raidės:
ALMANTĖ – CHEMIJA – ĮKAITAI – ODISĖJA.

9 raidės:
NUOSLANKA – OŽIARAGIS – ŠIMTAMETĖ – TRIUŠIENA.

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

Valandos pagal susitarimą

REAL ESTATE

8 raidės:
AKACIJOS – CHIRURGĖ – CIGARETĖ – ĖSDIKLIS – ĮŽŪLUMAS –
JUOSTELĖ – KALIGULA – KARKULYS – KAZACHAI – KELISSYK –
KOPLYČIA – LINIUOTĖ – LYGTINAI – MAJOLIKA – MEDŽIAGA –
MUTACIJA – NARVELIS – NEDOROVĖ – NUORAIŽA – PĖDSAKAI –
SALIAMIS – SNAUDALĖ – UOGAINIS – ŽIBINTAI.

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

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

PerSPeKtyvuS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PirKimaS, PardavimaS, fiNaNSavimaS,
PerfiNaNSavimaS ir Nuoma

rasa mitkus

Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Skaitykite
,,Draugą”
greičiau!
www.draugas.org

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

S K E L B I M A I 773-585-9500

Į tuš

S
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,,Adamkiada” atidaryta! Vienas kitam rankas spaudžia Prezidentas V. Adamkus ir šventės
sumanytojas V. Valonis.
M. Patašiaus nuotraukos

DRAUGAS

Jau tradicine tapusi moksleivių sporto ir meno šventė šiemet dalyvius sukvietė į Kauną.
Dalyvių eisena.

Moksleiviai rungėsi „Adamkiadoje”
Gegužės 31 dieną Kauno centre nuvilnijo kelių šimtų moksleivių eitynės. Almos Adamkienės fondo remtų mokyklų ugdytiniai žingsniavo į „Adamkiadą”
– respublikinę meno ir sporto šventę.
Joje jaunimas rungėsi Prezidento Valdo Adamkaus mėgstamose sporto
rungtyse.
oksleivius S. Dariaus ir S. Girėno stadione pasveikino ir
pats Prezidentas V. Adamkus,
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
prezidentė Daina Gudzinevičiūtė bei
kiti garbūs svečiai.
Vaikai ir paaugliai rungėsi 60
metrų bėgime, estafetėje 4x100 m, šuolio į tolį rungtyje, žaidė futbolą. Ąžuolyne vyko pleneras. „Tai yra mėgiamiausios Valdo Adamkaus rungtys.
Prezidentas buvo puikus sportininkas,

M

Parodomoji jaunųjų gimnasčių programėlė.

,,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.

savo laiku pasiekęs puikių rezultatų:
100 metrų nubėgo per 10,8 sekundės, į
tolį nušoko 7 metrus 20 centimetrus”,
– aiškino „Adamkiados” sumanytojas
Butrimonių (Alytaus r.) gimnazijos direktorius Valdas Valvonis.
Jis džiaugėsi, kad šiemet sporto ir
meno šventė vyko Kaune. „Norėjome
sugrąžinti Prezidentą į jo gimtąsias vietas. Jis dažnai atsimena, kad jaunystėje
pro savo langus matė Dariaus ir Girėno stadioną, Kauno sporto halę, Ąžuolyną. Norėjome suteikti Prezidentui
gerų emocijų”, – sakė V. Valonis.
„Adamkiadoje” dalyvavo apie keturi
šimtai moksleivių ir jų mokytojų iš 24
mokyklų, kurias rėmė Almos Adamkienės fondas. Nors fondas veiklą nutraukė prieš trejus metus, „Adamkiada” ir toliau rengiama.
Lrytas.lt info

Dėl Prezidento V. Adamkaus prizų varžėsi 400 moksleivių iš 24 mokyklų.

Šie vaikai žino, kokios yra mėgstamiausios Prezidento V. Adamkaus rungtys!
.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
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Visas pulkas pilkų debesų ir Sekminės

Dailininkei, ilgametei santarietei

Atkelta iš 2 psl.

Ir mes žinome – Lietuva kaip valstybė yra, tarptautiniai teisiniai aktai sutvarkyti, reikiamos sutartys įgyvendintos, Lietuva yra tapusi EU ir NATO lygiaverte šalimi, tikrai europinio lygmens, tikėjimas nebepersekiojamas, nors
nepakankamai greitai, bet gyvenimo lygis auga. Šventoji stiprybės dvasia, lydėk ir neleisk išsigąsti ar pavargti einant tik į priekį!
…Iš po vis baugiai praslenkančių pilkų debesų, sklandančių virš lietuvių
galvų, aš pakeliu akis ir žiūriu į vilties Sekmines. Sekminėse meldžiu ir jus prašau melstis, kad Šventoji Dvasia visomis savo septyniomis dovanomis (Šventosios Dvasios dovanos – išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, žinojimas,
maldingumas, Dievo baimė) pripildytų kiekvieno lietuvio sielą, širdį, protą, nes
be Dievo pagalbos nei man, nei kitiems, kam skauda dėl Lietuvos dabarties ir
ateities, to padaryti neišeis – į Lietuvą nei iš DP-ukų, nei iš dabartinės, po 1991
m. emigravusios, kartos niekas negrįš… Ir Lietuvoje, ypač emigracijoje praktiškai nieko nėra daroma, kad išskridę paukščiai grįžtų į savo lizdą. Sekminės
– yra mūsų viltis, kad Šv. Dvasia neleistų tremtinių, partizanų, didžiavyrių vyriausybės prieš 100 m. Lietuvai, 1991 m. tik stebuklingos Dievo malonės dėka
atgavusiai Nepriklausomybę, imti ir sumenkėti, suprastėti, ištirpti, prarasti katalikiško – krikščioniško krašto pagrindus, kur didžiausias turtas yra Meilė,
kurios pardavimui kainos nėra, – ji Dievo duota tam, kad išmatuotum viską širdimi…
Sekminėse Dievui išsakau, kas ir dėl ko man skauda, kur jaučiu pareigą
trukdyti Viešpatį, kur jaučiu reikalą pakviesti jus dėl ko ir už ką melstis, kur
galiu patarti į ką atsiremti, nes neabejotinas patriotiškumo ir tikėjimo pavyzdys yra kankinys arkivyskupas Teofilis Matulionis, kuris birželio 25 d. visuotinės Katalikų Bažnyčios bus paskelbtas palaimintuoju.
Lietuvių tautos dainius prelatas Maironis: Tevynes meile negali buti be
Dievo meiles, teip jog žmogus, kurio nepajudina ancprigimtiniai jausmai, negali
tikrai ir išmintingai myleti savo tevu žemes. Todel klysta labai tos karštos jaunos galvos, kurios sako, jog Lietuviams užtenka vieno moksliško apšvietimo. Šviesos reikia, bet mokslas be religijos vienas dar neišaukština žmogaus, neikvepia
doru ir aukštu jausmu, nepastiprina ir nepakelia nupuolusios dvasios, nesušildo užšalusios širdies. Patys tevynes myletojai, jei išsižada tikros religijos, tai neturedami po savimi tikro pamato, neužilgai nustoja ir meiles tevu žemes, nes nemato tikros saules, kuri duoda šilima.

A†A
VIDAI KRIŠTOLAITYTEI
mirus, giliai užjaučiu jos seserį NIJOLĘ VARNIENĘ ir
kitus artimuosius.
R.I.P., VIDA, po Lietuvos dangumi, šalia savo tėvų
Petrašiūnų pušų paunksmėje.
Vladas Kaupas
Clearwater, FL
Atsiprašome gerbiamo Vlado Kaupo, kad gegužės 13 d. laidoje neteisingai parašėme jo vardą.

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

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

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO, 5940 W. 35 ST.
LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas)

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

www.draugas.org
Tapkite

DRAUGO
skaitytojais
NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS
metams – 120 dol.

pusmečiui – 65 dol.

internetinė (pdf) metams – 115 dol.

3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________ dol.
Vardas, pavardė ________________________________________
Adresas: ______________________________________________
Miestas ___________________ valstija______ zip ____________
Čekį siųskite:
DRAuGAS,
4545 W. 63rd. St.,
Chicago, IL 60629

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

Tel. 773-585-9500

www.draugas.org
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■ Ateitininkų namų gegužinė vyks rytoj,
birželio 4 d. Pradžia 12 val. p. p. Adresas:
1380 Castlewood Dr., Lemont, IL. Visi
kviečiami.
■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius birželio 7 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į skaityklą PLC Lemonte, kur matysite dokumentinį biografinį
filmą ,,Prie rugių ir prie ugnies” apie tautos dainių — poetą Justiną Marcinkevičių.
■ Birželio 9 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL) vyks Anna Reich
fotografijų parodos atidarymas.
■ 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”.
■ Literatūrinis salonas Pen Parentis pristato
lietuvių kilmės rašytoją Gint Aras (Karolį Žukauską). Susitikimas vyks birželio 13 d. 7
val. v. Andaz Wall Street (įėjimas iš viešbučio vestibiulio), 75 Wall Street (ties Water), New York, NY. Pasiteirauti tel. 212501-2031 arba el. paštu: info@penparentis.org.

■ Birželio 16 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500S. Pulaski Rd., Chicago, IL) dainuos operos solistė Miglė Žaliukaitė (mezzo soprano),
akompanuos Eglė Perkumaitė. Jų koncertiniame repertuare išgirsite lietuviškas dainas ir arijas, kurių didžioji dalis buvo atrastos archyvuose, pirmą kartą įdainuotos
ir išleistos šio dueto kompaktiniame albume ,,Forgotten Lithuanian Songs and
Arias”. Girdėsite B. Dvariono, V. Klovos, M.
Petrausko, V. Banaičio bei daugelio kitų
kompozitorių kūrinius.
■ Birželio 18 d., sekmadienį, 11 val. r.,
minint Gedulo ir Vilties dieną (birželio 14oji), Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje bus atnašaujamos šv. Mišios už Tėvynę. Po Mišių parapijos salėje apie trėmimus kalbės kadenciją baigiantis LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Bus proga padėkoti konsului už jo tarnystę bei palinkėti sėkmės jam ir visai šeimai, sugrįžtant į Lietuvą. Pietūms gardūs
balandėliai.
■ Birželio 18 d., sekmadienį, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapija po 10 val. r. šv. Mišių visus kviečia į iškilmingus pietus Tėvo dienos proga. Juos
ruošia JAV LB Brighton Parko apylinkės valdyba..

■ Birželio 15–18 d. New York City Center, (131 West 55 Street, New York, NY
10019), vyks Maskvos Vachtangovo teatro gastrolės – bus vaidinamas Rimo Tumino
režisuotas spektaklis „Dėdė Vania”. Spektaklis rodomas Antono Čechovo festivalio
„Vyšnių sodas” metu. Daugiau informacijos
tel. 212-581-1212 arba el. paštu: citytix@nycitycenter.org.

■ Gedimino lituanistinė mokykla (116 N.
Lake St., Mundelein, IL 60060) ieško
muzikos mokytojo/s darbui mokykloje šeštadieniais nuo 9 val. r. iki 1 val. p. p. Naujieji mokslo metai prasideda rugsėjo 9 d.
Teirautis el. paštu: glm.ilinojus@gmail.com
arba tel. 847-630-0098.

Advokatas

Namams pirkti paskolos

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Mutual Federal Bank,

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

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

VYTENIS LIETUVNINKAS

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

AUDIMŲ RAŠTUOS IR DAINOJ-ŠALELĖ

birželio 17 d. 5 val. p. p.
visi kviečiami į vasaros šventę

JONINES!
Estų namuose, 4 Cross St. ir E. Veterans Hwy., Jackson nJ 08527
Šventė skirta išeivijos poeto Kazio bradūno – gimimo 100-mečiui
paminėti ir Tautinio kostiumo metams pažymėti.

LINKSMYBIŲ BUS DAUG!

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje
Leidžiamas nuo 1909 m.
Sužinokite vienas apie kitą
Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

Mugė ir aikštės piešini konkursas, Tautinių kostiumų raštai
ir šventinis koncertas! Vainikus pinsim, kupoliausim, stipruoliai varžysis,
virvę trauksim! Paparčio žiedo ieškosim, laužą kūrensim,
lietuviškus skanėstus ir alutį ragausim!

ASTA PILYPAITĖ!
Viešnia iš Lietuvos skambiausias dainas mums dovanos!
Įėjimas – $25, Rengėjas – Centrinė NJ Lietuvių Bendruomenė
Priimamos aukos: Central NJ Chapter, LAC Inc.,
P.O.Box. 1315, Brick, nJ 08723 El.p.: lietuviskabendrija@yahoo.com

California Lithuanian Credit Union
Savings 0.90%
IRA
1.40%

Santa Monica, CA

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

Išeina tris kartus per savaitę
– antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

www.draugas.org

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

http://draugokalendorius.org

