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RYTYS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

SIMONA MINNS

D
ar rudenį JAV buvo pristatytas lietuvių inici-
juotas muzikos, šokio ir vaizdo sintezės mu-
zikinis projektas „Babilonas”, įtraukęs daug

dalyvių ir žiūrovų Čikagoje bei Rytų pakrantės vals-
tijose. Pagrindiniai koncerto su manytojai ir atlikėjai
buvo projekto prodiuseriai: vokalistė Gailė, kurios sce-
ninis vardas yra Aldegunda, ir bo sistas bei kompo-
zitorius Kęstutis Stan čiauskas, kviestiniai atlikėjai: Lie-
tuvos bliuzo karaliene tituluojama dainininkė Arina
Borunova ir kom pozitorius bei prodiuseris Gedi-
 minas Zujus. 

Projektas sujungė džiazo ansamblį „Streetdan-
cer”, Daniel Wearring gospel chorą, „Deeply Rooted
Dance Theater”, „Dance Duo Studio”, Linos Bulovaitės
šokio improvizaciją. Ren ginio šurmuliui aprimus kal-
biname renginio organizatorius ir prodiuse rius Al-
degundą, Kęstutį Stančiauskąbei kompozitoriųGe-
diminą Zujų.

– Po projekto pristatymo praėjo jau keli mėnesiai. Kaip
projektas buvo sutiktas žiūrovų ir kokių atsiliepimų teko
sulaukti?

– Aldegunda: Laikas lekia žaibiš kai. Koncertas pa-
 sibaigė, o aš dar vis jame gyvenu... Galbūt koncerti-
nės nuo taikos nepalieka todėl, kad šį kartą užsibrėžti
tikslai buvo kaip niekad dideli, o jiems pasiruošti pri-
 reikė daug laiko ir pastangų. Su Kęstučiu atsigręž-
dami į „Ba biloninį chaosą” dar vis negalim patikėti,
kad visą tai sugebėjome pa daryti, nepaisant kasdie-
nybės rūpes čių, darbų ir šeimoje augančių trijų
mažų vaikučių: šešiametės Arijos, pen kiamečio
Ąžuolo ir vienerių me tukų Akmėjos. 

– Kęstutis: Žiūrovai mus sutiko su dideliu entu-
ziazmu ir garsiais plojimais. Ypač baigiamąjį kūri-
nį „Aš čia, gyva!” (G. Zujaus muzika, B. Braz džio nio
poezija). Jį atliko Arina, Al degunda ir juodaodžių gos-
pel ansamblis, kuris dainavo lietuviškai! Žiūro vai
audringais plojimais dėkojo vi siems už šį unikalų kū-
rinį.

– Skaitant projekto aprašymą ima suktis galva: šokėjai,
styginių kvartetas, džiazo ansamblis, gos pel choras… Ar
galėtumėte pla čiau papasakoti apie patį pasiruoši mą: kaip
sekėsi suorganizuoti di džiulį kūrybinį kolekty vą bei re pe-
 ticijas, kas vadovavo vi sai projekto dramaturgijai?

– Aldegunda: Prie didžiulių kūrybinių projektų
su Kęstučiu Stan čiausku jau esame pripratę. Visgi
šie met švęsime dešimt metų, kai esame kartu  sce-
noje. Visus darbus darome kartu, tariamės, disku-
tuojame. Ger biame vienas kito požiūrį ir idėjas. Ki-
taip tokio masto projektai būtų neįmanomi. 

– Kęstutis: Mes dirbame su geriau siais muzikos
profesionalais. Visi žino savo atsakomybes ir į re-
peticijas ateina pasiruošę. Mūsų galutinis darbas yra
koordinuoti, sujungti visus muzikinius takus į vie-
ną kelią.

– Kodėl būtent „Babilonas”? Ko kia jungiamoji projekto
idėja ir kaip jums pasisekė menų ir medijų pagalba šią idė-
ją perteikti tarptautiniam žiūrovui?

– Aldegunda: Babilonas mums simbolizuoja san-
tykį tarp taikos ir chaoso. Šiandien, deja, gyvename
ga na sudėtingame laikmetyje – pasaulyje vyksta ka-
rai, nesantaika. Rodos, kuo toliau, tuo labiau tols-
tame nuo tikėjimo, vienybės, laisvumo. Tą viltį ir il-
gesį taikai norėjome išreikšti sa vo pasirodyme. Ši
idėja ir lydėjo mus iki paskutinio akordo.

– Kęstutis: „Babiloną” sugalvojo Gailė. Abu pa-
sitarę padarėme išvadą, kad tai pats geriausias pa-
vadinimas mūsų projektui. Iš chaoso išeina kū ry biš-
ka vienybė, o ir filosofiškai pa mąsčius, tai tiesiogiai
atspindėjo mūsų sumanymą: tarptautiniai muzi kan-
tai, trijų dimensijų šokėjai, įvai rūs ritmai ir garsai.

Sudėti viską į vienumą buvo didelis pasiekimas, ku-
 ris ir reprezentuoja taiką ir vienybę.

– Ar galėtumėte plačiau papasa koti apie atliktus kū-
rinius ir jų žanrus. Kuo jie pažįstami (ar ne pažįstami) JAV
lietuvių klausytojui? Kokius stilius jie sujungia ir kokiais
instrumentais atlikti?

– Aldegunda: Kaskart, kai žiūro vui pristatome
naują projektą, stengiamės pristatyti ir naujus kū-
rinius. Kitaip, manau, būtų neįdomu nei klausyto-
jui, nei mums patiems. Vi suo met užsibrėžiame sau
tikslus, kurių siekiame, dėl kurių įgyvendinimo kar-
tais tenka gerokai paplušėti. 

– Kęstutis: Koncerte skambėjo tarp tautinė mu-
zika: bliuzas, džiazas, R&B, lietuvių muzika, gospel
choras, klasika, improvizacinė muzika,    pasi  rodė
afrikiečių šokių ansamblis. 

Mūsų pagrindinis ansamblis su sideda iš kelių
muzikantų: būgni nin ko, saksofonininko, gitaristo ir
klaviši ninko. Būgnininkas Charles groja nuo bliu-
zo iki lotynų ritmų. Ansam b lyje taip pat yra talen-
tingas saksofonininkas James, gitaristas Sasha ir
klavišininkas Damien. Aš esu pagrindinis an-
samblio narys, įkūrėjas, kom pozitorius ir bosistas.
Pagrin di nis vokalas, be abejo, yra Aldegunda. Vis-
kas, ką mes darome su Aldegun da, yra unikalu, ne-
girdėta. Mūsų klau sytojas yra atviras pasaulinei mu-
zikai, įvairiems žanrams. Mes esame tapytojai, ku-
rie naudoja daug spalvų atliekant savo kūrybinę mu-
zi kinę viziją. 

– Kokie žiūrovai susirinko į koncertus ambasadoje Was-
hington, DC ir Brooklyne, New Yorke? Kaip projektai buvo
pristatyti? Kaip ir kuo jie skyrėsi nuo pasirodymo „Athe-
naeum” teatre Čikagoje? 

– Aldegunda: Koncertinio turo me tu koncerta-
vome trijose valstijose. Programa kitose valstijose
gerokai skyrėsi nuo progra mos Čikagoje, „Athe-
naeum” teatre. Pastarajame vyko pasirodymas  su
muzika, šokiu, šviesų dinamika bei teat ralizuota
minties išraiška. Visur ki tur pristatėme tik muziką:
tai Arinos ir mano dainuojamos dainos bei Kęstu-
čio ansamblis „Streetdancer”. 

New Yorke įvyko Gedimino Zu jaus muzikinio še-
devro „Trance4no tes” pristatymas. Tai šiuolaikinio
akademinio stiliaus kūrinys, kurį atlieka styginių
kvartetas, vibrofonas, mano ir Gedimino vokalas, Ve-
ronikos Pavilionienės vokalo įra šas, pianino garsai.

O šnekant apie pačią kelionę, kuo šilčiausiai pri-
simename apsilanky mą tiek Lietuvos ambasadoje
Wa shing  ton DC, tiek ir New Yorke. Ambasa dorius
Žygimantas Pavilio nis ir jo puikioji ambasados ko-
manda paliko mums neišdildomą įspūdį dėl savo sve-
tingumo, nuoširdumo ir rūpes tin gumo. Jiems esa-
me be galo dėkingi ir siunčiame didžiausius linkė-
ji mus! 

Aldegunda (kairėje) scenoje kartu su Lietuvos bliuzo karaliene tituluojama Arina.

Kęstutis Stančiauskas džiaugiasi puikiai pavykusiu tarp-
tautiniu projektu.

„Deeply Rooted Dance Theather” džiugino šokio judesiais.
Sandros Scedrina (www.studiolight.us) nuotraukos

Koncerto „Babilonas” organizatoriai:

„Norėjome išreikšti viltį ir ilgesį taikai”
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– Gediminai, papasakokite apie savo
koncertinius įspūdžius JAV? Ko tikėjotės
prieš kūrinio pristatymą New Yorke ir kaip
jį vertinate?

– Gediminas: JAV esu apsilankęs
jau keletą kartų. Žmonės man palieka
dalykišką, bet kartu ir labai šiltą įspū-
dį. Esu dalyvavęs daugelyje lietuviškų
renginių. Mačiau ir labai silpnų, kur
žmonės susirenka pabendrauti – sce-
na su atlikėjais tampa tik fonu, kuris
kartais net trukdo... Todėl bijojau dėl
šio mūsų koncerto, na, ir žinoma la-
biausiai dėl savo naujojo kūrinio
„Trance4notes”. Šis kūrinys dėl savo
akademinės specifikos ypa tingai išsi-
skyrė iš konteksto ir galėjo tapti fonu
prieš antrąją dalį. Tačiau, anaiptol, kū-
rinys buvo priimtas labai dėmesingai,
išlaikant dėmesį iki pasku tinio medi-
tacinio gongo nuty limo ir palydėtas
„Bravo” šūksniais. Po koncerto su
nuostaba ir šil čiau siais žodžiais spau-
dė ranką grojęs saksofonistas iš Či-
kagos, kiti ameri kiečiai muzikantai.
Tikrai tiek dėmesio nesitikėjau nei
sau, nei visam kon certui. 

Koncerte buvo daug pamąstyti
verčiančių dalykų… Žiūrovai tai pri -
ėmė labai noriai. Jiems to seniai rei-
kėjo. Sakiau Kęstui: ,,Ačiū, kad ati da-
rei ”Route 66” šios krypties lietuviškai
kultūrai Amerikoje”. Manau išeivi-
jos klausytojai jau simboliškai yra
”Route 66” kelyje, kuris buvo pag rin-
dinis Visko kelias iš rytų į vaka rus. Jie
jau seniai laukia aukšto lygio lietu-
viškos kultūros „karietų”. Vieną jau
aplankė. Tos karietos pavadinimas
buvo ,,Babilonas”. Karavanas eina to-
liau. Nekantriai laukiu šių metų.

– Kaip pasirinkote projekto pri statymo
vietas? 

– Kęstutis: „Shape Shifter Lab”
New Yorke – aukšto lygio scena. Ilgą
laiką svajojau ten groti. Labai džiau-
 giuosi, kad jie priėmė „Babilono” idė-
 ją ir suteikė mums galimybę ten pa si-
rodyti. 

Lietuvos ambasadai žemai len kiu
galvą – pabuvoti joje mums buvo didelė
garbė, komandos draugiškumas ir po-
zityvumas tiesiog užkre čian tis. Buvo
labai malonu sutikti tiek daug nuo-
stabių žmonių.

„Acorn” teatras Michigane – uni-
kalus, turintis daug šarmo istorinis pa-
statas, kuriame kukurūzų lau ko vi-
dury, prieš šimtą metų buvo įsi kūręs
moterų korsetų fabrikas. Beje, mums
jau žinoma vieta. Prieš porą metų esa-
me ten koncertavę. Mums labai patiko,
tad nusprendėme vėl ten sugrįžti. 

„Athenaeum” teatras Čikagoje –
vienas seniausių ir prestižiškiausių
vietų mieste, įsikūręs senajame vo kie-
čių rajone, talpinantis beveik tūks-
tantį žiūrovų. Neeilinis jausmas kon-
certuoti jo scenoje, tapti dalimi isto-
rijos ir turėti galimybę patirtimi pa-
sidalinti su savo žiūrovais.

– Ar planuojate tą patį projektą pri-
statyti kitose valstijose ar net kitose šaly-
se?

Aldegunda: Projektą „Babilo nas”
jau pristatėme keturiose JAV vals tijo-
se.  Šį koncertinį puslapį ma lo niai po
truputį užverčiame ir pra de dame gal-
vas sukti dėl ateities planų. 

– Projekte stipriai jaučiama af ri kietiš-
kosios kultūros įtaka. Ko dėl šiam projektui
pasirinkote bū tent Afriką ir ar turite idėjų
plės tis į kitų šalių kultūrines tradicijas?

– Kęstutis: „Babilonas” nieko ben-
dro neturi su afrikiečių kultūra. Di-
džiausią įtaką mums daro daugiakul-
tūrinė, tarptautinė muzika. Muzika iš
esmės – kaip menas. Ne išskiriame

kažkurios kultūros. „Babilone” skam-
bėjo džiazas, bliuzas, ispanų kultūros
skonis.

– Kiek laiko užtruko visas pasi ruošimas
projektui?

– Aldegunda: Atvirai tariant, ga na
ilgai. Nuo idėjos subrandinimo, kon-
 certinių erdvių parinkimo, atli kė jų
pasirinkimo, administracinių deta lių
suderinimo, programos sudėjimo –
metai ir daugiau. Tačiau, jeigu reiktų
viską daryti iš naujo, nė sekundės ne-
abejočiau – viską mesčiau ir vėl leis-
čiausi į šią įsimintiną, prasmingą mu-
zikinę kelionę!

– Kokias erdves renkatės repetici-
joms?

– Aldegunda: Su Kęstučiu dirba me
namuose. Su muzikantais, be abe jo, su-
sitinkame muzikinėms repeticijoms
skirtose studijose. Repeticijų erd vės
kaskart priklauso nuo suma nyto pro-
jekto. Jei į pasirodymą įpintas šokis,
lankomės šokėjų šokių stu dijose. Šį
kartą su  Arina  ir  Gediminu  Zujum
repetavome taip pat ir virtu aliuoju
būdu.

– Kaip jautėtės, kai po intensyvaus ruo-
šimosi projektas pasibaigė?

– Aldegunda: Jautėmės kaip mė ne-
 sį nemiegoję, nes turbūt tiek laiko ir
nemiegojome, jei ne ilgiau. Tačiau
širdis šoko iš džiaugsmo, kai užgeso
koncertinės „Athenaeum” teatro švie-
 sos, ir mes visi žinojome, jog darbą at-
likom puikiai ir tikrai turim dėl ko pa-
sidžiaugti! Tai geras jausmas... 

– Kęstutis: Jei atvirai, tai jaučiau-
 si labai pervargęs, tiek psicholo giš kai,
tiek fiziškai. Šiam turui atida vėme
viską, ką turėjome, todėl taip jaustis,
manau, buvo natūralu. Atga vus jėgas
supranti,  kokia tau laiminga žvaigž-
dė, visgi, nusišypsojo, jog tu rėjai ga-
limybę būti, kur buvai ir da ryti, ką da-
rei...

– Koks buvo didžiausias iššūkis šiame
projekte?

– Aldegunda: Man, ko gero, tai bu -
vo iššūkis surasti laiko visiems kon-
certo darbams. Vis juokaudavau, kad
šitiek daug dar nesu gyvenime dir busi! 

– Kęstutis: Didžiausias iššūkis
mums buvo viską suorganizuoti – pra-
 dedant nuo turo detalių ir bai giant rek-
lama, bilietų platinimu. Ge neralinė re-
peticija buvo kaip savotiš kas atsipa-
laidavimas. Džiugesys, kad pagaliau
esame čia, scenoje, kad da bar beliko tik
repetuoti ir visi kiti darbai, jei ne-
baigti, tai turi neužilgo pasibaigti.
Dabar atėjo laikas muzi kai...

– Ar planuojate išleisti projekto kom-
paktinį albumą arba DVD video įrašą, kad
nematę žmonės galėtų išgirsti jūsų muzi-
ką?

– Aldegunda: Nufilmuoto koncerto
pristatymas būtinai įvyks. Šiuo me tu
dirbame su turima video me džiaga,
montuojame, ruošiamės ją pristatyti.
Labai svarbu, kad mūsų mylimi žiū-
rovai, neturėję galimybės apsilankyti
koncerte, bent akies kampučiu galėtų
išvysti „babiloninį” pa saulį ir pabūti
kartu su mumis.

– Galbūt norėtumėte padėkoti tiems,
kurie prisidėjo prie šio pui kaus projekto įgy-
vendinimo?

– Aldegunda ir Kęstutis: Esame labai
dėkingi Lietuvių Fondui, HDM Truc-
king Inc. ir Daivai Malukas, atsto-
vaujančiai „Rodan+Fields Der ma tolo-
gists” kompanijai, už paramą! Taipo-
gi ačiū žiūrovams už pasiti kėjimą ir
palaikymą! Iki kito karto! 

CONNECTICUT 
Minėjimas, koncertas-pokylis

Šv. Trejybės bažnyčios salėje (53 Ca-
pitol Ave., Hartford, CT)

Vasario 14 d., šeštadienį, 5:30 val. p.
p. visus Connecticut lietuvius ir kaimynus iš
New Yorko, New Jersey ir Massachusetts
valstijų Connecticut Lietuvių Bendruomenės
(LB) apygarda kviečia kartu atšvęsti Vasario
16-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės dieną. 

Šventėje dalyvaus Lietuvos generalinis
konsulas New Yorke Julius Pranevičius su
žmona, koncertuos šauni kaimo kapela iš Rad-
viliškio „Šeduvos bernai”– daugkartiniai te-
levizijos laidos „Duokim garo” nugalėtojai. Po
minėjimo, koncerto – vakarienės vyks pasi-
linksminimas, veiks baras. Įėjimo auka 20 dol.,
vaikams – nemokamai.  Vietas užsisakykite iš
anksto pas Dalią Dzikienę tel.  860-521-
6028 arba Rasą Dooling tel. 203-558-0195.

FLORIDA
Šventė-piknikas

Ocean Cay Park, Anita Lankier pavil-
jonas (2188 Marcinski Rd., Jupiter, FL) 

Vasario 15 d., sekmadienį, 12 val. p.
p., Palm Beach Lietuvių Bendruomenė kvie-
čia visus į Vasario 16 d. šventę. 

Programa: Lietuvos vėliavos pakėlimas,
skambės Amerikos ir Lietuvos himnai, kon-
certuos lituanistinės mokyklos „Saulėtas
krantas” mokiniai, „Dainelės” ansamblis ir
Skaidra Jančaitė. Skambės lietuviška muzika,
lietuviškos dainos, bus organizuojami žaidi-
mai vaikams ir suaugusiems. Po oficialios da-
lies vyks piknikas. Įėjimo mokestis suaugu-
siems 12 dol. – bus galima pasivaišinti bulvių
plokštainiu, troškintais kopūstais, dešromis,
saldumynais. Vaikams: 5 dol. – jie galės pa-
smaguriauti pica ir atsigaivinti sultimis. Atskirai
bus galima nusipirkti šampano, vyno, alaus
ir kokteilių.

Šv. Mišios ir minėjimas-pietūs
Holy Name bažnyčioje (1500 - 58th

Street South, Gulfport, FL) ir Lietuvių klube
(4880  46th  Ave.  North, St. Petersburg, FL) 

Vasario 15 d., sekmadienį, 1:15 val. p.
p., Holy name bažnyčioje bus aukojamos šv.
Mišios už Lietuvą. 

2:30 val. p. p. Lietuvių klube vyks Ne-
priklausomybės dienos minėjimas ir šventi-
niai pietūs. Po pietų vyks programa: Nepriklau -
somybės akto skaitymas, LR garbės konsulo
vakarinei Floridos valstijai Algimanto Karna-
vičiaus žodis, lituanistinės mokyklos „Saulu-
tė” mokinių programa, dainavimas kartu su
„Ventos” dainininkėmis. Vakaro pabaigoje su-
sirinkusieji dainuos „Lietuva brangi” kartu su
tūkstantine minia Vingio parke – mus su-
jungs ekrane rodomas DVD. Kaina – 10 dol.
Vietas  užsisakyti pas Laimutę Alvarado tel.
727-360-1064. 

MARYLAND
Baltimorės Lietuvių Namuose (851-853

Hollins St., Baltimore, MD). Kovo 8 d., sek-
madienį, 1 val. p.p. Nepriklausomybės dienos
šventė. 

MASSACHUSETTS
Šv. Mišios ir šventinė programa

Šv. Petro lietuvių bažnyčioje (75 Fla-
herty Way, South Boston, MA) ir Lietuvių Pi-
liečių draugijos klubo salėje (368 W Broad-
way, South Boston)

Vasario 15 dieną, sekmadienį, 10:30
val. r. šventė prasidės iškilmingomis Mišio-
mis Šv. Petro lietuvių bažnyčioje. Giedos
„Jaunos širdys” ir parapijos choras. Po Mišių –
kavutė. 1:30 val. p. p. šventė su vaišėmis tę-
sis Lietuvių Piliečių draugijos klubo salėje. JAV
LB Bostono apylinkė, JAV LB Naujosios Ang-
lijos apygarda, Tautinės sąjungos Bostono sky-
rius, Šv. Petro lietuvių parapija, Bostono li-
tuanistinė mokykla kviečia visus dalyvauti iš-
kilmingose pamaldose ir minėjime, ir, susė-
dus prie stalų kartu su kitais bostoniškiais, pa-
sidžiaugti programa bei pasivaišinti.

Dalyvaus prelegentas – Lietuvos moks-
lininkų sąjungos pirmininkas dr. Vygintas
Gontis. Jis skaitys paskaitą: „Baltijos valstybių
ekonominė raida patvirtina euro naudą”.
Šventę pradės Bostono lituanistinės mokyk-
los mokiniai. Meninę programą tęs: smuiki-
ninkė Egle Jarkova ir pianistė Rui Urayama
(Bostonas, JAV) bei pianistė Nijolė Abarytė
(Meggen, Šveicarija).  Minėjimo metu bus ren-
kamos aukos JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybai, JAV LB Bostono apylinkei ir
JAV LB Naujosios Anglijos apygardai, lietu-
vybės ir lietuviškos veiklos išlaikymui išeivi-
joje, taip pat paramai Lietuvos reikalams. Švęs-
kime Nepriklausomybės sukaktis kartu ir tuo
pačiu padėkime mūsų tautai! 

NEW JERSEY
Trispalvės pakėlimo iškilmės 

Prie Toms River (NJ) miesto savival-
dybės – Ocean County administracijos
pastato (101 Hooper Ave., Toms River, NJ)

Vasario 17 d., antradienį, 11:30 val. r.
JAV LB Centrinė NJ apylinkė ir Toms River
miesto savivaldybė kviečia į Trispalvės pa-
kėlimo iškilmes, skirtas Lietuvos Nepriklau-
somybės 97-osioms metinėms pažymėti. 

Trispalvė virš Toms River miesto plazdės
jau 18-ąjį kartą. Po  iškilmių Ocean County bib-
liotekoje bus rodomas Vytauto V. Landsber-
gio dokumentinis filmas „Trispalvis” – liudi-
ninkų pasakojimas apie Lietuvos partizanų
kovą už Lietuvos laisvę. Galėsite pasivaišinti
kava ir užkandžiais. Daugiau informacijos
suteiks Vida Anton tel. 732-531-1513 arba el.
paštu lietuviskabendrija@yahoo.com.

NEW YORK
Krepšinio turnyras

William Floyd High School (240 Mas-
tic Beach Rd., Mastic Beach, NY)

Vasario 21 d., šeštadienį, Rytinio Long
Island LB kviečia paminėti Lietuvos Nepri-
klausomybės dieną krepšinio aikštelėje! Pra-
dinis mokestis: 250 dol. komandai. Čekį siųs-
kite adresu: Eastern Long Island Lithuanian
Community, 54 Old Saddle Road Ridge, NY
11961. Nepamirškite paminėti komandos
pavadinimo, vadovo telefono numerio ir el.
pašto adreso. Laikas, bus paskelbtas, kai bus
žinomas tikslus komandų skaičius. Po turny-
ro bus apdovanojimai ir vakaronė. Dėl išsa-
mesnės informacijos rašykite Rasai Mitrule-
vičienei: rmitruleviciene@nylithuanian.org
arba skambinkite telefonu 631-764-1932. 

Nepriklausomybės dienų
šventė-koncertas

Our Lady of Mount Carmel Roman
Catholic Church (275 North 8th Street,
Brooklyn, NY)

Vasario 21 d., šeštadienį, 6 val. v. JAV LB
New Yorko miesto apylinkė kviečia į Lietuvos
Nepriklausomybės dienų šventę. Progra-
moje – NY Lietuvių Bendruomenės projektas
- sveikinimas ,,Ruošiamės X Šiaurės Amerikos
lietuvių dainų šventei Čikagoje”. Dalyvaus NY
Maironio lituanistinės mokyklos moksleiviai,
jungtinis NJ ir NY jaunimo choras, NY mote-
rų ansamblis (vadovės: Birutė Mockienė ir Gin-
tarė Bukauskienė). Susirinkusiuosius pasvei-
kins LR generalinis konsulas New Yorke Julius
Pranevičius, vyks Berklee College of Music
džiazo ansamblio koncertas, šokiai. 

Įėjimo mokestis: įsigyjant iš anksto – 20
dol., šventės dieną – 25 dol.,  vaikams iki 16
m. – 5 dol. Bilietus platins: Apreiškimo para-
pijoje – Raimundas Šližys, Maironio lituanis-
tinėje mokykloje – administracija. Vietas už-
sisakykite iš anksto telefonu – Tautos fonde:
212-868-5860, Laima Hood: 212-982-1335,
Rasa Sprindys: 718-497-3219.

PENNSYLVANIA
Lietuvių Namuose (2715 E. Allegheny

Ave., Philadelphia, PA)
Kovo 1 d., sekmadienį, nuo vidurdie-

nio iki 5 val. p. p. atvykite paminėti Lietuvos
Nepriklausomy bės dienų. 

Kur švęsti  Vasario 16-ąją?


