Red Creek Park, Hampton Bays, NY valstija 2013 m. rugsėjo 8 d.
Aleksandros Kazickienės lituanistinės mokyklos VIII mokslo metų atidarymo šventės proga
kalbėjo Dr. Juozas Petras Kazickas:

Mieli lietuvaičiai, mielos gražios lietuvaitės,
Gerbiamas ponas Konsule* ir Ponia**, ir visų Jūsų vaikučiai, mylimi tėveliai,
Kai aš kreipiuosi į Jus, Lietuvaičiai ir Lietuvaitės, tai aš širdyje neturiu didesnio titulo pagerbti žmones. Jūs
esat jaunučiai, šiandien yra Jums svarbi diena, pirmoji diena šių mokslo metų. Čia susirinkom mes visi
atidaryti šitą šventę. Man tikrai yra ypatinga garbė, aš esu Jūsų senelis, Jūsų globėjos mecenatės vyras.
Žinau, kad jeigu ji būtų čia kartu su mumis, kokia ji būtų laiminga pamatyti jus visus, pasveikint, palinkėt
daug gražių dienų šeštadieniais ir sekmadieniais. Vaikučiai, žinokit, kad Jums yra irgi garbė būti šitos
mokyklos mokiniais. Visi mes turėtumėm didžiuotis, kad esame lietuviai, kad mes turėsim progą patobulint
mūsų kalbą, gražiau kalbėt, kad mes išmoksim rašyt lietuviškai, ir kad čia šitoj, mokykloj, tikiuosi, kad Jūs
būsit daugiau kaip vienerius metus, susipažinsit su Lietuvos istorija, su Lietuvos geografija. Ir kas
svarbiausia, čia kartu belankydami šią mokyklą sudarysit tarp savęs tą artimą ryšį, kurį tiktai išeivis praradęs
savo Tėvynę, gali turėti. Ir galbūt tas jausmas draugiškumo ir meilės jausmas, kurį mes turim Lietuvai kartu
čia, pas Jus išsivystys į draugystę, į pasididžiavimą, kad Jūs lankėte šią mokyklą.
Aš noriu padėkoti Jūsų tėveliams, iš mano širdies gilumos, Brangieji šitų vaikučių tėveliai, ačiū Jums. Ačiū,
ačiū, ačiū. Aš žinau, kad savaitgaliai Jums irgi yra reikalingi, ir kad kaip šiandien kad toks oras gražus, kad
Jūs irgi norit turėt savo džiaugsmą, atlikti savo savaitgalio reikalus. Bet Jūs pasišventę atvežate čia šiuos
gražius vaikučius, kad jie su mūsų garbingais mokytojais galėtų bendrauti, kalbėt ir kartu pajusti ir išvystyt
tą didelę didelę meilę Jūsų tėvelių, Jūsų senelių Tėvynei. Aš tikiuosi, kad Jūs turėsite progą padėkoti
Dievuliui, kad Jūs išlaikėte lietuvišką jausmą, kai džiaugsitės sugrįžę į brangiąją Tėvynę.
Man malonu, kad aš žinau, kad Jūsų direktorė sudaro programą Jūsų moksle, kad Jūs aplankot lietuviškas
stovyklas, lietuviškas bažnyčias, vienuolynus ir turit progą pajusti, kad mes čia visi esam tarpusavyje
lietuviai. Aš norėčiau paprašyti Viešpatį Dievą, kad Jis duotų Jums išmintį, kad jis duotų Jums džiaugsmą,
kad Jūs čia pajustumėt lietuvaičiai. Man tai yra kaip sakiau, pats gražiausias titulas, kurį aš galiu Jums duot.
Linkiu tad Jums sėkmingų metų, linkiu daug džiaugsmo Jūsų gyvenime ir linkiu, kad Jūs nepamirštumėt
padėkot savo tėveliams, kad jie paaukoję savaitgalius atveža Jus čia, kad Jūs išliktumėt lietuvaičiais ir
lietuvaitėm. Tad linkiu savo šeimos vardu ir galiu pasakyti amžiną atilsį Jūsų Globėjos vardu, sėkmės,
džiaugsmo, laimės, lietuviškos meilės tarpusavyje.
Ačiū Jums labai.
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