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Vilnius (ELTA) – Lietuvos dailės muziejuje buvo iškilmingai išpakuotas iš New York atplukdytas tal-
pintuvas  su pasaulinio garso dailininko Neemijos Arbit Blato (1908–1999) paveikslais ir skulptūromis. 

Išpakuojant krovinį dalyvavo Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys ir muziejaus kon-
sultantas kolekcininkas Vilius Kavaliauskas. Vilnių pasiekę daugiau nei šimtas darbų – dailininko aukso
fondas. Dauguma jų buvo saugoma N. Arbit Blato name Venecijoje. Gautos N. Arbit Blato kolekcijos paroda
bus surengta rudenį Vilniuje, naujame Vytauto Kasiulio dailės muziejuje (Goštauto g. 1). 

N. Arbit Blato namas Venecijoje buvo keturių aukštų. Iš jo balkono atsiveria puikus vaizdas į pačią Ve-
necijos širdį – Šv. Morkaus aikštę. Pirmajame namo aukšte buvo dailininko dirbtuvė su puikia šviesa, kuri
krisdavo per ypač aukštus langus. – 3 psl.

Vilnius – Garsus išeivijos lietuvis vers-
lininkas Juozas Kazickas birželio 5 d. pra-
vėrė savo įspūdingos rezidencijos Vilniuje
duris – čia buvo pristatyta jo atsiminimų
knygos ,,Vilties kelias” papildyta nauja laida
(,,Vilties kelias: po dešimties metų”). Sve-
čiai dar kartą galėjo įsitikinti – prieš dvylika
metų J. Kazickas sukūrė tikrą stebuklą, jis
sugebėjo laiką pasukti 200 metų atgal. Šalia
Vilnių puošiančių Lietuvos didikų Chodke-
vičių, Radvilų rūmų, šis namas, pavadintas
daktaro Juozo Kazicko rezidencija, be abe-
jonės, taps Lietuvos istorine vertybe.

,,Šiandien ši rezidencija Šv. Jonų gat-
vėje visiškai atitinka XIX a. pradžios lietu-
viškų dvarų stilistiką. Tad šiai rezidencijai
– 200 metų. Pačioje senamiesčio širdyje re-
konstruotas namas jau tapo legenda”, – teigė
architektas profesorius Vytautas Nasvytis.

Neseniai 95-metį atšventęs mecenatas
dr. J. Kazickas šiuos namus statė su meile. Ir
iš meilės vienai moteriai, jau Anapilin iš-
keliavusiai savo žmonai Aleksandrai. 

,,Lietuvos ryto” ir ELTA info

Pristatyta J. Kazicko prisiminimų knyga

Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys džiaugiasi  Vilnių  pa sie -
 kusia  Arbit Blato skulptūrų ir paveikslų dovana Lietuvai. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Leidykla ,,Tyto alba” ir Kazickų šeima surengė Juozo Kazicko prisiminimų
knygos ,,Vilties kelias: po dešimties metų” pristatymą. 
Dai   niaus Labučio (ELTA) nuotraukoje – Jū ratė Kazickaitė.

Arbit Blato skulptūrų 
ir paveikslų dovana
Lietuvai

Arbit Blato ,,Gatvės dainininkas” iš Kurt Weill ir
Bertolt Brecht ,,Operos už tris skatikus”.



Per Devintines, Švč. Kristaus
Kūno ir Kraujo šventę, iškilmin-
gai pagerbiame Eucharistijos

slėpinį. Šiemet sukanka 750 metų, kai
Bažnyčioje buvo įvesta ši iškilmė, sie-
kiant atnaujinti tikėjimą į realų Jėzaus
buvimą duonos ir vyno pavidalais. De-
vintinės skirtos šiai Dievo meilės pa-
slapčiai apmąstyti. Šitai darome, daly-
vaudami Devintinių procesijoje bei Mi-
šiose, adoruodami Eucharistiją ir priimdami ją kaip
gyvybės Duoną.

Devintinių procesijoje su Švč. Sakramentu
ėjome Kauno gatvėmis. Kristus mus vedė, o mes se-
kėme paskui jį. Popiežius Pranciškus pakvietė, kad
viso pasaulio katedrose Eucharistija būtų pagerbta
adoracija. Vienu metu visame pasaulyje milijonai ti-
kinčiųjų dėkojo Dievui už Eucharistijos dovaną.
Visa tai yra mūsų meilės atsakas į Dievo meilę, ku-
rią patyrėme per jo auką ant kryžiaus ir nuolat pa-
tiriame švęsdami Eucharistijos paslaptį.

Apaštalas Paulius, pasakodamas apie Eucha-
ristinės aukos įsteigimą, pabrėžia, kad tai buvo pa-
daryta naktį, kai Jėzus buvo išduotas. Žmogus iš-
duoda savo Viešpatį, kad Jis būtų nužudytas, bet
Viešpats nesiliauja mylėti žmogaus, nors šis ir būtų
skaudžiai morališkai puolęs. Ne tik myli, bet ir lieka
Eucharistijoje duonos ir vyno pavidalais, kad kiek-
vienas galėtų pasinaudoti Jo aukos vaisiais. Nuo
šios Paskutinės vakarienės  akimirkos visuomet,
kai švenčiamos Mišios, minima ir sudabartinama
Viešpaties auka. Švenčiama bekraštė Dievo meilė.

Evangelija pasakoja apie išalkusios ir pavar-
gusios minios stebuklingą pamaitinimą. Šis pasa-
kojimas primena ne tik anuomet įvykusį stebuklą,
bet ir per šimtmečius keliaujančią Dievo tautą, tai
yra mus, tikinčius žmones, kurie sutinkame aibes
sunkumų, pavargstame ir esame reikalingi pastip-
rinimo. Kaip gera žinoti, kad Viešpats Eucharisti-
nėje aukoje ir puotoje laukia mūsų ir nori būti
mums atrama.

Tačiau su Eucharistija ne kartą apsiprantame
ir nejuntame tos jėgos ir šviesos, kurią spinduliuoja
šis meilės sakramentas. Dievas, mus be galo mylė-
damas, kartais leidžia akivaizdžiai pajusti palai-
mingą Eucharistijos jėgą. Aš pats palaimingą Eu-
charistijos veikimą labiausiai išgyvenau, aukoda-
mas Mišias KGB kalėjime. Laukiau teismo ir tikė-
jausi gauti nemažą bausmę. Visam gyvenimui išliko
atmintyje, kai pirmą kartą aukojau Mišias kalėjimo
kameroje ant kalinio spintelės, be liturginių dra-
bužių, vietoj taurės buvo tik plastikinis indelis, o
vietoj įprasto vyno – tik truputis savadarbio vyno iš
razinų sulčių. Tačiau tai nesukliudė, bet veikiau
padėjo suvokti, kad ir čia, kalėjimo kameroje, yra ir
veikia Dievas, todėl jokia represinė struktūra yra
nepajėgi ką nors padaryti, jei to nebus Viešpaties
leista. Sunkiomis sąlygomis lengviausia suvokti,
kokia palaima, kad su tavimi yra Viešpats, kuris
tave myli ir gali išvesti per visus gyvenimo labirin-
tus. Jėzus, gyvenantis Švenčiausiajame Sakra-
mente, yra didelė dovana mums, žemės keleiviams.  

Po pirmųjų Sekminių, kai apaštalai pradėjo
skelbti Evangeliją ir kurti krikščionių bendruome-
nes, jiems svarbiausia buvo Eucharistija. Krikščio-
nys dažnai rinkdavosi melstis, klausydavosi Dievo
žodžio ir švęsdavo Eucharistiją. Dažnai antrą kartą
jie jau nesugrįždavo švęsti Eucharistijos, nes bū-
davo įkalinti ar net nužudyti. Šitaip buvo ne tik pir-
maisiais amžiais, tai vyksta ir dabar islamo bei ki-
tuose kraštuose, kur ekstremistai degina bažnyčias
ir žudo krikščionis.

Ačiū Dievui, mūsų jau niekas ne-
žudo, ir apie kruvinus persekiojimus
galima pasiskaityti tik internete ar is-
torijos vadovėliuose. Tačiau kol mes
keliaujame šios žemės keliais, niekuo-
met neturėsime išorinės ramybės. Kei-
čiasi tik prievartos formos, bet nesi-
keičia antikristinės nuotaikos. Dabar-
tiniu metu iš pačių švenčiausių dalykų
išsityčiojama ne mažiau, kartais net

daugiau, nei tai buvo daroma sovietmečiu. Nepri-
simenu, kad gūdžiais okupacijos metais būčiau gir-
dėjęs, jog pionieriai mėšlu drabsto Kristaus pa-
veikslą, kaip tai buvo daroma laisvos Lietuvos te-
atro scenoje, o bandžiusieji taikiai protestuoti buvo
išjuokiami kaip tamsūs žmonės, nesuvokiantys gi-
liausios spektaklio prasmės. Pastaruoju metu ES
aukštų pareigūnų apsilankymas Lietuvoje aiškiai
priminė, kad ateityje dėl savo įsitikinimų mes tikrai
neturėsime ramybės. 

Dievo Kūno ir Kraujo šventė siekia įspausti į
mūsų sąmonę ne tik gilų Dievo meilės suvokimą, bet
ir primena, jog turime realią Viešpaties pagalbą,
tik reikia ja pasinaudoti. 

Popiežius Pranciškus kalba: „Viešpats mums
dalija duoną, kuri yra jo Kūnas, dovanoja mums
save. Mes jaučiame Dievo solidarumą su žmogumi,
solidarumą, kuris nesibaigia ir nesiliauja mūsų ste-
binęs: Dievas yra mums artimas, savąja Kryžiaus
auka jis nusižemina iki mirties tamsos, kad mums
padovanotų gyvenimą. Jis nugali blogį, egoizmą ir
mirtį. Jėzus mums dovanoja save Eucharistijoje,
eina su mumis tuo pačiu keliu, tampa mums
maistu, tikruoju maistu, kuris palaiko mūsų gy-
vybę ir tuomet, kai keliauti sunku, kai kliūtys lėtina
mūsų žingsnius. Eucharistijoje Viešpats leidžia
mums eiti jo keliu, tarnavimo, dalijimosi, dovano-
jimo keliu. Jei dalijamės, tuomet tas nedaug, ką mes
turime ir kas mes esame, tampa turtu, nes Dievo ga-
lia, kuri yra meilė, paliečia mūsų skurdą ir jį per-
keičia.” 
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ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

RŪTA KANCLERYTĖ

Noriu papasakoti apie mūsų na -
mų bičiules iš Lietuvos Duk-
terų drau gijos (LDD) iš Los

Angeles. Jos – mūsų gerosios rūpinto-
jėlės. Tai to kius žodžius galime apie
jas pasakyti, matydamos, kaip kruopš -
čiai ir su di dele meile jos atsiunčia
mums dra bužių, patalynės, įsigilina į
visus mū sų vargus ir rūpesčius. Labai
smagu, kad yra žmonių, kurie visada
ištiesia pagalbos ranką, ne tik padė-
dami fi nan siškai, bet ir palaikydami,
padrą sindami, išklausydami.

Kiekvieną pavasarį kaip bran-
giausių giminių laukiame viešnių iš
Los  Angeles: Ingridos Jodelės, Regi -
nos Gasparonienės, Vilijos Kišonie -
nės, Darijos Frančesko, Genovaitės
Ža liūnas. Vaikai su nuostaba klausosi
jų pasakojimų apie Ameriką, jos
gamtą, apie sutiktus žmones. Mote rys
kantriai ne tik pasakoja, bet ir žemė-
lapyje parodo, koks ilgas kelias iki
mūsų. Klausant tų pasakojimų, ne vie-
nas vaikas svajonėse išvysta kal nus,
palmes, vandenyną ir žmones, ren -
giančius šventes, gaminančius lietu-

viškus patiekalus, renkančius pinigus
mums padėti. Lietuvos Duk terų drau-
gija ne vienerius metus remia mūsų
projektus. Jų dėka kiek vieną vasarą
išvežame vaikus prie jūros. Į mūsų na-
mus atvyksta patyrę prievartą, ap-
leisti, neprižiūrėti. Jų pa saulis nere-
tai apsiriboja tik savo kaimu, nes dėl
tėvų alkoholizmo, ne darbo, pinigų trū-
kumo jie niekur ne išvažiuoja. Atrodo,
kad šiais aukš tųjų technologijų lai-
kais jau nieko niekuo negalima nu-
stebinti, bet kiek vienais metais būna
vaikų, kuriems kelionė prie jūros pri-
lygsta stebuklui. Smagu matyti jų žė-
rinčias akis, pirmą kartą įbridus į
vandenį ar ra dus smėlyje gintaro ga-
balėlių.

Šios LDD moterys jautriai pa -
žvelgia į vaikų problemas ir padeda
jas spręsti. Būna sudėtinga, kai, su -
laukę pilnametystės, vaikai turi pa -
likti mūsų namus ir pradėti gyventi
savarankiškai. Turbūt visi sutiks, kad
šeimoje vaikas lieka vaiku iki pensi-
jos, tėvai juo rūpinasi, palaiko
džiaugsmo ar sunkią akimirką. Mūsų
vaikai, sulaukę 18 metų, jau privalo
būti suaugę, mokėti planuoti savo biu -

džetą, prisiimti atsakomybę už savo
sprendimus. Bet ne visada jiems pa-
vyksta apskaičiuoti ir paskirstyti pi-
nigus taip, kad jų užtektų visam mė-
nesiui. Neretai pritrūksta pinigų vais-
tams susirgus ar kambario nuomai.
LDD paramos dėka mes ga-
lime vaikams padėti įsikurti,
juos pas ka tinti, nupirkti vais -
tų ar pasveikinti svarbiomis
progomis. Tai leidžia vai kams
pasijausti svarbiems ir reika -
lin giems. Labai dažnai mes,
vaikų na mų darbuotojai, esa -
me vieninteliai žmonės, ku-
riems šie vaikai rū pi. Dabar
šiuo rūpesčiu su mumis dali-
nasi ir Lietuvos Dukterys.
Šios mo te rys pade da vaikus
paruošti mokyklai, išpildo jų
kalėdines svajones. O kitą va -
sa rą planuojame pasivažinėti
traukiniu, nes net ir tokia  ke-
lionė  dau geliui  vai kų yra ma-
tyta tik per televizorių.

Džiaugiamės ir didžiuoja-
mės drau gyste su Lietuvos
Dukterimis. Švelniai ir atvira
širdimi atiduoda mas gerumas

yra tarsi mažos sėklos, iš kurių išau-
gantys žiedai praskaidrina mūsų gy-
venimą. Ačiū Lietuvos Dukterų drau-
gijai už spalvas mūsų kasdienybėje.
Sėkmės, stiprios svei ka tos ir Dievo pa-
laimos bei globos joms linki Paparčių
Šv. Juozapo vaikų globos namų vai-
kai, darbuotojai ir direktorė.

Rūta Kanclerytė – Paparčių Šv.
Juozapo vaikų namų direktorė.

Kaišiadorių raj., Lietuva

Mūsų gerosios rūpintojėlės iš Los Angeles

Paparčių Šv. Juozapo vaikų namų jaunimas.



Daugelį savo namo durų meni-
ninkas buvo ištapęs Venecijos vaiz-
dais. O trečiajame aukšte esančioje
svetainėje jis sukūrė įspūdingą
freską. Ant svetainės sienos atsirado
jaukios Paryžiaus kavinukės vaizdas. 

Po N. Arbit Blato mirties šeimai
nusprendus parduoti namą dalis ten
sukauptos kolekcijos atkeliavo į Vil-
nių. Kartu su paveikslais bei skulptū-
romis Lietuvą pasiekė ir dailininko
ištapytos durys. 

,,Štai šiuos laivus mes labai norė-
jome parsivežti į Vilnių, tačiau daili-
ninko žmona ir sūnus buvo nusprendę
geriausius kūrinius sukaupti šeimos
fonde, taigi jie iš Venecijos iškeliavo į
New York. Todėl ypač smagu matyti,
kad apsukę pusę pasaulio jie vis dėlto
atsidūrė Lietuvos dailės muziejuje”,
– džiaugėsi V. Kavaliauskas. 

Po įspūdingo Arbit Blato dovano-
tos kolekcijos pristatymo Nacionali-
nėje dailės galerijoje 2011 metų vasarą
Lietuvos dailės muziejui buvo per-
duotos dailininko skulptūros ir pa-
veikslai, sukaupti dailininko name ir
dirbtuvėje Venecijoje. 

Paskutiniam žingsniui Arbit
Blato šeimą – našlę Reginą Resnik ir
įsūnį Michael Davis – pastūmėjo ži-

nia apie Lietuvos pirmininkavimą Eu-
ropos Tarybai ir kad ta proga Lietuva
pristato savo kultūrą Europos bendri-
jai. Dailininko artimieji buvo sukaupę
neliečiamą ,,šeimos fondą” – geriau-
sius A. Blato kūriniai iš jo Paryžiaus
ir Venecijos laikotarpių. Tai dar dai-
lininko jaunystėje, tik atvykus iš gim-
tojo Kauno, tapyti Prancūzijos šiau-
rės ir pietų kampeliai, Strasbūro,
Briuselio, Amsterdamo vaizdai, neuž-
mirštami Venecijos kanalai. 

2012 m. pabaigoje R. Budrį priė-
musi Regina Resnik pasakė, kad ,,pats
Dievas prisakė parodyti atvykstan-
tiems aukštiesiems europiečiams, ko-
kią Europą matė Lietuvos dailininkas
Arbit Blatas”. Todėl planuojama, kad
šį rudenį dovanoti Arbit Blato pa-
veikslai su Europos vaizdais bus pa-
rodyti specialioje parodoje – Lietuvos
pirmininkavimo Europos Sąjungos
Tarybai kultūrinėje programoje. R.
Resnik ir M. Davis informavo R. Bud -
rį, kad paveikta tikrai didelio dėmesio
Kaune gimusio tapytojo ir skulpto-
riaus kūrybai šeima nusprendė per-
rašyti testamentą ir visus New York
bute ir studijoje likusius A. Blato dar-
bus neatlygintinai perduoti Lietuvos
valstybei. 

* * *

Atkelta iš 1 psl.
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SAULIUS KUPRYS

JAV Imigracijos įstatymo reforma
šiomis dienomis aktyviai svars -
toma JAV Kongrese bei plačiai

ko mentuojama krašto žiniasklaidoje.
Čikagos Prekybos rūmai (Chicago -
land Chamber of  Commerce) gegužės
24 d. Aon dangoraižyje Čikagos centre
suruošė simpoziumą tuo klausi mu.
Dalyvavo senatorius Ri chard Durbin,
JAV Kongreso narys Bill Foster, JAV
Prekybų rūmų (US Chamber of  Com-
merce) atstovas Cholly Smith ir Čika-
gos Prekybos rūmų viešosios politi-
kos komiteto pirmininkas Mark Sie-
gel. Visi daly viai pasisakė, kad reikia
kuo griež čiau reformuoti imigracijos
įstatymą, kuris, jų manymu, iš esmės
yra ne teisingas ir kenkia JAV ūkio
vystymuisi. 

Šiuo metu JAV Kongresas svars to
įvairius siūlymus, galinčius pa keis ti
dabartinį neteisingą ir kraštui kenks-
mingą imigracijos įstatymą. Senate
yra susidariusi ,,Aštuntukų gau ja”
(angl. Gang of  Eight) – keturi respub-
likonai ir keturi demokratai, bandan-
tys rasti saliamonišką spren dimą, ku-
riam galėtų pritarti tiek res pub -
likonai, tiek demokratai. Tarp de mo -
kratų – sen. Richard Durbin, o respub -
likonų — kubiečių kilmės Florida
vals tijos senatorius Mark Rubio. Jų
susitarimo pagrindu JAV Senato tei-
singumo komitete buvo neseniai pa-
tvirtintas visapusiškai perredaguotas
įstatymas. 

,,Aštuntukų gaujos” dalyvis se na -
torius Durbin plačiai apibūdino jo re-
miamą  kompromiso susitarimą. Jis
paminėjo, kad S. 744 įstatymas, paten-
kins verslo ir įmonių po reikius, ka-

dangi jis įgalins samdyti kvalifikuo-
tus darbuotojus, taip pat spręs JAV
pietinio pasienio saugumą, susijusį su
nelegalia imigracija iš Mek sikos. Se-
natorius pareiš kė, kad JAV ekonomi-
nei plėtrai imigrantai yra gyvybiškai
svarbūs, ypatingai Ame ri kos Vidurio
Vakarų miestuose. Jis teigė, jog imig-
racija šitoje krašto da lyje yra pagrin-
dinis ekonominis variklis. 

Kongreso narys Bill Foster savo
pranešime sakė, kad imigracijos re -
forma yra svarbi, kadangi tik tada bus
aiškiai nustatytos taisyklės, ku  rio  mis
įmonės galės legaliai vado vautis –  t. y.
,,žaisti pagal taisykles”, nepažeidžiant
įstatymų. 

Čikagos prekybos rūmų atstovai
pareiškia, jog jie remia Washington,
DC pastangas įvykdyti  visapusišką
imigracijos reformą. Anot šios orga-
nizacijos atstovo Mark Segal, imigra-
cijos reforma yra raktas į Čikagos sėk-
mingą ekonominę ateitį.

Savo ruožtu JAV Prekybos rūmų
(US Chamber of  Commerce) atstovas
Cholly Smith nurodė, kad siūlomas
įstatymas įgalins svarbius pokyčius,
ypatingai įvedant vadinamą ,,E-Ve -
rify” sistemą, kuri apsaugos darbda -
vius ir užtikrins, kad darbo ieškanty-
sis tai daro teisėtai. Jis taip pat paste-
bėjo, kad šis daugiaplanis imigracijos
įstatymas yra ypatingas tuo, kad jį re -
mia ne tik verslo atstovai, bet ir dar-
bininkų unijos. 

Pranešėjai nurodė, kad įstatyme
numatytas į pilietybę vedantis gyven-
tojų įteisinimas gali užtrukti iki 13
metų. Dėl paties įstatymo – sen. Dur -
bin optimistiškai teigė, kad jis Senate
gali būti priimtas net šiais metais.

Pasitarime dalyvavo lietuvių at -
stovai: garbės konsulas Stanley Bal -
zekas, kuris šiuo metu yra Lie tuvių
Prekybos rūmų pirmininkas, ir Ame -
rikos Lietuvių Tarybos (ALT) pirmi -
ninkas adv. Saulius Kuprys.

Imigrantų amnestija – šiais metais?
Čikagos verslininkai remia imigracijos reformą

Senatorius Dick Durbin ir JAV Kongreso narys Bill Foster praneša apie siūlomas imigra-
cijos įstatymo reformas.

Naujas imigracijos
įstatymo projektas
siūlo  amnestiją ir
žalias korteles

Šiais metais senatoriai Chuck
Schumer, John McCain, Dick Dur-
bin, Lindsay Graham, Bob Me-
nendez, Marco Rubio, Michael
Bennet ir Jeff  Flake pristatė S.774
įstatymą, įvar dintą „Pasienio sau-
gumo, ekonomi nių galimybių ir
imigracijos moder nizavimo aktu”.
Jei įstatymas bus priimtas, jis su-
teiks amnestiją maždaug 12 mili-
jonų asmenų, kurie dabar ne -
legaliai gyvena JAV; priims  šim-
tus tūks tančių naujų žemės ūkio ir
že mos kvalifikacijos svečių dar-
buotojų ir gerokai padidins teisė-
tą imigraciją.

Įstatymas įgalina bendrą
amnes tiją, kuri leis Krašto Sau-
gumo Depar tamentui (Department
of  Homeland Security – DHS) su-
teikti teisinį statusą –  gyventojas
įgis ,,registruoto lai kino imigran-
to” (Registered Pro visional Im-
migrant – RDI) statusą. Šis statu-
sas bus suteiktas nelega liems už-
sieniečiams, kurie gyveno Jung-
tinėse Amerikos Valstijose iki 2011
m. gruodžio 31 d. Antra amnestijos
nuostata, vadinama ,,DREAM”
įstatymu, leis Krašto saugumo de -
partamentui išduoti žalias korteles
už sie niečiams, kurie atitiks tam
tik rus reikalavimus ir kitas nu-
matytas sąlygas. – S. K.

Arbit Blato skulptūrų ir paveikslų
dovana Lietuvai

Arbit Blatas (tikrasis vardas Ne-
emija Arbitblatas) gimė 1908 m.
Kaune, kūrybinį kelią pradėjo gimti-
nėje ir pratęsė jį Berlyno, Drezdeno ir
Miuncheno mokyklose. Vėliau gyveno
ir kūrė Prancūzijoje, Italijoje ir JAV,
mirė 1999 m. New York. 

Būdamas tikras pasaulio kultūri-
nės aristokratijos veikėjas, dailinin-
kas didžiavosi savo lietuviška kilme,
niekada neužmiršo lietuvių kalbos.
Kartu su žmona 1975 m. ir 1988 m. Ar-
bit Blatas lankėsi tėvynėje. 

Vyriausybė 2011 m. skyrė papil-
domų lėšų Lietuvai dovanojamos gar-
saus dailininko A. Blato dailės kūri-
nių kolekcijos daliai iš Venecijos par-

gabenti. Tais pačiais metais Naciona-
linėje dailės galerijoje buvo surengta
dovanotos kolekcijos dalies kūrinių –
tapybos paveikslų ir skulptūrų paroda
,,Arbit Blatas. Sugrįžimas į tėvynę”. 

Vyriausybė yra patvirtinusi ir do-
vanojamų JAV dailininkų litvakų pa-
saulinės vertės kūrinių pristatymo
Lietuvoje programą, kuriai įgyven-
dinti skiriama daugiau kaip 100 tūkst.
litų iš Privatizavimo fondo lėšų. Pa-
gal šią programą numatyta A. Blato
kolekcijos, kurioje yra daugiau kaip
300 meno kūrinių, tolesniam ekspo-
navimui pritaikyti Žydų muziejaus
patalpas Vilniuje, Pylimo gatvėje. 

Arbit Blato šeima visus dailininko darbus neatlygintinai perdavė Lietuvos valstybei. 
Gedimino Savicko (ELTA) nuotr.
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TELKINIAI

Ankstų, saulėtą gegužės 11 d. ry tą
išvažiavau į tolimąją Indianą, ap-
lankyti Indianapolio lituanis ti nę

mokyklą (ILM). Nežinojau nei ko tikėtis,
nei ką pamatysiu. Nuvažiavus į mokyk -
lą, mane pasitiko besišypsantys veidai
ir nuostabiai šilti žmonės. Atrodo, kad
kuo ma žesnis lietuvių telki nys, tuo dau-
giau dvelkia šiluma ir darnumu. Visi
dirbo, puošė, tvarkė salę, kad mokinu-
kams bū tų smagu ir gražu. Tą dieną mo-
kykloje vyko Mo tinos dienos paminėji-
mas ir mokslo metų užbaigimas. Prog-
rama bu vo pra dėta mokinukų sveikini-
mais, dai nomis ir  eilėraščiais mamy-
tėms. Po to vyko mokslo metų užbaigi-
mas. Jį pradėjo mokyklos direktorė Inga
Paegle. Direktorė dėkojo svečiams už da-
lyvavimą, o visiems mokytojams bei tė -
ve liams už pagalbą per mokslo metus.
Svajonė Kerelytė JAV LB Vi durio Vakarų
apygardos vardu pa dėkojo Indianapolio
apylinkei (pirmi ninkė Sigita Nusbaum)
ir Indiana polio lituanistinės mokyklos
ad mi nis tracijai bei mokytojams ir mo -
ki niams už tokį didelį įnašą į JAV Lie -

tuvių Bendruomenę ir palinkėjo to liau
gražiai ir darniai dirbti. Tėvų ko miteto
pirmininkė Aleksandra Gra žytė-Simona -
vičienė padėkojo  mo kyklos direktorei
už gražų vadovavi mą, mokyklai įteikė
jai gėlių puokštę ir visiems palinkėjo
gra žios vasaros. Po iškil mingos dalies vi -
si vaišinosi puikio mis ir gausiomis
mamy čių sunešto mis vaišėmis.

Indianapolio lituanistinėje mo kyk -
loje mokosi 28 mokiniai, dirba 12 moky-
tojų. Visi mokytojai baigę pedagogikos
mokslus ir yra savo srities ži novai. Mo-
kyklos patalpos gražios, erdvios ir labai
palankios darbui. Sma gu stebėti, kaip
nedidelis bendruomenės būrelis gražiai
dirba. Jie – tikras spindulėlis Indianapo -
lio kam  pelyje. Visi turėtų imti pavyzdį iš
šios apylinkės. Linkiu Indianapolio apy-
linkei ir Indianapolis lituanisti nei mo-
kyklai toliau būti tokiu gra žiu ir šiltu
pavyzdžiu bei darniai ir su maniai dirbti.

Svajonė Kerelytė
JAV LB Vidurio Vakarų 

apygardos valdybos atstovė švietimui

REGINA GASPARONIENĖ

Pavasaris, atrodo, išjudino
grupes veikti, todėl tos lyg
lenktyniaudamos kvietė į

įvairiausius rengi nius. Jų tokia
gau sybė, kad buvo sunku ir su-
spėti, o kartais ir kišenė nelabai at-
laikė. Balandžio viduryje vyrų an -
samblis „Tolimieji aidai” vieną
šeštadienį sukvietė į popietės kon-
certą. Kaip buvo rašoma progra-
moje, po labai sėkmingų koncertų
Hartford ir Boston, jie panoro pa-
sidalinti savo dainavimo grožiu
su mumis. Apie grupės me ninį ly -
gį pasako faktas, kad visi dai ni nin -
kai kartu yra ir solistai: Linas Po-
likaitis, Erikas Petraitis, Stepas
Puo džiūnas, Aleksas Vilkas, Vikto -
ras Ralys, Danius Ane lauskas, Vir-
gis Kasputis ir Tauras Rad venis.
Apie koncerto meninį lygį pasaky -
siu tik savo nuomonę. Kažin ar mū -
suose kada nors yra buvęs tokio
puikaus susidainavimo, atlikimo,
turi nio ir jausmo ansamblis. Tyliai
gie dant „Esi Dangau” (D. Polikai-
čio mu zika, B. Brazdžionio eilės) ir
„Šiaurės pašvaistė” (S. Sodeikos
muzika, B. Brazdžionio eilės) mū -
sų širdys kartu raudojo su žo-
džiais: „Suklupęs prie namo
slenksčio pelenų”)... Šiam an-
sambliui reikia dėkoti ne tik už jų
meilę ir pasiaukojimą lietuviškos
dai nos menui, už sunkias repeti-
cijas, bet ir už neregėtai kilnų
tiks lą, kurį jie įvykdė, paskyrę
koncerto lėšas dviejų iški lių vi-
suomenės veikėjų – garbės kon-
sulės Daivos Navarrette ir Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės pir-
mininkės Danguolės Navickienės –
veiklai pa remti. Tai daug pasako
apie šio an samblio siekių taurumą.

Pačioje balandžio pabaigoje
Lie tuvos Dukterų draugija pa-
kvietė vi sus į pavasario puotą.
Ant parapijos sienų kabėjo didelės
nuotraukos, ku riose paprastų Lie-
tuvos žmonių veidai: senučių, gy-
venančių Rumbonių seselių išlai-
komuose namuose, Vil niaus kū-
dikių namų vaikučiai, sulipę ant
Draugijos pirmininkės Vilijos Kir -
šonienės kelių, Paparčių vaikų
na mų auklėtiniai ant Draugijos
nu pirktų dviračių, Raseinių vaikai
su negalia ir  t. t. Puotos pra džioje
abi kopirmininkės – Darija Žaliū -
naitė-Francesco ir Vilija Kiršonie -
nė – supažindino su praeitų me    tų
Draugijos  veikla. Draugija rū pi na -
si tuo, kuo Lietuvos valdžia nega-
li pasirūpinti, kad globos namų
vaikai jaustųsi taip pat, kaip vai-
kai, gyvenantys šeimose. Pernai
abie jų pirmininkių rūpesčiu Pa -
par čių ir Rumbonių vaikams buvo
nu pirkti dviračiai, kad galėtų ruoš-
ti ekskursijas po apylinkes ir da-
lyvauti mokyklos užklasinėje veik-
loje. Baigusiems vi duri nę mo kyklą
vaikams yra sukurtas pagalbos
fondas: surasti butą, kur gyventi;
duoti sti pendiją besimokantiems
studentams. Taip pat buvo at-
kreiptas dėmesys į darbuotojus,

nuo kurių svei katos ir jautrumo
priklauso vai kų fizinis, psichinis
ir moralinis augimas. Drau gijos
darbščioji bitelė Genovaitė  Ža -
liūnienė praeitais me tais suruošė
ir pasiuntė į vaikų na mus beveik
90 siun tų naujos avalynės, naujos
pata lynės, suaukotų dra bužių.
Draugija taip pat rūpinosi šeimo-
mis, kurios turi priėmusios au-
ginti vaikus.

Po trumpo filmo į sceną buvo
pa kviestas pianistas-virtuozas Ru-
dolfas Budginas. Koncertas „Mu-
zikos galia” visus pavergė ne tik
meninin ko tobulu atlikimu, bet
ir jo mokė jimu  bendrauti su klau-
sytojais. Skambinda mas Bach, Be-
thoven, Vivaldi, Chopin atlikėjas
aiškino apie kompozitorius, jų sti-
lius. Esame dėkingi R. Budginui už
jo meną, pasidalintą su mumis.
Drau gijos puo ta ir koncertas  pa-
sisekė.

Lietuvių radijo valandėlės „Li -
thuanian Melodies” klubo metinis
su sirinkimas vyko jau gegužės
pra  džioje. Gausiai susirinkusius
klubo narius pasveikino pirmi-
ninkė Graži na Grinkevičienė, pa-
dėkojusi už pa ramą radijo veiklai.
Buvo padėkota daug metų radiju-
je dirbusiai Ge novaitei Plukienei,
o taip pat bu vu siai pranešėjai An-
gelei Nelsienei. Klu bo sekretorė
Lina Dargytė perskaitė praeitų
metų veiklos proto kolą, po to su-
sirinkimas išklausė iž di ninkės Ni-
jolės Kajotienės finansinę atas-
kaitą. Praėjusiais metais išlaidų
turėta 3,300 dol. daugiau nei paja-
mų. Ypač daug kainuoja radijo
stotis – per 500 dolerių per mėne-
sį. Valdyba deda visas pastangas,
ieškant daugiau na rių, mėgina
kreiptis į fondus pagalbos, kalbina
organizacijas ir grupes teikti skel-
bimus. Radijo valandėlė vi sada
talkino ir ateityje padės gru pėms
ir organizacijoms, garsinti  visus
be išimties renginius, nesvarbu, ar
už tai bus atlyginta ar ne.

Atėjus metui rinkti naują val-
dybą, buvo pasiūlyta perrinkti tą
pačią val dybą, į kurios sudėtį įei-
na: Gražina Grinke vičienė, Nijolė
Kajotienė, Kęstutis Reivydas, Ro-
landas Žukauskas, An gelė Nelsie-
nė, Lina Dargytė, Lina Kajotienė ir
Ona Katilienė. Valdyba dėkojo vi-
siems, tą dieną parėmusiems radi -
jo laidas: Aldonai Venckūnienėi,
Ema nueliui Jarašūnui, Angelei ir
Ro naldui Nelsams, Antanui ir Da-
lilei Po likaičiams, Janinai Miko -
lajūnie nė, Juzefai Jokūbonienei
ir Rim tau tui  Dabšiui. 

Prie kavutės nariai kal bėjosi
ir visi pritarė minčiai, kad išlai-
kyti šį klubą, kuris yra išvaręs gi-
lią kultūrinę vagą Los Angeles
lie tu vių visuomenėje, yra visų
atsako mybė.

EDVARDAS ŠULAITIS

Pirmąjį birželio mėnesio sekma-
dienį po kun. dr. Kęstučio Trimako
atnašautų šv. Mišių Šv. Antano pa-

rapijos bažnyčioje Cicero lietuviai vėl
rinkosi į jiems skirtą kambarį, kur tu-
rėjo progos pabendrauti ir išgirsti nau-
jienas bei pranešimus.

JAV LB Cicero apylinkės pirminin -
kė Birutė Zalatorienė pranešė, kad bir-
želio 16 d. po lietuviškų pamaldų bažny-
čioje kavutės kambaryje bus pagerbti į
Sibirą išvežti ir ten kentėję bei žuvę
mūsų tautiečiai. Žadama, jog bus ir me-
ninė  programa.

Taip pat buvo kalbėta apie JAV LB
Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimą,
vykusį PLC, Lemont, gegužės 31 d. Cice -
ro bendruomenė čia buvo gausiai atsto-
vaujama. Apie tai pranešė B. Zalatorienė
ir Milda Šatienė. Tame suvažiavime buvo
pagerbti žymesni apygardos bendruome -
nininkai. Kadangi buvęs ilgametis Ci-
cero LB apylinkės pirmininkas Mindau-
gas Baukus tame suvažiavime nedaly-
vavo, jam skirtą Padėkos raštą į Cicero
atvežė ir įteikė B. Zalatorienė.

Iš trumpų atostogų California grįžu -
si Aldona Zailskaitė papasakojo apie savo
nuotykius skrendant oro balionu, kas jai
paliko neišdildomą įspūdį.

Išsamų finansinį pranešimą padarė
18 metų sekmadieninei kavinei vadova-
vusi ir neseniai iš šio posto pasitraukusi
Mėta Gabalienė. Ji pateikė ataskaitą,

kiek per tą laiką turėta pajamų bei išlai -
dų, kokiems asmenims bei organizaci-
joms buvo skirtos aukos. Daugiausiai pi-
nigų paaukota Šv. Antano parapijai, ne-
mažai ir tautiečių sekmadieniniuose su-
sibūrimuose apsilankiusiems kunigams
iš kitų vietovių (daugiausia – Lietuvos).

Gaila, kad kavinės lankytojų skai-
čius vis mažėja, tad ir pajamų, tikėtina,
ateityje bus mažiau. Džiugina bent tai,
kad ši tradicija yra tęsiama.

.

Los Angeles, CA

Mūsų visuomenės 
kultūriniai renginiai

Indianapolis, IN

Indianapolio spindulėlis

Naujienos iš Šv. Antano parapijos 

Mindaugas Baukus.
Jono Kuprio nuotr.

Cicero, IL

Svajonės Kerelytės nuotr.

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinėje svetainėje

www.draugas.org



DRAUGAS 2013 BIRŽELIO 8, ŠEŠTADIENIS 5

BRONIUS NAINYS

Julius  Širka neskubėjo rašyti dvejetuką
mo kiniui, jeigu jis nesugebėjo tiksliai at-
sakyti į klausimą,  iš kur ir kaip atsirado

sangrąžiniai veiksmažodžiai, juos žyminti da-
lelytė -si  ir kaip jie asmenuojami; kuris įvar-
džiuotinis būdvardis  yra pirmosios linksniuo-
tės, kuris – antrosios arba kuris dalyvis yra vei-
kiamasis, o kuris – neveikiamasis; tačiau jis ne-
gailėjo ,,kuolo” tokiam, kuris nežinojo, kur  ra-
šyti trumpąsias, ilgąsias, o kur nosines  ,,i” ar
,,u”. Taip pat, kas  sakinyje yra veiksnys, kas ta-
rinys ir ar reikia, ar nereikia juos skirti kable-
liu. Todėl tokie nusiteikimai, kas čia daugiau,
kas mažiau svarbu ir kam skirti daugiau, kam
mažiau mūsų lietuviškose mokyklose iš viso la-
bai mažai turimo laiko, lėmė jo sumanymą  „nu-
sikalsti”  JAV  LB  Švietimo tarybai ir šiek tiek
keisti jos nustatytą  mokymo programą. Gau-
siausios išeivijoje lietuviškos Kristijono Done-
laičio  mokyklos, vėliau dviejų – žemesniosios
ir aukštesniosios, direktoriui Juliui Širkai  rū-
pėjo ne tiek į savo auklėtinių galvas įkalti visas,
beje, vėliau greitai pamirštamas, taisykles, bet
kad jo vadovaujamas mokyklas baigęs, angliš-
kai kalbančios gyvenamos aplinkos bei jos mo-
kyklų įtaigojamas, jaunimas be  svetimo ak-
cento tartų lietuviškas raides, balsius ir prie-
balsius, skiemenis,  teisingai kirčiuotų žodžius,
rašydamas mokėtų sudaryti sklandžius saki-
nius. Žodžiu, kad jo mokytas lietuvis jaunuolis
mokėtų taisyklingai lietuviškai kalbėti,  sklandžiai
skaityti ir tiksliai rašyti, kai tos taisyklės jau seniai
bus iš galvų išgaravusios. Šalia to, Juliui Širkai rū-
pėjo ir jaunimo lietuviškas brandinimas: kad  visos
šiose mokyklose įgytos žinios nėra kokia nors jam
jėga įgrūsta prievolė,  bet savaime suprantami da-
lykai jo viso gyvenimo eigoje. Todėl nemažai dėme-
sio, taigi ir laiko, Kristijono Donelaičio mokyklos
skyrė ir tautiniam auklėjimui. Čia padėjo istorijos
pamokos, ypač dėmesiu lietuvių tautiniams bei
valstybiniams istoriniams vyksmams, įjungiant ir
Tėvynėje vykstančias kovas dėl  Lietuvos laisvės.
Mokiniai buvo supažindinami ir su išeivijos, stip-
riau –  Diplomatinės  tarnybos, Lietuvių Bendruo-
menės, VLIK’o, o taip pat ir religine  veikla.

Ar visa tai Juliui Širkai pasisekė? Ar jo užmo-
jai pasiteisino? Sakyčiau – taip, nes jis buvo sutelkęs
pajėgią, stropią, sugebančią, lietuviškai  tautiškai
nusiteikusią ir uoliai dirbančią mokytojų ir auklė-
tojų grupę. Ir geranorišką, nes greitai buvo paša-
lintas susipriešinimas su JAV LB Švietimo taryba,
ir darbas vyko darniai. Tačiau jis nebuvo lengvas,
dažnokai, o kartais net ypatingai, sunkus.

Žodelis ir apie tai.
Pirmiausia, kalbant apie mūsų lietuviškas mo-

kyklas – nesuprantu, kodėl mes jas pavadinome ir
dar tebevadiname lituanistinėmis – reikia įsisąmo-
ninti, kad jos nėra įprastinės, penkias savaitės die-
nas veikiančios, mokyklos, kurias lanko  ir visi iš-

eivių vaikai bei jaunimas. Mūsų lietuviškos mo-
kyklos veikia tik savaitgaliais, daugiausia šešta-
dieniais, nuo devynių ryto iki pirmos ar antros po
pietų. Taigi tik keturias – penkias valandas per sa-
vaitę. Ir tik reikia suvokti, ką ir kiek per tokį
trumpą laiką jas lankantiems mokiniams reikia iš-
mokti. Tuo labiau, kai jie jau penkias dienas ir po
daugiau valandų kasdien  yra ,,atvargę”  amerikie-
tiškose pradinio ir vidurinio lavinimo mokyklose,
kai tų mokyklų draugai  amerikiečiai savaitgaliais
yra laisvi ir gali užsiimti kitais, ypač mėgstamais
pramoginiais, dalykais. Koks vaikas, penkias dienas
mokyklos suole prasėdėjęs, į šį suolą norėtų sėsti ir
šeštą dieną? Su tokia padėtimi susiderinti mokyto-
jui irgi nelengva. Ypač kai ir jis pats pavargęs, nes
čia ateina po penkių sunkių darbo dienų duonai. Ir
darbuojasi savanoriškai, beveik be atlyginimo. Negi
galima  vadinti užmokesčiu  keliolika dolerių, beje,
dargi net ne tik už mokykloje praleistas valandas,
bet ir už laiką namie, kaip, pvz., tikrinimas mokinių
namų darbų, pasiruošimas pamokoms, mokytojų
posėdžiai, pasitarimai su tėvais, kuris kartais net
daugiau valandų pareikalauja. Direktoriui jų dar
daugiau – juk ne visų  tėvų vaikai klusnūs angeliu-
kai – o šalia pasitarimų ir posėdžių su kolegomis
mokytojais dar ir posėdžiai su ūkinius mokyklos
reikalus tvarkančiu tėvų komitetu. Girdėjau, kad di-

rektorius padėjo jiems telkti
lėšas ir mokyklos išlaikymui.
Ir Julius Širka taip triūsė net
35 metus. Kiek rasi me tiek
kantrybės turinčių lie tuvių?
Kol kas tik Julių Šir ką ir teži-
nau. Šalia to, ne visa da šis ke-
lias  buvo tik rožėmis klotas.
Teko Juliui ir „pipirų”  para-
gauti. Ypač iš kitų mo kyk lų
vadovų, mokytojų, kurie, taip
pat  kaip ir JAV LB  Švie timo
taryba, jo pakeitimams  ne-
pritarė.  

Tuo laiku vadovavau  JAV
LB Vidurio Vakarų apygardai,
buvau  jos  Švietimo komisijos
pirmininkas. Dėl tų pakeiti -
mų ir mudviejų nuomonės ne
visada sutapo. Julius buvo
kietokas ir nelengvai perkal-
bamas, tačiau, čia vėl  ypatin -
ges nis jo būdo bruožas, su juo
vi sa da buvo galima  tartis. Jis

pats ateidavo, kalbėdavo noriai, nors ir nepasi-
duodavo. Bet visada pokalbius baigdavome ge-
rai. Tad kas jį tokiu sunkiu keliu tiek ilgai
vedė? 

Į šį klausimą J. Širka atsakydavo lengvai:
tarnauju savo tautai. Ir tai buvo  tikrovė: jo lie-
tuvybė, begalinė lietuvių tautos meilė, tvirtas
užmojis siekti jos  laisvės ir valstybinės nepri-
klausomybės ir karštas noras visa tai įdiegti
mokyklose auklėjamam jaunimui. Ir tiesiog ži-
bėjo šis taurus lietuvis, pajutęs, kad jam tai da -
ry ti sekasi. Prisimenu jo kartu su artimaisiais
bendradarbiais paruoštoje ir išleistoje Kristi-
jono Donelaičio mokyklų istorijoje  „Su mokslu
į rytojų”  aprašytą pirmojo dešimtmečio minė-
jimą 1968 metais. Direktorius Julius Širka
švietė: 430 mokinių, daugiausia (444) jų buvo
1969–1970 mokslo metais, gausiausia lietuviška
mokykla užsienyje, įkurdinta Čikagos lietu-
vyne Marquette  Park miesto valdinės  Francis
M. McKay mokyklos erdviose patalpose,  diplo-
matų, visuomenės  vadovų, veiksnių sveikini-
mai ir dėmesys, padėka ir pagarba. Abi mo-
kyklas iš viso baigė 601 abiturientas, 32 iš jų vė-
liau grįžo mokytojauti. Visuomenė pagyrimais,
organizacijos apdovanojimais įvertino šį  Ju-
liaus Širkos daugiametį darbą. Jį pagerbė bei
įvertino ir Nepriklausoma  Lietuva. Preziden-
tas Valdas Adamkus apdovanojo jį Didžiojo Lie-
tuvos kunigaikščio Gedimino Trečiojo laipsnio
ordinu.

Supraskime ir dar vieną būdingą ypatybę:
čia aptariamas Juliaus Širkos  darbas, kaip ir
visų kitų mūsų lietuviškų mokyklų vadovų ir

mokytojų, buvo atliekamas laisvalaikiu, apytikriai 33
savaitgalius per metus. O atlyginimas – au to mo bi lio
kurui į mokyklą atvažiuoti, sakydavome. Taigi iš to
jis nepragyveno.  Sau ir žmonai Zitai, su kuria la bai
gražiai sutarė –  ji savo vyrą labai rėmė ir pa dė jo at-
likti pareigas mokyklose – Julius Širka duo ną pel  nė
pilno laiko tarnyba  ,,Quaker Oats” bendro vė je. 

Prieš pusmetį, 2013 m. sausio 31 d. (mirusį sau-
sio 28), 91 metus išgyvenusį, Kristijono Donelaičio
mokyklų buvusį direktorių Julių Širką  palydėjome
į  Amžinybę. Labai gražiai, dėkingai ir jausmingai,
beje, gražia,  taisyklinga, sklandžia lietuvių  kalba
su savo auklėtoju atsisveikino buvusios  jo mokinės.
Našus jo palikimas, beje, ir nemažas. Nes kartu ir
tie, kurie dėl įvairių priežasčių negalėjo įsigyti Kris-
tijono Donelaičio mokyklų brandos atestatų, esu
tikras, irgi pluša kur nors lietuviškuose  dirvo-
nuose. 

Ilsėkis, mielas Juliau, Viešpaties prieglobsty,
savo užsimotą tarnybą tautai garbingai atlikęs.

Gyvenimas – tarnauti tautai
Pedagogui, mokytojui – auklėtojui a†a Juliui Širkai prisiminti

Lietuvos prezidentas  Valdas Adamkus Kristijono Done-
laičio mokyklų  direktorių Julių Širką apdovanoja Didžiojo
Lietuvos kunigaikščio Gedimino  Trečiojo laipsnio ordinu.

Julius  Širka.

Nepriklausomos Lietuvos gen. konsulas  Petras Daužvardis mokyklą  baigusiems
įteikia brandos atestatus. Kairėje – direktorius  Julius Širka. 

J. Širkos šeimos archyvo nuotraukos
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Sekminių dieną, gegužės 19, Los Angeles ateitininkai šventė kartu.
Tai buvo kasmetinė kun. Stasio Ylos kuopos Šeimos šventė, kai
užbaigiame veiklos metus, pasidžiaugiame atliktais darbais ir

kada pasiruošę kandidatai viešai pasiryžta visa atnaujinti Kristuje
duodami ateitininkų įžodį. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Kazimiero
bažnyčioje.  Per šv. Mišias prisiminėm a. a. kun. Stasį Ylą, jo 30 m. mir-
ties sukakties proga. 

Šv. Mišioms pasibaigus, jaunojo ateitininko įžodį davė trys jaunu-
čiai:  Aurelija Bruožytė, Aleksa Jarašūnaitė ir Lukas Jarašūnas. Taip
pat moksleivio įžodį davė ir trys jaunuoliai: Aleksandra Ruplėnaitė,
Gintas Kazlauskas ir Andrius Polikaitis.

Po Mišių – šventė parapijos salėje. Violeta Gedgaudienė plačiau pa-
pasakojo apie kunigą Ylą. Dar yra nemažai žmonių, pažinojusių ir
bendravusių su šiuo didžiu ateitininku.

Naujieji moksleiviai paskaitė savo rašinėlius, parašytus ruošian-
tis duoti įžodį, o jauniai ir jaunučiai parodė nuotraukų montažą iš
praėjusių metų veiklos su pritaikytomis citatomis iš Švento Rašto.

Po to jaunimas pakvietė visus svečius dainuoti. Ir dainavome daug!
Mūsų mieste neseniai apsigyveno čikagietis kompozitorius, muzikas
Kęstutis Daugirdas. Džiaugiamės, kad jis mielai prisideda prie ateiti-
ninkų veiklos ir akompanavo mūsų dainoms. Po nuotaikingo metų už-
baigimo mintys krypstą į vasaros džiaugsmus – atostogas ir stovyklas.

Dalilė Polikaitienė

Moksleiviai Los Angeles Šeimos šventėje. Pirmoje eilėje iš k.: muz. Kęstutis Daugirdas, Andrius
Polikaitis, Klaudijus Baltakaitis, Kristina Narbutaitė, Paula van der Sluys, Aleksandra Rup lė nai -
tė, Antroje eilėje:  Aleksas Rugienius, Gintas Kazlauskas ir moksleivių globėja Sigita New som.

Los Angeles Ateitininkų Šeimos šventė

Los Angeles vasaros stovykla
Laikas registruotis • ieškoma mergaičių vadovė

Šeimos šventės metu Los Angeles Kun. Stasio Ylos kuopos jaunučiai davė įžodį. Iš k: globėjos
In ga Rugienienė ir Žydra van der Sluys, įžodininkai Lukas Jarašūnas, Aleksa Jarašūnaitė ir Au -
re lija Bruožytė, globėja Audra  Narbutienė ir Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Tomas Ka -
ra  nauskas.                                                                                                           Vitos Vilkienės nuotraukos

Los Angeles ateitininkų Šeimos šventės dalyviai. 

Los Angeles ateitininkų vasaros stovykla vyks liepos 14–21 die-
nomis La Casa De Maria rekolekcijų namuose, http://www.lacasa-
demaria. org/. Priimami jauni stovyklautojai, baigę pirmą klasę iki
13 m. amžiaus. 

Stovyklai vadovaus Dalytė Lovett. Iš Čikagos atvyksta talentingas
muzikas Dovas Lietuvninkas. Jis prisidės prie vietinių berniukų va-
dovų Mariaus Vilko ir padejėjo Viliaus Vyšniausko. Mergaitėms va-
dovaus Daina Bandžiulytė, o jai padės Aleksandra Ruplėnaitė.  Trūksta
dar vienos mergaičių vadovės – jei kas domėtųsi, kreipkitės į Žydrą
van der Sluys.

Registracija tęsis iki liepos 1 d. Daugiau informacijos suteiks Žyd -
ra van der Sluys el. pašto adresu: zydra@ca.rr.com arba tel. 310-874-
2575.

Ar norėtumėte stovyk-
lauti su visa šeima?

Dalyvaukite
Sendraugių-2
ateitininkų
stovykloje

Sendraugių-2 ateitininkų stovykla
vyks birželio 23–29 d., ALRKF sto-
vyklavietėje Dainavoje. Kadangi

sto vykla  veikia jau penktus metus,  šių
me tų tema – ,,Penkti metai, penki ateiti-
ninkų principai”.  Tai bus gera proga sto-
vyklautojams prisiminti ir dar giliau įsi-
gilinti į Ateitininkų ideologijos pagrindi-
nius nuostatus.  

Kviečiami tėvai su vaikais ir pavie-
niai suaugę lietuviai draugiškoje ir šei-

myniškoje aplinkoje kartu pastovyklau-
ti. Lau kiami ateitininkai ir neateitininkai.

Dėl registracijos ar tolimesnės in -
for  macijos kreipkitės į Ritą Bieliaus kie nę
el. paštu: sendrau giai2@gmail.com
arba tel. 708-829-8399.

Stovyklos pokalbių temos suaugusiems

Pirmadienį, birželio 24 d., Dainė Quinn ,,Ateiti -
ninkija 101 (pradinis kursas)”

Antradienį, birželio 25 d., rašytojas Algis Ruk -

šėnas ,,Simo Kudirkos šuolis į laisvę – kokios pa -
sek mės po 43 metų?”

Trečiadienį, birželio 26 d., seselė Ignė Marijo -
šiūtė ,,Tai kas, kad nežinojau, kad Tikėjimo metai!” 

Ketvirtadienį, birželio 27 d., dr. Jonas Juozevi -
čius ,,Prezidentas Aleksandras Stulginskis: Lietu -
vos ir dainuojančios revoliucijos alegorija”

Penktadienį, birželio 28 d., Laima Šalčiuvienė
,,Tarnaujantys šviesuoliai, Šviesos teikėjai”
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LIETUVA IR PASAULIS

Kibernetinis saugumas Lietuvoje nepatenkinamas

B. Obama sakys kalbą Berlyne

Kinijos vadovas atvyko į JAV susitikti su B. Obama

Planšetiniuose kompiuteriuose – nemokama 
prieiga prie Europos kultūros lobyno

Interneto milžinės neigia atvėrusios duris
JAV žvalgybaiVatikanas (ELTA) – Birželio 6 d.

popiežius Pranciškus priėmė Panevė-
žio vyskupo Jono Kaunecko atsistaty-
dinimą iš šios vyskupijos ordinaro pa-
reigų ir naujuoju Panevėžio vyskupu
ordinaru paskyrė tėvą jėzuitą Lion-
giną Virbalą, dabartinį Popiežiškosios
Rusų kolegijos Romoje rektorių. L.
Virbalas gimė 1961 m. liepos 6 d. Bir-
žuose, katalikiškoje šeimoje. 1979 m.
baigęs Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą,
1983 m. stojo į Tarp diecezinę Kauno
kunigų seminariją, bet dėl sovietinės
valdžios trukdymo seminarijos vado-
vybė jo negalėjo priimti. 1986 m. buvo
priimtas į Kunigų seminariją, o 1989
m. įstojo į Jėzaus draugiją. 1991 m. ge-
gužės 30 d. buvo įšventintas kunigu.
Studijavo dvasingumo teologiją Popie -
žiškajame Grigaliaus universitete Ro-
moje, o 1994 m. gavo teologijos licen-
ciato laipsnį. Studijų metais bendra-
darbiavo Vatikano radijuje. 1998–2005
ir 2008–2010 m. buvo Vilniaus Šv. Kazi -
miero bažnyčios rektorius, 1998–2005
m. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų semi-
narijoje dėstė dvasingumo teologiją.
2005–2008 m. dirbo Lietuvos Vyskupų
Kon ferencijos generalinio sekreto -

riaus padėjėju. Buvo „Bažnyčios ži-
nių” redakcinės komisijos, Vil niaus
arkivyskupijos kunigų tarybos ir Vi-
suotinės Lietuvių enciklopedijos
moks linės redakcinės tarybos narys.
Nuo 2010 m. Popiežiškosios Rusų ko-
legijos Romoje rektorius. Be gimto-
sios lietuvių, dar moka italų, ispanų,
rusų ir vokiečių kalbas. Yra išvertęs
ir parengęs kelias knygas, bendradar-
biauja katalikiškoje žinia sklaidoje. 

Panevėžio vyskupu paskirtas L. Virbalas

Smarkiausiai prieš Lietuvą veikia Rusijos žvalgai 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Eu -
ropos skaitmeninė biblioteka „Euro-
peana" išleido pirmąją ne mokamą tai-
komąją programą „iPad” planšeti-
niams kompiuteriams. Pro grama
„Europeana Open Culture”  (liet. „Eu -
ro peana – atvira kultūra”) pristato vi-
suomenei kruopščiai atrinktas kolek-
cijas iš žymių Europos kultūros insti-
tucijų ir suteikia naudotojams gali-
mybę jas tyrinėti, dalintis bei komen-
tuoti. Per programą pasiekiama
350,000  vaizdų iš Bulgarijos, Estijos,
Nyderlandų, Lenkijos, Portugalijos,
Ispanijos ir Jungtinės Karalystės mu-
ziejų, bibliotekų ir kitų kultūros ins-
titucijų kolekcijų. Programa suteikia
lengvą prieigą prie Europos kultūros
lobyno, suskirstyto į penkias temas:
„Žemėlapiai ir planai”, „Meno lo biai”,

„Praeities lobiai”, „Gamtos lobiai”  ir
„Praeities vaizdai”. Programoje „Eu-
ropeana Open Cul ture” pristatomos
vaizdų kolekcijos iš  tinklalapio Euro -
peana.eu. Pateikiami didelio formato
atvaizdai leidžia ištyrinėti smulkias
objektų detales, o komentavimo funk -
ci ja suteikia gali mybę užmegzti ryšį
su kitais programos naudotojais.

Maskva (ELTA) – Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas ir Liud-
mila Putina nutraukė beveik 30 metų
trukusią santuoką. ,,Tai (skyrybos)
bu vo bendras mūsų sprendimas, mū -
sų santuoka baigėsi, – pareiškė V. Pu-
tinas. – Mes beveik nesimatome. Kiek-
vienas turi savo gyvenimą.”

Pora užaugino dvi dukteris – 1985

metais gimusią Mariją ir 1986 metais
gimusią Jekateriną. Birželio 6 d. vaka -
re Vladimiras ir Liudmila Putinai
kar tu apsilankė baleto spektaklyje
Kremliuje. Tai buvo pirmas bendras
jų pasirodymas per daugiau kaip me-
tus. Po spektaklio televizijos kanalui
,,Rossija 24” jie patvirtino, kad išsi-
skyrė. 

Rusijos prezidentas V. Putinas išsiskyrė su žmona

Du lietuviai kariūnai studijuos JAV 

Vilnius (BNS) – Du Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akade-
mijos kariūnai netrukus pradės stu-
dijuoti JAV karinių oro pajėgų akade-
mijoje. Pirmojo kurso kariūnas Lau-
rynas Galdikas ir antrakursis Matas
Lėckas įveikė specialią atranką, ku-
rią kartu su JAV ambasada organi-
zavo Lietuvos karo akademija. Anot
Krašto apsaugos ministerijos  prane-
šimo, jaunuoliai mokytis į JAV karo
akademijas vyksta kiekvienais me-
tais. Kandidatai Akademijoje turi iš-
laikyti profesinio tinkamumo, anglų

kalbos ir mate matikos, įvairius fizi-
nės parengties patikrinimo testus, da-
lyvauti motyvaciniuose pokalbiuose.
Atrinkti jaunuoliai JAV karo akade-
mijose studijuoja ketverius metus.
Šiuo metu JAV karo akademijose stu-
dijuoja devyni Lietuvos karo akade-
mijos kariūnai. Sėkmingai JAV aukš-
tąsias karo mokyklas baigusiems stu-
dentams suteikiamas bakalauro kva-
lifikacinis laipsnis ir pirmasis kari-
ninko (leitenanto) laipsnis, karinin-
kai skiriami tarnauti Lietuvos ka-
riuomenės padaliniuose.

Vilnius (ELTA) – Aktyviausiai
Lietuvoje bei užsienyje prieš Lietuvą
veikia Rusijos žvalgybos ir saugumo
tarnybos, prieš Lietuvos interesus yra
nukreipta ir dalis Baltarusijos tar-
nybų veiklos, skelbia Valstybės sau-
gumo departamentas (VSD) savo veik-
los ataskaitoje. Joje teigiama, kad Ru-
sijos tarnybos, naudodamos technines
priemones ir bendravimą su žmonė-
mis, siekia rinkti informaciją, megzti
ryšius Lietuvos institucijose, tam tik-
rais atvejais mėgina paveikti Lietuvos
valstybės įstaigų ir įmonių sprendi-
mus. „Vykdydamos operacijas, šios
tarnybos siekia gauti įslaptintą ir kitą
jautrią informaciją apie Lietuvos vi-
daus ir užsienio politiką, ekonomiką,
strateginius energetikos projektus,
karines pajėgas, žvalgybos ir teisė-

saugos tarnybas bei daryti įtaką poli-
tiniams, ekonomi niams ir sociali-
niams procesams”, – rašoma ataskai -
to je. Didžiausią grėsmę Lietuvos ener-
getiniam saugumui kelia priklauso-
mybė nuo Rusijos dujų koncerno
„Gazprom”, o gamtinių dujų sekto-
rius yra pažeidžia miausia šalies ener-
getikos sritis. VSD tvirtina, kad Rusi-
jos žval gybos ir saugumo tarnybos
turi tech ninių galimybių jas domi-
nančių asmenų pokalbius telefonu
kontroliuoti Lietuvoje. Rusijos žval-
gybos ir saugumo tarnybos mėgino iš-
naudoti socialines, visuomenines
įtampas šalies viduje, plėsti ir gilinti
įvairių etninių grupių nesutarimus,
skatinti bei palaikyti tų grupių nepa -
sitenki nimą Lietuvos valdžia ir vals -
ty be.

San Francisco (BNS) – „Apple”,
„Facebook” ir kitos interneto milži-
nės birželio 6 d. neigė atvėrusios tie-
sioginę prieigą JAV žvalgybos agentū -
roms, leisdamos joms rinkti informa-
ciją iš savo serverių. Šios reakcijos
buvo sulaukta po to, kai dienraštis
„The Washington Post” paskelbė, jog
įslaptinta programa PRISM atvėrė
Nacionalinio saugumo agentūrai
(NSA) ir Federaliniam tyrimų biurui
(FTB) „užpakalines duris” į didžiųjų
interneto bendrovių serverius. Ši
„The Washington Post” informaciją,
apie kurią taip pat rašė Didžiosios Bri-

tanijos laikraštis „The Guardian”,
buvo paskelbta kilus pasipiktinimui
dėl vyriausybės vykdomo telefoninių
pokalbių sekimo programos, dėl ku-
rios atsinaujino ginčai dėl žvalgybos
metodų, pir miausiai pradėtų taikyti
ankstesnio prezidento George W. Bush
po teroro išpuolių 2001 m. rugsėjo 11-
ąją. PRISM buvo įkurta 2007 m. ir šiuo
metu yra tapusi daugiausiai informa-
cijos duodančiu šaltiniu JAV prezi-
dento Barack Obama kasdienei ap -
žval gai – šalies vadovui kasdien patei -
kiamai itin slaptai žvalgybos informa -
cijos suvestinei.  

Washington, DC (BNS) – JAV
pre zidentas Barack Obama, sekdamas
savo pirmtakų John Kenndy ir Ronald
Reagan pavyzdžiu, birželio 19 d. pasa-
kys kalbą Berlyne prie Brandenburgo
vartų. Stovėdamas prie anksčiau Ber-
lyną skyrusios linijos B. Obama kal-

bės apie ilgalaikius ryšius tarp Jung-
tinių Valstijų ir Vokietijos, taip pat
pasidžiaugs tarpatlantiniu aljansu.
JAV prezidento kalba nuskambės pra-
ėjus beveik 50 metų po to, kai J. Ken-
nedy pasakė garsųjį savo kreipimąsi
„Aš esu berlynietis”.

Washington (ELTA) – Pirmą
kartą nuo savo kadencijos pradžios
Kinijos prezidentas Xi Jinping dviša-
lių pokalbių susitinka su JAV vadovu
Barack Obama. Susitikimas vyksta
mirusio žiniasklaidos magnato ir

meno mecenato Walter Annenberg so-
dyboje California valstijoje. Xi Jin-
ping ir B. Obama pokalbiai prasidėjo
penktadienio, birželio 7-osios, vakarą
ir bus tęsiami šeštadienį.

Vilnius (BNS) – Kibernetinio sau-
gumo būklė Lietuvoje nepatenki-
nama, būtina, kad už jį būtų atsakinga
viena įstaiga, sako specialistai ir po-
litikai. Mes vertiname kibernetinio
saugumo būklę kaip nepatenkinamą,
nors pagal tam tikrus  vertinimus Lie-
tuva labai išdidžiai žengia viršūnėse
pagal interneto skvarbą, pagal naudo -
tojams suteikiamus greičius, tačiau
saugumo dedamoji Lietuvoje yra silp -
na. Bėda ta, kad nėra efektyvaus ir
cent ralizuoto koordinavimo visų ki-
bernetinio saugumo sričių. Iki šiol
trūksta vientiso ir išsamaus kiberne-
tinio saugumo standartų sąvado. Aso-
ciacijos „Infobalt” prezidentas Vytau-
tas Vitkauskas pabrėžė, kad būtina
steigti Kibernetinio saugumo tarnybą
arba Kibernetinio saugumo kompe-

tencijos centrą, sudaryti sąrašą  įstai -
gų  svetainių, į kurias įsilaužimas bū -
tų itin pavojingas. Lietuva kol kas
rim tų kibernetinių atakų nepatyrė,
bet nėra apsaugota nuo jų. Policijos
generalinio komi saro pavaduotojas
Renatas Požėla informavo, kad nuo
liepos mėnesio Kriminalinės policijos
biure pradės veikti nauja valdyba,
skirta kovoti su nusikaltimais elekt-
roninėje erdvėje. Dabar šio pobūdžio
nusikaltimus tiria 11 biuro pareigū -
nų, nesunkias tokio pobūdžio veikas
dar tiria teritorinių policijos įstaigų
pareigūnai. Nuo liepos naujoje valdy-
boje turėtų dirbti 23 žmonės. Numa-
tytos trys valdybos veiklos kryptys –
interneto stebėsena, procesiniai tyri-
mai, techninė pagalba.

Lionginas Virbalas.                          ELTA nuotr.
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DR. RAIMUNDAS KAMINSKAS

Lietuvos valstybingumo datas žy mi 1918 m. va-
sario 16-oji bei 1990 m. kovo 11-oji.  Lietuvos
Sąjūdis mus atvedė į Kovo 11-ąją. Sąjūdis įro -

dė, kad negalima už gniaužti tautos siekio būti lais-
vai ir nepriklausomai. Šiandien Sąjūdis tu ri įro-
dyti, kad Lietuvos valstybingumas yra neper ka mas
ir neparduoda mas. Po Kovo 11-osios liko daug neįgy -
vendintų tikslų, ir kai kuriems gali atrodyti, kad sie-
kis sukurti kiek vie nam teisingą Lietuvą yra neįgy-
vendinamas. Ta čiau istorija mums primena, kad ir
1918 m. Lietuvos tikslas at kurti bu vu sį valstybin-
gumą taip pat kai kam at rodė viršijantis lietuvių
tautos jėgas ir galimybes. Šiandien, iš kovojus Lie -
tuvai politinę laisvę, Lietuvos Sąjū dis dar turi iš-
kovoti ir demokratinę laisvę.

Tikrąja tautinio judėjimo prieš sovietinę val-
džią pradžia laikomas Są jūdžio iniciatyvinės grupės
susi kū  rimas 1988 m. birželio 3 d. Vilniuje. Sąjūdžio
iniciatyvinę grupę sudarė 35 žymūs to meto Lietu-
vos inte lek tualai.

Pagrindinė Sąjūdžio veikla Kau  ne prieš 25 metus:

1988 m. birželio 10 d. Architektų na muose susi-
kuria Kauno Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. 

1988 m. birželio 25 d. prie Vykdo mojo komiteto
įvyksta mitingas dėl  Šv. Gertrūdos bažnyčios ap-
saugojimo.

1988 m. rugpjūčio 1 d. išleidžiamas pirmasis
Kauno sąjūdžio laik raš tis „Kauno aidas”.

1988 m. rugsėjo 10 d. įkuriama Kauno Sąjūdžio
sekmadieninė lietuvių kultūros mokykla.

1988 m. spalio 9 d. virš Vytauto Di džiojo karo
muziejaus bokšto po pusės amžiaus pertraukos iš-
keliama trispalvė.

1988 m. spalio 10 d. Rotušės aikš tėje įvyksta
daugiatūkstantinis pro testo mitingas prieš sovieti-
nės milicijos veiksmus sumušant badaujančius pro-
testuotojus.

1988 m. spalio 22–24 d. LPS stei giamajame su-
važiavime į tarybą iš ren kami tik du kauniečiai – A.
Kauš pėdas ir K. Uoka.

1988 m. lapkričio 19 d. Kauno Są jūdis pradeda
akciją dėl Vytauto Di džiojo universiteto atkūrimo.

1988 m. gruodžio 1 d. pradeda veik ti Įgaliotinių
susirinkimas, aukš čiausia Sąjūdžio valdžia Kaune. 

1988 m. gruodžio 14 d. išrenkama Kauno Sąjū-
džio taryba.

Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybai 
nuo 1988 m. vadovavo:

Kovo 11-osios akto signataras Česlovas Stanke-
vičius, Vidmantas Ado monis, Ričardas Šležas, Algir-
das Juozapas Katkus, prof. Vytautas Nez gada, Kovo
11-osios akto signa ta ras Liu  das Simutis, Rytas Kup-
činskas, VII tarybos pir mininkas nuo 1995 m. spalio
12 d. Kazys Blaževičius, Albi nas Staugaitis,  Zigmas
Kazlaus kas ir dabar – Raimundas Kamins kas. 

Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos būstinės 

Pirmoji Kauno Sąjūdžio būstinė buvo įsikūrusi
prof. Vytauto Lands bergio namuose, Donelaičio g.
38.  Ant šio namo ir Kauno Sąjūdžio įsikūrimo vie-
toje Architektų namuose, Vilniaus g. 22, Lietuvos są-
jūdžio Kauno tarybos iniciatyva 2008 m. birželio 10
dieną, mi nint Lietuvos Sąjūdžio 20-metį, buvo ati-
dengtos at minimo lentos. Dabartinė Lietuvos są jū -
džio Kauno tarybos būstinė yra Lais vės al. 46. Šios
patalpos 2009 m. atnaujintos, suremontuotos, aprū-
pintos bal dais, veikiančia kompiuterine tech nika,
jose veikia nuolatinė nuotraukų ekspozicija apie
Sąjūdžio is to rinius įvykius. Būstinėje vyksta nuo-
latiniai susitikimai su visuome ne, veikia diskusijų
klubas aktualiausiais visuomenei klausimais.

Pagrindinės Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos
veiklos kryptys šian dien:

� Pilietinio ir patriotinio ugdymo skatinimas

bendrojo lavinimo mo kyk lose Kaune (Lietuvos
himno gie dojimo mokyklose tradicijos diegimas,
viktorinų organizavimas, susiti kimai su mokslei-
viais ir mokytojais);

� Kultūros paveldo objektų išsau gojimas ir jų
atkūrimas (siekimas at kurti Žemųjų Šančių Lietu-
vos karių kapines, išsaugoti Aleksoto istorinį ae-
rodromą; paminklo už Lietuvos ne priklausomybę
Aleksoto senose kapinėse sutvarkymas); 

� Kova prieš korupciją ir kitus socialinius blo-
gius (alkoholizmą, nar komaniją, patyčias mokyk-
loje ir pan.);

� Vilnijos krašto reikalų gynimas ir lietuvių
kalbos išsaugojimas;

� Dalyvavimas pilietinėse akcijo se (akcija dėl
Gruzijos nepriklauso my bės palaikymo, akcija dėl
sovie ti nių simbolių nuėmimo nuo Vytauto Didžiojo
tilto Kaune);

� Viešų diskusijų klubo organizavimas (nau-
dojimasi politine valdžia;  dėl švietimo ir ugdymo
reikalų Kau ne);

� Konferencijų, seminarų, moky mų ir sociolo-
ginių tyrimų svarbiais visuomenei klausimais ini-
cijavimas ir organizavimas;

� Svarbių Lietuvos valstybei žmo nių ir įvykių
įamžinimas (prof. Augustino Voldemaro – Petra-
šiūnų ka  pinėse, rūpinimasis dėl prezidento A. Sme-
tonos palaikų pervežimo į Lie tuvą);

� Sąjūdžio veteranų pagerbimo organizavimas;

� Parodų apie Kauno Sąjūdžio veik lą ir kitus
svarbius įvykius organizavimas (paroda „Vilijam-
polės šauliai” 1928–1940);

� Pažintinių ekskursijų po istori nes/et no gra -
fines Lietuvos vietoves organizavimas.

� Lietuvos Sąjūdžio Kaune įam žinimas (Lietu-
vos Sąjū džio ąžuolų sodinimas Kaune Daina vos
parke ir Raudon dva ryje; Pėsčiųjų žygio organizavi-
mas Lietuvos Sąjū džiui 25-me čiui atminti (kartu su
Kovo 11-osios gatvės bendrija); Kauno sąjū die čio
Leonardo Savicko-Pelėdos inicia tyva įamžinta Kau -
no Sąjūdžio pa sitarimų vieta Žaliakalnyje, prie bu -
vusios radijo gamyklos ,,Šilelis” pastato Savanorių
pr., kur vykdavo Kau no Sąjūdžio grupių vadovų pa -
sitarimai ir  prie Kauko laiptų Aukš tai  čių g.).

Šiandien Lietuvos  Sąjūdžio Kau no taryboje vei-
kia darbiniai komitetai (Antiko rup cijos, Jaunimo
reikalų, Kultūros, Miesto plėtros, Ryšių su ne vy -
riau sybinėmis organizacijomis, So cialinių reikalų,
Sporto reikalų, Švietimo rei kalų, Tautinių mažumų,
Viešųjų ry šių komitetai), į kuriuos gali ateiti visi
norintys Kauno krašto žmonės.

2011 m. Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba įsteigė
atminimo ženklą „Su Sąjūdžiu už Lietuvą”. Atmini -
mo ženklas „Su Sąjūdžiu – už Lietuvą!” skiriamas
Lie tuvos Sąjūdžio narių pagerbimui už jų reikš-
mingą indėlį kuriant Lietuvos Persitvarkymo Są -
jūdį Kauno mieste ir aktyvų bendra darbiavimą Lie-
tuvos Sąjū džio veik loje. 

Priekinėje ženklo pusėje vaizduojamas trikam-

pis sąjūdžio ženk las, nuo kurio tęsiasi stilizuoti sau-
lės spinduliai. Ženklo apskritimas apjuostas
briauna. Kitoje pusėje užrašas: SU SĄJŪDŽIU – UŽ
LIETUVĄ! I laipsnio ženklas padengtas geltonai
(aukso spalva), II laipsnio – baltai (si dabro spalva),
III laipsnio-rusvai (va rio spalva). Pirmo laipsnio
ženklu apdovanojami Lietuvos Persi tvarky mo Są-
jūdžiui (nuo 1990 m. Lietuvos Są jūdžiui) ir Lietuvai
ypa tingai nusi pelnę asmenys, Lietuvos Są jūdžio na -
riai, pasižymėję stiprinant Lietu vos Sąjūdžio orga-
nizacinę veiklą. Šio at minimo ženklo statutą pa-
ruošė Kau no sąjūdietis Alvydas Malinaus kas, o
ženklo iniciatorius – Aleksand ras Steponenko.

Pirmo laipsnio atminimo ženklas „Su Sąjūdžiu
– už Lietuvą” 2012 m. bu vo įteiktas Kauno arkivys-
kupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui, SJ kaip
Lietuvos padėka už Kauno arki vyskupo metropo-
lito kunigystės me tus ir jo kovą prieš sovietinę
Bažny čios naikinimo politiką; pirmajam atkurtos
šalies vadovui, Sąjūdžio garbės pirmininkui, prof.
Vytautui Lands bergiui; Kovo 11-osios akto signata-
rams dr. Leonui Milčiui bei Liu dui Simučiui, Lie-
tuvos Sąjūdžio pir mininkui LR Seimo nariui Rytui
Kup  činskui ir kitiems Lietuvai nusi pelniusiems as-
menims.

Šiandien Lietuvos Sąjūdis Kauno krašte, prieš
25 metus pradėjęs kovą už Lie tuvos nepriklauso-
mybę, vienija kovotojus už laisvę, intelektualus,  ki-
tus vi suomenės veikėjus, kurie įž velgia ir nebijo
viešai įvardyti aktua lias šių dienų problemas, daž-
nai nu tylimas ir žiniasklaidos, ir kai kurių poli-
tikų. Lietuvos Sąjūdis re mia ge ros valios žmonių
pas tangas stip rinti Lietuvos valstybės ir visuome -
nės institucijų ben dradarbiavimą. Vyks tant poli ti -
niams, ekonominiams, tech nologi niams ir visuome -
ni niams pokyčiams Lietuvos Sąjūdis yra ta jėga,
ga linti kovoti už demok ratiją be nomenkla tūros, už
institucijas be korupcijos, prieš valstybės užvaldy -
mą, prieš valstybės politikos formavimą tik pagal
privačių interesų gru pių užsakymus.

Dr. Raimundas Kaminskas – Lie tuvos Sąjūdžio
Kauno tarybos pir mi ninkas.

Lietuvos Sąjūdžiui Kaune – 
25 metai: faktai, įvykiai ir žmonės

Kauno sąjūdiečiai paminėjo Lietuvos Sąjūdžio 25-metį.

Dr. Raimundas Kaminskas ir prof. Vytautas Landsbergis.



Birželio 27 d. Vilniuje laukiama ne-
eilinio kultūrinio įvykio – duris atvers
naujas Vytauto Kasiulio dailės muziejus
– Lietuvos dailės muziejaus padalinys.
Kartu bus atidaryta nuolatinė V. Kasiulio
kūrybos ekspozicija bei paroda „Vytauto
Kasiulio Paryžius”. Apie naująjį muziejų
bei joje rengiamas parodas pasakoja Lie-
tuvos dailės muziejaus (LDM) direkto-
rius Romualdas Budrys ir menotyrinin-
kės: V. Kasiulio kūrybos tyrinėtoja, ra-
šanti monografiją apie šį dailininką, LDM
direktoriaus pavaduotoja mokslui Laima
Bialopetravičienė bei naujojo V. Kasiu-
lio muziejaus vedėja ilona Mažeikienė.  

Iš tikrųjų Lietuvoje ne taip dažnai ati-
daromi nauji muziejai. Kokią reikšmę turės
naujas V. Kasiulio dailės muziejus?

R. Budrys: Tai neeilinis įvykis
Lietuvos kultūroje. Išsipildė Vytauto
ir Bronės Kasiulių svajonė. Pirmą
kartą su mūsų žymiu dailininku kal-
bėjau 1973 m. Paryžiuje ir siūliau su-
rengti jo darbų parodą Vilniuje. Tada
jis prasitarė: „Dar per anksti.” Vėliau
dar ne kartą teko bendrauti su pačiu
V. Kasiuliu ir jo žmona Brone Kasiu-
liene. Jie abu išreikšdavo norą, kad
dailininko kūriniai patektų į Lietuvą.
Kai Vilniuje buvo surengta V. Kasiulio
kūrybos paroda ir 2010 m. išleistas ka-
talogas „Vytauto Kasiulio rojaus so-
dai”, dailininko našlė džiaugsmingai
sutiko visą kolekciją perduoti Lietu-
vos dailės muziejui. Panašių muziejų
kaip V. Kasiulio Lietuvoje yra skirta
rašytojams, muzikams, bet dailinin-
kams skirtas – tai antras toks ryškus
po Prano Domšaičio galerijos Klaipė-
doje. V. Kasiulio dailės muziejus  įsi-
kurs Vilniaus centre, labai gera vieta
lankyti turistams, jis turės renginių
ir konferencijų salę, kur vyks plati
įvairių renginių programa. Tikimės,
kad šis muziejus užims ryškią vietą
Lietuvos kultūros panoramoje.

Kaip vyksta būsimo muziejaus atida-
rymo darbai? Ar jau aišku, kaip atrodys
muziejus? Kur jis įsikurs?

I. Mažeikienė: Norėčiau papildyti,
kad V. Kasiulio kolekciją (iš viso 950
kūrinių) Lietuvos dailės muziejui per-
davė dailininko sūnus, chemijos ir la-
zerinės fizikos sričių moks lininkas
Vytautas Kasiulis jaunesnysis (g. 1944
m.). 2010 rugsėjo 29 d. jis pasirašė V.
Kasiulio kūrybinio palikimo kolekci-
jos dovanojimo ir kitus vertybių per-
davimo aktus, tuo pilnai įteisindamas
kolekcijos perdavimą Lietuvai. Kad
kolekcija pasiekų Lietuvą, daug prisi-
dėjo Lietuvos ambasadorė Prancūzi-
joje Jolanta Balčiūnienė, Lietuvos dai-
lės muziejaus direktorius Romualdas
Budrys, Kasiulių šeimos bičiuliai ko -
lek cininkas Edvidas Žukas bei Pary-
žiuje gyvenantis rašytojas Valdas Pa-
pievis. Muziejus įsikurs Europos Są-
jungos Sanglaudos skatinimo progra-
mos ir Lietuvos Respublikos biudžeto
lėšomis atnaujintame ir muziejinėms
reikmėms pritaikytame istoriniame
pastate Vilniuje, A. Goštauto gatvėje
nr. 1. Vytauto Kasiulio dailės muziejus
įsikurs istorinėje Vilniaus mokslo bi-
čiulių draugijos buveinėje, pastaty-
dintoje XX a. pradžioje neoklasicisti-
niuose rūmuose. Keturiose  parodų sa-
lėse bus išsamiai pristatyti visi daili-
ninko kūrybos laikotarpiai (Kauno,
Freiburgo ir Paryžiaus), veiks parodų
bei nacionalinių ir tarptautinių kul-

tūrinių susitikimų cent-
rai. Dar bus įkurta daili-
ninko memorialinė ekspo-
zicija-studija: asmeninė
biblioteka, archyvas, me-
morialiniai dailininko
daik tai bei menininko
žmonos Bronės Kasiulie-
nės (1918–2010) sukaupta
lietuviškų tautinių drabu-
žių kolekcija. Muzie jus
sau gos ir populiarins vie -
no garsiausio lietuvių dai-
lininko kūrybą, suteiks iš-
skirtinę galimybę visai
Lietuvos visuomenei pa-

žinti talen tingo ir ypatingo stiliaus kū -
rėjo meno pasaulį. 

O kuo nusipelnė pats dailininkas V.
Kasiulis, kad atidaromas jo vardo dailės
muziejus? Kuo išsiskiria jo kūriniai, kurių
autorių poetas Henrikas Nagys vadino
„spalvų meistru ir linijų poetu”?

L. Bialopetravičienė: V. Kasiulis
(1918–1995) meno kritikų pelnytai buvo
laikomas vienu įdomiausių XX a. ant-
rosios pusės Paryžiaus mokylos tapy-
tojų. Gimęs Simne, dailininko dekora-
toriaus Mato Kasiulio šeimoje, nuo
vaikystės išsiskyrė meniniais gabu-
mais. 1937–1941 m. mokėsi Kauno me -
no mokykloje. Iki 1944 m. dėstytojavo.
Dalyvavo grupinėse parodose. Apie
originalią  V. Kasiulio kūrybą, tamso -
ku drobių koloritu ir meistriška švie-
sokaita primenančius senųjų meistrų
kūrinius, yra rašę V. K. Jonynas, J. Ke-
liuotis, V. Kairiūkštis.

1944 m. į Austriją ir Vokietiją to-
bulintis išvykęs dailininkas tėvynėn
nebegrįžo. 1946 m. Freiburge kartu su
kitais iš Lietuvos pasitraukusiais dai-
lininkais dėstė Dailės ir amatų mo-
kykloje. Aktyviai kūrė, rengė parodas.

Freiburgo laikotarpio kūri-
niuose išryškėjo radikalūs sti-
listiniai pokyčiai: šviesesnis ir
skaidresnis koloritas,   minkš-
tesnė formų modeliuotė, vis la-
biau įsigalintis dekoratyvumas,
ornamentiškumas. 

1948 m.  V. Kasiulis atvyko į
Paryžių ir palaipsniui įsitvir-
tino naujoje meninėje aplinkoje:
1949 m. Raymond Duncan gale-
rijoje surengė pirmą persona-
linę parodą Paryžiuje, o po metų
įvykusios parodos pas Chris-
tian-Gilbert Stiébel prasidėjo
naujas Kasiulio kūrybos pripa-
žinimo etapas. Jis įsiliejo į Pa-
ryžiaus meno bendruomenę
kaip lygiavertis savito stiliaus
kūrėjas, atsiskleidė kaip įvai-
riapusis menininkas, pasireiš-
kęs tapybos, grafikos, knygų
iliustracijos srityse.

Brandaus dailininko meni-
niam braižui būdinga lengva ir
žaisminga formų stilizacija, iš-
tobulinta savita tapysena, primenanti
šviesiais potėpiais išgautą „vaizdo ne-
gatyvą”, žėrinčio kolorito rafinuotu-
mas. Savo drobių, pastelių ir litogra-
fijų lakštų kompozicijoms dailininkas
rinkosi artimus ir gerai pažįstamus
Paryžiaus gatvės motyvus. Sponta-
niška ir ekspresyvi V. Kasiulio tapy-
sena, drobėse trykštantys spalvų ir li-
nijų fejerverkai net banaliausias sce-
nas pavertė keistu, tarp realybės ir
fantazijos balansuojančiu reginiu. V.
Kasiulio meninė pasaulėjauta daug
kuo artima kito lietuvių išeivijos kū-
rėjo, poeto avangardisto Henriko Ra-
dausko poezijai (neatsitiktinai V. Ka-
siulis iliustravo poeto eilių rinkinį
„Strėlė danguje”). Temperamento
jėga, ironiškas ir paradoksalus pa-
saulio matymas, bet kokio tikrovės ob-

jekto pavertimas meno vertybe – visa
tai atspindi mo dernių laikų kūrėjo pa-
saulėjautą. Liūdesys, džiaugsmas, iro-
nija, groteskas, fantazija ir tikrovė
yra  greta ir tampa naujo pasaulio kū-
rimo instrumentais. V. Kasiulis buvo
vienas iš nedaugelio lietuvių egzilio
menininkų, įsitvirtinusių pasaulinėje
meno erdvėje. Paryžiaus ir New York
moderniojo meno muziejai, Prancū-
zijos ir kitų šalių dailės galerijos bei
kolekcininkai tebesaugo šio dailinin -
ko kūrinius.

Naujojo muziejaus ekspozicijoje
siekiama pristatyti visus menininko
kū rybinių ieškojimų laikotarpius  ir
visapusiškiau pažinti  išskirtinio sti-
liaus kūrėjo meno pasaulį.

Parengė G. M.

V. Kasiulis. ,,Akrobatas cirke”. XX a. 6 deš.
LDM nuotraukos

V. Kasiulis parodoje Paryžiuje. 1953 m.                                                                
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Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Vilniuje bus atidarytas V. Kasiulio dailės muziejus

Šiame pastate įsikurs V. Kasiulio dailės muziejus. 
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SPORTASKą veikti vasarą JAV arba Lietuvoje?

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Kodėl nusprendžiau skaityti šią kny -
gą?

Prieš keletą metų aš aprašiau
knygą „Kelionė į septintą stotį”, ir tas
aprašymas buvo spausdintas „Drau -
ge”. Po to knygos autorė Nijolė Jan -
kutė-Užubalienė man parašė laišką ir
džiaugėsi, kad skaičiau jos knygą. Ji
taip pat sa kė, kad iš jos parašytų kny -
gų jai la biausia patiko „Šamo ežero
sekliai”. To dėl nutariau perskaityti
bei apra šyti ir šią knygą.

Apie ką ši knyga?
Knygos pradžioje skaitome apie

brolį ir seserį vasarnamyje. Jų vardai
– Tomas ir Alė. Jų šeima nutarė atos-
togauti prie Šamo ežero. Jie turė jo
draugą Rimą. Šalia gyveno kai mynas
Fordas,  kuris turėjo šunį Chang-Po.
Alė labai mėgo Chang-Po. Kartą For-
das pasakė Alei, kad jis turi išvažiuoti
ir paprašė prižiū rėti Chang-Po. Alė
buvo labai laiminga, tačiau, Fordui iš-
važiavus, ne viskas klostėsi taip ge-
rai. Tą naktį Chang-Po buvo pavogtas.
Kitą rytą To mas ir Alė pamatė sulau-
žytą spyną ir automobilio vėžes prie
namo. To mas, kaip tikras seklys, nu-
tarė su ras ti  Chang-Po vagį. Jis pa-
darė automobilio vėžių atspaudus ir
nuėjo pas Rimą papasakoti, kas įvyko
ir parodyti atspaudus. Tačiau Rimo
tė vai pasakė Tomui, kad Rimo nėra
na muose. Tomas nuliūdo, bet pamatė

po licininką. Tomas parodė jam savo
padarytus vėžių atspaudus, o polici -
nin kas jam padėkojo. Kai Tomas grį žo
namo, per žiūronus pamatė Ri mą val-
tyje. Tada Tomas ir Alė nusprendė
plauk ti paskui Rimą. Jie pa sivijo Ri -
mą prie salos. Jeigu jūs no rite žino ti,
kas įvyksta toliau, jums reikės skai-
tyti šią knygą.

Kas yra knygos autorius?
Knygą „Šamo ežero sekliai” pa -

rašė Nijolė Jankutė-Užubalienė. Ji pa-
rašė 10 kny gų, tarp jų  – „Kamilė ir jos
draugai”, „Vasara išeina” ir „Danutė
stovyklauja”. Autorė gimė 1929 metais
rugpjūčio 26 dieną, Panevėžyje. Mirė
2011 m. lapričio 20 d. „Šamo ežero sek-
liai” buvo iš leista Ameri koje 1972 me-
tais, o Lie tuvoje – 1991 metais.

Kas labiausiai patiko?
Kas man labiausiai patiko aš ne -

galiu tiksliai sakyti, bet pabaiga man
tikrai labai patiko. Buvo labai daug
veiksmo su laivais ir iki pat galo ne-
buvo aišku, kaip baigsis. Buvo įdomu
skaityti apie Tomo bandymus sugauti
vagį.

Kas nepatiko?
Vienintelis dalykas kas man ne -

labai patiko, kad pusė knygos užėmė
dalykai, kurie neturėjo tiesioginio ry-
šio su Chang-Po vagyste. Tose daly se
nebuvo daug veiksmo. Man atrodė,
kad knygą tai truputį ištempė.

Ar šiais laikais vaikams patiktų skai-
tyti šią knygą?

Aš manau, kad vaikams ši knyga
vis dar patiktų. Joje daug veiksmo ir
kalbama apie gyvūnus, o tai daug kam
patinka. Aš manau, kad ši knyga yra
labai gerai parašyta. Nors knygoje
nėra minimi mobilūs telefonai ir kom -
piuteriai, vasarą prie ežero pra leisti
su knyga visiems įdomu.

Kaip vertinu knygą?
Aš šią knygą vertinu gana gerai.

Man patiko veiksmas ir tai, kad jis
buvo apie šunį. Iš 10 balų aš duo čiau
8.5. Siūlyčiau ją skaityti ir mergai-
tėms, ir berniukams, nes pagrindi niai
veikėjai yra du berniukai ir viena
mergaitė. Dėl amžiaus – sa ky čiau, kad
vaikams nuo 10 iki 16 metų būtų
įdomu ir nėra sunku ją skai tyti. Skir-
kite  tam laiko šią vasarą!

ANTANAS SEIBUTIS

Gegužės 29-ąją Biržų krašto mu ziejuje „Sėla” atidaryta mėnesį veik-
sianti Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mo-
kinių dip lominių darbų paroda. Šiemet dai lės skyrių baigė jau 20-oji

absolventų laida – 9 mokiniai.
Vidmanto Jažausko mokiniai Ie va Paliulytė, Karolina Šimkūnaitė, Agnė

Viržintaitė, Gabija Čivaitė, Ais tė Kavalevskaitė, Vaiva Ragaišytė, Jus tina
Klezytė pasirinko tapybos baigiamąjį darbą, Egils Skujos mokoma Dominyka
Jankauskaitė rinkosi piešimą, o Sandros Sukarevičiūtės auk lėtinė Dovilė
Ajauskaitė prisistatė grafikos darbu.

Parodos organizatoriai pagyvino parodą, rodydami ankstesnių moks-
leivių laidų sukurtus diplomi nius darbus. Tarp jų  – ir 1993 m. tapytas I dai-
lės moksleivių laidos ab solventės Austros Skujytės tapytas „Mė lynas na-
tiurmortas”.

Atidavusi duoklę tapybai ir tėve liui dailininkui Egils Skujai, vėliau
Austra Skujytė iš-
garsėjo sporto pa -
saulyje, o 2004 m.
Atėnų olimpiadoje
moterų septynko-
vės rungtyje tapo
olimpine vicečem-
pione. 2011 metų
Europos uždarų pa-
talpų čempionate
Paryžiuje (Prancū-
zijoje) penkiakovės
rungtyje ji laimėjo
sidabro medalį, o
2012 metų pasaulio
uždarų patalpų
čem pionate Stam-
bule (Turkijoje) iš -
ko  vojo bronzinį ap-
dovanojimą. 

P a s k u t i n ė s e
2012-ųjų metų olim -
pi nėse žaidynėse
Lon done Austra iš -
kovojo 5-ąją vietą.

Knygos aprašymas – „Šamo ežero sekliai”

LR ambasadorius JAV Žygi-
mantas Pavilionis ,,Šakočiu" bei
lietuvišku alumi apdovanojo po-
puliariausios socialinio tinklo
,,Twitter” žinutės apie ,,Atvirų du -
rų” dienas LR ambasadoje JAV au-
torių amerikietį Randy Grice.

Populiaraus socialinio tinklo
,,Twiiter" vartotojai Randy Grice
žinutę apie š.m. gegužės 11 d. Eu-
ropos Sąjungos delegacijos JAV or-
ganizuotas ,,Atvirų durų” dienas
ES valstybių-narių ambasadose ir
apsilankymą Lietuvos ambasadoje
pakartojo daugiau nei 10 kartų. Ji tapo populiariausia žinute su raktažodžiu
(#LTembassyUS) ir lėmė pergalę Lietuvos ambasados JAV diplomatų pa-
skelbtame konkurse ,,Tweet to win”.

Nuotraukoje (iš kairės): LR ambasadorius JAV Ž. Pavilionis, akcijos
,,Tweet to Win” sumanytojas LR ambasados JAV ministras-patarėjas S. Šatū-
nas ir konkurso laimėtojas R. Grice.

Austra Skujytė. „Mėlynas natiurmortas”. 1993 m.

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos sporto universiteto
(LSU) krepšinio komanda buvo
išvy kusi į Kiniją, kur per 8 die-

nas žaidė 8 rungtynes – šešias su JAV
studentais ir dvejas su Kinijos krepši-
nio komandomis. Lietuviams teko
rung ty niauti kiekvieną dieną vis skir -
tin guose miestuose. 

LSU komandos pasiekimai, esant
tokioms nedėkingoms sąlygoms, bu -
vo neblogi: iškovotos trys pergalės, pa-
tirti keturi pralaimėjimai ir vienas
susitikimas baigėsi lygiosiomis (pra -
tęsimo nebuvo).

Pradžioje lietuvių komanda ko -
vojo su kinais, kurie buvo palaikomi
ne tik žiūrovų, bet ir teisėjų. Laimėjo
kinai – 74:71. LSU komandai daugiau-
siai taškų pelnė Taurantas Tamošiū -
nas (16). Vienu tašku mažiau įmetė
Arūnas Sakalauskas (15). Edvinas
Alunderis pelnė 12 taškų ir atkovojo
tiek pat kamuolių. 

Kitą dieną kitame mieste vy ku -
siame antrame susitikime LSU rink ti -
nė lengvai – 87:71 – įveikė kinus. Re -
zultatyviausias krepšininkas lietuvių
komandoje šiose varžybose buvo kapi -
tonas Šarūnas Vingelis, pelnęs 25 taš-

kus (vien tik pirmame kėlinyje jis
įmetė 21 tašką). Kiti labiau pasižy mėję
krepšininkai buvo Žygimantas Sku-
čas (22 taškai) bei E. Alunderis – 15
taškų ir 13 atkovotų kamuolių.

Pagrindinis komandos treneris
Edas Nickus buvo patenkintas savo
vaikinais. Jis sakė: „Šios kelionės me -
tu įgijome neįkainojamą patirtį. Kiek-
vieną dieną žaidėme vis kitame mies -
te. Rungtyniavome su labai karingai
besiginančiais amerikiečiais, susipa-
žinome su kitokiu krepšiniu. Vaiki-
nai žaidė negailėdami jėgų, atsisklei -
dė geriausieji, kiekvienas sten gėsi pa-
dėti komandai. Rungtyniavo me be
poilsio: namuose per visą sezo ną su-
žaidėme 30 rungtynių, o Kinijo je per 8
dienas buvo 8 susitikimai.”

Komandos kapitonas Š. Vingelis
pa sibaigus  varžyboms sakė: „Kelionė
bu vo labai sudėtinga, nes reikėjo žais -
ti be pertraukos, net neturėjome laiko
iš arčiau susipažinti su Kinija.” Jis
tei gė, kad ypač naudinga buvo išmė-
ginti jėgas su JAV krepšinin kais, su-
sipažinti su jų žaidimo brai žu. „Mūsų
komandą matė ir lietuvius krepšinin-
kus išvydo tūkstančiai ki nų”, – pabrė -
žė komandos kapitonas. 

Lietuvos sporto universiteto (LSU) 
krepšininkai žaidė Kinijoje

Biržų  muziejuje „Sėla” –
olimpinės vicečempionės 

Austros Skujytės tapytas natiurmortas

APDOVANOTAS POPULIARIAUSIOS SOCIALINIO 
TINKLO ,,TWITTER" ŽINUTĖS AUTORIUS



ką, kurį jam išgyrė viena atsi tiktinai
sutikta moteris. Mes planavome at-
sikėlę judėti Los Andželo link, tad
visi supratome, kad dėl neaiškaus
miško San Francisko transporto
spūstyse sugaišime 3–4 valandas ir
nedaug nuvažiuosime iš anksto užsi-
brėžto tikslo link. Bet mūsų etatinis
fotografas Olegas užsispyrė tvirtin-
damas, kad mes pra leisime unikalią
progą pamatyti įspūdingiausią San
Francisko vietą. Visi sutikome, tik
nusprendėme važiuoti Arūno auto -
mobiliu, o motociklus palikti prie
Hiltono – taip sutaupysime laiko. Iki
Mervudzo važiavome pusantros va-
landos – paaiškėjo, kad tai didžiau-
sias senovinis raudonmedžio miš-
kas Vakarų pakrantėje. Milžiniški

medžiai ir pasakiški čiurlenantys
upeliai, specialiai lankytojams įreng -
ti mediniai takeliai ir tilteliai – ne-
reali vieta iškylauti, pasivaikščioti.
Neapsisprendėme, ar ši išvyka buvo
verta 4 valandų kelio pirmyn-atgal,
bet šiaip jau Mervudzas – nuostabi
vieta gamtos mylėtojams.

Pagaliau mūsų ratai riedėjo įspū-
dingiausiu laikomu Route 1 keliu, ku-
ris driekiasi palei Ramiojo vande-
nyno krantą ir jungia San Franciską
su angelų miestu Los Andželu. Kelio
ilgis – apie 600 mylių (960 km). Kelias
tokio grožio, kad jį verta būtų apra-
šyti eilėmis: kairėje – kalvos, vaisių
plantacijos ir pievos; dešinėje – Ra -
mu sis vandenynas ir vienas po kito
geltonuo jantys smėlėti paplūdimiai,
besikaitaliojantys su stačiomis dau-
giabučio namo aukščio uolomis.
Tie siog važiavome ir grožėjomės.
Vietomis kelio vingiai būdavo tokie
staigūs, o kelio kraštas baigdavosi
stačiais skardžiais, kad dešimt my-
lių ar daugiau negalėdavome lenkti
lėčiau riedančių keliautojų. Siūlyda-
mas įspūdingus pakrančių vaizdus,
Route 1 reikalaudavo ir didelės kon-
centracijos saugiam vairavimui.
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NAUJAS BENDRAKELEIVIS

Mus pažadino beldimas į duris
ir netrukus į kambarį įžengė ilgai
lauktas draugas Arūnas Drąsutis,
jau 10 metų Teksaso valstijoje gy-
venantis lietuvis, buvęs krepšinin-
kas ir šiaip nuosta bus žmogus. Ne
kiekvienas, pakviestas draugo,
mestų savaitei visus reikalus, įsi-
gytų lėktuvo bilietą ir atskristų į
San Franciską vien tam, kad su
trim žemiečiais kartu nuvažiuotų
atstumą nuo San Francisko iki Los
Andželo ir iš ten vėl išskristų namo į
kaubojų valstiją. Negana to – Arūnas
išsinuomojo automobilį, į kurį mes
visi galėsime sukrauti savo kelion-
maišius ir kurį galėsime naudoti
nak tiniams pasivažinėjimams. 

Taigi mes visą savaitę būsime
keturiese. Leidome savo „plieno
žir gams” pailsėti ir su Arūno iš -
nuo   motu Ševrole Impala nuvažia-
vome į San Francisko senamiestį, su
kuriuo mes jau vakar trise užmez-
gėme pažintį. Šiandien mūsų tiks las
– aplankyti įžymųjį Alkatraso kalė-
jimą, kuris pastatytas San Francisko
įlankos saloje. Kalėjimas įžymus
tuo, kad jame buvo kalinami patys
pavojingiausi nusikaltėliai, nes bu -
vo laikoma, kad iš Alkatraso salos
ne įmanoma pabėgti. Istoriškai iš
ten niekam nepavyko pabėgti gy-
vam. Vienas žymiausių Alkatraso
kalinių – Amerikos mafijos tėvas,
italų mafijos krikštatėvis Al Ka-
ponė (Al Capone). Nepavykus įro-
dyti nė vieno iš tūkstančių rimtų Al
Kaponės nusikaltimų, gudrūs vals-
tijų teisininkai jį pasodino už ven-
gimą mokėti mokesčius... 1938 me-
tais Al Kaponė numirė Alkatrase nuo
sifilio, kuris tais laikais buvo nepa-
gydoma liga. Kokia likimo ironija,
kokia liūdna šio neeilinio žmogaus
baigtis. Al Kaponė buvo pagarsėjęs
įtaigos meistras – jis mėgdavo sakyti,
kad „geru žodžiu ir pistoletu gali pa-
siekti kur kas daugiau nei vien geru
žodžiu.” 

Visi keturi buvome nusiteikę ap-
lankyti žymiausio kalinio kapą, ta-
čiau nutiko netikėtas įvykis: po
sunkių ieškojimų atradę vietą, iš
kurios plaukia keltai į Alkatraso
sa lą, sužinojome, kad visi bilietai
parduoti ir artimiausi bilietai su-
teiks mums teisę aplankyti paskutinę
Al Kaponės gyvenimo vietą tik po 3
dienų... o mes jau ryt išvykstame iš
San Francisko. 

Kaip paguodos prizą įsigijome
kruizą laivu iki dviejų San Fran-
cisko įlankos tiltų ir praplaukėme vi-
sai šalia Alkatraso sa los, tad Olegas

prifotografavo žymiojo kalėjimo
vaizdų. 

San Francisko įlankoje siautė
stiprūs vėjai ir buvo ganėtinai
žvarbu. Buvo visai kitaip negu mes
įsivaizdavome Kaliforni jos pakran-
tės klimatą. Laivas praplaukė po
dviem didžiausiais San Francisko til-
tais, kurie dažnai rodomi kaip šio
miesto simboliai. Tai milžiniški plie-
niniai inžinerijos stebuklai, kuriais
dieną naktį lekia nesibaigiantys
srautai automobilių ir kurie jungia
San Francisko verslo centrą su nuo-
šaliau išsidėsčiusiais priemiesčiais. 

Po kruizo nuvykome į sena -
mies tį. Man kaip tik suplyšo iš na -
mų atsivežti spor tiniai bateliai, taigi
ta proga įsigijau ryškiai baltus sport-

bačius, kurių sniego baltumas ne-
padarytų gėdos rimčiausiems Va-
karų pakrantės (West Coast) baike-
riams, o sa vuosius tiesiog palikau
San Francisko centre šiukšlių dė-
žėje. Olegui ir Silverijui tai suteikė
daug džiaugsmo! Aš nuoširdžiai ti-
kiuosi, kad mano seni pamėgti ba-
teliai šildo kokio nors miesto gyven-
tojo kojas. 

Pradėjome svarstyti: kaip pra-
leisti vakarą, kaip pažymėti atvy-
kimą į „laukinių Vakarų” pakrantę?
Mūsų aukštaūgis Arūnas  nepavedė
ir iškėlė genialią mintį: suraskime
aukščiausią San Francisko viešbutį,
o ten viršutiniame aukšte turėtų būti
restoranas. Kaip tarėme, taip ir pa-
darėme: aukščiausias pasirodė cent -
ri nis Hiltono viešbutis ir, mūsų
džiaugsmui, 46 aukšte radome pra-
bangų restoraną su dievišku vaiz -
du į naktinį San Franciską. Kad
iš laikytume Vakarų pakrantės nuo-
taiką – užsisakėme butelį baltojo ka-
lifornietiško vyno. Puikus vakaras
su šauniais draugais, o po mūsų ko -
jomis San Francisko žiburiai!

ROUTE 1 – VAIZDINGIAUSIAS
ŠIAURĖS AMERIKOS KELIAS

Keturiese išsimiegojome dvi-
viečiame Hiltono kambaryje ir atsi-
budome tik apie 11 val. Olegas užsi-
manė žūtbūt aplankyti San Franciske
esantį Mervudzo (Muir Woods) miš -

Bus daugiau

Svajonės link
vienos įkvepiančios kelionės istorija

DARIUS ČIBONIS
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dR. PeTRAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSLiŲ LiGOS

ChirUrGAi

ViDAUS LiGOS 

BenDrA PrAKtiKA 

ODOS LiGŲ SPeCiALiStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ LiGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

DR JAmES k CUTLER, OD
DR VIkTORIA V mILUnAS, OD

Akių ligos – chirurgija – akiniai
3033 W Jefferson, suite 101

Joliet, IL 60435
Tel. 815-729-9143

GineKOLOGijA

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

AUSŲ, nOSieS, GerKLĖS LiGOS 

StUBUrO ir SKAUSMO LiGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

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

DRAUGAS

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

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SiŪLo dARBĄ

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

.

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

“BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2013 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali turistinė kelionė į Baltijos kraštus 2013 m. 6/25–7/6
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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,,Surašymas” Nr. 19

iŠnUoMoJA

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

PARdUodA

Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime savo testamente.

Parduodu lietuvių autorių meno kūri -
nius. Originalūs rėmai, tapyba, graviūra
V. Petravičiaus, T. Petraičio, A. Valeškos.
Aš jums nusiųsiu paveikslus ir detales.

El. p.: LithArt1@gmail.com
Tel.: 630-963-5006

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

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. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

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
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

nekilnojamojo Turto Agentas
ROMAS SNARSKIS – Sales Associate

Bob Calistri Real Estate
St. Petersburg, Florida

RJSA44@Yahoo.com (727) 510-3715

ĮVAiRŪS SKeLBiMAi

Skokie perkraustymo kompa ni -
jai reikalingi perkraustytojai, pa -
gal bininkai ir vairuotojai. Geras at-
lyginimas ir išmokos! Kreiptis:
Go lan’s dispatch, 3500 Jarvis,
Sko kie, nuo 9 val. r. iki 5 v. p. p.

SiŪLo dARBĄ

Perku arba išsinuomoju žemę
Lie tuvoje, tinkamą ūkininkauti ir per -
ku mišką. Apmokėjimas per ban ką.
San dorį galima atlikti Lie tuvoje ir JAV. 

Rolandas, tel. +370-616-93194

• Į rūpestingas rankas atiduočiau mylimą
katytę. Jai septyneri, pilka, švari. 

Tel. 312-733-2497.

• Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Gali pakeisti, iš-
leisti atostogų. Labai geros rekomendacijos,
patirtis, dokumentai. 

Tel. 708-691-6542.

• Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais . 

Tel. 773-707-7902.

• Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba,
geros rekomendacijos. 

Tel.773-329-9918.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie -
žiūros darbo. Legalūs dokumentai, patirtis,
rekomendacijos. Gali išleisti atostogų,
pakeisti savaitgaliais. Siūlyti įvairius varian-
tus. 

Tel. 773-709-5990.

Parduodamas ,,Chrysler” minivenas, pri-
taikytas neįgaliesiems. Prava žiuotas
27,000 mylių. Kaip naujas. Kaina $9,750.
Balzekas Motors, 4030 Archer Ave., Chi -
cago, tel. 773-847-1515, Stanley

5 raidės:
MAKSI – PĖDAS – SANTA – SLĖGA – STAZĖ – SVĖRĖ – ŠIRMA –
TAKSA.

7 raidės:
AFIKSAS – AGENTAS – ATSARGA – ATŠAIŽA – DRIGNĖS –
ĖDUONIS – EKONOMĖ – GINKLAI – GRYBŠIS – INKSTAI – IŠMAINA
– KASDIEN – KATINAS – KLAIDOS – LAIVINĖ – LEKSIKA – LEU-
KOJA – LIAUKOS – MALIMAS – MEDETKA – NEMOKŠA –
NESĖKMĖ – ODMINYS – OMIKRON – PASOSTĖ – PAŠIRDĖ – PLA-
TINA – PLAUTAI – REKVIEM – RIAUŠĖS – SĄSPARA – SKALSĖS –
SOSTINĖ – ŠIURPAS – TAIKMUO – TANKYNĖ – TELYČIA – TIKSLAS
– TRAKIJA – TRAUKAS – TUNELIS – UŽAUSIS – UŽKURYS – VAIZ-
DAI – ZAMBIJA – ŽIRKLĖS.

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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

www.draugofondas.org
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Maždaug vienas milijonas – tokio turistų
skaičiaus kasmet sulaukia ne didelė Ka-
narų salyno (Canarias) sala – Lanzarote.

Vos 60 kilometrų ilgio ir 20 kilometrų pločio vulka-
ninės kil mės sala turistus iš viso pasaulio vi lioja
puikiu klimatu ir neįprastu gamtovaizdžiu, kuris
kartais primena Mėnulį.

Tarp to milijono lankytojų kasmet auga ir lie-
tuvių skaičius. Anks čiau nuskristi į Kanarus buvo
laikoma prabanga, tą sau galėjo leisti tik pasiturin-
tys žmonės, bet padėtis pa sikeitė, kai Lietuva tapo
Europos Są jungos šalimi ir į Ispanijai priklausantį
salyną atsirado galimybė nu skristi su pigiomis oro
linijomis „Rya nair”. Tiesioginių skrydžių iš Lietu-
vos į Kanarus nėra, bet galima skristi su persėdimu
per Barseloną ar Leeds Didžiojoje Britanijoje – toks
skrydis iš Vilniaus į abi puses kai nuos tik apie 130
dolerių.

Augant turistų skaičiui Lanza ro te, auga ir ten
apsilankančių lietuvių dalis. Ypač salą pamėgę lie-
tuviai, gy venantys Didžiojoje Britanijoje – jiems
skrydis tęsiasi mažiau nei tris valandas ir nekai-
nuoja nė šimto do lerių. Lankantis saloje teko sutikti
lietuvių, kurie čia atskrenda iš Lon dono jau trečią
kartą. Tai suprantama – Londone orai permainingi,
daž ni lietūs, rūkai, o Lanzarote vasarą ir žiemą tem-
peratūra skiriasi vos ke liais laipsniais ir visada vir-
šija 20 laipsnių Celsijaus, panaši ir vandens tempe-
ratūra.

Didžiosios Britanijos lietuviai turi Lanzarote
saloje pamėgtus ne brangius viešbučius, itin mėgs-
tama yra netoli nuo oro uosto esanti Puer to del Car-
men gyvenvietė, kur puikūs paplūdimiai, yra daug
lankytinų vietovių. Iš viso smėlio paplūdimiai sa-
loje sudaro tik apie 10 kilometrų iš 213 – kitose vie-
tose prie vandens pri eiti sunku, nes ten uolos ir ak-
menys. 

Neblogus butus vos per 100 kilometrų nuo Af-
rikos, Maroko nutolusioje Lanzarote su virtuve ga -
lima rasti už 40 dolerių dviem žmo nėms su pusry-
čiais. Viešbučiai turi baseinus, jų teritorijoje – dau-
gybė vešlių egzo tiškų augalų, kurie esant tokioms
orų sąlygoms tiesiog klestėte klesti.

Britanijos piliečiai sudaro daugiau kaip 80 pro-
centų visų Lanza rotės turistų, salą pamėgę ir skan-
dinavai, vokiečiai, prancūzai. Vietos gy ventojai pui-
kiai kalba angliškai, jie labai geranoriški, nes tu-
ristas čia labai gerbiamas ir vertinamas. Ir tai su-
prantama – būtent iš turizmo ši sala ir gyvena.

Lanzarote yra vulkaninės kilmės sala, ir tą nuo-
lat gali jausti, nes ap linkui visada matysi pemzos –
juodų, lengvų, bet labai aštrių akmenų. Pastaruo-
sius keturis milijonus metų vulkanų aktyvumas čia
buvo itin didelis, ir kai kurių vulkanų aktyvumas
salos teritoriją praplėtė beveik ketvirčiu. Paskutinis
didesnis ugni kalnių išsiveržimas saloje užfiksuo-
tas 1824 metais. Visi Lanzaroje apsilankę turistai
skuba pamatyti Tima nfaya gamtos parką – būtent
čia būta didžiausio ugnikalnių aktyvumo, ir par-
kas rausva uolų spalva kartais atrodo tarsi koks
Marsas. Vaizdai čia tiesiog pribloškiantys – pakilus
autobusu aukštyn iš viršaus gali matyti ugnikal-
nių kraterius, o aplink juos – sustingę lavos liežu-
viai.

Žemės gelmėse čia iki šiol vyrauja didelis karš-
tis – parko lankytojai gali pamatyti, kaip į duobę

įmestos sausos šakelės užsiliepsnoja, kaip į duobelę
įpylus vandens iš žemės gel mių šauna fontanai. Itin
įdomu apsilankyti vietos restorane – visi patie kalai
čia kepami ant grotelių, po ku riomis nėra jokių
malkų ar ugnies, tik požeminis karštis. 

Aplinkui plyti lavos laukai, kur nerasi jokios ža-
lumos, jokios gyvybės, tik sustingusius aštrius lavos
gabalus. Atsistoti ant jų neįmanoma, o jei per tokį
laiką nutiestas nedidelis keliukas, tai juo važiuojant
automobiliu niekaip neapsisuksi. Truputį nukly-
dus nuo pagrindinių kelių, ku rie čia labai geri, o
benzino litras visu litu pigesnis nei Lietuvoje, ap-
ima net nerimas, kad esi visiškai vienas ir atsi tikus
kokia nelaimei niekas ne padėtų.

Labai įdomūs ir į nieką nepana šūs Lanzarote
vynuogynai, kurie visai kitokie nei tradiciniai. Po
XVIII amžiaus viduryje salą nusiaubusio ugnikal-
nio išsiveržimo žemdirbyste užsiimta tik rankomis,
nes nebeliko iš ko pasigaminti reikalingų įrankių.
Tad vynuogynai čia – nedideli metro skersmens
krateriukai, vulkaniniais pelenais patręštoje že-
mėje, prie kurių iš pemzos gabaliukų suformuota
užuo vėja. 

Vynuogių auginimas čia yra sunkus darbas, ir
vynas labai geras. Seniausia saloje „El Grifo” vyno
darykla įkurta dar 1775 metais, čia galima apžiūrėti
vyno muziejų ir paragauti paties vyno, kurio bute-
lis kainuoja apie 10 dolerių. Tiesa, pre kybos cent-
ruose galima rasti ir daug pigesnių vynų – išparda-
vimo metu neblogo vyno butelį dažnas nusiperka
vos už 2 dolerius.  

Įdomu tai, kad iki 1970 metų Lanzarotė turistų
beveik nesulaukdavo – visi keliaudavo į populia-
resnes – Tenerifle, La Palma ar Gran Cana ria. Tu-
rizmą saloje sukūrė vietos archi tektas Cezar Man-
rique, kurio dėka saloje neleidžiama statyti dides-
nių nei 2–3 aukštų namų, ir jie visi dažomi tik balta
spalva. 1987 metais Lan zarote tapo pirmąja sala pa-
saulyje, kuriai UNESCO organizacija suteikė bios-
feros rezervato statusą. Šis archi tektas pasistengė,
kad turistams tap tų prieinami įdomiausi salos gam-
tos kampeliai – gamtos sukurtos uolos su kiaury-
mėmis, kuriose šniokščia vanduo, netikėtos įlan-
kėlės, taip pat vieta, kur iš vandenyno išgaunama

druska.
Dar vienas įspūdingas Manrique kūrinys – kak-

tusų parkas, kuriame auga šimtai pačių neįtikė-
čiausių for mų ir spalvų kaktusai – kai kurie vi sai
mažučiai, apsipylę žiedais, kiti – ir 5–6 metrų aukš-
čio. Kaktusų saloje labai daug, vietiniai gyventojai
juos naudoja likerių ar džemų gamybai. Auginami
čia ir alijošiai, iš kurių gaminama ekologiška pro-
dukcija – įvairūs aliejai ir kremai. Kiekvienas no-
rintis gali apsilankyti tokioje ga mykloje ir pama-
tyti, kaip vyksta gamybos procesas bei išbandyti
šią produkciją.

Užtenka vos pusvalandžio, kad didelis keltas
perkeltų į kitą gretimais esančią Fuerteventura
salą. Salos pavadinimas lietuviškai būtų „stiprus
vėjas”, ir ji gerokai skiriasi nuo Lanzarote – čia
daugiau žalumos, galima pamatyti besiganančių
avių, po kalnus šokinėja turistų visai nebijantys
burundukai. Būtent šioje saloje galima rasti di-
džiules smėlio ko pas, labai mėgiamas poilsiautojų iš
įvairių šalių. Ši sala dvigubai didesnė už Lanzarotę,
nors gyventojų joje mažiau – apie 100,000. Atrodo,
kad laikas saloje sustojęs – senoji sostinė Betancu-
ria atrodo kaip iš filmo, niekas niekur neskuba, ap-
link – palmės, kaktusai ir nuostabūs bu genvilijų
gėlynai išdžiūvusios upės pakrantėse. Lietaus čia
būna gruo džio–kovo mėnesiais, ir tada atsiranda
upė, vietos gyventojai skuba su rinkti vandenį, kurį
vėliau naudoja laistymui.

Kai kas galvoja, kad Kanarų salų pavadinimas
yra kilęs iš žodžio „ka narėlės”, bet taip nėra – jis at-
sirado iš lotyniško žodžio „canis”, kuris reiš kia
„šuo”. Aiškinama, kad kažkada salose buvo dau-
giau žolės, ganėsi daugiau avių ir buvo daug aviga-
nių šunų. 

Tie turistai, kurie pirmą kartą aplanko Lanza-
rote salą, susižavi ja ir labai dažnai vėl sugrįžta,
ypač tada, kai Europoje būna šalta ar lietinga. Sa-
koma, kas salos klimatas yra toks pat, kaip ir toje
pačioje platumoje esančioje Meksikoje ar Florida
valstijoje Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tad eu-
ropiečiams Kanarų salos yra tapusios tokia poilsio
vieta, kokia amerikiečiams yra Meksikos kurortai
ar Florida. 

Vis daugiau pasaulio lietuvių atranda Kanarų salas

Kaktusų sodas. Algio Vaškevičiaus nuotraukos   

Taip auginamos vynuogės. Išdžiūvusi upė.



Genovaitė Baužienė, gyvenanti Hayden, ID, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame už pa -
ramą.

Anna Drevinskas, gyvenanti Hartford,  CT, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė  350 dolerių laikraščio leidy-
bos išlaidoms sumažinti ir linki, kad ,,Daugas” dar ilgai gyvuotų. Nuošir -
džiai Jums dėkojame už dosnią pa ramą.

Vytautas P. Aukštinaitis, gyvenantis Orland Park, IL, pratęsė meti-
nę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi už
paramą.

Irena Dirdienė, gyvenanti Oak Lawn, IL, kartu su metinės „Drau -
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Ona Sirgedienė, gyvenanti Sterling Heights, MI, „Draugui” paau-
kojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Nijolė Nausėdienė, gyvenanti Homer Glen, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir mums ra šo: „Laikraštis – tai gyvybės ir džiaugs -
mo šaltinis. Džiau giuosi vėl pratęsdama jį metams.” Ačiū Jums už malo-
nius žodžius ir 50 dol. pa ramą.

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

, ,DRAUGO” FONDAS

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 
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PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

LeMonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
eVeRGReen PARK, 2929 W. 87 ST.

TinLeY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

A † A
GEDIMINUI DRAGŪNUI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame mūsų mielai
draugei žmonai DARIJAI ir kartu liūdime.

Ramona ir Vytautas Ramūnai su šeima

Miami, FL

Su 500 dolerių:

Omaha Communit Foundation,
garbės narys, viso 4,000 dol., Oma -
ha, NE per Michael E. Leighton

Su 250 dolerių:

LDK Birutės draugija, Los An -
geles skyrius (pirmininkė Audronė
Žemaitaitienė), viso 950 dolerių

Aušra M. Babickienė, iš viso 600
dol., Richmond Heights, OH

Su  150–100 dolerių:

Joseph Bernot, garbės narys, iš
viso 1,755 dol., Union, NJ

Aleksas ir dr. Danguolė Vitkai,
garbės nariai, iš viso 2,600 dol., Pa -
los Heights, IL

Antanas ir Dalilė Polikaičiai,
garbės nariai, iš viso 2,300 dol.,
West lake Village, CA 

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto,
iš viso 800 dol., Sparkill, NY

Su 30–10 dolerių:

Julius ir Renata Špakevičiai,
gar bės nariai, iš viso 1,435 dol.,
West  wood, MA

M. ir L. Kizlauskai, iš viso 100
dol., West Bloomfield, MI

Pavasario DF vajų baigiant 
Taip jau yra, kad vajai nebėra tokie sėkmingi, kaip  būdavo ankstyvesniais

metais. Vajaus dalyviais liko tie patys ištikimi Draugo fondo nariai, kurie at-
siliepia į kiekvieno vajaus laiškus. Jie nusipelnė didelės DF  ir ,,Draugo” leidė -
jų padėkos už teikiamą paramą, kuri yra labai svarbi ,,Draugo” išlaikymui.

Prapliupus šiltam lietučiui, su pavasariniu vėju į DF iždą atkeliavo aukos
iš prenumeratorių, kurie nesuskubo ar neturėjo laiko atiduoti savo ,,duoklę”
anksčiau. Draugo fondas neatostogauja ir aukos priimamos visais metų laikais. 

Aukas siųsti 
Draugas Foundation 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams.

Pavasario vajaus įnašai



ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Brighton Park Švč. Mergelės Mari-
jos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
(2745 W. 44th St., Chicago, IL), sek -
ma  dienį, birželio 9 d., 10 val. r. šv. Mi -
šias atna šaus kun. Ge diminas Ker-
šys. 15 minu čių prieš šv. Mišias kal bė -
sime Švč. Jė zaus Širdies lita niją. Po
Mi šių Mozerio salėje bus rodomas fil-
mas, minėsime Ge dulo ir Vilties dieną.
LB Brighton Park apylinkės valdyba ruo-
šia kugelio ir ba landėlių pietus. Visi
maloniai kviečia mi. Primename, kad
kiek vieną ket virta dienį 8 val. r. šv. Mi -
šios atnašauja mos lie tuvių kalba. 

� JAV LB Lemont apylinkės Socia li nių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 12
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
 tyk  lą, kur matysite dokumentinį filmą
,,Ledo vaikai”. Filmas pasakoja apie
tremtinių vaikus Sibire.

� Birželio  16 d. 10:30 val. r. JAV LB
Lemont apylinkė maloniai kviečia at -
vykti prie Pasaulio lietuvių centro so de -
lyje, Lemont, esančio paminklo ir kartu
paminėti  Gedulo ir Vilties dieną.

� Birželio 22 d., šeštadienį, nuo 3
val. p. p. iki 12 val. p. p.  kviečiame į
Jo ni nes Summit Park District (5700
S. Archer Rd., Summit, IL 60501).
Šven tės svečiai – LNK televizijos
žvaigž dės: In  ga Valinskienė, Arūnas Va-
linskas, dainininkas Ra dži. Daugiau in-
formacijos ga lite gauti tel. 708-594-
5622 arba www.gfacebook.com/kuni-
gaiksciai

IŠ ARTI IR TOLI...

� JAV LB Michigan apygardos meti-
nis suvažiavimas vyks sekmadienį, bir-
želio  9 d., 1 val. p. p. Dievo Apvaizdos
pa ra  pijos didžiojoje klasėje (25335 W.
Nine Mile Rd., Southfield, MI
48033).  Suva žiavime bus išklausyti
apy linkių pirmi ninkų bei iždininkų pra-

nešimai ir ap tarta ateities veikla.

� Birželio 15 d., šeštadienį, 6 val. v.
kviečiame praleisti vakarą su bardais
(dainuojamoji poezija) Aloyzo Pečiulio
sodyboje (35885 Bassrock Rd., Agua
Dulce, Ca 91390). Svečiuose – Andrius
Kaniava (,,Keistuolių teatras”, Lietuva),
Domantas Ražauskas (Lietuva), Dave
Matke (Los Angeles, CA) ir Eric Petrai-
tis (Los Angeles, CA) atliks savo kūry-
bos dai nas. Pasiteirauti galima tel.
323-360-7786 arba el. paštu: vei-
dai@ yahoo.com

� Birželio 16 d. Beverly Shores Ame -
rikos lietuvių klubas kviečia į tradicinę
,,Kugelinę”, kuri vyks Šv. Onos baž -
nyčios kiemelyje (433 E. Golfwood Rd.,
Beverly Shores, IN 46301) 2 val. p. p.,
po lietuviškų pamaldų. Kviečiame ska -
niai pavalgyti, maloniai pabend rauti. 

� Birželio 22 d., šeštadienį, 6:30 val.
v. Latvių namuose (425 Hoffman Ave.,
San Francisco, CA) vyks spektaklis ,,Jis
ir Ji”. Režisierė Birutė Mar. Vaidina ak -
to  riai Birutė Mar ir Aleksas Kaza na vi -
čius, dalyvauja smuikininkas Sigi tas
Ru bis. Norintys gauti daugiau in forma -
ci jos rašykite Daivai el. paštu: dpet ry -
lai te@yahoo.com

� Birželio 23 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Šv. Kazimiero parapijos di -
džio joje salėje bus rodomas spek taklis
,,Jis ir Ji”. Režisierė Birutė Mar. Vaidi -
na aktoriai Birutė Mar ir Aleksas Kaza -
navičius, dalyvauja smuikininkas Sigi -
tas Rubis. Tel. pasiteirauti: 323-360-
7786.

� Liepos 21 d. Švč. Mergelės Mari jos
Nekalto prasidėjimo seserys or ga -
nizuoja pikniką – lietuvių susiartinimo
šventę seselių sodyboje Putnam (600
Liberty Hwy., Putnam, CT 06260). 

California Lithuanian Credit Union
2.00 % 3 metų CD
2.25 % 3 metų IRA CD

Santa Monica, California 
Tel. 310-828-7095

info@clcu.org
Valdžios apdrausta iki $250,000

SKELBIMAI

Birželio 1–2 dienomis į Talkos savaitgalį Neringos stovykloje susirinkę talkininkai padėjo
pa ruošti stovyklą ateinančios vasaros sezonui. Oras buvo puikus ir atvykusieji iš visų jėgų
stengėsi išgražinti mielą Neringą. Netrukus Neringa priims pirmuosius stovyklautojus.

Jogirdo Vainausko nuotr. 

dr.  Antanas Razma, gyvenantis
Burr Ridge, iL, tapo „Draugo” garbės
prenumeratoriumi. Šį skai tytoją „Drau-
gas” lankys dar vie ne rius metus. Nuo -
šir džiai dėkojame, kad mus skaitote ir
sveikiname tapus garbės prenumerato-
riumi.

,,Draugo” knygynėlyje galite nusipir kti Lietuvių skautų seserijos J. Dauž var -
die nės būrelio skaučių paruoštą knygą ,,Tried and True Treasured Re cipes”. Kai -
na – 20 dol. Knygą galima įsi gyti paštu, pri dedant 9.25 proc. mokestį, užsisakant
IL valstijoje. Per siuntimo kaina – 5 dol. Persiunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildo mai siunčiamą ima mas 3 dol. mokes tis. Prieš per kant, prašome pa -
skam binti admi nis tracijai tel. 773-585-9500. Milwaukee lituanistinės mokyklos ,,Nauja karta” mokinukai Mamytės dienos proga

svei kina savo mamytes.                                                                  www.facebook.com nuotr.


