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A
plankyti žemyno pietvakariuose esančią Por-
tugaliją, kuri yra labiausiai nuo Lietuvos nu-
tolusi Europos valstybė, norėjosi jau seniai, nes

teko daug girdėti apie šios šalies nuoširdžius žmones,
puikius nacionalinės virtuvės patiekalus, gražius pa-
plūdimius ir įspūdingas sostinės Lisabonos gatveles.
Proga pasitaikė šios vasaros pradžioje, tad beliko su-
siplanuoti kelionę, susikrauti lagaminus ir pradėti pa-

žintį su dar mažai lietuviams žinoma valstybe.
Iš geografijos ir istorijos pamokų žinome, kad Por-

tugalija turi sieną tik su viena valstybe – Ispanija, kad
Atlanto vandenynas skalauja beveik 1 800 kilometrų
ilgio pajūrio ruožą, o šalyje gyvena apie 10 milijonų
žmonių. Tiesioginių lėktuvų reisų iš Lietuvos į šią šalį
nėra, tačiau ją paprasta pasiekti pigių oro linijų lėk-
tuvais iš Vokietijos ar Belgijos – tokį skrydį dviem
žmonėms į abi puses pavyko įsigyti tik už 280 eurų
(apie 320 dolerių). – 8 psl.
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Nepamirštama Andriaus
Polikaičio kelionė – 11 psl. 
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Vaidotu Vaičaičiu – 6 psl. 

,,

,,Eglė, žalčių karalienė”
Omahos botanikos sode

PORTUGALIJA

– mielų žmonių, skanaus vyno, įdomios istorijos ir nuostabios gamtos šalis
Fiesta Quarteira pajūryje.

Projekto vadovas dr. Gediminas Murauskas, skulptorius Aurimas Šimkus ir filmuotojas Zigmas
Ripinskis                                                                                                                       Zigmo Ripinskio nuotraukos

Nebraskos valstijos miestas Oma ha yra susigiminiavęs su Šiau liais Lie-
tuvoje. Šią vasarą tas dviejų miestų susigiminiavimas įgyja kon k-
retų pobūdį. Žinomas medžio skulptorius Aurimas Šimkus, kilęs iš

Šiau  lių rajono, atvyko į Omahą ir dvi rugpjūčio savaites (nuo 13 iki 28 d.) de-
monstruoja medžio skulptūros me ną Omahos miesto botanikos sode – Lau-
ritzen Gardens. Čia Šimkus dro žia ,,Eglės, žalčių karalienės” skulptūrą.
Skulptūrai jis naudoja vieną 10 pėdų ilgumo, dviejų pėdų storumo rąstą. 

–  3 psl.
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ARKIVYSKUPAS LIONGINAS VIRBALAS

Homilija pasakyta 
Žolinės at lai duose Krekenavoje

Žemdirbiai džiaugiasi žvelgdami į geltonuo-
jančius brandžių javų lau kus, sodininkas di-
džiuojasi matyda mas nokstančius vaisius.

Sėja yra pa žado, o javapjūtė – išsipildžiusios vilties
laikas. 

Mūsų kraštuose rugpjūčio vidu ryje švenčiama
Švč. Mergelės Mari jos Ėmimo į dangų iškilmė su-
tampa su nokstančio derliaus laiku. Į žmoniją taip pat
galime žvelgti kaip į augan  tį lauką, nokstantį sodą.
Dievas pasėjo, pasodino, t. y. sukūrė pasaulį ir žmo-
gų. Kas iš jo išaugo? Jei žvelg sime į naujienų pra-
nešimus, turėsi me pripažinti: labai daug piktžolių,
spyglių, nuodingų lapų, ne tik apsun ki nančių kitiems
gyvenimą, bet kartais tiesiog jį pražudančių.

Turiu omenyje ne vien krimi nalinę kroniką, bet
ir žinias apie ka rą, nekaltų žmonių, moterų ir vaikų
žudynes, kaip Irake, Sirijoje, pabėgė lius Ukrainoje
ir Šiaurės Afrikoje. Pats žmogus, kai kurie žmonės,
su kuria pragarą ir mirtį kitiems. Ne jau gi tai viskas,
visas pasaulio vaizdas: skurdus laukas, pilnas usnių?
Tikrai ne! 

Ši Mergelės Marijos šventė mums rodo, koks yra
žmogus Dievo plane, koks jis gali būti nesužalotas
nuodėmės ir kokie esame kviečiami būti. Apie sodo
vertę sprendžiame iš geriausių jo medžių vaisių. To-
kia yra Jėzaus Motina – moteris ir mūsų sesuo Ma-
rija. Norėčiau, kad šiandien žvelgdami į ją kai ko pa-
simokytume, pasiimtume su savimi.

Daugelyje Mergelės Marijos šven tovių, su-
klumpame prieš altorių ir žvelgiame į Dievo Motinos
paveikslą. Dažniausiai ją matome su Jėzumi ant ran-
kų. Toks yra ir Krekenavos paveikslas. Tad tegul šį
kartą mus moko dvi Marijos rankos.

Viena – kairiąja – ji laiko ir glau džia Jėzų prie
savęs, prie širdies. Marija – Motina, apglėbianti
savo Kūdikį. Taip natūralu ir gražu, kai ma tome mo-
tiną, su meile besirūpi nančia savo vaikais. Ši glau-
džianti Marijos ranka mums kalba apie meilę – ne tik
apie jos meilę Jėzui, bet ir apie Dievo meilę kiek-
vienam iš mū sų.

Jei reikėtų išvardyti, ko la biau siai stokojame, kas

mums reikalingiausia, pasakytume daugelį dalykų:
sveikatos, darbo, pragyvenimo lėšų, užtikrintumo dėl
ateities ir pan. Ta čiau tai, be ko nė vienas žmogus ne-
gali išlikti žmogumi, yra meilė. Kaip oras mums rei-
kalingas žmogiš kas priėmimas, drąsinantis ryšys, pa-
sitikėjimas, įkvepiantis ir viltingas santykis ir tas ne-
apsakomas meilės jausmas, stipresnis net už mirtį.
Šventojo Rašto Giesmių giesmės knyga gražiai nu-
sako: „Giliausi vandenys negali užgesinti meilės nei
potvyniai jos paskandinti. Jeigu žmogus siūlytų už
meilę visą savo turtą, būtų tik paniekos vertas” (Gg
8, 7).

Daugelis patiriame įvairiausių nuoskaudų, ne
vienas nešiojamės širdies žaizdų, padarytų atmeti-
mo, abejingumo, nesiskaitymo. Tai pa ti riame ne tik
įstaigose, darbe, bet ir namuose, tarp žmonių, kurie
turėtų būti mums artimiausi, kuriais turėtume pa-
sitikėti.

Vienas berniukas jau kelintą kar tą pabėgo iš
namų. Suradę jį klausė, kodėl jis taip daro. „Ar tave
kas mušė?” – „Ne.” – „Ar ko nors trūko?” – „Ne.”–
„Tai kodėl tu bėgi iš namų?” „Čia niekas manęs ne-
myli”, – atsiliepė vaikas.

Marijos ranka, glaudžianti Jėzų, mums kalba:
yra, kas Tave myli, kuo gali pasitikėti, kas niekada
nenusigręš ir neapleis. Tai Dievo žinia žmo gui: esi
mylimas, esi reikalingas. Nesvarbu, ką ir kiek esi pa-
siekęs. Ar šiandien esi čia prie altoriaus, ar spaudiesi
bažnyčios gale: esi mylimas. Atvažiavai prabangia
mašina ar vos atėjai pasiramsčiuodamas lazde le: esi
brangus. Pradėjai savo karjerą ar esi nuolatinis li-
goninės pacientas: esi svarbus Dievui. Tai duoda vil-
tį. Mums nereikia niekur bėgti – čia, šiame gyveni-
me ir šioje vietoje, esa me mylimi. Čia turime ateitį.

Mums visiems reikia vilties. Krikščionis be
vilties – kaip langas be stiklo. Iš toli matosi rėmai,
bet viduje šalta ir nejauku, niekas nesulaiko vė jo ir
neapsaugo nuo šalčio. Mer ge lės Marijos ranka, glau-
džianti Jėzų, kalba apie meilę ir tikrą viltį, kurią tei-
kia Dievas, kurią patiriame tikėdami.

Kita – dešiniąja ranka Marija ro do į Jėzų. Kaip
neprisiminti Kanos vestuvėse ištartų Jėzaus Moti-
nos žodžių: „Darykite, ką tik jis jums lieps” (Jn 2, 5).
Marija nepasilieka centre, o nukreipia į Jėzų, savo
die viškąjį Sūnų. 

Krikščionybė nėra sausa doktrina, tiesų rinki-
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Išsipildžiusios vilties laikas

nys, taisyklių visuma: tai širdies ir meilės ryšys su
Dievu. Bet šis ryšys turi pagrindą: mūsų tikėjimo rū-
mas stovi ne ant smėlio, bet ant gerų pamatų. Ti-
kėjimo tiesų santrauka atskleidžia visą tikėjimo tur-
tingumą ir gelmę. Atsivertę katekizmą, randame
daug gražių žodžių: Dievas, Bažnyčia, malonė, Sak-
ramen tai, Eucharistija. Tai ne vien žodžiai, galime
sakyti – šedevrai, kurie ne pa liauja žavėję. Bet kaip
pažinsime, nepasistengę jų atskleisti, į juos įsigi-
linti?! Muzikos kūrinio nesuprasi iš dviejų taktų, pa-
veikslo – iš centi metro dydžio detalės, architektūros
statinio – iš lygios plytos gabalėlio. Tik visuma at-
skleidžia grožį ir žavi. 

Tikėjimui taip reikia visumos, suvokimo, pa-
žinimo. Prieš Pirmąją Komuniją, Sutvirtinimą,
Santuokos sakramentą Bažnyčioje kviečiame susi-
pažinti su tikėjimu, jo platumu ir gelme, trumpai nu-
sakyta katekizme. Ne todėl, kad norima apsunkin-
ti gy venimą ir primesti ką nors, o kad nepražiop-
sotumėte šedevro, kad nuo stabaus kūrinio nepa-
kištume tarp nebereikalingų daiktų, o pripažintu-
 me tikrą vertę, grožį ir jėgą. 

Ne visi dalykai, kuriais susido mi me, – senovės
įvykiai, tolimų kraš tų papročiai, kiti faktai – turi įta-
ką mūsų gyvenimui: Tačiau ar yra Die vas, ar Juo ga-
lime pasitikėti, kokia mūsų ateitis, kas laukia po mir-
ties – tai esminiai klausimai. Iš tiesų, gy venimo vi-
sumai priklauso ir tai, kas anapus. Mergelė Marija,
po žemiškojo gyvenimo paimta į dangų, duoda per-
spektyvą žmogaus polėkiui, šventumui, amžinybei.
Mūsų visų laukia ne išnykimas ir nebūtis, o mus su-
 kūręs ir mylintis Dievas. 

Tikiuosi ir linkiu, kad iš šios šventės parsi-
neštumėte vilties ir švie sos. Mūsų krikščioniška vil-
tis yra patikima ir džiaugsminga. Ji remiasi Jėzu-
mi Kristumi, mūsų Gel bėtoju, ir Marijos motiniška
meile. Popiežius Paulius VI apie Mergelę Mariją rašė,
kad žvelgdami į ją per Evangelijų aprašytus įvykius
ir tą tikrovę, kurią ji jau yra pasiekusi amžinybėje,
matome šviesų vaizdą ir užtikrinantį pergalės pa-
žadą: vilties prieš baimę, bendrystės prieš vienat vę,
ramybės prieš sumaištį, džiaugs mo ir grožio prieš
nuobodulį ir bjau rastį, amžinųjų perspektyvų prieš
laikinąsias, gyvenimo prieš mirtį (plg. Apaštališkasis
paraginimas Marialis cultus).Žolinių iškilmės Krekenavoje krekenavosbazilika.lt nuotr.

Krekenavos Marijos paveikslas



kalvis, kitoje priekalas, o juos jungia lenta, ant kurios
galima atsisėsti.  Akivaizdu, kad A. Šimkus jau turi
didelį patyrimą parkų puošimo medžio skulptūromis
srityje.  Nenuo stabu, kad jis buvo pakviestas savo
skulptūra puošti Omahos miesto bo tanikos sodą.  

Lauritzen Gardens lankytojai ga lės pasidžiaug-
ti ne tik lietuviško mis medžio skulptūromis, bet ir
kank lių muzika. Rugpjūčio 25 d. 5 val. p. p. čia kon-
certuos kanklininkė iš Šiaulių Kristina Kuprytė. Kris-
tina baigė muzikos studijas Lietuvoje magistro laips-
niu, ji daug koncertuoja Euro poje ir Amerikoje.
Omahos botanikos sode ji atliks lietuvių kompozitorių
– Jono Švedo ir Alfonso Mikulskio, o taip pat pasau-
linio mas to kompozitorių – Debussy, Tarrega, Glin-
ka, Offenbach kūrinius, pritaikytus kanklėms. 

Prie projekto Omahoje prisideda ir iš Lietuvos at-
vykęs Zigmas Ri pinskis, kuris filmuoja Aurimo Šimkaus
skulptūros kūrimo eigą. Zigmas Ripinskis jau tris-
dešimt metų dirba kino operatoriumi.  Jo filmai ir te-
levizijos laidos dažnai rodo mos per Lietuvos televi-
ziją. Jo dokumentiniai filmai ,,Šaknys” ir ,,Kai atei-
 na Jurginės” buvo premijuoti tarptautiniuose festi-
valiuose Estijoje ir Italijoje. Jis taip pat yra filmavęs
kelių Lietuvos meno ansamblių gastroles užsienyje,
įskaitant ir Šiaulių universiteto liaudies muzikos ir
šo kio ansamblio ,,Saulės” pasirodymus įvairiuose Eu-
ropos kraštuose, Kini joje, Brazilijoje, Kolumbijoje ir
Ame rikoje. Z. Ripinskis pats dalyvauja ,,Sau lės” an-
samblyje nuo 1979 m.  

Lauritzen Gardens lietuviškų medžio skulptūrų
projektu rūpinasi ,,Omaha Friends of  Šiauliai Com-
 mittee” (Šiaulių draugų Oma hoje komitetas) ir
,,Omaha Sister Cities Association” (Omahos susigi-
miniavusių miestų asociacija). Ypač daug dėmesio
projektui skiria JAV lietuvių išeivijos veikėjas ko-
miteto pirmininkas daktaras Gediminas Tomas Mu-
rauskas. Dr. Murauskas gimė Kanadoje, Montrealyje.
Jis stu dijavo Montrealio McGill ir Saskat chewan uni-
versitetuose, o gamtos mokslų (geografijos) daktaro
laipsnį įsigijo University of  Oklahoma. Skai tė pas-
kaitas Northern Illinois, Uni versity of  Wisconsin bei
University of  Nebraska. Dr. Murauskas buvo vie nas
iš iniciatorių, kad būtų pa si rašyta Šiaulių ir Omahos
miestų bendradarbiavimo sutartis (1996 m.).  1997 m.
buvo pasirašyta Šiaulių universiteto ir University of
Nebraska Omahoje bendradarbiavimo sutartis.  Dr.
Murauskas daug prisidėjo ir kuriant bendradarbia-
vimo projektą tarp Šiaulių universiteto ir Omahos
Lau ritzen Gardens. Pagal šį projektą Šiauliuose bus
įkurtas Amerikos prerijų laukinių augalų sodas, o į
Oma hos botanikos sodą bus įtrauktos Vidurio Eu-
ropos ir Baltijos regiono augalų rūšys.  2014 m.
Šiaulių universitetas suteikė dr. Gediminui Tomui
Murauskui Garbės nario vardą. Jis yra penktasis
Šiaulių universiteto Garbės narys.         Nukelta į 4 psl.
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,,Eglė, žalčių karalienė” Omahos botanikos sode
Atkelta iš 1 psl.

Botanikos sodo lankytojai gali stebėti skulptorių
jo darbo metu. Jis netgi – su vertėjo pagalba – atsa-
ko į lankytojų klausimus. Aurimo Šim kaus skulp-
tūros eskizas vaizduoja karūna pasipuošusią Eglę ir
apie ją apsirangiusį karūnuotą žaltį. Lietu vių tautos
pasaka ,,Eglė, žalčių kara lienė” ypač tinka botanikos
sodo aplinkai – kaip žinome, joje ir pagrindinis per-
sonažas – Eglė ir jos vaikai – Ąžuolas, Uosis, Beržas
ir Drebulė – virsta medžiais. ,,Eglės, žalčių kara lie-
 nės” skulptūra bus oficialiai atidengta  rugpjūčio 28
d., penktadienį,  3:30 val. p. p. Į atidengimo iškilmes
žada at vykti ir naujasis Lietuvos Res pub likos am-
basadorius JAV Rolan das Kriščiūnas.     

Aurimo Šimkaus medžio skulptūra Omahos
Lauritzen Gardens yra didelio projekto pradžia.
Tas projektas vadinasi ,,Saulės takas”. Jo įgy vendi-
nimas truks keletą metų. Keli lietuvių medžio dro-
žimo specialistai kurs skulptūras, kurios ir nuties šį
„Saulės taką” Omahos botanikos sode. Sodo lanky-
tojai, eidami natūra liu miško taku galės džiaugtis lie-
tuviškomis medžio skulptūromis. Nu matoma, kad vi-
sos skulptūros bus drožiamos lietuvių liaudies pa-
sakų ir patarlių motyvais. ,,Saulės taką” taip pat puoš
lietuviškais motyvais iš raižyti suolai ir dekoraty-
vinės tvo relės. ,,Saulės tako” viziją įkvėpė Lie tuvoje
esantys medžio skulptūrų an sambliai – ,,Raganų kal-
nas” Juod krantėje ir Dūkštų ąžuolynas netoli Ker-
navės. 

Susipažinkime su pirmuoju projekto dalyviu –
Aurimu Šimkumi. Jis gimė Kurtuvėnuose 1983 metais.
Nuo 2004 m. jis dalyvauja kasmetinėse Šiaulių rajo-
no tautodailininkų parodo se, nuo 2008 m. kasmetinėse
Šiau lių krašto jubiliejinėse tautodaili nin kų parodose.
Jo ąžuolinės skuptūros yra labai įvairios: jose vaiz-
duojamos raganos ir angelai, vikingai ir indėnai, meš-
kos ir žuvys. A. Šimkaus me džio skulptūros puošia
kavines, kai mo turizmo sodybas, parkus, bažny čių al-
torius Lietuvoje. Jo kūryba yra pasiekusi Švediją ir
Angliją. 

Aurimas Šimkus dalyvavo ke liuose medžio dro-
žėjų pleneruose Lie tuvoje.  2014 metais jis kartu su
kitais medžio drožėjais dalyvavo medžio drožėjų
plenere Šiaulių miesto centriniame parke. Ten me-
džio drožėjai savo kūryba prisiminė danų rašytojo
Anderseno sukurtas vaikų pasakas.  Šiam plenerui
Šimkus išdrožė me džio skulptūrą ,,Undinė”, susi-
dedan čią iš dviejų dalių, kurias jungia bangas pri-
menantis suolas.   

Praeitais metais Šimkus taip pat dalyvavo medžio
drožėjų plenere Pa kiršinio dvaro parke, Radviliškio
ra jone. Pleneras vadinosi ,,Devyni ama tai, dešimtas
badas”. Šiam plenerui Šimkus sukūrė skulptūrą ,,Kal-
vis”.  Tai irgi suolo formos skulptūra. Vie noje pusėje

Skulptorius/drožėjas Aurimas Šimkus
Iš k.: Zigmas Ripinskis, Gediminas Murauskas, Nellie (Nijolė) Sudavičius MacCallum, Dalia Sudavičius ir Au-

rimas Šimkus.
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–  Kada ir kaip gimė mintis apie šį projektą Omahos bo-

tanikos sode?
– G. Murauskas: Omaha gi mi niuojasi ne tik su

Šiauliais, bet ir su Japonijos miestu Shizuoka. 2005
me tais Lauritzen Gardens botanikos sode buvo ati-
daryti tradiciniai japo nų vartai – Torii. Iškilmėse da-
lyvavo daug svečių iš susigiminiavusių miestų,
tarp jų ir Šiaulių miesto vadovų delegacija. Japonų
vartų ati darymo iškilmės mums visiems pa darė
įspūdį. Tada ir kilo mintis – o kodėl lietuviai nega-
lėtų pastatyti kažką panašaus. Mano vadovaujamas
komitetas paruošė projektą ir pristatė botanikos sodo
vykdančiajam direktoriui galimybes  dalį Lauritzen
Gardens botanikos sodo papuošti lietuviškomis
medžio skulptūromis. O sukurti būtent skulptūrą
„Eglė, žalčių karalienė” sugalvojo šiaulietis skulp-
torius – medžio drožėjas Auri mas Šimkus. Aurimą
šiam darbui  pasiūlė Šiaulių moterų Rotary klubas
,,Harmonija”.  

– Kas finansuoja A. Šimkaus at vykimą ir darbą?
– G. M.: Komiteto vardu patei kė me paraiškas

gauti paramą iš LR užsienio reikalų ministerijos fi-
nansuojamų fondų (užsienio lietuvių organizacijų
projektams remti), tačiau prašymas finansuoti šį pro-
jektą ar bent jo dalį buvo atmestas. Tada pradėta ieš-
koti kitų rėmėjų projekto pirmajam etapui. Juos ra-
dome, tik jie nenori būti įvardinami. Tikimės toli-
 mesniems projekto etapams sulaukti dėmesio iš kitų
Amerikos rėmėjų bei fondo, o taip pat iš įvairių Lie-
tuvos valstybinių įstaigų.

– Ar A. Šimkaus ,,Eglė, žalčių karalienė” bus atidengtas
ten, nuo ko ir prasidės ,,Saulės takas”?

– G. M.: Ilgainiui ji bus „Saulės tako” dalis. Bet
kol kas laikinai skulptūra bus eksponuojama kito-
je parko vietoje. Be to, pradėjus darbą, kilo mintis
pastatyti lietuviškus liau diškus vartus ,,Saulės
tako” pradžioje. Taip pat bus sukurti ir pastatyti suo-
lai liaudiškais motyvais. Savo pro jektui išrinkome
labai tinkamą vardą  – „Saulės takas”, nes Omaha
giminiuojasi su „Saulės” miestu ir bendradarbiau-
jame su menininkais iš Šiaulių miesto ar Šiaulių ap-
skrities.

– Ar jau žinomi kiti medžio skulptūrų drožėjai?
– G. M.: Gavus tolimesnių projekto etapų fi-

nansavimą, bus spren džiama, kiek ir kokių skulp-
torių rei kės. „Saulės tako” projektą numatyta vyk-
dyti penkerius metus. Tikimės, kad kasmet vasaros
metu bus  padaryta po vieną ar kelias skulptūras.
Taip pat tikimės Zigmo Ripinskio sukurto filmo apie

,,Eglė, žalčių karalienė”
Omahos botanikos sode
Atkelta iš 3 psl.

Artėjant pirmosios skulptūros „Saulės
take” atidarymui dr. Gediminas Mu-
 rauskas mielai sutiko atsakyti į ,,Drau go’’
korespondento klausimus.

pirmąją kuriamą skulptūrą pagalba rek-
lamuoti šį projektą ir pritraukti daugiau
lėšų kitiems projekto etapams.

– Jūs esate „Omaha Friends of Šiauliai” ko-
miteto pirmininkas.  Kas priklauso šiam komi-
tetui?  Ko kią veiklą (be šio skulptūrų projekto)
jis vysto?

– G. M.: Pirmininkauju nuo 2007 metų,
jau pradėjau trečiąją kadenciją. Šiuo metu
komitetą sudaro: dr. Gediminas Murauskas (Šiau-
lių universiteto Garbės narys) – pirmininkas; Da-
lia Sudavičius – vice-pirmininkė; dr. Paulius Mile-
ris; Mar garita Sederavičiūtė-Hathaway; Ind rė Sei-
butytė; Asta Šimbelytė-Reiff; ir Nellie (Nijolė) Su-
davičius-MacCal lum (Šiaulių miesto Garbės pilie-
tė).  OSCA ,,Omaha Friends of  Šiauliai” komitetas
pirmiausia yra atsakingas už ryšių palaikymą su
įvairiais atstovais ir grupėmis mūsų giminingame
mieste – Šiauliuose. Tai ir išrinktieji pareigūnai, ir
verslo bei prekybos va dovai, švietimo bendruo me-
nės na riai (universitetuose ir mo kyklose), kul tūri-
nių ir meno institucijų darbuotojai bei atlikėjai ir
kt. Mes planuojame ir organizuojame delegacijų bei
mai nų vizitus, bendradarbiau-
jant su mūsų giminingo miesto
įstaigomis bei organizacijomis.

– Kaip jūsų komitetas yra su-
sijęs su Omaha Sister Cities Asso-
 ciation (Omahos susigiminia vu sių-
 jų miestų asociacija)?

– G. M.: „Omaha Friends of
Šiauliai” yra vienas iš Asocia-
cijos ko mitetų. Šiuo metu Oma-
ha gi mi niuojasi su šiais pa-
saulio miestais: Shizuoka (Ja-
ponijoje) nuo 1965 m.; Brauns-
weig (Vokietijoje) nuo 1992 m.;
Šiauliai (Lietuvoje) nuo 1996
m.; Naas (Airijoje) nuo 2002 m.;
Xalapa (Meksi koje) nuo 2005
m.; ir Jantai (Kinijoje) nuo 2011
m. ,,Omaha Sister Cities Asso-
ciation” organizacijoje veikia
šeši atskiri programų komitetai
(kiekvienam susigiminiavu-
siam miestui) bei kiti komitetai
įvairiems tikslams. ,,Omaha
Friends of  Šiauliai” komitetas
vysto veiklą su Šiaulių partne-
riais. Visi organizacijos nariai
dirba savanoriškai.

– Ar kitų tautybių Omahos gy-
ventojai domisi Lietuva ir Šiauliais?

– G. M.: Mūsų OSCA orga-
nizacijos bei ,,Omaha Friends
of  Šiauliai” komiteto dėka, šiais
miestais labai domimasi. Vyks-

ta nema žai mainų programų su Lietuvos universi-
tetais. Jau beveik 20 metų Uni versity of  Nebraska
Omahoje ak ty viai bendradarbiauja su Šiaulių uni-
versitetu įvairiose srityse. Creighton universiteto po-
litologas profesorius daktaras Terry Clark yra Vil-
niaus universiteto Tarptau tinių santykių ir politi-
kos mokslų instituto tarybos narys bei „Journal of
Baltic Studies” vyresnysis redaktorius. Na, o „Sau-
lės takai”, tikimės, dar labiau priartins Omahos gy-
ventojus prie turtingo lietuviškos kultū ros paveldo.

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Rimas Čer nius 

Creighton universiteto studentė Monika Satkauskaitė botanikos
sodo lankytojams aiškina skulptūros kūrimo detales.

Jau ryškėja būsimosios skulptūros kontūrai.



52015 RUGPJŪČIO 22, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

TELKINIAI

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Rugpjūčio viduryje švenčiama viena di džiau sių Švč.
Mergelės Marijos švenčių – jos Ėmimo dangun die-
na. „Ir pasi ro dė danguje didingas ženklas: mote ris,
apsisiautusi saule, po jos kojomis – mėnulis, o ant gal-
vos dvylikos  žvaigž džių vainikas.”  (Apr. 12, 1). Žo-
 li ne ši šventė praminta todėl, kad baž nyčioje buvo
šventinamos laukų gė  lės, derlius ir žolynai. Kiek-
vienais metais Žolinės atlaidai rengiami Lie tuvos baž-
nyčiose ir jie suburia daugybę žmo nių net iš toli-
miausių šalies kampe lių.  Die vo Apvaizdos lietuvių
parapijoje (Southfield, MI) Žolinė buvo šven čiama
rugpjūčio 16 d. Šv. Mišias aukojo pa rapijos klebonas
kun. Gin taras Anta nas Jonikas. 

Prieš pradedant šv. Mišias, klebo nas kun. G. A.
Jonikas papasakojo apie Žolinės reikšmę,
gėlių ir der liaus šventinimą bei atlaidus Lie-

tuvo je. Mišių metu giesmes vedė Regina Puškorie-
nė, vargonavo Rita Giedrai tienė. Šv. Raštą skaitė Li-
nas Miku lionis. Po pamokslo kun. G. A. Joni kas pa-
šventino parapijiečių atneštą derlių: daržoves, vai-
sius, gėles, žoleles. Prie altoriaus buvo pastatyta pa-
 veikslo iš Kauno arkikatedros bazilikos „Švč. Mer-
gelės Marijos Ėmimas į Dangų” kopija.  Mišios baig-
tos visų sugiedota giesme „Dangaus Kara lie nė”.

Po Mišių parapijiečiai susirinko Kultūros cent-
ro salėje, kur, kaip kas sekmadienį, parapijos nuo-

ALDONA STEMPUŽIENĖ

Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 6:30 val. v. Šv.
Kazimiero parapijos didžiojoje salėje
Clevelande vyks dailininkių Nijolės Pa-
lubinskienės ir Linos Palu binskaitės
parodos atidarymas.

Nijolė Palubinskienė atvyko į
Cle velandą iš Vokietijos. Čia
baigė gim naziją ir Clevelando

meno institutą (Cleveland Institute of
Art). Augindama šeimą, su didele ener-
gija kūrė ir meno darbus – nuo tapybos
iki grafikos. Ji labai sėkmingai įsi tvir-
 tino Clevelando meno pasaulyje – jos
darbai buvo priimti į žymias mies to ga-
lerijas ir mielai perkami – tiek ameri-
kiečių, tiek lietuvių.

Nijolės Palubinskienės populia-
 ru mas dar padidėjo, kai menininkė
gavo Ohio valstijos Meno tarybos pre-
miją-grantą už savo įnašą į Ohio vals-
tijos meninį gyvenimą.

Mums Nijolė Palubinskienė liko
Suvalkijos laukų dukra. Jos žodžiais
taip apibūdinamas ryšys su gamta:
„Vaikystės prisiminimuose – Suval ki-
jos lygumos, saulės nušviesti lau kai ir
pievos, išmargintos šiaurės dangaus še-
šėliais. Nemuno slėniai ryto miglose
...mano dabartiniai pei za žai – jau sve-
timo dangaus ir sveti mų laukų, bet  at-
mintyje pasiliko vai kystės vaizdų nuo-
trupos…”

Dailininkė naudojo medžio, lino
raižinių, ofortų, monotipijos techni kas.
Sukurti ciklai: „Pajūris”, „Mi chi gan”,
„Psalmės”, „Allegheny kal nai”, „Par-
kai”, „Panoramos”. Mono ti pijos tech-
nika  Palubinskienė iliustravo Aldo-
nos Stempužienės kompaktinę plokš-
telę  „Pasakų sakalas”. Iliustracijos
tema – Nemuno krantų pievos.

Dalyvaudama amerikiečių paro-

dose ir sakydama kalbas per jų ati da-
rymą Nijolė dažnai prisimindavo savo
senelį Juozapą, liaudies meni nin ką, ku-
ris drožė iš medžio šventuosius bažny -
čioms, gėlėmis margindavo skrynias.
Tai sukeldavo didelį pa rodos lankyto-
jų susidomėjimą bei norą daugiau su-
žinoti apie dievdirbį se nelį.

Daug N. Palubinskienės parodų
su ruošdavo  lietuviškos  organizacijos.
Jos parodas lankydavo ir mūsų vyres-
ni dailininkai. Jos atmintyje išliko
garsus  grafikas Telesforas Valius ir jo
žodžiai: „Grafika – tai dailės poezija”.
Kitas žinomas dailininkas Adol fas Va-
leška taip apibūdino Nijolės pei zažus:
„Jos darbuose dominuojantis siuže-
tas – peizažas. Kas Vakarų pasaulyje
yra retesnis atvejis. Grafi kos technika
pakankamai riboja iš sakyti peizažo
subtilų vaizdą. Tą už davinį išspręsti te-
gali dailininkas, tu rintis ne tik rafi-
nuotą gamtos pažinimą, bet ir formų
ritminį pajautimą. Raktas į dailininkės
kūrybinį cha rakterį yra kompozicijos
paprastumas ir melancholiškai lyriška
nuotaika”.

1973 m. žinoma Amerikos meno
kritikė Marie Kirkwood taip atsiliepė
apie Nijolės meną: „N. Palubins kie nės
veržlumas gyvenimui ir darbui pri-
mena didžiojo norvegų dailininko Ed-
ward MuncH beviltiškumą. Ji, kaip
Munch, randa jėgą baltai juo duose
kontrastuose. Dailininkės dar buose
jaučiami šiaurės ekspresionizmo at-
garsiai”. 

Praėjusiais metais Nijolė Palu-
 bins kienė turėjo progos keliauti. Ji
lankėsi Europoje ir Amerikos vaka ruo-
se. Didelį įspūdį  jai padarė Grand Ca-
nyon. Bus įdomu pamatyti šių  įspūdžių
įkvėptas naujas temas ir naujas įtakas
jos kūryboje.

Gilus pergyvenimas buvo kelionė
į Lietuvą 2009 m. Aš manau, kad Lie-

Meno šventė Clevelande

Nijolė Palubinskiene.

tuva jai davė jėgų ir paskatino dar ne-
nuleisti rankų ir kurti. Paroda An-
 tano Mončio muziejuje Palangoje me-
nininkei buvo didelė šventė. Lie tuvos
dailininkai ją sutiko iš skėstomis ran-
komis ir labai domėjosi jos menu. Savo
ruožtu Palubinskienei irgi buvo įdomu
su jais susipažinti ir pabendrauti.

Ji buvo maloniai nustebinta, kad
Lietuvos Kultūros rėmimo fondo  sky-
rė  lėšų surengti šiai parodai. Savo dar-
bus dailininkė paliko Lietuvai. Lietu-
voje buvo išleistas ir meno albumas
„Sūduvos dailė: grįž tantys paukščiai”,
kuriame pristatyta iš šio krašto kilusių
tiek Lietuvos,  išeivijos kūryba. Tarp jų
yra ir Nijolė Palubinskienė

* * *
Antroji parodos Clevelande daly vė

– dailininkė Lina Palubinskaitė. Ji
žengia motinos pėdomis. Lina taip pat

baigė Clevelando meno institutą, tik jos
specialybė – metalo apdirbi mas. Jos
darbai  parduodami įvairio se galeri-
jose. Lina labai vertina įdo mius užsa-
kymus, kurių diasporos iš ties didelės
– nuo vedybinių žiedų iki altoriaus re-
liginių apeigų reikmenų.

Lina su savo vyru Timothy mies te
turi studiją, kuri vadinasi „St. Clair”.
Šiuo metu ji daro  John Car roll univer -
siteto  Peter Faber kop ly čiai Taberna-
kulį ir kitus altoriaus reikmenis. Lina,
gyvendama didelia me mieste, vis tik yra
gamtos vaikas. Ji randa idėjų savo kū-
rybai stebėda ma skrendančius vabz-
džius, renka įdomius augalų lapus, ak-
menis ežero pakrantėje ir prižiūrėdama
bičių avilius savo jų sodyboje…

Parodoje Lina parodys savo nau jų
ir labai įdomių sidabro papuošalų.

Parodą globoja ir visus kviečia
Korp. Giedra.

Šventėme Žolinę   

Iš k.: Janė Vaičiūnienė, Millie Grigaras, Vida Kinčienė (ir jos ,,Skruzdėlynas”), Susan Bubnelis, Nijolė Brazienė ir Regina
Juškaitė-Švobienė. Juozo Vaičiūno nuotr.

latinė šeimininkė Regina Greenhalgh paruošė pietus.
Švęsdami Žolinę, norėjome iš laikyti gilią, seną tra-
diciją – mūsų pa rapijos didelei šeimai susirinkti  pa-
 si džiaugti vasaros derliumi. Parapijos moterys – Ni-
jolė Brazienė, Millie Gri garas, Patricia Kaunelis, Vida
Kinčie nė, Janė Vaičiūnienė ir šių eilučių auto rė pa-
ruošė kuklias vaišes, kurio se buvo lietuviškos duo-
nos, įvairių uogienių bei medaus, suspausto sū rio,

,,skruzdėlyno”, aguonų pyrago, sa lotų ir vaisių. Nu-
malšinti troškuliui turėjome įvairių arbatų: ramu-
nėlių, jazminų, žaliosios bei valerijono. Taip pat ir
„alijošiaus lašų”. Degė aro matizuotos žvakės. Liau-
dies iš min  tis sako: „Kas per Žolines nesu ei na krūvon,
tiems metai bus biedni.” Tad šią dieną visi susibū-
rėme drau gėn Dievo Apvaizdos parapijoje. Mums me-
tai turėtų būti turtingi!   
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Iš ATEITININKų gyvENImo

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Rugpjūčio 12 d. Ateitininkų na muose
buvo surengtas vakaras su Ateitininkų
Federacijos pirmininku Vaidotu Vai-
čaičiu, prieš jam išvyks tant namo į Vil-
nių. Svečias, šią va sa rą atvykęs į teisės
konferenciją Wa shington, DC, ilgiau
pabuvo JAV ir aplankė ateitininkus
įvairiose vieto vėse bei stovyklose. 

Dainavoje Sendraugių-I ateiti-
 nin kų stovykloje pirmininkas
kal bėjo apie Lietuvos statutus

— ,,XI am žiaus Lietuvos statutai ir jų
reikš mė šiandien”; Kennebunkporte
vykusioje Studijų ir poilsio savaitėje
pa sisakė tema „Ateitininkų principai
per asmeninį egzistencializmą”, o Či-
 kagoje pašnekesio tema buvo praktiš-
ka ir aktuali — ,,Lietuvos ir Šiau rės    Amerikos ben-
dravimo galimybės”. Prelegentas kalbėjo apie AF
stra teginį planą ir jo įgyvendinimo būdus Lietuvo-
je ir už jos ribų. Aptarė sąjungų ir kuopų bendravi-
mą, svars tė, kaip galima būtų vystyti vadovų ir
moksleivių mainus stovyklose, kas praėjusiais me-
tais gan sėkmingai, nors ir neformaliai, jau buvo įgy-
ven dinta. 

Nors rugpjūčio mėnesį daug kas atostogauja ir
nelengva sukviesti na rius į vakaronę, tačiau į su-
sitikimą su Federacijos pirmininku atvyko net apie
trisdešimt Čikagos apylinkių ateitininkų, tarp jų
ŠAA tarybos nariai ir sąjungų centro val dybų at-
stovai. Vakaro dalyviai užda vė svečiui nemažai
klausimų, pvz. – lankantis Lietuvoje, kaip ir kur su-
sitikti su ateitininkais?  Arba – kaip iš anksto su-
planuoti Lietuvos vadovų pakvietimą  į JAV ateiti-
ninkų stovyklas? Buvo išsakytos nuomonės apie at-
naujintą ateitininkų ženklą,  diskutuoti AF įstatų
ypatumus apie  generalinio sekretoriaus, tarybos ir
valdybos darbus, pasitarta dėl ,,Atei ties” žurnalo pa-

ramos. Įdomios dis ku sijos išsivystė apie ateitinin-
kų ta patybę Lietuvoje. Kodėl daug ateiti ninkų ne-
moka nario mokesčio? Ir kodėl jauni ateitininkai apie
ateiti ninkiją galvoja tik savo būrelių rėmuose, o ne-
mato platesnės organizacijos veiklos?

Tikimasi, kad vakaro diskusijos toliau tęsis ir
bus pasiektas AF pir mininko noras tiesti tiltus per
Atlan tą – oficialiai ir per asmeniškus ry šius. Pasak
jo, tai didelė ir neišnaudota bendradarbiavimo erd-
vė. 

Pagal AF statutą kas dvejus me tus yra rengia-
mas Ateitininkų fede racijos suvažiavimas, o kong-
resus bei konferencijas galima rengti pagal po rei kį.
Ar kita proga manifestaciniam renginiui bus po Dai-
nų šventės, ar minint 1918 m. Nepriklausomybės
šimtmetį – pamatysime.

Vakaro dalyviai AF pirmininkui Vaidotui Vai-
čaičiui palinkėjo sėkmės jo antrais AF pirminin-
kavimo metais ir padovanojo knygą „Manėm, kad
greit grįšim” – kaip simbolį, kvie čian tį labiau su-
sipažinti su Lietuvos išeivija. 

KAD SAUGIAI SUGRĮŽTŲ Į NAMUS
Rugsėjo 4 d. Ateitininkų namuose Lemonte susirinko ką
tik iš Sendraugių stovyklos Dainavoje sugrižę čikagiečiai
atsisveikinti su stovyklos kapelionu kun. Povilu Nari-
jausku, jam besiruošiant sugrįžti į  Vilnių. Atsisveikinimo
vakare svečiai prisiminė stovyklavimo dienas, pagiedojo,
pasimeldė, pasivaišino ir linksmai pašoko. Galop visi ap-
supo kun. Narijauską ir suteikė jam savo palaiminimą.  

Kun. Povilas Narijauskas apaštalauja naudodama-

sis naująja technologija. Jo sukurtus filmukus galima ma-
tyti ,,Youtube”, įrašius kunigo pavardę. Ten rasite su-
kauptą katechetinę video medžiagą – kun. Narijausko,
t. Antano Saulaičio, SJ ir  kun. Mindaugo Malinausko, SJ,
svarstymai apie Šv. Raštą, dokumentinius filmus religi-
nėmis temomis ir pan.  Kun. Narijauskas kviečia juos  pa-
sižiūrėti filmų, naudoti juos parapijose, ateitininkų su-
sirinkimuose bei tikybos pamokose. 

Dainos Čyvienės nuotr.

Vakaras su AF pirmininku Vaidotu Vaičaičiu

VėL rinKsis 
Knygų sKAiTymo būrELis

Po pertraukos vėl rinksis Ateitininkų namų knygų
klubas. rugsėjo 2 d., trečiadienį, 10 val. r. bus apta-
riamas Anthony doerr romanas ,,All the Light We Can-
not see”. Knygą galima skaityti ir lietuviškai: ,,neregi-
moji šviesa” (iš anglų kalbos vertė Zita Marienė, leidykla
,,Alma littera”).

Šio 2015 m. Pulitzerio premija apdovanoto roma-
no  veiksmas  rutuliojasi  Antrojo  pasaulinio  karo metu.
Liepsnojančios žemės ir padangių fone radijo imtuvas
vienai dienai suveda du jaunus žmones. Knyga ne apie
meilę, o apie žmogiškumą ir moralę, kuriuos karo metu
nelengva išsaugoti. Daugiau žinių apie knygų  klubo veik-
lą suteiks Dainė Quinn: dainequinn@gmail.com.

Ateitininkų namų adresas: 
1380 Castlewood dr., Lemont, iL 60439

Ateitininkų Federacijos pirm. Vaidotas Vaičaitis su Čikagos apylinkių ateitininkais aptaria rūpimus klausimus. Dainos Čyvienės nuotr.

IEŠKOMA KNYGAIEŠKOMA KNYGA
Ieškau įsigyti arba ilgesniam laikui pasiskolinti

knygą: ,,Adelė Dirsytė: gyvenimas ir darbai”. Sudarė Min-
daugas Bloznelis. Išleido Lietuvių katalikų mokslo aka-
demija, Vilnius, 2003. Knyga dažnai vadinama ,,Adelės
Dirsytės monografija”. Jei jūs turite šią knygą ir jau per-
skaitėte, gal galėtumėte paskolinti arba padovanoti. 

Pasinaudojus šia knyga  platinsime informaciją apie
Adelės Dirsytės asmenį, darbus ir beatifikacijos bylą. Ga-
lite rašyti el. paštu: draugasateitis@gmail.com arba
skambinti tel. 708-447-2036 vakarais ir susitarti dėl kny-
 gos perdavimo.                                           – Vida Kuprytė

Vaidotas Vaičaitis apžiūrėjo dr. Romo Povilaičio sukurtus
lietuviškus kryžius prie Pal. Jurgio Matulaičio misijos Le-
monte ir apie jaunimo religinio auklėjimo reikalus kalbė-
josi su sutvirtinimo sakramento mokytoja Grasilda Reiny-
te. 
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Dar vienas Rusijos teismo farsas

Atidarytas NATO kompetencijos centras

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Vilnius (BNS) – Nuo liepos pra-
dėjus veikti bendrai baudų administ-
ravimo sistemai,  nustatyta 70 tūkst. ad-
ministracinių pažeidimų.

Nuo liepos 1-osios Valstybinei mo-
kesčių inspekcijai (VMI) perėmus visų
Lietuvoje skiriamų baudų administ-
ravimą, kurį iki šiol vykdė 87 įstaigos,
bei sukūrus bendrą gyventojų infor-
mavimo sistemą, vartotojams jau iš-
siųsta 19 tūkst. pranešimų apie pa-
skirtas baudas. Kaip ir anksčiau, dau-
giausia baudų paskiriama nedraus-
mingiems vairuotojams.

Policijos departamento Informa-
cijos valdybos viršininkas Artūras

Kavolis spaudos konferencijoje sakė,
kad nuo liepos 1-osios Lietuvoje pa-
skirta beveik 59 tūkst. baudų, jų suma
sudaro beveik 4 mln. eurų. Pasak jo,
sunkiausia išieškoti baudas už nele-
galią prekybą akcizinėmis prekėmis.
Įprastai jomis prekiauja piliečiai, ku-
rie niekur nedirba, neturi savo turto.
,,Vyriausybėje yra priimtas sprendi-
mas valstybei skolingiems asmenimis
neteikti kai kurių paslaugų: neteikti
vairuotojo pažymėjimo, neleisti pereiti
techninės automobilio apžiūros. Šios
priemonės padėtų tą problemą iš-
spręsti”, –  sakė A. Kavolis.

Atsistatydina Graikijos premjeras 
Atėnai („Draugo” info) – Grai-

 kijos ministras pirmininkas Alexis
Tsipras pranešė atsistatydinantis iš pa-
reigų ir paskelbė pirmalaikius rinki-
mus.

A. Tsipras pirmalaikių rinkimų
siekia norėdamas numalšinti „Sy riza”

partiečių maištavimą ir užsitikrinti pa-
ramą taupymo programai. Graikijoje
pirmalaikiai rinkimai vyks rugsėjo 20
d.

Kitas politinių A. Tsipras veiksmų
variantas būtų balsavimas dėl pasiti-
kėjimo dabartine vyriausybe.

Paskubėkite į Floridą

Washingtonas („Draugo” info) –
Jungtinės Valstijos pareikalavo pa-
leisti Rusijoje dėl šnipinėjimo 15 metų
laisvės atėmimo bausme nuteistą estą.

Kaltinimai pareigūnui Eston Koh-
ver dėl nelegalaus ginklo laikymo ir ne-
legalaus sienos kirtimo neturi jokio pa-
grindo, trečiadienį pareiškė JAV vals-
tybės departamento atstovas John Kir-
by. Rusų tarnybų įvykdytas E. Kohver
pagrobimas ir įkalinimas esą atsklei-
džia, kaip skandalingai pažeidinėjami
galiojantys įstatymai. Prieš tai į griež-

tą nuosprendį su pasipiktinimu rea-
gavo ir Europos Sąjunga, NATO bei Es-
tijos vyriausybė.

Estijos žvalgybos pareigūnas buvo
pagrobtas Rusijos specialiųjų pajėgų
2014 m. rugsėjo 5-ąją darbo metu netoli
Luhamos pasienio kontrolės punkto
Estijoje. Maskva tvirtina, kad parei-
gūnas buvo sulaikytas Rusijos terito-
rijoje. Rusijos valdžios atstovai pa-
reiškė, tai esą šalies vidaus reikalas ir
užsienio nuomonė jų nedomina.

Lietuva stebina pažeidėjų skaičiumi

Rokiškis (Alkas.lt)  – Rokiškio
krašto muziejuje buvo įteikta aš-
tuntoji Liudo Dovydėno premija. Tai
pati solidžiausia literatūrinė premi-
ja, skiriama už geriausią naują lie-
tuvišką romaną, leidyklose išleistą
per praėjusius kalendorinius me-
tus.

Laureate šiais metais tapo dailės
istorikė, menotyros mokslų daktarė,
rašytoja Kristina Sabliauskaitė – ap-
dovanojimas jai skirtas už romaną
„Silva rerum III” ir istorinę trilogi-
ją „Silva rerum” („Baltos lankos”,
2008–2014).

Iškilmėse dalyvavo premijos me-
cenatas – rašytojo sūnus Jonas Do-
vydėnas, gyvenantis Amerikoje.

Miami (BNS) – Lobių ieškotojai,
tyrinėdami jūros dugną prie Floridos
krantų, kur XVIII amžiuje uraganas
nuskandino vieną ispanų lai-
vą, rado aukso monetų, kurių
vertė – 4,5 mln. dolerių (4,1
mln. eurų). 

Dešimt galeonų, plauku-
sių iš Havanos į Ispaniją, su-
dužo prie Floridos rytinės pa-
krantės, netoli Vero Beach
miesto, per audrą 1715 m. 

„Daugiau negu 350 aukso
monetų, įskaitant 9 karališ-
kąsias monetas, buvo rastos
liepos 30 ir 31 dieno mis. Šis
stulbinamas atradimas iš tik-
rųjų buvo padarytas per 300-
ąsias (laivų sudužimo) meti-
nes”, savo „Fa ce book” prane-
šime rašo Brent Bris ben, ben-
drovės „1715 Fleet – Queens
Jewels” vadovas.

Kai kurios iš naujausiai rastų
monetų yra itin retos, o kiekviena iš jų
verta apie 300 tūkst. dolerių.

Makedonijoje paskelbta nepaprastoji padėtis 

Skopjė (BNS) – Makedonijoje pa-
skelbta nepaprastoji padėtis prie pieti-
nės sienos su Graikija, kur ketinama pa-
sitelkti karius, kurie padėtų kontro-
liuoti sieną kertančių migrantų srautą.

Pagal įstatymą, nepaprastosios pa-
dėties paskelbimas leidžia „tinkamai
įsikišti kariuomenei”. Vyriausybė sakė,
kad kariuomenės įsikišimas padės „su-
stiprinti vietos gyventojų saugumą”
ir susitvarkyti su migrantais, kertan-
čiais sieną iš Graikijos.

Informuojama, kad nebeužtenka
traukinių, galinčių patenkinti tūks-
tančių iš Sirijos į ES bėgančių pabėgė-
lių poreikius, ir tokia padėtis kelia ne-
rimą.

Jungtinių Tautų (JT) pabėgėlių
agentūros duomenimis, per praėjusią
savaitę į Graikiją atvyko 20 tūkst. 843
žmonės – beveik visi iš Sirijos, Afga-
nistano ir Irako. Nuo sausio mėnesio
Graikijos krantus pasiekė maždaug
160 tūkst. migrantų.

Įteikta L. Dovydėno literatūrinė premija

Vilnius (ELTA) – Lietuvos gy-
ventojai labiausiai baiminasi galimo
karinio konflikto ir sunkių ligų bei epi-
demijų. Apskritai, kad gyvenimas tapo
rizikingesnis nei anksčiau, mano du
trečdaliai apklaustųjų – rodo atliktas
tarptautinis tyrimas.

Net 61 proc. šalies gyventojų ka-
rinį konfliktą įvardijo kaip didžiausią
nerimą keliantį veiksnį. Dėl galimo ka-
rino konflikto bei sveikatos proble-
mų labiausiai nerimauja 45 metų ir vy-
resni gyventojai. 

Sunkios jų ar jų artimųjų ligos bai-
minasi daugiau nei pusė gyventojų, 46
proc. kaip nerimą keliantį veiksnį
įvardijo pasaulines epidemijas. Tarp

labiausiai nerimą keliančių veiksnių
yra ne tik baimė sunkiai susirgti, de-
šimtuke lietuviai nurodo ir nenuma-
tytas išlaidas, asmeninį saugumą.

Daugiau nei pusė tyrime dalyva-
vusių Europos Sąjungos valstybių –
Jungtinės Karalystės, Airijos, Pran-
cūzijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos –
gyventojų, kaip ir lietuviai, labiau-
siai baiminasi sunkių savo ar arti-
mųjų ligų. Tačiau, lyginant su Lietuva,
jie tarp didžiausių baimių dažniau
įvardijo terorizmą, galimybę netekti
darbo.

Tyrime apklausta 17 545 gyvento-
jai 17-oje pasaulio valstybių, 1 000 iš jų
– Lietuvoje. 

Bijomasi karo ir sveikatos problemų

Vilnius (Prezidentūros info) –
Darbo vizito į Latviją išvykusi LR
Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu
su šios šalies vadovu Raimonds Ve-
juonis dalyvavo NATO strateginės ko-
munikacijos kompetencijos (STRAT-
COM) centro inauguracijoje.

Pagrindinis praėjusių metų liepą
Rygoje įsteigto centro uždavinys – stip-
rinti informacinį saugumą, apsaugoti
NATO šalių viešąją erdvę nuo dezin-
formacijos ir melo, formuoti Aljanso
strateginės komunikacijos doktriną,
nustatyti geriausius būdus atremti
priešiškas informacines atakas.

„Baltijos valstybėse akredituoja-
mas jau trečiasis NATO kompetencijos
centras – tai rodo, kad mūsų regionas
yra labai svarbus Aljansui. NATO ne

tik gerai supranta Lietuvai, Latvijai ir
Estijai kylančius pavojus, bet ir verti-
na mūsų šalių patirtį bei žinias, kaip
su šiomis grėsmėmis kovoti”, – sakė
Prezidentė.

Šalies vadovės teigimu, propa-
ganda yra ypač pavojinga, nes gali
destabilizuoti padėtį regione, sukurti
palankų klimatą karinei intervencijai
ir palaužti žmonių valią priešintis.

Iš viso prie centro veiklos yra pri-
sijungusios 7 Aljanso narės – Lietuva,
Latvija, Estija, Lenkija, Vokietija,
Jungtinė Karalystė ir Italija. Arti-
miausiu metu savo specialistus pla-
nuoja atsiųsti ir Nyderlandai, Jungti-
nės Amerikos Valstijos bei Suomija,
kuri yra NATO partnerė.

Kristina Sabaliauskaitė – L. Dovydėno pre-
mijos laureatė.                    R. Darulio nuotr.

Makedoniją užplūdo migrantai. REUTERS nuotr.

Senovinių ispanų laivų katastrofos vietoje rasta 4,5
mln. dolerių vertės aukso monetų. SCANPIX nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

Atskridus į Lisaboną, jau iš lėktu-
vo matyti, kad tai labai didelis miestas
(čia gyvena beveik tiek pat žmonių,
kiek visoje Lietuvoje), o išlipus pasi-
tinka karštas oras ir didmiesčio gaus-
mas. Senamiestį iš oro uosto labai pa-
prasta pasiekti metro, kelionė užtrun-
ka vos 20 minučių. Nakvynė dviem
jaukiame viešbutyje netoli miesto cent-
ro kainuoja apie 46 dolerius parai, o
miestą labai patogu apžiūrėti važiuo-
jant tramvajumi Nr. 28.

Šis tramvajus – tai ištisa miesto is-
torija. Lisabona yra įsikūrusi ant sep-
tynių kalvų, siauros senamiesčio gat-
velės dažnai gana aštriu kampu kyla į
viršų, ir karštą dieną labai greitai pa-
vargtum, pėsčiomis norėdamas pama-
tyti bent didesnę dalį įspūdingo Lisa-
bonos senamiesčio. Tokiose gatvelėse
turistams skirtas dviaukštis autobusas
niekaip negalėtų važiuoti, tad tram-
vajus – ideali išeitis. Maždaug per 40 mi-
nučių juo galima apvažiuoti ir apmatyti
gražiausias ir įdomiausias Lisabonos
vietas, o nusipirkus parą galiojantį ir
apie 5,2 dolerio kainuojantį bilietą ga-
lima įlipti ir išlipti kiek nori kartų į
visą miesto transportą, įskaitant met-
ro ir autobusus.

28 tramvajus šiandien Lisabonos
gatvelėmis rieda lygiai toks pat, kaip ir
praėjusio amžiaus viduryje. Jis palik-
tas kaip istorijos paminklas, šia trans-
porto priemone naudojasi ir vietos gy-
ventojai, nors jiems reikia daug kant-
rybės su tramvajų pamėgusiais užsie-
nio turistais, nes kiekvienas nori pa-
keliauti tokiu būdu. Kas kelios minutės
vienas paskui kitą riedantys tramvajai
tarsi sugrąžina į praeitį ir suteikia
puikių įspūdžių, o visur tramvajaus vi-
duje kabantys įspėjimai saugotis ki-
šenvagių suteikia papildomų jausmų.

Jaukaus šešių kambarių viešbučio
savininkė Ana Varela Lima į darbą kas-
dien važinėja apie 30 kilometrų, nes gy-
vena užmiestyje. Prieš trejus metus
netekusi darbo kitame viešbutyje, ji ry-
žosi šio verslo imtis pati. Pakalbinta
moteris sakė, kad jei nori ir netingi
dirbti, pragyventi Portugalijoje tikrai
nėra sunku. Ji nesiskundė nei dėl euro
įvedimo, pakeitusio buvusį eskudą,

PORTUGAL I JAPORTUGAL I JA
– mielų žmonių, skanaus vyno, įdomios istorijos ir nuostabios gamtos šalis

Senamiesčio stogai

Legendinis tramvajus Nr. 28 – Lisabonos simbolis.

kuriuo šalis naudojosi nuo 1911
iki 2002 metų, nei dėl darbo už-
mokesčio. Na išties skųstis nėra
kuo – minimalus atlyginimas šio-
je šalyje yra 570 eurų (apie 655 do-
leriai) per mėnesį (palyginimui –
Lietuvoje jis dabar yra 345 dole-
riai, o nuo liepos 1-osios bus apie
373 doleriai per mėnesį). 

Ką reiškia šie skaičiai, ge-
riau galima suvokti palyginus
kainas. Kadangi ir Portugalijoje,
ir Lietuvoje dabar jau yra ta pati
valiuta euras, tai krenta į akis,
kad daugelio maisto prekių kai-
nos panašios arba tik vos dides-
nės nei Lietuvoje. Degalų kainos
didesnės maždaug 10 eurocentų
už litrą, o vaisiai, daržovės net pi-
gesni. Ypač pigus vynas, kurio
Portugalija gamina labai daug –
maisto prekių parduotuvėje bu-
telį gero rūšinio vyno galima nu-
sipirkti už mažiau nei 3 dole-
rius, o brangesnių nei 5 dolerius

Iš KELIoNėS SUgRįžUS

Žuvies turguje yra kur akis paganyti. Namus puošianti mozaika.
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vynų net nelabai yra. Portugalų pasididžiavimas –
stiproko ir puikų skonį turinčios porto butelis kai-
nuoja apie 3,5–4 eurus, kai Lietuvoje jo kaina bent du-
kart didesnė. Pigus ir alus, o žuvis ar mėsa kainuo-
ja brangiau nei Lietuvoje.

Portugalų nacionalinėje virtuvėje žuvis – neat-
siejamas patiekalas. Populiariausia yra kepta ar
marinuota  sardinė,  taip  pat  ant grotelių kepama
kardžuvė, sidabrinis ar auksinis karšis, jūrų ešerys.
Buvo labai įdomu aplankyti žuvų turgų, kuriame dau-
gybė įvairių tik ką vandenyne pagautų žuvų. Įsigi-
jome beveik kilogramą sveriantį jūrų ešerį už maž-
daug 14 dolerių, o jau kitą dieną puikiame žuvies res-
torane už ką tik iškeptą tokią pat žuvį sumokėjome
beveik 35 dolerius.   

Trys Lisabonoje praleistos dienos prabėgo aki-
mirksniu. Miestas išties labai didelis, jame daug is-
torinių paminklų, įspūdingų bažnyčių (apie 85 pro-
centai portugalų yra katalikai). Sunku net įsivaiz-
duoti, jog 1755 metais Lisaboną sukrėtė vienas di-
džiausių žmonijos istorijoje žemės drebėjimų, kai žu-
vusiųjų skaičius siekė nuo 30 iki 70 tūkstančių žmo-
nių. XV–XVI amžiais šalis buvo itin suklestėjusi, už-
valdžiusi daug kolonijų, o portugališkai kalbanti Bra-
zilija šios šalies kolonija buvo nuo 1500 iki 1822
metų, kai gavo nepriklausomybę. 

Įdomu paklajoti siauromis Lisabonos gatvelėmis,
pasigėrėti daug senamiesčio namų puošiančiu azu-
lechu – mozaika iš kvadratinių keramikinių plytelių,
kuris išties įspūdingai ir neįprastai pakeičia namo
išorę. Virš daugelio  namų durų iš mozaikų sudėlio-
tas ir kokio nors šventojo paveikslėlis, turintis ap-
saugoti namus. 

„Turistų Lisabonoje visada daug, ir mes nejau-
čiame sezoniškumo –viešbučio užsakymai plaukia iš-
tisus metus. Pastebėjau, kad daugėja turistų iš bu-
vusios Rytų Europos, taip pat ir iš Lietuvos nuolat su-
laukiu žmonių. Anksčiau mums mažai žinomi lie-
tuviai – itin mandagūs, ramūs ir mieli žmonės”, – pa-
sakojo A. V. Lima. Pamačiusi mano pavardę regist-
racijos lape, ji atkreipė dėmesį, jog ji primena garsaus
portugalų keliautojo, kelius į Indiją nutiesusio Vas-
co de Gamos pavardę. Portugalai šią pavardę taria
„Vaško de Gama”,  o šio keliautojo kapą galima pa-
matyti nuostabaus grožio Jeronimo vienuo lyne.

Viena pagrindinių Lisabonos įžymybių laikomas
šv. Jeronimo vienuolynas pradėtas statyti 1501-aisiais
ir baigtas po šimto metų. Jo  architektūroje yra su-
sipynę gotikos ir renesanso stiliai. Praeityje priešais
vienuolyną buvo uostas, iš kurio ir išplaukė Vasco da
Gamos laivai ieškoti Indijos, o Portugalijos karalius
Manuelis I jūrų kelio į Indiją atradimo garbei ir pa-
statė vienuolyną. Šv. Jeronimo vienuolynas ir neto-
liese esantis Belemo bokštas – vieninteliai XV a. sta-
tiniai, išlikę po stipraus žemės drebėjimo Lisabono-
je 1755 m.

Dabar priešais pagrindinį vienuolyno įėjimą,
grindinio plytose yra išgraviruoti 2007 m. Lisabonos
sutartį pasirašiusių prezidentų parašai, tarp jų yra
ir Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus parašas. 1983
m. Šv. Jeronimo vienuolynas ir Beleno bokštas
įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Apžiū-
rėti išties įspūdingo grožio vienuolyną ir Belemo
bokštą, iš kurio atsiveria puiki Lisabonos miesto pa-
norama, kainuoja apie 14 dolerių.

Vieną kelionės dieną paskyrėme Fatimos ap-
lankymui (apie šią ypatingą Apsireiškimo vietą dar
rašysiu „Drauge”), o jau netrukus autobusu iš Lisa-
bonos iškeliavome į pietinę Portugaliją, garsųjį Al-

garvės regioną, kur yra puikūs paplūdimiai, graži
gamta. Čia turėjome butus ant jūros kranto, kiek-
vieną rytą žadino jūros ošimas, džiugino šiltas
vandenyno vanduo ir saulė, o savaitė apgyvendini-
mo kainavo vos 310 dolerių. Tokių kainų tikrai ne-
rasi Palangos pajūryje, o ir orai čia kaprizingi, ir Bal-
tija retai sušyla tiek, kad maudytis nebūtų šalta.

Mūsų  butų Quarteira kurorte darbuotoja Ana-
bela Diogo puikiai kalbėjo angliškai – beje, nustebino
tai, kad anglų kalba galima susikalbėti ir su vyresnio
amžiaus žmonėmis – pakalbintos solidžios ir mielos
senutės suprasdavo ko klausi ir atsakydavo ar pa-
aiškindavo. Lietuvoje rasti gerai angliškai kalban-
tį vyresnio amžiaus žmogų būtų nelengva – žinoma,
tai 50 metų okupacijos pasekmė.  

Anabela sakė, kad pastaraisiais metais kuror-
tuose poilsiauja labai daug pačių portugalų – iš že-
myninės dalies čia atvažiuojama praleisti atostogų,
nors anksčiau portugalai rinkdavosi Italijos ar Is-
panijos kurortus. Išties Portugalija yra pigesnė ša-
lis, o infrastruktūra čia puikiai išvystyta – labai geri
keliai, labai švaru ir pakelėse niekur neišvysi jokios
šiukšlės, miestų gatvėse jau nuo paryčių pluša va-
lytojai, paplūdimys taip pat nuolat valomas – tu-
ristams čia sudaromos išties puikios sąlygos pailsėti.
Vieną savaitgalį pasisekė pamatyti įspūdingą mies-
to šventę, kai pajūriu žingsniavo ir šoko įvairios to
regiono šokių mokyklos – geros energijos, išraiškos,
spalvingų kostiumų atlikėjams buvo galima tik pa-
vydėti.

„Esate pirmieji svečiai iš Lietuvos pas mus, dau-
giausia pas mus poilsiauja britai, vokiečiai, skan-
dinavai. Žmonės linkę labiau taupyti, ir dažnai su-
laukiu portugalų prašymų surasti kuo pigesnį atos-
togų variantą. Žiemą kurortai ištuštėja, ir net vasarą
nemažai kotedžų, viešbučių nebūna užpildyti, kai ku-
rie net neatveria durų”, – sakė nuolat besišypsanti
labai maloni darbuotoja. 

Įspūdingas Šv. Jeronimo vienuolynas ir keliautojo Vasco de Gamos kapas jame.

Atostogos Portugalijoje prabėgo labai greitai, o
namo į Lietuvą parsivežėme nuostabaus grožio aud-
ringo vandenyno išmestų kriauklių, įspūdingą įde-
gį, šiltus prisiminimus apie malonius, svetingus, be-
tarpiškai bendraujančius portugalus. Šalis nustebino
ir puikiu išsivystymo lygiu, ir prieinamomis kai-
nomis, ir savo gamta, istorijos paminklais. Nėra abe-
jonės, kad vis daugiau lietuvių čia atras kažką arti-
mo ir mielo, kažką tokio, kas kvies vėl grįžti į Por-
tugaliją.  

Peilių galąstojas gatvėje.

Fiesta Quarteira
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

E. Stanioniui – Europos čempionato auksas,
E. Petrauskui – bronza 

Jungtinių Amerikos Valstijų ži nia sklaida negaili pagyrų 19-mečiui Domantui
Saboniui, kuris šiuo metu gina Lietuvos vyrų krepšinio rinkti nės garbę.
„Jis yra vienas geriausių sunkiojo krašto puolėjų NCAA pirmenybė se, –

savo apžvalgoje rašo ‘CBS Sports’. – Domantas turi puikius ka muolio perdavi-
mo įgūdžius, atletiš ku mą, o jo stipriausia pusė šiuo metu yra kova dėl atšoku-
sių kamuolių bei krepšinio intelektas. Jis taip pat gerai ginasi deriniuose du
prieš du bei puikiai puola veidu į krepšį”. „CBS Sports” apžvalgininkas Sam
Vecenie labiausiai gyrė D. Sabonį už jo puikų aikštės matymą, atletiš ku mą ir
energiją, kurios niekada ne pritrūksta.

Tačiau apžvalgininkas negaili ir kritikos: „Sabonio problema ta, kad jis nėra
‘super’ aukštas ir nors atle tiš kas, jis neturi sprogstamosios jė gos. Jam sunko-
ka gintis prie krepšio ir jis gali susidurti su sunkumais puldamas NBA lygy-
je.”

„Sabonis gali būti didžiausias ta lentas NCAA, kuris kils nuo atsar ginių suo-
lo. Gonzagoje jis gali tikėtis žaisti po 25–30 minučių per rungty nes už vyresnių
aukštaūgių Przemek Karnowski ir Kyle Wiltjer. Vis dėlto, dėl savo talento jis nu-
sipelnė daugiau”, – teigia „CBS Sports”.

„Gonzaga Bulldogs” sunkiojo krašto puolėją „CBS Sports” įtraukė tarp de-
šimties pajėgiausių studentų lygos šios pozicijos krepšininkų. Ame rikiečiai jam
skyrė penktąją vietą.

D. Sabonis Lietuvoje sulaukė dau gybės pagyrimų, kai per pasiren gimą Eu-
ropos čempionatui parodė brandų krepšinį. Po pasirodymo Lie tuvos rinktinė-
je 19 metų 209 cm ūgio lietuvio „akcijos” gali kilti. 

Nors krepšinio apžvalgininkai dar atsargiai vertina aukštaūgio gali mybes
žaisti NBA, nacionalinėje ko mandoje jis jau kai kuriais aspektais turėtų keis-
ti skeptikų nuomonę.

Vis dėlto D. Sabonio perspekty vomis NBA naujokų biržoje „CBS Sports” ne-
abejoja: „Talento ir įgū džių jam užtenka, kad galėtų tikėtis šaukimo pirmaja-
me naujokų biržos rate.” Prognozuojama, kad D. Sabo niui tikrai atiteks šaukimas
pirma me NBA naujokų biržos rate. Jei lietuvis dalyvaus kitų metų NBA nau-
 jokų biržoje, „NBA Draft” jam prognozuoja 13, o „Draft Express” – 22 šaukimą.

Pats D. Sabonis yra minėjęs, kad galbūt jau kitą vasarą, jei sezonas bus sėk-
mingas, išbandys savo jėgas NBA naujokų biržoje. Kita vertus, kandidatūrą jis
gali atsiimti, nes norėtų baigti studijas Gonzagos universitete.

Talento ir įgūdžių D. Saboniui užtenka, kad Lietuvos rinktinės kandidatas kitąmet galė-
tų tikėtis šaukimo pirmajame NBA naujokų biržos rate.

D. Sabonio „akcijos” kyla

Čikagos „Lituanicos” krepšinin kai savo gausią iškovotų apdovanoji mų
kolekciją papildė dar vienu ver tingu prizu: „Lituanicos” komanda lai-

 mėjo rugpjūčio 15 d. Pasaulio lietuvių centre pa-
sibaigusį tarptautinį 8 komandų keturių dienų tur-
nyrą ir tapo čempionais.

Visas šešerias šio krepšinio tur nyro rungty-
nes laimėję „Lituanicos” krepšininkai finale re-
zultatu 53:49 nugalėjo Indianos studentų penke-
tuką. Beje, 6-ąją trečiojo kėlinio minutę finalo rung-
tynės buvo sustabdytos, kadangi du „Lituanicos”
varžovų komandos žaidėjai patyrė traumas, o su-
sižeidusių žaidėjų nesant kuo pa keisti, teisėjai pri-
verstinai nutraukė šį lemiamą susitikimą. Tokiu
būdu nugalėtojams skirta taurė buvo įteikta „Li-
tuanicai”. Šios komandos ilgametis ir nepailstantis
krepšininkas Derekas Molis buvo pripažintas
nau dingiausiu turnyro žaidėju (MVP). 

Verta pažymėti, kad „Lituani cos” krepšinio
klubo vyrų komanda per savo ilgametę sportinę
veiklą su sišlavė daugybę apdovanojimų. Vien per
paskutinį dešimtmetį „Lituani cos” komanda tapo
Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) čempio-
nais, taip pat iškovojo aukso medalius Pa saulio lie-
tuvių žaidynėse Lietuvoje, Šiaurės Amerikos lie-
tuvių fizinio auk lėjimo sporto sąjungos (ŠAL-
FASS) varžybose, laimėjo „LR Amba sadoriaus”
taurę ir tapo nugalėtojais daugumoje kitų krep-
šinio turnyrų.

„Lituanicos” krepšininkai papildė savo
apdovanojimų kolekciją

„Lituanicos” krepšininkai prie gausios savo trofėjų kolekcijos pridėjo ir tarptautinio krepšinio turnyro čempionų taurę.

Puikią pergalę 21-ojo
gimtadie nio proga
sau įteikė boksinin-

kas Eimantas Stanionis,
rugpjūčio 15 d. tapęs Eu-
ropos čempionu. Bulgari-
joje besibaigiančiose Se-
 nojo žemyno pirmenybėse
antruoju skirstytam svorio
kategorijoje iki 69 kg kau-
niečiui Eimantui Stanio-
niui finale įskaityta per-
galė prieš susižeidusį tre-
čiajame rate baltarusį Pa-
velą Kastraminą. Beje, įti-
kinamai pradė jęs kovą E.
Stanionis po dviejų raun-
dų prieš baltarusį pirmavo
3:0 (20:17, 20:18, 20:18). 

E. Stanionis tapo ant-
ruoju Lie tu vos boksininku
po Nepriklausomy bės at-
kūrimo, iškovojusiu Eu-
ropos pir menybių auksą.
Prieš 22-ejus me tus Senojo
žemyno čempionu Turki jo-
 je buvo pripažintas pane-
vėžietis Vitalijus Karpačiauskas.

Lietuvai šiose pirmenybėse an -
trą jį medalį – bronzos – iškovojo svo-
rio kategorijos iki 64 kg favoritu lai-
kytas Londono olimpiados prizi-
 nin kas 23-jų šilutiškis Evaldas Pet-
rauskas. 

Abu Bulgarijoje prizininkais
ta pę Lietuvos boksininkai užsitik-
rino kelialapius į pasaulio čempio-
natą, kuriame bus dalinami olim-
piniai kelialapiai.

Paskutinį kartą du medalius
lie tuviai po Nepriklausomybės at-
kūrimo Europos čempionate iško-
vojo 2004-aisiais Kroatijoje, kai bron-
zos me daliais pasipuošė Rolandas
Jasevi čius bei Jaroslavas Jakšto.
Be to, į Lietuvą po vieną sidabro bei
bronzos medalį iš Europos čempio-
natų par vežė ir atitinkamai vilnie-
tis Ivanas Stapovičius (1998 m.) bei
Darius Ja sevičius (2000 m.).

E. Stanionis – antrasis Lietuvos boksininkas po Nepri-
klausomybės atkūrimo, iškovojęs Europos pirmenybių
aukso medalį.

Evaldas Petrauskas iškovojęs Europos pirme-
nybių bronzos medalį.



ŽYDRA VAN DER SLUYS

Andrius Polikaitis, aštuoniolikmetis,
gyvenantis netoli Los Angeles, Califor-
nijoje, beisbolą žaidė nuo ma žų dienų
– nuo šešerių metų iki Sau gus gimna-
zijos baigimo.

Šių metų pradžioje jo tėtis Linas
Polikaitis žaidžiančio sūnaus
vaizdo įrašą įdėjo į savo „Face-

book” puslapį. Vie nas įrašas, kai jau-
nasis sporti ninkas žaidė gimnazijos
komandoje, patrau kė Lietuvos beisbo-
lo rinktinės trenerio Virmido Neve-
rausko akį. Tre ne rio pirmasis klausi-
mas buvo: „Ar aš teisingai suprantu,
kad Andrius yra lietuvis?” Kitas klau-
simas: „Ar And rius turi Lietuvos pi-
lietybę?” Kodėl treneris to klausė? Pa-
sirodo, Neve rauskas jau planavo ko-
mandos sudėtį būsimam Europos be-
isbolo čempio natui, kuris turėjo įvyk-
ti 2015-ųjų va sarą, ir numatė Andriui
vietą Lietu vos rinktinėje.

Kai tave kviečia Lietuvos nacio na-
 linė komanda, ar gali atsisakyti? 

Polikaičių namuose prasidėjo pla-
navimas, ruošimasis. Andrius bu vo
tinkamas kandidatas gauti Lietu vos pi-
lietybę, nes jo seneliai tiek iš mamos,
tiek iš tėčio pusės yra kilę iš Lietuvos
ir turėjo palikti mylimą tėvynę bai-
giantis Antrajam pasauli niam karui.

Buvo nuspręsta, kad Andrius skris
į Lietuvą vienas ir baigs tvar kyti do-
kumentus dėl lietuviško paso. Tada
prisijungs prie nacionalinės komandos
ir važiuos į pasirengimo stovyklą Če-
kijos Respublikoje. Če kijoje lauks And-
riaus tėveliai Regina ir Linas, kurie pa-
laikys Lietuvos ko mandą ir kartu va-
žiuos į čempionatą Austrijoje.

Andrius niekad nepamirš tų 16
valandų komandos kelionės autobusu
iš Lietuvos į Čekiją. Autobusas nedi-
delis, pripildytas suaugusių vy rų, ku-
rie bandė kaip nors patogiai įsitaisyti
ir nusnausti. Viena ranka šen, kita
ranka  ten, o  kojoms  vietos   nebelie-
ka. 

Lietuvos nacionalinę beisbolo ko-
mandą sudarė įvairaus amžiaus jau-
nuoliai ir suaugę vyrai. Pasak pa ties
Andriaus, buvo truputį baugu, bet tik
iš pradžių. Jaunasis Polikaitis mo kėjo
lietuviškai, tad greitai susi draugavo su
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vAKARų KRANTAS

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Neįprastas pasiūlymas tapo nepamirštama kelione

Andrius Polikaitis žaidžia Lietuvos beisbolo rinktinėje Europos čempionato B turnyre Vienoje, Austrijoje          Evaldo Žarkaičio nuotr.

komandos nariais, ypač su pana-
šaus amžiaus žaidėjais. Rink tinė
Čekijoje praleido dvi savaites treni-
ruodamasi ir žaisdama su Če kijos
bei Slovakijos komandomis.

Iš Čekijos Lietuvos nacionalinė
rinktinė patraukė į Vieną, Austriją,
į čempionatą. Tą savaitę Lietuvos ko-
 manda žaidė prieš Lenkijos, Balta ru-
 sijos, Izraelio, Švedijos ir Austrijos
na cionalines rinktines.

Skaudžiausias Andriaus nusivy -
limas buvo pralaimėjimas Austrijos
komandai. Tai buvo vakarinės rung-
tynės, stadione buvo daug austrų sir-
galių. Lietuviai buvo atsiplėšę, bet
austrai vis dėlto laimėjo. Buvo
 skaudu, nes Lietuvos žaidėjai žino-
jo, kad buvo įmanoma laimėti, deja...

Emocingiausia akimirka čem-
pio nate Andriui buvo rungtynės
prieš Izraelio komandą. Ši komanda
buvo labai stipri, nes ją sudarė žai-
dėjai, stu dijuojantys JAV universi-

tetuose ir ten žaidžiantys beisbolą.
Lietuvių komanda pasitikėjo savimi,
nes buvo ką tik sutriuškinusi Bal-
tarusijos ko mandą, ir prieš Izraelį
laimėjo. 

Austrijoje Lietuvos komanda
dar labiau susidraugavo, susice-
mentavo ir priėmė Andrių kaip sau
lygų narį. 

„Šis čempionatas patvirtino ži-
no mą tiesą – nesvarbu, kur gimei,
kur užaugai, jei esi lietuvis, esi iš tos
pa čios šeimos”, – sako Andrius.

Atvykusi į Vieną Lietuvos ko-
 man da turėjo du tikslus. Pirmas,
ži no ma, – laimėti čempionatą. Ant-
ras – žaisti gerai, kad neiškristų iš
Euro pos beisbolo B lygos. Antras
tikslas buvo įvykdytas, kai Lietuva
laimėjo prieš Izraelį.

Daugiau informacijos apie Lietuvos
beisbolą galima rasti čia: http://www.beis-
bolas.lt/ . Andrius Polikaitis su mama Regina Polikaitiene. 

Andrius Polikaitis su komanda. Lino Polikaičio nuotraukos
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PETrAs V. KisiELiUs, md, FACs
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

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

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

920-320-6344

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

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

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

.

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 k y 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 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

DRAUGAS • 4545 W 63 St Chicago, IL 60629



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

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
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www.draugofondas.org

,,Surašymo” Nr. 48 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: DIALEKTAS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,surašymas” nr. 48
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Jadvyga savickas, Nashua, NH
danguolė mackevičienė, Palos Hills, IL

dalė blekienė, Chicago, IL

,,draugo” sudoku nr. 95
atsakymus atsiuntė: 

dalė blekienė, Chicago, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,draugas”, 4545 W. 63rd st., Chi cago, iL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

DAnTŲ GYDYTOjAi

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
25 E Washington, ste1121, 

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

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PAsLAUgos

PErKA

Advokatas
ginTArAs P. ČEPėnAs

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

rEAL EsTATE

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

ĮVAirūs

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar pakeitimų. Legalūs doku-
mentai, vairuoja, patirtis. Tel. 312-307-
4619.

� Darbšti moteris ieško žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Geros reko-
mendacijos ir gera anglų kalba. Tel.
773-329-9918. 

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu bet kurioje
valstijoje. Legalūs dokumentai, reko-
mendacijos. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-280-3421  

� Vyras ieško senelių priežiūros darbo su

gyvenimu. Gali pakeisti savaitgaliais ar bet
kurią savaitės dieną. Legalūs dokumen-
tai. Tel. 630-670-0813  

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264. 

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo tris ar  keturias  valandas per dieną.
Tel.  773-387-7232. 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo.
Gali pakeisti tik savaitgaliais.  Tel. 773-
600-2887 arba 773-387-7232.  

siūLo dArbĄ

Wanted CdL-A oTr Truck drivers
and owner operators. Great pay!

Call 708-235-1010
Location: Monee, IL 60449

www.elmaninc.com

iŠnUomoJA

Vasaros atostogoms išnuomoja-
mas dviejų miegamųjų vasarna-
mis netoli ežero, Union Pier, MI. 

Tel. 630-484-5982

Reikalinga moteris  
prižiūrėti moterį Floridoje.

Tel. 954-876-1153.

Česlovo Senkevičiaus 
vedamųjų rinkinys

,,dVyLiKA mETų”
Gerą vedamąjį parašyti yra nelengva. Turinin-
gus, apmąstytus, gražia kalba parašytus veda-
muosius sukurti gali tik retas talentas. Toks ta-
lentas yra Česlovas Senkevičius, per ketvirtį am-
žiaus ,,Tėviškės žiburiams” parašęs daugiau kaip
1 200 vedamųjų.  

Pirmoji Č. Senkevičiaus vedamųjų rinktinė
,,Penki taškai...” pasirodė 2004 metais. Geriausi
pastarųjų dvylikos metų vedamieji sugulė į
knygą ,,Dvylika metų” – kiekvieniems metams
autorius atrinko po šešis straipsnius. Knygą iš-
leido Pasvalio Mariaus Katiliškio biblioteka ir lei-
dykla ,,Naujasis lankas”. Pasvalys – Česlovo Sen-
kevičiaus gimtinė. Autorius nebijo kandaus žodžio, bet juk tokie ir turėtų
būti vedamieji – taiklūs ir kartais kandūs. 

Rinktinę ,,Dvylika metų” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. 
Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,

persiuntimas paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500.
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LAIMA APANAVIČIENĖ

2015 m. rugpjūčio 15 d. atskriejo liūdna žinia – mirė
gydytojas radiologas, JAV lietuvių visuomenės vei-
kėjas, ilgametis Lietuvių Fondo narys, vienas iš Lie-
tuvių Fondo pradininkų  dr. Kazys Ambrozaitis. Sun-
ku net patikėti, kad šio žmogaus, taip dažnai maty-
to įvairiuose lietuviškuos renginiuose (o atvažiuo ti
į juos reikėdavo net iš Beverly Shores, IN), daugiau
nebesutiksime. 

Gimė K. Ambrozaitis 1918 metų ba-
landžio 23 d. Naukaimyje, Šimkai-
 čių valsčiuje, Raseinių apskrityje.

1938 metais baigė Raseinių gimnaziją ir įsto-
jo į Kauno karo mokyklą, kur 1926–1940 m.
veikė aspirantų (atsargos karininkų) kur-
sai, kuriuose mo kėsi gimnaziją baigę 18–29
metų ka riuomenėje netarnavę vyrai. 1939
me tais buvo priimtas į Vytauto Didžiojo
universitetą (VDU). Deja, dėl prasi dė jusios
mobilizacijos negalėjo laiku pradėti studi-
jų ir išvyko į Žemaitiją mokytojauti. 1940 m.
atvyksta į Kau ną, kur įsijungia į žurnalo
,,Pavasa ris” redakcijos narių gretas ir tais
pačiais metais Vilniuje vykusiame I pava-
sarininkų organizacijos kongre se išren-
kamas tos organizacijos generaliniu sek-
retoriumi. 1941 m. dalyvavo Birželio suki-
lime, buvo Lietuvos aktyvistų fronto Kau-
no štabo narys. 

1940–1944 m. VDU studijavo me di ciną.
Čia įsijungė į studentų ateitininkų medikų
korporaciją ,,Gaja”, kurios tikslai buvo: ugdyti pro-
fesinį pašaukimą, formuoti krikščioniškąja pasau-
lėžiūra grįstą žmogaus sampratą, gerbti ir ginti žmo-
gaus orumą, tobulinti profesinę kompetenciją. 1943
metais jis buvo išrinktas šios korporacijos pirmi-
ninku. Deja, studijas reikėjo nutraukti. 1944 metais
nuo bolševikų teroro ir represijų į Vaka rus pasi-
traukė dešimtys tūkstančių Lietuvos gyventojų.
Tarp jų buvo ir jaunas studentas iš Lietuvos Kazys
Ambrozaitis. Pasitraukimas nenutraukia jo troški-
mo būti gydytoju, ir K. Ambrozaitis tęsia studijas Vo-
kie tijoje. 1946 m. jis baigė Tubingeno uni versitetą.
Šalia mokslų universitete jaunuolis organizavo stu-
dentų ateitininkų sąjungą, buvo jos pirmi nin kas, pa-
dėjo atgaivinti ,,Gajos” kor poraciją, telkė Lietuvių
fronto bičiulius. Baigęs studijas jis tampa Lietuvių
namų Raudonojo kryžiaus ambulatorijos vadovu. 

Deja, gyvenimas vėl šaukia į ke lionę. 1949 me-
tais prasideda jauno gy dytojo gyvenimas JAV. Jis įsi-
darbina ligoninėje, toliau gilina savo medicinines ži-
nias radiologijoje. 

1950–1953 m. dalyvavo Korėjos kare, kur tarna-

In Memoriam Kaziui Ambrozaičiui

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus (dešinėje) įteikia dr. Kaziui Ambrozaičiui Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordino Komandoro kryžių. LF archyvo nuotraukos

vo gydytoju (kapitonas). Grįžęs apsigyveno Clevelan -
de, išsilaikė medicininius egzaminus ir vėliau net 33
metus dirbo Šiaurės Indianos metodistų ligoninėse.
Iš jų net 23 metus buvo radiologijos departamentų di-
rektoriumi,  suorganizavo radiologų korporaciją. 

Šalia darbinės veiklos K. Ambro zaitis  buvo ži-
nomas kaip uolus lietuviškos visuomenės veikėjas.
Jis – JAV Lietuvių Bendruomenės daugelio ta rybų na-
rys ir X tarybos  prezidiumo pirmininkas, PLB gar-
bės teismo na rys, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo
komiteto (VLIK),  Lituanistikos tyrimo ir studijų
centro bei kitų organizacijų veikėjas, „Į laisvę” fon-
do lietuviškai kultūrai ugdyti valdybos pirmininkas,

Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos tarybos narys,
III Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizacinio ko-
miteto pirmininkas ir kitų simpoziumų tarybos na-
rys. K. Ambrozaitis 1950–1951 metais redagavo ,,At-
eitį”, priklausė žurnalų ,,Į lais vę” ir ,,Medicina”
reakcijų kolektyvams. 

Neabejotina, kad vienas didžiau sių K. Ambro-
zaičio nuopelnų yra tai, kad jis kartu su kitais įkū-
rė Lietuvių Fondą. Ambrozaitis buvo tarp 22 vy rų
ir 2 moterų, dalyvavusių 1961 m. kovo 19 d. Lietuvių
Bendruomenės atstovų susirinkime dėl bendro  Mi -
 lijoninio fondo organizavimo. Su si rinkimas vyko pe-
dagogės Alicijos Rūgytės namuose. Nuo pat pirmos
die nos susirinkusieji neabejojo Mili joninio fondo (tik
daug vėliau šis fondas imtas vadinti Lietuvių Fon-
du) reikalingumu lietuvybės išlaikymui išeivijoje.
Kartu su kitais LF organizatoriais K. Ambrozaitis
buvo akty vus šios svarbios išeivijos organizacijos
gerovės kūrėjas, narys, veikėjas. Pirmasis Lietuvių
Fondo tarybos direktorių posėdis įvyko 1962 m. kovo
7 d. Jaunimo centre, Čikagoje, o pirmieji 28 Fondo
nariai suaukojo 19 714 dol. Jau 1964 m. gegužės 16 d.
vykusiame Lietuvių Fondo suvažiavime K. Amb-
rozaitis, gavęs 410 balsų, išren kamas į LF tarybą 3
metų ka dencijai. Nuo 1970 metų spalio iki 1971 pa-
baigos jis – LF valdybos pir mininkas, o nuo 1972 m.
sausio mėn. iki 1973 m. gegužės – LF tarybos pir mi-
ninkas. Daug metų buvo Pelno skirstymo komiteto
nariu, teko jam eiti ir šio komiteto pirmininko pa-
 reigas. Am brozaitis vienas iš tų, ku ris nėra pra leidęs
beveik nė vieno Lietuvių Fon do suvažiavimo.

Šiandien galime tik stebėtis kelių entuziastų už-
mojo didumu ir pasiti kėjimu savimi, kuriant Mili-
joninį fondą. Pradėję darbą iš nieko, jie nepa lūžo ir
pamažu artėjo prie savo užsibrėžto tikslo. Negailė-
dami savo laiko, o dažnai ir savo lėšų, aukoda miesi
dideliam reikalui, jie pama žu įgijo vi suomenės pa-
sitikėjimą, pa traukė jos dėmesį ir šiandien mes ga-
lime džiaug tis ne tik tuo, kiek daug šie žmonės pa-
darė ir koks prasmingas buvo jų sumanymas, bet ir
tuo, kad LF gyvuoja ir dirba lietuvybės labui dau-
giau nei 50 metų. To darbo vaisiai – išeivijoje kles-
tintis lituanistinis švietimas, tokie didžiuliai meno
ren giniai kaip išeivijos Šokių ir Dainų šventės, jau-
nimo stovyklos, išleisti lietuviški leidiniai ir t. t. Tais
vaisiais naudojasi ne tik išeivija, bet ir Lietuva.  

Dr. K. Ambrozaitis iki pat mirties aukštai iškėlęs
ištikimai nešė Lietu vių Fondo liepsną. Jis yra vie-

nas iš nedaugelio išeivijos gydytojų, kuris
ne tik aktyviai dalyvavo lietuviškoje veik-
loje, bet ir kasmet skirdavo tūkstančius do-
lerių lietuvybės išlaikymui išeivijoje ir Lie-
tuvos laisvinimo darbams bei žygiams pa-
remti. Savo darbais jis tapo pavyzdžiu drau-
gams ir visiems jį pažinojusiems.

2009 m. birželio 26 d. įsaku Kazys Amb-
rozaitis apdovanotas Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Gedimino ordino Komandoro
kryžiumi.

Nuoširdi užuojauta žmonai Mari jai,
dukroms Audronei ir Ramunei, artimie-
siems, draugams ir visai mū sų bendruo-
menei. 

Palydėdami dr. Kazį Ambrozaitį į am-
žinąją kelionę nepamirškime jo atliktų dar-
bų ir palinkėkime jam lengvos Amerikos že-
melės. Tegul šios šalies medžiai oš jam
dangaus maldą.Dr. Kazys Ambrozaitis su žmona Marija 2009 metų Lietuvių Fondo pokylyje. 
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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.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

www.draugas.org/mirties.html

KELIONĖ Į ALGIRDO LANDSBERGIO KELIONĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti ,,Drauge” 

Algirdas  Landsbergis  (1924–2004) – žymus
išei vijos rašytojas, dramaturgas, literatūros kri-
tikas, humanitarinių mokslų profesorius, ro-
mano ,,Kelionė” ir dramos ,,Penki stulpai tur-
gaus aikštėje” autorius. 

Šiais metais leidykla ,,Naujasis lankas” Kau-
ne išleido knygą apie Algirdą Landsbergį – ,,Ar-
chyvai – Kelionė į Algirdo Landsbergio kelio-
nę”. Knygos autorė – Virginija Babonaitė-Pa-
plauskienė. Knygą galite įsigyti ,,Draugo”
knygynėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois vals-
tijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25
proc., persiuntimas paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Knyga apžvelgia Algirdo Landsbergio gyvenimą Lietuvoje, Vokietijoje ir Ame-
rikoje ir jo  plačiašakį  literatūrinį  ir dramaturginį  palikimą. Knyga gausiai iliust-
ruo ta nuotraukomis, laiškų, rankraščių tekstais, Landsbergio dramų pastaty-
mų vaizdais. Daug medžiagos paimta iš Maironio lietuvių literatūros muzieju-
je saugomo Algirdo Landsbergio archyvinio rinkinio. 

Knyga skiriama Algirdo Landsbergio ir jo žmonos atminimui. 2014 metais su-
kanka 90 metų nuo Algirdo Landsbergio gimimo ir 60 metų nuo jo romano ,,Ke-
lionė” išleidimo. Literatūros  mylėtojams puiki proga prisiminti svarbų lietuvių
išei vijos rašytoją. 

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

A † A
LEONARDAS MOCKAPETRIS

Po ilgos ligos, sulaukęs 79 metų, mirė 2015 m. rugpjūčio 14 d.
Nuliūdę liko: žmona Regina Galdikaitė-Mockapetrienė, duktė

Inga, sūnus Tonis, anūkas Gabis, sesuo Dalila Fryer ir svainė Vida
Margaitienė su šeima.

Leonardas ilgus metus dirbo aeronautikos inžinieriumi McDo-
 nald Douglas (Boeing) kompanijoje St. Louis bei Cape Canaveral,
Floridoje.

Išėjęs į pensiją gyveno St. Louis.
Ilsėkis ramybėje, Leonardai.

Liūdinti ir Tavęs pasigendanti šeima

Gajus kūnas – budri dvasia!
Ateitininkų medikų korporacijos GAJA šūkis

Brangiam kolegai, ateitininkui, Korp! Gaja nariui

A † A
DR. KAZIUI AMBROZAIČIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą jo gy-
 ve nimo bendrakeleivei, žmonai MARIJAI, dukroms
RAMUNEI ir AUDRONEI, giminėms ir artimiesiems.

Netekome asmens, kuris visuomet buvo pilnas
optimizmo ir energijos, ir kuriam ateitininko ir gy-
dytojo idealai buvo neatskiriami. Pasigesime jo šilu-
mos ir draugystės.

Korp! Gaja nariai Ilgamečiam Lituanistikos tyrimo ir studijų cent-
ro Tarybos pirmininkui ir nuoširdžiam rėmėjui

A † A
Dr. KAZIUI AMBROZAIČIUI

mirus, širdingai užjaučiame žmoną MARIJĄ, dukte-
 ris AUDRONĘ ir RAMUNĘ su šeima, gimines bei ar -
timuosius.

Liūdime kartu su jumis skaudžią netekties va lan-
dą.

LTSC Tarybos ir Valdybos vardu:
Dr. Robertas Vitas

Dr. Augustinas Idzelis, 
Povilas Žumbakis

Kristina Lapienytė
Loreta Timukienė

A † A
Dr. KAZIUI AMBROZAIČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai MARIJAI,
dukroms RAMUNEI su šeima, AUDRONEI ir ki -
tiems artimiesiems.

Aldona Naudžiuvienė su dukromis
Ingrida ir Renata, ir jų šeimomis

Ilgamečiam Lietuvių Fronto Bičiulių – Į Laisvę fon -
do lietuviškai kultūrai ugdyti vadovui, globėjui ir
nuo širdžiam rėmėjui

A † A
Dr. KAZIUI G. AMBROZAIČIUI

mirus, širdingai užjaučiame žmoną MARIJĄ, dukte-
ris AUDRONĘ ir RAMUNĘ su šeima, gimines bei arti-
 muosius.

Netekties valandą liūdime kartu su Jumis.

Lietuvių Fronto Bičiuliai – Į Laisvę fondas

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org
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„saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti var gingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Nemi ra Šumskienė ir
jos dukros Dalios Custardo šeima $500 pagerbti Nemi ros Šumskienės seserį a.
a. Reginą Januškevičienę, mirusią rugpjūčio 10 d. Vilniuje; Rosemarie Ignash
$8; Dalia Gaidamavičienė $100 remiamai mergaitei; Tomas Gaidamavičius
$100; Donatas Tijūnėlis $700 neįgaliųjų šeimai; Vytautas Jonušas $360
metams remti berniuką. Labai ačiū. „saulutė” („sunlight orphan Aid”), 414
Freehauf st., Lemont, iL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas; indretiju-
nelis@sbcglobal.net

A. a. onos narbutienės pagerbimui Paulius ir Dalia Narbutai „Saulutei”
atsiuntė $350, kuriuos suaukojo P. D. Narbutai, J. Biskienė, A.  D. Urbučiai.
„Saulutė” dėkoja už aukas ir reiškia užuojautą Onos Narbutie nės šeimai ir arti-
miesiems.

DRAUGO KALENDORIUS
www.draugas.org/kalendorius.html

PAS mUS
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� Kviečiame visus į gen. T. Daukanto Jūrų
Šaulių kuopos gegužinę, kuri vyks rugpjūčio
23 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Ateitinin-
kų namų ąžuolyne1380 Castlewood Dr.
Lemont, IL. Vaišinsimės šaltais gėrimais, gar-
džiais šašlykais, vasarą rinktų žolelių arba-
ta, išbandysime laimę vertingoje loterijoje,
susikabinę rankomis prisiminsime ,,Baltijos
kelią”.  Skambės lietuviškos dainos, smagiai
pašoksime. Ąžuolų pavėsyje mus visus
linksmins Ligita ir Algimantas Barniškiai. Visi
kviečiami, visi laukiami. Atvykite!

� JAV LB Lemonto apylinkės So cia li nių rei-
kalų skyrius rugpjūčio 26 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite dokumentinės trilogijos
apie Lietuvos Persitvarkymo sąjūdį ,,Lūžis prie
Baltijos” trečiąją dalį.

� Rugpjūčio 29 d., šeštadienį, JAV LB Wau-
kegan-Lake County apylinkė kviečia į Vasa-
ros gegužinę/mugę, kuri vyks nuo 12 val. p.
p. iki saulėlydžio Shelter C, Half Day Lake
County Forest Preserve, 24255 N. Highway
21, Vernon Hills, Illinois (Milwaukee Ave. ir
Woodlands Parkway). Muzika, pramogos vai-
kams, namų gamybos produktų mugė ir kt.
Atsineškite užkandžių, gėrimų, saldumynų,
o mes paruošime kepsnius. Daugiau infor-
macijos tel. 630-861-9066. Visi laukiami! 

� Kviečiame jus į Pasaulio lietuvių centro
metinę gegužinę! Muzika, šokiai, lietuviškas
maistas, žaidimai vaikams, mugė ir loterijos
traukimas! Įėjimas ir automobilio pastatymas
nemokamas. Atvažiuokite patys, atsivežki-
te savo šeimą, pakvieskite draugus! Kartu
smagiai praleiskime vasaros popietę! Lau-

kiame jūsų Pasaulio lietuvių centro kieme-
lyje rugpjūčio 30 d. 12 val. p. p. Adresas:
14911 127th St. Lemont, IL 60439. In-
formacija tel. 630-257-8787.

� Kviečiame Jus dalyvauti kasmetiniuose
Šiluvos atlaiduose Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijoje, kuriuos ves kunigas Linas
Baltrušaitis iš Vilkaviškio vyskupijos. Atlai-
dai prasidės rugsėjo 6 d., sekmadienį, 11 val.
r. šv. Mišiomis. Atlaidus užbaigsime rugsė-
jo 13 d., sekmadienį. Iškart po Mišių,
12:30 val. p. p. parapijos salėje vyks me-
tinis pokylis – sveikinimai, šventiniai pietūs
ir loterija. Muzikinę programą atliks estrados
dainininkas iš Lietuvos Romas Dambrauskas.
Įėjimas į pokylį tik su bilietais, tad paskubėkite
juos nusipirkti. Daugiau informacijos tel. 773-
776-4600.

� Čiurlionio galerija Jaunimo centre  (5620
S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636) rug-
sėjo 11 d. 7:30 val. v. meno mylėtojus ma-
loniai kviečia į dailininkės Nijolės Rasmus-
sen (Denver, CO) tapybos parodos atidary-
mą. Parodos atidaryme dalyvaus autorė. 

� Spalio 4 d., sekmadienį, Willowbrook po-
kylių salėje (8900 Archer Ave., Willow
Springs, IL 60480) vyks ,,Draugo” metiniai
pietūs ir koncertas. Programoje dalyvaus gru-
pė ,,Kaukas” (Rimas ir Jūratė Grabliauskai)
ir pop choras ,,Svajonė” (vad. Alina Šimku-
vienė). Pradžia – 12 val. p. p., pietūs  – 1
val. p. p. Bilietus (75 dol. asmeniui)  jau ga-
lima įsigyti ,,Draugo” ad ministracijoje, 4545
W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel. in-
formacijai 773-585-9500.

www.draugas.org

beverly shores, Indiana: parduo-
damas unikalus, su vaizdu į Michigan
ežerą, žemės sklypas (31.024 SF). 

sUmAŽinTA KAinA –
$474,900 

Tel. 312-623-6100 (angliškai) 
arba 773-818-3981 (lietuviškai)

Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Toronto
,,Raptors” komanda oficialiai pranešė, kad pasirašė ilgalaikę sutartį su 23-
ejų metų Lietuvos rinktinės krepšininku Jonu Valančiūnu.

Nors komanda neatskleidžia sutarties detalių, ESPN televizijos šalti-
niai praneša, kad J. Valančiūnas per ketverius metus turėtų uždirbti 64
mln. JAV dolerių, o po trečio sezono galės tapti laisvuoju agentu.

Nauja sutartis galios nuo 2016 metų. Kitame sezone J. Valančiūnas už -
dirbs pagal seną sutartį priklausančius 4,66 mln. JAV dolerių.

,,Jono indėlis didėja kiekviename sezone ir mes jį matome kaip svar-
bią dalį mūsų kuriamoje komandoje”, – Toronto ,,Raptors” interneto sve-
tai nei sakė klubo generalinis direktorius Masai Ujiri. 

ELTA

J. Valančiūnas pasirašė ilgalaikę sutartį 

Ramų rugpjūčio vakarą į priėmimą Arūno Česonio jachtoje rinkosi svečiai: A. Česonio
vadovaujamos ,,Gradiant” bendrovės darbuotojai, Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) vadovybė, MIT Energijos fakulteto profesūra – pasaulinio masto moks-

lininkai. Kažkas net pajuokavo, kad jeigu, neduok Dieve, jachta nuskęstų, kiek daug ,,sme-
genų” pražūtų.

MIT prezidentas L. Rafael Reif kilęs iš Venesuelos, o jo žmonos Christine tėvai yra
atvykę iš Krokuvos, tad jie gerai susipažinę su Lenkijos – Lietuvos istorija. 

Vakarienės metu aš buvau paprašytas supažindinti svečius su mūsų šeimos (o tuo
pačiu – visų dipukų) odisėja nuo atsisveikinimo su Lietuva tą lemtingą 1944 m. vasarą
iki atvykimo į Ameriką. Su ypatingu atidumu visi klausėsi pasakojimo apie mūsų tautos
tragediją.

Prezidentas Reif padėkojo Arūnui už renginį ir jo prisidėjimą prie MIT gerovės. A.
Česonis šiuo metu yra MIT valdybos narys ir  Energijos fakulteto tarybos direktorius.

Lr garbės konsulas r. Česonis

istorijai priminti gera kiekviena proga    

Bostono uoste (iš k.): LR garbės konsulas Rimas Česonis, MIT prezidentas L. Rafael Reif
su žmona Christine ir verslininkas Arūnas Česonis. Emma McIntyre nuotr.


