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Dažnai pakanka ir vieno žodžio, kad pasirodytum išmintingas arba kvailas –Konfucijus

Justinas Kulis – vaistininkas ir
knygnešys – 8 psl. 

R. Kalantos auka – tarp svarbiausių
pasaulio protestų – 11 psl. 

ŠIAME NUMERYJE:

Kaina 1.50 dol.

Pasaulio lietuviai – jėga. Kauno
pilies prieigose iškilsianti le-
gendinio kario – Vyčio skulp-

tūra dar vienas šios vienybės įrody -
mas. Tam, kad ši didinga skulptū-
ra būtų pastatyta, to trokštantys
tau tiečiai visame pasaulyje aukojo
tiek pinigų, kiek kas galėjo – nuo
vieno iki keliasdešimties tūkstančių
eurų ar dolerių. Tarp aukotojų buvo
ir nemažai JAV gyvenančių lietuvių. 

Pranešama, kad Vyčio skulp-
tūrą planuojama atidengti liepos 5-
ąją. Tuo metu Lietuvoje bus susi-
rinkę nemažai tautiečių iš viso pa-
saulio – Vilniuje vyks Lietuvos 100-
me čio dainų šventė. 

„Liepos 5 dieną Kaune turėsi-
me didžiulę šventę, kuomet bus ati-
dengta Vyčio skulptūra. Savo aki-
mis įsitikinome ‘Laisvės kario’ di-
dybe. Ko gero, tai bus didžiausia
bronzinė skulptūra Lietuvoje”, –
pranešime cituojamas šią savaitę
Ukrainoje viešėjęs Kauno meras
Visvaldas Matijošaitis.      

– 3 psl.

Apie tai skelbia internetinė svetainė Delfi.lt. O ta grą-
ža – tai poezijos spektaklis „Įrėžta gintare”, kuris nuo
gegužės 10 d. tris dienas buvo rodomas Kauno dra-

mos teatro Mažojoje scenoje, o Vilniuje – tarptautinio poe-
zijos festivalio „Poezijos pavasaris” programoje Vil-
niaus universiteto Teatro salėje nuo gegužės 17 d. (taip
pat bus parodyti trys spektakliai). Spektakliai – nemokami.
Juose skambės Č. Miloszo, J. Meko, K. Binkio, K. Bra-
dūno, J. Degutytės, J. Vaičiūnaitės, J. Brodskio, H. Ra-

dausko, M. Martinaičio, J. Marcinkevičiaus, D. Sadūnaitės-
Sealey, O. Baliukonės, H. Nagio, Liūnės Sutemos, T. Venc-
lovos ir kitų poetų eilės.

Prieš kurį laiką „l.rytas.lt” žurnalistui Rasa Kazlas yra
sakiusi, kad Nepriklausomybės 100-metis yra graži pro-
ga grąžinti skolą savo šaliai. New Yorke gyvenanti ir „Off-
Broadway” teatruose kurianti lietuvė režisierė Rasa Al-
lan Kazlas yra gera lietuvių pažįstama, kaip pažįstamas
ir jos menas. – 2  psl.

Juozas  ir Rasa Kazlas Asmeninio albumo nuotr.

Kaune iškilsiantį bronzinį Vytį
parėmė ir JAV lietuviai

Kad Kaune iškiltų 6 metrų aukščio ,,Laisvės karys”, buvo įkurtas Vyčio paramos fondas,
kuriam lietuviai visame pasaulyje aukojo pinigų.                       Vyčio paramos fondo nuotr.

Režisierė iš New Yorko grąžino skolą savo šaliai



tai galima vertinti kaip bandymą daryti spaudimą
demokratijai. Stebina ir Rimvydo Valatkos pareiš-
kimai, esą D. Grybauskaitės laiškai lygintini su už-
duotimis, kurias Prezidentė neva siuntė nūnai dėl
stambaus kyšio paėmimo kaltinamam E. Masiuliui. 

Dar galima prisiminti keistus politikos apžval-
gininko Lauro Bielinio pamokymus Prezidentei,
girdi, ji netinkamai elgiasi bendraudama su padė-
jėjais, apžvalgininko Kęstučio Girniaus nurody-
mus, suprask, Prezidentė nežino, kaip kalbėtis su po-
litikais. Įtartini pamokymai. Prezidentės kritikai ap-
simeta nežinantys, kad egizstuoja pačios įvairios ben-
dravimo taktikos. 

Bet labiausiai keisti politikos apžvalgininko, vi-
suomenininko Andriaus Tapino žodžiai: „Tai – di-

džiausias mūsų valstybės vadovės
fiasko”. Taip, dėl finansinių nusikal-
timų įtariamas  E. Masiulis tikrai
skęsta ligi pat giliausio dugno, nes pa-
dorūs žmonės privačių laiškų viešai
neskelbia nesuderinę su antrąja puse
(šią taisyklę sulaužę nusipelno pa-
niekos). Be abejo, E. Masiulio noras
politizuoti savąją kriminalinę bylą –
desperatiškas žingsnis (o ką belieka
daryti?). Taip, E. Masiulis griebasi

šiaudo švelnindamas situaciją (grimzdamas į pelkę
purvinais purslais siekia ištepti visus aplinkui
esančius). 

Bet kuo čia, sakykite, dėta D. Grybauskaitė, pri-
vačiame laiške kritiškai pažvelgusi į ,,MG Baltic”
koncerną ir jo valdomose žiniasklaidos priemonėse
dirbantį žurnalistą? Remiantis mūsų teisėsaugos su-
rinkta medžiaga, būtent ,,MG Baltic” ir jo draugelis
politikas elgėsi ne taip, kaip priimtina demokratinėje
valstybėje. Iš kur tiek „išminčių”, kurie, užuot pagyrę
Prezidentę, kaltina ją „darius slaptą poveikį tam tik-
riems demokratiniams procesams”? Lyg nedemok-
ratiškai veikusio koncerno tramdymas būtų ant-
ivalstybinė veikla. 

Štai kokie lietuviški paradoksai!     

Jei vadovausimės sveiku protu, at-
sakyti į klausimą, kokią nuomonę
apie Prezidentę formuoja viešumon
patekę jos asmeniniai elektroniniai
laiškai, – paprasta. 

Tuometiniam liberalų lyderiui
Eligijui Masiuliui adresuotuose
elektroniniuose tekstuose ne-

matau žodžių, posakių, kurie leistų
abejoti šalies vadovės Dalios Grybaus-
kaitės padorumu. 

Pirmiausia, akivaizdu, kad Prezidentė rūpina-
si ne savo asmeniniais klausimais. Matome, kad jai
rūpi visai valstybei aktualūs sprendimai – kokią įta-
ką Generalinio prokuroro skyrimui turi įtakingas
verslo koncernas. Pagirtinas vadovės rūpestis. Juk
ne dėl asmeninio namo statybos reikalų pergyvena.

Antra, laiškai rodo, kad Prezidentė susidariusi
aiškią nuomonę apie kai kuriuos ,,MG Baltic” veiks-
mus. Be to, neslepia savo nuomonės, ką ir kaip rei-
kėtų taisyti. Argi kategoriškos nuomonės de-
monstravimas, kaip turėtų būti, – nusikaltimas? Pre-
zidentas be nuomonės – juk ne prezidentas.

Trečia aplinkybė taip pat svarbi: net ir privataus
pobūdžio laiškus, kuriuose aptariamos sudėtingos
vidaus politikos bėdos, Prezidentė rašė korektiškai.
Argi didelė nuodėmė žurnalistą konfidencialiame
laiške (pabrėžiu – konfidencialiame) vadinti skali-
ku, patrauktinu į šoną? Juk žurnalistus senų se-
niausiai lygina su sarginiais šunimis, turinčiais prie-
volę loti (tik vieni loja gindami tiesą, kiti – siaurus
darbdavio interesus). Taip pat įsidėmėkime: kritiš-
kas žvilgsnis į žurnalistą Tomą Dapkų – tai dar ne
spaudimas žurnalistui T. Dapkui. Kodėl negalima
abejoti žurnalisto patikimumu? Kodėl negalima
leist suprasti, jog visi senų seniausiai įtaria, kokį
vaidmenį atlieka žurnalistas?

Žinoma, jei Prezidentė skaliku žurnalistą būtų
pavadinusi Seimo plenarinių posėdžių salėje, tuomet
sakyčiau, – nesolidu. Bet toks palyginimas priva-
čiame laiške – ir politkorektiška, ir vaizdinga, ir įti-
kinama. Ir tikriausiai – pataikė tiesiai į dešimtuką.

Tad nesuprantu, kaip galima E. Masiuliui nu-
siųstuose laiškuose įžvelgti faktų, įrodančių, jog Pre-
zidentė generalinio prokuroro skyrimą 2015-aisiais
metais derino su ,,MG Baltic”. Prezidentės pokalbis
su vienu iš partijos vadovų dėl koncerno įtakos ša-
liai nėra kandidatūros derinimas! Juk tai – taip aki-
vaizdu, kad net aiškinti nereikia! 2015-aisiais Lietuva
beveik pusmetį gyveno be generalinio prokuroro,
oponentai Seime piktybiškai netvirtino šalies va-
dovės siūlomų kandidatų... Kaip privalėjo D. Gry-
bauskaitė elgtis  – sėdėt klusniai sudėjus rankas? 

Žvelgdami į akivaizdžiai išpūstą skandalą dėl
neva Prezidentės tendencingumo ir šališkumo pri-
valome įsikalti sau į galvą: įtakos darymas – ne nu-
sikaltimas. Mes visi bandome įtakoti aplinkinius.
Nuolat. Rinkėjai bando paveikti parlamentarus,
Seimo nariai – rinkėjus, žurnalistai – skaitytojus,
skaitytojai – leidėjus, verkiančios žmonos – vyrus,
turtingi vyrai – žmonas ir t. t. Tačiau egzistuoja dvi
įtakos rūšys – sąžininga ir nesąžininga. Tarp sąži-
ningos ir nesąžiningos egzistuoja milžiniškas skir-
tumas: draudžiama įtikinėti, sakykim, papirkinėjant,
mušant, grasinant, žudant. O kritikuoti, piktintis,
įrodinėti, šaipytis, nurodyti konkrečią išeitį, rašy-
ti privačius laiškus – kas čia netinkamo žvelgiant de-
mokrato akimis?

Stebina advokato Algimanto Šindeikio  kritiškas
požiūris, esą informacija dėl paviešintų prezidentės
D. Grybauskaitės ir teisme atsidūrusio E. Masiulio
laiškų – gana rimta. Stebina ir Vytauto Didžiojo uni-
versiteto prof. Mindaugo Jurkyno pareiškimas, esą
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Prezidentės laiškai
GINTARAS VISOCKAS

Režisierė iš New
Yorko grąžino skolą
savo šaliai
Atkelta iš 1 psl.

„Delfi.lt” pakalbinta ji papasakojo savo gyve-
nimo istoriją, kuri prasidėjo dar sunkiau negu dau-
gumai pasitraukusiųjų į Vakarus baigiantis Ant-
rajam pasauliniam karui. Raselei buvo vos treji,
kai tetos arklių traukiamame vežime ją ir du jos
broliukus išsivežė iš Lietuvos. Vaikai buvo visiš-
ki našlaičiai, nes jų tėvelis mirė vokiečių nelais-
vėje, o paskui jie neteko ir mamos. Kaip visi dy-
pukai, gyveno Vokietijoje, pabėgėlių stovyklose, o
po penkerių metų, pasitaikius progai, išvyko į
Ameriką. Vaikus įsivaikino ir užaugino teta Ma-
rija, kurią jie vadino savo mama. Jie užaugo Det-
roite. Rasa Detroito universitete studijavo meną,
tačiau pajuto, kad labiau nori vaidinti ir išvyko į
New Yorką, menų meką. 

„Į savo svajonių miestą atvykau su 500 dolerių
rankinėje ir dviem lagaminais, – pasakojo režisierė.
– Įsidarbinau viešųjų ryšių firmoje, kuri rūpino-
si Hollywoodo garsenybių reikalais. Dieną dirb-
davau, o vakarais lakstydavau po repeticijas, per-
žiūras ir atrankas. Studijavau vaidybą, šokį, sce-
nos kalbą ir mimų teatrą. Vėliau mimų teatre ir dir-
bau, su ‘Morse Mime’ teatro spektakliais išmai-
šėme visą pasaulį. Apvažiavome Alžyrą, Tunisą,
Saudo Arabiją, Egiptą, Kuveitą, Izraelį, Siriją,
Iraną ir Afganistaną. Patyrėme įtampą Irane
prieš šeicho perversmą, o iš Afganistano išvyko-
me prieš pat pirmąjį komunistinį perversmą. Da-
bar daugiausiai dirbu ‘Off-Broadway’ teatruose,
kartais vaidinu, bet dažniau režisuoju, HB studi-
joje dėstau aktorinį meistriškumą ir improvizaciją.
Niujorkiečiai sako, kad ‘Off-Broadway’ teatrai
yra labiau kūrybingi ir stimuliuojantys, juose
galima pristatyti spektaklius, kuriems nereikia di-
džiulių finansinių išlaidų”.

Beje, režisierė nusistebėjo, kad Lietuvoje pa-

statyti spektaklį yra brangiau negu New Yorke. Ji
su tuo susidūrė tiesiogiai, nes jos spektaklius fi-
nansuoja jos vyras Juozas Kazlas. Lietuviškuose
spektakliuose vaidina lietuvių aktoriai, kuriuos ji
atsirinko surengusi specialią atranką. „Labai no-
rėjau 1989-aisiais metais pastatytą spektaklį pri-
kelti naujam gyvenimui. Man buvo svarbu, kad jis
grįžtų ten, iš kur aš kažkada išvykau, į mano tėvų
žemę. Ir vyras Juozas ragino: sukūrei svarbų
spektaklį,  kodėl  nenori  jo  parodyti  Lietuvoje?
Su Juozu esame lietuviai, norime grąžinti skolą
savo šaliai, kuri saugo mūsų šaknis”, – sakė reži-
sierė. 

Angliškasis spektaklis, kuriam buvo atrinkti
aktorės ir režisierės mėgstamiausių įvairių lai-
kotarpių poetų eilės, buvo parodytas ne tik New
Yorke, bet ir Čikagoje bei Los Angeles, jame vaidino
amerikiečiai aktoriai. Lietuvoje bus skaitoma tų
pačių poetų kūryba. Kaip Lietuvos žiniasklaida
rašė prasidėjus lietuviško spektaklio repetici-
joms, režisierė Rasa Kazlas iš 50 atėjusių į peržiūrą
išsirinko 6 aktores moteris. Amerikietiškame
spektaklyje vaidino 2 vyrai ir 4 moterys. Ruošda-
masi premjerai režisierė sakė labiausiai už viską
šiame spektaklyje norėjusi natūralumo. Ji siekė,
kad poetų eilės scenoje virstų įsimintinu aktorių
dialogu. Tai keturių dalių spektaklis, kuriame pa-
sakojama apie gamtą ir miestą, apie draugystę ir
intymumą, apie karą ir apie tremtį, apie grožį ir
siaubą, kurie yra greta. „Įrėžta gintare” – tarsi sim-
bolis nuostabaus, tačiau labai sužaloto krašto, – to-
kia režisierės mintis. Vaidina: Eglė Špokaitė, Eglė
Ancevičiūtė, Laura Rakauskaitė, Raminta Paukš -
tytė, Eimantė Urmonaitė, Aliona Alymova. Švie-
sų režisierius – Valdas Latonas.

„Mudu su vyru Juozu norėjome dalyvauti
Lietuvos 100-mečio šventėse, atvažiuoti be dovanų
negalėjome, todėl atvežėme mano kuklią dovaną
– teatro kūrinį, kuriame skamba lietuvių poezija.
Labai norime, kad kartu su visais šią šventę švęs-
tų ir išeiviai”, – „l.rytas.lt” sakė Rasa Kazlas.

Parengta pagal 
lietuvišką žiniasklaidą



dinimą sumokėjo aukštą kainą. Žiniasklaida (res-
publika.lt, alkas lt, propatria.lt) skelbia: ,,Dėl savo eu-
roskeptiškų pažiūrų Vytautas Radžvilas buvo dalies
studentų apskųstas TSPMI, kuri ėmėsi mažinti V.
Radžvilo dėstomų kursų apimtis. Jis buvo atleistas
iš Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir po-
litikos mokslų instituto (VU TSPMI) profesoriaus pa-
reigų”.  

Buvo atleistas, nes išdrįso pakritikuoti ,,šven-
tą karvę” – Europos Sąjungą. Žinoma, Europos Są-
junga skiriasi nuo Sovietų Sąjungos, nes  už Sovie-
tų Sąjungos kritiką profesorius būtų netekęs savo gy-
vybės, o už Europos Sąjungos kritiką neteko tik dar-
bo. Deja, panašumų tarp abiejų Sąjungų nuginčyti
irgi negalima, nes abiejų Sąjungų pataikūnai ne-
gailestingai baudžia savo kritikus ir tautiškumo ža-
dintojus.

Sakoma, kad seniau kiekvienas karalius turė-
davo ne tik išmintingą patarėją, bet šalia savęs tu-
rėdavo ir juokdarį (protingojo patarėjo kritiką) ir tik
klausydamas abiejų karalius galėdavo priimti iš-
mintingus sprendimus.

Nesakysiu, kad profesorius Radžvilas niekada
nepadarė klaidų – yra tobulas ir todėl juo reikia ak-
lai sekti. Visi klystame, bet ar nėra gyvybiškai
svarbu tautai/valstybei turėti žmonių, kurie savo
įžvalgomis priverstų susimąstyti, perspėtų apie pa-
vojus, paskatintų ieškoti ne lengviausio ar popu-
liariausio sprendimo, bet geriausio, protingiausio,
naudingiausio tautinės valstybės išlikimui?

Audronė Škiudaitė baigia savo straipsnį teig-
dama, kad ,,valstybę turi kurti tvirtų pažiūrų žmo-
nės”. Aš sutinku su šiuo teiginiu. Belieka kiekvie-
nam iš mūsų apsispręsti, kuris žmogus turi tvir-
tesnes pažiūras – ar tas, kuris moka prisiderinti ir
geriausiai sugeba patenkinti ,,aukščiau stovinčių”
skirtingų viršininkų nurodymus, ar tas, kuris, ne-
priklausomai nuo besikeičiančių ,,aukščiau sto-
vinčių” ponų pageidavimų, stengiasi neišduoti savo
tautinės valstybės interesų ir nesustoja rūpintis jos
išlikimu besikeičiančiame pasaulyje?

„Vikipedija” profesoriaus pasaulėžiūrą apibū-
dina taip: ,,Neoliberalizmo kritikas, daug dėmesio
skiriantis politinei filosofijai, tradicinei krikščio-
niškajai demokratijai. Vytautas Radžvilas šiuolai-
kinį liberalizmą idėjiškai prilygina  marksizmui,
o Europos Sąjungą laiko įrankiu globalistų intere-
sams įgyvendinti; Europos Sąjungos ideologiją ir
Lietuvos valdžios nomenklatūros santykį su ja pri-
lygina Tarybų Sąjungos ideologijai ir santykiui su
ja. Jis teigia, kad dabartinė santvarka subtiliai
bando pašalinti idealios tautos, istorijos, valstybės
sampratą iš viešojo diskurso”. 

Prof. Radžvilas už tautinio sąmoningumo ža-

VITALIJA DUNČIENĖ

Paskaičiau Audronės Škiudaitės straipsnį ,,Radikalais
tikėti negalima, arba Vytauto Radžvilo minčių šuo-
liai” (,,Draugas”, balandžio 19 d.), kuriame autorė pa-
sakoja apie ,,… kažkokį, nesusitupėjusį intelektua-
lą, kuris pažiūras keičia pagal politinio oro permai-
nas”. 

Autorė ,,ad hominem” prikabina Lietuvos fi-
losofui, politologui, vertėjui, visuomenės
veikėjui, humanitarinių mokslų daktarui Vy-

tautui Radžvilai ,,nesusitupėjusio, karštakošio, ra-
dikalo” etiketes ir visiškai ignoruoja jo argumentus. 

Prileiskim, kad prof. Radžvilas atitinka visas
Audronės Škiudaitės jam priskiriamas savybes,
bet juk tai nereiškia, kad jo mintys yra klaidingos
ar nepatikimos.  

Iš mano skaitytų prof. Vytauto Radžvilo straips-
nių man susidarė įspūdis, kad profesoriui niekada
nerūpėjo ,,politinio oro permainos” – jis visada buvo
ir išliko ištikimas Lietuvai: tapdamas Lietuvos
persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu
prieš ketvirtį amžiaus iki dabar, kai jo balsas ne-
nustoja žadinti tautiečius atsibusti iš abejingumo
miego. Deja, tuo negali pasigirti daugelis Lietuvos
politikų, veikėjų, žurnalistų, kurie buvo per daug ge-
rai įsisavinę pataikavimo meną tarybiniais lai-
kais. Pripratę pataikauti tarybiniams viršinin-
kams, tokiais liko ir Lietuvai atkūrus laisvę: ieškojo
naujų ,,viršininkų” ir be priekaištų vykdė jų valią,
nesusimąstydami, ar jų ,,viršininkų” reikalavimai
yra naudingi Lietuvai ir lietuviams. 

Nereikia būti filosofu, kad skaitydamas straips-
nius apie kiekvienais metais iš Lietuvos emigra-
vusių jaunų žmonių skaičių, prilygstantį dideliam
Lietuvos miestui, suvoktum, kad lietuviškajai Lie-
tuvai gresia realus išnykimas. Kai išgirsti, kad lie-
tuvaičiai Lietuvos valstybės simbolių/paminklų
kratosi labiau, negu buvusių sovietinių stabų, su-
pranti, kad daugeliui iš jų nesinori matyti simbolių,
primenančių lietuvišką valstybingumą (provin-
cialu, nemadinga). Kai žiniasklaidoje skelbiama, kad
žodžių derinys ,,Lietuva – lietuviams” skamba kaip
didžiausias ,,nacių” grasinimas tarptautinei taikai
ir ramybei, supranti, kad oficialiai lietuviai yra hip-
notizuojami atvirkštiniu šūkiu: „Lietuva – ne lie-
tuviams… Lietuvai lietuviai yra nesvarbūs ir ne-
reikalingi”. Jeigu tarybiniais metais buvo pavojin-
ga ištarti žodžius ,,laisvė Lietuvai”, tai dabar tapo
pavojinga ištarti žodžius ,,Lietuva – lietuviams”. Ne-
pagarba lietuvių kalbai, lietuviškos abėcėlės kai-
taliojimai, bandant įsiteikti kritikams, lietuvių
niekinimas, kitataučių aukštinimas… aiškiai neša
derlių: net anglų kalbos nemokantys paaugliai savo
neigiamoms emocijoms išreikšti keiksmažodžius
skolinasi iš anglų kalbos, nes tai yra ,,cool”. Žemės
ūkio politika negrįžtamai uja jaunus lietuvius sve-
tur ieškoti duonos ir prognozuoja liūdną likimą Lie-
tuvos kaimams ir miesteliams. Pastovi panieka
Lietuvos patriotams (naciai, skustagalviai, padug-
nės); bjaurių etikečių kabinėjimas Lietuvos, lietu-
vių kalbos, kultūros likimu susirūpinusiems Lie-
tuvos šviesiausiems protams (radikalai, nesusitu-
pėję, karštakošiai) rodo, kad globalistai naudoja visą
savo ginklų arsenalą, kad sąmoningiausi lietuviai
būtų laikomi nuošalyje ir tautinis sąmoningumas
nebūtų atgaivintas.  

Aš čia išvardijau tik kelias problemas, bet pro-
fesorius V. Radžvilas jas mato daug aiškiau ir giliau.
Aiškiai matydamas nykstančią lietuvių tautą jis nu-
tarė nebetylėti. Štai keletas jo straipsnių, knygų pa-
vadinimų: „Stovime ant bedugnės krašto”; ,,Vie-
nintelis klausimas – kas bus su tauta?”; ,,Valstybės
likimas rūpi saujelei žmonių”; „Kiek kartų gali at-
gimti tauta?”; „Lietuvos naikintojai turi suprasti –
žaidimas baigtas”; ,,Prof. Vytauto Radžvilo perspė-
jimai Lietuvai”.

Iš straipsnių pavadinimų galima nuspėti, kokias
temas gvildena prof. Radžvilas savo straipsniuose ir
kodėl globalistams jo straipsniai sukelia neapy-
kantos priepuolius.

NUOMONĖS – KOMENTARAI
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Esi radikalas, jeigu tau rūpi Lietuvos likimas

Vytautas  Radžvilas „XX amžiaus” nuotr.

Kaune iškilsiantį 
bronzinį Vytį
parėmė ir JAV lietuviai
Atkelta iš 1 psl.

O šiuo metu skulptūros
gimimas pasiekė pusiauke-
lę. Prasidėjusį itin svarbų
bronzos liejimo etapą pla-
nuojama pabaigti iki birže-
lio vidurio. Jau pradėtas vie-
nas svarbiausių skulptūros
gamybos  darbų – bronzi-
nių dalių liejimas. Į nuimtas
gipsines formas išliejus vaš-
ką, vaškinės dalys perduotos
į bronzos liejikų rankas.

„Iš bronzos bus nulieta
daugiau kaip 500 atskirų da-
lių, iš kurių bus sudėta visa
skulptūra. Tai tarsi mozai-
ka, kurią privalėsime su-
rinkti į vieną nuostabų kū-
rinį”, – pasakojo skulptūros
gamyba besirūpinantis Na-
cionalinės meno premijos laureatas skulptorius
prof. Arūnas Sakalauskas.

Pasak jo, šiuo metu iš bronzos liejamas pje-
destalas bei apatinė skulptūros dalis. Išlieti visas
skulptūros dalis tikimasi iki birželio mėnesio vi-
durio. Vėliau detalės bus suvirinamos ir nušli-
fuojamos.

„Gipsinės formos bus laikomos tol, kol skulp-
tūra bus pastatyta ant pjedestalo. Kadangi detalių

iš tikro daug, šios formos bus tarsi garantas, kad
vienai iš detalių suskilus, būtų galima operatyviai
pagaminti naują”, – aiškino A. Sakalauskas.

„Įsitikinome, jog darbai vyksta dieną ir naktį.
Papildomai samdomi liejimo meistrai tam, kad pro-
cesas vyktų kuo sklandžiau ir sparčiau. Darbai
vyksta pagal grafiką, todėl tikimės geriausio re-
zultato”, – sakė iš Ukrainos sugrįžęs ir ten gyvai

skulptūros gamybos darbus ap-
žiūrėjęs architektas, prof. Jonas
Audėjaitis.

Kol skulptoriai dirba Uk-
rainoje, Kaune, pasak savival-
dybės pranešimo, pradėti Vy-
čiui skirtos aikštelės įrengimo
darbai: iškastas gruntas, įreng-
ti pjedestalą laikysiantys poliai.
Kiek vėliau bus sumontuotas
aikštelę apjuosiantis metalinis
apvadas, supiltos atsijos.

Bronzinė skulptūra stovės
ant tamsaus granito 6 metrų
skersmens paviršiaus, Kauno
pilies kiemo centre.  Aplink
pjedestalą iš šviesaus granito
plokščių bus suformuota kietos
dangos dalis, kuri pereis į skal-
dos dangą, nuo vejos atitvertą
metalo apvadu.

Tarp dviejų pilies bokštų, gynybinės sienos ir
skulptūros susidaro menamas ryšys, sukuriantis
vientisą kompoziciją.

Siekiama, kad skulptoriaus A. Sakalausko su-
kurtas bronzinis paminklas būtų pastatytas už žmo-
nių bei įmonių suaukotas lėšas, kurias renka Vy-
čio paramos fondas.

Parengta pagal ELTA
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TELKINIAI

DALIA KAVALIAUSKIENĖ

Balandžio 29 d. Pasaulio lietuvių
centre vyko kasmetinis ataskai-
tinis JAV LB Lemonto valdybos

susirinkimas, kuriame, kaip visada,
buvo pasakojama apie per metus nu-
veiktus darbus, surengtus renginius.

Per metus buvo surengti net 
devyni renginiai

Susirinkimą pradėjo valdybos
pirmininkė Violeta Valaitytė, o vedė
pirmininkės  pavaduotoja Svajonė
Kerelytė. Susirinkusieji sugiedojo Lie-
tuvos ir JAV himnus. Buvo perskaityta
invokacija. Mirusieji JAV LB Lemon-
to apylinkės nariai buvo pagerbti ty-
los minute. Susirinkimo dienotvarkė

Kaina naujiems prenumeratoriams:

metams – 120 dol., internetu – 99 dol.

pusmečiui – 60 dol.

ketvirčiui  – 30 dol. 

Daugiau informacijos tel. 630-805-1404 

arba el. paštu AudreyKizys@gmail.com

www.draugas.org

Geriausia  dovana – DRAUGAS
Tai pažinčių ir susitikimų vieta

Padovanokite lietuvišką pasaulį!

JAV LB Lemonto valdyba papasakojo apie nuveiktus darbus

Naujosios apylinkės valdybos nariai (iš k.): Svajonė Kerelytė, Vytautas Jagminas, Viole-
ta Valaitytė, Nijolė Stančiauskienė, Roma Žiuraitytė-Lange, Jonas Platakis, Onutė Plečkaitytė,
Nijolė Janson.

JAV LB Lemonto valdybos susirinkime buvo pasakojama apie per metus nuveiktus darbus, surengtus renginius. Dalios Kavaliauskienės nuotraukos 

priimta plojimais.
Susirinkusiems buvo pristatyti

praėjusių metų valdybos nariai – pir-
mininkė Violeta Valaitytė, pirminin-
kės pavaduotoja Svajonė Kerelytė, sek-
retorė Dalia Kavaliauskienė, iždinin-
kė Nijolė Stančiauskienė, atsakingi
už renginius – Vytautas Jagminas ir
Roma Žiuraitytė-Lange, atsakingi už
darbą su jaunimu – Jonas Platakis
bei Nijolė Janson. Už darbą su spauda
atsakingi – Dalia Kavaliauskienė ir Jo-
nas Platakis.

JAV LB Lemonto apylinkės sek-
retorė Dalia Kavaliauskienė perskaitė
2017 m. metinio susirinkimo protoko-
lą. Protokolas plojimais buvo priimtas
be pataisų.

Toliau kalbėjo valdybos pirmi-
ninkė Violeta Valaitytė. Ji padėkojo vi-
siems, kurie prisideda prie valdybos
renginių. Violeta pranešė, kad per me-
tus valdyba surengė vienuolika posė-
džių. Pirmininkė sakė, kad ataskaiti-
niu laikotarpiu buvo surengtas trem-
ties dienos minėjimas, organizuotas
Lietuvos himno giedojimas, linksma
gegužinė, kuri sutapo su Joninėmis, to-
dėl buvo sulaukta daug žmonių. Pir-
mininkė džiaugėsi, kad Joninės pavy-
ko labai gerai. Liepos 6 d. buvo pami-
nėta Juodojo kaspino diena. Buvo su-
rengta paskaita apie Kolumbą, kurio-

je dalyvavo istorikas Manuel Rosa.
Renginį apie Indianoje veikiantį
„Friendship Garden” vedė Rima Ka-
šubaitė-Binder. Violeta Valaitytė džiau-
gėsi, kad gražiai buvo paminėta Sausio
13-oji. Vasario 16 d. proga Lemonto
miestelyje buvo iškelta Lietuvos vė-
liava ir tuo pačiu surengtas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio
minėjimas. Gražus minėjimas su kon-
certu surengtas Kovo 11-osios proga,
kuriame dalyvavo net trys Kongreso at-
stovai. Pirmininkė taip pat pasidalijo

ir valdybos ateities planais. 
Revizijos komisijos pranešime,

kurį rengė Liudas Šlenys ir Regina Ku-
lienė, buvo sakoma, kad visos JAV LB
Lemonto apylinkės iždo pateiktos iš-
laidos yra pateisintos sąskaitomis, o iš-
laidų knygos yra tvarkingai ir teisingai
vedamos. 

Lemonto socialinio skyriaus ve-
dėjas R. Dirvonis papasakojo apie šio
skyriaus veiklą. Jis sakė, kad visos au-
kos išleidžiamos rodyti kino filmus
trečiadieniais. Kasoje, anot jo, yra apie
400 dolerių. 

Diskusijose buvo atsakyta į susi-
rinkimo metu klausytojams kilusius
klausimus.

Pristatyti kandidatai į JAV LB
XXII Tarybą

Kitas dienotvarkės punktas – at-
stovų į JAV LB Vidurio apygardos su-
važiavimą rinkimai. Buvo nutarta,
kad jame dalyvaus visi valdybos nariai,
nes daugiau norinčių dalyvauti apy-
gardos suvažiavime neatsirado.

Valdyba padėkojo už darbą ją pa-
liekančiai ilgametei narei  Dalia Ka-

valiauskienė ir įteikė gėlių. 
Naujos valdybos rinkimuose buvo

pasiūlyta perrinkti Violetą Valaitytę,
Svajonę Kerelytę ir Nijolę Stančiaus-
kienę. Naujomis valdybos narėmis pa-
siūlytos aktyvios apylinkės narės Onu-
tė Plečkaitytė ir Paulina Liauba. Visos
kandidatės surinko daugumos susi-
rinkusiųjų balsus. 

Toliau buvo pristatyti Lemonto
apylinkės kandidatai į JAV LB XXII Ta-
rybą. Jie visi galėjo trumpai papasakoti
apie save. Pristatytieji kandidatai: Ma-
ria Boharevičienė, Svajonė Kerelytė,
Jonas Platakis, Birutė Kairienė, Nijo-
lė Stančiauskienė, Onutė Plečkaitytė,
Juozas Polikaitis ir Arturas Žilys.

Pasisakymų metu Nijolė Nausė-
dienė pastebėjo, kad kandidatus į Ta-
rybą reikėjo pristatyti prieš renginį,
kad prieš balsuojant visi galėtų su jais
susipažinti.

JAV LB Lemonto apylinkės valdy-
bos pirmininkės pavaduotoja Svajonė
Kerelytė tarė pabaigos žodį, padėko-
dama dalyvavusiems ir pakviesdama
vaišėms, kurias surengė valdybos na-
riai.
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Trečius metus Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje savanoriaujanti Aušra Zarins atvyksta
čia kartą per savaitę. Savanorės darbo vieta –

periodikos skyrius, kuriame ji dirba vis tą patį ir kiek-
vieną kartą kitokį darbą: Aušra rūšiuoja žurnalus į
specialias muziejaus archyvams skirtas dėžes ir rei-
kalinga tvarka rikiuoja į lentynas. Vėliau šie leidiniai
bus suskaitmeninti.

Šimtai leidinių pavadinimų, juos sieja Lietuva

„Prieš man pradedant savanoriauti, šis periodi-
kos skyriaus tvarkymo darbas jau buvo kažkieno pra-
dėtas. Žurnalai buvo sudėti į didelius vokus. Aš tuos
vokus atidarinėju ir tuomet kiekvieną kartą manęs
laukia staigmena. Aš nežinau, kokio laikotarpio ir ku-
rioje pasaulio dalyje leistų žurnalų surasiu naujame
voke”, – sako A. Zarins. Muziejuje yra žurnalų, išleistų
ne tik Amerikoje ar Lietuvoje, bet ir spausdintų

Australijoje, Kanadoje, Pietų Amerikos šalyse ir net
Vokietijoje, kur po Antrojo pasaulinio karo gyveno lie-
tuviai, pasitraukę iš tėvynės. Pastarieji dažniausiai
buvo spausdinami ant prasto popieriaus, arba tiesiog
surišti iš spausdinimo mašinėle prirašytų ir at-
šviestų popieriaus lapų.

Visus šiuos žurnalus sieja viena – jie yra lietu-
viški, arba apie Lietuvą ir lietuvius. Seniausieji Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje saugomi žurnalai
buvo išleisti XX a. pradžioje. Žurnalų tematika yra pati
įvairiausia ir ją atspindi pavadinimai: „Tremtinio žo-
dis”, „Šventųjų bendravimai”, „Tarka”, „Kultuvė”,
„Gintaras” ir kt. Kiek pavadinimų žurnalų apie Lie-
tuvą ir lietuviams, išleistų pasaulyje daugiau nei per
100 metų – sunku suskaičiuoti. Balzeko muziejuje to-
kių leidinių yra šimtai pavadinimų.

Kuriuos iš šių žurnalų pavartyti yra įdomiausia
pačiai A. Zarins? „Mane domina tie, kuriuose galiu
rasti sąsajų su mano pačios šeima. Pavyzdžiui, radau
labai seną, Škotijos Bellshill mieste leistą lietuvišką
žurnalą. Šiame mieste kurį laiką gyveno ir dirbo mano

senelis. Taip pat labai įdomu vartyti Vokietijos pa-
bėgėlių stovyklose leistus žurnalus”, – sakė savano-
rė.

Aušros tėtis – pogrindinis leidėjas

Aušra papasakojo, kad jos tėtis Jonas Mildažis
Antrojo pasaulinio karo metais savo brolio namų rū-
syje leido pogrindinę pasipriešinimo spaudą. Už tai
buvo suimtas, išgabentas į Vokietiją ir uždarytas Ber-
lyno kalėjime. Tačiau karo baigtis nulėmė tolimesnį
A. Zarins tėčio likimą. Išlaisvintas jis atsidūrė ame-
rikiečių kontroliuojamoje Vokietijos teritorijoje esan-
čioje stovykloje, o po kurio laiko – Amerikoje. Čia jis
susipažino ir susituokė su mergina, kilusia iš Kelmės.

Tas tėčio leisto pasipriešinimo laikraščio kopijas
Aušra surado prieš 8 metus Stanford universiteto,
esančio California, bibliotekoje. Pačiu laiku, nes
tuos laikraščius dar spėjo pamatyti tuo metu Floridoje
dar gyvenęs, jau garbaus amžiaus sulaukęs Jonas Mil-
dažis.

Argentinos lietuvių tautinių šokių an-
samblis „Nemunas” iš Berisso miesto
koncertavo La Platos miesto munici-

paliniame „Coliseo Podestá” teatre, kur buvo
švenčiama Tarptautinė šokio diena. Renginy-
je dalyvavo 130 šokėjų, kurie pristatė įvairių sti-
lių šokius: aukšto lygio tango, šiuolaikinį šokį,
folklorą, baletą... „Coliseo Podestá” teatras
yra vienas iš svarbiausių teatrų Pietų Ameri-
koje, kur telpa 1 065 žiūrovių. Jis buvo pasta-
tytas 1886 m. ir 1986 m. paskelbtas La Platos
miesto savivaldybės kultūros paveldu, o 1987
m. – Buenos Aires provincijos vyriausybės

kultūros paveldu. Šiame teatre koncertavo to-
kie garsūs artistai kaip Remete Lacconi, Mar-
garita Xirgu, Marian Anderson, Arthur Ru-
binstein, Lola Membrives ir kiti. Lietuvių gru-
pėje „Nemunas” šiuo metu šoka 50 šokėjų nuo
13 iki 25 metų. Ansambliui vadovauja Analia
Dulkė ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Tai
šiuo metu didžiausias lietuvių šokių ansamb-
lis Pietų Amerikoje. Šią vasarą „Nemunas” da-
lyvaus Lietuvos šimtmečio dainų šventėje
„Vardan tos…”.

Draugijos „Nemunas” info ir nuotr.

Savanorė Aušra Zarins jau trečius metus kartą per savaitę atvyksta į muziejų padirbėti.
Virginijos Petrauskienės nuotraukos

Muziejaus periodikos fonduose sukaupta žurnalų, kurie buvo leidžiami daugiau nei prieš
100 metų. 

Senų žurnalų pasaulyje – smagūs atradimai

„Nemunas” koncertavo „Coliseo Podestá” teatre
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IŠ KELIONĖS SUGRĮŽUS

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lenkijos pajūrį vis dažniau at ran dantys lietuviai
sako, kad ten   yra ką pamatyti – vilioja Trimiesčiu
vadinami Gdansko, Gdynės ir Sopoto miestai,

turtinga jų istorija, įdomu palyginti, kuo Baltijos pa-
jūris pana šus ir kuo skiriasi nuo Palangos. Nuo Lie-
tuvos ir Lenkijos pasienio iki Gdansko – apie 350 ki-
lometrų, ir maršrutinis autobusas šį atstumą įveikia
maždaug per 6 valandas.

Miestas, kurį žino visi dainos mylėtojai

Sopotas – miestas-apskritis šiaurės Lenkijoje, Po-
meranijos vaivadijoje, Baltijos pajūryje, prie Gdans-
ko įlankos, kuriame gyvena apie 40 tūkstančių gy-
ventojų. Tai gražiai sutvar kytas pajūrio kurortas, ku-
riame jau pavasarį daug turistų, nors Baltijos jūros
vanduo dar labai šaltas. Dauge lis žmonių vaikštinėja
gražiomis se namiesčio gatvelėmis, sėdi lauko kavi -
nėse, nemažai yra įsitaisę ir prie jūros ant smėlio,
kuris toks pat kaip Palangoje. Labai daug žmonių,
ypač vakare vaikščioja po ilgiausią Euro poje medinį
molą, kurio ilgis yra 515,5 metro. Vasarą už įėjimą
ant jū ros tilto reikia sumokėti kelis zlotus, o pava-
sarį įėjimas yra nemokamas.

Sopotas dar labai garsus ir savo tarptautiniu dai-
nų festivaliu, kuris yra vienas didžiausių visoje Eu-
ropoje ir lyginamas su Italijos San Remo dainų fes-
tivaliu. Šie festivaliai vyksta gražioje arenoje, va-
dinamoje „Miš ko opera”, įsikūrusioje ant kalnelio
miške. Rugpjūčio mėnesį vykstantis festivalis su-
traukia dešimtis tūkstančių muzikos mylėtojų. 

Šis festivalis turi ilgą istoriją – pir mą kartą jis
buvo surengtas dar 1961 metais. Vėliau, 1977–1980 m.
festivalį laikinai pakeitė Intervizijos dainų kon-
kursas (Intervision Song Contest), kuris taip pat
buvo organi zuotas Sopote. Šis konkursas susilaukė
ypatingo dėmesio ir tie metai vadinami „auksi-
niais” Sopoto festivalio metais.

Įdomu tai, kad Lenkijos televizijos transliuotą
festivalį galėjo matyti Lietuvos ir Lenkijos pasienyje
gyve nantys žmonės ir šis renginys gūdžiu soviet-

LeNkijos Pajūris, 
žavi gamta 
ir istorija

mečiu buvo tarsi savotiškas
lan gas į Vakarų pasaulį, kai
Sopoto scenoje galima buvo
išvysti tokias muzikos žvaigž-
des kaip „Boney M”, „Erasu-
re”, Bonnie Tyler, Kim Wilde
ar Alison Moyet. Festivalis
buvo žiūrimas, klausomas ir
komentuojamas, nors soviet-
mečiu jame dominavo socia-
listinių šalių atlikėjai. 

Daugiausia iki šiol pa-
grindinių prizų yra pelniusi
Lenkija – 17, Sovietų Sąjungos
atlikėjai – šešis, 4 pagrindi-
nius prizus festivalyje 1966,
1973, 1986 ir 1988 metais yra iš-
kovoję Jungtinių Amerikos
Valstijų atlikėjai. Vieną kartą,
1993 metais šį festivalį yra laimėjusi ir Lietuva – tada
jai atstovavo atlikėja Arina su daina „Rain is coming
down”. Praėjusiame dešimtmetyje jame dalyvavo to-
kie atlikėjai kaip Whitney Houston, Ricky Martin,
„Scorpions” ar Elton John.

Festivaliui būta ir sunkių laikų – jis nevyko
1981–1983 metais, kai Len kijoje buvo sudėtinga po-
litinė padė tis, nebuvo renginys organizuotas ir 2016
metais, kai keitėsi rėmėjai. Prie šingai Eurovizijos
dainų konkursui, Tarptautinis Sopoto dainų festivalis
dažnai keičia taisykles ir formatą ir siūlo įvairius
konkursus dainų atli kė jams. Tai nėra vien tik Eu-
ropos atlikėjų pasirodymui skirtas rengi nys – jame
dažnai dalyvauja atlikėjai iš Kubos, Dominikos Res-

publikos, Mongolijos, Naujosios Zelandijos, Nige rijos,
Peru, Pietų Afrikos Res publikos.

Gražiajame Gdanske – ir lietuviški pėdsakai

Visai netoli Sopoto – ir Gdanskas, ne veltui va-
dinamas pačiu gražiausiu Lenkijos miestu. Tai Pa-
mario vaiva dijos sostinė, miestas-apskritis, išsi-
 dėstęs Helio pusiasalyje. Miestu teka dvi Vyslos
upės atšakos, jame daug tiltų. Išskyrus pramonės ra-
jonus ir modernųjį Langarteną, Gdansko stilius la-
bai viduramžiškas – čia daug siau rų gatvelių, spal-
vingų namų sta čiais stogais ir balkonais.

Manoma, kad šioje vietoje jau V amžiuje buvo ne-
didelė gyvenvietė, ku ri pirmą kartą paminėta rašy-
tiniuose šaltiniuose dar 997 metais. Nuo 1308 m. mies-
tas buvo valdomas Vo kiečių ordino. 1466 m., pasi-
baigus Trylikos metų karui tarp ordino ir Lenkijos,
miestas atiteko Lenkijos ka ralystei, o 1793 m. po Len-
kijos pa dalinimo sugrįžo į Prūsijos valdymo sferą.

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, pagal
Versalio taikos su tartį (1919 m.) miestas gavo laisvojo
miesto statusą, jį valdė Tautų Lyga, o Lenkijai buvo
suteikta teritorijos priėjimui iki miesto, kuris buvo
vadinamas Dancigo koridoriumi – jis skyrė Rytų Prū-
siją nuo Vokietijos. Tuo metu mieste gyveno dau-
giausia vokiečiai ir nedaug lenkų. 1939 m. Vokietija
pareikalavo sugrąžinti mies tą bei suteikti galimybę
susi siekti su Rytų Prūsija. Kai Lenkija atsisakė tai
padaryti, atsirado dingstis pradėti karą. Rugsėjo 1 d.
miestas buvo atakuotas, pirmieji smūgiai teko mies-
to paštui ir Vesterplatėje įsi kūrusiai lenkų įgulai. Ne-
paisant atkaklaus lenkų priešinimosi, miestą užėmė
vokiečių kariuomenė ir jis buvo prijungtas prie
Rytų Prūsijos.

1945 metais miestas buvo smarkiai subombar-
duotas – centre sugriovimai siekė apie 70–80 proc.
Šiandien vaikščiojant po nuostabų miesto se na-
 miestį net sunku patikėti, kad di džioji jo dalis yra
naujai atstatyta. Se namiestis yra  XII–XVIII a. ar-
chitektūrinis kompleksas, kurio perlai – Švč. Mer-
gelės katedra (bazilika) – ankstyvosios gotikos, ant-Viešint Gdanske tiesiog būtina aplankyti 2014 metais atidarytą Euro pos solidarumo centrą – „Solidaru mo” muziejų.

Sopoto jūros tiltas privilioja daug turistų. A. Vaškevičiaus nuotraukos

„Miško operoje” daug metų vyksta dainų festivalis.
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ra pagal dydį (po Kelno katedros) ir pati
didžiausia plytinė katedra Europoje,
pastatyta 1343–1505 m. Šie maldos na-
mai mena dar XIV–XVI a., kai bažny-
čia bu vo statoma. Milžiniškoje kated-
roje vienu metu gali susirinkti net 25
tūkstančiai žmonių. Dažniausiai lan-
koma katedros vertybė – XV a. paga-
mintas astronominis laikrodis. Pasako -
jama, kad šio laikrodžio autoriui bu vo
išdurtos akys, idant jis nepagamintų
kito tokio šedevro. Panašiomis legen-
domis apipinti daugelis Gdans ko lan-
kytinų objektų.

Čia pat ir Karališkasis kelias, ve-
dantis pro miesto vartų kompleksą, gat-
ve Dluga pasiekiantis centrinę miesto
turgaus aikštę, kurioje išsi dės tę daug
renesanso stiliaus žymių pastatų bei
monumentų – rotušė, Ar tuso kiemas,
Neptūno fontanas, Auk so namai, Žalieji
vartai ir kiti.

Itin graži senamiestyje esanti Ma-
 riacka gatvelė. Įdomu tai, kad ji bu vo
atkurta iš dokumentų, nuotrau kų ir
piešinių. Kone kiekvienas ornamen-
tas, kiekvienas durų apvadas bu vo
prikeltas iš griuvėsių. Todėl dabar
vaikščiodami po ją atkreipi dėmesį į
įdomias detales – patricijų namų te ra-

sos, laipteliais nusileidžiančios ant
grindinio, lietaus vandenį spjaudan-
 čios gargolos kuria jaukią XVII am-
žiaus miesto atmosferą. Išskirtinė gat-
 velė mėgstama ne tik turistų, bet ir fil-
mų kūrėjų. Joje daug galerijų, juvely -
rų dirbtuvių ir jų parduotuvėlių, gat-
vės muzikantų.

Kartu su lenkų repatriantais po
Antrojo pasaulinio karo mieste apsi-
gyveno ir lietuviai. Prie jų prisijungė
ir per karą Gdanske atsidūrę pabė-
 gėliai iš Lietuvos. 1962 m. gruodžio 28
d. čia susikūrė Lenkijos lietuvių vi suo-
meninės kultūrinės draugijos Gdans-
ko skyrius, pirmininku buvo išrinktas
Kazys Vasiliauskas. 1977 m. jis oficia-
liai užregistruotas savival dybėje – vyko
susirinkimai, kuriuose skaitomos pas-
kaitos apie Kristijoną Donelaitį, Vil-
niaus universiteto 400 metų jubiliejų ir
kt.

Lietuviai gdanskiečiai tvarkė Štut-
hofe kalintų lietuvių kunigo   Lipniūno
ir inžinieriaus Antano Ša palo kapus
gretimame Pucko miestelyje (1989 m. jų
palaikai buvo perlai doti Lietuvoje).
2008 m. birželio 29 d. Pucke kunigui Al-
fonsui Lipniūnui buvo atidengta pa-
minklinė lenta. 2008 m. šalia Gdansko

filharmonijos esančioje Lenkijos
žvaigždžių alėjoje buvo įamžintas Len-
kijos lietuvių dai lininkas Stasys Eid-
rigevičius, kuris paliko joje metalinį
rankos įspaudą.

Išjudinęs komunizmo pamatus

Viešint Gdanske tiesiog būtina
aplankyti 2014 metais atidarytą Euro-
 pos solidarumo centrą – „Solidaru -
mo” muziejų. Būtent čia (ir būtent to -
je vietoje, kur įkurtas muziejus) pra si-
dėjo Lenkijos nepriklausomybės kelias.
Jis labai svarbus patiems len kams,
nes pasakoja visą nepriklausomybės
nuo sovietų kovų „Solidaru mo” isto-
riją, kurią  liudija didžiulė mu ziejaus
ekspozicija, išdėstyta per keletą aukš-
tų. Čia panaudotos šiuolaikiškomis
interaktyvios priemo nės, autentiškos
nuotraukos, garso, vaizdo įrašai, as-
meniniai to meto didvyrių daiktai.
Pastate buvusios laivų statyklos teri-
torijoje yra ir didelė biblioteka, įsikū-
ręs buvusio Lenkijos prezidento ir
„Solidarumo” lyderio Lech Walęsa
biuras. 

Laivų statykla, kurioje aštuntaja-
me praeito amžiaus dešimtmetyje gimė

Gdansko senamiesčio namai – tarsi iš paveikslėlių. Mariacka gatvę itin mėgsta turistai. 

„Solidarumo” muziejus primena, kokia kaina buvo iškovota laisvė.

„Solidarumas”, išjudinęs viso so  vieti-
nio bloko pamatus Rytų Euro poje, jau
seniai neatlieka savo pirmi nės funk-
cijos – laivai statomi kitur. Muziejaus
pastatas savo forma primena plau-
kiantį laivą. Muziejų bu vo planuojama
statyti nuo 1998 metų, architektūrinis
pastato konkursas paskelbtas 2007 me-
tais, buvo pateikti net 58 projektai, ku-
riuos sukūrė archi tektai iš viso pa-
saulio, tačiau laimėjo vietiniai, Gdans-
ko architektai. 

Pastato sienos padengtos specia lia
skarda, kuri savo rūdžių spalva pri me-
na laivų korpusų elementus. Dabar čia
pasakojama visa „Solidaru mo” istorija
nuo jos ištakų, buvusių suimtų orga-
nizacijos narių nuotrau kų, kurie su-
tiko, kad jos čia kabėtų ir primintų to-
kius nesenus laikus. Čia galima pa-
matyti ir kraupias fotogra fijas tų, ku-
rie žuvo per laivų statyklos darbinin-
kų streikus, kai sovietinė ka riuomenė
šaudė net į tuos, kurie dar lipo iš
traukinių ir keliavo į dar bą. Lanky-
tojai gali pamatyti to laiko filmuotą
medžiagą, prisiminti, kaip šioje šaly-
je 1981-ųjų gruodį buvo įvesta karinė
padėtis ir kokiu išsilaisvinimo sim-
boliu tapo Lech Walęsa, buvęs Lenki-
jos prezidentas.

Vienoje salių atkurta ir aplinka,
kai „Solidarumo” lyderiai sėdo derė tis
su tuomete valdžia. Nuotraukose –
jaudinančios akimirkos, šalies laisvė-
 jimo žingsniai, informacija apie tai,
kaip tą laisvėjimą palaikė Vakarų ša-
 lys, ir visų pirmą Jungtinės Ameri kos
Valstijos, kai 1981-ųjų pabaigoje – 1982
metų pradžioje Bostone, Čika goje, Phi-
ladelphijoje ir Washing tone,  DC vyko
dešimttūkstantinės demonstracijos
prieš karinės padėties įvedi mą Len-
kijoje.    

Europos solidarumo centras savo
misiją apibūdina taip: „Norime prisi-
 dėti, kad judėjimo ‘Solidarumas’ idea-
lai – demokratija, atvira ir solidari vi-
suomenė, kultūrų dialogas – išsau-
 gotų savo patrauklumą ir aktualumą.
Norime išsaugoti lenkų ir europiečių
atmintyje ‘Solidarumo’ kaip taikios Eu-
ropos revoliucijos patirtį, kad euro  pi-
nių demokratijų bendrijoje ‘Solidaru-
mas’ taptų svarbia Europos sukūrimo
mito dalimi. Norime, kad ‘Solidaru-
mas’ taptų įkvėpimo ir vilties šaltiniu
tiems, kurie dar negyvena atviroje ir
demokratinėje visuo menėje.”

Kelios Baltijos pajūryje Lenkijoje
praleistos dienos dovanoja tikrai daug
pačių įvairiausių įspūdžių, dėl kurių
tikrai verta čia atvažiuoti. Ne reikia pa-
miršti ir skanaus bei ne bran gaus len-
kiško maisto, vietos gy ventojų nuo-
širdumo ir vaišingumo.
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GEDIMINAS INDREIKA

1910 m. Justinas Kulis atidarė vaistinę
Čikagos Bridgeporto apylin kėje. Kulio
vaistinė išsiskyrė iš kitų – be cheminių
preparatų čia buvo galima rasti įvairių
vaistažolių ir auga linių gyduolių. Kulis
taip pat patardavo apie sveiką mitybą
ir augalinę terapiją. Antrajame aukšte
jo brolis gydytojas dr. Jokūbas Kulis tu-
rėjo kabinetą. Kulio vaistinės klientų
dauguma buvo vietiniai lietuviai ir ki-
ta taučiai imigrantai.

Justinas Kulis gimė 1874 m., spau-
dos draudimo laikotarpiu, Ku piš-
 kyje, Jokūbo ir Praksedos Kuli-

 kauskų šeimoje. Tėvai vaikus ugdė lie-
tuviškoje dvasioje. Būdamas šešiolikos
Justinas susipažino su Jurgiu Bieli-
niu, tapdamas jo „krikštasūniu” –
taip Bielinis vadindavo visus, kuriuos
jis įdarbindavo knygnešiais. Kartu su
broliais Jonu ir Jokūbu veždavo lie-

Justinas Kulis. LTSC archyvo nuotr. Kulio vaistinės pastatas 3259 S. Halsted Čikagoje.

tuviškus laikraščius, knygas ir mal-
daknyges iš Tilžės. Kulis apsi švietė
skaitydamas Mažojoje Lietuvoje spaus-
dinamus laikraščius. Jam ga lėjo kilti
noras tapti vaistininku perskaičius J.
Andziulaičio straipsnį 1893 m. „Varpe”
apie JAV lietuvius: „Jiems reikėtų
išeiti augštesnius mokslus, koktai ne
taip sunku yra. Dak tarų, aptiekorių,
advokatų – šimtai pelningų vietų čio-
nai laukia. Ir vieni dyvai būtų, jei lie-
tuviai tokios progos nenorėtų išnau-
doti”. 

Knygnešių pėdsakais 

Garšvių kaime veikė lietuviškos
spaudos laikymo ir platinimo centras,
įsteigtas Kazimiero Ūdros. Kulis pri-
klausė Garšvių knygnešių draugijai.
1892 m. dviese su Jurgiu Bieliniu ga-
benant pilną vežimą „Varpo” ir drau-
 džiamų knygų, Justinas ant vir šaus už-
dėjo keletą maišų miltų. Abu apsimil-
tavę važiavo pamiškės šunkeliu, tačiau
pasienio sargybiniai juos vis tiek su-

stabdė. Bielinis,
išlipęs iš vežimo,
ėmė Kulį keikti
rusiškai, ap si-
mesdamas, kad
dėl jo malūni-
 ninko pavėluos
pristatyti mil-
tus. Žandarai
jais patikėjo ir
nepatikrinę pra-
leido.  

Patyręs, kad
K. Ūdra turi
daug užsilikusių
senų „Aušros”
numerių, Kulis
sugalvojo naują
būdą juos iš pla-
tinti: apie 400
egz. „Aušros”
nu merių apden-
gė naujais virše-
liais su antrašte
„Galybė peklos
su jos gyvento-
jais”. Per kelias
dienas visi spau-
diniai buvo iš-
parduoti. Kulis
pramo ko spaus-
tuvininko ama-
to  pas   Marty-
 ną Jankų Bitė-
nuose. Išardęs

spaus tuvę į kelias dalis,
slaptai ją pargabeno iš Vo-
kietijos ir įrengė Kupiškyje.
Spaus dino atsišaukimus ir
šventųjų paveikslėlius su
lietuviškomis maldomis.
1895 m. policija, areštuoda-
ma K. Ūdrą, rado Kulio laiš-
ką su sąrašu lietuviškų kny-
gų, kurių pageidavo gauti iš
Tilžės. Tada žandarai darė
kratą tėvų Kulių namuose.
Tarp motinos Praksedos
daiktų rado 286 lietuviškų
maldų lapelių. Bet policijai
ne bepavyko suimti Justino
Kulio – jis jau buvo išvykęs
į Ameriką. Iš pra džių apsi-
stojęs gyventi Mahanoy
City, Penn., 1898 m. persi-
kėlė į Baltimorę, kur su Antanu Laliu
leido laikraštį „Nauja Draugija”.

Legendinė Kulio 
vaistinė

1908 m. J. Kulis persikėlė Čika gon,
čia įsigijo farmacininko diplo mą. 1910
metais atidarė vaistinę Halsted St.
prie 33-čios gatvės, skersai nuo Ol-
ševskio laikraščio „Lietuva” redakci-
jos. 1912 m. ji persikėlė į erdvesnes pa-

talpas 3259 S. Halsted St.Vais tinė 1920
m. laikraščiuose skelbėsi: „Mūsų ap-
tiekoje randasi daugiau kaip 500 įvai-
rių medicinoj vartojančių gidančių au-
galų – šaknų, lapų, žievių, žiedų ir sėk-
lų iš visų kraštų pasaulio” (kalba ne-
taisyta). 1921 m. F. Juozapaitis ir J. Ku-
lis įsteigė Lietu vių vaistininkų drau-
giją, kuri turėjo daugiau kaip 20 narių. 

Kai 1956 m. lankiau Šv. Jurgio
mokyklą, grįždamas namo kasdien
stabtelėdavau prie Kulio vaistinės.
Jos vitrinoj, tarp plaukams pomados,
„ExLax” ir unikalių vaistų bei gy-
duo lių, kampe tupėjo tikras, rudas
saka las, išdidus lyg muziejaus trofėjus.

Tas sakalas man padarė
tokį įspūdį, kad ryškiai
prisimenu iki šiai die-
nai. Kulis taip pat ga-
mino įvairių vaistų, ku-
riems nereikėjo daktaro
recepto – pvz., mostį no-
siai nuo slogos. Ant
„Mostis Nosiai” pakuo-
tės užrašas lietuviškai:
„Geriausias vaistas
slunk tui gydyti, kars-
čiavimui, kata rui, gerk-
lės skaudėjimui ir no-
sies uždegimui. Sutai-
sytojas Justinas Ku lis”. 

Yra žinoma, kad
Justinas Kulis turėjo
egiptietiškų senienų
rinkinį. Vienas jo arte-
faktų buvo saugomas
Domo Šidlausko-Visuo-
mio muziejuje Kaune,
eksponatas nr. 52: „3500
metų senumo Egipto
mumijėlės drobės ga ba-
lėlis, gautas 1928 m. iš
vaistininko J. Kulio”.

Sveikatos vadovo
autorius

1916 m. buvo išleis-
ta Justino Kulio knyga „Šaltinis svei-
katos” – vadovas apie augalinius vais-
tus medicinoje ir gydymo būdus žolė-
mis, lapais ir šaknimis. Knygos skel-
bime rašoma: „Knyga papuošta pa-
veikslėliais augalų, (aprašyta) kokioj
šaly augalas auga, kam jis yra nau-
dingas, ir kaip padaryti gyduoles na-
mie”. Daugelis iš šių gyduolių buvo
parduodama Kulio vaistinėj. Štai ke-
letas vaistų aprašymų iš knygos.

Nukelta į 11 psl.

Mostis nosiai – angl. Nasal Sal-
ve.

Kulio vaistinės skelbimas SLA suvažiavimo 1912 programoj.

Justinas Kulis –
vaistininkas ir 
knygnešys
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TEATRų IR KONcERTų SALĖSE

Berlynas kadaise buvo nuostabiai gražus,
išpuoselėtas miestas, tačiau praūžė karai, dik-
tatūros, ir net vokiečiai į savo sugriautą sos-
tinę ilgą laiką žiūrėjo kreivai. Dabar Berlynas
atgimė, bet menininkus ir jaunimą čia trau-
kia ne romaniška istorija, o naujesnės, niū-
resnės realijos. Berlyne kaip niekur kitur
junti ideologijų, suformavusių šiuolaikinį
pasaulį, pasekmes. XX a. pradžioje Berlynas
buvo kylančios imperijos sostinė. Tuomet vo-
kiečių tyrinėtojai ir archeologai atsiuntė į Ber-
lyno muziejus viso pasaulio gėrybes, o kai-
zeriai statė vis didingesnius rūmus ir bažny-
čias. Tarpukariu iš Berlyno valdytas Trečiasis
Reichas. Hitleris planavo šį miestą paversti
naująja pasaulio sostine. Ir nors vokiečiai gė-
dydamiesi stengiasi iš to laikmečio prisi-
minti vien žiaurumus, paieškojęs dar gali ras-
ti daug įvairesnių jo liekanų, tarp jų ir nuo-
stabią retro muziką bei vieną uolų jos sklei-
dėją…

Praėjo lygiai treji metai ir Max Raabe su savo
,,Palast Orchester” vėl pasirodė Symphony
Center scenoje Čikagoje. Koncertas ,,Let’s

Do It” vyko balandžio 20 d., penktadienio vakarą, po
įtemptos darbo savaitės, tačiau sausakimšoje salė-
je buvo nemažai žmonių, pasipuošusių vakarine ap-
ranga. Ir ne bet kokia, o dekadentišku to meto sti-
liumi – lyg iš 1930 m. rež. Josef  von Sternberg kino
filmo ,,Der blaue Engel”, kuriame vaidino  Emil Jan-
nings ir Marlene Dietrich… Žiūrovai nepagailėjo pa-
stangų pasitempti ir sukurti sau bei aplinkiniams
nepakartojamą šventę. Jie atrodė tarsi sustoję prieš
magišką senovinį fotoobjektyvą: ,,Käse” (,,chee-
se”)!  

Svaigus importas iš Berlyno

1986 m. Max Raabe įkūrė ansamblį, kurio tiks-
las – propaguoti Vokietijos ,,Auksinio amžiaus” –  XX
a. trečiojo dešimtmečio muziką.  Pradžia buvo ne-
lengva, tačiau 1992 m. orkestras išpopuliarėjo su Max
sukurta daina ,,Kein Schwein ruft mich an” (,,Nė vie-
na kiaulė man neskambina”). Po dvejų metų or-
kestras kviečiamas filmuotis ,,Der bewegte Mann”
(,,Geidžiamiausias vyras”). Po šio pasirodymo ek-
rane prasideda gastrolės užsienyje, ir nuo 2000 m. or-
kestro populiarumas ženkliai išauga. Max su savo
komanda dažnai gastroliuoja Šiaurės Amerikoje, ne-
aplenkdamas tokių prestižinių salių kaip Davis
Hall San Francisce bei Carnagie Hall New Yorke.
2010 m. gastrolių Izraelyje metu net buvo sukurtas
dokumentinis filmas ,,Max Raabe in Israel”. Or-
kestras yra pabuvojęs ir Kinijoje, Japonijoje bei Ru-
sijoje, o Europa išvažinėta beveik visa – Italija, Veng-
rija, Lenkija, Olandija, Prancūzija, Anglija, ne per
seniausiai koncertuota Skandinavijoje ir Baltijos ša-
lyse (2016 m. rugsėjį Vilniaus Kongresų rūmuose).

Let’s Do It!

Šį pavasarį Max Raabe ir ,,Palast Orchester”
koncertavo Šiaurės Amerikoje su recenzentų puikiai
įvertinta programa ,,Let’s Do It”. Pavadinimui ,,pa-
siskolinta” populiari Cole Porter 1926 m. sukurta dai-
na – odė meilei ir poravimuisi. Pirmame posmely-
je apdainuojamos įvairios etninės grupės (įskaitant
lietuvius bei latvius), antrame – paukščiai, trečia-
me – jūrų gyvūnai, ketvirtame – kirmėlės ir vabz-
džiai, o paskutiniame – žinduoliai! Anot dainos, visi
sukurti tam, kad mylėtųsi!

Gal ir drąsu vokiečių orkestrui imtis amerikie -
čių šlagerių repertuaro, tačiau Palast sumaniai ir sa-

vitai interpretuoja kiekvieną kūrinį, jų aran-
žuotės – originalios ir žavingos. Koncerto
metu nuskambėjo ne tik tradicinės ameri-
kietiškos melodijos, tokios kaip ,,Over My
Shoulder”, ,,Who’s Afraid of  the Big Bad
Wolf ”, bet ir atmintini vokiški šlageriai –
fokstrotas ,,Wenn ich Liebe brauch’, dann
geh’ ich zur Pauline” (,,When I Need Love, I Go
to Pauline”), tango ,,Frauen sind so schön,
wenn sie lieben” (,,Women are so Beautiful
When They Love”) bei legendinis Kurt Weill
repertuaras, įskaitant ,,Bilbao Song” (iš 1929
m. muzikinės komedijos ,,Happy End”). Sma-
giai klausėsi ir  ,,Schöne Isabella aus Kasti-
lien”, ,,Bei Mir bist Du Schön” (miuziklo jidiš
kalba dainos ,,Bei Mir bistu shein” vertimas)
bei ,,Three Little Words”, kurį 1930 m. išgar-
sino Bing Crosby.

Nors dvi valandos scenoje praskrido tar-
si akimirka, pasigedau ne vieno mano mėgs-
tamiausių kūrinių iš gausaus ,,Palast” repertuaro
– ,,Mein Kleiner Grüner Kaktus” (1933 m.), ,,Just One
of  Those Things” (iš Cole Porter 1935 m. miuziklo
,,Jubilee”), Irving Berlin ,,Cheek to Cheek” (iš 1935
m. filmo ,,Top Hat” su Fred Astaire ir Ginger Rogers)
bei kitų. Šiuo atžvilgiu reikia pripažinti, kad prieš
trejetą metų Max Raabe koncertas Čikagoje buvo
įdomesnis ir įvairesnis.

Laikmečio dvasia – kiekviename geste

Visi ,,Palast” orkestro nariai – tikri profesio-
nalai. Daugelis iš jų (kaip pridera aukščiausio lygio
atlikėjams) meistriškai valdo ne vieną instrumen-
tą: saksofoną keičia į klarnetą; čia groja gitara, o čia,
žiūrėk, jau banža; lūpos prisiliečia prie tūbos, o pa-
skui rankose – kontrabosas… Koncertą lydi ir cho-
reografiniai ,,perliukai”, kuriuos galima būtų api-
būdinti kaip ,,sustabdytas akimirkas”. Ir muzi-
kantų atsistojimai, kai solo groja koks nors inst-
rumentas, ir teatrališkas kiekvieno kūrinio užbai-
gimas, jų laikysena, žvilgsniai, šypsenos – viskas
persmelkta retro dvasia, kiekvienas kūrinys, kiek-
viena akimirka scenoje – tarsi atgijusi sena nuo-
trauka. Viskas apgalvota iki smulkmenų, kad žiū-
rovas ir klausytojas pasijustų keliaująs laiku atgal.
O žavusis Max puikiai pristato kiekvieną dainą – ne
tik atkartodamas jos metriką: sukūrimo metai,
muzikos ir žodžių autoriai, dainos pavadinimas, bet
ir perpindamas šmaikščiais savo komentarais.

Įdomūs faktai statistikos mėgėjams

u Matthias Otto – toks yra tikrasis vokiečių dai-
nininko Max Raabe vardas. 

u Max Raabe siekė tapti operos dainininku ir
studijavo Berlyno Menų universitete, kur pasirodė
kaip stipraus balso baritonas. 

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Tarsi iš senovinių nuotraukų…
Max Raabe fokstrotų gerbėjų Čikagoje netrūksta 

Tikrasis menininkas neatsisako jokių klausytojų! Max skaito koncerto recenziją savo plunksnuotam gerbėjui.

u Kai 1985 m. Max Raabe kartu su kitais 11 stu-
dentų įkūrė „Palast Orchester”, pirmuosius instru-
mentus jie įsigijo įvairiose sendaikčių turgavietėse. 

u Tik susikūręs „Palast Orchester” buvo pri-
verstas kaupti santaupas instrumentams, todėl visus
metus nebuvo surengtas nė vienas orkestro pasiro-
dymas. Pirmasis viešas „Palast Orchester” koncer-
tas buvo surengtas 1987 m. Berlyno „Theaterball” sa-
lės foje. Pasirodymas labai pavyko: dauguma žiūro-
vų paliko didžiojoje scenoje grojusias pagrindines va-
karo žvaigždes ir išėjo į foje klausytis „Palast Or-
chester”. 

u Max Raabe ir  „Palast Orchester” repertuare
– daugiau nei 600 dainų. 

u Orkestre visada grojo 11 muzikantų vyrų ir tik
viena moteris. Šiuo metu tai Cecilia Crisafulli (nuo
2007 m.). Šiose JAV gastrolėse ją pavadavo Mona See-
bohn. 

u Per metus Max Raabe ir jo orkestras surengia
vidutiniškai 120 koncertų.

Kodėl tokia 
kompaktinių albumų ,,sausra”?

Orkestras, savo repertuare turintis per 600 dai-
nų, galėtų dažniau išleisti savo kompaktinius albu-
mus. Paskutinis jų albumas ,,Der perfekte Mo-
ment…wird heute verpennt”, rinkoje pasirodė per-
nai. Kūrinių ištraukas galima išgirsti orkestro in-
ternetinėje svetainėje: www.palast-orchester.de

Max Raabe ir ,,Palast Orchester” įrašų ,,Youtu-
be” netrūksta. Kurį nors vakarą vietoje banalių te-
levizijos laidų įsijunkite kompiuterį ir pasiklausy-
kite puikių fokstrotų, tango, sambo ir kitų chariz-
matiškojo Max Raabe ir jo talentingo orkestro at-
liekamų šlagerių.

Rafinuoti  ,,Palast” orkestro dabitos su savo vadovu Max Raabe.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

I. Zasimauskaitė „Eurovizijoje“ užėmė 12 vietą
Lisabona (ELTA, „Draugo” info)

– Eurovizijos dainų konkurso finale
Portugalijos sostinėje Lisabonoje Lie-
tuvos atlikėja Ieva Zasimauskaitė už-
ėmė 12-ą vietą.

Lietuvė atliko lyrinę baladę apie
meilę „When we’re old”,

Kaip ji pasakoja, ši daina įkvėpta
Prezidento Valdo Adamkaus ir Almos
Adamkienės meilės istorijos

Konkurse triumfavo Izraelio atli-
kėja Netta su daina „Toy”.

I. Zasimauskaitės daina pateko į
geriausiai žiūrovų įvertintų pasiro-
dymų dešimtuką.

Konkurso finale  gegužės 12 dieną
iš viso varžėsi 26 atlikėjai.

Aukščiausias visų laikų Lietuvos
pasiekimas „Eurovizijoje” buvo prieš
dvylika metų, kai šeštąją vietą užėmė
žymių Lietuvos dainininkų grupė „LT

United” su daina „We Are The Win-
ners”.

„Eurovizija” rengiama kasmet
nuo 1956 metų. Lietuva joje debiutavo
1994 metais.

Ieškoma referendumui teiktina formuluotė
Vilnius (ELTA) – Darbo grupė,

kuri sprendžia pasirengimo referen-
dumui dėl dvigubos pilietybės klausi-
mus, dėl galimos referendumui tei-
kiamos formuluotės tarsis su parla-
mentinėmis frakcijomis, sako Seimo
darbo grupės narys parlamentaras Ju-
lius Sabatauskas.

„Man asmeniškai patiko prof. Egi-
dijaus Šileikio pasiūlymas, kuriame
akcentuojamas gimimu įgytos pilie-
tybės išsaugojimas”, – sakė parla-
mentaras J. Sabatauskas.

Pasak jo, Konstitucijos nuostatą,
kad Lietuvos Respublikos pilietybė
įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nu-
statytais pagrindais, siūloma papil-
dyti, įrašant, kad „gimimu įgytos pi-
lietybės negali būti netenkama prieš
asmens valią”.

Seimo narys konservatorius Žy-
gimantas Pavilionis siūlo Konstituci-

joje pateikti nuorodą į Konstitucinį
įstatymą, numatant, kad, „išskyrus
Konstitucinio įstatymo numatytus at-
vejus, niekas negali būti kartu Lietu-
vos Respublikos ir kitos valstybės pi-
lietis”. 

Šiuo metu Konstitucijos 12 straips-
nis numato, kad „Lietuvos Respublikos
pilietybė įgyjama gimstant ir kitais
įstatymo nustatytais pagrindais. Iš-
skyrus įstatymo numatytus atskirus
atvejus, niekas negali būti kartu Lie-
tuvos Respublikos ir kitos valstybės pi-
lietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo
tvarką nustato įstatymas”.

Manoma, kad referendumas dėl
dvigubos pilietybės galėtų vykti per pir-
mąją ir antrąjį prezidento rinkimų
turą. Preliminariai planuojama, kad
Lietuvos Prezidento rinkimų pirmasis
turas gali būti surengtas 2019 m. gegu-
žės 12 d., antrasis turas – gegužės 26 d. 

E. Jankevičius – naujasis teisingumo ministras

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė, vadovaudamasi
Konstitucija ir atsižvelgdama į Mi-
nistro Pirmininko teikimą, gegužės 14
d. pasirašė dekretą skirti Elviną Jan-
kevičių teisingumo ministru. Naujasis
ministras vadovauti Teisingumo mi-
nisterijai pradės nuo gegužės 15 d., pri-
siekęs Seime.

E. Jankevičius šiuo metu yra
premjero Sauliaus Skvernelio patarė-
jas savivaldos, regioninės bei sociali-
nės politikos ir sporto klausimais. S.

Skverneliui vadovaujant Vidaus rei-
kalų ministerijai, jis dirbo vicemi-
nistru. 

E. Jankevičius yra dirbęs Sveika-
tos apsaugos ministerijoje, Seimo na-
rio padėjėju, taip pat – Varėnos rajono
savivaldybės meru. 

Teisingumo ministro pareigos
buvo laisvos nuo kovo 9 d., kai iš jų pa-
sitraukė Milda Vainiutė, kritikuota
dėl nesugebėjimo susitvarkyti su savo
pareigomis.

Simboliškai tęsiamas Baltijos kelias
Vilnius (ELTA) – Švęsdamos vals-

tybingumo atkūrimo šimtmečius, Lie-
tuva, Latvija ir Estija sujungia savo jė-
gas, simboliškai tęsdamos Baltijos ke-
lią.

Trijų šalių pilių ir dvarų asociaci-
jos pirmąkart kartu rengia tarptautinį
projektą, padėsiantį atskleisti regiono
dvarų tinklo tankumą, pabrėžti dvarų,
kaip kultūrinės, ekonominės ir regio-
ninės raidos variklių, svarbą praeityje
ir dabar.

„Pažinkime Baltijos pilis ir dvarus”
– tai kelionių projektas ir „žaidimas”,
skatinantis lankytis ir pažinti visų tri-
jų Baltijos valstybių kultūros paveldo
objektus. Pažinimo ir kelionių projek-
to simbolis – raktas – tai užuomina į pilį
ar dvarą, kaip galimybė atverti duris į

naujus kultūrinio paveldo atradimus.
Lankytojai rinks simbolinius pilių ir
dvarų raktus kaip patirties prisimini-
mą ir patirto įkvėpimo ženklą. 

Tarptautinis kelionių projektas
„Pažinkime Baltijos pilis ir dvarus –
švęskime kartu” žiniasklaidai ir vi-
suomenei bus pristatytas šį ketvirta-
dienį Latvijos šimtmečio informacijos
centre Rygoje. 

Kelionių po Lietuvos dvarus pra-
džios renginys – gegužės 24 d. Alantos
dvare. Simbolinio rakto perdavimu pir-
mam lankytojui bus atvertos pirmojo
Lietuvos dvaro durys, o lankytojai kvie-
čiami domėtis ir keliauti po gerai ži-
nomus, kruopščiai restauruotus dvarus,
taip pat – mažesnius, kurie dar tik at-
gimsta.

Šiaurės Korėja uždaro Pungerio branduolinį poligoną
Seulas (ELTA) – Pietų Korėja svei-

kina Šiaurės Korėjos sprendimą su-
rengti Pungerio poligono uždarymo ce-
remoniją gegužės 23–25 dienomis, is-
torinio JAV ir KLDR lyderių susitiki-
mo išvakarėse.

Šiaurės Korėjos URM paskelbė,
kad vieša Pungerio poligono uždarymo
tiksli data priklausys nuo oro sąlygų.
Dabar Pchenjanas atlieka atitinka-
mus techninius pasirengimus, pabrė-

žė URM atstovai. Anot jų, dalyvauti ce-
remonijoje galės žurnalistai iš Rusijos,
Didžiosios Britanijos, Kinijos, Pietų Ko-
rėjos ir JAV.

Susitarimas uždaryti Pungerio
branduolinį poligoną ir surengti ati-
tinkamą viešą ceremoniją buvo suda-
rytas Šiaurės Korėjos vadovo Kim Jong-
un ir Pietų Korėjos prezidento Moon
Jae-in susitikime, kuris įvyko balandžio
27 d. Panmundžomo pasienio punkte.

JAV pagelbės Šiaurės Korėjos ekonomikai
Washingtonas (ELTA) – Jungti-

nės Valstijos prižadėjo padėti atstaty-
ti Šiaurės Korėjos ekonomiką, jei šios
lyderis Kim Jong-un atsisakys savo
branduolinio arsenalo. JAV valstybės
sekretorius Mike Pompeo pažadą davė
vizito Šiaurės Korėjoje metu.

„Jei Šiaurės Korėja imsis ryžtin-
gos ir greitos denuklearizacijos, Jung-
tinės Valstijos bus pasiruošusios dirb-
ti su Šiaurės Korėja, kad šalis pasiek-
tų klestėjimo lygį, kurį yra pasiekę
mūsų draugai Pietų Korėjoje”, – sakė

M. Pompeo.
„Buvo gerų pokalbių apie sudė-

tingas problemas, iššūkius ir strate-
ginius sprendimus, kuriuos turės at-
likti pirmininkas Kim”, – teigė JAV
valstybės sekretorius.

Anksčiau pranešta, kad istorinis
Kim Jong-un ir JAV prezidento Donald
Trump susitikimas įvyks birželio 12
dieną Singapūre. 

Prieš susitikimą su Kim Jong-un,
D. Trump dar susitiks su Pietų Korėjos
prezidentu Moon Jae-in.

NATO vadovas susitiks su D. Trump
Briuselis (ELTA) – NATO gene-

ralinis sekretorius Jens Stoltenberg,
šią savaitę viešėdamas Jungtinėse
Valstijose, turėtų susitikti su prezi-
dentu Donald Trump. Susitikimas nu-
matytas praėjus kelioms dienoms po
JAV prezidento sprendimo pasitrauk-
ti iš vadinamojo Irano branduolinio su-
sitarimo.

D. Trump pareiškimas, kad JAV
traukiasi iš Bendrojo išsamių veiksmų
plano (Joint Comprehensive Plan of  Ac-
tion, JCPOA), kuriuo, mainais į sank-
cijų Iranui panaikinimą, įšaldyta šalies
branduolinė programa, paskatino nuo-

gąstavimus, kad tarp transatlantinių
partnerių gali kilti rimtų nesutarimų,
nes Europos šalys pasisako už šio san-
dorio išsaugojimą. Pats J. Stoltenberg
viešai nevertino D. Trump sprendimo.

J. Stoltenberg vizito JAV tikslas –
pasirengti liepą Briuselyje vyksian-
čiam NATO aukščiausio lygmens su-
sitikimui.

Jo metu NATO vadovas, be kita ko,
susitiks su JAV valstybės sekretoriu-
mi Mike Pompeo, gynybos sekreto-
riumi James Mattis, nacionalinio sau-
gumo patarėju John Bolton ir kitais
aukštais pareigūnais. 

A. Merkel pasipiktinusi Ukrainos paliaubų pažeidimais
Asyžius (ELTA) – Vokietijos kanc-

lerė Angela Merkel teigė esanti sune-
rimusi dėl nuolatinių Ukrainos pa-
liaubų tarp vyriausybės ir Rusijos re-
miamų separatistų pažeidimų.

„Kiekvieną naktį matome paliau-
bų pažeidimus ir kiekvieną dieną yra
aukų”, – A. Merkel sakė Italijos Asy-
žiaus mieste, kur Vokietijos vadovė su-
silaukė apdovanojimo už pastangas
skleidžiant taiką.

„Ukraina kelia nerimą šalims
‘Normandijos formate’, kuris jungia
Vokietiją, Prancūziją, Rusiją ir Ukrai-
ną. Siekiame, kad Minsko paliaubų
susitarimas būtų gerbiamas”, – teigė ji.

Konfliktas Rytų Ukrainoje prasi-
dėjo 2014-aisiais, po masinių protestų
nuvertus Kijevo valdžią. Nepaisant
nuolatinių pastangų įgyvendinti pa-
liaubas tarp kariaujančių šalių, konf-
likte per daugiau nei ketverius metus
žuvo daugiau nei 10 tūkst. žmonių.

A. Merkel Asyžiuje buvo įteiktas
Pranciškonų vienuolių apdovanoji-
mas už „jos darbą taikant žmones bei
skatinant taikią žmonių koegzisten-
ciją”.

Tarp ankstesnių šio apdovanojimo
laureatų yra popiežius Jonas Paulius
II, motina Teresė ir Michailas Gorba-
čiovas. 

Londone pirmoji vyskupė moteris
Londonas (BNS) – Sarah Mullal-

ly gegužės 12 dieną pradėjo eiti pir-
mosios Londono vyskupės moters pa-
reigas ir tapo trečiuoju aukščiausias
pareigas Anglikonų Bažnyčioje ei-
nančiu dvasininku.

S. Mullally tapo 133-ąja Londono
vyskupe Šv. Pauliaus katedroje Tarp-
tautinę slaugių dieną. Verta paminėti,
kad anksčiau naujoji vyskupė dirbo
slauge. Pagal tradiciją S. Mullally per
ceremoniją tris kartus pabeldė į ka-
tedros didžiąsias vakarines duris pa-
storiaus lazda.

Dabar ji yra viena iš trijų aukš-
čiausio rango Bažnyčios dvasininkų
kartu su Canterburio ir Yorko arki-
vyskupais.

Anglikonų Bažnyčios Visuotinis Si-
nodas 2014 metais pritarė istorinei re-

formai, leidžiančiai moterims tapti
vyskupėmis. Pirmoji moteris į šias pa-
reigas buvo paskirta 2015 metų sausį.

Kunigėmis moterys Anglijoje gali
tapti nuo 1992 metų. Dabar moterys su-
daro trečdalį dvasininkijos šalyje.

Lietuvos atstovė I. Zasimauskaitė atliko
dainą, įkvėptą V. Ir A. Adamkų meilės isto-
rijos. 5 min.lt nuotr. 

Londono anglikonų bažnyčiai vadovaus
moteris S. Mullally. The Times nuotr.   
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Joliet, IL 60435
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Tel. 312–337–1285
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Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai
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Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

aDvokatai

Atkelta iš 8 psl.

Naktinyčia (Oenothera bienis, angl.
evening primrose) – Šis vaistas gami-
namas iš naktinyčios sėklų. Geriausia
vartoti arbatos pavidale, vieną unciją
naktinyčios aliejaus į puodelį van-
dens; gydo nuo šalčio,  bronchito, reu-
matizmo, artričio, egzemos ir nuo vai-
kų dedervinių. 

Kiaulpienė (Taraxacum, angl. dan-
delion) – Kiaulpienės šaknys naudo-
jamos medicinoj. Jos stiprina inkstus,
gydo nuo uždegimo kepenų ir gydo
vandenligę (edema). Pasitart su dak-
taru naudojimui dėl vandenligės, nes
gali būti sunkesnė liga. Išvirt apie 4 un-
cijas džiovintų pienių šaknų kvortoj
vandens. Gert skystimą po pusę puo-
delio ant karto, keliskart per dieną.

Gudobelė (crataegus monogyna,
angl. hawthorne) – Džiovintos uogos
gerina kraujotaką, mažina choleste-
rolio kiekį. Gudobelės žiedų ir lapų
ekstraktas padeda gydyt sergančius
angina ir širdies nepakankamumu.

Valerijonas (Valeriana officinalis) –
Valerijono šaknų arbata geriama nuo
nemigo, nervingumo. Kaip vaistą Ku-
lis pataria pirkt valerijono žolelių
tinktūrą, gaunamą jo aptiekoje. Dozė
– vienas šaukštas yra saugus ir veiks-
mingas vaistas gydyt nuo vidurių ligų,
gydo kepenis ir inkstus. 

Imbiras (Zingiber officinale, gin-
ger) – Imbiro šaknų arbata plačiai
naudojama malšinti kosulį, gydyt nuo
diegulių, pašalinti kenksmingas dujas
iš vidurių. Imbiras „paerzina neveik-
liuosius kūno nervus”, mažina simp-
tomus nuo svaigimo (motion sick-
ness). Pusę arbatinio šaukštelio imbiro
šaknų miltelių įpilt į puodelį karšto
vandens, pasaldint cukrumi.

Paragvajaus arbata (Ilex para gua-
riensis, ispaniškai Yerba mate) – lapai
iš bugieninių šeimos krūmo nau doja-
mi matės arbatos gamybai. Paragva-
jaus indėnai gamino šią ar batą, kuri
turi kofeino. Ji suteikia energiją, ge-
rina dėmesį ir koncentraciją. Matės ar-
bata pagyvina nuotaiką ir išlaisvina
nuo nuovargio. 

Kaštanas (Castanea – angl. chest-
nut) – Kaštano lapų arbata gydo nuo
kosulio. Tai vienas geriausių gyduolių
aštriems kosuliams. Taip pat gami-
nama mostis iš kaštanų. Į vieną kvor-

tą vandens įdėt 4 uncijas džiovintų kaš-
tano lapų ir virti.

Hamamelis (Hamamelis virginia-
na, angl. witch hazel) – Šis krūmas
auga nuo New Brunswick ir Minne so-
tos iki Texas. Ypatingas tuo, kad žy di
vėlai rudenį, kada lapai visai nu kritę.
Grūdai formuojasi, bet vaisiai nesu-
bręsta iki pavasario. „Hama me lis yra
vartojamas gydymui vočių ir puliuo-
tų skaudulių, sustabdymui kraujo po
ištraukimo danties, taipgi sulaiky-
mui kraujo bėgimui šviežiose žaizdo-
se”.

Čiobreliai (thymus vulgaris, angl.
thyme) – Liaudies medicinoj čiobrelių
arbata naudojama gydyt nuo kosulio,
burnos dezinfekcijai, gy dimui nuo
grybelinių infekcijų. Čiob reliai taip
pat naudojami kaip prie skonis sriu-
boms, padažams, marina tams.

Gvazdikėliai (Calendula officinalis,
angl. marigold) – Iš gvazdikų žiedų
gaunama aliejaus. Gvazdikėlių arbata
naudojama gydyti dermatitį, egzemą
ir skrandies žaizdą (stomach ulcer).

Inteligentų stalas

Rašytojas Antanas Tulys novelėje
„Inteligentų stalas” įamžino Justi ną
Kulį ir Čikagos lietuvių šviesuo menę.
Jie susirinkdavo garsiajame Ju cių
restorane, buvusiame keletas žingsnių
į šiaurę nuo Kulio vaistinės. Novelės
personažams autorius pa naudojo tik-
ruosius jų vardus – „Lietuvos” redak-
torių Juozą Adomai tį-Šerną, poetą
Kleofą Jurgelionį, daktarą Graičiū-
ną, nors pats veiksmas sugalvotas.
Tulys rašo: „Dėdė Šernas numirė. In-
teligentai jo kėdę atidavė vaistininkui
Justinui Kuliui. Garbės kėdę. Ne todėl,
kad jis kartą buvo didelis knygnešys,
knygų platintojas, bet todėl, kad jis
buvo stambiausias Dėdės Šerno rė-
mėjas, suorganizavęs Dėdės Šernui
remti ratelį. Kulis atsisėdo į Dėdės Šer-
no kėdę, į garbės kėdę, iš kurios Šer-
nas-Ado maitis pasakojo riebius lenkų
anekdotus lietuvių ir lenkų kalbom”.

Justinas Kulis mirė 1960 m. gruo-
džio 5 d. Čikagoje, sulaukęs 87-rių
metų. Atsisveikinime kalbėjo „San-
daros” redaktorius Mikas Vai dyla, pa-
brėždamas jo kuklumą ir nuopelnus
lietuvių tautai. Kulis buvo palaidotas
Lietuvių tautinėse kapinėse šalia savo
brolio a. a. Jokūbo.

Justinas Kulis –
vaistininkas ir knygnešys

http://draugokalendorius.org

Leidinyje „1968: The Fire of Ideas” me-
nininkas Marcelo Brodsky (Argentina)
apžvelgia tuometinius protestus pa-
saulyje, tarp kurių – ir Romo Kalantos
susideginimas Kaune 1972 metų ge-
gužės 14 dieną. 

M.Brodsky pasirinko šį įvykį
kaip itin svarbų rezistencijos
prieš Sovietų Sąjungą istori-

joje. Kūrinio įtraukimas svarbus ne tik
kultūriškai, bet ir kaip socialinis, po-
litinis bei istorinis faktas. Menininko
kūrinys išryškina Lietuvą ir Kauną
kaip vieną svarbiausių taškų pasaulio
protestų žemėlapyje.

Kataloge, kurį galima rasti Kauno
fotografijos galerijoje, vaizduojamos
šeštojo dešimtmečio protestų prieš
karą, valdžią, priespaudą fotografi-
jos. 

Įvykių geografija itin plati – Was-
hingtone vykusi eisena už darbą ir
laisvę, inicijuota Martin Luther King,
taip pat įvykiai Amsterdame, Berlyne,
Tokijuje, Mexico, Cordoba, Bogota ir
kituose miestuose. 

Šių įvykių dokumentacija, fotog-
rafijos M. Brodsky tampa atspirties
tašku – menininkas papildo protestų
fotografijas tapybiniais elementais,
tekstu, tokią meninę praktiką pasi-
rinkęs menininkas siekia auditorijai
suprantamai perteikti savo kūrybos
idėjas ir istoriją. Derinant skirtingus
raiškos būdus kuriamas santykis tarp
praeities įvykių ir šiandienos aktua-
lijų, kuriama paralelė su dabartimi. M.
Brodsky siekia parodyti, kaip kūry-
bingumas, menas gali tapti aktyvizmo,
nuomonės išraiška. 

1972 metų gegužės 14 dieną Kauno
miesto sode, prie Muzikinio teatro, pro-
testuodamas prieš sovietinį režimą,
R. Kalanta apsipylė benzinu ir
užsiliepsnojęs sušuko „Lais-
vę Lietuvai!” 

Greitosios pa-
galbos medi-
kai Romą į li-
goninę išvežė
jau netekusį są-
monės. Pastangos iš-
gelbėti gyvybę buvo nesėk-
mingos, konstatuoti viso kūno
antrojo ir ketvirtojo laipsnio nudegi-
mai. Oficialiais duomenimis, R. Ka-
lanta mirė 1972 metų gegužės 15 dieną,
4 valandą ryto.

R. Kalantos susideginimas sukėlė

spontanišką pasipriešinimą, kuris
Kaune, garsėjusiame lietuviška tau-
tine dvasia, gana stipria Katalikų Baž-
nyčios įtaka bei neformaliais jaunimo
judėjimais, baigėsi nesankcionuotu
protestu. 

Sovietų KGB pastangos stabdyti
susibūrimus paankstinant R. Kalantos
laidotuves tik dar labiau paaštrino
padėtį. Į laidotuves pavėlavęs jaunimas
pasipiktino, nešė ir dėjo gėles jo žūties
vietoje.

Antisovietinis bruzdėjimas išau-
go į atvirą pasipriešinimą. 1972 m.
gegužės 18–19 dienomis vyko de-
monstracijos, kuriose dalyvavo keli
tūkstančiai žmonių. Eidami Kauno
gatvėmis jie skandavo: „Laisvę Lietu-
vai!”, „Laisvę hipiams!”. Mieste buvo
platinami atsišaukimai „Tegyvuoja
nepriklausoma Lietuva!”, „Tegyvuoja
Gegužės 18-oji!” 

Prieš manifestantus buvo mesti
milicijos, desantininkų bei saugu-
miečių būriai. Riaušėse suimti 402
žmonės, 33 asmenys patraukti admi-
nistracinėn, 8 – baudžiamojon atsa-
komybėn. R. Kalantos auką kasmet
prisimindavo Amerikos lietuvių ben-
druomenės, primindamos pasauliui
apie Lietuvos nepriklausomybės siekį. 

Kauniečiai kiekvienais metais
taip pat minėjo gegužės 14-ąją. Užsi-
enyje gyvenantys lietuviai rengė mi-
nėjimus, leido knygas, pašto ženklus,
statė paminklus ir kitus atminimo
simbolius lietuvių bendruomenių su-
sibūrimo vietose.

Kaune M. Brodsky parodos atida-
rymas numatomas spalį, festivalio
,,Kaunas mene” metu. 

ELTA

R. Kalantos auka įtraukta į svarbiausių pasaulio protestų žemėlapį. 
Kauno fotografijos galerijos nuotr.

R. Kalantos auka –
svarbiausių protestų žemėlapyje
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius gegužės 16 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte, kur matysite filmą apie
Kernavės miestelio istoriją.

� Lietuvos Dukterų draugijos rengiami
,,Pavasario pietūs” vyks gegužės 20 d., sek-
madienį, Pasaulio lietuvių centro Lemonte di-
džiojoje salėje po šv. Mišių, 12 val. p. p. Jų
metu surinktos lėšos ir aukos bus skirtos pa-
remti šeimą, gyvenančią Lietuvoje, Pasvalio
rajone, Pušaloto gyvenvietėje. Jų namus nu-
siaubė gaisras. Lauksime visų atvykstant. Tel.
pasiteirauti: 708-789-7598.

� Gegužės 20 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas
Jaunius Kelpšas aukos šv. Mišias. Po Mišių
kavinėje jūsų lauks užkandžiai ir kava. 2 val.
p. p. poezijos mėgėjai kviečiami į Čiurlionio
galerijoje vyksiantį ,,Poezijos pavasarį”, ku-
riame dalyvaus Valdas Aušra, Daiva V. Ka-
ruža, Teresė Pautieniūtė, Vilija Vakarytė, o taip
pat svečiai iš Lietuvos – Liutauras Degėsys,
Erika Drungytė ir Antanas Šimkus.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) šį sekmadienį, gegužės 20 d.,10 val.

r. švęsime Sekmines  (Šventosios Dvasios at-
siuntimo šventę). Su šia švente baigiasi baž-
nyčios Velykų laikotarpis. 15 minučių prieš
šv. Mišias sukalbėsime Švč. Mergelės Mari-
jos litaniją. Eucharistijos šventimą atna-
šaus kun. Gediminas Keršys. 

� Gegužės 20 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
(po 1 val. lietuviškų pamaldų) Amerikos lie-
tuvių Beverly Shores klubo valdyba kviečia
į visuotinį susirinkimą Community House (Ser-
vice Ave., Beverly Shores, IN). Aptarsime to-
limesnę šių metų klubo veiklą: ,,Kugelinės”
ruošimą, Dariaus ir Girėno skrydžio per At-
lantą 85-ųjų metinių paminėjimą ir kt.
Lauksime pasisakymų, pasiūlymų ir naujų na-
rių. Bus karšti pietūs. Daugiau informacijos
tel. 219-512-3493 (pirm. Rūta Sidabras)
arba el. paštu: rutasida@hotmail.com   

� Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” na-
rių susirinkimas vyks gegužės 27 d., sek-
madienį, 9 val. r. Pasaulio lietuvių centro po-
sėdžių kambaryje. Tai paskutinis narių su-
sirinkimas prieš vasaros atostogas. Bus pa-
sidalinta vėliausiomis žiniomis, prisimintos
organizacijos įkūrimo aplinkybės prieš 20
metų. Kviečiame dalyvauti narius ir visus be-
sidominčius.

„Draugo” laikraščio leidybos  
išlaidoms sumažinti aukojo:

200 dol. Čikagos Lietuvių mote rų klubas.
115 dol. Audrius V. Plioplys, Chicago, IL.
100 dol. B. K. Tatarūnas, Ann Arbor, MI; Rūta Spurgis, Chicago IL.
60 dol. Bronė Paulius, Palm Beach Gardens, FL.
55 dol. Balys  Brasauskas, Halethorpe, MD; Regina Banionis, Los Angeles,CA.
50 dol.: Stasė Obelenis, Novelty OH; Jonas Variakojis, Burr Ridge, IL; Vik-

toras Kuraitis, Mokena, IL; Ada E. Sutkuvienė, Beverly Shores, IN; Genovaitė Mig-
linienė, Chicago, IL; Elena Majauskas, Chicago, IL; Bronė Kremeris, La Grange,
IL; Stasė Olšauskas, Hickory Hills, IL; Jolita Kisieliūtė-Narutienė; Stasė Rudokas,
Chicago, IL; Dalia J. Trakienė, Palos Hills, IL; Daila Liubinskas, Oak Lawn, IL; Bro-
nė Kremeris, La Grange, IL; Dr. Robert A. Vitas, Aurora, IL; Algis A. Kiudulas, Lake
Geneva, WI; Elena Radas, Livonia, MI; Elena Jasinevičius, Darien, IL; Vida Lieponis,
Lockport, IL; Daiva Kisielienė, Downers Grove, IL; Teresė Vaitkūnas, Warren, MI;
Danutė Januta, Berkeley, CA; Ann Smilgys, Orland Park, IL; Jonas Svera,
Bloomfield Hills, MI; Aldona Chesna, Chicago, IL; Angelė Bliudžius, Los Ange-
les, CA; Dana Butkus, Reseda, CA; Rima Sidrys, Palos Hills, IL; Rūta M. Staniu-
lis, Woodridge, IL; Julius Matonis,  Burbank, IL; Danguolė Špakevičiūtė, Hous-
ton, TX; Vytautas Žemaitis, North Riverside, IL; Regina Juškaitė- Švobienė, Ma-
dison Heights, MI; Stasys  Bačkaitės, Great Falls, VA; Neringa Raila, Los Ange-
les, CA; Vida Šilienė, Chicago, IL; Mary Radis, Shaumburg, IL; Gintaras Valiukėnas,
Chicago, IL; Vidmantas Prikockis, Kirtland, OH; Gerta M. Jarulaitis, Royal Oak,
MI; Daiva Duda, Los Angeles, CA; Alfred C. Šaulys, Oceanside, CA; Birutė Vis-
kanta, Los Angeles, CA; Jurgis Stuopis, Sharon, MA; Antanas Polikaitis, West-
lake Village, CA; Valė Austras, St. Pete Beach, FL; Juzė Norvila, Brooklyn, NY; Re-
gina Pollack, Tinley Park, IL; Emanuel Jarašunas, Santa Monica, CA;Petras Jad-
viršis, Orland Park, IL; Jadvyga Mockaitis, New Buffalo, MI; Algirdas Sašulis, Clarn-
don Hills, IL; Rimas Česonis, Webster, NY; Stasė Bacevičienė, Orland Park, IL; Bi-
rutė A. Bulota, Chicago, IL; Algis Vedeckas, Massapequa, NY; Zenonas Lukauskas,
WI; Regina Dapkus, Osterville, MA.

20 dol. Elena Baltrušaitienė, Vilnius, LT.

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Priežasties pasimankštinti ir pasigėrėti atgimstančia pavasario gamta toli ieškoti ne-
reikia. Štai ilgametė ,,Draugo” skaitytoja Danutė Varaneckienė sėdo ant dviračio
ir atvažiavo į redakciją pratęsti besibaigiančios laikraščio prenumeratos – sau ir savo
sūnui. Dėkojame mielai Danutei už ilgametę draugystę ir sveikiname su ką tik, ge-
gužės 7 dieną, atšvęstu 88-uoju gimtadieniu. Linkime ir toliau išlikti tokiai žvaliai, ak-
tyviai ir sveikai!

Audronės Kižytės info ir nuotr.

www.facebook.com/draugolaikrastis

Pagauta akimirka


