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Gyvenimo keliai įvairūs. Vienas eina kalnais, kitas eina kloniais. – H. Ibsen.

D. Grybauskaitės darbo vizitą JAV lydėjo mokslo metų 
baigimo šventė, o vainikavo – garbingas apdovanojimas 

Paberžėje paminėtos 1863-iųjų sukilimo metinės 

Washington/Vilnius (ELTA) – Puoselėti lietuvių kul-
tūrą, nepamiršti gimtosios kalbos, mokytis ir tobulinti ją
visą gyvenimą, linkėjo Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė, dalyvavusi mokslo metų baigimo
šventėje Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje
Washington. 

„Lietuvių tautos unikalumas ir stiprybė slypi mūsų
tradicijose, mūsų kalboje. Esame išdidi tauta, kurios ne-
palaužė jokios istorinės negandos. Todėl nesvarbu, ku-
rioje pasaulio vietoje gyventumėte, išlikite lietuviais ir ne-
šiokitės Lietuvą savo širdyse”, – gegužės 18 d. įteikdama
vaikams mokyklos baigimo pažymėjimus kalbėjo prezi-
dentė. 

Lietuva kitąmet minės Kristijono Donelaičio gimimo
300-ąsias metines, todėl D. Grybauskaitė pakvietė mokyklą
aktyviai ir prasmingai prisiminti šį rašytoją, skleisti lie-
tuvybės žinią ir būti Kristijono Donelaičio ambasadore
Jungtinėse Valstijose.– 3 psl

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo mokslo metų baigimo šventėje Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje Wash -
ington. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotraukos

Paberžėje minint 150-ąsias 1863-iųjų metų sukilimo
metines, atidengtas paminklinis akmuo su sukilimo
herbu.

Alfredo Pliadžio (KAM-ELTA) nuotraukos

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės
dienos minėjimo renginys Paberžėje (Kėdainių r.). Renginio metu
pasirodė šiuolaikinė Lietuvos kariuomenė ir vyko istorinių 1863-
iųjų sukilimo pradžios įvykių inscenizavimas. – 3 psl.

LR prezidentei Daliai Grybauskaitei suteiktas Georgetown
University garbės daktaro vardas (Doctor of Humane Letters,
Honoris Causa). 
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Štai ir užverstas dar vienas mokslo metų pus-
lapis. Tai buvo ir mano pirmųjų direktoria-
vimo Čikagos lituanistinėje mokykloje metai.

Iki šiol dirbau mokyklos direktorės pavaduotoja,
tačiau tapus direktore, atsakomybės atsirado daug
daugiau. Visa laimė, kad ne vienerius metus teko
dirbti šalia buvusios šios mokyklos direktorės Jū-
ratės Dovilienės ir kad šiemet turėjau nuostabias
pavaduotojas Loretą Timukienę ir Audronę Sidau-
gienę, kurios padėjo man nešti šią didžiulę naštą.
Tad kokie buvo šie mokslo metai? Kaip jie atrodė iš
kito aukščio? 

Nors Čikagos lituanistinėje mokykloje išdir-
bau jau 14 metų, iki šiolei man lituanistinis švieti-
mas – tikras stebuklas. Kaip mokiniai, kartais net
nemokantys kalbėti lietuviškai, tą išmoksta? Laiko
turime tikrai nedaug – per mokslo metus tik 32 šeš-
tadienius. Kur tas ,,šuo pakastas”, kad vaikai, pra-
simokę mokykloje 13 metų ne tik kalba, bet ir rašo
lietuviškai. Bet ir čia, manau, ne svarbiausias da-
lykas. Svarbiausia, kad būdami šioje aplinkoje (nors
tik 4,5 val. kas šeštadienį), jie ,,užsikrečia lietuviš-
kumo bacila”. Tiesa, reikia pasakyti, kad ,,užsikrė-
tus” sergama įvairiai. Atėjus į mokyklą trimečiui,
ta ,,bacila” vaiką iškart ,,pagauna”. Reikia tik ma-
tyti ir girdėti, su kokiu noru mažieji eina į mokyklą,
kaip jie laukia šeštadienių, kaip kamuoja savo tė-
velius klausimu: ,,Kada mane veši į ‘kiškių’  (mat
pačius mažiausius vadiname kiškiais) klasę”? Tas
,,užkratas” lydi vaiką iki kokios 4–5 klasės. Tada
mokiniai iš visų jėgų pradeda jam ,,priešintis”. Jie
nebenori eiti į lituanistinę mokyklą, bando gra-
žiuoju ir bloguoju įkalbinėti tėvelius, kad jie nebe-
vežtų juos  į ją, skundžiasi, kad jiems, net taip kaip
jų draugams amerikietiškoje mokykloje, nėra laisvų
šeštadienių, kad sunku, kad pavargsta. Tuo laiko-
tarpiu būna visko: pamokų neruošimo, vyksta at-
kakli ,,kova” su tėveliais už savo teises, kartais net
,,bėgama ” į kitą lituanistinę mokyklą, manant, kad
ten mokytis nereikės. Tiesa, reikia pripažinti, kad ir
tos ,,kovos” metu būna gražių dienų – tai Kalėdų eg-
lutės, Lietuviško žodžio šventės, įvairiausi susiti-
kimai su žymiais į mokyklą atvykstančiais svečiais.
Tačiau ranką ant širdies padėjęs gali pasakyti, kad
tuo laikotarpiu svarbiausia yra tėvelių užsispyri-
mas. Tai jiems reikia dėkoti, kad, suprasdami lie-

tuviškos tapatybės išlaikymo svarbą, nepasiduoda
jokioms vaikų nuotaikoms ir įkalbinėjimams. Jie
atkakliai tęsia savo darbą – veža vaikus į lietuvišką
mokyklą. Ir tas jų užsispyrimas būna gražiai ap-
vainikuotas. 

Jau devintos klasės antroje mokslo metų pu-
sėje mokiniai ima kalbėti apie tai, kad būtų gerai,
jog mokykloje būtų ne 10, o 12 klasių, kad jiems čia
patinka. Gražu buvo gegužės 18 d. žiūrėti į išaugu-
sius mokinius ir jų tėvelius, pasipuošusius, besi-
jaudinančius. Tą dieną 24 Čikagos lituanistinės mo-
kyklos abiturientai rinkosi į mokslo metų pabaig-
tuves. Dauguma mokinių, taip ir nelaimėję kovos su
,,lietuvybės užkratu” visam gyvenimui ,,susirgo”
lietuvybe. 

Kad taip yra iš tikro, įsitikinau per tiek ČLM
praleistų metų. Buvę mūsų mokiniai šoka tautinius
šokius lietuviškose tautinių šokių grupėse, daly-
vauja lietuviškose programose. Net tapę studentai,
jie susistinka, aptaria studentiškus reikalus, bando
pagyvinti lietuvišką studentijos veiklą. O ir didžio-
sios gyvenimo draugystės taip pat užsimezga čia, li-
tuanistinėje mokykloje. Dar vienas pastebėjimas.

Kasmet priimame 3–4 buvusius mokinius padirbėti
mokyklos raštinėje ar talkinti bibliotekoje. Drąsiai
tvirtinu: konkursas į šias vietas – tikrai didelis.

O ar ne džiaugsmas mokytojui, išgirsti padėką
iš mokinių tėvelių lūpų, kad mokykla ne tik išmokė
jų vaikus kalbėti ir rašyti lietuviškai, bet ir sujungė
į bendrą būrį tėvelius? Gražiausias atpildas moky-
tojams už jų triūsą yra ir ašara mamytės akyse, kai
jos vaikas dainuoja lituanistinėje mokykloje iš-
moktą dainą, ir tėvelio susižavėjimo žvilgsnis, kai
jis pirmą kartą pamato ant scenos valsą  šokantį
savo sūnų,  ir bendras šeimų dalyvavimas įvairiau-
siuose konkursuose. Lituanistinė mokykla – tai ne
tik lietuvių kalbos ar Lietuvos istorijos mokymas.
Toje lietuviškoje salelėje mokomės išlikti lietuviais.
Ir jais mūsų vaikai išliks tada, kai visi bendrai su-
remsime pečius – tėveliai, seneliai, mokytojai. Jeigu
visi dirbsime kartu, jeigu žiūrėsime viena kryp-
timi, lietuvybės laivas pasaulio vandenyne tikrai
nenuskęs. 

Laima Apanavičienė

,,LIETUVOS ISTORIJOS” 
ANGLIŠKAS VERTIMAS

Dalia Cidzikaitė, neseniai ,,Drau -
ge” paskelbto pokalbio su JAV LB
Krašto valdybos pirmininke Sigita
Šimkuviene autorė, sulaukė papil-
dymo-pataisymo, kurį prašo atspaus-
dinti. 

Matau, kad prieš spausdinant
straipsnį ,,Dirbkime dėl to, kad tai –
smagu” („Draugas”, 2013 m. gegužės 7
d.), Jums buvo pateikta netiksli infor-
macija.

Aš į Jus kreipiuosi prašydamas

patikslinti Jūsų straipsnio dalį (5 psl.)
liečiančią mūsų ruošiamą prof. dr.
Broniaus Makausko knygą.

,,Lietuvos istorija” (History of
Lithuania). Ji buvo pradėta versti 2002
m. į anglų kalbą Vydūno Fondo valdy-
bos pirmininko Vytauto Mikūno ini-
ciatyva.  Mes, dabartinė redakcija
(prof. emeritas Algirdas Marchertas,
Ph.D., KTU garbės daktaras; Vytautas
Babušis, University of  Chicago isto-
rijos fakulteto alumnas, su 30 metų
darbo patirtimi amerikietiškose lei-
dyklose ir aš, ,,Temple” universiteto
profesorius emeritas, Ph.D., Univer-
sity of  Chicago, ir VDU garbės profe-
sorius) prie knygos dirbame nuo 2007-

tųjų metų.  Viliamės, kad spaudai ati-
duosim liepos pradžioje.

Prof. dr. Broniaus Makausko kn.
,,Lietuvos istorija” Lietuvoje išėjo trys
laidos (,,Šviesa”, 2000, 2002, 2006).

Visos trys laidos buvo Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos aprobuotos.  Knygai nerei-
kia gauti ,,Lietuvos istorijos žinovų
pritarimo”. Jo ir neieškome.

Vertimą darė tiek lietuviai, tiek
amerikiečiai, apmokėti vertėjai.  JAV
Lietuvių Bendruomenės Krašto val-
dyba kaip leidėjas penkis skaitytojus
lapkričio mėnesio paprašė perskaityti
netaisytą rankraštį. Keturi iš jų atsi-
liepė teigiamai. Vienas iš jų išsireiškė:

,,I think the translation is good ove-
rall, in parts even exellent...”  Penkta-
sis pasisakė neigiamai. Kiti 2012-tais
metais skaitę irgi pasisakė teigiamai.
Autorius ir redakcija knygos kalba
yra patenkinti. Tobulinimui niekada
nėra galo.

Esame pasiruošę išklausyti įvai-
rias nuomones. Tačiau galutinį spren-
dimą priima autorius ir redakcija.

Būtų malonu, kad mano pavardė
būtų parašyta teisingai. Taip pat nesu
pirmininkas, o redaktorius.

Pagarbiai,
Vytautas J. Černius

Teneskęsta lietuvybės laivas

Abiturientų valsas. Laimos Apanavičienės nuotr.
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ANTANAS SEIBUTIS

Gegužės 19-oji – Lietuvos kariuomenės ir visuomenės šventė, partizanų pa-
gerbimo diena.

Pirmą kartą šią šventę nuspręsta surengti 1935 metais, trečiąjį mėnesio
sekmadienį. Šventė buvo organizuojama iki 1938 metų, vėliau ją pakeitė ištisus
metus visoje Lietuvoje vykstanti Ginklų fondo akcija – lėšų rinkimas kariuo-
menei paremti. 

Tarpukariu pagrindinės šventės iškilmės vyko laikinojoje sostinėje Kaune
– bažnyčiose būdavo pamaldos su tai dienai skirtais pamokslais, pagrindinė-
mis Kauno gatvėmis nusidriekdavo šventinės kariuomenės ir visuomenės ei-
senos, pasirodydavo kariai, buvo rodoma technika, norintieji galėjo išbandyti
ginklus, žmonės buvo vaišinami kareiviška koše.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1993 metais sumanymas atgaivinti
šventę kilo Vytauto Didžiojo karo muziejui ir tuometiniam Krašto apsaugos mi-
nisterijos Sporto ir kultūros poskyrio viršininkui Leibai Ritvui. 

Idėjai sulaukus plataus pritarimo, tais pačiais metais įvyko pirmoji po Ne-
priklausomybės atkūrimo Kariuomenės ir visuomenės suartėjimo šventė. Vė-
liau šventė buvo pervadinta į Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuome-
nės vienybės dieną. Ji vyksta gegužės mėnesio 3-ąjį sekmadienį.

Šiemet ši graži šventė gegužės 19-ąją ypatingai buvo pažymėta Kėdainių ra-
jone Paberžėje, kur vyko 1863 m. sukilimo 150-ųjų metinių, Partizanų pager-
bimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimo renginiai. Būtent
čia 1863 m. kunigas Antanas Mackevičius savo garsiąja kalba pakvietė visus
kilti prieš carinę valdžią.

Atkelta iš 1 psl.

Aštuonmetėje Kristijono Done-
laičio lituanistinėje mokykloje mo-
kosi per 100 moksleivių.

Ši lituanistinė mokykla buvo
įkurta 1960 metais. Ją lanko vaikai
nuo 2 iki 14 metų, kai kurie iš jų dėl to-
limos gyvenamosios vietos į mokyklą
važiuoja kone tris valandas. Mokyklą
daugiausiai lanko vaikai iš Washing-
ton ir Baltimore. 

Šeštadienį LR prezidentė ir pati
priėmė garbingą apdovanojimą –
Georgetown University garbės dak-
taro vardą, skirtą jai už ,,politinę ly-
derystę, skaidrumą, tiesą ir atsako-
mybę”. Savo kalboje D. Grybauskaitė
pabrėžė, kad Lietuva per 23-ejus Ne-
priklausomybės metus nuėjo ne-
lengvą, bet įspūdingą sėkmės kelią:
,,Lietuva buvo priešaky griaunant so-
vietų imperiją. Buvome pirmieji pa-
skelbę nepriklausomybę, pirmieji pa-
tyrę sunkias pasekmes – žmonių au-
kas ir ekonominę blokadą. Mokėmės
kaip kurti šalį, ką daryti, kad ji gerai
funkcionuotų. Visa tai praėję, dabar
esame stipresni.” 

Prezidentė pabrėžė, kad lietuviai
– kūrybiška, dinamiška ir ryžtinga
tauta, nebijanti iššūkių ir pokyčių.
,,Ne vien krepšinis mus apibūdina.
Kitą sykį, kai redaguosite paveikslė-
lius savo ,,Apple” kompiuteryje nau-
dodami ,,Pixelmator” programą, ži-
nokite, kad ją sukūrė lietuviai. Jeigu
norite greičiausio interneto Europoje,
atvykite į Lietuvą. Arba jei matėte,
kad kažkas pralenkė Michael Phelps
plaukimo baseine, tai galėjo būti
mūsų talentas – šešiolikmetė olimpi-
nio aukso medalio laimėtoja Rūta
Meilutytė”, – kalbėjo Lietuvos prezi-
dentė universiteto studentams. 

Georgetown University yra se-
niausias JAV ir didžiausias pasaulyje
tarptautinių santykių universitetas.
D. Grybauskaitė šiame universitete
studijavo 1992 metais. Iškilmėse daly-
vavo per tūkstantį žmonių – diploma-
tai, universiteto dėstytojai, studentai.
Pagrindinę sveikinimo kalbą Lietu-
vos vadovei sakė Georgetown Univer-
sity profesorė Angela Stent. 

Lankydamasi Washington Lietu-
vos prezidentė susitiko su pasaulyje
žinomų Jungtinių Amerikos Valstijų
kompanijų atstovais ir dalyvavo inau-
guraciniame Lietuvos ir JAV verslo
tarybos posėdyje. Tai pirmoji tokio po-
būdžio asociacija, įkurta išskirtinai
abiejų šalių ekonominio bendradar-
biavimo skatinimui.

JAV Lietuvoje pagal tiesiogines

užsienio investicijas užima tik 19
vietą, todėl ši taryba gali labai prisi-
dėti prie dvišalių JAV ir Lietuvos pre-
kybinių ir ekonominių santykių stip-
rinimo. Lietuva taip pat tikisi išplėsti
ir savo produktų eksportą į JAV – nuo
lazerių iki maisto produktų. Pasak
prezidentės, verslui plečiant savo ry-
šius su didžiausia pasaulyje rinka,
Lietuva sustiprintų savo konkuren-
cingumą.

Lietuvos ir JAV verslo tarybai pri-
klauso Lietuvoje investuojančios JAV
kompanijos: ,,Western Union”, ,,Exe-
lon Generation”, ,,Chevron”, ,,Fluor”,
,,Thermo Fisher Scientific”, ,,Strate-
gic Staffing Solutions”, ,,Phillip Mor-
ris”, ,,Maersk Line ltd”. Šių įmonių
padaliniuose Lietuvoje sparčiai auga
darbuotojų skaičius.

Lietuvos prezidentės teigimu,
naują impulsą dvišalių ekonominių
santykių vystymuisi gali suteikti ir
naujas Europos Sąjungos ir JAV lais-
vosios prekybos susitarimas. Derybos
dėl šio susitarimo, tikėtina, prasidės
jau Lietuvos pirmininkavimo ES Ta-
rybai metu.

JAV prezidentė D. Grybauskaitė
taip pat susitiko su JAV Atstovų
Rūmų pirmininku John Boehner,
Kongreso Užsienio reikalų ir Gyny-
bos komitetų vadovais ir kitais įta-
kingais Kongreso nariais ir aptarė re-
gioninio ir energetinio saugumo klau-
simus bei Lietuvos ir JAV bendradar-
biavimą karinėje srityje.

Pasak Lietuvos vadovės, Jungti-
nės Valstijos yra svarbi Lietuvos ener-
getinio saugumo partnerė. Sukūrus
palankesnes sąlygas JAV dujų eks-
portui į Lietuvą bei kitas NATO šalis,
Lietuva galėtų savo žmonėms užtik-
rinti energijos šaltinių tiekimo įvai-
rovę už konkurencines dujų kainas.
D. Grybauskaitė pastebėjo, kad JAV
dujos daugiau nei dvigubai pigesnės
nei Vakarų Europoje ir beveik keturis
kartus pigesnės negu Lietuvoje. Šiuo
metu JAV Kongrese svarstomi teisės
aktai, kuriais siekiama palengvinti
leidimų išdavimą dujų eksportui į
NATO šalis.

Prieš dvejus metus ,,Klaipėdos
nafta” pasirašė bendradarbiavimo
memorandumą su JAV energetikos
milžine ,,Cheniere” dėl galimo dujų
eksporto į Lietuvą. Nuo kitų metų
Klaipėdoje pradėjus veikti suskys-
tintų gamtinių dujų terminalui atei-
tyje būtų užtikrinta galimybė pirkti
dujas ir iš JAV. 

,,Su JAV parama ne tik pasie -
kėme, kad būtų patvirtinti konkretūs
NATO gynybos planai Baltijos šalims,

D. Grybauskaitės darbo vizitą JAV lydėjo mokslo metų 
baigimo šventė, o vainikavo – garbingas apdovanojimas 

Paberžėje paminėtos 1863-iųjų
sukilimo metinės

bet ir užsitikrinome, kad jie būtų rea-
liai įgyvendinami. Tai ypač svarbu at-
sižvelgiant į augančią militarizaciją
aplink Baltijos šalių sienas”, –  sakė
prezidentė, pabrėždama tolesnį ben-
dradarbiavimą karinio saugumo sri-
tyje. 

Pastaraisiais metais sustiprėju-

sio bendradarbiavimo su JAV išdavos
– Lietuvoje įsteigtas NATO energeti-
nio saugumo kompetencijos centras,
Medininkuose veikiantis Branduoli-
nio saugumo centras. Taip pat NATO
vadovų susitikime Čikagoje pasiektas
sprendimas, kad NATO oro policijos
misija Baltijos šalyse taptų nuolatine. 

Su darbo vizitu JAV viešėjusi prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Atstovų rūmų
pirmininku John Boehner.                                                     

Lietuvos vadovė Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos vaikams įteikė mokslo
baigimo pažymėjimus.                                                  Džojos Barysaitės (ELTA) nuotraukos

Alfredo Pliadžio (KAM-ELTA) nuotr.
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MEČYS  ŠILKAITIS

Kai jau lenkiame devyniasdešimtuosius me-
tus, pradedame skųstis pa tys ir girdime nu-
siskundimų iš kitų: liūdna, kamuoja ne-

miga, kas savaitę reikia eiti pas gydytojus,
bendraam žiai jau seniai paliko šį pasaulį ir ma ne,
ir t. t. Tačiau yra vieta, kur niekas nesiskundžia,
net ir šimto sulaukęs. Tai – saulėtoji Florida, St. Pe-
tersburg lietuvių telkinys. Čia draugai draugų ne-
palieka. Vien šiais metais net trys moterys ir vie-
nas vyras minės savo šimto metų sukaktis. O tiems,
kurie gerokai perkopę devynias dešimtis, suskai-
čiuoti neužtektų rankų net ir ko jų pirštų. Iš kur tas
gyvastingumas? Iš kur ta energija, noras džiaug tis
kiekviena diena? Gal kasdieninė saulė duoda įkvė-
pimo, gal smėliu filtruotas ir geležimi pastiprintas
vanduo priduoda stiprumo, gal Omega-3 prisotinta
„grouper” žuvis palaiko vei   do spalvą, o švarus,
apelsinų žie dais kvepiantis oras – valo plaučius?  O
gal – kur čia suskaičiuosi visa, kas padeda žmogaus
gerovei. O aš ma nau, kad visus palaiko aktyvus
Lietu vių klubas. Čia kas sekmadienį ren kamės
bendriems pietums ir pasikal bame su draugais.
Kartais juos ir šiek tiek apkalbame, su nedideliu
„pa  gražinimu”, ironija ar kreivu šypsniu. Bet nie-
kada nesipešame. Mes pažįstame kiekvieną, ži-
nome apie jį visokias smulkmenas: su kuo jis kal -
basi ir su kuo nesikalba, kur gyvena jo vaikai ar gi-
minės, kuo ji serga ir kokius gydytojus lanko... Tų
žinių ne rasi nei „Drauge”, nei „Amerikos lie -
tuvyje”. Gyvename kaip šeimoje, bendraujame
kaip šeimoje ir kartais vie nas kitą paremiame kaip
šeimoje. Kiekvienas naujas atvykėlis greitai prisi-
taiko prie tokio gyvenimo būdo.

Tad nenuostabu, kad Klubas nors ir nesukūrė
ir nedalina ilgo gyvenimo medalių, bet nutarė  su
užkan dė liais ir šampanu pagerbti kiekvieną šim-
tininką. Ir ne visus kartu, bet kiek  vieną atskirai –
jo gimimo dieną. Gegužės 14 d., 1 val. p. p. tokia
puota buvo surengta pirmajai šių metų šimtininkei
Emilijai Kiaunienei. Šiuo me tu ji dienas leidžia
prižiūrima globos namuose, bet tikisi sugrįžti į
savo butą ant vandenyno kranto. Kiekvie ną lanky-
toją ji sutinka su šypsena. Domisi kas vyksta
Klube, kur daugelį metų dirbo bibliotekoje išduo-
dama knygas skaitytojams ir siųsdama  siun tas į
Lietuvą.  Emiljos vyras mirė jau senokai, o nese-
niai mirė ir duktė, gyvenusi California. Sukaktu-
vininkė visada maloniai šypsosi. Jos akys spindi,
ji visuomet skoningai pasi puo  šusi. Veide nematyti
nė raukšle lės. Tik dažniau pa vargsta ir turi ilsėtis.
Džiaugiasi ir prisiminimais dalinasi su kiekvienu,
ją aplankan čiu. Į pagerbimą buvo kvie   čiami ir su-
sirinko beveik visi, pa silikę St. Petersburg vasarai.

Floridos šimtaamžiai
Ilgaamžiškumo paslaptis – maloni šypsena

Šimto metų tortas – ,,Napoleonas”.                      

Emilija atvyksta į pagerbimą.

Irena Šilkaitienė ir Emilija Kiaunienė (k.). Kan. Bernardas Talaišis kalba maldą prieš vaišių pradžią.

Iš k.: Klubo pirm. Vida Meiluvienė, Algė Šležienė, Jadvyga Gied -
raitienė, Aldona Česnaitė su jubiliate Emilija (v.).

Florida lietuviai atvyko pagerbti šimto metų sulaukusios Emilijos Kiaunienės. 

Mūsų šeiminin kė Angelė Straukienė paruo šė pui-
kius užkandėlius iš lašišos, sil kučių, mėsos vynio-
tinio, kumpio, kiau šinių, o taip pat – kimštų grybų,
šaltienos gabalėlių ir kitų skanėstų. Ir ant kiek-
vieno stalo – šampanas. Bu telio vienam stalui už-
teko ir dar liko, nes daugelis tik „pridėjo lū pas”,
mat pagal gydytojų nurodymus – šampanas su vais-
tais nesimaišo.

Emilija į Klubą atvyko su globos namų tar-
nautoja ir prižiūrėtoja. Visi ją sutiko atsistojimu ir
garsiais plojimais. Emilija buvo apgaubta plačia
juosta su linkėjimais 100-mečio pro ga. Lietuvių
klubo pirm. Vida Mei luvienė pa dėkojo visiems na-
riams už dalyvavi mą ir pakvietė kan. Bernar dą Ta-
laišį sukalbėti maldą. Po to, prisipylę taures šam-
pano, sudaina vo me „Ilgiausių metų” – linkėjome
svei katos ir dar daug gražių dienų. Šne kučiavomės
ir vaišinomės. Tai vie nas, tai kitas, pri ėjęs prie
Emilijos stalo, ją sveikino asmeniškai, kartu dali-
nosi pri siminimais. Prie kavos  gardžiavomės spe-
cialiai sukaktuvi ninkei iškeptu „Napoleono” tortu.
Vė liau Klubo pirm. perskaitė Emi lijos gyvenimo
apžvalgą, kurią atsiuntė jos sesutės iš Lie tuvos. An-
gelė Karnienė papildė bio grafiją, suglaustai papa-
sakojo apie Emilijos darbą mūsų lietuviš kame tel-
kinyje. Sveiki ni mo žodžius tarė ir kan. Bernardas
Talaišis, kun. dr. Matas Čyvas. Sesers Joanos svei -
ki  nimą perskaitė iš Čika gos atvykusi Emilijos gi-
minaitė No meda Hanna. Baigiantis vaišėms, Emi-
lija prie kiekvieno stalo sėdintiems asmeniš kai pa-
dėkojo už apsilankymą į jos šimt mečio užbaigimą.
Kiekvieną jos padėką lydėjo maloni šypsena.

Po truputį daugiau nei mėnesio pagerbsime
Veroniką Pleskienę, o kiek vėliau – Stefaniją ir
Vladą Vasi kauskus. Jie dar gyvena savo bute su
pagalbininke ir yra prižiūrimi neto lie se įsikūru-
sios dukros. Kalbama, kad Vladas dar turi vaira-
vimo leidi mą ir kartais nuvažiuoja į netolimą
maisto parduotuvę apsipirkti.
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JUAN IGNACIO FOURMENT KALVELIS

Šių metų balandžio mėn. įvyko Pa  saulio Lietu-
vių Bendruomenės (PLB) valdybos narių po-
sėdis su Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos

Lietuvių Bendruomenės atstovais. Posėdyje buvo
aptartas svarbiausias tikslas – stiprinti ryšius tarp
Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenių ir Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės.

Pirmasis posėdis įvyko balan džio 20 d. Aušros
Vartų lietuvių parapijoje Avellaneda, kuriame da-
lyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas
užsienio lietuvių sielovados reikalams, PLB valdy-
bos Sielovados reikalų komisijos pirm. prel.
Edmun das Putrimas ir PLB valdybos Pietų Ameri-
kos reikalų komisijos pirm. Juan Ignacio Fourment
Kalvelis kar tu su Argentinos Lietuv ių Bendruo me -
nės (ALB-ALOST) atstovais. Iš ALB-ALOST organi -
zacijų į posėdį atvyko: „Nemuno” lietuvių draugi-
jos, Susi vie nijimo lietuvių Argen tinoje (SLA), Ar -
gen tinos lietu vių centro (ALC), „Laisvos Lietu vos”,
Argen ti nos lietuvių jaunimo sąjungos (ALJS), lie-
tuviškos radijo valandėlės „Ecos de Lituania – Lie -
tuvos aidai” ir Aušros Vartų parapijos pirmininkai
ir atstovai.

Antrasis posėdis įvyko balandžio 21 d. Urugva-
juje – Lietuvių Kultūros centre Montevideo mieste,
Cerro ra jone. Renginys prasidėjo šv. Mišio mis ,,Nu-
estra Señora de Fátima” lietuvių parapijoje. Mišias
aukojo prel. Ed mun das Putrimas kartu su vieti-
niais kunigais Jorge Crobara ir Antonio Ocaña. Po
šv. Mišių lietuviai parodė Velykų margučius, to kiu
būdu pristatydami visiems pa rapijiečiams lietu-
viškas Velykų tra di cijas. Po to vyko pietūs Lietuvių
kultūros draugijoje, į kuriuos susi rin ko bendruo-
menės nariai. Per iš kil mes sveikinimo žodį tarė
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas už sienio
lietuvių sielovados reikalams, PLB valdybos Sielo-
vados reikalų komisijos pirm. prel. Edmundas Pu -
trimas. Visus susirinkusius taip pat pasveikino
PLB valdybos Pietų Ame rikos reikalų komisijos
pirm. Juan Ignacio Fourment Kal velis. Pietų metu
buvo paminėtas prieš 60 metų įkurto lietuvių kata -
li kiškojo choro „Aidas”  jubiliejus. 

Urugvajuje prel. Edmundas Put rimas ir Juan
Ignacio Fourment Kal velis susitiko su Garbės kon-
sule Urugvajuje – Cecilia Hernández-Švo baite ir
ap tarė Bendruomenės veiklos ateities planus.

Balandžio 27 ir 28 d. įvyko PLB  posėdis Sao
Pau lo (Brazilijoje), lietuviškame regione ,,Vila Ze-
lina”. Jis vyko Švento Juozapo lietuvių parapijos sa-
lėje, kur dalyvavo atstovai iš Brazilijos lietuvių są-
jungos, Brazi lijos Lietuvių Bendruomenės, Brazi -
lijos lietuvių Romos katalikų Šv. Juozapo bend -
ruome nės, Brazilijos Lietuvių jaunimo sąjungos,
„Ne mu no” ir „Rambyno” šokių ansamblių.

Sekmadienį vyko šv. Mišios Švento Juozapo lie-
tuvių parapijoje ,,Vila Zelina”. Šv. Mišias aukojo
prel. Edmundas Putrimas. Prel. Ed mun das Putri-
mas kartu su Juan Ignacio Fourment Kalveliu su-
sitiko su gene raline konsule Sao Paulo Laura Guo -
bužaite ir jos patarėju Andriumi Pau ga bei aptarė

PLB veikla Pietų Amerikoje
Pasaulio Lietuvių Bendruome nės (PLB) valdybos narių posėdis su Pietų Amerikos Lietuvių Bendruome nėmis

iškilusias aktualias te mas Pietų Amerikos lie -
tuviams. 

Juan Ignacio Fourment Kalvelis susitiko su gar -
bės konsulu Sao Paulo – Francisco Ri cardo Blage-
vitch ir papasakoti apie bendruomenės veiklos at-
eitį.

Pagrindinės diskutuotos temos

Diskusijų metu Argentinoje, Bra zilijoje ir Urug-
vajuje buvo pagerbti mirusieji bendruomenės na-
riai; kal bėta apie tolimesnę studentų galimybę stu-
dijuoti Lietuvoje ir Vasario 16-osios gimnazijoje Vo-
kietijoje. Šiai temai skirtas ypatingas visų dalyvių
dėmesys, nes yra labai svarbu, kad šiuo laikinis jau-
nimas siektų ir tu rėtų galimybes mokytis lietuvių
kalbos. Daugelis Pietų Amerikos lietuvių organiza-
cijų atstovų mokėsi Va sario 16-osios gimnazijoje,
tapo va do vais ir turi patirties lietuviškos veiklos
darbuose.

Kita tema – auganti krizė – lietuvių narkotikų
gabenimo ,,mulai”. Taip pat buvo svarstomi atei-
ties pla nai apie XVI Pietų Amerikos lietuvių jauni -
mo suvažiavimą (PALJS), kuris įvyks 2013 m. liepos
17–21 dienomis Sao Paulo, Brazilijoje.

Būtina pabrėžti, kad suvažiavimas rengiamas
Pasaulio jaunimo dienų (PJD) išvakarėse, į kurias
at vyks jaunimas  iš Lietuvos (apie 100 dalyvių). Pa-
saulio jaunimo dienos vyks 2013 m. liepos 22–28 die-
nomis Rio de Janeiro mieste, kartu su Po piežiumi ir
jaunimu iš viso pasaulio.

Taip pat buvo skatinamas Pietų Amerikos Lie-
tuvių Bendruomenės dalyvavimas Pasaulio Lietu-
vių Bend ruomenių pirmininkų suvažiavi muo se, Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimuose ir
jaunimo XIV Pa saulio lietuvių jaunimo kongrese,
vyksiančiame Jungtinėje Karalys tėje.

Aptarta dar viena labai svarbi tema – Lietuvos

Respublikos ambasados Argentinoje uždarymas.
Argenti nos lietuviai teigia apgailestaujantys dėl to-
kio Lietuvos valdžios sprendimo ir pabrėžia, kad ši
netektis stip  riai paveiks lietuviškų draugijų veiklą
ir nuotaikas.

Suteikta informacija apie Lietu vių dainų šventę
„Čia – mano na mai”, kuri įvyks 2014 m. Lietuvoje.

Buvo diskutuojama Pietų Ameri kos Lietuvių
Bendruomenės suvažia vimų, kurie vyktų kiekvie-
nais me tais Argentinoje, Urugvajuje ir Bra zilijoje,
galimybė ir siekiamybė. Su važiavimų tikslas – ben-
drauti ir bendradarbiauti su visomis Lietuvių Bend -
ruomenėmis, išlaikyti lietuvybę, skleisti ir skelbti
Lietuvos vardą Pietų Amerikoje.

Argentinos Lietuvių Bendruomenės (ALB-ALOST) atstovai.

Generalinė konsulė Sao Paulo Laura Guobužaitė, jos patarėjas And rius Pauga (pirmas
iš k.), Juan Kalvelis ir prelatas Edmundas Putrimas.                      

Susitikimas su Urugvajaus Lietuvių Bendruomenės (ULB) atstovais.

„Švento Juozapo“ lietuvių parapija Brazilijoje. 
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Klaipėdoje – žinią apie laisvą Lietuvą per pasaulį nešusios 
jachtos kelionės paminėjimas

MARTYNAS ŠIMULIS

Jachtos ,,Lietuva” grįžimo iš kelionės aplink
pasaulį dvidešimt mečio minėjimo renginyje
norintieji galės pamatyti ir pabendrauti su le-

gendinėje 1992–1993 m. kelionėje dalyvavusia jach-
tos įgula.

Rugpjūčio 18 d. Klaipėdoje vyksio renginio
metu tuometinė įgu la dalinosi prisiminimais, buvo
įteik ti padėkos raštai tiems žmonėms ir organiza-
cijoms, dėl kurių šį žygį pavyko atlikti.

Sveikinimo žodį tarė Klaipėdos miesto meras
Vytautas Grub liaus kas. Jūrinės romantikos įnešė
jū reivių dainas atliekantis Lietuvos aukštosios jū-
reivystės mokyklos jū rinis choras, grupė ,,Nervas”
atliko legendinę Kipro Mašanausko dainą ,,Kokia
nuostabi, Lietuva, esi”. Visą dieną buriuotojų kran-
tinėje, Žvejų gatvėje, buvo istorinių žygio aplink pa-
saulį nuotraukų stendai.

Renginyje dalyvavo ir visų laikų jachtos ,,Lie-
tuva” įgula. Ant šios jachtos denio pabuvojo tikrai
ne mažai buriuotojų – suskaičiuota per tris šimtus.
Dauguma įgulos narių dalyvavo minėjime, pasirašė
,,Lie tu vos” atsiliepimų knygoje. Buvo pa daryta ben-
dra didžiulės įgulos nuot rauka. 

Vakare po renginio jachta  iš plaukė į laivų pa-

radą. ,,Lietuva” simboliškai plaukė laivų vilkstinės
priešakyje. 

,,Lietuvos” dvidešimtmečio ren ginį organizavo
susivienijimas ,,Ma no miestas Klaipėda”. Jos val-
dybos narys ir renginio orga nizatorius Gintaras
Bendžius sakė, jog ,,Lie tuvos” žygis aplink pasaulį
buvo ir yra svarbus ne viena bu riavimo mė gėjams
ir keliauto jams.

,,‘Lietuvos’ plaukimas aplink pa saulį jaunai
valstybei buvo svar bus žygis. Daugelyje uostų
pirmą kartą plevėsavo Lietuvos trispalvė. Jachtos
įgula buvo geriausi tuo metinės naujos valstybės

ambasa doriai pa sau lyje. Jie nešė svarbią žinią pa -
sauliui, kad Lietuva – laisva. Todėl ‘Lietuvos’ grį-
žimo aplink pasaulį dvi dešimtmetis svarbus ne tik
bu riuo tojams, svarbus ne tik klaip diečiams, bet ir
kiekvienam lietu viui”, – teigė jis.

Po parado jachta ,,Lietuva” išmetė inkarą Da-
nės upėje prie Pilies tilto, Šiaurinio rago pusėje.
Visi norintys galėjo pasitikti jachtą. Žygio aplink pa-
saulį įgula kartu su Lietuvos karinių jūrų pajėgų or -
kestru iškilmingai nužygiavo iki buriuotojų kran-
tinės prie šiam žygiui skirto knechto.

1992 m. balandžio 5 d. jachta išplaukė iš Klai-
pėdos. Po vienerių metų vieno mėnesio ir vienos
dienos, įveikusi 33,000 jūrmylių, aplankiusi penkis
žemynus jachta grįžo į Klai pėdą. Tai buvo pirmasis
Lietuvos bu riuotojų žygis aplink pasaulį. Ne -
eiliniam iššūkiui tąkart pasiryžo devyni buriuoto-
jai: kapitonas Ste ponas Kudzevičius, įgulos nariai:
Rimas Dargis, Gediminas Pilaitis, Jonas Limantas,
Linas Ivanauskas, Ričardas Ramanauskas, Juozas
Gvazdaitis, Almantas Puslys bei vie nintelė mote-
ris, plaukusi nuo Cape Town – Reda Veitaitė. Vie-
name ruože per Atlantą plaukė Egidijus Maks vytis.
Atskiruose ruožuose pri sijungė ir Australijos lie-
tuviai – ku nigas Alfonsas Savickis bei Mar tynas
Didžys.

MARTYNAS SUSLAVIČIUS

Aidint gerbėjų plojimams, šūks niams ir skam-
bant nuotaikingoms dainoms Klaipėdos „Žu-
vėdros” šokių kolektyvas ir vėl pavergė visų

širdis. Vilniaus „Siemens” arenoje vykusiame Lo-
tynų Amerikos šokių ansamblių Europos varžybose
trene rių Skaistės ir Romualdo Id zelevičių sėkmės
formulė neapvylė – pirmą kar tą Lietuvoje pristatę
Lo tynų Amerikos šokių programą „Rio” jie kartu su
„Žuvėdros” ko manda apgynė Europos čempionų
vardą.

Antrajai „Žuvėdros” komandai pasidžiaugti
medaliais nepavyko – ji neperkopė pusfinalio kar-
telės ir už ėmė septintąją vietą.

Laimėtojų rikiuotė: 1. Klaipėdos „Žuvėdra”; 2.
Rusijos Tiumenės an sam blis „Vera”; 3. ,,Bremen”
ansamblis (Vokietija); 4. Vokietijos Aachen Tan -
zschule Dresen Tanzsportclub Du e sseldorf  an-
samblis; 5. Austrijos pir mo ji komanda; 6. Austrijos
antroji komanda; 7. Klaipėdos ,,Žuvėdra” 2-oji ko-
manda. 8–10 vieta – Vengrijos ,,Gala TE”, Olandijos
,,Double V B-Team” ir Krasnodaro ,,Mechta” an -
sambliai.

Sveikino šalies vadovė

„Žuvėdra” sulaukė ir Lietuvos Respublikos pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimų.

,,Nuoširdžiai sveikinu Jus su gražia ir garbinga
pergale! Savo šokiu, valia ir meistriškumu Jūs ne
tik dovanojate mums daug gražių akimirkų, bet ir

plačiai garsinate Lietuvos vardą visame pasaulyje.
Esate geriausi Lietuvos šokio am basadoriai, įro-
dantys, kad mūsų ša lies žmonės yra kūrybingi, at-
kaklūs ir siekiantys tobulybės”, – rašoma ša lies va-
dovės sveikinime.  Prezi dentė ,,Žuvėdros” šokėjams
palinkėjo daug sėkmės, ryžto ir garbingų laimėjimų
ateityje.

Pusfinalis

Nors daugybės plojimų sulaukė abi „Žuvėdros”
komandos, teisėjai į finalą išleido tik vieną – čem -
pionų titulą ginantį kolektyvą. Kartu su pirmąja
„Žuvėdros” ko manda į finalą pateko abi Austrijos
komandos, Vokietijos ,,Bremen” kolektyvas, Vengri -
jos „Gala TE” komanda ir Natalijos Stružanovos,
Alek sejaus Litvinavo, Dimitrijaus Efimovo treni-
ruojama Rusijos ekipa.

„Žuvėdros” komandų treneriai Skaistė ir Ro-
mualdas Idzelevičiai žiū rovams leido mėgautis nau-
jąja Lotynų Amerikos šokių programa „Rio”, kuri
Lietuvoje buvo šokama pir mą kartą. Antrosios ko-
mandos šokėjai parodė pernai daug pagy rimų su -
lau kusį „Viva, Espana” šokį.

Lotynų Amerikos šokių ansam blių varžybose
dalyvauja šokėjai iš Austrijos, Anglijos, Vokietijos,
Rusi jos, Vengrijos, Olandijos, Lenkijos ir Lietuvos. 

Klasikinių šokių taurės varžybos

Pirmą kartą Lietuvoje šių varžybų metu vyko ir
profesio nalų ly gos klasikinių šokių taurės var žy -

bos, kuriose poros programas rodė at skirai. Lietu-
vos vardą gynė ir 1-ąją vietą laimėjo Lina Chatke-
vičiūtė ir Donatas Vėželis. Jie varžėsi su 9 poromis.

Donatas Vėželis su partnere L. Chat ke vičiūte
laimėjo WDSF profe sio nalų lygos klasikinių šokių
pa saulio taurės varžybose.  

„Mylime savo šalį, esame dideli patriotai. Nuo-
lat pabrėžiame, kad esame lietuviška pora”, – kal-
bėjo dar nuo pergalės svaigulio atsigauti ne spėjęs D.
Vėželis. Jis su partnere Li na Chatkevičiūte laimėjo
WDSF profesionalų lygos klasikinių šokių pasaulio
taurės varžybose.

„Tikėjome, kad galime laimėti. Esame paten-
kinti viskuo, ką pada rė me ir visais pasiekimais, –
kalbėjo L. Chatkevičiūtė, įkūnijusi juodąją gul bę. –
Gyvenime esu labiau baltoji gul bė. Mums labai pa-
deda namų sienos – turime didžiulę palaikymo
koman dą.

„Pirmą kartą šokome ‘Show dance’ varžybose.
Labai smagu turė ti ir tokį laimėjimą”, – teigė D.
Vėželis.

Pora ketina pora savaičių pail sėti, o vėliau ruo-
šis Europos taurės varžyboms Vokietijoje, o liepos
pa baigoje šokėjų laukia pasaulio ne olimpinių
sporto šakų žaidynės Kolumbijoje.

„Kolumbijoje kovosime dėl vie tos finale”, – šyp-
sojosi L. Chatkevi čiūtė.

Antri liko italai Nicolas Chia ne se ir Assunta
Chianese, trečia vieta atiteko porai iš Rusijos Vladi-
mirui Stepočkinui ir Anastasijai Teniako vai. Šiose
varžybose galėjo dalyvauti ir Edita Daniūtė, tačiau
ji atsisakė. Be to, lietuvė būtų atstovavusi Ita li jai.

Jachtos ,,Lietuva” sutiktuvės Klaipėdoje 1993 m.
R. Lileikio nuotr. 

,,Žuvėdra” iškovojo auksą.                                                  Lina Chatkevičiūtė ir Donatas Vėželis. www.sportas.info nuotraukos 

„Žuvėdra” vėl iškovojo Lotynų Amerikos šokių Europos čempionato auksą
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LIETUVA IR PASAULIS

Radviliškio rajone pagerbti partizanai

Rusijos raketų siunta padrąsins Sirijos režimą

Popiežius išsakė nerimą dėl vergystės pinigams

Danai džiaugiasi pergale Eurovizijoje

Klaipėda (Bernardinai.lt) – Ge-
gužės 19-ąją įvyko jau šeštasis „Vilties
bėgimas”, skirtas Šv. Pranciškaus
dvasinės ir socialinės pagalbos onko-
logijos centro statybų lėšų rinkimui,
solidarizuojantis su sergančiais vėžiu
ir negalią turin čiais žmonėmis. Gra-
žia Klaipėdos tradicija tapęs renginys
šiemet pritraukė daugiau nei 2,500 da-
lyvių, tarp jų net pusšimtį dvirati-
ninkų. Šiemet renginyje dalyvavo bė-
gikai, dviratininkai, riedutininkai,
pėstieji, šiaurietiško ėjimo entuzias-
tai. Ren ginio sklandumu rūpinosi ne
tik bėgimo globėjas brolis Benediktas
su nuolatine organizatorių komanda,
bet ir apie 200 savanorių. Šventė išju-
dino Klaipėdos ir rajoninių miestų gy-

ventojus, sulaukė dalyvių ir iš visos
Lietuvos. „Vilties bėgime” ypatinga
vieta teko onkologinių ligonių užta-
rytojai, globėjai ir guodėjai ikonai gy-
duolei „visų karalienei” Pantanasai.
Ikonografės Anastazijos Šopagienės
nutapyta ikonos kopija buvo pašven-
tinta Šv. Pranciškaus Asyžiečio kop-
lyčioje, o po to didingai atnešta į Va-
saros estradą. Vilties renginį vaini-
kavo jungtinis Lietuvos gospelo atli-
kėjų koncertas. Balandžio 28 d. To-
ronto lietuvių bendruomenė taip pat
surengė panašų renginį, kurio metu
Šv. Pranciškaus centro statyboms
buvo surinkta 10,000 Kanados dolerių.
Šiuo metu centro statyboms dar
trūksta apie 260,000 litų. 

Vilties ir solidarumo bėgimas Klaipėdoje

Kariuomenės ir visuomenės šventėje Klaipėdoje
viešėjo kariūnai iš JAV

Vatikanas (BNS) – Popiežius
Pran ciškus paragino visuomeninia -
me gyvenime ir politikoje gerbti eti-
nes vertybes, nes jų nebuvimas ken-
kia visai žmonijai. „Matome žmoni-
jos krizę, kuri žmoniją naikina”, – Šv.
Petro aikštėje 200,000 žmonių miniai
sakė popiežius. Jis perspėjo: jeigu vi-
suomeniniame gyvenime, politikoje
nėra etikos, viskas įmanoma.  Virtinei
Europos šalių grumiantis su finansi-
nės ir ekonominės krizės pasekmė-
mis, Pranciškus perspėjo dėl banki-
ninkystės sistemos iškėlimo aukščiau
sunkumus išgyvenančių šeimų. Kai
bankams nepavyksta investicijos, tai –

tragedija, o kaip jaučiasi šeimos, jeigu
joms sunkiai sekasi ir jos neturi ko
valgyti. Jis taip pat pridūrė, kad šian-
dien sunki pasaulio liga yra vergystė
pinigams. Per savo pirmąją išsamią
kalbą apie finansų pasaulį nuo savo iš-
rinkimo kovo mėnesį Pranciškus taip
pat ragino valstybes labiau kontro -
liuo ti savo ekonomikas ir apsaugoti
silpniausius. Popiežius savo kalboje
pa sisakė už pasaulio finansų reformą,
nurodydamas, kad pasaulinė ekono-
mikos krizė pablogino gyvenimą mi-
lijonams žmonių – tiek turtingose,
tiek skurdžiose šalyse.

Vilnius (Alfa.lt) – Buvęs Fi nan -
sinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
vadovas, Seimo narys Vitalijus Gai-
lius tikina gavęs dokumentą, kuriame
Valstybės saugumo departamentas
(VSD) prašo Prezidentūros ir Seimo
narių daryti poveikį teismui. Kartu
VSD savo dokumente neteisėtai pa-
viešina įslaptintus dokumentus ir to-
kiu būdu pažeidžia įstatymus. V. Gai-
lius pareiškė, kad jį pasiekė 2013 m.
gegužės 9 dienos VSD direkto riaus Ge-
dimino Grinos pasirašytas kreipima-
sis, kuris buvo skirtas Prezidentūrai,

Nacionalinei teismų administracijai,
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo pir mininkui ir Seimui. Pra-
šoma daryti poveikį dėl konkrečios te-
isme nagrinėjamos bylos, kurioje VSD
yra pripažinta atsakovė V. Gailiui ir
ki tiems asmenims padarytų  neteisėtų
ir nusikalstamų VSD veiksmų. VSD
va dovas prašo tar pininkauti, tai yra
prašo Prezidentūros ir Seimo narių
daryti poveikį, perduodant teismui su
byla susijusius įslaptintus dokumen-
tus. VSD tvirtina, jog raštas buvo skir-
tas tik teismams.

Saugumas nori daryti įtaką teismui

Pašventintas kryžius mirusiems nuo AIDS atminti

Šiauliai (ELTA) – Tarptautinę
mirusiųjų nuo AIDS atminimo dieną
nevyriausybinė, infekuotus ŽIV, ser-
gančius AIDS žmones, jų artimuosius
bei specialistus vienijanti organiza-
cija „Pozityvus gyvenimas” Tarptau-
tinę mirusiųjų nuo AIDS dieną pami-
nėjo Kryžių kalne. Minėjimas prasi-
dėjo šv. Mišiomis Kryžių kalno vie-
nuolyno koplyčioje (Šiaulių r.). Čia
buvo pašventintas kryžius, skirtas mi-
rusiems nuo AIDS atminti. Po Mišių,

koplyčios šventoriuje, vilties ir para-
mos sergantiesiems vardan iš degan-
čių žvakučių buvo sudėliotas tarptau-
tinis solidarumo su užsikrėtusiais
ŽIV ir sergančiais AIDS žmonėmis
simbolis – raudonasis kaspinas. Pa-
saulinę mirusiųjų nuo AIDS dieną
Kryžių kalne pastatytas kryžius kvies
atminti mirusiuosius nuo AIDS, pa-
remti ŽIV/AIDS sergančius žmones.
Pirmą kartą ši diena buvo paminėta
1983 m. San Francisco mieste (JAV). 

Klaipėda (ELTA) – Klaipėdoje vy-
kusioje Partizanų pagerbimo, ka -
riuomenės ir visuomenės vienybės
dienos šventėje dalyvavo ne tik Lietu-
vos kariuomenė. Save ir savo mokyk-
las visiems šventės lankytojams pri-
statė JAV sausumos pajėgų rezervo
karininkų korpuso (angl. ROTC) ka-
riūnai, į Lietuvą atvykę iš Fort Knox,
Kentucky valstijos. Svečiai įrengė

Sausumos pajėgų ROTC pristatymo
stendą, jame supažindino su JAV sau-
sumos pajėgomis, ROTC programa ir
rengiamais kultūros bei kalbos paži-
nimo mokymais. Šventės lankytojai
galėjo žiūrėti palapinėje ant sienos ro-
domas vaizdo projekcijas, trumpas
vinjetes apie universitetus, kuriuose
studijuoja kariūnai, ir JAV kultūrą.

Malmė (BNS) – Europa garbina
Emmelie, – paskelbė Danijos laik raš -
čiai, kai 20-metė Emmelie de Forest
trečiajame pagal dydį Švedijos mieste
Malmėje buvo paskelbta Eurovizijos
dainų konkurso nugalėtoja. Danų at-
likėja Eurovizijos nugalėtojos karūną
perėmė iš praėjusių metų laimėtojos
Loreen, gavusi 281 žiūrovų ir verti-
nimo komisijos tašką. Ritmiškai pop-
dainai „Only Teardrops” dar prieš
konkursą pergalę skyrė lažybininkai.
Malmę su Kopenhaga jungia 8 km il-

gio Eresūno tiltas, tad nemažai danų
atvyko palaikyti savo dalyvės. Kai pa-
aiškėjo konkurso rezultatai, Malmės
salėje kilo danų šėlsmas. Kelios vals-
tybės, tarp jų – Portugalija ir Lenkija,
atsisakė dalyvauti šiemetiniame kon-
kurse dėl apkarpytų Europos nacio-
nalinių transliuotojų biudžetų. 

Danija Euroviziją laimi jau trečią
kartą. Praėjusį kartą pergalę danai
šventė 2000 m.

Vilties bėgimas Klaipėdoje.    

Washington, DC (BNS) – Mas -
kvos pasiųsta Rusijos gamybos prie-
šlaivinių raketų siunta „pa drąsins”
Sirijos režimą ir dar labiau pakurs-
tys toje šalyje vykstantį pilie tinį karą,
pareiškė JAV kariuomenės vadas.
JAV Jungtinio štabų vadų komiteto
viršininko generolo Martin Dempsey
paaiškinimai buvo pirmasis oficialus
JAV vyriausybės patvirtinimas, kad
Maskva pasiuntė Sirijos prezidento
Bashar al Assad režimui modernių
priešlaivinių raketų. JAV generolas
sakė, kad tai mažų mažiausiai itin ne-
vykęs sprendimas, kuris padrąsins re-

žimą ir pratęs Sirijos žmonių kančias.
Dienraštis „The New York Times” pir-
masis pranešė apie tų ginklų siuntą,
remdamasis neįvardytais JAV parei -
gū nais, taip pat nurodęs, kad tos ra-
ketų baterijos turi modernius rada-
rus. Rusija anksčiau yra pardavusi Si -
ri jai sparnuotųjų raketų „P-800
Oniks”, dar žinomų kaip „Jachont”,
siuntą, ta čiau tos raketos neturėjo mo-
dernių radiolokatorių. JAV gynybos
sekretorius Chuck Hagel  sakė, kad
JAV to liau tarsis su Rusija dėl konf-
likto Sirijoje.

Radviliškis (BNS) – Radviliškio
rajone Minaičių kaime buvusiame
Lietuvos partizanų vyriausiosios va-
davietės bunkeryje gegužės 19 d. iš-
kilmingai pagerbtas Lietuvos laisvės
kovotojų atminimas. Partizanų pa-
gerbimo, kariuomenės ir visuomenės
vienybės dienos renginys vyko Lietu-
vos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos
1949 m. vasario 16 dienos Deklaracijos
paskelbimo memoriale. Renginyje da-
lyvavo Radviliškio rajono savivaldy-
bės, Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro, Lietuvos

kariuomenės atstovai, kariai savano-
riai, Radviliškio rajono švietimo
įstaigų mokiniai. Skrydžiu virš Mi-
naičių susirinkusiuosius pasveikino
NATO oro policijos misiją atliekantys
Prancūzijos karo lakūnai su naikin-
tuvais „Mirage 2000C”. Lietuvos ka -
riuomenės Karinių oro pajėgų Oro gy-
nybos bataliono kariai atliko salves
už Lietuvą ir už partizanus. Koncerta -
vo Grinkiškio grupė „Sarva”, par ti -
zanams skirtas eiles skaitė išeivijos
po etė Eglė Juodvalkė.

Emmelie de Forest.                                                                                                          EPA nuotr.



DRAUGAS2013 GEGUŽėS 21, ANTRADIENIS8

SEKMINĖS
KUN. GEDIMINAS KERŠYS

ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Mielieji, septynias savaites po Velykų džiaugiamės Kristaus pergale
prieš mirtį: šventėme Prisikėlusiojo įžengimą į dangiškąją šlovę,
dėkojame už mums duotą pažadą taip pat dalyvauti toje garbėje.

Per Sekmines švenčiame Velykų slėpinio pilnatvę. Nors Sekminės užbaigia
Velykų lai ko tarpį, ši šventė yra labiau pradžia negu pabaiga. Švenčiame
Bažnyčios gimimą.

Sekminių iškilmėje Šventasis Raštas mums dar kartą sako, kokia turi
būti bendruomenė, kad gautų Šventosios Dvasios dovaną. Apaštalų darbuo -
se teigiama, jog „mokiniai buvo drauge vienoje vietoje”.

Vis dėlto, Apaštalų darbuose la biau norima nurodyti mokinių vidinę
nuostatą: „Jie visi ištvermingai ir vie ningai atsidėjo maldai” (Apd. 1, 14).
Tad Šventosios Dvasios atėjimo sąlyga yra mokinių vienybė, o vienybės iš-
ankstinė prielaida – malda. Juk tik maldoje žmogus, atgimęs krikšto van-
denyje, toliau auga ir gauna dievišką šviesą, atpažįsta Dievo valią ir sugeba
pagal ją gyventi.

Šiandien Dievas mumyse pasilie ka tam, kad ir mes jame pasiliktume.
Nuo šiol vieta, kur Dievas nori pasilikti, yra mano širdis, ne pastatas, ne ins-
titucija, bet mano širdis. Jau nebesami vieni, Šventoji Dvasia mums ap-
reiškia Jo artumą. Nuo šiol Dievas nebėra man tolimas, o artimas, kuris gy-
vena mano širdyje. Artimas tampa ir kiekvienas žmogus, nes Šventoji Dva-
sia yra Meilė, kviečianti mylėti ir priimti kiekvieną.

Popiežius Pranciškus: Jėzus mus moko melstis

Popiežius Pranciškus komentavo Jono Evangelijos skaitinį, kuriam
Jėzus sako: „Ko tik prašysite Tėvą, duos tai jums dėl manęs”. (16, 23–28). Jė-
zus mus moko naujo maldos būdo, – sakė Šventasis Tėvas. Ta nauja mal da –
tai visiškas pasitikėjimas Tėvu, klusnumas Dievui. Jėzaus vardu kreip -
damiesi į Tėvą mes išeiname iš savęs. Jei nesugebame iš savęs išeiti, mūsų
mal da nuobodi, mus vargina, ji yra ne kas kita kaip ateinančios į galvą ir
tuoj pat išnykstančios min tys. Jėzus mums sako, kad malda tik tuomet bus
tikra ir veiksminga, jei išeisime iš savęs. Jei neįstengiame išeiti iš savęs ir
eiti pas brolį, kuriam reikia pagalbos, pas sergantį, vargs tantį, išnaudojamą
žmogų, jei ne su ge bame savęs įveikti ir prisiliesti prie kito žaizdų, niekada
neišmoksi me tikrosios laisvės ir niekada nega lėsime glaustis prie Jėzaus
žaizdų. Išeiti iš savęs  galima dviem būdais: glaustis prie Jėzaus žaizdų ir
tvars tyti brolių ir seserų žaizdas. Tokį kelią Jėzus mums rodo mokydamas
mus maldos, – sakė popiežius Pran ciškus.

Ketvirtoji gegužės savaitė

Gegužės 20 d.
– 1944 m. gimė Jonas Vaitkus – žymus

lietuvių teatro ir kino režisierius, teatro pe-
dagogas. 

– 1806 m. gimė John Stuart Mill – britų
filosofas, politikos ekonomistas ir parla-
mento narys, įtakingas XIX a. liberalizmo bei
utilitarizmo teoretikas ir propaguotojas (m.
1873 m.).

– 1882 m. gimė Sigrid Undset – viena
iškiliausių norvegų rašytojų, 1928 m. apdo-
vanota Nobelio literatūros premija (mirė
1949 m.).

Gegužės 21 d.
– 1939 m. atidaryta Kauno sporto halė.
– 1563 m. mirė Martynas Mažvydas –

pirmosios lietuviškos knygos autorius, pro-
testantų kunigas (gimė 1510 m.).

– 1986 m. mirė Juozas Grušas – žymus
XX a. antros pusės lietuvių dramaturgas, pro-
zininkas, vertėjas, eseistas bei kultūros vei-
kėjas (gimė 1901 m.).

– 1993 m. Vilniuje mirė Vytautas
Landsbergis-Žemkalnis (palaidotas Petra-
šiūnų kapinėse) – inžinierius architektas.
1941 m. Lietuvos laikinosios vyriausybės ko-
munalinio ūkio ministras. 1944 m. išvyko į
Vokietiją, 1949–1959 m. gyveno Australijoje.
1959 m. sugrįžo į Lietuvą. Suprojektavo:
Kūno kultūros rūmus, „Pieno centro” rūmus
Kaune, Kauno apskr. savivaldybės rūmus, pa-
minklą Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui
(Lenkijoje), Mokesčių rūmus Brisbene (Aust-
ralija) ir kt. (Gimė 1893 m. Linkavičiuose, Pa-

kruojo vls.).
– 1471 m. gimė Albrecht Dürer – vo-

kiečių tapytojas, grafikas bei matematikas.
Vienas iškiliausių Vokietijos menininkų, gra-
viūros meistrų (mirė 1528 m.).

Gegužės 22 d.
– 1950 m. mirė Augustinas Janulaitis

– teisės istorikas, teisėjas, publicistas, litera-
tūros istorikas, politinis veikėjas (gimė 1878
m.).

– 1996 m. mirė Juozas Kapočius – lei-
dėjas, spaustuvininkas (gimė 1907 m.). Bos-
ton išleido „Lietuvių enciklopediją” (37 t.). 

– 1813 m. gimė Richard Wagner – žy-
mus vokiečių kompozitorius, muzikos te-
oretikas ir eseistas. Vienas didžiausių vokie-

čių romantinės operos kūrėjų. Buvo Drez-
deno operos dirigentas. Sukūrė 13 operų
(vadinamų muzikinėmis dramomis): „Skra-
jojantis olandas”,  „Tanhoizeris”,  „Lohengri-
nas” ir kt. Joms būdinga mitologinė (legen-
dinė) tematika, stiprių charakterių veikėjai,
spalvingi gamtos paveikslai. Parašė knygų
istorijos, muzikos, teatro ir kitais klausimais.
(Mirė 1883 m.).

Gegužės 23 d.
– 1953 m. per 48 valandas Lietuvoje su-

imta ir išvežta beveik 37,000 valstiečių, atsi-
sakiusių stoti į kolūkius.

– 1915 m. gimė Juozas Girnius – filo-
sofas egzistencialistas, JAV išeivijos kultūros
ir visuomenės veikėjas, Ateitininkų federaci-
jos vadovas (mirė 1994 m.).

– 1946 m. mirė Martynas Jankus – Ma-
žosios Lietuvos visuomenės veikėjas, publi-
cistas, spaustuvininkas, vienas „Aušros” lei-
dėjų (gimė 1858 m.).

– 1707 m. gimė Carl Linnaeus – švedų
gamtininkas, mokslinės sistematikos kūrė-
jas (mirė 1778 m.).

– 1373 m. mirė šv. Brigita – Katalikų
bažnyčios šventoji (šventė – spalio 8 d.), Šve-
dijos, Europos ir keleivių globėja (gimė 1303
m.).

Gegužės 24 d.
– 1987 m. mirė Juozas Kreivėnas – pe-

dagogas, vargonininkas, chorvedys, muzi-
kologas (gimė 1912 m.).

– 1941 m. gimė Bob Dylan – JAV daini-
ninkas, dainų autorius, poetas ir dailininkas. 

– 1543 m. mirė Mikołaj Kopernik –
lenkų astronomas, matematikas ir ekono-
mistas, paskelbęs heliocentrinę Saulės sis-
temos teoriją. Knygoje „Apie dangaus sferų
sukimąsi” išdėstyta teorija, teigianti, kad
Žemė sukasi aplink Saulę, paneigė tuo metu
vyravusią geocentrinę teoriją, jog Žemė yra
Visatos centras. M. Kopernik heliocentrinę
teoriją vėliau plėtojo J. Kepler ir G. Galilei.
(Gimė 1473 m.).

– 1974 m. mirė Edward Kennedy
„Duke” Ellington – amerikiečių džiazo kom-
pozitorius, pianistas ir orkestro vadovas
(gimė 1899 m.).

Gegužės 25 d.
– 1908 m. gimė Zenonas Ivinskis – is-

torikas, LKMA akademikas (mirė 1971 m.).

Gegužės 26 d.
– 1920 m. gimė Pilypas Žukauskas-

narutis – inžinierius, ateitininkas, 1941 m.
birželio sukilimo ir antinacinės rezistencijos
dalyvis.

– 1920 m. gimė Stasys Baranauskas-
Baras – lietuvių dainininkas (tenoras), JAV
Lietuvių Bendruomenės veikėjas (mirė 2006
m.).

Mikolaj Kopernik.                                       

,,Pieno centro” rūmai.                                        

R. Wagner opera „Skrajojantis olandas” .

Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodė-
mes, tiems jos bus atleistos... (Jn 20, 23)



licininkas jaudinosi be reikalo.
Įkvėpti pirmosios kelionės dalies

įspūdžių, subrandinome mintį papil-
dyti mūsų kelionės planus ir „prasi-
nešti” per Route 1 kelią, kuris drie-
kiasi palei Ramiojo vandenyno pa-
krantę ir jungia du Vakarų pakrantės
didmiesčius: San Franciską ir angelų
miestą Los Andželą bei garsėja pa-
čiais įspūdingiausiais vaizdais. Žino-
jau anksčiau apie Route 1 egzistavimą,
žinojau, kad norėčiau kada nors juo
važiuoti, tačiau net nesvajojau šios
kelionės metu važiuoti šiuo įspūdingu
keliu. 

Dabar buvo aišku, kad mes taip
padarysime, ir buvo nuostabu suvokti,
kad mūsų kelionės karūną papuoš dar
vienas įspūdingas perlas

Rašant šį dienoraštį, per televizo-
rių nuskambėjo specialus praneši-
mas, kad jei naktį tęsis lietus, Tulsos
apylinkėse bus paskelbtas potvynio
pavojus... Tad greičiau iš tų lietingųjų
Vidurio Amerikos Valstijų į holivudiš -
ką Vakarų pakrantę...

NETIKĖTA PAŽINTIS SU 
NAVAHO INDĖNE

Mes Tulsos mieste, Oklahomos
valstijoje – per naktį neįvyko jokių ne-
sklandumų, kieme radome sveikus
motociklus, ačiū Dievui, vietinio po-
licininko liūdnos pranašystės neišsi-
pildė. 

DŽESIO DŽEIMSO 
(JESSE JAMES) PLĖŠIKO DVASIA
IR ŠIUOLAIKINIAI OKLAHOMOS

NUSIKALTĖLIAI

Startavome iš motelio šalia Sent
Luiso ir nusprendėme šiandien
pasiekti savo kelionės dienos

distancijos rekordą. Įvažiavome į 44-
ąjį greitkelį ir pasileidome į vakarus.
Sutarėme, kad būtinai aplankysime
vieną žymią vietą, esančią greta Route
66 – Meramec Caverns stalaktitų olas,
kurios pagarsėjo tuo, kad jose slaps-
tėsi garsiausias prieškario Amerikos
plėšikas Džesis Džeimsas. Jis įsimin-
tinas tuo, kad įvykdė didžiausią visų
laikų traukinio apiplėšimą, po kurio
kartu su grobiu ir bendrininkais
dingo. Tik vėliau paaiškėjo, kad ši
linksma ir turtinga kompanija visą li-
kusį gyvenimą slapstėsi minėtose
olose. Ne šiaip sau slapstėsi, o gana
linksmai leido laiką. Oloje įrengtame
muziejuje daugybė nuo laiko apdūlė-
jusių nuotraukų, kuriose matyti pa-
šėlusių vakarėlių vaizdai: muzikan-
tai, prašmatnios damos ir savimi pa-
tenkinti gangsteriai. Ką gi, tikslų
būna visokių – šie vyrukai tiksliai ži-
nojo, ko nori, ir jiems tai pavyko – li-
kusį gyvenimą jie pasirinko džiaug-
tis savo darbo vaisiais ir daugiau nie-
kur nesirodyti.

Apsidairę ir pajutę nemirtingą
Džesio Džeimso dvasią, įlėkėme į 44-
ąjį greitkelį ir, mėgaudamiesi kaitria
vidurio vakarų Amerikos saule, su-
kome mylias į vakarus, Kanzaso vals
tijos link, kad pasimėgautume viena
įspūdingiausių Route 66 atkarpų – 13
mylių ilgio ruožu, einančiu per Kan-
zaso valstijos kampą. Kelionių gidai,
kuriuose rašoma, kad šią atkarpą
ypač verta aplankyti, – visiškai tei-
sūs: tik įvažiavę, sustojome kokio 100
metų senumo degalinėje, kurioje prie
langelio dirbo tokio pat amžiaus mo-
čiutė. Silverijus, mūsų naftos pramo-
nės ekspertas, patvirtino, kad degali-
nėje naudojamos technologijos iš tik-
rųjų siekia ledynmečio laikotarpį. 

Nepaisydami mus užklupusios di-
džiulės liūties, judėjome toliau se-
nuoju keliu ir privažiavome įspūdin-
giausią iki šiol matytą vietą – žmonių
ir dievų pamirštą Kanzaso valstijos
Galeno miestelį. Buvo aiškiai matyti,
kad nors jau keli dešimtmečiai žmo-
nės nebekeliauja senuoju keliu, o nau-
dojasi platesniais ir tiesesniais greit-
keliais – šio miestelio gyventojai atsi-
sakė paklusti niūriai realybei ir iki
šių laikų išlaikė senąją Route 66 dva-
sią: seni kelio ženklai, seni amerikie-
tiški automobiliai ir piešiniai ant
namų sienų, sena asfalto danga, pro
kurią vietomis prasikalę žolės stiebe-
liai. Nors pylė lietus, pasijutom lyg
Disnėjaus filmuko Ratai (angl. Cars)
filmavimo aikštelėje. 

Iš apleisto miestelio vėl išvažia-
vome į 44-ąjį greitkelį ir toliau sukome
Oklahomos valstijos link. Sutemo ir
be perstojo pylė lietus – prisipažinsiu,
šį vakarą praėjau ekstremalaus mo-
tovairavimo mokyklą: tamsa, lietaus
lašai ant šalmo stiklo, nepažįstamos
vietos, milžinišku greičiu pro šalį le-
kiantys sunkvežimiai ir būtinybė
šimtu procentų koncentruotis į kelio
ženklus bei kryptis. 

Kai važiuoti toliau nebebuvo įma-
noma, apie 22 val. sustojome Tulsos
miesto (Oklahoma) priemiestyje ir iš-
sirinkome vieną iš keliolikos šalia
esančių motelių. Rekordą jau pasie -
kėme, nes nuvažiavome 400 mylių. 

Kai tik sustojome prie vieno kuk-
laus moteliuko, netruko prisistatyti

policijos automobilis, kurio vairuoto-
jas, mandagiai pasiteiravęs, ar mums
nereikia pagalbos, rekomendavo pasi-
rinkti geresnį rajoną nakvynei, nes
šiame vyrauja narkotikų prekeiviai,
dažni susišaudymai ir apskritai su-
pratom, kad jam būtų ramiau, jei nak-
votume ne jo apylinkėje. Kadangi to-
liau važiuoti nebeturėjome noro – ap-
sistojome gretimame motelyje, kurio
iškaba buvo švariausia ir švietė gra-
žiausiai. Juodaodė administratorė nu-
ramino, kad būsime saugūs, ir ranka

parodė į visą parą budintį maždaug
70-ies metų amžiaus vienos rankos ne-
turintį apsaugos darbuotoją. Padėtis
atrodė ganėtinai ironiška, tačiau nu-
sprendėme, kad reikia išbandyti viską
– surakinome motociklus grandine,
susirinkome visus vertingus daiktus
ir apsigyvenome savo kambarėlyje.
Jei ryt vakare vėl rašysime dieno-
raštį, vadinasi, gerasis Oklahomos po-

Svajonės link
vienos įkvepiančios kelionės istorija

DARIUS ČIBONIS
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VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

REAL ESTATE

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
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, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti ir
perku mišką. Apmokėjimas per ban ką.
Sandorį galima atlikti Lie tuvoje ir JAV. 

Rolandas, tel. +370-616-93194

Bus daugiau
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Migracija ir religija – 2
Religijos ir migracijos problemų svarstybos abejose Atlanto pusėse 

KRISTINA ŪSAITĖ

Lietuvių tautinės katalikų bažnyčios tyrimai

Antroji konferencijos dalis buvo skirta VDU
Lie tuvių išeivijos instituto vykdomo projekto
„Lietuvių tauti nė katalikų bažnyčia: etnoreliginis
tapatumas išeivijoje” atliekamų tyri mų pristaty-
mui. Šiame projekte dir banti įvairių mokslo sri-
čių (istorijos, sociologijos, teologijos) tyrėjų ko -
man da siekia ištirti ir akademinei bei plačiajai
visuomenei pristatyti Lietuvių tautinės katalikų
bažnyčios (LTKB) istoriją nuo jos įsikūrimo XX a.
pradžioje JAV iki dabar, ištirti skirtingų generaci-
jų LTKB narių etnoreliginio tapatumo bruožus,
įver tinti LTKB vietą bendrame tapatybės išsaugo-
jimo diasporoje kontekste. Šiuo metu projektas
vyk domas keletu krypčių: 1) teorinių prieigų pa -
ieškos (aiškinantis priklausomybės religi nėms
bendruomenėms ir tautinio tapatumo išlaikymo
diasporoje ryšį); 2) atliekant istorinį LTKB tyrimą
bei 3) atliekant sociologinį šiandieninės LTKB
bendruomenės narių etnore li ginio tapatumo tyri-
mą.

Projekto tikslo ir uždavinių įgy vendinimui
buvo surengta dviejų savaičių trukmės mokslinė
ekspedicija į JAV, Scranton mieste, Pennsyl vania,
vis dar veikiančią LTKB Dievo Apvaizdos parapi-
ją. Šiuo metu projektinės grupės nariai rengia
mokslinių straipsnių rinkinį garso ir vaizdo me -
džiagos pagrindu pa rem tą dokumentinį filmą.
Pro jekto daly viai tikisi, jog šio projekto metu at -
liktų tyrimų ir sukauptų duomenų pagrindu bus
galimi tolimesni lietuvių išeivijos istorijos, tapa -
tu mo ty rimai, ypač susiję su XIX a. antrosios pu -
sės – XX a. pirmosios pusės lietuvių emigracijos
ban gos istorija ir pa veldu.

Antrąją konferencijos dalį su pra nešimu apie
lietuvių diasporos etnoreliginio tapatumo raidą
pra dėjo VDU Lietuvių išeivijos instituto mokslo
darbuotoja dr. Ilona Strumic kienė. Jos nuomone,
klausimai, susiję su tautinio tapatumo išsaugoji-
mo bei tautinio tapatumo kaita, yra svarbūs ir
tėvynėje (taip vadinamoje gimtojoje, namų šaly-
je), o taip pat ir už šalies ribų, diasporoje. Šiuos
klau simus kelia ir pavieniai asmenys, ir visuome-
ninės organizacijos, ir valsty binės institucijos.
Ypač jautriai į tautinio tapatumo išsaugojimo
svars tymus reaguoja  išeivijos atstovai. Prelegen -
tė pažymėjo, kad religijos vie tos migracijos proce-
suose tyrimai yra labai „jauni” – religija kaip
svar bus faktorius, paaiškinantis migran tų tikėji-
mą ir elgesį, sistemingai pra dėtas tyrinėti tik XX
a. 9 dešimtmetyje. 

Sąvoka etnoreliginis tapatumas – apima du
dėmenis – tautinio identiteto ir religinio identite-
to jungtį bei šios jungties skleidžiamą bendrą
ener giją. Žvelgiant iš laiko perspektyvos galima
pastebėti, kad etninis tapatumas yra trapesnis,
nykstantis, tuo tarpu religinis yra pastovesnis,
mažiau kintantis dėmuo. Dažnu atveju etninis ir
religinis tapatumas veikia vienas ki tą papildyda-
mi, sustiprinančiai. Ta čiau galimos situacijos, kai
šie tapatumo dėmenys ima tarpusavyje varžytis.
Nepaisant šios grėsmės so ciologinis etnoreliginio
tapatumo konstruktas tampa aktualus tiek moks-
lininkams, tiek išeivijos politikos formuotojams.

Pranešimą apie etnoreliginio tapatumo raidą skaitė dr. Ilona Strumickienė.                           Alvydo Vaitkevičiaus nuotr.

I. Strumickienė pastebėjo, jog skirtingų emigraci-
jos bangų ir kartų identitetas ir etnoreliginis tapa-
tumas taip pat skiriasi: jei XIX a. pab. – XX a. pr.
migrantams būdingas paviršutiniškas savo tikėji-
mo žinojimas, bet tuo pačiu prisirišimas prie gim-
tojo krašto socialinių struktūrų – bažnyčios, para-
pijos, taip pat tradicijų, tai DP emigrantų bangos
religija kitokia – intelektuali, sąmoninga, pa brė -
žianti tautiškumą. Tuo tarpu šiuo laikinės emig -
ran tų bangos religija skiriasi nuo ankstesniųjų
emigra cijos bangų atstovų religinių nuosta tų: jam
būdingas asmeninis ryšys su Dievu, šeimos santy-
kis su religija ir to santykio bendruomeniniai ry -
šiai atliekant katalikiškas pareigas. 

Pasak mokslininkės, menkas re liginis sąmo-
ningumas XIX a. pab. – XX a. pr. tarp lietuvių emig-
rantų lė mė stiprias antiklerikalizmo, kairių jų po -
zicijas JAV ir Pietų Amerikos lietuvių kolonijose.
Vienu metu lietuviai pagal tautybę buvo netgi pir-
mieji Amerikos komunistų partijos gretose. Šiame
kontekste gali būti aiškinamas lietuvių tautinės
ka tali kų bažnyčios fenomenas. Greta šitų reiški-
nių grynorių (pirmosios emigracinės bangos) ats -
tovams katalikybė buvo ypač svarbi asmeninio ir
socialinio gyvenimo sritis, angaža vu si lietuvius
emigrantus tautiškai, prisidėjusi prie laipsniškos
integracijos į gyvenamosios šalies gyvenimą. Šios
emigracijos bangos atstovų katalikybė dažnu atve-
ju buvo suvokiama kaip neatsiejama lietuviškumo
dalis, savotiška duotybė, o nukrypimas nuo katali-
kybės į kitas konfesijas griežtai kritikuotas, o tuo
pačiu patvirtintas katalikybės vaidmuo moder-
niai na cionalinei tautai. 

Vertindama šiuolaikinių mig ran tų religinį
tapatumą I. Strumickienė pastebėjo, kad naujieji
emigrantai iš Lietuvos nėra jau tokie religingi ir
kitokia religijos samprata dažnai yra įvardinama
kaip pagrindinis arba pirminis kitoniškumas nuo
ankstesnių diasporos bangų. Mokslininkė taip pat
aiškino etnoreliginio tapatumo sąvokos vartojimo
svarbą ir at kreipė dėmesį tiek į tyrėjo, tiek į ti ria -
mojo objekto sampratą apie tai, kas yra tautinis
identitetas ir kas yra re liginis identitetas, kokie
kriterijai keliami tautiniam identitetui api bū -
dinti, ir kokie religinei tapatybei nustatyti. Šiuo

atveju, kriterijų  skalė
svy ruotų nuo imperaty-
vių reika la vimų kalbėti
lietuviškai ir būti ak ty -
viais religinių bendruo-
menių na riais iki pa -
pras to tapatinimosi su
lietuvių kilme ir religi-
nių tradicijų žinojimu. 

Apibendrindama sa -
vo pranešimą I. Stru -
mic kienė pažymėjo, jog
lietuvių etnoreliginio
ta patumo raidą nu lėmė
keletas faktorių: dažnai
parale liai egzistuojan-
tys ir dažnai tarpu -

savyje mažai sąlyčio taškų turinčios skirtingos
diasporos bangų kultūros, o taip pat natūrali ant-
rosios ir kitų emigracijos bangų kartų integracija
į gyvenamojo krašto aplinką, asimiliacija. Tad jei
pirmosios emigracijos bangos kartose tautinis ir
religinis tapatumas užėmė daugmaž lygiaver tes
pozicijas, tai vėlesnėse kartose i ma dominuoti reli-
ginis tapatumas.

Po daugiau teorinio pobūdžio etnoreliginio
tapatumo tyrimus pristačiusios I. Strumickienės
pranešimo susirinkusiems kalbėjo religijotyri nin -
kas, VDU Katalikų teologijos fakulteto docentas dr.
Artūras Gric kevičius. Jis savo pranešime pristatė
lietuvių tautinės katalikų bažnyčios liturgijos,
dog matikos, ekleziologijos ir apologetikos bruo-
žus. Pažymėjęs mokslinio tyrimo klausimų, lie -
čian čių katalikų tapatybės aspektą, svarbą, jis
trum pai pristatė metodologi nius tyrimo pavojus.
Prelegentas pa brėžė, jog dėl visos eilės veiksnių –
liberaliosios ir tautinės ideologijų įtakų, skirtingų
kultūrinių bagažų, taip pat nevienalaikio atsiradi-
mo, tautinių bažnyčių raida nėra ta pati. Pavyz -
džiui, nors lietuvių ir lenkų tau tinės bažnyčios ir
kilme, ir ypatingai organizaciškai susijusios, ta -
čiau tirti lietuvių tautinės katalikų bažny čios
klausimus, ypatingai religinius aspektus, remian-
tis analogijomis yra rizikinga vien todėl, kad tos
religinės grupės atsirado nevisiškai dėl tų pa čių
priežasčių, ne visiškai tuo pačiu laiku ir įtakoja-
mos skirtingai jau mi nėtųjų veiksnių – kultūrinio
bagažo ir t. t. Padėtį sunkina ir tai, jog daugelis te -
mos šaltinių nėra skelbti: yra tik mišiolas ir paski-
ri kunigų straipsniai, knygelės, kurie, išskyrus
mi šiolą, esti daugiau populiaraus, publicistinio
lygmens veikalai. Todėl viską išaiškinti remiantis
tokiais šaltiniais yra keblu, o šios tautinės religi-
nės grupės archyviniai dokumentai kol kas nėra
prieinami.

Pasak A. Grickevičiaus, lietuvių tautinė kata-
likų bažnyčia nors ir atsiskyrusi nuo Romos kata-
likų baž nyčios perėmė pastarosios liturginę tradi-
ciją. Šios tautinės bažnyčios atsiradimo laikotar-
piu, XX a. pra džio je katalikai naudojo po Tridento
su si rinkimo sudarytą ir 1957 m. pa tvirtintą Eu -
ropos mišiolą, kuris buvo privalomas visoms vys-
kupijoms, ne turėjusios savo daugiau nei 200 metų
senumo mišiolų. Vienas pagrindinių šios tautinės
religinės bendruomenės bruožų – perėjimas prie
lie tuvių li turginės kalbos. 1931 m. buvo pa skelbtas
šios bendruomenės lietuviškasis mišiolas, kurį
spau dai pa rengė kunigas Mykolas Valadka. Tik
gerokai vėliau, lietuvių tautinės ka talikų bažny-
čios saulėlydžio metu (1990 m.), šiai bažnyčiai da -
rantis nebe lietuviakalbei, iš lenkų tautinės kata-
likų bažnyčios buvo perimtas angliškas mišiolas. 

Kitas liturginis ypatumas – šventųjų Mišių
pra dinis aktas arba dėkojimas ir pašlovinimas,
vadinamoji prefakcija. Jis susietas su tautos šven-
tėmis, yra pabrėžiama Lietuvos ir lietuvių tauti-
nės bažnyčios svarba ir pranašumas, skirtingai
nuo Romos mišiolo, kuriame nėra pabrėžtas ša lies
ar krašto išskirtinumas. Skiriasi šventųjų MišiųKonferencijos dalyviai.
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,,DRAUGĄ” galite užsisakyti ir internete 

Jonas Spurgis, gyvenantis Chi ca go, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

kanono pagrindinės dalies koncekra-
cinė malda už baž nyčią. Prelegento
teigimu, lietuvių tautinė katalikų
bažnyčia daugiau dė mesio skyrė ben-
druomenei, kiek vienam nariui, o ne
hierarchijai. Tai – bažnytinės vyres-
nybės neigimo netiesioginė priemo-
nė. Dar vienas liturginis skirtumas –
aukojimo ir aukų koncekracija ir
liturginio ka lendoriaus nesutapimai
(remiamasi anglišku Amerikos len -
kų tautinės katalikų bažnyčios litur-
giniu kalendoriumi). Kitas ypa tin -
ges nis skirtumas – Dievo žodžio klau-
symas kaip sakramentinių galių
veiksmas. Trum pai kalbėdamas apie
šios lietuvių tautinės katalikų bažny-
čios dogmatikos ir ekleziologijos
bruo  žus A. Grickevičius teigė, jog
dar 1931 m. pa skelbtas tikėjimo išpa-
žinimas yra kiek sutrumpintas, o
baž nyčios ekle ziologinės nuostatos
yra gan prieštaringos.

Antrojoje konferencijos dalyje
susirinkusieji turėjo progą išgirsti ir
šių metų kovo mėn. pabaigoje – ba -
landžio mėnesio pradžioje į ekspedi-
ciją Srantone (Pensilvanijos valstija,
JAV) vykusių istorikų dr. Giedrės
Milerytės ir Arūno Antanaičio bei
so ciologės Ingridos Celešiūtės įspū -
džius, susipažinti su lauko tyrimų
me džiaga. Pirmoji pranešimą skai-
čiusi dr. G. Milerytė trumpai pristatė
lietuvių tautinės katalikų bažnyčios
struktūrą ir veiklos principus. Isto -
rikės pranešime nemažai vietos buvo
skirta lietuvių ir lenkų tautinių baž-
nyčių dialogo klausimams. Prele gen -
tė, apibendrindama lauko tyrimo me -
tu surinktus duomenis,  pabrėžė iš -
ties fenomenalią situaciją, kai nepa-
isant įvairiausių lietuvių ir lenkų
konfliktų tiek išeivijoje, tiek krašte,
šios Bažnyčios rė muose atskirtis nū -
dienos emigracijoje tiesiog neįsivaiz-
duojama. 

Konferencijoje kalbėjusi sociolo-
gijos doktorantė I. Celešiū tė, pasi-
telkdama ekspedicijos Scran ton me -
tu atliktų interviu ir stebėji mų duo-
menis, atskleidė lietuvių tau tinės ka -
talikų bažnyčios išgyvenimo nūdie-
noje strategijas. Pasak tyrėjos, Scran -
ton tiesiogiai atspindi religi nių ir
kul tūrinių bendruomenių įvai rovę.
Kalbėdama apie lietuvių tauti nės ka -
talikų bažnyčios ypatumus I. Cele -
šiū tė pažymėjo, kad jos santykis tarp
aš ir kito atsispindėjo dar steigiantis
šiai bažnyčiai. Jos kalbinti pašneko-
vai  konfliktus su kitų bažnyčių ats -
tovais atsimena ir apie juos kalba, o
jų tapatumas konstruotas per skirtu-
mus nuo Romos katalikų. Pasak jos
kal bintų Bažnyčios steigėjų anūkų,
pastarieji pajuto savotišką paleng vė -
ji mą, kai bažnyčioje lietuvių kalbą
pa mažu pakeitė anglų kalba. 

Dabartiniu laikotarpiu lietuvių

tau tinė katalikų bažnyčia išgyvena
saulėlydį. Tiesa, parapija gerokai su -
aktyvėjo jos vadovu tapus kunigui
Walter Placek. Yra išlikęs parapijos
branduolys (per religines šventes
baž nyčia sulaukia apie 60 žmonių),
kurį sudaro parapijos steigėjų Aukš -
čiūnų šeima, kurios palikuonys vie ti -
nių įvardijami kaip tikri lietuviai,
nors ir nekalba lietuviškai. Kaip pag -
rindines šios bažnyčios išgyvenimo
strategijas prelegentė įvardijo akty-
vią moterų veiklą bažnyčios ko mi -
tete, rengiamus sendaikčių turgus,
padedančius surinkti didžiąją dalį
baž nyčios išlaikymui reikalingų lė -
šų, o taip pat pokylius ir įvairius pie-
tus bažnyčios rėmėjams, drau gams
bei bandymą per patrauklius užsi-
ėmimus vaikams pritraukti ir jų
tėvus. Apibendrindama savo tyrimą
I. Celešiūtė pažymėjo, jog šiuo metu
Scranton veikianti lietuvių tautinė
katalikų bažnyčios Dievo Apvaizdos
parapija geriausiai liudija kaip, et ni -
niam tapatumui nunykus, lieka tik
religinis tapatumas. Jos teigimu, šio
tyrimo objektas labiau primena etni -
nę bendriją, kur vyrauja liberali poli-
tika, taikomasi prie bendruomenės
na rių poreikių.

Konferencijos pabaigoje istori -
kas Arūnas Antanaitis pasidalino su -
manymais apie planuojamą doku-
mentinį filmą apie Lietuvių tautinę
katalikų bažnyčią. Pranešėjas pažy -
mėjo, jog ekspedicijos Scranton metu
nufilmuota apie 5 val. p. p. vaizdo me -
džia gos, kurią sudaro bažnytinių
apei gų, apklaustųjų  pokalbių ir jų
gy  venamosios aplinkos vaizdai. Pla -
nuojama sumontuoti 30–40 minučių
trukmės dokumentinį filmą, kuria-
me bus dvi pagrindinės dalys – istori-
nė, kurioje bus atskleista parapijos
at si radimo istorija, santykis su Ro -
mos katalikų bažnyčia ir šiandienos
aktualijos, remiantis ekspedicijos
me tu kal bintųjų  pateikta medžiaga.

Nors konferencija nesutraukė
didelio besidominčiųjų skaičiaus, vis
tik ji buvo tikrai naudinga ir įdomi.
Tą liudija po kiekvieno pranešimo
salėje kylančios rankos su aibe klau-
simų ir pastebėjimų, neretai persi-
keldavusių į pertraukėles prie kavos
ar arbatos puodelio. Konferenciją
vai nikavo išties gausios ir kokybiš-
kos diskusijos, kurių metu pasidalin-
ta nuomonė mis ir patarimais jau
minėtam VDU Lietuvių išeivijos ins-
tituto vykdomam projektui „Lietu -
vių tautinė ka talikų bažnyčia: etno-
religinis tapatumas išeivijoje”. Ši
kon ferencija dar syk patvirtino, jog
emigracijos ir religijos tema aktuali,
tyrinėtina įvai riais įvairiais, o disku-
sijose, po kalbiuose ir moksliniuose
pasiginčijimuose iškeltos mintys
įkvėps tolimesniems tyrinėjimams.

Lietuvos istorijos instituto vyr. mokslo darbuotoja dr. Regina Laukaitytė ir prof. Egidijus
Aleksandravičius.                                                                               Alvydo Vaitkevičiaus nuotr.

Balandžio 13 d. mirties angelas užpūtė Suvalkijos lygumų dukros Ja-
ninos Domeikaitės-Šalnienės gy vy bės žvakutę. Šeima prarado myli -
mą mamą, močiutę ir promočiutę, o mes praradome brangią draugę

ir pavyzdingą visuomenės narę.
Gimusi pasiturinčio, pavyzdingo ūkininko šeimoje, dėl smulkaus su -

dėjimo vadinama Janyte, ji pasi žy mėjo taikiu būdu, pareigingumu, darbš-
tumu, vaišingumu, visada laikėsi duoto žodžio. Joje nebuvo dvilypumo.

Vos baigusi Šakių gimnaziją, Janytė su tėvais  nuo sovietų okupa ci jos
pasitraukė į Vokietiją. Iš prigim ties apdova nota gražiu koloratū ri niu sop-
ranu, Vokietijoje ji lavino bal są pas operos solistę Vincę Jonuškai tę ir Han-
delio konservatorijoje Miun chene. JAV dainavimą studijavo East man mu-
zikos mokykloje Rochester, NY, taip pat Čikagoje  – Northwestern univer-
sitete. Koncertavo Čikagoje, Juno Beach, Miami, St. Petersburg, FL, Kana-
doje, Rochester. 1971 m. „Dai navos” ansamblio pastatyme – Br. Budriūno
operetėje „Sidabrinė diena” sukūrė Joanos vaidmenį.

Pažinojau Janytę nuo ankstyvos jaunystės, bet geriausiai pažinau, kai
J. ir J. Šalnos ir mes 1972 metais apsigy ve nome Juno Beach, FL, kad pra -
leistume čia šaltus žiemos mėnesius. Tuo metu Juno Beach būrėsi daugiau
pen sininkų, o su jais atsirado visuo me ninė, kultūrinė veikla (BALF’as, Liet.
kultūros muziejus, Lietuvos Duk terų draugija). Kai šventėms reikėjo prog-
ramos, Janina dainavo, kai Lietuvos Dukterų draugija ruošė madų parodas,
kad sukeltų pelną neturtingiems Lietuvos vaikučiams sušelpti, Janina de-
monstravo rūbus, kai tik buvo ruošiamos vaišės, Janytė kepė pyragus. Kai
buvo Stanley Bal zeko, Jr. – Garbės konsulo – inauguracija, sužinojome, kad
dalyvaus Islan dijos ambasadorius ir daug ame rikiečių – garbės svečių,
Janytė, ne pra šyta, pasisiūlė iškepti „žagarė lių”, kad svečiai galėtų pasi-
vaišinti lietuvišku skanėstu. Mes visomis išgalėmis stengėmės parodyti
kitatau čiams, kad yra toks kraštas Lietuva, yra tokie lietuviai, kad jie turi
savo  kultūrą, savo didingą istoriją.

Išauginus sūnus – advokatą Vytą ir med. gydytoją Joną, su kaupu pa -
vyzdingai atlikus visus žemiškus įsipareigojimus, išsaugojusi kilnias lie -
tuvybės ir šeimos tradicijas, sūnaus Jono šeimos globoje, ji nelauktai atsi-
skyrė su šiuo pasauliu. Janina palaidota  balandžio 23 d. Šv. Kazi miero ka-
pinėse, šalia savo mylimo vyro dr. Jono Šalnos.

Ilsėkis ramybėje, brangioji drau ge.

Rimgailė Jonynaitė-Zotovienė

Jau daugiau nebegrįš

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

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

Remkime Draugo fondą

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

www.draugofondas.org

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org
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� JAV LB Socialinių reikalų skyrius
Le mont maloniai kviečia gegužės 22 d.,
trečiadienį, 1 val. p. p. atvykti į filmų
po pietę. Filmai ro domi PLC skai tykloje,
šalia Bo čių menės.

� Gegužės 25 d. Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje (Lemont) 8 val. r.
šv. Mišių metu melsimės už prelatą
Igną Urboną, minint jo mirties meti-
nes.  Po Mišių misijos prieangyje – ka-
vutė.  Tą pačią dieną 12 val. p. p. Šv.
Kazimiero kapinėse vyks a. a. I. Urbono
paminklo pašventinimas.  Visi laukiami
ir kviečiami.

� Lietuvių Tautinėse kapinėse (8201
S. Kean Ave., Justice, IL 60458) mi -
rusiųjų pagerbimo iškilmės vyks ge gu -
žės 26 d., sekmadienį, 11 val. r. Kvie -
čiame visus dalyvauti šiose apei gose.
Tel. pasiteirauti: 708-4598-0638. 

� Šv. Kazimiero kapinių Sklypų sa vi -
ninkų draugija praneša, kad šiemet prie
kapinių Steigėjų paminklo Šv. Kazi mie -
ro kapinėse tradicinės mirusiųjų pa -
gerbimo iškilmės neįvyks. Kviečiame
da lyvauti bendrose pamal dose, kurias
ruošia kapinių admi nistracija. Tel. pa -
si teirauti: 773-581-7554.

� Sekmadienį, birželio 2 d. Pa saulio
lietuvių centre (14911 127th St., Le-
mont, IL) vyks ateitininkų šventė. Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje 9 val. r. šv.
Mišios, 10 val. r. šventė didžio jo je sa-
lėje, o 12 val. p. p. šventė tęsis gegu-
žine Ateitininkų namuose. Visi kvie-
čiami. Norintys prisidėti prie tal kos,
prašomi pranešti Pranutei Do mans -
kienei el. paštu: fld85@ aol.com arba
tel. 708-712-7112.

� Sekmadienį, birželio 2 d., 12 val.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje isto -
rikė, Signatarų namų vadovė Meilė
Peikš tenienė papasakos apie Vilniuje
esančius Sigantarų namus-muziejų ir
skaitys paskaitą ,,1918 m. vasario 16-
sios Akto publikacija: istorinių žinių
šaltinis”. Įėjimas: 5 dol., muziejaus na-
riams – nemokamai. Muziejaus adre-

sas: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago.
Tel. pasiteirauti: 773-582-6500. Mu-
ziejaus internetinė svetainė: www.bal-
zekasmuseum.org

� Lietuvos vaikų glo bos būrelis ,,Sau   -
lutė” visus maloniai kvie čia į nuo tai -
kingą koncertą sekmadienį, birželio 30
d., 12:30 val. p. p., kuris vyks Pa sau -
lio lietuvių centro (14911 127 th St.,
Le mont, IL) didžio joje salėje. Progra -
moje – dainininkai Lo reta Ja nu levičiūtė
ir Algirdas Motuza.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Birželio 8 d. 4 val. p. p. DeKovend
Park (6631S. University Blvd, Centen-
nial, CO) B aikštelėje kartu švęsime
Tėvo dieną. Žaisime, spor tuo sime, daly -
vau si me įvairiau siuo se kon kursuose.
Kviečia me dalyvauti. Dau giau informa-
cijos suteiks Narimantas Gruzdys el.
paštu naras23@comcast. net

� Jaunųjų ateitininkų sąjungos sto -
vykla vyks Dainavoje, Michigan, nuo
bir  želio 30 d. iki liepos 9 d. Registra -
ci ja  in ternetu: http://javjas.org/

� Kviečiame 13–35 metų jaunuolius
ir jaunuoles dalyvauti Pasaulio jaunimo
die nose Brazilijoje. Liepos 17 d. – su -
si  pa žinimas, šv. Mišios, ati da rymas.
Liepos 18 d. – lanky simės San tos pajū -
ry je, kalnų šventovėje, kavos mu ziejuje,
dalyvausime šv. Mi šiose, vyks atstovų
pasitarimai. Liepos 19 d. – susipažini -
mas su Sao Paulo miestu, aplankysime
Futbolo muziejų, vyks Vigilija. Liepos
20 d. – ,,Litua nica” stovykloje poilsiau -
si  me. Liepos 21 d. – šv. Mišios, at si -
svei kinimas. Daugiau informacijos ra si -
te ,,Face book” – BLJS arba gausite el.
paštu: bljsbrazilija@ gmail.com

� Rugpjūčio 5–17 dienomis centras
,,Lingua Lituanica” maloniai kviečia į
Vai kų vasaros kursus, kurie vyks Gedi -
mino pr. 26, Vilniuje. Daugiau infor ma -
cijos tinklalapyje www.lingualit.lt arba
el. paštu: info@ lingualit.lt

RENgINIAI RYTINĖjE PAKRANTĖjE 

� 2013 Electric City Couture Fa shion
Show, kuris vyksta GE Theatre at Proc -
tors (432 State Street, Schenec tady,
NY 12305) gegužės 24 d. 8 val. v.
vyks madų paroda ,,Baltas korsetas ir
go tikinis sijonas”, kur tarp kitų kūrėjų
sa vo darbus rodys ir lietuvių kilmės  di-
zainerė Vilma Mare. Daugiau informaci -
jos rasi te tin klalapyje: info@electric
citycoutu re. com

� Gegužės 27 d. 7:30 val. v. Car ne -
gie Music Hall (881 7th Ave., New
York, NY 10019) koncertuos ,,Ame -
rican Pro tege Piano and String Compe -
ti tion” pir mos vietos laimėtojos Kris-
tina Budvytytė (Šilutė) ir Adelė Dauno -
ravi čiūtė (Klaipė da). 

� JAV LB New York apygardos me ti -
nis su važiavimas įvyks birželio 1 d.,
šeš ta die nį, 10 val. r. Apreiškimo para -
pijos apa tinėje salėje (259 N 5th St.,
Brook lyn, NY 11211). Kviečiame vi sus
daly vauti! Daugiau informacijos tel.
516-353-1229.

� JAV LB Centrinio NJ Lietuvių Ben -
d ruomenė  birželio 22 d. Estų namuose
(4 Cross St. & Veterans Hwy., Jackson,
NJ 08527) rengia Jonines. Daugiau
in  for macijos tinklalapyje: lietuviska
bend ri ja@yahoo.com arba tel. 848-
992-4222 (Rasa). Šventės metu vyks
mugė. Prekeivius kviečiame registruotis
adresu crolit@optonline.com arba
skam binti tel. 732-531-1513 (Vida). 

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

� Philadelphia Art Alliance (PAA) (251
S. 18th St., Philadelphia, PA 19103)
iki rugpjūčio 18 d. vyksta Lietuvos teks -
ti li ninkų paroda, suruošta bendra dar -
biau jant su Vilniaus dailės akademija.
Paro dą PAA galima apžiūrėti antradie-
niais – pen k tadieniais nuo 11 val. r. iki
5 val. p. p.; šeštadieniais ir sekmadie-
niais – nuo 12 val. p. p. iki 5 val. p. p.

Gegužės 11 d. Mundelein kunigų seminarijoje dvejų metų programos ,,Certificate
Of studies in lay leadership” pažymėjimas buvo įteiktas seselei Laimutei Kabišaitytei. 

Iš kairės: ses. Laimutė, ses. Judita ir Mundelein kunigų seminarijos rektorius/prezi-
dentas kun. Robert Barron.                                                                  Dainos Čyvienės nuotr.

Baigėsi mokslo metai JAV lituanistinėse mokyklose. Daugumoje jų paskutinius
šeš tadienius vyko įvairiausios šventės, buvo pristatomi paskutiniai prabėgusių mokslo
metų projektai. Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos (Los Angeles, CA) 6 klasės moki-
niai, mokytoja Danguolė Varnienė (III eilėje pirma iš dešinės) ir dailininkas Rolandas
Kiaulevičius (III eilėje antras iš kairės) džiaugiasi gražiu darbo projektu ,,Sportas”. 

Inos Petokienės nuotr. 

Gegužės 19 d.
Incarnation Church

(5757 W. 127 St.,  Palos Heights, IL) 
vyko šv. Mišios 

kun. dr. Jurgio Šarausko
kunigystės 40-mečiui paminėti. 

Mišiose dalyvavo 
vyskupas Kęstutis Kėvalas, 

specialiai atvykęs į šias 
iškilmes iš Lietuvos. 

Prelatas J. Šarauskas, 
buvęs Lipniūno ateitininkų 

kuopos dvasios tėvas, 
ir vyskupas K. Kėvalas

antradienį, 
gegužės 21 d. 7 val. v.  

svečiuosis 
Ateitininkų namuose. 

Kviečiame atvykti į susitikimą.

Prelatas Jurgis Šarauskas yra daug  tal-
kinęs Lietuvos katalikų Bažnyčiai. Šiuo
metu aptarnauja Incarnation parapiją.

incarnationcatholic.com nuotr.


