
XIV PLJS Kongreso 
dalyviai kurs stiprų 
pasaulio lietuvių jaunimo
tinklą

2012-ųjų metų vasarą, Pasau-
lio lietuvių jaunimo sąjunga
(PLJS: www.pljs.org) surenge itin
sėkmingą Pasaulio lietuvių jau-
nimo susitikimą (www.pljs2012.lt),
į kurį susirinko per 3,000. dalyvių
iš daugiau nei 30 pasaulio šalių.
Jaunimas, politikai, verslininkai,
mokslininkai ir kultūros atstovai
iš Lietuvos ir užsienio diskutavo,
dalinosi patirtimi, bendravo bei
kvietė drauge kurti Pasaulio Lie-
tuvą.

Šių metų liepos 1–14 dienomis
visų lietuvių jaunimo organizacijų
užsienyje atstovai kviečiami į XIV
PLJS Kongresą, kurio šūkis ,,Pa-
žink Pasaulio Lietuvą”. – 3 psl.
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TV ekrane 
neišvysime, bet... – 14 psl.

Gyvenimas, paskirtas 
brolio kūrybai – 9 psl.
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Sekmadienį visame pasaulyje 
vyks Švč. Sakramento adoracija

Roma/Vilnius (ELTA) – Birželio 2 dieną, sekmadienį, šven-
čiant Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, viso pasaulio vyskupijų
katedrose rengiama vienos valandos trukmės Švenčiausiojo Sak-
ramento adoracija. 

Popiežiaus Pranciškaus vadovaujama adoracija šv. Petro ba-
zilikoje ir vyskupų visame pasaulyje vadovaujamos adoracijos jų
katedrose prasidės 17 val. Romos laiku (18 val. Lietuvos laiku)
Adoracijos pradžia Jungtinėse Amerikos Valstijose: Rytiniame
pakraštyje – 11 val. r. Vidurio – 10 val. r., Ramiojo vandenyno pa-
kraštyje – 8 val. r. – 2 psl. 

Kaunas – Š. m. birželio 28–30 d. Kaune vyks didžiausias katalikiš-
kas jaunimo renginys „Lietuvos jaunimo dienos 2013” (LJD), kuriame
tikimasi sulaukti 10,000 dalyvių. Gegužės 25–26 dienomis, Kauno die-
nose senamiestyje šurmuliavo LJD savanoriai, kurie pradės mokytis ir
ruoštis jaunimo šventei.  – 3 psl.

500 savanorių ruošiasi Jaunimo dienoms

Laura Vaišvilaitės nuotr.



Mes, Lietuvos tradicinių religinių bendrijų
atstovai, nuolatos rėmėme ir remiame pa-
stangas pasinaudojant visomis teisinėje

valstybėje deramomis priemonėmis saugoti ir ginti
prasidėjusią žmogaus gyvybę. Kiekviena žmogiška
gyvybė yra didžiulė brangintina dovana, kuriai turi
būti leista išvysti pasaulio šviesą, kad ir kokie sun-
kumai ar abejonės pasitaikytų.

Suprantame, kad žmogaus gyvybės apsauga
tam tikrais atvejais gali kelti nelengvai išspren-
džiamas dilemas. Tačiau tai nėra priežastis prarasti
ryžtą labiau ginti gyvybę, kaip ir sunkūs pasirin-
kimai kitose gyvenimo srityse negali motyvuoti at-
sisakymo siekti gėrio. Kartais diskusijose dėl negi-
musios gyvybės apsaugos bandoma sugretinti skir-

tingos svarbos vertybes bei teises, taip sukuriant ta-
riamos pasirinkimų pusiausvyros įspūdį. Vis dėlto,
pavyzdžiui, privatumas kaip teisėta bei saugotina
vertybė, neprilygsta gyvybės vertei. Teisė į priva-
tumą nėra pakankama ir moraliniu požiūriu patei-
sinama priežastis atimti žmogaus gyvybę. Lemiamu
argumentu apsisprendžiant dėl negimusios gyvybės
negali būti laikomas ir teiginys, jog jos apsauga pa-
žeidžia teisę į asmens fizinio vientisumo gerbimą.
Užsimezgusi gyvybė yra ne moters organas, bet ge-
netiškai unikalus žmogaus embrionas, kuris, kai
jam nesutrukdoma augti ir vystytis, tampa sava-
rankišku asmeniu. Todėl nėštumo nutraukimas vi-
suomet yra gyvybės atėmimas konkrečiam žmogui.

Žmogaus gyvybės apsauga yra nelygstamos mo-

ralinės svarbos uždavinys, peržengiantis tautų, re-
ligijų, pasaulėžiūrų, ideologijų, partinės priklauso-
mybės ribas. Todėl palaikome siekius suteikti kuo
didesnę apsaugą žmogaus gyvybei nuo pat jos pra-
sidėjimo momento ir raginame visus geros valios
politikus, visuomenininkus ir kitus piliečius prisi-
dėti prie šių pastangų.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios
Vyskupas Mindaugas Sabutis

Vilniaus ir Lietuvos Stačiatikių 
Arkivyskupas Inokentijus
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Tikėjimo metų pasaulinę Šven-
čiausiojo Sakramento adoraciją Vati-
kane pristatęs arkivyskupas Rino Fi-
sichella sakė, kad tai bus pirmas tokio
masto renginys Bažnyčios istorijoje, o
adoracijos tema – ,,Vienas Viešpats,
vienas tikėjimas”. 

Jos metu 
Šventasis Tėvas prašo melstis: 

1. „Už Bažnyčią, pasklidusią po
visą pasaulį ir šią dieną susivienijusią
adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą.
Viešpats ją tepadaro vis labiau klus-
nią savo Žodžiui, kad ji pasaulio aki-
vaizdoje būtų be „jokios dėmės nei
raukšlės, nei nieko tokio, bet šventa ir
nesutepta” (plg. Ef  5,27). Jos ištikimo
skelbimo dėka teskamba išganingasis
Žodis, nešantis gailestingumą ir žadi-
nantis meilę, kuri atskleidžia tikrąją
skausmo ir kančios prasmę, grąžina
džiaugsmą ir ramybę.”

2. „Už tuos, kurie įvairiuose pa-
saulio kraštuose kenčia naują ver-
gystę, yra tapę karų, prekybos žmo-
nėmis, narkotikų platinimo, vergiško
darbo aukomis; už smurtą kenčian-
čius vaikus ir moteris. Jų tylų
šauksmą teišgirsta Bažnyčia; pakėlusi
akis į nukryžiuotąjį Kristų, ji teneuž-
miršta daugybės brolių ir seserų, ken-
čiančių smurtą. Už visus, kuriuos sle-
gia ekonominiai sunkumai, visų
pirma už bedarbius, benamius, kali-
nius ir atstumtuosius. Bažnyčios
malda ir artimo meilės darbai juos te-
paguodžia ir tesustiprina jų viltį, te-
suteikia jėgų ir drąsos ginti asmens
orumą.”

Šioje Tikėjimo metų maldoje da-
lyvaus ne tik vyskupijos, bet ir para-
pijos, vienuolių bendruomenės, taip
pat katalikų pasauliečių organizaci-
jos. Į Popiežiškosios naujosios evan-
gelizacijos tarybos iniciatyvą atsiliepė
tūkstančiai vyskupijų ir vietinių ben-
druomenių. 

Lietuvos Katalikų,  Evangelikų Liuteronų ir Stačiatikių Bažnyčių atstovų 

PAREIŠKIMAS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS

Vaikai niekada neatsimins materialių dalykų,
kuriais juos aprūpinote, tačiau jie visuomet
atmins, kad juos mylėjote. – Richard L. Evans

Vasara prasideda gražia švente.
1949 metais Tarptautinėje mo-
terų federacijos sesijoje buvo

įteisinta Birželio 1-oji – Tarptautinė
vaikų gynimo diena, o pirmą kartą ji
paminėta 1950 metais. Ši diena šven-
čiama tiek Europoje, tiek Lietuvoje
(negirdėjau, kad ją švęstų Amerikoje).
Tai diena, primenanti visuomenei
apie būtinybę saugoti ir globoti vaikų
teises. Sakoma: ,,Vaikai – pasaulio gė-
lės”. Tad ir rūpintis jais reikėtų, kaip
gėlėmis. Deja, būna visaip. Ir čia
kalbu ne tik apie smurtą prieš vaikus,
ar dar kokius negražius dalykus. Kar-
tais net ir labai mylintys tėvai nesu-
pranta, kad vaikams reikia ne mate-
rialių dalykų, o tėvų dėmesio ir glo-
bos. Daug metų dirbant lituanistinėje
mokykloje ne kartą teko skaityti
vaikų rašinius apie tai, kad jie turi
viską – kompiuterius, naujausius te-
lefonus, tačiau dažnas jų gailisi, kad
retai mato sunkiai dirbančius tėvus,
kiti su ilgesiu laukia kelionės į Lie-
tuvą, kur galės susitikti su savo mo-
čiutėmis. Tik įsiklausykime į jų žo-
džius: ,,Mano mama išverda labai
daug lietuviškų skanumynų: cepe-
linų, koldūnų, skrylių ir košės. Lietu-
voje gyvena mano močiutė ir ji mėgsta
kepti. Bet negalvokite, kad tik mama
ir močiutė labai skaniai gali pavai-

šinti. Mano tėtis iškepa šašlykus, bet
ne bet kokius šašlykus, o labai ska-
nius, labai sultingus ir minkštus šaš-
lykus”; ,,Man labai patinka krepšinis,
nes mano mama ir tėtis žaidžia krep-
šinį”; ,, Svarbiausia – ne namų gro-
žis, dydis, o atmosfera, žmonės, su ku-
riais gyveni. Didžiulę reikšmę turi ši-
luma, bendravimas. Negaliu įsivaiz-
duoti nieko geresnio, kaip grįžimo iš
kelionės namo”; ,,Namai be šeimos –
tai tik tuščia erdvė (...) Aš labai dė-
kinga savo mamytei, tėčiui, broliui,
močiutėms ir seneliui. Jie man visada
padės sunkią minutę. Namai – tai
vieta, kurioje prasideda visi atsimini-
mai su šiais nuostabiais žmonėmis.
Būna gerų ir blogų dienų, bet vis dėlto
šeimoje visi vienas kitam atleis už blo-
gumus”; ,,Seneliai žino įdomių isto-
rijų iš praeities. Vaikams labai įdomu,
kaip jų seneliai gyveno, kaip viskas at-
rodė. Seneliams taip pati įdomu, kaip
jų anūkai gyvena ir kaip jiems se-
kasi.” Tai ištraukos iš Čikagos litua-
nistinės mokyklos mokinių rašinių.
Gražu, tiesa? Pasirodo reikia tiek ne-
daug – namų šilumos, pasikalbėjimo,
galvelės paglostymo ir... skanių ma-
mos ar močiutės keptų blynų. Tad te-
lydi visus vaikučius  tik švelnūs tėve-
lių, senelių žodžiai, tik saulėtos
draugų šypsenos, tik raminantys pra-
eivių žvilgsniai... Teauga jie sveiki ir
laimingi, apglėbti jaukios ir jautrios
tėvelių, gimtųjų namų šilumos.

Laima Apanavičienė

Sekmadienį visame pasaulyje 
vyks Švč. Sakramento adoracija

Laimos Penekaitės nuotr.

Atkelta iš 1 psl.

Su pirmąja vasaros diena
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Mokymų metu savanoriams bus
pristatytos LJD ir jų istorija, savano-
rystės principai, taip pat aptariama
skirtinga savanorių veikla, jiems ten-
kanti atsakomybė.

„Lietuvos jaunimo dienos – nėra
tik mažos organizatorių grupės suor-
ganizuotas masinis renginys jauni-
mui su linksma ir patrauklia prog-
rama, – aiškina LJD savanorių veiklą
koordinuojantis Mantas Kuraitis. –
Šventės esmę ir autentiškumą suku-
ria patys jauni žmonės bendraudami
ir be jokio atlygio padėdami vienas ki-
tam. LJD savanoriai yra ypač svar-
būs, o jų indėlis – būti ne žiūrovais,
bet liudyti ir dalintis savo tikėjimo
džiaugsmu. Todėl Lietuvos Jaunimo
dienos organizuojamos savanoriškos
iniciatyvos principu, viskas pada-
roma savanorių rankomis ir širdimis.
Tikimės, kad tokia jaunimo veikla plė-
sis ir bus pastebima ne tik šios šven-
tės metu.”

Mokymuose taip pat didelis dė-

mesys bus skiriamas šių metų LJD
himnui ir jo judesių, sukurtų pagal
gestų kalbą, mokymuisi. Būtent sava-
noriai pagelbės šventės dalyviams,
kai himną reikės atlikti su judesiu.
LJD himnas pirmą kartą atliktas pra-
ėjusį šeštadienį Šv. Jurgio bažnyčioje
maldos už Kauną metu. Jį atliko spe-
cialiai Lietuvos jaunimo dienoms su-
sibūręs liturginis LJD choras, daly-
vaujant evangelizacinei bendruome-
nei „Naujoji Sandora”.

Lietuvos jaunimo dienos – tai kas
trejus metus vykstantis krikščioniško
jaunimo renginys, kurio ištakomis ga-
lima laikyti susitikimą su popiežiumi
Jonu Pauliumi II, kai jis lankėsi Lie-
tuvoje 1993 metais. Su jaunimu jis su-
sitiko Kaune Dariaus ir Girėno sta-
dione.

Registracija į „Lietuvos jaunimo
dienas 2013” ir daugiau informacijos:
www.jaunimodienos.lt.

Lina Vaitiekūnaitė

Sąjūdžio įkūrimo 25-mečiui – naujos monetos 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos bankas Sąjūdžio įkūrimo 25-mečiui pami-
nėti gegužės 31-ąją į apyvartą išleido 50 ir 25 litų kolekcines (progines)
monetas (iš serijos „Lietuvos nepriklausomybės kelias”).

Tą pačią dieną Vilniuje prie skulptūros „Laisvės kelias” surengtas šių
monetų pristatymas.

25 litų nominalo moneta išleidžiama pirmąkart. Be to, pastarajai
monetai nukaldinti pirmąkart naudojamas 4 metalų (vario, cinko, aliumi-
nio ir alavo) lydinys, vadinamasis šiaurės auksas. 

Abi monetos išskirtinės ir tuo, kad jos spalvotos – ant jų puikuojasi
lietuviška trispalvė. 

Monetas kaldina UAB Lietuvos monetų kalykla. 50 litų monetos tira-
žas – 4,000 vienetų, 25 litų – 25,000. vienetų. 

Ilgą istoriją ir tradicijas turintis
Pasaulio lietuvių jaunimo kongre-
sas (PLJK: www.kongresas2013.org)
nuo 1962 metų vyksta kas 3–4 metus
vis kitame Pasaulio žemyne. Pa-
grindiniai Kongreso tikslai yra ne
tik skatinti ir stiprinti ryšius tarp
lietuvių jaunimo organizacijų, bet
ir užtvirtinti ryšį su Lietuva bei
įkvėpti jaunimą tapti dar aktyves-
niais lietuvių bendruomenės na-
riais. Išnagrinėjus kas labiausiai
rūpi jauniems žmonėms, buvo nu-
spręsta, jog šio Kongreso tikslas bus
suburti Pasaulio Lietuvių jaunimą
naujiems siekiams atrasti.

Šio, svarbiausio PLJS renginio
metu, bus nustatytos organizacijos
veiklos gairės bei išrinkta nauja PLJS
valdyba, kuri ateinančius ketverius
metus dirbs organizacijos vystymo ir
veiklos plėtimo labui. Kongreso prog-
rama tradiciškai susideda iš trijų da-
lių: studijų dienų, kultūrinės progra-
mos ir stovyklos. Paskutinio Kong-
reso, vykusio Lotynų Amerikoje,
metu PLJK organizavimo konkursą
laimėjusi Jungtinės Karalystės lietu-
vių jaunimo sajunga jau dabar būsi-
mus dalyvius vilioja įspūdingu prog-
ramos turiniu bei padeda šalių dele-
gacijoms ruoštis studijų dienų prog-
ramai.

Šiais metais JAV delegacijoje bus
10 narių iš įvairių Amerikos vietovių.
Grupę sudaro: Matas Anužis (Detroit),
Monika Bernotas (Boston), Aistis
Juška (Boston), Giedrė Kazlauskaitė
(Čikaga), Mykolas Marcinkevičius
(Los Angeles), Tomas Narbutas (Los
Angeles), Vikoras Paulius (New Jer-
sey), Vija Underytė (Čikaga), Sirvy-
das Vėbra (Connecticut), ir Aistė Ža-
lepūga (Florida).

PLJK 2013 prasidės Londone,
Jungtinėje Karalystėje, kur ką tik at-
vykęs lietuvių jaunimas dalyvaus iš-
kilmingoje Kongreso atidarymo va-
karienėje. Kongreso dalyviai bus pa-
kviesti į Lietuvos Ambasados Lon-
done renginius, skirtus Lietuvos pir-
mininkavimui Europos Sąjungos Ta-
rybai. Tikimasi, jog šių priėmimų ir
vakarienės metu dalyviai užmegs pir-
mąsias pažintis ir pasiruoš tolimes-
niam Kongreso darbui. 

Susipažinę su Jungtinės Karalys-
tės sostine, dalyviai išvyks į istorinę
lietuvių bendruomenės sodybą ,,Head-
ley Park”, kur vyks svarbiausia Kong-
reso dalis – studijų dienos. Jų metu
lietuvių jaunimas turės galimybę iš-
girsti žinomų Lietuvos žmonių pra-
nešimus, dalyvaus įvairiose diskusi-
jose, seminaruose, kūrybinėse dirb-
tuvėse ir rinks naują PLJS valdybą.
Studijų dienų metu vyks diskusijos
apie lietuvybės išsaugojimą, ryšio su
Lietuva palaikymą, užsienio lietuvių
aktyvinimą, jaunimo organizacijų

profesionalumo didinimą. Kongreso
dalyviai taip pat ieškos būdų šiuolai-
kinių technologijų pritaikymui są-
jungų veiklos projektuose bei nuo-
seklios komunikacijos kūrimui tarp
40 aktyviai veikiančių lietuvių jau-
nimo sąjungų pasaulyje. 

Kultūrinės programos metu daly-
viai turės galimybę susipažinti su
Jungtine Karalyste, kurioje viena di-
džiausių lietuvių jaunimo bendruo-
menių JKLJS savo veiklą tęsia jau
daugiau nei septynerius metus. Pir-
miausia Kongreso dalyviams bus pri-
statyta senovinė šalies dalis, vienas
seniausių miestų – Bath. Vėliau jie su-
sipažins su klasikine šalies dalimi –
Oksford, kurį pristatys šio miesto lie-
tuvių studentų bendruomenė. Kelio-
nės po Jungtinę Karalystę pabaigoje
dalyviai aplankys ir populiariąją ša-
lies dalį – Brighton miestą, kuriame
galės pasimėgauti paplūdimio ku-
rorto teikiamais malonumais, atsipa-
laiduoti po įtemptų studijų dienų ir
pasiruošti kelionei į Lietuvą, kurioje
vyksiantys renginiai užbaigs Kong-
reso programą. 

Lietuvoje dalyviams bus surengta
pažintinės kelionės po Trakus ir Vil-
nių bei poilsinė programa Prienų ra-
jone esančiame Visuomenės harmo-
nizavimo parke. Pailsėję dalyviai to-
liau tęs ir plėtos bendradarbiavimą su
Lietuvos valstybinėmis institucijo-
mis, verslu ir įvairiomis pelno nesie-
kiančiomis bei jaunimo organizacijo-
mis. 

Kongreso programą užbaigs kon-
ferencija su verslo, mokslo, kultūros
ir politikos atstovais. Kongreso daly-
viai kalbės apie užsienio lietuvių ir
ypač jaunimo indėlį kuriant Lietuvos
įvaizdį pasaulyje, lietuvybės išlai-
kymo svarbą ir investicijų į Lietuvą
pritraukimą.

Norintys prisijungti prie XIV Pa-
saulio lietuvių jaunimo kongreso ar
prie PLJS veiklos, gali kreiptis į
Giedrę Kazlauskaitę: Giedre@pljs.org.  

Greta Ščeponavičiūtė ir 
Rūta Freitakaitė

Atkelta iš 1 psl.

Atkelta iš 1 psl.

500 savanorių ruošiasi Jaunimo dienoms

LB–ELTA nuotr.

Orland Park 
14701 Ravinia Ave.

Orland Park, IL 60462                       

Chicago
6162 Archer Ave
Chicago, IL 60638                                   

Lemont
12261 Archer Ave.
Lemont, IL 60439

Building Personal
Banking 
Relationships!®®

www.firstpersonalbank.net

XIV PLJS Kongreso dalyviai kurs stiprų pa-
saulio lietuvių jaunimo tinklą

Marijos Stanulytės nuotr.
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Lemont, IL

TELKINIAI

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Per metinį visuotinį narių susi rin  kimą yra ap-
tariami kiekvienos organizacijos nuveikti
darbai bei atei ties planai. Lietuvos Dukterų

draugijos (LDD) metinis narių su si rin kimas įvyko
gegužės 19 d., PLC, Lemont. Atvyko nemažai narių
– daugiausia senieji šios organizacijos nariai, nors
buvo ir keletas  naujai įsijungusių. Gaila, kad mes
vis dar ne sulaukiame didesnio naujų atstovų dė-
mesio, naujų jėgų ir šviesių idėjų iš naujos emigra-
cijos bangos. Visos or ganizacijos silpsta ir sunku
burti atei ties planus, kai griūna organiza cijų pa-
matai. LDD valdyba vis dėlto pasipildė naujomis, la-
bai darbščio mis ir energingomis narėmis. Tai vi ce -
pir mininkė Gražina Kazėnienė, sek  re torė dr. Alma
Markuvienė ir iž di nin kė Zita Svarienė. Viliamės,
kad į mūsų organizaciją pritrauksime ir daugiau
naujų narių. Juk nieko nėra tauresnio kaip atiduoti
dalelę savęs labdaros darbams, išreikšti save ge -
rumu kitiems, ištiesti pagalbos ranką tam, kam jos
šiandien labiausiai rei kia. Dar XVII amžiuje, Isaac
New ton suformulavo tris dėsnius, iš ku rių vie nas
teigia, jog veiksmas lygus ato veiksmiui. Nors pa-
starasis buvo tai komas klasikinėje mechanikoje, ta-
čiau ši taisyklė galioja ir kasdie niniame gyvenime:
kiekvienas mū sų pa sirinkimas duoda tam tikrą re-
zultatą – blogas darbas iššauks blogį, ge ras darbas
– atneš gėrį ir džiaugsmą. Tad Lietuvos Dukterų
draugijos tiks las – padėti visiems, kam rei kalinga
pagalba, nešti gėrį ir džiaugsmą.

Prieš prasidedant susirinkimui visi galėjo pa-
sivaišinti kavute ir val dybos narių suruoštomis vai-
šėmis. 

Metinį susirinkimą pradėjo LDD pirmininkė
Irena Grigaitienė. Pa svei kinusi susirinkusiuosius
ir padė kojusi už dalyvavimą, pirmininkė pirmiau-
siai pakvietė Gražiną Kazė nienę sukalbėti maldą.
Šią maldą, ku rios žodžiai išreiškia tiesų organiza -
cijos kelią, atjautą kitiems ir pa si ti kė jimą Dievo
malone, yra parašiusios sesės.

Pirm. Irena Grigaitienė paprašė visų tylos mi-
nute pagerbti amžinybėn išėjusias mūsų seses, už
kurias ryte buvo atnašaujamos šv. Mišios.

Praėjusių metų metinio narių su sirinkimo pro-
tokolą perskaitė valdybos sekretorė Alma Marku-
vienė. Pro tokolas buvo priimtas vienbalsiai, be pa-
taisymų. 

Negalėjus susirinkime dalyvauti valdybos iždi-
ninkei Zitai Svarienei,  pranešimą perskaitė vice -
pirmi ninkė Gražina Kazėnienė. Kad atvykusieji ge-
riau  susipa žintų su organizacijos finansine pa -
dėtimi, ant stalų buvo išdėliotos  pra nešimo kopijos. 

Revizijos komisijos pirmininkė Genutė Trei-
nienė pranešė, kad Revi zijos komisija (narės: Irena
Drau ge lienė ir Vida Kosmo nienė), patikrinu si LDD
iždininkės Zitos Svarienės ve damas iždo knygas,
rado, kad jos ve   damos tvarkingai ir išreiškė padė ką
už sąžiningą ir atsakingai vykdo mą darbą.

LDD pirmininkės Irenos Grigaitienės žodis

Gyvename laikotarpyje, kuriame nesiskaitoma
su Dievo duota gyvybe. Kasdien matome ir girdime
įvairius nusikaltimus: mokyklose žūsta ne kal ti vai-
kai, gatvėse – susišaudymai, pade damos bombos ir
žūsta nekalti žmo nės. Skriaudžiami vaikai ir senu -
kai. Tiesiog nežmoniškai kankina mi gy vulėliai, ku-
rie nekaltom akim žiūri į žmogų. Kodėl taip daroma?
Aš neži nau!

Tačiau gerai žinau, ką Lietuvos Dukterų drau-
gija jau 54 metus tiesia pagalbos ranką vargstan-
čiam. Tarp tų kasdieninių žiau rumų Lietuvos Duk-
terų draugija kukliai dirba kilnų labdaros darbą.
Per tiek metų daug sušelpta, daug kam padėta, daug
paguostų, gal net pralinksmintų. Nesam pajėgios
atitai syti pasaulį, bet galime  nors maža švie sos ki-
birkštėlę uždegti temstančioje patalpoje.

Šiais metais mūsų valdybos na rės patyrė daug
asmeninių  ir šeimos išgyvenimų, tačiau dirbome
kiek ga lėjome. Labdaros veiklai, visuome ni niam
darbui reikia atiduoti tiek jėgų, kiek turi.

Į amžinybę išlydėjome visuo me nininką, il ga -

Lietuvos Dukterų draugijos metinė veikla

metį „Margučio” radijo vedėją Pet rą Petrutį. Jis
savo jėgas ati davė Lie tu vių Bendruomenei, vi suo -
meninei veiklai. Tūkstančio dole rių auka su šel pė -
me nuo viesulo  „San dy” nu ken tėjusius lietuvius
ryti niame Amerikos pakraštyje, aukomis remiame
Suvalkų trikampyje gyvenančius lietuvius. Valdy-
bos narės ap lanko senatvės palaužtus ar susirgu-
sius lie tuvius, buvusias mūsų akty vias se ses. Sten-
giamės pa dėti kuo gali me. 

Mūsų pradėtas vaikš tynių vajus  vyksta sklan-
džiai. Jau išsiuntėme siuntinius į Varėną, Plun gę,
Marijampolę, vargdienėms sese lėms į Kybartus, Ši -
luvą, Ukmergę, Kau ną, Želvą (Uk mer gės rajonas).
Mūsų siuntiniuose – iš vaikšty nės drabužiai. Jau
paruoštas vienas siuntinys, ku rį siųsime į „Cari -
tas” globojamus se ne lių namus. Tai didelė pagalba
se niems, sunkiai  vaikštantiems žmo nėms. Siunčia -
me ten, kur labiausiai reikia – neapsiriboja me ke-
liais cent rais ar keliomis vieto vėmis. Valdyba
gauna daug laiškų su prašymais ir padėkomis. Po-
sėdžių me tu valdybos narės aptaria gautus laiškus
ir nusprendžia, kam mūsų pagalba labiausiai rei-
kalinga.

Kol mūsų labdaros draugija turės rėmėjų, tol
dirbsime toliau. Dėkoja me visiems už aukas, pali-
kimus, už mi rusių atminimui skirtas aukas.

Ateities planai

Ruošiame iškilmingus metinius „Rudens pie-
tus”. Tai mūsų lėšų telkimo renginys, kuris vyks
rugsėjo 8 d. 12:30 val.  p. p. PLC, Lemont.

Toliau tęsiame vaikštynių vajų. Mielai jas  pri-
imame. Jas galite prista  tyti į  misijos bei PLC raš-
tines. Ne už mirškite nurodyti, kam skiriate vaikš -
tynę.

Per Atvelykį suruošėme tortų ir pyragų išpar-
davimą. Šis renginys mums pasisekė ir atnešė
pelno.

Labai reikėtų įsteigti internetinį mūsų draugi-
jos tinklalapį. Apie mū sų veiklą besiteiraujantys
amerikie čiai galėtų  susipažinti su mumis tiesio-
giai. Ieškosime žmogaus, kuris galėtų mums tokį
tinklalapį sukurti.

Tikiuosi šiais metais nuvykti į Lie tuvą ir ap-
lankyti kelias vietoves, kurioms labiausiai reika-
linga mūsų parama.

Žadame ir toliau tęsti mūsų labda ros darbus,
eiti tuo geru, Dievo nu rodytu keliu, padėti kitiems
ir dalelę savęs paaukoti kitu labui.

Dėkojame už aukas. Jūsų nuošir džios aukos
valdybą jaudina ir kartu įkvepia toliau tęsti labda-
ros darbą.

Mūsų valdybos sudėtis:

Irena Grigaitienė – pirmininkė. Jau ketveri me-
tai vadovauja šiai kilniai organizacijai. Demokra-
tijoje va dai turi keistis – ateiti nauji, atnešdami

naujas mintis, naują įkvėpimą, naują požiūrį. Me-
tai po metų vado vaujant tiems patiems žmonėms,
de mokratija virsta diktatūra, kuri Lie tuvos Duk-
terų draugijai nėra priimtina. Taigi, šiais metais, su
jūsų prita rimu, perduodu pirmininkės pa rei gas
jaunai, gabiai, organizacinia me darbe įgudusiai
Marytei Reka šienei. Ji sutiko šias pareigas perimti
ir ves ti organizaciją tuo pačiu kilniu keliu. Gaila,
kad šiandien ji negalėjo čia da lyvauti, nes išvyko į
New Or leans uni  versiteto baigimo iškilmes.

Gražina Kazėnienė – vicepir mi nin kė. Tai
darbš ti, gabi, energinga, tvarkinga ir su šypsena at-
liekanti kiekvieną darbą moteris.

Alma Markuvienė – sekretorė. Pareigos, kurios
per kiekvieną posėdį bei susirinkimą reikalauja
visapu siš ko dėmesio. Alma šias pareigas atlie ka
puikiai.

Zita Svarienė – iždininkė. Nese niai įsitraukusi
į valdybą, jau pasižy mėjo darbštumu, pareigin-
gumu ir tvar kingumu.

Milita Lauraitienė –  daug metų vedusi socialinį
skyrių, šiais metais atsistatydino. Dėkojame jai už
ilgus metus gerai atliekamas pareigas.

Aldona Rukuižienė – ryšininkė, labai reika-
linga veiklai. Ji susisiekia su valdybos narėmis,
priima užsakymus, talkininkauja registruojant. Al-
dona Rukuižienė jau daugelį metų sąžiningai dirba
LDD valdyboje. 

Dangira Budrienė – administrato rė. Kompiute -
ryje veda ir vis atnaujina narių sąra šus. Siunčia
laiškus, atspausdina li pinukus. Iki šiol siun tinėjo
padėkas, užuojautas, mokesčių nurašymo formas.

Milda Jakštienė – atsakinga už specialius pro-
jektus. Paruošia bei iš siunčia vaikštynių ir rūbų
siuntinius į senelių namus. Nuo šių metų perėmė
administratorės pareigas.  

Nijolė Nausėdienė – renginių va dovė/kores pon -
dentė. Šios daug reika lau jančios pareigos yra pui-
kiai atlie kamos.

Kaip matote, mūsų valdyba su sideda iš įvairių
žmonių: įvairių profesijų, įvairaus amžiaus ir įvai-
riu me tu atvykusių į šį kraštą. Tas mums netrukdo
darniai dirbti, o dažnais atvejais, net dar labiau pa-
deda suvokti Lietuvoje gyvenančių žmonių ne-
lengvą padėtį. Tad mielai kviečiami nauji asme-
nys, naujos narės įsijungti į mūsų darnios valdybos
darbus.

* * *

Po LDD valdybos pirmininkės pranešimo,
Irena Grigaitienė sulau kė daugybės klausimų apie
savo pasi traukimą iš pirmininkės pareigų. Ji sakė,
kad nenorėjusi per ilgai užsibū ti ir kad naujoji pir-
mininkė – Marytė Rekašienė – puikiai tęs šios
organiza cijos veiklą. 

Pasibaigus susirinkimui, daly vės  dar ilgai vai-
šinosi, šnekučiavosi ir nesiskubino  namo. 

Grupė LDD valdybos narių (iš k.): N. Nausėdienė, L. Kizlaitienė, M. Lauraitienė, D. Budrienė, A. Rukuižienė, G. Ka zė nie -
nė ir I. Grigaitienė.                                                                                                                                         LDD archyvo nuotr.
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Zyren  (102 kuopa, Detroit, Mi chigan),
už nuopelnus savo kuopai ir Vidurio
centro rajonui sekmadienį, gegužės 26
d., prieš šv. Mišias Šv. An tano lietu-
vių parapijoje bus apdo va nota žyme-
niu.

Buvo pranešta, kad kitas rudens
Vidurio centro regiono suvažiavimas
ir maldos kelionė vyks rugsėjo mė nesį
Carey, OH. Tiksli data bus pra nešta
artimiausiu laiku. Suvažia vi mą ir
maldos kelionę koordinuos 19 kuopa
(Pittsburgh, Pennsylvania), vadovau-
jama Jono Baltraus. Yra nu matyta ap-
lankyti „Basilica and Na tional Shrine
of  Our Lady of  Con so lation”.

Medžio drožėjas Jurgis Mika laus -
kas šių eilučių autorei Lietuvos Vy-
čių organizacijos šimtmečio proga pa-
dovanojo jubiliejinį kryžių su už ra šu
„Lietuvos Vyčiai 1913–2013”. Taip pat
buvo įteikta jo specialiai  pa daryta
juostinė su užrašu „K of  L 100”.        

Posėdis baigtas sukalbėta malda,
Jurgio Mikalausko ir visų dalyvių

Lie tuvos Vyčių himno giedojimu.
Vakarienėje italų restorane da ly -

va vo gražus būrys svečių ir vietinių
Vy čių. Nuotaika buvo pakili ir links -
ma. Buvo malonu pasišnekučiuoti su
se niai  matytais bičiuliais. 

Sekmadienį, gegužės 26 d., Šv. An-
tano parapijos kop lyčioje buvo au -
kojamos savaitgalio užbaigimo šv. Mi -
šios. Lietuvos Vyčių dvasios vadas kle -
 bonas kun. Gintaras Antanas Jo nikas
atnašavo šv. Mišias už gyvus ir miru-
sius Lietuvos Vyčius. Giesmes gie dojo
96-tos kuopos vyčiai iš Day ton, Ohio:
Michael ir Norma Petkus, Elenutė Mi-
kalauskaitė bei Mary Ag nes Mika -
laus kaitė, joms pritarė ir se selė Zosė
Strakšytė ir Juliegha Noru ševi čiūtė.
Mary Agnes Mi kalauskaitė skambino
gitara, o  var  gonais grojo parapijos
var goni ninkas Erik Bak. Savo pa-
moksle kun. G. A. Jonikas sveikino
Lietuvos Vy čius ir džiaugėsi nuosta-
biu šios kilnios organizacijos darbu.
Buvo kalbama Švč. Mergelės Marijos
litanija ir pašventintas jubi liejinis
šimtmečio kryžius. 

Po Mišių vyčiai ir parapijiečiai
susirinko parapijos salėje prieš pie -
čiams. Vidurio centro rajono pirmi -
nin kas Michael Petkus dėkojo 102
kuopai ir Šv. Antano parapijiečiams
už nuo širdų priėmimą ir gausias vai -
šes. Jis palinkėjo visiems geros ke -
lionės. Iki malo naus pasima tymo lie-
pos mėnesį šimtmečio su važiavime
Quincy, Massa chusetts bei rugsėjo mė-
nesį rude ni niame suvažiavime Carey,
Ohio!

Regina Juškaitė-Švobienė – garbės
narė ir ryšių su visuomene komiteto
pir mininkė.

Lietuvos Vyčių Vidurio centro rajono pavasario suvažiavimas
REGINA 

JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Š. m. gegužės 25–26 d. Lietuvos
Vyčių 102 kuopa, veikianti Det-
roit, Michigan prie Šv. Antano

parapijos, globojo paskutinį Lietuvos
Vyčių Vi durio centro rajono pavasa-
rio suvažiavimą. Suvažiavime daly-
vavo 15 vy čių iš trijų kuopų – Dayton,
Ohio, Pittsburgh, Pennsylvania ir Det-
roit, MI. 

Gegužės 25 d., šeštadienį, „Sleep
Inn” viešbučio salėje vyko sąskrydis.
Posėdį atidarė ir jam vadovavo Vidu -
rio centro rajono pirmininkas Mi -
chael Petkus. Invokaciją sukalbėjo
Jur gis Mikalauskas, 96-tos kuopos
Dayton, Ohio narys. Šių eilučių auto -
rė 102-os kuopos vardu pasveikino vi -
sus atvykusius ir palinkėjo gero sa -
vaitgalio, linksmos viešnagės bei sėk-
mingo posėdžio. Protokolo sekretorės,
garbės narės Pranciškos Petkuvienės
ir iždininkės Anne Louise Tucker pra -
nešimai buvo priimti vienbalsiai, be
pataisų.

Michael Petkus ir šių eilučių au -
to rė pranešė apie Lietuvos Vyčių or -
ga nizacijos šimtmečio suvažiavimo
komiteto vykdomus planus.  Lie tuvos
Vyčių organizacijos šimtmečio jubi -
lie jaus suvažiavimas vyks 2013 m. lie -
pos 25–28 d.,  Naujosios Anglijos ra jo -
ne, netoli Boston-Quincy, Mas s a -
chusetts. Suvažiavimą  rengti numa -
toma „Marriott” viešbutyje. Tiems na   -
riams, kurie atvažiuos anksčiau ar pa-
siliks po suvažiavimo, numatoma su-
ruošti kelias išvykas laivu ir eks kur -
sijas po žymias Boston vietoves, o taip
pat alaus daryklas.

Šv. Kazimiero gildijos apygardos
atstovė, garbės narė Pranciška Pet ku -

vienė  skaitė pranešimą, gautą iš gar -
bės nario ir šio padalinio komiteto
pir mininko Jono Mankaus.  

Apygardos ryšių su visuomene
ats tovė, garbės narė R. Juškaitė-Švo -
bienė papasakojo apie savo veiklą.   

Lietuvos Vyčių fondo atstovė, gar -
 bės narė Lee Moore pranešė, kad vyks
metinis rašinių konkursas. Šis pada-
linys taip pat nusprendė fi nansiš kai
paremti įvairias labdaros  or ganizaci -
jas ir kultūrinę veiklą.

Stipendijų komiteto pirmininkė
Elena Mikalauskaitė pranešė, kad Vy-
čių jaunimas dar gali paduoti prašy-
mus stipendijoms. 

Vidurio centro apygardos kuopų
pirmininkai nušvietė kuopų veiklą
per praėjusius šešis mėnesius. Ju bi -
lie jiniame suvažiavime atstovauti Lie-
tuvos Vyčių Vidurio centro rajoną  iš-
rinkti du delegatai. 

Vidurio centro rajono veiklos
įvertinimo komiteto pirmininkas Jur   -
gis Mikalauskas pranešė, kad Pat ricia

LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS
ŠIMTMEČIO PAMINĖJIMAS

Gegužės 17 d. VDU Lietuvių išei -
vijos institutas ir prezidento Valdo
Adamkaus biblioteka-muziejus su ren -
gė seminarą Lietuvos Vyčių organiza-
cijos šimtmečiui paminėti. Tai buvo
jau antrasis renginys, skirtas Lie tu -
vos Vyčių jubiliejui – kovo 12 d. įvyko
diskusija su prof. John Cher nosky, ku-
ris yra minėtos organizacijos narys.

Gegužės 17 d. seminaras prasi dėjo
prof. Egidijaus Aleksandra vi čiaus
pranešimu. Profesorius kvietė pa-
svarstyti, kodėl Vyčių jubiliejui ski -
riamas toks mažas dėmesys pačioje
Lietuvoje. „Kodėl Vyčių šimtmetis
Lietuvoje pasitinkamas tyla? Už marš -
ties kultūra yra mokslinė ir emocinė
tema”, – teigė profesorius. E. Alek -
sandra vičius pastebėjo, kad „…tai vie-
nintelė 100 metų turinti ir gyvuojanti
organizacija. Kitos ilgametės tradici-
jos Lietuvoje sujungtos dirbtinai – pa-
vyzdžiui, ‘Lietuvos tūkstantmetis’ į
vieną tęstinį pasakoji mą jungia labai
skirtingus epizodus. Taip dirbtinai
Lietuvoje jungiamos universitetų,
alaus daryklų istorijos. Tačiau Vyčių
šimtmetis – niekaip ne dirbtinas fak-

tas.” Lietuviškų įstaigų nenorą domė-
tis vyčiais E. Aleksand ravičius aiški -
no „perdėtu etnoling vis tinio tapatu -
mo monopoliu”. Vy čiai nekalba lietu-
viškai, todėl neverti dėmesio – ironiza -
vo istorikas. „Kita priežastis – lietu-
viams Lietuvoje or ganizacinis faktas,
draugijų gyvenimas nieko nereiškia,
to dėl nevertingas, o kaip minėsi jubi-
liejų, jei tai ne vertinga ir nesvarbu”, –
aiš kino E. Aleksandravičius.

Norintiems išsamiau susipažinti
su pranešimu, siūlome ieškoti E.
Aleksandravičiaus komentaro žurna -
le „IQ The Economist” arba šio žur-
nalo internetinėje svetainėje www.iq.lt,
nes profesorius pažadėjo paskelbti
pra nešimo pagrindu pa ruoštą tekstą.

Kitas seminaro pranešėjas – žur-
nalistas ir VDU dėstytojas, dr. Myko -
las Drunga, daugiausiai kalbėjo apie
Vyčių tapatybę, politinę veiklą ir kuo
jie skiriasi nuo kitų išeivijos organiza -
cijų. „Vyčiai buvo ne intelektualai, o
amatininkai ir darbininkai. Bet jiems
buvo svarbus lietuviškumas, nes jie –
lie tuviai, o ne ‘paliokai’”, – pa sakojo
M. Drunga. Žurnalistas priminė, kad
Vyčiai buvo aktyvūs politinėje veik-
loje – XX amžiaus pra džioje organiza-
cija siekė pagelbėti Lietuvai atkurti
nepriklausomybę, įgauti ekonominį
pajėgumą.

Iš LIETuvos vyčIų vEIKLos 

Šv. Mišiose gieda Michael ir Norma Petkus bei Mary Agnes ir Elenutė Mikalauskaitės.
R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Lietuviams Lietuvoje draugijų
gyvenimas nieko nereiškia

Seminaro dalyviai. Viduryje sėdi buvusi ,,Draugo” bendradarbė Aurelija Tamošiūnaitė.
Jono Petronio (VDU) nuotr.

Sociologė Ingrida Celešiūtė paly-
gino du skirtingus fenomenus – Vy -
čius ir Lietuvių tautinės katalikų baž-
nyčios (LTKB) parapiją, Scranton, PA.
Vienintelis jų panašumas – ir vie ni, ir
kiti švenčia veiklos šimtmetį. I. Cele-
šiūtė pastebėjo, kad Vyčiai yra akty-
vūs, jų organizacija didelė ir gau si,
jiems svarbi nario lietuvybė, o LTKB
parapija praradusi savo lietuviškumą,
veikia labiau kaip nedi de lė parapija,
kviečianti į savo veiklą vi sus norin-
čius, net ir tuos, kurie neturi jokių lie-
tuviškų šaknų.

Seminare taip pat buvo parodytas
vaizdo įrašas iš Binghamton kuopos
susirinkimo. Vaizdajuostėje atsi -
skleidė šiandieninės organizacijos gy-
venimas, pagrindiniai keliami klau -
simai, veikla.

Po seminaro dalyviai aptarė
Drau gijos pasaulio lietuviams pažinti

steigimo gaires. Draugija siekia su-
burti įmanomai daugiau profe sio na -
lų, tyrinėjančių ar besidominčių lie-
tuvių išeivijos problematika.

ARŪNAS ANTANAITIS

Prof. Egidijus Aleksandravičius.
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Naujoji evangelizacija – kam jos reikia?
Pokalbis Ateitininkų namuose su vysk. Kęstučiu Kėvalu, kun. Gediminu Jankūnu ir Grasilda Reinyte

Sužinoję, kad Čikagoje trumpai vieši Kauno augzilia-
ras vyskupas Kęstutis Kėvalas ir Krekenavos bazili-
kos klebonas kun. Gediminas Jankūnas, Čikagos

sendraugiai ateitininkai suskubo su jais susitikti, su-
rengdami diskusijų vakaronę gegužės 21 d. Ateitininkų
namuose, Lemont. Abu svečiai dabar tarnauja Lietuvoje,
bet jie yra gerai Amerikos lietuvių ir ypač ateitininkų pa-
žįstami. Abu studijavo ir apgynė daktaratą Amerikos uni-
versitetuose, studijų metu kapelionavo ateitininkų sto-
vyklose ir kursuose Dai na voje ir talkininkavo lietuvių iš-
eivių sielovadoje įvairiose lietuvių parapijose. Ši artima
pažintis sutraukė gražų būrį ateitininkų ir jų bičiulių į neį-
prastą antradienio naktį Ateitininkų namuose.

Pokalbį su dvasiškiais vedė Grasilda Reinytė, pati ak-
tyviai evangelizuojanti lietuvius Pal. Jurgio Matulaičio
Misijoje. Ji ruošia jaunimą Sutvir tinimo sakramentui ir
veda suaugusiųjų katekizacijos programą. Beje, G. Rei-
nytė šį pavasarį baigė Katalikų Bažnyčios pastoracijos
mokslus magistro laipsniu Loyolos universitete Čikagoje.
Per savo daugiametę patirtį ji yra pastebėjusi, kiek mažai
tikintieji žino apie savo tikėjimą ir yra isitikinusi, kad
reikia naujais būdais skleisti Gerąją Naujieną – reikia
naujos evangelizacijos. Todėl ji uždavė svečiams klausi-
mus: kaip vyksta Naujoji evangelizacija Lietuvoje? Kokie
dabartiniai iššūkiai? Kaip įtraukti tikinčiuosius į parapi-
jos veiklą? Kokius praktiškus patarimus jie gali duoti iš-
eivijoje gyvenantiems katalikams?

Kalbėtojai įdomiai vienas kitą papildė.  K. Kėvalas, tik
pereitą rudenį paskirtas vyskupu, žvelgė į evangelizaciją
plačiu akiračiu – visos Lietuvos mastu. O kun. Gediminas
Jankūnas, dirbdamas parapijoje, kalbėjo ko reikia ]dams
tikintiesiems asmeniškai. 

Vysk. Kėvalas pasidalino Lietuvos Vyskupų Konfe-
rencijos dabartiniais rūpesčiais. Lietuvai įstojus į Europos
Sąjungą,  vis didėja spaudimas priimti žmogaus sampratą
ne pagal Dievo planą, bet pagal vairių valstijų ir jas vei-
kiančių lobizmo organizacijų   sutarimą. Taigi, šiuo metu
Lietuvos vyskupai  atkreipė dėmesį į Europos Sąjungos iš-
keltą nuostatą, kad žmogus turi teisę pats pasirinkti savo
lytį, kad žmogus gali savo lytį keisti pagal iškilusias ap-

linkybes.  Vysk. Kėvalas taip pat iškėlė susirūpinimą, kad
studijuojantis jaunimas nesusipažinęs su Bažnyčia. Pasa-
kojo, kad universitete skaitė paskaitas krikščioniš kosios
antropologijos tema. Iš šimto studentų vos keli buvo nors
sykį vartę Šv. Raštą. Nustebęs vyskupas jiems sakė: ,,Bet
tai yra pagrindas mūsų civilizacijos!” 

Kun. G. Jankūnas iškėlė klausimą: ,,O kokia buvo se-
noji evangelizacija, jei dabar reikia naujosios?” Pastebėta,
kad Lietuvoje, ir ne tik, katalikai žino Bažnyčios tradicijas,
žino apie maldaknyges ir rožančius, apie apeigas ir pa-
mokslus, bet nėra susipažinę su pagrindais, su pačiu Dievo
žodžiu, kuris pakeičia ir perkeičia žmogaus gyvenimą.
Naujoji evangelizacija reikalauja tiesioginio Dievo žodžio
skaitymo ir supratimo, kad Dievo malonė, meilė ir gailes-
tingumas pakeistų mūsų gyvenimus. Atmintinas buvo vie-
nas kun.  Gedimino duotas pavyzdys. Egzaminuoja kun.
Gediminas vaikučius ir paklausia vaiko, kodėl šis nori
priimti Pirmąją komuniją? Vaikas atsako: ,,Todėl, kad ga-
lėčiau ženytis.” ,,O kada priimsi komuniją antrą kartą?
,,Kai ženysiuos”,  – atsakė vaikas. Šis atsakymas kiek su-
glumino kunigą, nes per tikybos pamokas nebuvo išmo-
kyta, ko reikėjo. Bet dar didesnį nerimą sukėlė  tėvų po-
žiūris į eucharistiją. Kai kun. G. Jankūnas paragino tėvus
kartu su vaikais priimti komuniją per Pirmosios komu-
nijos Mišias, nė vienas iš jų to nepadarė. Atseit, tai –
,,vaikų šventė”.

Naujoji evangelizacija pabrėžia, kad ne tradicijos, ro-
žančius, bažnyčios pastatai, kunigai, vienuolės, ritualai ar
šventės yra tikėjimo esmė. Pasak kun. G. Jankūno, tai tik
įrankiai, kurie turi padėti žmogui suprasti esmę. Naujoji
evangelizacija reikalauja, kad kiekvienas krikščionis gerai
susipažintų su Šventuoju Raštu, su Dievo žodžiu ir savo gy-
venimą pakeistų.

Vysk. K. Kėvalas tikino, kad yra gražių vilčių. Kaip pa-
vyzdžiui, Tikėjimo ir gyvenimo institutas ruošia rekolek-
cijas suaugusiems, kuriose dalyvauja per 1,000 lietuvių
per metus. Nors skaičius Lietuvos gyventojų mastu nedi-
delis, bet šie žmonės tampa liudytojais ir kitus uždega
savo tikėjimu. 

Diskusijoms baigiantis ir vysk. K. Kėvalas ir kun.G.
Jankūnas kvietė susirinku-
sius atvykti į Lietuvą ir liu-
dyti savo tikėjimą, parodyti,
jog ir eiliniai žmonės, ne tik
kunigai ar vienuolės,  gali
būti Gerosios Naujienos
skleidėjai. 

Šią įdomią vakaronę
surengė Čikagos sendrau-
gių ateitininkų valdyba, su
pir mininke Pranute Do -
mans  kiene priešakyje. Po
diskusijų su sirinkę toliau
tęsė diskusijas prie vaišių
stalo.

Vida Kuprytė

Naujoji evangelizacija
Siūlymas tolimesniam pasiskaitymui

Ne vienas galvoja, kad naujasis
Popiežius Pranciškus yra tas, kuris
veda Bažnyčią Naujosios evangeli-
zacijos keliu. Tai liudija jo pa prastas,
atviras priėjimas prie tikinčiųjų ir
nuolatinis raginimas: „Prašykime
Viešpaties, kad visi, prisiartinantys
prie Bažnyčios, rastų atviras duris,
kad galėtų pažinti Jėzaus meilę. Pra-
šykime šios malonės”. 

Bet Naujoji evangelizacija, bu -
vo skelbiama gerokai prieš dabarti-
nio popiežiaus išrinkimą. 

Prieš tapdamas popiežiumi Be -
ne diktu XVI, kardinolas Joseph Rat-
zinger, prabilo apie Naująją evan-
gelizaciją Katechetų jubiliejaus pro -
ga Romoje, 2000 m. gruodžio 10 d.  

Savo pranešime kardinolas iš-
samiai išdėsto Naujosios evan ge li -
zacijos struktūrą ir metodą. 

Visą tekstą lietuvių kalba gali -
ma perskaityti Katalikų Bažnyčios
Lietuvoje tinklalapyje:

http://www.lcn.lt/bzinios/bz0102/
102dok4.html

Kiekvienas turėtų su šiuo tekstu
susipažinti, o ateitininkai galėtų jį
panaudoti, kaip kelrodį savo veik-
lai.

Vysk. Kęstutis Kėvalas, Grasilda Reinytė ir kun. Gediminas Jankūnas diskutuoja, kodėl katalikams reikia Naujos evangelizacijos. 

Čikagos ateitininkų
Šeimos šventė

Visi ateitininkai kviečiami daly vauti
veiklos metų užbaigimo – Ateitininkų
šeimos šventėje, birželio 2 d. Pasaulio
lietuvių centre, Lemont. Šv. Mišios – 9
val. r. Iškilmingas po sėdis PLC didžio-
joje salėje – 10:30 val. r. Po šven   tės –
gegužinė Ateitininkų namų sodelyje,
1380 Castlewood Dr. Lemont. Jei lis lie-
tus, gegužinės pietūs bus viduje.Svečiai Ateitininkų namuose klausosi vysk. Kęstučio Kėvalo ir kun. Gedimino Jankūno pokalbio.

Dainos Čyvienės nuotr.
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LIETuvA IR PAsAuLIs

Izraelis Rytų Jeruzalėje pastatys naujų namų

Teisiamas įtariamasis britų kario nužudymu 

Premija Higso bozono atradėjams

Kinija teigia nevagianti JAV paslapčių

Perloja (Alkas.lt) – Perlojoje vyko
iškilmingas prieš šešiasdešimt viene-
rius metus Zervynų-Palkabalio miške
žuvusių keturių Dainavos apygardos
partizano Kazimieraičio rinktinės
LDK Vytauto tėvūnijos Genio grupės
štabo partizanų palaikų perlaidoji-
mas. Simboliška, kad 1952 m. gegužės
20 d. bunkerio susprogdinimo metu
kartu žuvę ir šalia bunkerio užkasti
keturi Dainavos apygardos partizanai:
Antanas Česnulevičius-Mėnulis (g.
1931 m.), Vytautas Lukoševičius-Ba-
landis (g. 1929 m.), Jonas Pečiukonis-
Narkūnas-Ban ginis (g. 1931 m.) ir Vy-

tautas Sadauskas-Karys (g. 1927 m.)
poilsio atgulė viename kape Perlojos
kapi nėse šalia prieš septyniolika
metų perlaidotų „Merkio” būrio par-
tizanų.  Prie karsto, uždengto tris-
palve, buvo sudėti partizanų portre-
tai, budėjo garbės sargyba, žuvusiuo-
sius pagerbė orkestras, kariai, gies-
mes giedojo tremtinių ansamblis „Vil-
tis”. Šv. Mišias už žuvusiuosius au-
kojo Perlojos parapijos klebonas
Ąžuolas Miliauskas. Jis sakė, kad šie
žuvusieji, pasirinkę ne prisitaikymo,
o laisvės kelią, sumokėjo už tai labai
didelę kainą, paaukojo savo gyvybę. 

Perlojoje perlaidoti žuvę Dainavos 
apygardos partizanai

Dviguba pilietybė tik lietuvių kilmės asmenims
Ovjedas (ELTA) – 2013 m. presti-

žinė Astūrijos princo premija už
mokslinius tyrinėjimus skirta Di-
džiosios Britanijos fizikos teoretikui
Peter Higgs ir jo bendradarbiui iš Bel-
gijos Francois Englert, kurie nustatė
naujos subatominės dalelės, žinomos
kaip Higso bozonas, egzistavimą. Is-
panijos Astūrijos princo apdovanoji-
mas šiais metais taip pat atiteko Eu-
ropos branduolinių tyrimų organiza-
cijai (CERN). Komisija, susirinkusi
Ispanijos šiaurėje esančio Astūrijos
regiono sostinėje Ovjede, pripažino

šių dviejų mokslininkų „novatorišką
darbą” ir velionį belgų fiziką Robert
Brout, kuris nustatė teorinį pagrindą
Higso bozono dalelės egzistavimui.
Apdovanojimo metu dalelytė buvo api-
būdinta kaip „pilnas standartinis mo-
delis”, apibūdinantis esminius gam-
tos komponentus. Ji paaiškina, kodėl
dalis elementariųjų dalelių turi masę.
P. Higgs ir F. Englert, dirbdami atski-
rai, tuo pačiu metu prabilo apie Higso
bozono egzistavimą, tačiau tik 2012 m.
liepą CERN tai patvirtino.

Vilnius (BNS) – Vilniaus apygar-
dos teismas klaipėdietę Eglę Kusaitę
gegužės 30 d. pripažino kalta dėl ren-
gimosi įvykdyti teroro aktą Čečėni-
joje. Ji nuteista kalėti dešim čiai mė-
nesių, tačiau, įskaičius kali nime pra-
leistą laiką, pripažinta, kad ji jau at-
liko bausmę. Teismas jauną moterį iš-
teisino dėl to, kad ji esą  kūrė grupę su
Magmadovais teroro aktui įvykdyti.
Teismas atkreipė dėmesį, kad žalos
padaryta nebuvo, mergina gerai api-
būdinama, nusikalto dėl sociali nės ap-
linkos ir gyvenimiškos patirties sto-

kos. Prokuratūra siūlė skirti jai 10
metų laisvės atėmimo bausmę. Klai-
pėdietę VSD pareigūnai sulaikė 2009
m. E. Kusaitė teigė, kad būdama dar
paauglė pateko į Valstybės saugumo
departamento (VSD) provokacijos
tinklą, ji buvo pasirinkta dėl savo pa-
žeidžiamumo. Iš pat pradžių E. Ku-
saitę stojo ginti keli Seimo nariai, tarp
jų Naglis Puteikis, buvę disidentai
ses. Nijolė Sadūnaitė, kunigai Rober-
tas Grigas ir Alfonsas Sva rinskas,
mokslininkai ir kt.  

Terorizmo byloje E. Kusaitė pripažinta kalta, 
bet kalėjimo išvengė 

Atskleistas ypatingas sovietinių budelių žiaurumas 

Vilnius (ELTA) – Michigan uni-
versiteto antropologė dr. Cat herine
Bird, 2012 m. ištyrusi Tuskulėnų
dvaro teritorijoje palaidotų sovietų re-
žimo aukų palaikus, nustatė, kad tuo-
metiniai represinių žinybų agentai ne
tik ypač žiauriai kankino suimtuo-
sius, bet ir atlikdami mirties bausmę
nesilaikė nurodymų pribaigti auką
šūviu į galvą. Ištyrusi 155 aukų kū-
nus, kurie buvo nužudyti kaltinant tė-
vynės išdavyste nuo 1944 iki 1947 m.,
mokslininkė nustatė, kad tuometinis
MGB (vėliau – KGB) vidaus kalėjimo

viršininkas Boris Prikazčikov, atsa-
kingas už beveik 100 kalinių mirtį, nu-
teistuosius žudydavo naudodamas ke-
turbriaunį įrankį, panašų į plaktuką.
Antropologė Justina Kozakaitė, daly-
vavusi Tuskulėnų aukų tyrimuose tei-
gia, kad beveik visi masinėse kapų
duobėse užkasti kūnai buvo nužudyti
šūviais į pakaušį, tačiau dalis rastų
kaukolių suknežintos keturbriauniu
įrankiu. C. Bird teigimu, gauti rezul-
tatai leidžia daugiau žinoti apie sovie -
tų vykdytas egzekucijas ir jų meto-
dus.  

Vilnius (BNS) – Teisingumo mi-
nisterija laikosi nuomonės, kad da-
bartinė referendumui pasiūlyta samp-
rata dėl dvigubos pilietybės yra per
plati, ir siūlo ją leisti tik lietuvių kil-
mės asmenims. Seimas po pateikimo
yra pritaręs nutarimo projektui dėl
referendumo. Juo būtų pasisakoma
dėl Konstitucijos keitimo, o siūlomas
teiginys – „Pritariu, kad Lietuvos
Konstitucijos 12 straipsnio antroji da-
lis būtų išdėstyta šitaip: „Lietuvos
Respublikos pilietis gali būti ir kitos

valstybės piliečiu”. Ministerija ne-
mato kliūčių dvigubą pilietybę turin-
tiems asmenims dirbti valstybės tar-
nautojais, o dėl ren kamų pareigų yra
prievolė neturėti įsipareigojimų ki-
toms valstybėms. Tuo metu išeivijos
atstovai skeptiškai vertina referen-
dumo su manymą ir siūlo dvigubą pi-
lietybę įteisinti nekeičiant Konstitu-
cijos. Šiuo metu Konstitucija teigia,
kad išskyrus įstatymo numatytus  at-
vejus, niekas negali būti kartu Lietu-
vos ir kitos valstybės pi lie tis. 

Beijing (ELTA) – Kinijos gynybos
ministerija gegužės 30 d. pareiškė, kad
pranešimai, jog Kinijos programišiai
pavogė daugiau nei 20 svarbių JAV
ginkluotės sistemų brėžinius, yra ab-
surdiški, ir pridūrė, jog Kinijai nerei-
kia užsienio pagalbos kariuomenės
plėtrai. Laikraštis „Washington Post”
pranešė, kad JAV gynybos mokslo ta-
rybos ataskaitoje skelbiama, jog tarp
pavogtų brėžinių buvo karinių lėk-
tuvų ir laivų bei visai Europai, Azijai
bei Persijos įlankai svarbių priešra-

ketinės gynybos sistemų brėžiniai.
Pentagonas ir JAV gynybos pareigū-
nai sakė, kad šio pranešimo informa-
cija išpūsta ir pasenusi. Tuo tarpu Ki-
nijos gynybos ministerijos atstovas
pareiškė, kad tai – netiesa. Jis sakė,
jog Kinija geba savarankiškai pasiga-
minti jos na cionaliniam saugumui
reikalingų ginklų, ir tai aiškiai įrodo
Kinijos lėktuvnešis, nauji naikintu-
vai ir krovininiai lėktuvai. Kinija
nuolat neigia jai metamus kaltinimus
kibernetiniais įsilaužimais. 

Londonas (AFP-BNS) – Po žiau-
raus britų kario nužudymo Londone
vie nas iš dviejų pagrindinių įtaria -
mųjų gegužės 30 d. buvo atvesdintas į
teismą. Prieš 22 m. Michael Adebo-
wale pradėtas oficialus tyrimas dėl
nužudymo ir ginklo laikymo, praneša
agentūra AFP, remdamasi policija ir
prokuratūra. M. Ade bowale kaltina-
mas kartu su 28-erių Michael Adebo-
lajo praėjusią savaitę Londone nu -

žudęs 25 metų britų karį. Abu vyrai po
nusikaltimo buvo pašauti policijos ir
nuvežti į skirtingas ligonines. M. Ade-
bowale buvo išrašytas iš klinikos ir
apklaustas. Jis kaltinamas dėl kario
nužudymo ir ginklo laikymo. Jis lieka
suimtas ir gegužės 30 d. buvo atves-
dintas į Westminster teismą. Kitas įta-
riamasis, saugomas policijos, vis dar
yra ligoninėje.

Jeruzalė (BNS) – Izraelis rengiasi
pastatyti daugiau kaip tūkstantį
naujų namų naujakuriams užimtoje
Rytų Jeruzalėje. Tuo metu JAV siekia
atgaivinti įstrigusias Izraelio ir pa-
lestiniečių taikos derybas. Kaip pra-
nešė naujakurių gyvenvietes Jeruza-
lėje stebinčios nevyriausybinės orga-
nizacijos „Terrestrial Jerusalem” di-
rektorius Danny Seidemann, sutartys
dėl 300 namų šiaurės rytuose esan-
čioje Ramoto gyvenvietėje jau pasira-
šytos, o dar 797 sklypai turi būti par-
davinėjami pietinėje Gilo gyvenvie-
tėje netoli Vakarų Krante esančio Be-
tliejaus miesto. Abiejuose tuose Jeru-
zalės rajonuose gyvena daugiausia
arabai. Rytų Jeruzalę Izraelis okupavo

per 1967 m. Šešių dienų karą, o vėliau
ją aneksavo, bet šio žingsnio tarptau-
tinė bendrija iki šiol nepripažįsta. D.
Seidemann sakė, kad tokie planai
buvo patvirtinti pernai, prieš tai, kai
Izraelio premjeras Benjamin Neta-
nyahu tyliai nurodė įšaldyti gyven-
vietes. Nors gyvenviečių įšal dymas
oficialiai niekada nebuvo patvirtin-
tas, nevyriausybinės organizacijos
sako, kad B. Netanyahu nenori būti
laikomas žmogumi, trukdančiu JAV
valstybės sekretoriaus John Kerry
iniciatyvai atgaivinti taikos pastan-
gas. Jis pristatė 4 mlrd. dolerių vertės
JAV pagalbą palestiniečių ekonomi-
kai skatinti.

Peter Higgs ir Francois Englert.                                                                                   ELTA nuotr.

Perlaidoti žuvę Dainavos partizanai.                                                                      Alkas.lt nuotr.
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RENGINIų KALENDoRIus

BIRŽELIS

Birželio 1 d., šeštadienį: Pasaulio
lietuvių centre Lemont, IL, vyks JAV LB
Vidurio Vakarų apygardos metinis suva-
žiavimas. Registracija 10 val. r., pradžia –
10: 30 val. r. Informacija tel. 630-673-
3384 arba: birutekairiene@yahoo.com. 

– Cleveland, OH, Lietuvių namų res-
torane ,,Gintaras” Korp!Giedra ruošia Jo -
no Armono knygos ,,How I Became A
Com rade – an American Growing Up In
Siberian Exile” sutiktuves. Pradžia 7 val.
v. Sutiktuvėse dalyvaus autorius, galėsi -
te nusipirkti knygą. 

– JAV LB New York apygardos meti-
nis suvažiavimas prasidės 10 val. r. Ap-
reiškimo parapijos apatinėje salėje (259
N. 5th St., Brooklyn, NY 11211).

Birželio 2 d., sekmadienį: Čikagos ir
jos apylinkių Ateitininkų šeimos šventė
prasidės šv. Mišiomis Pal. Jurgio Matu-
laičio misijoje 9 val. r. Pasaulio lietuvių
centro salėje vyks iškilmingas posėdis.
Pradžia – 10:30 val. r.  

– Ateitininkų namuose rengiama ge-
gužinė. Pradžia – 12 val. p. p. Visi kvie-
čiami.

–  po 11 val. r. šv. Mišių Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje
(Marquette Park) parapijos  salėje vyks
su sitikimas su Kristina Kavaliauskaite,
Tarptautinių programų koordinatore už-
sienio studentų studijoms. Popietėje taip
pat dalyvaus kardiologas dr. Gintautas
Bie liauskas. Bus vaišės. Kviečiame daly-
vauti.

– 12 val. p. p. Balzeko lietuvių kultū -
ros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chica -
go, IL) Signatarų namų vadovė Meilė
Peikštenienė papasakos apie Vilniuje
esan čius Signatarų namus-muziejų ir
skaitys paskaitą ,,1918 m. Vasario 16-
osios Akto publikacija: istorinių žinių šal-
tinis”. Tel. pasiteirauti: 773-582-6500. 

– 11 val. r. renkamės prie St. Patriko
katedros, 1 val. p. p. – prie Aušros Vartų
bažnyčios (570 Broome St., New York,
NY 10003) trumpai maldai ir pabendra-
vimui. Daugiau informacijos suteiks Rita
Stelmokienė (Gerda999@yahoo.com) ir
Mindaugas Blaudžiūnas (MindaugasB
@msn.com).

Birželio 3 – liepos 12 d.: University
of Pittsburgh viešės Baltic Studies Su-
mmer Institute (BALSSI), kurio metu bus
mokoma lietuvių, latvių arba estų kalbų.
Daugiau informacijos: www.slavic.pitt.
edu/sli/programs/ceeu/index.php. 

Birželio 7–8 d. LR gen. konsulatas
New York rengia konsulinių pareigūnų
išvykstamąją misiją į St. Petersburg, FL.
Aptarnavimas vyks Lietuvių klube, 4880
46th Ave. North, St. Petersburg,FL. Dau-
giau informacijos tel. 212-354-7840 ar -
ba: ny@urm.lt.

Birželio 8 d., šeštadienį: Old Oak
Country Club, Homer Glen, IL, vyks kas-
metinis golfo turnyras, skirtas paremti
PLC. Pradžia – 8 val r. Tel. pasiteirauti:
949-735-2779.

– 4 val. p. p. DeKovend Park (6631 S.
University Blvd., Centennial, CO) B aikš-
telėje kartu švęsime Tėvo dieną. Žaisime,

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė pa tektų į
,,Renginių kalendorių”, informa ciją siųskite
redakcijai adresu 4545 W. 63rd Street, Chi-
cago, IL 60629 arba el. paštu: redakci -
ja@drau gas. org. 

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

JAV LB Kultūros tarybos rūpesčiu ir padedant Lietuvių Fondui atvežtą puikų Jaunimo te-
atro spektaklį ,,Jis ir Ji”, kuris 2012 m. lapkritį su dideliu pasisekimu buvo parodytas Čiur-
lionio galerijoje, Jaunimo centre, Čikagoje, birželio mėnesį galės pamatyt net penki lie-
tuviški telkiniai. Tai nuostabi rašytojo Jono Biliūno ir jo žmonos  Julijos meilės istorija. 

Nuotraukoje (iš k.): smuikininkas Sigitas Rubis, aktorė  ir šio spektaklio režisierė Bi-
rutė Mar ir aktorius Aleksas Kazanavičius po spektaklio Čiurlionio galerijoje.

Laimos Apanavičienės nuotr.

sportuosime, dalyvausime įvairiausiuose
konkursuose. Kviečiame dalyvauti. Dau-
giau informacijos suteiks Narimantas
Gruzdys el. paštu: naras23@comcast.
net

Birželio 9 d., sekmadienį: po 11 val.
r.  šv. Mišių Palaimintojo Jurgio Matulai-
čio misijoje 12:30 val. p. p.  Pasaulio lietu -
vių centro  sodelyje JAV LB Lemont apy -
lin kė rengia gegužinę. 

– JAV LB Michigan apygardos meti-
nis suvažiavimas vyks 1 val. p. p. Dievo
Ap vaizdos parapijos didžioje klasėje
(25335 W. Nine Mile Rd., Southfield, MI
48033). Suvažiavime bus išklausyti apy-
linkių pirmininkų bei iždininkų praneši-
mai ir aptarta ateities veikla.

Birželio 16 d., sekmadienį: JAV LB
Lemont apylinkė maloniai kviečia 10:30
val. r. atvykti prie Pasaulio lietuvių centro
so delyje, Lemont, esančio paminklo ir
kartu paminėti  Gedulo ir Vilties dieną.

– Kviečiame į Lietuvos valstybinio
jaunimo teatro kamerinį spektaklį ,,Jis ir
Ji” pagal J. Biliūno ir J. Janulaitytės-Biliū-
nienės laiškus ir kūrybą. Spektaklis vyks 6
val. v. Estų namuose (4 Cross St. & Vete-
rans Hwy., Jackson, NJ 08527).

Birželio 16–19 d.: Talino universi-
tete, Estija, vyks 10-oji Baltų studijų Euro-
poje konferencija ,,Kultūros, krizės ir su-
sivienijimas baltiškame pasaulyje”.  Dau-
giau informacijos el. paštu: balticstu-
dies2013@tlu.ee arba internete: http:// -
www. tlu. ee/?CatID=6323&Lang ID=2.

Birželio 22 d., šeštadienį: Ketvirtoji
Centrinio New Jersey Joninių šventė vyks
nuo 5 val. p. p. iki 1 val. r. Estų namuose,
(4 Cross St. & Veterans Hwy., Jackson, NJ
08527).

Birželio 30 d., sekmadienį: Lietuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė” visus ma-
loniai kviečia į nuotaikingą koncertą, ku-
ris vyks Pasaulio lietuvių centro (14911

127 th St., Lemont, IL) didžiojoje salėje.
Programoje – dainininkai Lo reta Janule-
vičiūtė ir Algirdas Motuza. Koncerto pra-
džia 12:30 val. p. p.

Birželio 30 – liepos 9 d.: Dainavoje,
Michigan, vyks Jaunųjų ateitininkų są-
jungos stovykla. Registracija: http://jav-
jas.org/  

LIEPA

Liepos 17–21 d.: 13–35 metų jau-
nuoliai kviečiami dalyvauti Pasaulio jau-
nimo dienose Brazilijoje. Daugiau infor -
ma cijos rasite ,,Facebook” – BLJS arba
el. paštu: bljsbrazilija@gmail.com. 

Liepos 21 d., penktadienis: Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo
vienuolijos seserys organizuoja kasmetinį
pikniką seselių sodyboje, Putnam (600
Liberty Hwy., Putnam, CT 06260). Lau-
kiame atvykstant! 

Liepos 25–28 d.: Quincy, MA, vyks
Lietuvos Vyčių 100-mečio jubiliejinis su-
važiavimas. 

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 5–17 d.: centras ,,Lingua
Lituanica” kviečia į Vaikų vasaros kursus
Vilniuje, Gedimino pr. 26. Daugiau infor-
macijos tinklalapyje: www.linqualit.lt
arba el. paštu: info@linqualit.lt. 

Rugpjūčio 17 d., šeštadienį: Pasau-
lio lietuvių slidinėjimo olimpinės žaidynės
vyks Perisher, Australijos Snowy Moun-
tains. Daugiau informacijos – pas Ed Mic -
kų (edmickus1@aol.com).

Rugpjūčio 18–25 d.: Neringoje vyks
stovykla  ,,Meno8Dienos”. Daugiau infor -
macijos ir registracijos anketas rasite Ne-
ringos svetainėje: www.neringa.org, o
iš kilus klausimams, prašome kreiptis į
Danguolę Kuolienę el. paštu: danguole@
kuolas.com arba tel. 781-383-6081.

Rugpjūčio 24 d., šeštadienį: 12 val.
p. p. JAV LB Waukegan-Lake County apy-
linkė rengia Vasaros palydų šventę
,,Fourth Lake Resort” (36670 N. Corona
Dr., Lake Villa, IL). Tel. 847-855-5294.

.
RUGSĖJIS

Rugsėjo 8 d., sekmadienį: Lietuvos
Dukterų draugijos iškilmingi ,,Rudens
pietūs” vyks Pasaulio lietuvių centro di-
džiojoje salėje (Lemont, IL).

Rugsėjo 15 d., sekmadienį: Palai-
mintojo Jurgio  Matulaičio misijos Ben-
druomenės diena ir tarnysčių mugė. Šv.
Mišios PLC kiemelyje bus atnašaujamos
nuo 10:30 val. r. 

SPALIS

Spalio 11–13 d. Sheraton Detroit-
Novi viešbutyje vyks JAV LB XX Tarybos
metinė sesija. Registracija prasidėjo ge-
gužės mėn. Spalio 12 d., šeštadienį – va-
karas Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros
centre, Southfield, MI.

Spalio 13 d., sekmadienį: Organi-
zacija ,,Vaiko vartai į mokslą” visus kvie-
čia į tradicinius labdaros ,,Derliaus pie-
tus” 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centre, Lemont.

Spalio 19 d., šeštadienį: Akademi-
nio skautų sąjūdžio Čikagos skyriaus me-
tinė šventė vyks 5:30 val. p. p. ,,Wil-
lowbrook Ballroom”, Willow Springs, IL.

Spalio 27 d., sekmadienį: ,,Draugo”
pietūs rengiami ,,Willowbrook Ballroom”
(8900 Archer Ave., Willow Springs, IL
60480) Tel. pasiteirauti: 773-585-9500.

LAPKRITIS

Lapkričio 3 d., sekmadienį: Čika gos
lietuvių moterų klubo 90 metų ju biliejinis
pokylis vyks 1 val. p. p. Pa los Country
Club (135th & SW Hwy; Orland Park, IL.
60462).

Lapkričio 9 d., šeštadienį: Lietu vių
Fondo pokylis. 

•••
Sekmadieniais: Pasaulio lietuvių

centre, Lemont, IL, 101-ame kambaryje
vyksta Al-Anon šeimos grupės ,,Šviesa”
susirinkimai. Pradžia 7:15 val. v. Daugiau
informacijos tel. 630-267-7065.

•••
Svetainėje www.neringa.org pa-

skelbtas 2013 m. Neringos stovyklų tvar-
karaštis. Registracija į stovyklas jau pra-
sidėjo. Daugiau informacijos – re-
gina@neringa.org.  
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Gyvenimas, paskirtas brolio kūrybai
pavarčius knygą „Sesersrūpestis.ValerijosČiurlionytės-Karužienėsgyvenimoirdarbųeskizai”

LAIMA APANAVIČIENĖ

Nors UNESCO įvardintus Mika lo jaus Kons-
tantino Čiurlionio išėjimo iš šio pasaulio
metus minėjome 2011-aisiais, šiemet keletą

kartų teko ,,prisiliesti” prie didžiojo dailininko ir
muziko gyvenimo. Metų pradžioje perskaičiau Danu-
tės Čiur lionytės-Zu bovienės kny gą ,,Pa te kėjo saulė”,
ku rioje autorė ne tik aprašo savo motinos paskuti-
niuosius aštuoniolika gy venimo metų, bet ir įtaigiai
pasakoja apie savo tėvų – Sofijos ir M. K. Čiur lio-
nių – gyvenimą ir kūrybą. Tik perskaičius šią
knygą, gražiu sutapimu Daiva Karužaitė padova-
nojo man Lietuvoje išleistą, Mildos Mil dažytės-Ku -
li kaus kienės sudarytą kny   gą „Se sers rū pestis. Va-
lerijos Čiurliony tės-Karužienės gyvenimo ir darbų
eski zai”, kurią 2012 m. išleido leidykla ,,Mokslo ir
enciklopedijų leidybos centras”. Tai knyga apie Dai -
vos, Jo nės ir Arvydo Karužų, gyvenančių JAV, mo -
čiutę Valeriją Čiur lionytę-Karužie nę. 

Trečias mano ,,susitikimas” su Čiurlioniu
buvo, kai kartu su visais, kurie do misi Čiurlioniu ir
jo genijumi, bėgau į Gene Siskel Film Center Čika-
goje žiūrėti kino filmo „Žvaigž džių sona ta” (reži-
sierius Bob Mu llan), kuria me pagrindinį M. K. Čiur -
lionio vaidmenį atliko žinomas ir či kagie čiams ge-
rai pažįstamas lietuvių pia nistas Rokas Zubovas,
kompozitoriaus ir daili ninko pro anū kis.

Apie filmą ,,Draugo” skaitytojams rašė D. Ka-
ružaitė ir Susan Lar sen (2013 m. balandžio 4 d.), o aš
no riu pristatyti knygą, kurios pag rin dinė veikėja –
Valerija Čiurlionytė-Ka ru žienė, ir kurioje skaityto-
jai su pažindinami  su jos veikla, susijusia su jos
brolio M. K. Čiurlionio kūrybos iš saugo ji mu.

Medžiagą minimai knygai M. Mil  dažytė-Ku li -
kaus kienė pradėjo kaup  ti nuo tada, kai prieš kelio-
lika metų pasiūlė Jadvygai Čiurlionytei pa rašyti
prisiminimus apie seserį Va le riją, ilgus metus dir -
busią M. K. Čiur lionio galerijoje. 

1999 metais pasirodė ilgamečio Druskininkų
M. K. Čiurlionio memorialinio mu zie jaus vado vo
Adelber to Nedzelskio knyga „Valerija Čiur l io nytė-
Karužienė”, kurioje biografi nės dalies autorė ir sky-
riaus „Mintys ant lapelių” su darytoja buvo M.
Mildažy tė-Kuli kaus kienė.

Išėjus šiai knygai, M. Mildažytė- Kuli kaus kienė,
permąsčiusi V. Karu žienės nuveiktų darbų svarbą,
susipažinusi su jos dokumentų fon du, sau gomu Vil -
niaus universiteto Ran k raščių sky riuje, šeimos
archy vu, glo bojamu Valerijos vaikaičio Kas čio Za -
kio, Kauno archyvu, sumanė pa rengti tęs ti nį lei-
dinį. Prasidėjo ilgas ir kruopštumo reikalaujantis
darbas – straips nių spaudoje ieškojimas, M. K. Čiur -
lionio sesers rašytų ir gautų laiškų, asmens doku-
mentų analizė, nuot rau kų vartymas, buvusių V.
Čiurlio ny tės-Karužienės bendradarbių kal bi nimas.
Renkant kruopelę po kruo pelės pamažu ėmė ryš-
kėti knygos apmatai, per kelerius metus virtę stora
monografija. Be jokios abejo nės knygos gimimui
prisididėjo ir tai, kad muziejininkė M. Mildažytė-
Kulikaus kienė beveik visą gyvenimą dirbo su V.
Čiurlionyte-Karužiene – genialiojo M. K. Čiurlio-
nio seserimi. Artima pa žintis leido muziejininkei
pa žinti stip rią, brolio darbų išsaugojimui at si da -
vusią moterį, kuriai ir pačiai bu vo artima tapytojos
veikla. 

Kas nors truputį domisi čiurlioniada, be abejo
žino, kad V. Čiur lio nytė-Karužienė Lietuvos kultū-
ros istorijon įėjo kaip nenuilstanti M. K. Čiurlionio
kūrybos puoselėtoja. Dar būdama devyniolikmetė į
Maskvą ly dėjo nuo karo evakuojamus M. K. Čiur-
lionio paveikslus, vėliau rūpi no si jų sugrįžimu į
Lietuvą, o nu vy kusi pas tuometinę SSRS kultūros
mi nistrę Jekateriną Fur cevą, išsirei ka lavo, kad bro-
lio kūrybos eksponavi mui būtų pastatytas  M. K.
Čiur lionio galerijos priestatas prie Kauno M. K.
Čiurlionio dailės muziejaus.

Didžiąją savo gyvenimo dalį pra leidusi  M. K.
Čiurlionio dailės mu ziejuje, Kaune, šalia M. K. Čiur-
lionio kūrinių populiarino M. K. Čiurlionio kūrybą
ne tik Lietuvoje, bet ir už sie nyje. Jos pastangomis
1963 m. įkur tas M. K. Čiurlionio me moria linis mu -
zie jus Druskinin kuo se, rū pin tasi na melių atnauji -
ni mu, ekspo zi cijomis, sodo atkūrimu.

Keletas jos enciklopedinių duo me   nų. V.
Čiurlionytė-Karužienė gimė 1896 m. Druski -
nin kuo se ir gausioje, devynių vaikų šeimoje
bu vo priešpaskutinis vaikas. Savo vyriau-
siam broliui M. K. Čiurlioniui padėdavo
tvarkytis studijoje, nors, kai jis mirė, Vale-
rijai buvo tik trylika metų. M. K. Čiurlionis
visiems šei mos nariams sugalvodavo pra -
var des. Taip Valerija tapo Valkirija, Vilke-
liu. Matyt mu zi kos ir tapybos genijus jau ta -
da įž vel gė tvirtą savo mažosios se sers cha -
rak terį. Valerija vienintelė (be M. K. Čiur-
lionio) iš visų mu zi ka lių Čiurlio nių vaikų
pa suko vi zua laus meno pu sėn. 1913–1915 m.
ji studijavo pedago giką Vilniuje ir Pet -
rapilyje (dab. Sankt Peterburg), ta čiau nuo
1916 m. pasuko menų link ir studijavo Mas -
kvoje, tuo pačiu laiku lankydama dar ir A.
Šaniavskio liau dies universi te tą. 1923–1924
m. studijavo menus Ber lyne, Orliko studi-
joje, o 1924–1926 m. – Ciuricho universiteto
Meno istorijos fakultete. Neprik lau  somos
Lietu vos laikotarpiu V. Ka ru žienė dirbo pe-
dagoginį darbą, o nuo  1945 m. iki mirties
triūsė M. K. Čiur lio nio gale ri joje. 

Brolio kūryba ji pradėjo rūpintis dar
vaikystėje. Brolis visam gyvenimui jai liko
idealu, o jo dar bų globa – pagrindiniu gyve-
nimo tikslu. Jau vienas knygos
pavadinimo sakinių  – ,,sesers
rū pes tis” – ir ant knygos vir še -
lio esan tys garsiojo muziko ir
dai li nin ko bei jo  sesers portre-
tai, tarsi sa ko, kad čia bus rašo -
ma apie sesrs rūpestį garsiuoju
broliu ir jo darbais. Kažka da pa-
čios V. Čiurlionytės-Ka ru žie nės
išsakyta mintis: „Mano eg zis -
ten  cijos tikslas – dirbti jo nau-
dai” tapo savo tišku leitmotyvu,
atsikartojančiu vi soje kultūri-
ninkės gyvenimo isto ri joje. 

Leidi nyje, prasidedan čia -
me ,,Su da ry to jos žodžiu”, kele-
tas skyrių: ,,Va lerija Čiurlio-
nytė-Karu žienė. Gy ve nimo ir
darbų eskizai”, ,,Valerijos Ka -
ru žie nės straipsniai, prisimini-
mai, ko man di ruočių atas kaitos”,
,,Min tys ant lapelių: prisimi ni -
mai, pamąstymai”, ,,Kai kurie
publikuoti ir ne publikuoti
straipsniai bei prisiminimai apie Valeriją Čiur -
lionytę-Ka ru žienę”, ,,Laiškai” (tarp jų įdėti ir dar
niekur neskelbti). Taip pat knygoje pateikta V. Čiur-
lionytės-Ka ružienės bibliografija, asmenvar džių ro-
dyklė, gausu nuotraukų ir M. K. Čiurlionio kūrinių
reprodukcijų. Knygos pabai goje pamatysite ir dar
niekur iki šiol neskelbtą pačios V. Čiurlio nytės-Ka -
ru žienės tapybą bei piešinius (dalis kūrinėlių sau-
gomi namiškių Lietu voje, dukros Danutės sūnaus
Kasčio Zakio namuose, Vi l niuje ir Ameri ko je – sū-
naus Romano šei mo je).

Knygoje atsispindi laikotarpis, kupinas Lietu-
vai tiek džiugių – at kurtos Lietuvos nepriklausomy -
bės džiugesys, tiek nepalankių istorinių įvykių –
ca rinio Rusijos režimo, Pir mojo ir Antrojo pasauli-
nių karų su kelti sunkumai, sudėtingas poka rio gy-
venimas ir  1948–1950 metų M. K. Čiurlionio ideolo-
ginio teismo pe ri pe tijos, nepaprasti sunkumai ats -
ta tant Čiurlionių šeimos namus Drus  ki ninkuose,
įkuriant juose mu ziejų.

Skaitant knygą, nori nenori kyla mintis: ,,Iš
kur ši moteris turėjo tiek stiprybės?” Gal čia kaltas
ir vyriau sio  jo brolio dar vaikystėje ,,nuspėtas” cha-
rakteris. O kad jis bu vo ne lengvas, ryškėja iš kai ku-
rių knygoje pateiktų pasakojimų. Ta čiau, ar galėjo
būti kitaip? Jos pačios gyvenimas nebuvo rožėmis
klotas – kova su įvairiausio rango valdinin kais, pa-
vojinga politinė padėtis (rei kėjo gelbėti eksponatus
nuo sunai ki nimo, prig laus ti, slėpti), nuolatinė ko va
už bū vį, ilgus metus nežinojimas, kur yra sūnus, as-
meninės ne tek tys... Būtų ga lima vardinti ir var-
dinti. Tačiau Čiurlionio darbai, tų darbų likimas, jai

buvo ta pęs pačiu pagrindiniu gy -
venimo tikslu, suteikusiu jai
daug įk vėpimo ir pasiryžimo.
Tai buvo jos rūpestis. Būdama
uždara, mažakal bė, kietoko cha-
rakterio, dirbo savo darbą tyliai,

netgi bendradarbiams ne  pa sa kodavo savo bėdų, sva-
jonių. Ta  čiau tikslo siekdavo visomis savo jėgomis.
Jos pa sakymas: „Reikėjo daug ir tyliai dirb ti” pui-
kiai ją cha rakterizuoja. Tokia stropi, užsispyru si, su
cha rak teriu ji buvo nuo vaikystės – dar bū dama 14-
os savo užrašų kny gutėje ra šė: ,,Tylintis žmo  gus
yra stiprus žmogus, todėl ne reikia nie kam pa sa koti
apie savo kančias.” Tokia ji išliko visą gyveni mą. 

V. Čiurlionytės-Karu žienės laiš kuo se ir išliku-
siuose dokumentų juod  raščiuose pavyko aptikti ir
daugybę romantiškų, net poetiškų min čių. Pasi-
rodo, šioje asmenybėje tilpo daug kas. ,,Ji buvo už-
dara, ma ža kal bė, kietoko charakterio. (...) Valerija
buvo įdomi ir mįslinga. Su ja ne visi draugavo. Ta-
čiau mes, kurie dirbome kartu, labai ją mylėjome”, –
Gab rie lei Dambrauskaitei (http://www.ka ma ne.lt)
sakė knygos ,,Sesers rū pes tis. Valerijos Čiurliony -
tės-Karu žie  nės gyvenimo ir darbų eski zai” su da ry -
toja.

Visais savo darbais ji labiau bu vo šalia sa vo
brolio, o ne dėmesio cent re. Tad sveikintinas M.
Mil dažytės-Ku li kaus kienės pasi ry ži mas išleisti kny -
gą, skirtą buvusios savo bend ra darbės ir bičiulės
veiklai, susijusiai su jos brolio M. K. Čiurlionio kū-
rybos išsaugojimu, įamžinti. Šiandien gali me drą-
siai pa sakyti, kad M. K. Čiur lionis gali di džiuotis se-
serimi, kuri gynė ir saugojo jo darbus labiau negu
save, o prieš Valeriją Karužie nę turėtume nulenkti
galvas ir pa dėkoti jai už pa si šventimą, budint M. K.
Čiur  lionio pa likimo sargyboje. Tik jos pa stan gomis
mes dabar turi me Čiur lionio darbus Lietuvoje. 

Valerija Čiurlionytė-Karužienė. 
,,Koplytstulpis”, aliejus. Tapyba iš

Donatos ir Romano Karužų 
archyvo. 



EDVARDAS ŠULAITIS

Tarptautiniame moterų imtynių tur -
nyre Gardine (Baltarusijoje) sėk mė
lydėjo lietuvaitę Danutę Domikait y -

tę, iškovojusią aukso medalį. 
Lietuvos sportininkė, kuri yra Euro-

pos jaunių čempionato prizinin kė, šį
kartą rungtyniavo sunkesnėje svo-

rio kategorijoje (iki 72 kg). Jau
pir moje varžybų kovoje burtai

jai lė mė išmėginti jėgas su pa-
saulio jaunimo čempionato
prizininke baltaruse Kris -
tina Federaško. 

Pirmąjį kėlinį lai mėjus
baltarusei, an tra me balta-
rusę ant menčių paguldė Da -

 nutė ir tokiu būdu atsilygino
už pralaimėjimą pa sau linio ly -

gio turnyro finale. 
Antrame susitikime ši Šiaulių

miesto Vijolių vid. mokyklos mo-
kinė nugalėjo imtynininkę iš Mo-
giliovo (Baltarusija) Katią Zubare -
vič, kuri buvo paguldyta ant men-

čių dar pirmame kėlinyje. 
Lemiamoje – trečioje – kovoje Danutei negalėjo pasipriešinti ir Baltarusi-

jos jaunimo čempionato pri zi ninkė Ksenija Ameliančik, turėjusi pripažinti lie -
tu vės pranašumą, kas jai užtikrino aukso medalį. 

Po šio turnyro D. Domikaitytė ir jos treneris Aivaras Kaselis liko prie Mins -
ko esančioje „Staikų” olimpinėje bazėje. Ten jie rengsis liepos 2–5 dienomis Ma-
kedonijoje vyksiančiam Europos jaunimo čempionatui. 

Tikimės, kad ir jame Danutė taps nugalėtoja. 
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vIsI MĖGsTA KINĄ

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Labas visiems! Man gėda, kad la -
bai daug laiko praėjo nuo mano
pas kutinio straipsnio. Dešim-

toje klasėje anglų kalbos kurse reika-
lavo, kad mes skaitytumėme F. Scott
Fitzgerald „The Great Gatsby”. Knyga
– apie jauno vyro nuotykius New York
mies te XX a. pradžioje. JAV tuo metu
pre kiauti alkoholiu buvo nelegalu.
Ne seniai žiūrėjau rež. Baz Luh rmann
filmą pagal šią knygą, ir da bar apra-
šau savo įspūdžius. 

Veiksmas

Kaip sakiau, filmo veiksmas ru tu -
liojasi apie 1922 m. New York apskri -
tyje. Filmas prasideda nuo Nick Car-
raway, kuris yra alkoholikas ir pri-
slėgtas pokalbio su psichologu apie jo
praėjusios vasaros įspūdžius, kai jis
susitiko su vyru vardu Gatsby. Nick
paaiškina, kad jis nupirko namą West
Egg mieste Long Island. Ten su tinka
savo pusseserę vardu Daisy Buchanan
ir Jordan Baker, Daisy draugę ir golfo
žaidėją. Susipažįsta ir su Tom, Daisy
vyru ir žinomu polo žaidėju. Nick
jiems pasako, kad jis gyvena kitoje
ežero pusėje, ir sužino, kad garsusis
Gatsby gyvena didžiulia me name ša-
lia jo. Kiekvieną sa vaitę Gatsby ruošia
didžiulius po ky lius, į kuriuos iš vi sur
suvažiuoja žmonės, nors Gatsby nieko
specialiai nekviečia. Netrukus Nick
su Tom kartu nuvažiuoja į New York
ir  Nick sužino, kad Tom turi meilužę
– ji ište kėjusi už mechaniko George
Wilson. Tom, Myrtle ir Nick nuva-
žiuoja linksmintis į viešbutį. Vakarė-
lis bai giasi, kai Tom suduoda Myrtle,
nes ji pradeda kalbėti  apie Daisy. Pra-
eina kelios savaitės ir Gatsby pakvie-
čia Nick į savo pokylį.  Nick sužino,

kad praktiškai visi ten dalyvaujantys,
išsky rus jį ir Jordan, niekada nėra
ma tę paties Gatbsy. Ta vakarą Gat sby
pa kviečia Nick pasikalbėti, ir jie susi -
draugauja. Gatsby pakviečia Nick pie -
tų, ir Nick susitinka su Meyer Wolfs-
heim, Gatsby verslo partneriu. Jis
taip pat sužino, kad kažkada Gatsby ir
Daisy buvo įsimylėję, bet jis turėjo ją
palikti, nes tuomet nebuvo turtingas.
Gatsby labai nori vėl su sitikti su Dai -
sy, bet neatranda sa vyje stiprybės pa-
sikviesti  ją į savo na mus. Nick sutin -
ka suruošti popietę, kad Gatsby ir Dai -
sy galėtų pabendrauti. Rytą prieš su-
sitikimą, Gatsby nusiunčia didelę gru -
pę žmonių, kad sutvarkytų Nick na -
mą. Po kiek laiko pa sirodo ir pats, po
to atvažiuoja Dai sy. Kai Daisy įeina į
namus, Nick ne be randa Gatsby – jis
išėjo į lauką. Po kelių minučių Gatsby
sugrįžta, bet jei gu norite sužinoti,
kaip jų pasima tymas praeina, teks
žiūrėti filmą.

Aktoriai

Šiame filme vaidina daug žino mų
aktorių: Leonardo di Caprio („Tita-
nic”, „Inception”) – Gatsby, To bey Ma-
guire („Spiderman”) – Nick Car raway,
Carey Mulligan („An Edu cation”,
„Shame”) – Daisy Bu chanan, Joel Ed-
gerton („The Waiting City”, „Animal
King dom”) – Tom Bucha nan, o Ami-
tabh Bachchan („Black”, „Paa”) –
Meyer Wolfsheim.  

Aktorių vaidyba ir 
filmo kokybė

Aš manau, kad Baz Luhrmann la -
bai gerai parinko aktorius, nes jie pui -
kiai atliko savo vaidmenis. Man labai
patiko, kaip L. di Caprio vaidino Gats -
by, jis gerai atskleidė Gatsby charak-
terį. Tobey Maguire yra ne kal tas, kaip
nekaltas ir Nick Car ra way kny  goje.
Ki ti aktoriai, nors juos ir ne labai pa-
žįstu, taip pat pa tiko. 

Filmo kokybe irgi galiu pa si -
džiaug ti, jis labai gerai nufilmuotas.
Vie tos, kuriose vyko filmavimas, buvo
gražios ir atitiko apra šytas knygoje.
Labai įspūdingos Gatsby poky lio  sce -
nos, nes atrodė, kad visas miestas bu -
vo suvažiavęs puotauti.

Ar verta žiūrėti?

Aš manau, kad verta pamatyti šį
filmą kino teatre. Iš pradžių galvojau,
kad jis nebus toks įdomus, bet bežiū -
rint, mano nuomonė pasikeitė. Nors
daug filmų šiomis dienomis nėra ge ri,
šis filmas iš tikrųjų yra labai geros
kokybės. Iš 10 taškų aš duočiau 10.

sPoRTAs

Žiūrovokėdėje– „GreatGatsby”
Lietuvaitė laimėjo tarptautinį imtynių 
turnyrą Baltarusijoje



dami nusprendėme, kad jei pasaulyje
yra tokia vieta, vadinasi, ten ir susi-
tuoksime. 

Ką gi, nutiko taip, kad mūsų juo-
kai virto realybe. Nors visi draugai ir
artimieji atkalbinėjo, sakė, jog tai ne-
realu ir mums nepavyks, įkalbinėjo
apsigalvoti, įtikinėjo, kad neturime nė
menkiausio šanso gauti JAV vizas, o
galiausiai – mes nieko neišmanome
apie tenykštę tvarką ir procedūras.
Girdėjome pamokymų meluoti amba-
sados pareigūnams, sakyti išgalvotus
kelionės motyvus, net eiti į ambasadą
skirtingu metu ir nesakyti, kad vyks-
tame drauge, kadangi esame jauni, ne-
vedę ir Lietuvoje neturime brangaus
nekilnojamojo turto. Tačiau sau pa-
sakėme: „Kadangi mūsų sąžinė švari
ir nesiruošiame vykdy ti jokios nele-
galios veiklos ar nusikalsti, vadinasi,
neturime ko slėpti.” 

Taigi, nepaisydami patarimų,
sėkmingai įveikėme visas kliūtis ir
netrukus mūsų lėktuvas jau leidosi
Las Vegase. Prieš keletą valandų tame
pačiame oro uoste nusileido kitas lėk-
tuvas, kuris iš Teksaso atskraidino
Rūtos vaikystės draugę Kristiną ir jos
draugą Arūną. Šie nutrūktgalviai pa-
siryžo kartu su mumis sumainyti
aukso žiedus, ir tai nebuvo pokštas.
Būsimoji Arūno ir Kristinos Drąsu-
čių šeima abiem poroms užsakė kam-
barius Golden Nugget viešbutyje, ku-
riame mes vėliau nuostabiai pralei-
dome laiką. Tą pačią naktį, palikę la-
gaminus kambariuose, išvykome į
naktinį miestą išsirinkti vietos mūsų
sutuoktuvėms. Las Vegasas garsus
savo vedybų koplytėlėmis lygiai taip
kaip ir kazino. Suradome lyg iš pasa-
kos išplaukusią balto medžio bažny-
tėlę ir sutarėme ateinantį vakarą čia
sumainyti žiedus.

Kaip šiandien pamenu, likus
dviem valandoms iki sutuoktuvių, sė-
dėjome su Arūnu viešbučio kiemelyje,
palmių šešėlyje, sumerkę kojas į ba-
seiną, ir gurkšnojom Margaritas, o
mūsų nuotakos kambariuose puošėsi.
Mudu svarstėme, kas būtų kitaip, jei
po poros valandų mūsų lauktų vestu-
vės Lietuvoje. Nuo galvoje iškilusių
rūpesčių net nupurtė šiurpas ir mes
pamanėme, koks nuostabus gyveni-
mas ir kokie mes laimingi, kad esame
čia. Tėvams ir artimiesiems vietoj
šventinių rūpesčių parvežėme po al-
bumą įspūdingų kelionės ir sutuoktu-
vių nuotraukų.

Tai buvo pati nuostabiausia ke-
lionė ir mano pirmoji viešnagė už At-
lanto. Amerika nepalieka abejingų –
vieni čia mato trūkumus ir jiems iš
pirmo karto viskas nepatinka, kiti pa -
milsta šią šalį iš pirmo žvilgsnio. Aš
priklausau pastariesiems – aiškiai pa-
menu, kaip po trijų savaičių povestu-
vinės kelionės JAV Rytų pakrante, lip-
damas trapu į lėktuvą sau pasakiau,
kad dar ne kartą čia sugrįšiu. Vienos
svajonės įgyvendinimas dažniausiai
veda prie kitos – ir galiu drąsiai teigti,
kad ši kelionė padėjo pamatus Route
66 žygiui, kurį brandinau sep tynerius
metus.
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SUGRĮŽIMAS Į LAS VEGASĄ 
IR „NUODĖMIŲ MIESTO”

SIURPRIZAI 

Atsibudome sušalę kempinge ša-
lia Didžiojo kanjono ir, paskubomis
susikrovę daiktus, išlėkėme link Las
Vegaso, iki kurio buvo likę apie
250 kilometrų. Už 15 kilometrų baigėsi
miškas ir vėl prasidėjo raudona dy-
 ku ma, ryto saulė maloniai šildė
per naktį sušalusius kaulus. 

Privažiavome degalinę mažame
miestelyje ir nustebome pamatę, kad
degalinėje prekiaujama šaunamai-
siais ginklais – tiesiog ant sienos su-
kabinti medžiokliniai ir koviniai šau-
tuvai, tarp kurių atpažinome ir ka-
lašnikovo automatą. Paklausiau, kas
gali įsigyti šių ginklų, ir degalinės šei-
mininkas maloniai atsakė, kad visi to
norintys Amerikos piliečiai. Jis tik
neturįs teisės ginklo parduoti Kali-
fornijos ir Masačusetso valstijų gy-
ventojams. Nereikia būti nei medžio-
tojų draugijos nariu, nei pateikti pa-
žymėjimo apie psichinės sveikatos
būklę – lais voje šalyje visi gali pirkti
ginklus be apribojimų. Degalinės sa-
vininkas sakė, kad dauguma perka
tiesiog kaip žaisliuką ir tik kai kurie
– savisaugai. Jis maloniai pasiūlė nu-
sifotografuoti su mūsų dėmesį pa-
traukusiu kalašnikovu. 

Toliau mūsų laukė iki šiol di -
džiau sių fizinių išbandymų pa rei -
kalavusi kelio atkarpa: saulės karštis
likusioje dykumos atkarpoje darėsi
tiesiog nepakeliamas – ugninis vėjas
de gino odą, motociklų varikliai kaito
ir mes važiavome 50 kilometrų atkar-
pomis, sustodami degalinėse trum-
pam atsigauti, ataušinti variklius ir
išgerti gerą porciją vandens. 

Taip pasiekėme Las Vegasą, sau-
lės kaitroje panašų į dykumoje išsi-
dėsčiusį pilką gamyklos kompleksą su
dangoraižius primenančiais kami-
nais. Šis miestas dieną snaudžia, kad
su visu žavesiu atsibustų sutemose ir
šėltų iki pat aušros. 

Vargais negalais pasiekėme savo
iš anksto rezervuotą viešbutį Golden
Nugget senamiesčio gatvelėje Fre-
mont, garsėjančioje tuo, kad turi
dengtą kupolą. Kupolas sudarytas iš
smulkaus tinklo, kuris sutemus vei-
kia lyg milžiniškas skystų kristalų ek-
ranas ir tam tikromis valandomis
dangus virš visos gatvės virsta vaizdo
ir muzikos efektų reginiu. Man jau
yra tekę šiame viešbutyje kartą gy-
venti, todėl dar dykumos karštyje
draugus guodžiau, pasakodamas apie
pasakišką Golden Nugget oazę su kon-
dicionuojamais barais, palmėmis ap-
sodintais lauko ba seinais ir nesuskai-
čiuojama galybe kitų pramogų. 

Mano pirmoji pažintis su Las Ve-
gasu ir Golden Nugget viešbučiu
įvyko ypatingomis aplinkybėmis, ly-

giai prieš sep tynerius metus: aš čia
tuokiausi. Tai buvo vienas įspūdin-
giausių įvykių mano gyvenime. Aš ir
Rūta jau kurį laiką buvome kartu ir,
kaip dažniausiai atsitinka gražiose
pasakose, vieną gražią dieną jai pasi-
piršau. Neturėjau balto žirgo ir karū-
nos, tačiau abu norėjome susituokti
ypatingomis aplinkybėmis. Ėjimas į
metrikacijos biurą mūsų netraukė, ir
kai paskutinį kartą ten buvau pasvei-
kinti jaunavedžių, pagavau save gal-
vojant, kad norėčiau išvengti šios
įstaigos ir tokios ceremonijos. Manęs
neapleido įspūdis, kad žmonės čia
eina „iš reikalo”, kaip į neišvengiamą
sutuoktuvių proceso etapą... nes kito
būdo susituokti nėra. Mudu tada pa-
galvojom, argi tikrai nėra? Prisimi-
nėme kino filmuose matytas roman-
tiškas sutuoktuvių scenas Las Vegase.
Kalbama, kad ten gali bet kas susi-
tuokti taip, kaip panorėjęs. Juokau-

Bus daugiau

Svajonės link
vienos įkvepiančios kelionės istorija

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

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

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-729-9143

GineKOlOGijA

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DRAUGAS

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

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

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų. 

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

SiŪLo dARBĄ

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

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

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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PARdUodA

Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!

Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

Sudoku Nr. 64
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. Su -
do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PiLnA dAnTŲ PRieŽiŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

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

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

nekilnojamojo Turto Agentas
ROMAS SNARSKIS – Sales Associate

Bob Calistri Real Estate
St. Petersburg, Florida

RJSA44@Yahoo.com (727) 510-3715

ĮVAiRŪS SKeLBiMAi

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

SiŪLo dARBĄ

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

Rolandas, tel. +370-616-93194

• Į rūpestingas rankas atiduosiu mylimą ka-
tytę, 7 metų, pilka, labai švari. Tel. 312-733-
2497.

• Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba,
geros rekomendacijos. Tel. 773-329-9918

• Moteris ieško slaugos darbo (nuo pirma-
dienio iki penktadienio po kelias  valandas).
Tel. 773-776-6785.

• Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Gali pakeisti, iš-
leisti atostogų. Labai geros rekomendacijos,
patirtis, dokumentai. Tel. 708-691-6542

• Moteris ieško žmonių priežiūros darbo tik
savaitgaliais (gali pakeisti). Tvarkinga, legalūs
dokumentai, vairuoja, skaniai gamina mais -
tą. Tel. 630-674-1545.

• Ieškau pirkti gerame stovyje nebrangaus
automobilio. Tel. 773-691-3796.

• Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo. Legalūs dokumentai, patirtis,
rekomendacijos. Gali išleisti atostogų, pa-
keisti savaitgaliais. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-709-5990.

• Moteris ieško vyresnio amžiaus žmonių
priežiūros darbo. Tel. 773-759-8677.

Parduodamas Chrysler minivenas, pritai-
kytas neįgaliesiems. Prava žiuotas 27,000
mylių. Kaip naujas. Kaina $9,750.
Balzekas Motors, 4030 Archer Ave.,
Chicago, tel. 773-847-1515, Stanley



DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

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

Čikagos mieste ir jos apylinkėse
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Gimiau 1976 m. liepos 8 d. Čikago-
je, Marquette Park Šv. Kryžiaus ligoninėje.
Netrukus mūsų šeima persikėlė į Palos
Park. Gimnazijoje susidomėjau muša-
maisiais instrumentais, tapau vietinių
„garage bands” būgnininku. Mano tėvai
Andrius ir Zita palaikė šį polinkį, mat jie
patys mėgo 6-to ir 7-to dešimtmečių
roką. Namai buvo pilni įvairiausių atlikėjų
45 APM plokštelių: The Kinks, The Who,
Van Morrison, Jimi Hendrix, The Zombies
ir kt.  

Studijavau prancūzų kulinariją. 2004
m. baigiau ,,The Cooking and Hospitali-
ty Institute of  Chicago”, įgyjęs „applied
science” diplomą. Paskui prasidėjo dar-
bo odisėja įvairiuose restoranuose bei
alubariuose. Buvau net ir vyriausiu virėju
(executive catering chef) ,,United Bank
of Switzerland”. Paskutinė restoraninė tar-
nyba – ,,Resi‘s Bierstube” Čikagos šiau-
rinėje dalyje. Mėgau šios užeigos savi-
ninkus – Stober šeimą. Ir jie mane mylėjo
lyg būčiau jų tikrasis sūnus. Nemažai ten
sukramsnota vokiškų patiekalų, užsi-
geriant ,,Koenig Pilsner”. Supratau, kad
toks darbas mane  sudegins ir laikas ieš-
koti pastovesnes tarnybos. Įsidarbinau Či-
kagos viešųjų mokyklų sistemoje pastatų
priežiūros inžinieriumi. Darbas man pa-
tinka, išskyrus tai, kad rytais tenka labai
anksti keltis.

Dirbdamas virėju, grodavau įvai-
riuose ansambliukuose – The Schlitz Fa-
mily Robinson (populiari pasaka Swiss Fa-
mily Robinson perkrikštyta senos aluda-
rių šeimos Schlitz pavarde! – R. M. L.), The
Yellow House, Squeegee bei The Victory
Auto Rockers (mašinų laužo supirkėjai Vic-
tory Auto Wreckers iš TV  – vėl žodžių žais-
mas! – R. M. L.). Pastarąją grupę aš įstei-
giau, ir muziką jai kurdavau. Vėliau ją per-
vadinome į The Coma Boys. Išliko tik
Squegee –  kitų grupių nebėra. Jaučiu pa-
šaukimą muzikai, gal ateityje dar kas nors
iš to išeis, o dabar džiaugiuosi mūsų
svetaine virtualioje erdvėje: www.re-
verbnation.com/squeegee.

Sauliaus ,,Sonny” Vitkausko 
autobiografija

Saulius (Sonny) Vitkauskas neti-
kėtai nutūpė mano žurnalisti-
niame akiratyje – jis dalyvavo

konkurse populiarios TV laidos
,,Check Please” vedėjo vietai užimti.
Atbyrėjo, bet sutarėme, kad pasidalins
savo įspūdžiais. Ir štai šio straipsnio
pasirodymo išvakarėse,  gegužės 29-
osios vakarą, įsijungęs 11 TV progra-
mą ,,Chicago Tonight” laidoje matau
žurnalisto Phil Ponce viešnią – tem-
peramentingą blondinę Catherine de
Orio, naująją ,,Check Please” vedėją.
Pirmas dalykas, kurį išgirdau – kad ji
yra italo ir lietuvės duktė! Įdomu, ar ži-
nojo tai su ja varžytis bandęs Saulius
Vitkauskas? Jis, beje, pergalę buvo
numatęs ne jai. Bet apie viską iš eilės.

Restoraninis verslas – 
ne minkštaširdžiams

Saulius, arba Sonny, gimė lietu-
viškame rajone, mėgo kugelį ir kol-
dūnus, vaikystėje net skuto  bulves (tai
jam nepatiko). Prisimena, kaip mo-
čiutė spausdavo sūrius – vaiko akimis
tai buvo ,,jėga”! Tačiau iš Marquette
Park Vitkauskai greitai „emigravo” į
ramų, sterilų priemiestį. Penkiolik-
metis Sonny nurinkdavo nuo stalų in-
dus ,,Red Lobster” restorane Oak
Lawn. ,,Taukuota, smirdinti, tvanki ap-
linka,” – prisimena jis. Padirbėjo ir ki-

TVekraneneišvysime,bet...
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

tose užkandinėse, picerijose. Vienin-
teliai dalykai, pavilioję jaunuolį į tokią
neromantišką aplinką, buvo pinigai ir
naktinės darbo valandos.

–Kada supratai, jog kulinarija – Tavo
gyvenimo pašaukimas?  

–Vėlokai susigaudžiau. Kai bu-
vau 20-ties (su nereikšmingu pliusiu-
ku), turėjau galimybę pakeliauti po
Angliją, Prancūziją, Belgiją, Olandiją.
Bet, tik būdamas Prancūzijoje, at-
kreipiau dėmesį į maistą. Girdėda-
vau apie ,,maisto kultūrą”, tačiau kad
suprastum kas tai yra, būtina pačiam
patirti. Nors Europoje mano ,,dieta”
buvo konditerijos gaminiai, vynas bei
alus, vis dėlto viename Paryžiaus bist-
ro paragavau „coq au vin” – vištienos
vyne. Mano smegenytės iškart atsi-
budo. Koks tai patiekalas? Ar sugebė-
čiau tokį pats paruošti?  Apie virimą
neturėjau jokio supratimo. Tik norėjau
atkurti, ką buvau ragavęs.

Sonny suprato, kad muzika netaps
pastoviu jo pragyvenimo šaltiniu. Jis
jautė tuštumą. Tada jau bent penketą
metų buvo „pasitrynęs” maitinimo
versle, todėl žinojo, jog lengviau gaus
pažymėjimą technikume nei apgins
diplomą tradiciniame universitete.
Tėvai ir seneliai jo sprendimui prita-
rė, ir 2002 m. S. Vitkauskas įstojo į  The
Cooking and Hospitality Institute of
Chicago. ,,Virėjo specialybė nenubrė-
žia aiškaus kelio, gali pasukti ir viena,
ir kita kryptimi, – sako pašnekovas. –
Kulinarinė mokykla suteikia įgūdžius,
tačiau kaip juos pritaikysi, priklausys
nuo tavęs paties. Norėjau diplomo ir
darbo. Žinojau, jog netapsiu žymiu
virėju. Troškau ir toliau muzikuoti, ta-
čiau nenorėjau būti našta savo tė-
vams. Todėl rinkausi profesiją, iš ku-
rios pragyvenčiau. Panašiai mąstė ir
kiti studentai.”

–Ar  visos kulinarinės mokyklos vieno -
dos?

–Taip. Jos tarsi piniginiai vam-
pyrai, iščiulps paskutinius mokslapi-
nigius. Mulkins kiekvieną įrodinėda-
mi, kad be diplomo šiais laikais žūsi.
Kulinarinės mokyklos yra eiliniai
technikumai, bandantys pritraukti
meninio polinkio žmones, dažmiausiai
kuklius ir jautrius iš prigimties. Kol
gali pasiskolinti pinigų ir mokėti už
mokslą, tol tave ten laiko. Mitybos
verslas – nedėkingas darbas. Jį reikia
beprotiškai mylėti. Kitaip jokiais bū-
dais nepakilsi sėkmės laipteliais. Ne-
bent... dirbtum po mafijos sparnu, pi-
nigų ,,plovykloje” arba pardavinėtum
sukapotų BMW dalis – esu tokių atve-
jų liudininkas.

Nuo ,,muzikinių landynių’’ iki
Šveicarijos magnatų

– Bet teko ir prašmatnioje aplinkoje pa-
dirbėti?

–Apie metus praleidęs ,,Schuba’s
Tavern” (žinoma ,,muzikinė landynė”
Lakeview apylinkėse), ,,Le Petite Pa-
ris” Streeterville rajone bei dar kelio-
se vietose, ,,užkabinau” turtingą darb-
davį – ,,The United Bank of  Switzer-
land” (U.B.S.). Mano pareigos buvo
paruošti pusryčius bei pietus VIP po-
sėdžiams. Padėjau tvarkyti ir kukles-
nę kavinę 40-me aukšte, skirtą banko
tarnautojams. Darbas U.B.S  man su-
teikė neįkainojamą patirtį, nes  banko
vadovų mitybos biudžetas buvo neri-
botas. Galėjau laisvai kurti valgia-
raščius ir išbandyti brangius pro-
duktus. Sykį iškepiau kugelį su tru-
mais ir omarais – kad žinotumėte, ko-
kia kilo susižavėjimo banga! Šis mano
kulinarinis atradimas tapo banko vi-
ceprezidento mėgstamiausiu patieka-
lu. Po to teko jį dažnai gaminti. Švei-
carijos banke išdirbau dvejus metus.
Mūsų profesijoje tai nemažas laiko
tarpas. Maitinimo versle privalai nuo-
lat migruoti. Po to pilsčiau kokteilius
Lincoln Square, ten sukūriau an-
sambliuką The Victory Auto Rockers
(vėliau – The Coma Boys), kuris po ket-
verių metų iširo.

–Tada prijuostę pakabinai ir tapai pa-
statų prižiūrėtoju. Neišlaikei įtampos?

–Pradėjau mąstyti apie kitas ga-
limybes. Praradau susidomėjimą ku-
linarija. Vieninteliu atveju grįžčiau –
jei galėčiau atidaryti savo mažą užei-
gą su gyvenamoju plotu antrame aukš-
te. Mėgstu ,,karčiamų” maistą – mė-
sainiukus, kepsnius, keptas bulvytes.
(Gal tarp ,,Draugo” skaitytojų  yra no-
rinčių investuoti į mano gabumus?
Sėskime su čekių knygute rankose ir
tarkimės!). Dvejus metus ieškojau val-
diško darbo – norėjau turėti draudimą
ir pastovumą. Pagaliau sulaukiau
skambučio iš Čikagos viešųjų mo-
kyklų direkcijos ir mane pasamdė pa-
statų priežiūros inžinieriaus padėdė-
ju. Dabar ruošiuosi egzaminui su vil-
timi tapti inžinieriumi. Jau dvejus
metus dirbu Čikagos miestui. Man
gerai, o ir vaikai džiaugiasi, kai rytais
atnešu jiems namie keptų sausainių. 

Svajonės kol kas 
neįgyvendintos

Laiko prie televizoriaus pralei-
džiu nedaug, ir jeigu įsijungiu, tai

Saulius ,,Sonny” Vitkauskas

dažniausiai tik WTTW programą. Vie-
na iš mėgstamiausių mano laidų –
,,Check Please”. Anksčiau ją vesdavo
koketiška Amanda Puck, vėliau –
„Everest” restorano vynų specialistė
– sommelier – gana blanki mano aki-

mis Alpana Singh. Bet ir ji paskelbė iš-
einanti. Sonny buvo vienas iš kandi-
datų jos vietai užimti.

–Sonny, papasakok, kokia buvo kon-
kurso registracijos eiga?

–Mano nuostabioji draugė Jackie
pasiūlė man pateikti savo paraišką.
Laidos rengėjai reikalavo išsamios
biografijos, darbo patirties aprašy-
mo, ir „YouTube” vaizdo įrašo, kuria-
me kandidatas įtikinėja komisiją, ko-
dėl būtent jį ar ją turėtų pasirinkti. Ka-
tegoriškai atsisakiau.

Bet... moterys sugeba savo vyrus
įtikinti. Jackie pasišovė sukurti įrašą
ne tik apie Sonny, bet  ir apie save. Nu-
tarė ir pati  pateikė paraišką! Tada Son-
ny sutiko. Jackie čiupo į rankas ka-
merą ir sekė kiekvieną savo draugo
žingsnį. Mašinoje. Maitinant jųdviejų
katiną. Kepant avieną. Ištuštinus porą
buteliukų alaus. Sonny taip pat apsi-
rengė kaip John Lennon ir parodi-
juodamas vedė pokalbį pats su savimi.
Po trijų dienų šmaikštavimo Jackie su-
redagavo įrašą, Sonny pritaikė jam
muziką. Blynas neprisvilo!

–Tai kodėl nepraėjei? Žiauri konku-
rencija? Gal viskas dirbtina? Iš anksto su-
režisuota?

–Pramogų verslo pasaulis iki tam
tikro laipsnio yra dirbtinis. O ar kon-
kursas buvo surežisuotas? Hhmm…???

–Prodiuseris pačiam atsakė, kad iki
ašarų prajuokinai komitetą su savo įrašu,
bet to  neužteko? Gal pasirodei jiems per-
nelyg visažinis, įžūlokas?

–Prisimenu, jog tai buvo trečia-
dienis, apie 6 val. v. Įmontavau savo įra-
šą ,,YouTube” svetainėje ir nusiunčiau
paraišką ,,Check Please” atrankos ko-
misijai. Išjungiau kompiuterį, atsisė-
dome su Jackie vakarieniauti. Bet vi-
duje neramu: ,,Po galais, o jei jie į
mane kreipsis?” Apie aštuntą įjun-
giu savo ,,Apple”. Viena žinutė. Atsa-
kymas iš David Manilow, ,,Check Plea-
se” vyriausio prodiuserio: ,,I don’t
know if  you’re right for the host job,
but I laughed my ass off. Thanks.” Pas -
kui pradėjau mąstyti – jeigu įsidar-
binčiau, vis tiek man greitai įgristų.
Norėjau pašmaikštauti, ir tiek. Laida
turi įvaizdį, ir esu tikras, kad D. Ma-
nilow nenorės keisti geros prekės.
Gerbiu jį už tai, tačiau jeigu kada
nors sugalvotų pagyvinti laidos sce-
narijų, galėčiau pametėti jam porą
šaunių minčių.

–Gal nujauti, kas taps naująja ,,Check
Please” vedėja? O gal – vedėju?

–Beveik galvą guldau, kad išrinks
Charlie Trotter žmoną Rochelle Smith.
Moteris turi  ryškų įvaizdį Čikagos res-
toraniniame gyvenime. Ji – kieta, rim-
ta, profesionali viešųjų ryšių atstovė.
Puikūs bruožai tokios laidos vedėjai.

–Jei ateityje vėl skelbtų tokį konkur-
są, ar pateiktum savo kandidatūrą?

–Taip.



• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

DRAUGAS 2013 BIRŽELIO 1, ŠEŠTADIENIS 15

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

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

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

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

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

KETURIASDEŠIMTIES METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
PETRAS BALTRAMONAS

Prieš keturiasdešimt metų, Viešpats pasišaukė namo Mūsų mylimą
Tėtį, Uošvį ir Tėvuką.

A. a. Petras mirė 1973 m. gegužės 31 d. ir yra palaidotas Šv. Kazi mie -
ro kapinėse prie a. a. žmonos Marijos.

Šv. Mišios už a. a. Petrą bus atnašaujamos š. m. birželio 2 d. ir birže-
lio 9 d., 9 val. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont, IL.

Iki šios dienos pasiilgstame ir prisimename Tėvelio šilumą, šypseną
ir jo meilę šeimai.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus kartu su mu -
mis prisiminti ir pasimelsti už tėvelio sielą.

Nuliūdusi šeima

Mielam tėveliui

A † A
ANTANUI DRŪČIUI

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo duk -
roms JOANAI, RAMUTEI su šeima ir mūsų gerai
drau  gei TERESEI su šeima bei kitiems giminėms ir
artimiesiems.

Kartu su Jumis liūdime

Universiteto draugai:
Michael Chiaramonte

Rita (Likanderytė) Rašymienė
Marija (Andrijonaitė) Riley

Judita (Fabijonaitė) Stanislovaitienė

A † A
PETRUI KAZLAUSKUI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą žmonai IRENAI,
dukrai VIDAI, sūnui ALGIUI ir visiems artimie-
siems reiškia

Regina, Arvydas ir Andrius Padleckai

Su giliausiu liūdesiu ir skausmu pranešame giminėms, drau-
gams ir pažįstamiems, kad 2013 m. gegužės 27 d., sulaukęs 88 me -
tų, mūsų brangus, mylimas ir niekuomet nepamainomas Tėtelis,
Senelis, Brolis ir Uošvis

A † A
ANTANAS DRŪTYS

iškeliavo namo pas Viešpatį.
Gimė Lietuvoje, Dziviliškių kaime, Lazdijų rajone. Gyveno Či -

ka goje, Brighton Park apylinkėje, kurioje išgyveno 44 metus.
Anks čiau daug metų gyveno Anglijoje, Wolverhampton mieste.

A. a. Antanas buvo sūnus a. a. Jono ir a. a. Kotrynos Drūčių,
a. a. Onos  Sorakienės brolis ir a. a. Onos Drūtienės vyras.

Giliai nuliūdę liko dukterys: Joana Drūtytė, Ramutė Wis -
niews ki su vyru Henriku ir Teresė Drūtytė-Šoliūnenė su vyru
Linu; anūkai Viktorija Petrusiewicz su vyru Peter, Angelė
Wisniewski su sužadėtiniu Jonathan Williamson, Justinas Wis -
niewski, Marius ir Dainius Šoliūnai.

Lietuvoje liūdi seserys: Julija Samuolienė su šeima, a. a. Onos
Sorakienės šeima, Genė Semėnienė su šeima ir Monika Liau ke -
vičienė su šeima, daug giminių ir pažįstamų Lietuvoje ir Ameri -
ko je bei kituose kraštuose.

A. a. Antanas buvo tvirtas Dzūkijos sūnus. Gilus tikėjimas ir
didelė meilė šeimai vedė jį per visą jo gyvenimą. Velionis ilgus
me  tus priklausė Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo pa -
rapijai Čikagoje, kurioje 31 metus buvo lektorius/kantorius, o
anks  čiau giedojo parapijos chore su šeima. Buvo Anglijos lietu-
vių klu bo bei Dzūkų draugijos narys, kurioje ėjo Renginių vado-
vo pareigas.

A. a. Antanas bus pašarvotas penktadienį, gegužės 31 d. nuo 3
val. p. p. iki 9 val. v. Alliance-Gaidas-Daimid Funeral Home, 4330
South California Avenue, Chicago, IL, 60632.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 1 d., pradedant 9:30 val.
ryto su atlydėjimu iš laidojimo namų į Švč. Mergelės Marijos Ne -
kalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus au -
kojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus pa laido -
tas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių, prašome aukoti šv. Mišioms, Lietuvos Našlaičių
Globai (Lithuanian Orphan Care) arba misionieriaus kunigo
Her  mano Šulco „Jaunimo sodybai”.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Giliai liūdintys šeima ir artimieji

Mielas prieteli, gerbiamas AGIRDAI BIRUTI, nuo-
  šir džiai užjaučiu tave didžiuliame sielvarte, nete kus
my     li mos žmonos JOLITOS, kuri ėjo su tavimi per il -
gą ir gražų judviejų gyvenimą.

Giliai suprantu šį skausmą, kadangi pats tebeiš -
gy venu gedulo ir netekties dienas, mirus mano myli-
mai žmonai Aleksandrai.

Stipriai  apkabinu  tave,  Algirdai,  linkėdamas iš -
t ver   mės.

Amžinąjį Atilsį duok mirusiai Jolitai,Viešpatie,
Ir Amžinoji šviesa Jai tešviečia.

Dr. Juozas P. Kazickas
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijoje (Marquette Park) sekma dienį,
birželio 2 d., po 11 val. r.  šv. Mi šių pa -
ra pijos salėje vyks susitikimas su  Kris-
tina Kavaliauskaite, Tarptautinių prog-
ramų koordinatore užsienio stu dentų
studi joms. Popietėje taip pat dalyvaus
kar diologas dr. Gintautas Bieliauskas.
Bus vaišės. Kviečiame dalyvauti.

� Brighton Park Švč. Mergelės Mari-
jos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
(2745 W. 44th  St., Chicago, IL), šį
sekma dienį, birželio 2 d., minėsime

Kris taus kūno ir kraujo šventę – De vin -
ti nes. 10 val. r. šv. Mišias atna šaus kun.
Jaunius Kel p šas. 15 minučių prieš šv.
Mišias kal bė sime Švč. Jėzaus Širdies
lita niją. Primename, kad kiek vieną ket -
virta dienį, 8 val. r. šv. Mi šios atnašauja -
mos lietuvių kalba. 

� JAV LB Lemont apylinkės Socia li nių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 5
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
 tyk  lą, kur bus rodoma vaizdo juosta
apie Vištyčio miestelį, įsikūrusį prie to
paties pavadinimo ežero. 

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

Santa Monica, California 
Tel. 310-828-7095

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

SKELBIMAI

JAV Lietuvių Bendruomenės Kraš  to
valdyba praneša, kad gegužės mėnesį
vykusiame  JAV LB Krašto val dybos po -
sė dyje patvirtino 2016 me tų Lie tuvių
tautinių šokių šventės or ganizacinio ko-
miteto pirmininką Liną Orentą. Tautinių
šokių šventė vyks Bal timore, MD. 

Nuotraukoje stovi iš k.: šokių šven-
tės komiteto nariai Danelė Vidu tienė,
Izabelė Laučkaitė-Howes, Rytis Grybaus -
kas, Artūras Vorobjovas, Li nas Orentas
(pirmininkas), Nerija Orentienė, Ramunė
Kligytė, Vaida Meižienė, Deanna Izabelė
Howes ir Jo nas Howes; pirmoje eilėje (iš
k.): Ingrida Vorobjovienė, Diana Viz gir -
daitė ir Jūratė Bujanauskas. 

Trūksta Vilijos Kirvelaitienės, Rū tos
Skučienės ir Tomo Skučo. 

Evaldo Bujanausko nuotr.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos
būrelis dėkoja už aukas padėti var-
gingai gyvenantiems vaikams ir stu-
dentams Lietuvoje. Aukojo: dr. Lu cina
Kaufmanaitė Chalmeta $5,000; tę-
siant vaikų metinę paramą dr. Kęs -
tutis ir Audronė Skrupskeliai $360,
Laura Lauciūtė $360, dr. Ramunė Rač-
kauskienė $360, Danguolė Jurgu tienė
$720, Birutė Pocienė $360, Lie tuvos
Vyčiai Council 112 (per ses. The resa
Papšytę) $360; Donatas Tijū nėlis
$1,300 neįgaliųjų šeimai. Labai ačiū.
„Saulutė” (Sunlight Or phan Aid),
414 Freehauf  St., Lemont, IL 60439,

tel. (630) 243-6435, el. paštas indre-
tijunelis@sbcglobal.net, tinklala-
pis www.sunlightorpha naid.org

A. a. Janinos Šalnienės at mi -
nimui jos sūnus Vytas P. Šalna „Sau -
lutei” atsiuntė giminių ir draugų su -
aukotus $275. „Saulutė” dėkoja už
auką ir reiškia užuojautą a. a. Jani nos
Šalnienės šeimai ir artimie siems.

Stasę Šiaučiūnienę pagerbiant,
jos duktė Birutė Blevins „Saulutei”
atsiuntė $300 auką. „Saulutė” dėko-
ja už auką padėti vaikučiams Lietuvo -
je.

Gegužės 28 d. Palaimintojo J. Matulaičio misijos kiemelyje susirinkusieji sveikino tėvą
Antaną Saulaitį, SJ su gimtadieniu. Po to misijoje dainavo misijos vaikų choras ,,Vy tu -
rys”, kuris taip pat gražiai pasveikino sukaktuvininką.

Dainos Čyvienės nuotr. 


