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Prezidentė Strasbūre oficialiai pradėjo pir-
mininkavimą ES Tarybai. 

Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr.                                      
Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybos būstinė bus papuošta instaliacija ,,Europos sodai".

ELTA nuotr.

Lietuvos stiprybė – vienybėje
Vilnius/Strasbūras (ELTA) – Liepos 3 d. Prezidentė Dalia Grybaus-

kaitė Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre pristatė Lietuvos
pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai prioritetus bei svar-
biausius darbus ir atsakė į europarlamentarų klausimus. Tai oficiali še-
šis mėnesius truksiančio Lietuvos pirmininkavimo ES pradžia.

Pasak Prezidentės, Lietuvos pirmininkavimo darbotvarkė – ambi-
cinga ir labai svarbi visos Europos žmonėms. Lietuvai per pusmetį teks
derinti daugiau kaip 300 ES teisės aktų, kurie būtini ilgalaikiam ES eko-
nomikos augimui, jaunimo nedarbo ir energetinių kainų mažinimui,
saugesnės kaimynystės užtikrinimui. – 15 psl.

SVEIKINAME VISUS ,,DRAUGO” SKAITYTOJUS 
SU JAV NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA!
SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS SU 
VALSTYBĖS – KARALIAUS MINDAUGO
KARŪNAVIMO – DIENA!
SVEIKINAME LIETUVĄ PRADĖJUS 
PIRMININKAUTI ES TARYBAI!



Lietuvoje aprimo aistros dėl vie šai pa-
skelbtos Valstybės saugumo de parta -
mento (VSD) ataskaitos. Nu slū go tiek

kritiškai, tiek palankiai nusi teikusių vertin-
tojų azartas įrodyti būtent savąją tiesą. Žo-
džiu, atėjo pa lankus metas dar sykį atidžiai
per žiūrėti visuomenei skirtus viešus svar-
biausios mūsų slaptosios tarnybos tekstus.
Taip pat puiki proga dar kartą prisiminti tiek
VSD kritikų, tiek VSD simpatikų straipsnius. 

Kai analizuojamos viešos slaptų jų tarnybų atas-
kaitos, skubėt užimti kategorišką poziciją, – ne vi-
suomet dėkinga taktika. Pirmieji įspūdžiai – ne vi-
suomet tikslūs ir teisingi. Ypač kai kalbama apie
VSD ataskaitą, ku rio  je, be jokios abejonės, nežino-
mųjų elementų žymiai daugiau nei žino mų jų. Ne
veltui iki šiol gyva patarlė apie karštakošius, „kurie
labai sku bė jo ir todėl prajuokino pasaulį”. 

Žinoma, visus labiausiai domina toji lietuviš-
kosios ataskaitos dalis, ku rioje pirmą kartą viešai ir
atvirai kalbama apie Rusijos ir Baltarusijos žval-
gybas, agresyviai kenkiančias mūsų interesams
tiek pačioje Lietu voje, tiek užsienyje. Tiesa, senų se -
niau siai visi mes suvokėme, jautėme arba bent nu-
tuokėme: Kremlius in ten syviai domisi padėtimi
Baltijos valstybėse ir dar ilgai nesiliaus kūręs

keršto planų, kaip būtų galima bent kai ką susigrą-
žinti. Skirtumas tik toks: ankstesnėse VSD ataskai-
tose Rusijos vardas nebuvo minimas. Kon krečiai
kaip priešininkės VSD nemi nėdavo ir Baltarusijos. 

Dabar – įvardino. Tad knieti ži noti: kas pasi-
keitė? Kokiais sumetimais vedini dar prieš keletą
metų rinkosi tylėjimo taktiką? Vardan dip lomatinių
subtilybių? Patys taip nusprendė ar tylėti patarė
„džeimsai bondai” iš NATO ir Europos Sąjun gos? 

O kas pasikeitė šiandien, kad vis tik rusiški bei
baltarusiški pavojai jau minimi be užuolankų? Gal
Mask vos ir Minsko spaudimas tapo toks galingas,
kad tylėjimas – nebeįmano mas? O gal kaip tik vis-
kas klostosi kur kas proziškiau – tarptautinėse rin -
kose krenta rusiškos naftos ir rusiškų dujų poreikis
bei kainos, Ru sija silpsta, todėl priekaištus jai reikš -
 ti įmanoma žymiai drąsiau ir atviriau? O gal tai –
tik subtilus pri  minimas JAV, kad akyliau domėtųsi
net tik musulmoniškais kraštais, bet nepamirštų ir
Rytų Europos bėdų?

*  *  *
Vertinant VSD ataskaitą svarbi buvusio Seimo

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmi-
ninko Arvydo Anušausko nuomonė. Svarbi jau vien
dėl to, kad buvę šio strategiškai svarbaus komiteto
pirminin kai kartais atviriau kalba nei šias pa reigas
einantys.

Parlamentaras A. Anušauskas 
palankiai vertina VSD ataskaitą

„Pagaliau aiškiai įvardyta, ko kios trečiosios
valstybės, pirmiausia Rusija, Baltarusija, veikia su
savo specialiųjų tarnybų pagalba Lietuvos teritori-
joje. Aš manau, kad šitas aišku  mas, kurį nuolat dek-
laruodavo Estijos saugumo policija, savo jau pen-
kioliktus metus skelbiamose apžvalgose, yra būti-
nas siekiant, kad vi suomenė suprastų, kokiomis su-
dėtingomis sąlygomis mūsų žvalgybos bendruo-

menė dirba”. Būtent taip  (VSD) paskelbtą ataskaitą
vertino dabar Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komitete eiliniu nariu dirbantis parlamenta-
ras A. Anušaus kas (agentūra BNS ir tinklalapis
delfi.lt).

Kas galėtų priešgyniauti tokiai parlamentaro
A. Anušausko nuomo nei?! Bet jeigu pritartume šiai
pozicijai, turėtume pripažinti ir faktą, jog Lietuvos
slaptosios tarnybos, lyginant kad ir su Estija, nieko
pastebimesnio nenuveikė demaskuojant ar neutra-
lizuojant Rusijos ir Balta ru sijos slaptųjų tarnybų
agentus. Pri siminkime, kiek per paskutiniuosius
keliolika metų mūsų „džeimsai bon dai” sučiupo
aukšto rango Rusijos, Bal tarusijos šnipų, įsitvirti-
nusių mū sų valstybinėse struktūrose? Juo kin gai
mažai. Tiksliau tariant – nė vie no. Tiesa, neverta pa-

miršti gali my bės, jog apie kai kuriuos išvytuosius
nieko nežinome, nes jie iš Lie tuvos išprašyti tyliai,
nekeliant triukš mo. Bet operacijų, kuriomis galė-
tume pa sigirti bent jau taip, kaip gali didžiuotis į
mus savo jėgomis, dydžiu ir po tencialu panaši Es-
tija, neturime.

Taigi Rusijos slaptosios tarnybos vis įžūliau ir
išradingiau darbuojasi mūsų žemėse, o mes nė
vieno šnipo nedemaskavome, nesučiupome, ne nu -
teisėme, nepaskelbėme persona non grata. Logiškai
svarstant, Lietu voje karts nuo karto turėtų kilti
žvalgybinių – kontržvalgybinių skandalų, jei mūsų
kaimynės aktyvina savo kenkėjišką veiklą. Bet to-
kių trin čių Lietuvoje per pastaruosius keliolika me -
tų – nė vienos. Ką tai galėtų reikšti: kad nemokame
gau dy ti rusų, baltarusių šnipų, kad neno rime gau-
dyti būtent tokių šnipų ar tiesiog juos tramdome
kiek kitokiais būdais nei juos tramdo kolegos iš es-
tiškojo KAPO (Estijos Saugumo policija)?

*  *  *
Per pastaruosius kelerius metus Estijos kontrž-

valgyba, skirtingai nei Lietuvos kontržvalgybinin-
kai, išaiš kino net du Rusijos slaptosioms tar nyboms
talkinusius savo darbuotojus. 2009-aisiais buvo nu-
teistas Her manas Simmas. 2012-aisiais įtarimai ben-
dradarbiavus su Rusijos FSB pa reikšti Aleksėjui
Dresse nui. Pabrėž tina, jog abu darbuotojai – aukšto
ran go. Nei popieriniais, nei pro gi niais šnipais jų
nepavadinsi.

Komentuodama H. Simmo ir A. Dresseno atve-
jus KAPO vadovybė pastebėjo, jog, nepaisant kai
kurių neigiamų šio įvykio aspektų, „iš tik rųjų tai –
teigiamas dalykas”. Teigia mas todėl, kad rodo Esti-
jos kontržvalgybos stiprumą – gebėjimą gaudyti va-
dinamuosius „kurmius”. 

Tad kaip beišsisukinėtume, o lietuviškosios
VSD ataskaitos ver ti nimas omenyje turinti estiš-
kąjį kontekstą – mums neparankus. Be abe jonės,
Rusijos ir Baltarusijos slaptosios tarnybos stiprina

savo įtaką Lie tuvoje, „naudodamos technines
prie mones ir kontaktus su žmonėmis, siek -
damos rinkti informaciją, megzti ryšius Lie-
tuvos institucijose, besi stengdamos paveikti
Lietuvos valstybės institucijų ir įmonių
sprendimus, iš užsienio per Lietuvoje esan-
čias visuomenines ir politines organizacijas
mėgindamos šalyje kurstyti etni nę, socialinę
ir ideologinę nesantaiką...” 

Būtų kvaila neigti ir VSD prane šimus,
kad „be tradicinių metodų prieš Lietuvą naudojama
elektroninė žval gyba, kibernetinis šnipinėjimas ir
netradicinė priedanga”, kad, „Ru si jos žvalgybos ir
saugumo tarnybos turi techninių galimybių domi-
nančių asmenų pokalbius telefonu kontroliuoti Lie-
tuvoje”.

Visa tai – sunkiai paneigiama tiesa. Bet jei Ru-
sija ir Baltarusija – to kios agresyvios, tai kodėl ne-
matome „džeimsų bondų” atsakomųjų veiks mų?
Gal ataskaitos dalis apie agresy vėjančią Rusijos
slaptųjų tarnybų veiklą – tik sumani priedanga ne-
veiklumui paslėpti? 

Galima sutikti, jog aukšto rango pareigūnų de-
maskavimas – sudėtinga operacija, reikalaujanti
kruopštaus parengiamojo darbo. Galima pritarti
nuomonei, jog tokių demaskavimų, kokius atliko
kolegos iš KAPO, negali būti itin daug. Taip pat
verta manyti, jog išsiuntimas iš šalies – ne visuomet
pats protingiausias elgesys, nes kai kada vertingiau
„ilgai stebėti” nei „skubiai demaskuoti”. Ta čiau jei
nematome nė vieno ryškesnio atkirčio keliolika
metų, gali kilti pa grįstų įtarimų, jog mūsų VSD
priešinasi Rusijos ir Baltarusijos saugumui tik teo-
riškai, tik savo ataskai tose. 

*  *  *
Mūsų VSD ataskaita atrodo pil koka lyginant ją

net su kai kuriais Latvijos saugumo struktūrų vie-
šais pranešimais. Taip, Latvijos slaptosioms tarny-
boms sekasi prasčiau nei estams. Oficialioji Ryga
neturi akivaizdžių laimėjimų gaudant rusų šnipus.
Tačiau ir ji nesėdi sudėjusi ran kų. Pavyzdžiui,
bando uždrausti kai kurias konkrečias antilatviškas
organizacijas, mėgina pateikti kaltinimus konkre-
tiems Kremliaus politiką Lat vijoje įgyvendinančių
organizacijų vadovams. Ne vien tik dūsauja ir ap -
gailestauja dėl sunkių darbo sąlygų.

Štai kokios politinės intrigos įsi siūbavo Latvi-
joje 2012-ųjų metų ant roje pusėje. Oficialūs Latvijos
parei gūnai susirūpino, jog nedidelė organizacija –
Latvijos rusų draugija (LRD) – ilgą laiką veikė at-
virai reikšdama ekstremistines antivalstybines pa-
žiūras. Latvijos žiniasklaida apie tai prabilo tuoj
po to, kai Latvijos gy nybos ministras parašė laišką
Sau gumo policijai prašydamas įvertinti šios orga-
nizacijos veiklą. Ministro manymu, organizaciją
reikia uždaryti. Peržiūrėjęs LRD parengtą žemė lapį
ir jos tinklalapio turinį, ministras pastebėjo, kad jie
rodo šios organizacijos „antivalstybiškumą, anti-
eu ropietiškumą, radikalų rusų nacio nalizmą, im-
perinį revanšizmą ir užslėptą antisemitizmą”.

*  *  *
Ar esame girdėję panašių Lietu vos valdžios su-

sirūpinimų? O gal oficialaus Vilniaus tylėjimas by-
loja, jog Lietuvoje nėra nei priešiškų organizacijų,
nei priešiškų politikų?

Galų gale jei latviai ir neturi akivaizdžių pasie -
kimų demaskuojant užsimaskavusius rusų šnipus,
jie ne turi ir bičiuliavimąsi su Rusijos ir Baltarusi-
jos slaptosiomis tarnybo mis primenančių atvejų. O
Lietu voje įtartinų nutikimų – jau keletas. Vie nas iš
įtartinų atvejų – baudžiamoji Eglės Kusaitės byla.
VSD neturėtų persekioti neva Rusijos karinėje ba -
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Bičiuliavimosi su Rusijos 
saugumu atvejai pastebimi 
ne vien Lietu voje
GINTARAS VISOCKAS

Pri siminkime, kiek per paskutiniuosius keliolika metų mūsų
„džeimsai bon dai” sučiupo aukšto rango Rusijos, Bal tarusijos 
šnipų, įsitvirtinusių mū sų valstybinėse struktūrose? Juo kin gai 
mažai. Tiksliau tariant – nė vie no.

Nukelta į 10 psl.
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Ką tik Kaune pasibaigusio Krikš čioniško jaunimo ren-
ginio – Lietuvos jaunimo dienos 2013, tema buvo „Jus
aš draugais vadinu”. Ta proga apie bičiulystę, gyve-
nimo džiaugsmą ir išmintį su Kauno vyskupu augziliaru
Kęstučiu Kėvalu kalbėjosi LJD atstovė spaudai Vik-
torija Urbo naitė.

– Šių jaunimo dienų tema – „Jus aš draugais vadinu”.
Šiuos žodžius pasakė Viešpats Jėzus. Ką Jums asmeniš-
kai reiškia šie žo džiai?

– Jie reiškia nepaprastą artumą ir pasitikėjimą
žmogumi. Turbūt vie nas iš stipriausių žodžių, ku-
riais Viešpats pavadino žmogų, yra šis: „Jus aš drau-
gais vadinu”. Iš tiesų bendrystė yra kaip vaistas, gy-
dymas, nes žmogui negera būti vienam. Tai, kad
kiekvienas ilgimės gilios bend rys tės, yra žmogiška
prigimtis. Yra daug žmonių, kuriuos vadiname pa -
žįstamais, kuriuos esame matę, su jais kalbėję, bet
draugais vis dėlto pavadinti žmones gali tik kai esi,
kaip armėnų patarlė sako, suvalgęs su jais daug
druskos, taigi, praėjęs tam tikrą kelią, nebūtinai
džiaugs mingą, bet kartais ir tokį, kuriame rei kėjo
spręsti problemas. Bet bend rystė gilina žmonėse ge-
bėjimą tiesti tiltus vieni į kitus. Kai Jėzus mus vai-
dina draugais, tai reiškia, kad Jis pirmas tiltą tiesia
į mane, norėda mas, kad į tai aš atsiliepčiau. Mes
gauname draugo epitetą avansu, tai yra padrąsini-
mas. Jeigu Jis mane vadina draugu, tai kaip man Jo
taip nevadinti? Ir koks yra padrąsinimas, kad Die-
vas yra labai arti žmogaus, kad
Jis nėra nutolęs danguose: visa
ką apimantis Visatos principas,
bet mylintis asmuo, su kuriuo
galima bendrauti, užmegzti ryšį,
kuris mane gydo savo kalbė-
jimu, guodžia savo artumu ir
įkvepia savo tikėjimu manimi.
Jis beldžiasi į žmogaus širdies
duris ir Jo didžiausias troški-
mas ir lūkestis, kad tos durys
būtų atidarytos, kad mes kiek-
vienas tikrai atsi verstume tai
draugystei. Šiais žo džiais Jis
siūlosi būti draugu. Jus aš drau-
gais vaidinu, o kuo jūs mane va-
dinate? Aš jūsų draugas, pažįs-
tamas, gal esu tik svetimas, o gal
iš vis abejojate, ar aš esu? Taigi,
yra daug skirtingų lygmenų ir
„Jus aš draugais vadinu” yra
vienas iš stipriau sių.

– Mes turbūt gyvenime taip pat
sutinkame įvairių žmonių, ku riems

išdrįstame pasakyti: „Esi man draugas”. Koks draugas yra
vyskupas Kęstutis? Kokie yra vys kupo Kęstučio draugai?
Ar keitėsi bičiuliai tada, kai Jūs buvote tie siog Kęstutis? Ar
keitėsi, kai Jūs tapote kunigu, vyskupu?

– Turiu draugų iš visų savo gyvenimo epizodų.
Ir tada, kai buvau tik Kęstutis, ir kai tapau kunigu
ir, aišku, tapus vyskupu. Kai kurie ma no draugai iš
tiesų lydi mane nuo pat vaikystės. Esu tikrai labai
dėkingas Dievui, kad turiu juos savo gyvenime. Bū-
damas kunigu neišvengiamai susi tinku nepaprastai
daug žmonių. Draugų būrio geografija prasiplečia.
Labai džiaugsminga, kad mano draugai nėra tik iš
Lietuvos. Teko studijuoti Jungtinėse Valstijose ir
ten su tikti tokių puikių žmonių, draugų, kurie vi-
sada atvyksta mano lemiamomis gyvenimo aki-
mirkomis pabūti prie manęs, pastovėti šalia. Kai
jie at keliauja tokį atstumą, tikrai supranti, kad jie
ir draugu vadina, ir kad aš jiems svarbus. Koks aš
turiu būti dėkingas jiems už tą draugystę! Ji, nors
ir skiriama vandenyno, yra tokia, kurią gali jausti
kiekvieną die ną, nes gali bet kuriuo metu pakelti te-
lefono ragelį ir paskambinti. Aišku, draugai žmo-
gaus gyvenime ne tokie gausūs, kaip pažįstami. Bet
mano gy venime dažnai taip atsitinka, kad žmonės,
kurie kartu pakeliauja, pa būna, nejučia tampa
draugais. Pavyz džiui, teko dirbti Kauno arkivysku-
pijos Jaunimo centre ir ta komanda, kuri kartu
dirbo, visam gyvenimui tapo mano draugais. Taip
pat Marijos radijas, žmonės, su kuriais teko dirb ti,
man yra draugai, nes taip gali pa vadinti žmones,

krie tave supranta, kurie matė tave ir
džiaugsmo dieną, ir apsiniaukusį veidą, ku-
rie vis dėlto liko šalia, suprato žmogiškumą,
pa laikė, neatstūmė ir toliau bendrauja. Rei-
kia juos gerbti už kantrybę ir meilę, nes tai
nėra vien tiktai emocinis prisirišimas, meilė
yra apsisprendimas. Jei žmogus liko šalia, ne-
paisant netgi  mano užimtumo ir tai ištvėrė, jis
tikrai yra mano draugas, ir tokie draugai yra
be galo mieli, kad kartais net graudu kalbėti,
kaip gražu.

– Kas Jus labiausiai džiugina, kai Jūs susitin-
kate savo draugus?

– Džiugina, kad mūsų gyvenimo kelionės
eina paraleliai ir galime pasidalinti patirti-
mis, nepaisant, kad praleistas laikas nesima-
čius kartais yra pusmetis ar netgi ilgiau. Gera,
kad galime dalintis savo gyvenimais, ir šitoks
dalinimasis žmogui teikia supratimą, kad jis
nėra vienas šioje planetoje: kad tie mūsų pa-
sauliai su žvaigždėmis ir skirtingomis pla -
neto mis kažkokiu būdu susilieja, jie turi są-
sajas. Ta patirtis yra gelbėjanti, guo džianti,
nes mes „repetuojame” intensyvią bendrystę,
kurią tikime būsiant Dangaus Karalystėje. Ki-
tais žodžiais tariant, esame bendrystės prak-
tikoje, kuri parodo mums, kas bus toje tikro-
vėje, kur bendrystė bus visiška, absoliuti ir

galutinė. Taigi, jeigu pasiseka suartėti su žmo-
gum, iš tikrųjų išgyvename „Dangaus blyks -
nį”, nes kas gi yra Dangus, jei ne absoliuti ben-

drystė su Dievu ir su kitu žmogumi?
Jėzus visas draugystes perkeičia į daug galin-

gesnį intensyvumą. Mes nebešnekame tik apie orą,
apie kai nas, apie automobilių modelius ar madingas
rūbų spalvas. Mes šneka me, kas mes esame, kuo
gyvename, ką jaučiame, ir tai yra daug galingesnis
lyg muo – tu įžengi į žmogaus šir dį. Reikia pripa-
žinti, jog nemažai draugysčių remiasi išore, tuo, ką
žmo gus dėvi, kam jis priklauso, ko kius turtus turi,
kokiuose namuose gyvena ar kokiame darbe dirba.
Gai la, kad žmogus yra pasirenkamas dėl tokių  prie-
žasčių, bet, deja, tokia  tikrovė. Ir jeigu Jėzus įeina
į tą bendrystę, tu kalbiesi ir apie rūbus, ir apie au -
tomo bilius, ir apie namus, ir darbus, bet tas kalbėji -
mas yra daug intensyvesnis. Tu kalbiesi ne tik kūno
pras me, kaip sako apaštalas Pau lius, bet ir dvasine
prasme. Tu įžengi į pačią slapčiausią žmogaus vietą
– širdį. Ir toks pasivaikščiojimas po širdį yra pasi-
vaikščiojimas po Dangų.

– Ar gali būti mano draugas kažkuo panašus į Jėzų?
– Mūsų draugų paieška giliausia prasme yra

Dievo paieška, nes kai nematau Jėzaus, tai į ką aš
nukreipsiu žvilgsnį? Turiu ieškoti žmogaus, jo akių,
jo šypsenos, jo kalbėjime pa žinti Jėzaus kalbėjimą,
jo širdies šilumoje – Dievo meilę. Aišku, draugai
yra riboti žmonės, ir vis dėlto draugas labiausiai pa-

Vysk. Kęstutis Kėvalas: kuo jūs mane vadinate?

Vysk. K. Kėvalas susitikimą kavinėje pradėjo grodamas akordeonu.                                                      

Susirinkusieji įdėmiai klausosi vysk. K. Kėvalo minčių.                                                                                                               Laimos Penekaitės nuotr.

Nukelta į 10 psl.
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TELKINIAI

Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos parapijų susijungimas
Detroit, MI

IRENA NAKIENĖ-VALYS

Taip jau sutapo, kad vasaros pradžia Nekalto
Prasidėjimo Mergelės Marijos vienuolynui
prasidėjo palaimintojo Jurgio Matulai-

čio slaugos namų 45-erių metų jubiliejumi,
Gedulo ir Vilties dienos paminėjimu bei se-
sers, vienuolės Palmyros Kavaliauskaitės 100
metų jubiliejumi.

Sasnavos parapijoje, netoli aštuonkampės
barokinio stiliaus Švenčiausios Mergelės Ma-
rijos Vardo koplyčios, 1913 m. birželio pradžio -
je gimė labai silpnutė Petronėlė Kavaliauskai -
tė. Tėvelis – kilęs iš Lenkijos mažažemių ir
mama  bajoraitė, lietuvaitė Jasikevičiūtė su-
silaukė dešimt vaikų. Petronėlė buvo jauniau -
sioji, paskutinioji.

Baigusi keturias klases, toliau mokslus
tęsė įvairiuose kursuose. Kiek save pamena,
nuo penkerių metų svajojo tapti vienuole. 

Šeima buvo didelė ir labai religinga. Die -
vo vardas buvo šlovinamas ir aukštinamas su
dėkingumu. Jaunėlė Petronėlė daug meldėsi
ir save vis matė vilkinčią baltu abitu su gaub -
tu. Labiausiai ji laukdavo šv. Mišių, kada bars-
tant gėlių žiedlapius procesijos metu, galės
vil kėti baltą suknelę su veliumu. 

Viena jos vyresnių seserų jau buvo vie-
nuolė. Geriausia drauge tapo dvejais su puse
metų jaunesnė sesutė. Petronėlė prisimena,
kad jaunystėje jos visos trys buvo labai arti-
mos draugės ir bičiulės. Visos trys susitarė,
jog taps vienuolėmis, ir  tai darys paslapčia,
ne išduodamos niekam savo svajonės. Ši sva-
jonė – išsipildė. 1936 metų rugpjūtį, Petronėlė

da vė pirmuosius įžadus, o 1942 metais prisiekė am-
žinuosius įžadus ir pasirinko Palmyros vardą. 

Palaimintasis arkivyskupas Jurgis  Matulaitis,
įsteigęs Nekaltai Pradėtosios Šv. Mergelės Marijos

REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

...Ir taip lydėsime viens kitą,
Ir ašaros riedės veide...
Tiktai meldžiu jus, patikėkit –
Prasideda nauja pradžia.

Jolanta Toločkaitė

Sekmadienį, birželio 30 d.,  buvu -
si Šv. Antano lietuvių parapija
De troit, Michigan, susijungė su

Dievo Apvaizdos  lietuvių parapija,
South field, Michigan. Abiejų parapijų
susijungimo šv. Mišias aukojo klebo-
nas kun. G. A. Jonikas, kuris pas -
taruo sius ketverius metus klebonavo
abie jo se lietuviškose parapijose.

Prieš pradedant šv. Mišių auką,
klebonas kun. Gintaras Antanas Jo -
ni kas perskaitė žodžius iš sekmadie -
nio žiniaraščio: „Sveiki atvykę! Šv.
Antano parapijos tikintieji, Dievo Ap-
vaizdos parapija Jus sutinka kaip bro-
lius ir seseris Kristuje, kaip lietuvių
tautos dukras ir sūnus. Ateikite su
gera valia ir gyvu tikėjimu, džiugiai
šlo vinkime mūsų Išganytoją Jė zų
Kristų, kartu dirbkime ir kurkime
sau ir mūsų vaikų labui. Dievo pa -
laimos mums visiems! Dievo Apvaiz -
dos parapijos taryba ir parapi jie čiai.”
Netekome pastato, bet prisimini mai
visuomet liks su mumis. Ateityje bus
pastatytas priestatas – Šv. Antano
cent ras, kuriame išliks mūsų buvu-
sios parapijos ir parapijiečių istorija.

Mišių metu vargonais grojo ir gie-
dojo Rita Giedraitienė. Juliegha No-
ruševičiūtė solo atliko „Ave Ma ria” ir

„Panis Angelicus”. Liturgi nius
skaitinius skaitė Paulius Jan -
kus. Aukas prie altoriaus  nešė
buvusios Šv. Antano parapijos
tarybos na rės seselė Zosė Strak-
šytė ir šio straipsnio autorė. O
buvęs  Šv. Antano parapijos ta-
rybos pirmininkas Antanas
Strakšys atnešė buvusios Šv.
Antano bažnyčios altoriaus ak-
menį su relik vija, simbolizuo-
jančius, kad jau sujungtos abi
lietuviškos parapijos į vieną –
Dievo Apvaizdos parapiją. Kun.
G. A. Jonikas padėjo akmenį su
relikvija į jos naujus namus – į
Dievo Apvaizdos bažnyčios al-
torių.

Dievo Apvaizdos parapijos
tarybos pirmininkė Rasa Kar-
velienė svei kino buvusius Šv.
Antano parapijie čius ir visus
pakvietė pasisvečiuoti prie su-
neštinių vaišių  Kultūros cent -
ro salėje, kur visi galėjo geriau
susipažinti.

Maždaug 150 parapijiečių
susi rin ko gražioje vasaros žiedais iš-
puoštoje Kultūros centro salėje. R.
Karve lienė pristatė parapijos tarybą:
kleboną kun. Gintarą Antaną Joniką,
savo pavaduotoją Lelę Viskantienę,
sekretorę Janiną Udrienę, administ-
racijos komisijos pirmininką Rober tą
Selenį, krikščioniškos komisijos pir-
mininkę Eleną Alkuvienę, švietimo
komisijos pirmininkę Rūtą Miku -
lionienę, liturginės komisijos pirmi -
ninkę Laimą Maziliauskienę, salės
nuomavimo agentą Juozą Vaičiūną, o
taip pat tarybos narius: Almą Butkū -
nienę, Paulių Jankų, Virgą Šimai ty tę,

Mane Viešpats pašaukė, man dar negimus Seserų Kongregaciją, į JAV paskyrė pirmąsias vie-
nuoles iš Lietuvos. Vėliau į JAV atplaukė ir sesuo
Pal myra. Kadangi paprastai vienuoliai/ės renkasi
veiklą, kuri pagelbsti žmonėms, sesuo Palmyra save
dovanojo ne tik Dievui, bet ir žmonėms. Ji buvo ten,
kur labiausiai buvo reikalinga. Kaip pati prisiminė:
„Aš nežinau, kur manęs nebuvo. Dviejų meilių nėra.
Meilė Dievui yra ta pati, kaip ir meilė žmonėms.”

Vienuolė Palmyra Kanadoje, Toronte bei
Montrealyje, atliko sielovados darbus lietu-
viškose parapijose, katalikiškose organizaci-
jose, lydėjo žmones tikėjimo kelionėje. Vaikų
darželiuose auklėjo ir mokė vaikučius tikė-
jimo. Mokykloje dėstė tikybos pamokas.    

Daug darbavosi vaikų stovykloje „Daina-
voje” ir seserų spaustuvėje Putnam mieste.
Se suo niekada nepamiršo saviškių bei gimti-
nės. Į Lietuvą buvo sugrįžusi šešis kartus. 

1987 m. birželio 28 d. sesuo Palmyra su ki-
tomis Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo Vargdienių seserimis apsilankė Ro-
moje pas Popiežių Paulių II, kai arkivyskupas
Jurgis Matulaitis buvo paskelbtas palaimin-
tuoju. Šiandien vienuolė džiaugiasi: „Jei pade -
 di žmogui, esančiam varge, nelaimėje, krizėje
ar ligoje, tavo tikėjimas yra dovana, o ne dė -
kin gumas už tą dovaną.”

Paklausta, kaip ji sulaukė 100 metų, vie-
nuolė Palmyra nusišypso plačia šypsena (de-
vyneri jos broliai ir seserys jau mirę) – vi-
sada per gyvenimą ją gelbėjo tikėjimas ir vil-
tis. Nuo pat mažens ji sąžiningai pasninkau-
davo, vaisius mėgo labiau nei mėsą, stengėsi
gyventi tik su gera nuotaika, įžadus Viešpa-
čiui tęsėjo. „Dievas man visada buvo ramstis
ir mane jis globoja nuo pat kūdikystės. Jo ma-
lonė ir meilė lydi kiekvieną mano gyvenimo
dieną. Esu laiminga, kad gyvenimas tiesiog
prasmingas”, – sako senolė.

Ramunę Mikailienę, Liną Orentą,
Laurą Garnytę ir Jūratę Maier; fi nan -
sų komiteto pirmininką Kastytį Gied-
raitį bei iždininkę/buhalterę Patt
Kau nelis. Parapijos tarybos pir mi -
ninkės žodžiais, tik bendromis  jėgo-
mis galėsime žengti pirmyn. Ji kvietė
Šv. Antano parapijiečius įsijungti į
naujos parapijos gyvenimą ir veiklą. 

Klebonas kun. G. A. Jonikas dė ko -
jo buvusiems Šv. Antano parapijos ta-
rybos nariams už ilgametį pasi šven -
timą, ragindamas: „Dirbkime kar tu,
būkime vieningi, kad galėtu me išlai-
kyti šią vienintelę lietuvių pa rapiją

Detroit apylinkėse dar ilgus metus at-
einančioms lietuvių kartoms.” 

Buvo sukalbėta invokacija ir  pa-
laimintos suneštinės vaišės, keliamos
šampano taurės, linkima „Ilgiausių
metų”. Šv. Antano parapija prisidėjo
prie su neštinių vaišių dideliu šako-
čiu, kurį pagamino „šakočių kara-
lius” Juozas Liudžius iš Connecticut.    

Svečiai dar ilgai bendravo.  Susi -
jun gimas buvo gražus ir sklandus.
Dėkojame Dievo Apvaizdos parapijos
tarybai ir parapijiečiams už šiltą ir
nuoširdų priėmimą!

Juozo Vaičiūno nuotr.

Seselė Palmyra Kavaliauskaitė. Irena Nakienė-Valys nuotr.
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JAV LB Lemont 
apylinkės gegužinė

Apsiniaukęs birželio 9 d. rytas neiš-
gąsdino JAV LB Lemont apylin kės valdy-
bos narių ir padėjėjų, kurie rinkosi ruoštis
apylinkės gegužinei. Valdybos narė, kruop-
ščioji Ada Pa kenienė jau nuo 7 val. r. dar-
bavosi ruošdama loteriją, taip pat dirbo ir
kitus paruošiamuosius darbus, o jų buvo
daug. Visi stengėsi suspėti iki šv. Mi šių pa-
baigos, kad išėję iš bažnyčios svečiai rastų
viską paruoštą. Besidar buodami prašėme
Dievulio, kad nuto lintų debesis, kad saulė
pabertų  kuo daugiau savo spindulių. Ir ką
gi, dangus prašviesėjo, debesys išsisklaidė,
šiltas maistas garuoja, kava verda, pyragė-
liai paruošti ir sveteliai pra dėjo rinktis. Su-
laukėme apie 200 žmo nių. Visų nuotaika
ge ra. Susirinku sius sve čius pasveikino
JAV LB Le mont apylinkės valdybos pirmi-
ninkė Vio leta Valaitytė. Visus linksmino
Stasė ir Vytautas Jagminai ir A. Pumputis.
Dana Pakenienė surengė dovanų varžyti-
nes, kurios paįvairino renginį. Gegu žinė
dar ilgai tęsėsi, skambėjo muzika ir dai-
nos, oras  puikus, nuotaika gera. Nuošir -
džiai dėkojame visiems atėjusiems į gegu -
žinę ir tuo pačiu parėmusiems JAV LB Le-
mont apylinkę. Taip pat dėkojame „Racine
Bakery” sa vi nin kams Da nutei ir Juozui
Kapačins kams už skaniai pagamintą ir
laiku pristatytą maistą. Kadangi gegužinė
„pasitin kant vasarą” sėkmingai pa vy ko,
gal sugalvosime ir „išlydėti va sarą”?

JAV LB Lemont apylinkės info

JAV LB New York  
apylinkės lietuvių 
vasaros pulsas

Atrodytų, kad vasara lyg ir turėtų vi-
sus apgobti savo dosnia šiluma ir jau rei-
kėtų dėti tašką bei linkėti gerų atostogų, ta-
čiau New York yra New York. Iš karto  po
Jo ninių šventės Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje patalpose lietuvaičiai klausėsi
Vilniaus universiteto docentės, humanita-
rinių mokslų daktarės Natalijos Arlaus-
kaitės paskaitos – „Fotografija, kinas ir is-
torinė atmintis”. 

Neseniai bendruomenė džiaugėsi isto-
riko Eugenijaus Aleksandravičiaus minti-
mis bei jau minėtos viešnios Natalijos Ar-
lauskaitės įdomiomis ir jautriomis įžvalgo -
mis apie fotografijos naudojimą filmuose
bei  istorijos vizualinio archyvavimo poky-
čius.  

JAV LB New York apylinkė yra atvira
kiekvieno aktyvaus lietuvio sumanymui.
Apylinkės vadovai Rasa Sprindienė ir Lau -
ry nas Vismanas skatina ir kviečia kiek  vie -
ną lietuvį ar lietuvių kilmės asme nį,  no-
rintį kūrybiškai atsiskleisti įsijung ti į
bendruo menės veiklą, net  jeigu tai bū tų
vien kartinis sumanymas. Ta proga norė-
čiau padėkoti gražiai dirbančiai Juditai Se-
daitis, kuri buria lietuvius į kamerinius ir
intelektualius susitikimus. 

Visus New York  miesto lietuvius, lietu -
viams prijaučiančius ir svečius bei šeimos
narius kviečiame į dar vieną ypatingos
svar bos renginį. Liepos 14 d. Lietuvos ge-
neralinis konsulatas drauge su Lietuvių
Bendruomenės New York  miesto apylinkė
kviečia paminėti Stepono Dariaus ir Stasio
Girėno skrydžio per Atlantą 80 metų su-
kaktį. Detali informacija: www.nylithua-
nian.org

Gintarė Bukauskienė

RŪTA LEONOVA

Daugiau kaip dešimt metų Kara liaučiaus lietuvių
kalbos moksleiviai paskutinį gegužės šeštadienį
važiuoja į Donelaičio žemę – Tolminkiemį (Čistyje
Prudy).

Ir šiemet gegužės 25 d. du dideli autobusai – vienas
iš Tilžės (Sovets ko) pusės, kitas iš Karaliaučiaus
(Ka liningrado) gražiai susitiko Lazdynė liuose,

poeto K. Donelaičio gimtojoje vietoje. Kodėl „vietoje”?
Todėl, kad ten nėra likę jokių žmogaus gyvenimo žy-
mių. Tik ošia 270 ąžuolų. Jau nebe ąžuoliukų, nes per
30 metų, (ąžuoliukai buvo pasodinti 1984-aisiais, poeto
270-ųjų gimimo metų pro ga), giraitė, tapo – ąžuolų gi-
ria. Jei laikas ir karai ištrynė sodybas, tai nie kas ne-
pajėgė ištrinti žmonių at minties. Į K. Donelaičio gim-
tinę at vyko didžiausias pulkas moksleivių ir lietuvių
kalbos mokytojų. Koks gra žus buvo susitikimas!
Džiaugėsi susitikę mokytojai ir moksleiviai, apsika-
binę vaikštinėjo po K. Done laičio žemę, paveikslavosi
prie pa mink linio akmens. Jei K. Donelaitis mato iš
Aukštybių, žinoma, džiaugia si žmonių draugyste ir
Poeto pagerbimu. Geros žmonių rankos šiemet gražiai
sutvarkė paminklinio ak mens aplinką, nutiesė plyte-
lėmis taką, o Gumbinės (Gusevo) 5-osios mo kyklos lie-
tuvių muzikos ir etno kultūros mokytoja Gražina-Ja-
nina  Kolego-Meizeraitytė su moksleiviais prisodino
gražiausių gėlių.

Pagerbę Donelaičio gimtinę, auto busai su moks-
leiviais išvyko į Tolminkiemį. K. Donelaičio bažny čios
– muziejaus pakalnėje stovėjo vi sas pulkas autobusų
ir kitokių ma šinų. Daugiausia su lietuviškais nu -
meriais – tai atvykę studentai iš Vilniaus, Kauno. Tai
K. Donelaičio drau gija iš Šiaulių, kartu su savo ne -
pailstama daugiamete vadove Izolina Lingiene, kuri
kasmet atvyksta su dovanomis vaikučiams, kurie jos
laukia ir akelėmis jos ieško. Kokia graži šiauliečių
talka! Tuoj pastebėjome įvestą lietuvišką tvarką – gra-
žiai su tvarkytus gėlynus, išpjautus krūmus, nupjautą
žolę, aptvarkytas kapinai tes. Visi norėjo suspėti į kon-
certą. O muziejaus salė – pilnut pilnutėlė. Ir balkonai
pilni, ir apačioje sunku prasiskverbti artyn prie bu-
vusio al to riaus, o dabar – scenos. Ten mokytojo Algir -
 do Karmilavičiaus, ekskursijos vadovo, pakviesti
moksleiviai-artistai pagal jo sudarytą programą pra -
dėjo koncertą. Prieš tai visus susirin kusius gražiai
pa sveikino Napoleo nas Kitkauskas, Karaliaučiaus
krašto lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmi-
ninkas Aleksas Bartnikas ir LR generalinio konsu-

lato Kaliningra de ministras patarėjas Vytautas Um -
bra sas.

Vaikučiai besimokantys lietuvių kalbos Tilžėje
(Sovietske), Ragainėje (Nemane), Gumbinėje (Guseve),
Įsru tyje (Černiahovske), Lazdynuose (Kras nozna -
menske), Pilkanyje (Dob rovelske) ir kitose vietovėse
dainavo, deklamavo eilėraščius, rodė scenas iš K. Do-
nelaičio „Metų”. Savo kūrybos eilėraščius skaitė Rūta
Leonova. Prie koncerto prisidėjo svečiai iš Lietuvos –
tai Vilniaus edukologijos universiteto bei Karaliau-
čiaus I. Kanto universiteto studentai.

Studentai keitė moksleivius sce noje ir atvirkščiai
– buvo įdomu, ge ra, žiūrovai karštai plojo, bet daugiau -
sia plojimų susilaukė vaikų folkloro ansambliai iš
Nuojhauzeno (Gur  jevsko)  – „Rūtelė” (vad. Irena Tiriu -
ba-Barilaitė) ir Gumbinės (Gu sevo)  – „Nadruvėlė”
(vad. Gražina-Janina Kolego-Meizeraitytė). Šie an -
sambliai planuoja dalyvauti Dainų šven tėje Vilniuje
2014 metais.

Bet tai dar ne viskas. Tomis die nomis vyko poezi-
jos pavasaris. Į Karaliaučių iš Lietuvos atvyko poetai
Aidas Marčėnas, Alma Karosaitė, Do natas Petrošius,
Benediktas Januše vi čius.

Po koncerto vyko susitikimas su poetais iš Kara-
liaučiaus: Genadijumi Juško, Aleksandru Koftun ir kt.
Jie skaitė savo eiles, atsakė į klausimus, diskutavo su
žiūrovais. Renginyje da lyvavo Kaliningrado generali-
nio konsulato kultūros atašė Romanas Sena pėdis, Ka-
liningrado rašytojų sąjungos pirmininkas poetas Bo-
risas Bartfeldas, Nemuno euroregiono Ma rijampolės
biuro vadovas Gintaras Ska maročius, Marijampolės
Kristijo no Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mic-
kuvienė.

Kaip gera, kad galima susitikti K. Donelaičio že-
mėje, duoti sielai po ilsio ir dvasios peno. Neužmirš-
tami susitikimai, neužmirštama gegužės diena. O
gamtos grožis! Žydi kašto nai, kiti medžiai lyg baltu
sniegu apipilti, čiulba paukšteliai, krapnoja šiltas lie-
tutis. Viskas kaip prie Poeto: šimtmečiai bėgo, kaip ir
tada, visi džiaugiasi pavasario linksmybėmis ir gand-
rai džiaugsmingai kalena su sisukę lizdą muziejaus
kieme... 

Ačiū projekto vadovui Algirdui Karmilavičiui už
sukurtą šiltą šventę, ačiū  vadovams už darbą ir vaikų
paruošimą, ačiū rėmėjams – Čikagos Mažosios Lietu-
vos lietuvių draugijai už ilgametinę paramą lietuvy-
bės puo selėjimo veiklai.

Rūta Leonova – Karaliaučiaus (Ka liningrado) lie-
tuvių kalbos  mokytoja. 

Susitikimai Tolminkiemyje

Koncertuoja Gumbinės (Gusevo) vaikų folkloro ansamblis ,,Nadruvėlė” ir Nuojhauzeno (Gurjevsko) ansamblis ,,Rūtelė”.) 

Donelaičio muziejuje Tolminkiemyje.



IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

6 2013 LIEPOS 6, KETVIRTADIENIS-ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

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

Veidu į veidą
Sendraugių ateitininkų
stovykla – I
Dainavoje, liepos 21-28 d. 

Nors visos vietos stovykloje jau užimtos, visuomenė
mielai kviečiama apsilankyti programos me tu. 

PROGRAMA
Pirmadienį, liepos 22 d.
10 val. ryto – Dr. Aras Žlioba  – ,,JAV medicinos sistema ir jai gresiantis bankrotas – atei-
tininko požiūris”  •  4:30 val. p. p ,,Sielų daktaras” – Filmas apie dr. Petrą Kisielių •
9:30 val. vak. – Rugilė Kazlauskaitė – ,,Apie susitikimą su Dievu piligrimystėje: Santiago
keliu Ispanijoje”.

Antradienį, liepos 23 d.
10 val. ryto – Jurgita Rakauskaitė – ,,KompASaS – orientavimosi ypatumai ateitininkiš-
koje erdvėje”. • 4:30 val. p. p.  Kun.  Edgaras Vegys – ,,Kas?  Kaip?  Kur?”

Trečiadienį, liepos 24 d.
10 val. ryto – Linas Gylys – ,,Alkoholizmas:  asmeniškos patirtys” • 4:30 val. p. p Po-
kalbis apie  Veronikos  Lileikienės požiūrį, ,,Altruizmas ir nesavanaudiškas elgesys: psicho-
loginis požiūris” arba   Prano Pranckevičiaus  vedama iškyla per Dainavos nepažįstamas
že mes 
9:30 val. vak. – Skaidrių vakaras: Moksleivių įspūdžiai iš ,,Jaunimo Dienų”, Kaune.

Ketvirtadienį, liepos 25 d.
10 val. ryto – Elenutė ir Jeff Harris – ,,Pokalbis apie šeimą” • 4:30 val. p. p. – Marius
Aleksa – ,,Grįžtant į septintą skyrių: kelionė su ‘Teach for America’ (TFA) programa” •
9:30 val. vak. – Filmas – ,,The Other Dream Team”.

Penktadienį, liepos 26 d.
10 val. ryto – Rūta Kulbienė – ,,Efektyvūs santykiai:  veidu į veidą” • 4:30 val. p. p.
Prel. Edmundas Putrimas – ,,Tikėjimo metų šūkis:  ‘Tavo veidą, aš Viešpatie, ieškau’.
(Psalmė 27:8)”.

Šeštadienį, liepos 27 d.
10 val. ryto – Studentų ateitininkų simpoziumas, moderuoja Algis Kasniūnas – ,,Įžvalgos
apie šių dienų studentiją”.

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos jaunimo stovyklavietė Dainava
yra Manchester miestelyje, Michigan valstijoje.

Birželio 2 d. Šv. Andriejaus parapijos bažnyčioje, Philadelphia, Pennsylvania, penki kandidatai davė Ateitininkų įžodį. Iš k.: Jonas Ro-
ciūnas-Englert, Kristijonas Akerly, Darius Volertas, Vytis Dunčia ir Andrius Dunčia. Už jų stovi kuopos globėjai: Jaunųjų ateitininkų są-
jungos Centro valdybos narys Kazys Razgaitis, Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdybos narė Kristina Volertienė ir studentas
Virgus Volertas. Šią progą iškilmingas šv. Mišias  aukojo kun. Petras Burkauskas.  Po šv. Mišių Kazys Razgaitis vedė priesaiką.  Kandida -
tus paruošė globėja Kristina Volertienė. Rimo Gedeikos nuotr.

JAV stovyklas praturtins
svečiai iš Lietuvos

Kun. Edgaras Vegys

Rugilė Kazlauskaitė

SENDRAUGIŲ POILSIO
IR STUDIJŲ SAVAITĖ
KENNEBUNKPORT 

2013 RUGPJŪČIO 3–10
￼
Kviečiami visi šeimos nariai, atei -
ti ninkai ir neateitininkai, visai sa -
vaitei ar tik kelioms dienoms, pa -
il sėti gražioje Tėvų pranciš ko nų
va sarvietėje.

Dienos metu Jūsų laukia pajūrys, eks-
kursijos laivu,  meno galerijos, krau -
tu vėlės, sporto šventė, o vakare –

kon certai, paskaitos ir pokalbiai. Šių metų
va karinėje programoje: dr. Frances Covales -
ky-Kavaliauskaitės piano rečitalis; pokalbis
su žurnalistu, filmo „Dr. Petras Kisielius”
kū rėju Vidmanu Valiušaičiu, pažintis  su Lie -
 tuvos Vyčių organizacija, kuri švenčia 100
metų veiklos sukaktį, Aldonos Linger tai -
tienės paskaita, Kristupo Staknio ir Da riaus
Shuberto piano rečitalis, dr. Elonos Vaiš nie -
nės pokalbis, solistų Danutės Milei kienės ir
Antano Meilaus koncertas.

Programos reikalais kreiptis į Moniką Saba -
lienę, M.Vygantas@att.net arba Dalią
Dzikienę, dzikas@comcast.net. Dėl vietų
vasarvietėje  skambinti į vasarvietės raštinę
tel. 207-967-4865 arba rašyti el. paštu:
INFO@FRANCISCANGUESTHOUSE.COM

Philadelphia ateitininkai po įžodžio

Vasaros stovyklų sezonas prasidėjo. Šią savaitę į Jaunųjų atei -
tininkų stovyklą Dainavoje susirinko net 125 jaunučiai ir 24
vadovai. Tarp vadovų yra ir du svečiai iš Lietuvos – kun. Ed -

ga ras Vegys ir studentė Rugilė Kazlauskaitė. 
,,Svečiai iš Lietuvos praturtina mūsų stovyklas”... ,,Nevien,

kad sustiprina lietuvių kalbos vartojimą stovykloje, bet ir sukuria
gy vą ryšį su Lietuva... Be to, manau ir patiems svečiams yra įdomi
patirtis, susipažinti su Lietuvą mylinčiais ‘amerikiečiais’ ir stebėti
mū sų pastangas išlikti lietuviais svetimoje šalyje”, – sakė Jaunųjų
ateitininkų stovyklos organizatorė Laima Aleksienė.

Kun. Vegys bus jaunučių, moksleivių ir
sendraugių stovyklų kapelionas. Įšventintas į
kunigus pereitais metais Vilniaus arkivysku-
pijoje, 27 metų kunigas vikaravo Druskininkų
parapijoje. Dabar po stovyklų, kai sugrįš į Vil-
nių, jo laukia naujos pareigos – jis bus  arkivys -
kupo Gintaro Grušo  sekretoriumi.

Vilniaus universiteto studentė Rugilė Kaz-
lauskaitė taip pat dalyvaus trijose stovyklose.
Šią savaitę Jaunučių stovykloje redaguoja sto-
vyklos laikraštėlį.

Į Sendraugių  stovyklą, kuri įvyks liepos
21–28 d. Dainavoje atvyks ir Lietuvos Sen drau -
gių ateitininkų pirmininkė, advokatė Jurgita
Rakauskaitė. Jurgita Rakauskaitė

Progos stovyklauti Lietuvoje
JAUnŲJŲ ATeiTininKŲ SToVYKLoS.  Jau prasidėjo Jaunųjų ateitininkų vasaros stovyk -

los Berčiūnuose, prie Panevėžio. Iš užsienio atvykę  ateitininkai yra mielai kviečiami aplankyti sto-
vyklas, o kas nori, ir padirbėti bent kelias dienas ar visą pamainą, vesti pamokėles ar dalyvauti
programoje. Stovyklos vyks liepos 5–14 ir liepos 16–25 dienomis. Visais klausimais kreipkitės į
Vilhelminą Raubaitę – Mikelionienę  tel. +370 686 77824 arba el. paštu: Rvilhelmina @gmail. -
com.

SendRAUGiŲ SToVYKLA.  2013 liepos 29 – rugpjūčio 3 dienomis antrą kartą Lietuvoje vyks
Ateitininkų sendraugių organizuojama stovykla ,,KompASaS 2013”. Maloniai kviečiami ateiti-
ninkai ir jų draugai stovyklauti kaimo sodyboje ,,Po Ąžuolais” Žemaitijos nacionaliname parke,
greta Platelių ežero. Programoje – paskaitos, diskusijos, užsiėmimai grupelėmis, pramogos ir dūz-
gės. Atskira programa vaikams. Informacija apie stovyklą yra teikiama el. paštu: ateitinin -
kai.sendraugiai@gmail.com ir tinklalapyje: www.ateitis.lt.



Vilnius (Alfa.lt) – Nacionalinio
pareigūnų profesinių sąjungų susi-
vienijimo (NPPSS) atstovai teigia, kad
premjero Algirdo Butkevičiaus ir vi-
daus reikalų mi nistro Dailio Alfonso
Barakausko kalbos apie nuo kitų
metų didėsiantį statutinių pareigūnų
darbo užmokes tį tėra politikų bandy-
mas tuščiomis kalbomis priversti pa-
reigūnus atsisakyti planuojamų pro-
testo akcijų. Dar metų pradžioje vi-
daus reikalų ministras teigė rasian-
tis būdų jau šią gegužę padidinti sta-
tutinių pa reigūnų darbo užmokestį
8–12 procentų. Šį pažadą ministras pa-
miršo greičiau nei spėjo jį ištarti.
NPPSS nesvarsto galimybių atšaukti
liepos 9–10 ir 19 dienomis organizuo-
jamų protesto akcijų, kuriose daly-

vautų muitininkai ir pasieniečiai. Per
paskutinius ketverius metus tarnybą
paliko daugiau nei 3,500 pareigūnų. Iš
jų per tūkstantį vien 2012 m. 
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LIETUVA IR PASAULIS

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

Boston maratono aukoms – 61 mln. JAV dol.

Prasidėjo XIV Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos kongresas

Vatikanas patvirtino antrąjį popiežiaus Jono
Pauliaus II stebuklą

Paryžius (ELTA) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė Paryžiuje susitiko
su Prancūzijos Prezidentu Francois
Holland. Ji aptarė Lietuvos pirminin-
kavimo Europos Sąjungos (ES) Tary-
bai darbotvarkę, bendradarbiavimą
NATO ir ES, taip pat Europos ekono-
mikos augimui ir saugumui svarbius
klausimus. Lietuvos vadovė padėkojo
Prancūzijai už paramą Lietuvai ren-
giantis pirmajam pirmininkavimui
ES Tarybai. 

Prancūzija jau ketverius metus
yra strateginė Lietuvos partnerė.
Tarp abiejų šalių vyksta intensyvus
bendradarbiavimas energetikos, gy-
nybos, verslo, kultūros srityse. Pran-
cūzija šiuo metu vykdo NATO oro po-
licijos misiją Baltijos šalyse, daly-
vauja Lietuvoje įsteigto NATO Ener-
getinio saugumo centro veikloje, Lie-
tuvoje daugėja prancūzų verslo inves-

ticijų. Lietuva ir Prancūzija bendra-
darbiauja ne tik dvišaliu, bet tarptau-
tiniu lygmeniu – Prancūzija prisidėjo
prie Lietuvos siekio pradėti derybas
dėl narystės Ekonominės plėtros ir
bendradarbiavimo organizacijoje. Abi
šalys palaiko bendros ES vidaus ener-
gijos rinkos kūrimą, pasisako už Eu-
ropos energetinių salų panaikinimą,
spartesnį III ES energetikos paketo
įgyvendinimą. Tai svarbu Europai
siekiant konkurencingų energetinių
kainų. Lietuvos pirmininkavimo
metu Vilniuje vyks ES vidaus energi-
jos rinkos užbaigimo konferencija, ku -
rioje bus patvirtintas Europai svar-
biausių energetinių projektų sąrašas.
Šalių požiūriai sutampa ir dėl bendrų
saugumo reikalavimų visoms Euro-
poje statomoms ato minėms elektri-
nėms, ir dėl branduolinio nusiginkla-
vimo.

Prancūzija – svarbi Lietuvos partnerė

Vilnius (Bernardinai.lt) – Šią sa-
vaitę oficialiai prasidėjo XIV Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS)
kongresas, subūręs dalyvius iš Kana-
dos, JAV, Brazilijos, Vokietijos, Belgi-
jos bei kitų pasaulio šalių. Liepos 1–14
d. vyksiantis renginys šūkiu „Pažink
pasaulio Lietuvą” sukvietė lietuvių
kilmės jaunimą kartu praleisti laiką
Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje
bei išrinkti naują organizacijos val-
dybos prezidentą, vadovausiantį or-
ganizacijai ateinančius 4 metus.
„PLJS Kongresas yra ypatingas ren-
ginys, kas ketverius metus skirtin-
guose žemynuose suburiantis po visą
pasaulį išsibarsčiusį lietuvių jau-
nimą. Jau daug metų jaunimo są-
jungų pagalba aktyviai siekiame su-

stiprinti pasaulio lietuvių ryšius tar-
pusavyje bei su Lietuva. Tikimės, kad
šis renginys padės dar labiau sustip-
rinti šį bendradarbiavimo tinklą” –
sako XIV PLJS Kongreso vadovas ir
PLJS valdybos narys Karolis Ado-
maitis. Per keturiasdešimt už Lietu-
vos ribų veikiančių jaunimo organi-
zacijų vienijanti PLJS kongresus or-
ganizuoja nuo 1966-ųjų metų. Šio
kongreso pagrindiniai tikslai – nusta-
tyti šiuolaikines gaires moderniai at-
eities jaunimo organizacijai bei su-
stiprinti pasaulio lietuvių jaunimo
veiklą. Kongreso programa tradiciš-
kai truks dvi savaites ir susidės iš 3
dalių: studijų dienų ir kultūrinės
programos Jungtinėje Karalystėje bei
stovyklos Lietuvoje. 

Ž. Kalvarija (ELTA) – Liepos
1 d. Žemaičių Kalvarijoje tradi-
ciškai pradėti švęsti didieji Že-
maičių Kalvarijos atlaidai. Šv.
Mišioms vadovavo Telšių vysku-
pas J. Boruta SJ, kartu meldėsi
Kaišiadorių vyskupas Jonas Iva-
nauskas, Telšių vyskupo pagalbi-
ninkas vyskupas L. Vodopjano-
vas, OFM, atvykę kunigai. Telšių
ga nytojas gyvai papasakojo įspū-
džius iš susitikimų su palai -
mintuoju. Vyskupas J. Ivanaus-
kas ugningai kalbėjo tikintie-
siems apie būtinybę atverti savo
širdis Viešpačiui,  ir gyventi Jo
malonėje.  

Prasidėjo didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Pažadai didinti pareigūnų atlyginimus nevykdomi

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga.                                                     

Vatikanas (BNS) – Vatikano
Šventųjų skelbimo kongregacijos eks-
pertai pripažino antrą popiežiui Jo-
nui Pauliui II priskirtą stebuklą, ir
dabar buvusio pontifiko kanoniza -
vimui tetrūksta popiežiaus Pran -
ciškaus parašo. Lenkas popiežius tu-
rėtų būti paskelbtas šventuoju šių
metų pabaigoje per ceremoniją, kuri
galėtų vykti gruodį. Birželio mėnesį
Vatikano teologai popiežiui Jonui
Pauliui II priskyrė antrą stebuklą, ku-
ris, pasak šaltinių Vatikane, nustebins
pasaulį. Katalikų šventieji turi ma-
žiausiai po du jiems priskiriamus pa-
tvirtintus stebuklus, o palai mintieji
po vieną. Pirmasis stebuklas Jonui
Pauliui II buvo priskirtas praėjus vos

šešiems mėnesiams po jo mirties 2005
m. Popiežiaus užtarimui priskiriamas
pirmasis stebuklas buvo prancūzų
vienuolės Marie Simon-Pierre išgiji-
mas nuo Parkinsono ligos, praėjus
dviem mėnesiams nuo Jono Pauliaus
II mirties; visą tą laiką ji meldėsi už
popiežių. Antrasis stebuklas – vienos
kostarikietės stebuklingas išgijimas
– įvyko 2011 m. gegužės 11 d., kai po-
piežius Jonas Paulius buvo paskelb-
tas palaimintuoju per iškil mingą ce-
remoniją Šv. Petro aikštėje. Katalikų
Bažnyčia stebuklingais pripažįsta
tuos išgijimus, kurie įvyksta aki-
mirksniu, yra negrįžtami ir neturi
moksliško paaiškinimo. 

Vilnius (BNS) – „One Fund Bos-
ton” fondas, sukurtas Boston mara-
tono aukoms paremti, 232 nukentėju-
siems išmokės beveik 61 mln. JAV dol.
Mažiausiai 264 žmonės buvo sužeisti
ir 3 žuvo po dviejų sprogimų, nu-
griaudėjusių netoli Boston maratono
finišo linijos balandžio 15 d. Išmokos

bus skirtos tik paraiškas pateiku-
siems as menims. Išmokų sumos svy-
ruoja nuo 2,19 mln. iki 8,000 JAV dol.
Sumos bus skirtos mirusių artimie-
siems, žmonėms, kuriems po įvykio
nu statytas invalidumas, ar kurie dėl
sveikatos sutrikimų atsidūrė ligoni-
nėje.  

Dalia Grybauskaitė ir Francois Holland.                                                                       ELTA nuotr.

Ž. Kalvarijos atlaidai.           Edvino Bružo nuotr.
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,,Lituanica” krepšininkai iš Klaipėdos grįžta su auksu
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms pasibaigus
Į Klaipėdoje surengtas IX Pasaulio lietuvių
sporto žaidynes atvyko 3,400 dalyvių –
spor ti ninkų, trenerių, delegacijų vadovų – iš
20 šalių. Iš užsienio atvykusių lietuvių spor-
tininkų skaičius siekė 700.

Mėgėjai sportininkai keturias dienas kovojo
24 sporto šakų varžybose. Jų maratoną sek-
madienį baigė krepšininkai. Be pralaimė-

jimų iki finalo nužingsniavę uostamiesčio atstovai,
kovoje dėl aukso medalių turėjo pripažinti koman-
dos „Lituanica” (JAV) pranašumą. Amerikos lietu-
viai žaidynių šeimininkus įveikė įtikinamu rezul-
tatu 60:38. Bronzos medaliais pasipuošė „Airijos”
komanda, rezultatu 66:46 įveikusi „Kailius” iš Di-
džiosios Britanijos. Pusfinalyje „Airija” tik po
dviejų pratęsimų pralaimėjo čempione tapusiai „Li-
tuanicai”.

Pasaulio lietuvių sporto žaidynių tinklinio var-
žybose, kuriose varžėsi komandos iš JAV bei įvairių
Lietuvos miestų (Klaipėdos, Vilniaus, Šiaulių,
Gargždų), tiek moterų, tiek vyrų varžybų nugalėto-
jais tapo klaipėdiečiai. 

Klaipėdiečiams žaidynėse apskritai gerai se-
kėsi, jie laimėjo ypač daug medalių. Sportininkus ir
organizatorius tik nustebino, kad į atidarymą ne-
atvyko nei Prezidentė Dalia Grybauskaitė, nei
premjeras Algirdas Butkevičius, nei Seimo pirmi-
ninkas Vidas Gedvilas. Tiesa, atvyko Prezidentas
Valdas Adamkus – jis uždegė žaidynių aukurą.

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Lietuvoje
vyksta kas ketverius metus. 2017 metais jos bus or-
ganizuojamos Kaune. Tikimasi, kad tuomet atvyks
dar daugiau sportininkų. Šiemet jų šioje sporto
šventėje dalyvavo 250 daugiau nei 2009 metais.

Pasaulio lietuvių žaidynes vainikavo Sporto fo-
rumas, kuriame dalyvavo užsienio Lietuvių Ben-
druomenių pirmininkai. Forume diskutuota apie
sporto reikšmę puoselėjant tautinę tapatybę, apie
valstybės iniciatyvas telkiant užsienio lietuvius,
apie lietuvių bendruomenių sportinę ir socialinę
veiklą.

Forumo pirmininkas Kūno kultūros ir sporto
departamento direktorius Klemensas Rimšelis ati-
darydamas Forumą sakė, kad Lietuva yra ten, kur
yra lietuviai – taigi ji labai didelė. Jis pažymėjo, jog
šis forumas yra skirtas aptarti įvykusias žaidynes
bei išgirsti pasiūlymus ateičiai.

„Negalime sau leisti prabangos pamiršti bent
vieną tautietį, kur jis ar ji begyventų. Tai buvo ne-
suvaidinta šventė. Pataikėme į tikrąjį tikslą – susi-
burti ir būti vienos tautos nariais. Tikiuosi, kad iš-
sivešite įspūdį iš miesto, kuriame vertinamos nau-

jovės, netikėtumai ir improvi-
zacija. Prisiminkime tai kaip
gerą tašką žaidynių istorijoje.
Dėkoju visiems, nes kiekvie-
nas esame šios šventės kūrė-
jai”, – Forumo dalyviams kal-
bėjo Klaipėdos miesto meras
Vytautas Grubliauskas.

Forumo dalyviams prane-
šimus skaitė Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto viceprezi-
dentas Arvydas Juozaitis bei
Užsienio reikalų ministerijos
užsienio reikalų departamento
direktorė Gintė Bernadeta Da-
mušytė. Diskusijose dalyvavo
Estijos, Šiaurės Amerikos,
Nor vegijos Bergeno, Didžio-
sios Britanijos, Lenkijos, Bal-

tarusijos Gervėčių lietuvių bendruomenių atstovai.
Visos bendruomenės pabrėžė šių sporto žaidy-

nių naudą – ir fizinio aktyvumo, ir ryšių su Lie-
tuva, ir bendruomenių tarpusavio ryšių prasme.
Kartu buvo teikiami siūlymai žaidynių organiza-
vimo tobulinimui, ypač pabrėžiant jaunimo įtrau-
kimo svarbą. Pabrėžta, jog šios žaidynės skirtos mė-
gėjų sportui, todėl, siekiant lygiavertės konkuren-
cijos, jose neturėtų dalyvauti profesionalūs sporti-
ninkai.

Forume iškelta ir žiemos sporto žaidynių idėja.
Rezoliucija buvo papildyta nuostata: „Ištirti   pa-
saulio lietuvių   žiemos sporto žaidynių organiza-
vimo poreikį ir galimybes.”      

Klaipėdos diena.lt ir Lietuvos kultūros 
ir sporto departamento informacija 

Per IX Pasaulio lietuvių sporto žaidynes (PLSŽ)
Klaipėdoje viena gausiau sių buvo JAV delegacija,
kuriai atstovavo 130 JAV sportininkų. Tai – ma loni

staigmena ne tiktai varžybų organizatoriams, bet ir
pa čiam Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir
sporto sąjungos (ŠALFASS) pirmi ninkui Laurynui Mise -
vičiui. Šiaurės Amerikos lietuvių sportiniam judėji mui
jis vadovauja trečią kadenciją. 

Siūlome jūsų dėmesiui su trum pintą pokalbį su L.
Misevičiumi, pa skelbtą Sportas info. Kalbėjosi Ma rytė
Marcinkevičiūtė.

– Kaip pavyko suburti tokią gausią JAV lietuvių spor-
tinę delegaciją?

– 130 žmonių – tai tikrai didelė staigmena man
pačiam, nes praėjusiose žaidynėse mūsų delegaci-
joje bu vo apie 100 sportininkų. Mūsų en tu ziazmas
tikrai didžiulis. Esu be galo dė kingas savo padėjė-
jams,  kurie su ge bėjo suburti stiprias krepšinio ko -
mandas.  

Stanislovas Kavaliauskas subūrė dvi New York
lietuvių krepšinio ko mandas. Jis palaiko glaudžius
ryšius su įvairiuose universitetuose studijuojan-
čiais lietuvių kilmės studentais, taip pat mokyklose
besimokan čiu jaunimu. Geriausieji krepšinin kai
pateko į pirmąją komandą, o an trojoje žaidžia dau-
guma moksleivių.

Abi krepšinio rinktinės per žaidynes gana ne-
blogai užsirekomendavo. Didelis patriotizmo pa-
vyzdys – legendinė Čikagos „Lituanica” vyrų krep-

šinio komanda, kurioje praktiš kai jau trečiose žai-
dynėse rungty niauja tas pats komandos branduo lys.
Kasmet čikagiečiai dalyvauja ir ŠALFASS pirme-
nybėse. Komandoje – dešimt žaidėjų, gimusių ir au-
gusių Čikagoje, kurie lankė lietuvių mo kyklą ir nuo
pat mažens įsijungė į „Lituanicos” veiklą.   Dabar
šiems žai dėjams turbūt jau po 35-erius ir daugiau
metų, tačiau jie sugeba lygiaver čiai žaisti su visomis
kitomis pasau lio lietuvių komandomis.      

Krepšininkai ir sudarė dižiausią mūsų delega-
cijos dalį, jų buvo net 60. Žaidėjus treniruoja du tre-
neriai – buvęs Panevėžio „Techaso”, porą se zoną
žaidusio LKL, treneris Aurimas Matulevičius ir
vaikų treneris, buvęs kretingiškis, o dabar Čika-
goje gyve nantis Stepas Žilys. Į žaidynes jis at vežė ke-
turiolikmečių komandą.

Mūsų delegacijoje – dar viena va dovė, krepšinio
trenerė niujorkietė Rasa Mitrulevičienė. Jos vado -
vauja mos mergaitės tikrai labai stiprios.

– Kas jūsų delegacijoje buvo be krepšininkų?
– Turime pajėgų stalo tenisinin ką, buvusį Lie-

tuvos jaunimo čem pio ną Dainių Pavasarį, kuris jau
dešimt metų gyvena New York. Jis ne tik pats at-
vyko į žaidynes, bet ir prikalbino apie dešimt įvai-
raus amžiaus stalo tenisininkų. Žaidynėse tenisą
žaidė ir mūsų Lietuvių Bendruomenės Kraš to val-
dybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen, kuri
veteranių grupėje laimėjo du aukso medalius, vie-
nete ir mišriame dvejete.

Iš individualių sporto šakų pirmąjį aukso me-
dalį mūsų sportinei de legacijai padovanojo plau-

kikė Dovilė Svirupskaitė, kuri laimėjo vieną iš
rungčių.

– Ar galite teigti, kad Ameri koje užaugo nauja spor-
tininkų karta?

– Manau, kad taip. Būtent per šias PLSŽ įvyko
lūžis. Tai – pirmosios sporto žaidynės, kai mūsų
stipriausioje grupėje buvo arba Amerikoje gimu-
sios ketvirtosios kartos sporti nin kai, arba atvykę iš
Lietuvos, taip vadinamos trečiosios kartos atstovai.
Jie su dideliu malonumu grįžta į gimtinę palaikyti
ryšių su savo   šalimi, susitikti su draugais arba
išban dyti jėgų puikiai organizuotose var žybose. 

– Ar galite palyginti ŠALFASS žaidynes su Pasaulio lie-
tuvių spor to žaidynėmis?

– Jokiais būdais. Tai tas pats, jeigu lyginčiau,
tarkime, Raseinių pirmenybes su Lietuvos čempio-
natu. Nei finansavimas, nei masiškumas, nei gali-
mybės nėra tokios pačios. Šioms žaidynėms orga-
nizuoti nema žai pinigų skyrė Kūno kultūros ir
sporto departamentas, Klaipėdos sa vi valdybė, pa-
grindinį darbą atliko Lietuvos sporto federacijų są-
junga, o mums Amerikoje reikia patiems ieškotis rė-
mėjų.  

Tvirtai palaikau Jo Ekselencijos Valdo Adam-
kaus minčiai, kad PLSŽ privalo vykti tiktai Lietu-
voje. Uosta miestyje mums patiko labiau, nei per
ankstesniąsias  žaidynės  Vilniuje. Ir ateityje tokias
šventes reikėtų organizuoti vis kitame Lietuvos
mieste.  

Šiemet Čikagoje vyko 63-iosios ŠALFASS žai-
dynės. Jos bu vo kažkiek eksperimentinės – gal po 20
metų pertraukos kartu rengėme ir vaikų, ir suau-
gusiųjų sporto šventę. Čikaga – vienintelė Šiaurės
Ameri koje vieta, kur galima surengti tokio masto
varžybas. Šventė mums neblogai pavyko. 

JAV lietuvių sportiniame gy ve nime – lūžis
Stipriausi JAV delegacijoje – arba Amerikoje gimusios ketvirtosios

kartos sportininkai, arba atvykę iš Lietuvos trečiosios kartos atstovai
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Pagerbtas Kazimiero Veselkos atminimas
LIJANA ŠATAVIČIŪTĖ

Birželio 12 d. Anastazijos ir Anta no Tamo -
šaičių galerijoje „Židinys” Vilniuje (Domi -
nikonų 15/1) buvo pa minėtos aktoriaus,
dai lininko, rašytojo, vertėjo Kazimiero Ve -
selkos (1923–1983) 90-osios gimimo ir 30-
osios mirties metinės.

Įpaminėjimo vakarą susirinko šeima, būrys arti-
mųjų ir K. Veselkos indėlį į lietuvių kultūrą ver-
tinančių asmenų. Vakaras prasidėjo šv. Mi šio -

mis Vilniaus Šv. Kazimiero bažny čioje, kurias au-
kojo kun. Gediminas Ki jauskas. Iš bažnyčios minė-
jimo daly viai rinkosi A. A. Tamošaičių galerijoje
„Ži dinys”. Čia susirinkusiųjų laukė K. Veselkos
veiklą nušvietusi paroda – nuotraukos, iškarpos iš
leidinių, kuriuose aprašyti jo sukurti vaidme nys,
režisuoti spektakliai. Su meni ninko biografija ir nu-
veiktais darbais supažindino K. Veselkos našlė, il-
gametė Lietuvių tautodailės instituto išeivijoje pir-
mininkė Aldona Ma žeikaitė-Veselkienė. 

K. Veselkos vardas siejasi su pirmaisiais lietu-
vių kultūrinės veiklos pėdsakais svetimoje dirvoje.
Jis priklausė lietuvių šviesuomenės kartai, privers-
tai palikti tėvynę anks tyvoje jaunystėje, nespėjusiai
at skleis ti savo talentų gimtojoje šalyje. Išeivijoje jie
viską pasiekė savo jėgo mis, nors čia nepakako vien
įgimto talento, reikėjo įdėti daugiau pastangų, me-
ninę veiklą derinti su išgy venimą užtikrinančia tar-
nyba. 

1923 m. Paprieniškyje (Pabaisko vls., Ukmergės
aps.) gimęs ir 1944 m. nuo sovietinės okupacijos pri-
verstas tėvynę palikti jaunuolis atsidūrė Vo kietijoje.
Gyvendamas Hanau karo pabėgėlių stovykloje, jis
kurį laiką studijavo humanitarinius mokslus Frank-
furto universitete, įsijungė į Hanau lietuvių akto-
rių trupę „Atža ly nas”. Ten suvaidino pirmuosius
vaidmenis – Kazio Binkio  pjesėje „At ža lynas” (1946),
Friedrich Schil le r pasakoje „Turandot – Kinijos pri-
ncesė” (1946), Alfredo Gehri pjesėje „Šeštame aukš -
te” (1946–1947), Sta sio Santvaro dramoje „Žvejai”
(1947). Trupėje K. Veselka dirbo ir kitus darbus –
tal kino režisieriui Stasiui Pil kai, vertė scenos vei-
kalus iš vokiečių į lietuvių kalbą, pritaikė juos sce-
nai. Rašė eilėraščius, kurie buvo spausdinami Vo-
kietijoje leistoje lietuvių išei vių spaudoje.

„Atžalyno” trupei skirtame leidi nyje 1947 m. K.
Veselka parašė pra našiškus žodžius, nužymėjusius
to les nę savo kartos kultūrinę veiklą: „Juk visa pra-
eis... Mes dar tokie jau ni. Mūsų tikėjimas ateitimi ir
žmo niš kumu yra didelis ir tvirtas, nes kiekviena
neteisybė pati save su griau na. Taip ir mes dar kal-
nus nuversime, išbraidysime marias! Ir paskui drą-
siai patieksime savo darbo sąlygų ir kūrybos apy-
skaitą mūsų laukiančiai tėvynei.”

1949 m. emigravęs į Kanadą K. Veselka apsistojo
Montrealyje, studijavo Montrealio universitete, 1950
m. įkūrė Lietuvių dramos teatrą, kuria me atsi-
skleidė jo aktoriaus talentas. „Reikėjo išlieti nemaža
prakaito ir įsitrinti pūsles delnuose, nes regulia rus
teatras su savo techniniu personalu neegzistavo, –
jau vėliau, 1983 m., šį aktoriaus gyvenimo laikotarpį
prisimins ‘Aidai’. – Pamažu ėmė formuotis ‘išeivijos
aktoriaus’ tipas. Ka zys Veselka būtų labai būdingas
to kio aktoriaus pavyzdys, puikiai su pratęs, kad visa
tai, ko siekiama, rei kės pasigaminti savo rankom. Fi-
zinis patvarumas turės prilygti meniniam veržlu-
mui.”    

Montrealio Lietuvių dramos teat re K. Veselka
suvaidino nemažai vaid menų, tačiau įsimintiniausi,
at sklei dę jo talento įvairiapusiškumą, buvo Svajūno
vaidmuo Jurgio Blekai čio režisuotoje Antano Škė-
mos pjesėje „Živilė” (1950), provokatoriaus Prano –
A. Škėmos režisuotame jo pa ties veikale „Pabudi-
mas (1953), Pin čiuko – Kazio Borutos „Baltaragio
ma lūne” (1957), karaliaus Jogailos ir Jono Hinčos –
Balio Sruogos dramoje „Milžino paunksmė” (1958),
juokda rio Pikio – Birutės Pūkelevičiūtės ko miškoje
pasakoje „Aukso žąsis” (1962). Montrealio teatre jis
kartu su B. Pūkelevičiūte pritaikė K. Borutos „Bal-
taragio malūno” tekstą scenai (1957).  

Teatras buvo labai svarbus poka rio išeivijos gy-

venime. Jis atstojo taip trūkstamas lietuviškas kny-
gas, pri mi nė Lietuvos istoriją, jos literatūrą, ža di -
no tautinę savimonę. Su „Balta ra gio malūnu” ir
„Milžino paunks me” montrealiečiai teatralai ap va -
ži nė jo Kanados ir JAV lietuvių susitel kimo vietas
(Hamilton, Čikagą, Cle veland), įrašė šiuos spektak -
lius į plokšteles – pirmąsias lietuviškų vaidinimų
plokštelę išeivijos teatro isto rijoje (mažiesiems
klau sytojams  bu vo išleistos plokštelės „Žirginė-
liai” ir „Antrieji Žirginėliai”).

K. Veselka ne tik vaidino, bet ir kūrė spektak-
lių scenografiją, kostiumus. Iš viso menininkas de-
koravo še šis spektaklius. Ypač pažymėtini „Bal -
taragio malūno”, „Milžino pa unks mės”, „Aukso
žąsies” scenovaiz džiai, atskleidę veikalų stilių ir
nuotaiką. 

Montrealyje prabėgo trylika kū rybingų K. Ve-
selkos gyvenimo metų. 1962 m. jis su šeima persi-
kėlė į Či kagą, arčiau lietuvių susitelkimo centrų.
Greitai po to Montrealį paliko kiti teatralai – Leo-
nas Barauskas ir Birutė Pūkelevičiūtė, Lietuvių
dra mos teatro veikla Montrealyje blėso. Čikagoje K.
Veselka įsijungė į ten vei kusią Scenos darbuotojų
grupę. Ta čiau, be Algimanto Dikinio pastatytų

Kristijono Donelaičio „Metų” (1964), kuriuose K.
Ve selka vaidino Laurą ir parengė tekstą, ir K. Ve-
selkos reži suoto Gasparo Veličkos pjesės „Ne mu nas
žydi” (1966), Čikagoje teatrinė veikla neįsisiūbavo.
K. Veselka populiarino lietuvišką žodį dalyvauda-
mas proginiuose lietuvių bendruomenės susibūri-
muose, skaitydamas savo mėgstamų poetų Vytauto
Mačernio, Vlado Šlaito ir kitų eiles.    

Menininkas apipavidalino lietuvišką spaudą,
nupiešė nemažai kny gų viršelių,  sukūrė organi-
zacijų vė lia vų ir skiriamųjų ženklų. Iš vaikų knygų
iliustracijų nuotaikingumu išsiskyrė Jono Minel-
gos knyga „La bas rytas, vovere” (1964), penkios B.
Pūkelevičiūtės eiliuotos pasakos. K. Veselkos eilė-
raščius, jautriai apdai na vusius Lietuvos gamtos
grožį ir žmonių jausmus, bei prozos kūrinius
spausdino Vokietijoje leisti laik raš čiai „Žiburiai”,
„Lietuvių žodis”, Ka nados „Nepriklausoma Lie-
tuva” ir ki ti. Nors įvairiapusio talento ir ne nu -
stygstančio būdo menininko jau trisdešimt metų
nė ra tarp mūsų, jo įnašą į lietuvių išeivijos kultūrą
mena suvaidinti vaidmenys, apipavidalinti spek-
takliai ir knygos, K. Ve selka gyvas jį pažinojusių
žmonių atmintyje. 

Antano Škėmos „Pabudimo” repeticija Lietuvių dramos teatre. Montrealis, 1953. Iš kairės: Juozas Akstinas, Kazys Vesel -
ka, Antanas Škė ma, Algimantas Dikinis, Birutė Pūkelevičiūtė, Leonas Barauskas.  

Paroda Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židi nys” Vilniuje, skirta Kazimiero Ve sel kos mirties trisdešimtmečiui.                                                                                                                             
Šeimos archyvo nuotraukos

Lietuvių dramos teatro ak to riai Balio Sruogos „Milžino
paunks mėje”. Montrealis, 1958. Iš kairės: Ka zys Veselka –
Jogaila, Albinas Urbo nas – vienuolis Andrius, Leonas Ba -
rauskas – Zbignevas.

Lietuvių dramos teatro ak to riai Veselkų sodyboje Mont-
realyje, 1961. Iš kairės: Leonas Barauskas, Bi rutė Pūke-
levičiūtė, Kazys Veselka, Vincas Skaisgiris, Vaclovas Ker-
belis, Zigmas Lapinas.
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zėje susisprogdinti norėjusios lietuvės. Nuo kada
VSD vadovybei privalu rūpintis Rusijos karinių ob-
jektų sau gumo reikalais? Nuo kada VSD privalo
remti čečėnų nepriklausomybės kovas kraujyje
skandinančią Rusiją? 

Arba dar vienas įtartinas atvejis: VSD pritaria
pozicijai, kad jų kolega VSD pulkininkas Vytautas
Pociūnas ... pats kaltas dėl savo žūties Balta rusijoje.
Akivaizdu, kad ši versija – itin paranki Baltarusijos
ir Rusijos saugumiečiams. Nelemtas sutapimas?

Net ir čečėnų Gatajevų išstūmimas iš Lietu-
vos – įtartinas. Iki šiol neaišku, kodėl slaptoji VSD
tarnyba pradėjo aktyviai dalyvauti tiriant buitinio
pobūdžio konfliktą Kaune gyvenusioje daugiavai-
kėje musulmonų šeimoje. Tuo metu neturėjo rim-
tesnių užsiėmimų?

*  *  *
Beje, bendradarbiavimo su Rusi jos slaptosio-

mis tarnybomis primenančių atvejų galima paste-
bėti ne vien tik Lietuvoje. Jų jau galima ma tyti ir
kaimyninėje Lenkijoje. Len kijos ir Rusijos slaptųjų
tarnybų va dovai jau pasirašo net konkrečius ilga-
laikius susitarimus. Opozicinia me Varšuvos leidi-
nyje „wPolityce” lenkų politologas, publicistas, eks -
per tas saugumo klausimais Piotras Bončekas dėl
tokių susitarimų neseniai skambino pavojaus var-
pais. Jis įsitikinęs, jog toks Varšuvos žingsnis –
mažų mažiausiai įtartinas. 

Politologas tvirtino:
„Vladimiras Putinas pavedė FSB (Federaliniam

saugumo biurui) už megzti glaudų bendradarbia-
vimą su Lenkijos karine kontržvalgyba. In -
formacijos apie Lenkijos karinės kontržvalgybos
tarnybos bendradarbiavimą su Rusija pasirodydavo
ir anksčiau. Prieš keletą mėnesių visuo menę su-
jaudino naujiena, kad Len kijos kontržvalgyba Af-
ganistane naudojosi rusų suteiktu palydoviniu ry -
šiu – jis ėjo per ‘Gazpromo’ palydo vą. Paskui buvo
susitikimai Karinės kontržvalgybos tarnybos biure,
apie tai deputatai Marekas Opiola ir To mašas Kač-
marekas pateikė užklau simą premjerui Donaldui
Tuskui. Tai rimta istorija: į saugomą teritoriją, kur
neįleidžiami žmonės be specia laus leidimo, įėjo Ru-

sijos delegacijos atstovai ir be jokių problemų vaikš -
čiojo po patalpas.”

Ekspertas P. Bončenkas yra užsi minęs ir apie
„dar vieną naujieną”. Lenkijos technika buvo gabe -
nama į Afganistaną Rusijos lėktuvais. Rusai vežė
len kų kareivius, įrenginius, kom piuterius ir pan. Ta
įvykių bei faktų grandinė rodo, kad padėtį formuoja
rusai: jie pakreipia ją taip, kad mes, lenkai, pa-
laipsniui stipriname bendradarbiavimą būtent toje,
jautriausioje srityje – specialiųjų tarnybų sferoje.
Taigi Rusijos specialiosios tarnybos galės prieiti
prie Lenkijos karininkų ir turės puikią progą ra-
miausiai sudarinėti charakteristikas tų, kurių iki
šiol nepažinojo. Rusijos FSB susipažins su mūsų
darbo būdais, gal ir dokumentais. Tas bendradar-
biavimas bus vis glau desnis...

Belieka retoriškai paklausti: Ru sijos padedama
Lenkija trokšta apsi saugoti nuo NATO, nuo Jungti-
nių Amerikos Valstijų? Ir kuo lenkiškas – rusiškas
bendradarbiavimas slaptųjų tarnybų sferose pavo-
jingas mums, lietuviams?

*  *  *
Bendradarbiavimo su Rusijos slaptosiomis tar-

nybomis primenan čių atvejų įmanoma įžvelgti jau
ir Di džiosios Britanijos sostinėje Londo ne. Ten ruo-
šiamasi iš esmės tirti bu vusio Rusijos FSB darbuo-
tojo Alek sandro Litvinenkos nužudymo radio -
aktyviuoju poloniu bylą. Į Vakarus nuo Kremliaus
persekiojimų pabėgusio FSB karininko A. Litvi-
nenkos naš lė Marina Litvinenka siekia įro dyti, kad
jos vyras nužudytas būtent dėl Kremliaus parė-
dymų. 

Ir pradžių ši versija buvo viena pagrindinių.
Dabar ten kažkas apsi vertė aukštyn kojomis. Itin pa-
vojingu būdu nužudyto A. Litvinenkos našlė M. Lit-
vinenka priekaištauja Londo nui, nes jai atrodo, kad
Londonas ruošiasi teisminiams procesams bū tent
taip, kad Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui
asmeniškai nepa lanki versija apie „kerštingąją FSB
ranką” liktų nuošalėje. M. Litvinen ka net grasina
nebedalyvausianti teisminiame procese, jį vadin-
dama farsu, jei Londonas bandys Kremliui nepa-
lankias versijas subtiliai apeiti. 

Apie šias Didžiojoje Britanijoje netikėtai kilu-
sias trintis išsamiai ra šo Litvinenkų šeimos drau-
gas Alek sandras Goldfarbas  straipsnyje„Žvilgsnis
iš Londono. Viskas, ko jūs nežinojote apie Litvinen -
kos bylą” (echo.msk.ru). A. Goldfarbo rašinys – itin
informatyvus. Ir nerimą kelian tis. Jei anksčiau

buvo neabejojama, kad versija apie Kremliaus ir
FSB kerštą bus bent jau atidžiai tiriama, tai dabar
tokios tikimybės belieka mažiau. 

Bet lietuviškoje VSD ataskaitoje apie lenkiškas
ir britiškas subtilybes juk neužsimenama.

*  *  *

Taip pat neaišku ir dėl kai kurių įstatymuose
apibrėžtų funkcijų bei pavaldumo  subtilybių. Dabar
egzistuojantys įstatymai padeda ar trukdo mūsų
„džeimsams bondams” gaudyti šnipus? Buvęs VSD
darbuotojas Kas tytis Braziulis mano, jog dabartinė
teisminė bazė mūsų saugumiečius pavertė bedante
struktūra.

Kadangi prisiminėme VSD ata skai tai palankų
buvusio NSGK pir mininko parlamentaro A. Anu-
šausko komentarą, pats metas prisiminti bent vieną
kritiškai ataskaitą vertinantį straipsnį. Pavyzdžiui,
Alfa.lt tinklalapyje paskelbtą VSD parei gūno Kas-
tyčio Braziulio rašinį. Žino ma, nereikia pamiršti,
jog K. Braziu lis iš šios tarnybos išėjo ne savo noru.
Tokiais atvejais visuomet esama pa vojaus, jog susi-
dursime su tenden cin gumais. Tačiau nepamirš-
kime, jog ne savo noru iš tarnybos pasitraukę sau-
gumiečiai dažnusyk pasako ir aukso vertės paste-
bėjimų.

Taigi tinklalapyje alfa.lt buvęs saugumo parei-
gūnas ironizuoja: „Skaitau, girdžiu ir stebiuosi žmo -
nėmis, kurie giria, visaip liaupsina Valstybės sau-
gumo departamento ataskaitą, remiasi joje pateik-
tais tei giniais. Lyg pirmą kartą girdėtų, kad Rusija
užsiima šnipinėjimu, priešiška Lietuvos valstybės
interesams veikla. Nesuprantu tokių žmonių. Ar
jie nesupranta? Ar jiems nusispjauti? Ar jie politi-
nius žaidimus žaidžia? Ar turi asmeninį interesą?”

Tiems, kas neskaitė išsamaus K. Braziulio
straipsnio, belieka pri minti pagrindinį buvusio
VSD parei gūno priekaištą: mūsų įstatymai maž -
 daug taip surėdyti, kad VSD nū nai rimtai nebetiria
jokių nusi kals tamų veikų. Tiksliau tariant, – nebe-
gaudo šnipų. VSD tik stebi, tik nustato, tik įvar-
dina. Po to su kauptą informaciją pateikia valsty bi -
nėms įstaigoms, ir tuo departamento misija tarsi
baigta.

Tad gal mes ir negalime pasigirti žvalgybinė-
mis – kontržvalgybinėmis pergalėmis, nes Lietu-
voje tiesiog nebeliko struktūrų, kurioms privalu
gaudyti konkrečius šnipus? 

Bičiuliavimosi su
Rusijos saugumu 
atvejai pastebimi 
ne vien Lietu voje

našus į Jėzų, kai jis be sąlygiškai myli. Jėzus įsakė
žmo gui mylėti besąlygiškai: neteiskite vieni kitų,
nevadinkite grubiais žo džiais. Nes tas „mylėkite”
turi tiek daug reikšmių: pavyzdžiui, „įsijaus kite
vienas į kitą” arba „būkite vieni kitiems kantrūs”.
Jeigu ugdai savo širdį, Jėzus duoda jai kokybę. Jė-
zus turi stovėti kiekvieno draugo užnugaryje. Tokia
draugystė yra amžina.

– Prieš trylika metų, birželio 29 d., kai bažnyčia
šventė Petro ir Pauliaus, šventųjų apaštalų šventę, ant
Kauno arkikatedros bazilikos grindų kryžiumi gulėjote ir
buvote šventinimas kunigu, o šalia Jūsų taip pat kryžiumi
gulėjo Jūsų bičiulis, kuris irgi tapo kunigu. Kaip atsime-
nate tą dieną?

– Buvo įspūdinga diena. Atsime nu, su kunigu
Arvydu Žygu tą dieną ėjome drebėdami, ir esu labai
dėkin gas, kad jis buvo šalia, kai turėjome eiti per
katedrą ir gultis prieš altorių. Kai jauti kitą žmogų
šalia, kuris yra lygiai toje pačioje padėtyje, gali ma
sakyti, kad per to draugo veiksmą ir jo buvimą ša-
lia tave lydi Dievo ranka. Kunigo Arvydo Žygo bu-
vimas mano gyvenime – turbūt viena įspūdingiau-
sių Dievo man duotų dovanų. Aš buvau įkvėptas at-
eitininkijos veiklos ir kunigo Arvydo, tuo metu
bioche mijos profesoriaus, gyvenimo pavyz džiu, jo

aistros tikėti, daryti gera. Tiesiog neįtikėtina, su
kokiu nuoširdumu jis viską darė.

Mes tiek daug šnekėjomės įvai riomis progomis,
o šiandien tik su ilgesiu pamąstau, kaip būtų
smagu, jei jis būtų šalia. Turbūt tokia Dievo va lia,
kad dabar reikia išgyventi kitokią draugystės
formą, nes vis tiek jaučiu, kad jis lydi mane, nors
jau nebegalime kalbėtis čia, žemėje. Ma ne ne kartą
lyg magnetas traukė no ras su juo pasikalbėti. Ku-
nigas Arvy das buvo tokia asmenybė, kad tekdavo
net eilėse stovėti norint prie jo prieiti. Kartais to ne-
darydavau iš gailesčio jam, žinodamas, ką tokios
eilės reiškia. Žinau, kad gailestingiau sias veiksmas,
kurį aš galiu pa daryti – tai leisti žmogui miegoti.
Tik tiek, labai paprastai. Paskutinį kartą jį matyti
teko jau Amerikoje, kai jis buvo grįžęs ir studijavo
daktarato studijose teologijos srityje. Kažkaip va-
liūkiškai išsiskyrėme, tad tas išsi skyrimas man taip
ir liko atmintyje. Vienas iš džiaugsmingiausių aki-
mirkų, labai šviesaus atminimo vaizdas – jis nuva-
žiuoja automobiliu, ir aš jam sakau: „Arvydai, nak-
tis, būk atsargus.” O jis pro atdarą langą man su -
šunka: „Viskas bus gerai, nesijaudink!”. Gal draugo
pa reiga ir yra nuolat sakyti: „Viskas bus gerai”.

– Vyskupe Kęstuti, iš tiesų gera kalbėti su Jumis
apie draugus, o ypač tuos bendrus draugus – turiu ome-

nyje Jėzų.
– „Jus aš draugais vadinu” –  šitas sakinys ski-

riamas mums vi siems. Jis skirtas mums prisiminti,
kad turime būti draugais vienas ki tam, nešti vienas
kito naštas, džiaug tis su besidžiaugiančiais ir verkti
su verkiančiais. Tai yra tikroji draugystė, tikrasis
įsijautimas į kitą žmogų. Todėl, Viešpatie, mel-
džiame Tavęs, kad būtume atviresni Tavo  draugys-
tei, kvietimui ir troškimui būti su mumis amžinai.
Jeigu mes Tavęs ne priimtume, ar nukabinę nosis
slan kiotume aplinkui ir nenorėtume Ta vęs priimti
į savo širdį, padrąsink mus savo artumo ženklais,
padrąsink mus per mūsų draugus, kalbėk per juos,
kad pultume į Tavo glėbį, atsi lieptume į Tavo bel-
dimą į mūsų šir džių duris ir atsilieptume į Tavo
svajonę gyventi su mumis amžinai Tavo Karalys-
tėje, apie kurią Tu taip dažnai kalbėjai savo drau-
gams. Meldžia me, Viešpatie, kad mes jau dabar bū -
tume Dangaus karalystės vaikai, kad mūsų akyse
spindėtų Tavo veidas, kad galėtume vienas kitam
liudyti, jog amžina draugystė yra tikrovė, nes ji ga-
li būti jau čia,  dabar,  tarp  mūsų.  Laimink,  gera-
sis Viešpatie, mus, einan čius į Tavo draugystės
glėbį.

Bernardinai.lt.

Vysk. Kęstutis Kėvalas: kuo jūs mane vadinate?
Atkelta iš 3 psl.

Atkelta iš 2 psl.

Mūsų įstatymai maž  daug taip surėdyti, kad VSD nū nai
rimtai nebetiria jokių nusi kals tamų veikų. Tiksliau
tariant, – nebegaudo šnipų. 



jo dalį. Tokiu paros laiku keliai buvo
visiškai tušti ir tai buvo labai neį-
prasta. Lėkėme 120 km/h greičiu ap-
šviestu tuščiu greitkeliu ir, netekę
žado, grožėjomės pasakiškai žiban-
čiais abiejose kelio pusėse išsidėsčiu-
siais Atlantos centro dangoraižiais. 

Pagalvojau, jei gyvenčiau Atlan-
toje, naktimis važiuočiau pasivažinėti
šiuo maršrutu, nes naktį miesto cent-
ras ypač gražus, o aštuonių eilių greit-
keliai tušti ir svetingi. Retkarčiais pa-
nirdovame į žibintais nušviestus tu-
nelius ir tuomet motociklų variklių
aidas riaumodavo lyg nežemiškos kil-
mės plėšrūnas. Mano ausims šis
šiurpą keliantis garsas skambėjo kaip
gražiausia muzika ir širdy supratau,
kad važiuoju paskutines mylias savo
„plieno žirgu”, su kuriuo mėnesį nė
dienai nebuvome išsiskyrę. Praeis
daugiau nei keturios savaitės, kol jis
jūrų keliais pasieks savo naujus na-
mus. Paskutinė kelionės atkarpa buvo
gražus kelionės pabaigos akcentas.
Tik mes, dangoraižiai ir ausiai miela
motociklų variklių muzika. 

Tyliai įriedėjome į ramų privačių
namų rajonėlį, kuriame tokiu laiku
visi padorūs žmonės miega. Tačiau
net laisva eiga dirbančių variklių gar-
sas pažadino Valentą, jis 3 valandą
ryto išėjo mūsų pasitikti ir pasveikinti
sėkmingai pasiekus kelionės finišą.
Mūsų širdys stipriai plakė, ir šią aki-
mirką suvokėme, kad mes tai pada-
rėme. Per dvidešimt devynias dienas
perskrodėme visą šalį iš rytų į vaka-
rus ir atgal. Savo motociklų ratais iš-
maišėme laukinius Vakarus ir įgy-
vendinome tai, apie ką daugelis sva-
joja, bet mažai kas imasi tai padaryti.
Jautėmės taip, lyg būtume startavę
vos prieš keletą dienų, nors iš šio
kiemo išvykome prieš keturias savai-
tes. Nejutau nuovargio – norėjau, kad
kelionė tęstųsi, galėjau važiuoti vėl ir
vėl.

Savo kelyje aplankėme pačias
įspūdingiausias vietas. Mūsų moto-

ciklų ratai riedėjo indėnų rezervacijų
žemėmis Naujo sios Meksikos valsti-
joje, grožėjomės saulėlydžiu, sėdėdami
ant Didžiojo kanjono keteros Arizo-
noje, nardėme po naktinio Las Vegaso
šurmulį ir klausėmės Los Andželo fil-
harmonijos orkestro po atviru dan-
gumi Holivudo kalvose Kalifornijoje.
Prisilietėme prie rokenrolo karaliaus
Elvio Preslio legendos, lankydamiesi
Greislende, Memfyje, naktį vaikščio-
jome spalvingąja Burbono gatve Nau-
jajame Orleane – mieste, kuriame
gimė džiazas. Sutikome daugybę drau-
giškų žmonių ir dar labiau išplėtėme
suvokimą apie savo neribotas galimy-
bes. Kartu su pergalės džiaugsmu ap-
lankė suvokimas, kad iš tikrųjų viskas
buvo be galo paprasta, todėl nesijau-
tėme esą didvyriai. Vienintelis daly-
kas, kuris mus skyrė nuo kitų, buvo
kadaise priimtas sprendimas ir išti-
kimybė savo tikslui. 
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Po pusantros valandos įvažia-
vome į Route 90 ir prieš mus at-
sivėrė vaizdas, kuris puikiau-

siai galėtų konkuruoti su garsiąja Ra-
miojo vandenyno pakrante, nusidrie-
kusia kelyje Route 1. Tik čia nebuvo
kalnų ir serpantinų. Vie toj jų išvy-
dome sniego baltumo smėlio pakran-
tes ir lygų lyg stiklas Meksikos įlankos
paviršių. Route 90 apie dvidešimt my-
lių driekiasi tiesiog vandenyno pa-
krante – Luizianos ir Misisipės vals-
tijų teritorijomis. Kas keletą mylių yra
sustojimo vietos, kur ga lima palikti
motociklus ir nubėgti išsimaudyti. Ne-
trukus taip padarėme ir sužinojome,
kad vanduo šiltas lyg arbata. Lietu-
voje vanduo tiek neįkaista net eže-
ruose. O po ledo šaltumo Ramiojo van-
denyno mums tai buvo lyg kompensa-
cija už vi sas iki šiol nuvažiuotas my-
lias. Praeityje patyręs jūrų vilkas Sil-
verijus pasiliko krante, o mudu su
Olegu puolėme į šiltą įlankos vandenį.
Toje vietoje buvo taip negilu, kad
mums teko keliauti vandeniu apie
šimtą metrų, kol vanduo apsėmė ke-
lius. Netrukus abu nusidilginome
įvairias kūno vietas į aplink plaukio-
jančias mažas permatomas medūzas
su ilgomis plonomis raudonos spalvos
uodegėlėmis. Atgal į krantą bridome
atsargiai laviruodami tarp šių keistų
gyvūnėlių. Nudilginimas greitai pra-
ėjo, ir mažosios medūzos nė kiek ne-
sugadino pa tirto įspūdžio. 

Tačiau vienas dalykas visoje pa-
krantėje nuolat priminė apie 2005 me -
tų rudenį siautusį uraganą: visur
buvo daugybė sugriautų ir iki šiol ap-
leistų pastatų. Kadaise jaukūs pa-
krantės bariukai ir maži moteliukai
šiandien stūksojo lyg seni griaučiai –

Bus daugiau

Svajonės link
vienos įkvepiančios kelionės istorija

DARIUS ČIBONIS
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be langų ir be stogų, su kur ne kur iš-
likusiomis išblukusiomis iškabomis.
Visoje pakrantėje mums taip ir nepa-
vyko rasti veikiančios už kandinės –
po uragano atstatyti tik kai kurie di -
dieji viešbučiai ir kazino. Į vieną tokių
ir užsukome pavalgyti.

Dar vienas Route 90 ypatumas –
jame sutikome daugybę baikerių. Pa-
našu, kad tai mėgstamiausia sekma-
dieninio pasivažinėjimo vieta Naujojo
Orleano plento broliams. Nereikėjo

žiūrėti į kalendorių, kad sužinotume,
kuri savaitės diena, nes Amerikos bai-
keriai masiškai važinėja tik savaitga-
liais. 

VIENOS SVAJONĖS 
ĮGYVENDINIMAS – NAUJŲ 

GALIMYBIŲ PRADŽIA

Tą pačią dieną pietaudami vie-
name Meksikos įlankos kazino tvirtai
nusprendėme, kad šiandien įveiksime
paskutinę kelionės atkarpą iki Atlan-
tos Džordžijos valstijoje ir nakvosime
Kairių namuose, iš kurių ir pradė-
jome savo kelionę. Nors jau buvo 17
va landa va karo, o iki Atlantos liko 600
kilometrų, jautėmės pasiryžę važiuoti
iki finišo. 

Važiavome labai smagiai, Alaba-
mos valstijoje buvo užklupęs trumpas
lietus, bet apie 2 valandą nakties pa -
sie kėme Atlantos miesto ribas. Kad
pasiektume Kairių namus, teko kirsti
visą didmiestį iš pietų į šiaurę. Nors
buvome labai pavargę – tai buvo neti-
kėtai įspūdinga kelionės atkarpa.
Mūsų maršrutas driekėsi virš Atlan-
tos megapolio nutiestais greitkeliais,
kurie kerta miestą tiesiai per centrinę



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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Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

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

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.

HeLP WAnTed

5 raidės:
AKLYS – AMEBA – AUŠRA – ĖMĖJA – ĖRENA – GALOP – GRŪDĖ –
RENIS – REVIU – RUMBĖ – ŠASTA – UOLOS.

6 raidės:
BEVEIK – DVIESE – ĖMYKLA – GYVĖDA – IKARAS – KIMONO –
NIŪRIS – OBOJUS – PAULIG – VIASAT – VIKSVA – ŽENEVA.

7 raidės:
ESKIMAI – FASONAS – ĮTĖVIAI – MEDIKAI – NEDARNA – NYKU-
MAS – NUOKANA – PAKALNĖ – RODYKLĖ – SICISTA – SIUVĖJA –
VAZONAS.

8 raidės:
ASFALTAS – AŠARĖLĖS – GRAFIKAS – IŠTĮSĖLĖ – MISISIPĖ –
PAŽANDĖS – ŽIBINTAS.

9 raidės:
ALERGENAS – ALIMENTAI – DEŠRAINIS – FAJANSAS – LAMZDE-
LIS – NELAIMĖLĖ – OREIVYSTĖ – PABĖGIMAS – VALINSKAS.

,,Surašymas” Nr. 20
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

,,Draugas” ieško vasarai 

studento/studentės įvairiems

darbams 10 dol. / val. 

Tel. 773-585-9500

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Didelė darbo pa-
tirtis, minimali anglų kalba, nevairuoja.
Gali pakeisti savaitgaliais. 
Tel. 773-707-7902.

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo tik savaitgaliais (gali pakeisti).
Tvar kinga, legalūs dokumentai, vairuoja,
skaniai gamina maistą. 
Tel. 630-674-1545.

� Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
ang lų kalba, geros rekomendacijos. Tel.
773-329-9918.

� Nemokamai padedu prižiūrėti pagy-
venusius žmones nuo vienos valandos
iki penkių valandų. 
Tel. 773-387-7232.

� I am a male with 3 year experience
and physical therapy degree seeking
care-giving position . Will assist with
houskeeping, meals, ROM, self hygiene
email: jordan.zivrev@yahoo.com

� Padori šeima ieško nebrangiai išsi-
nuomoti tvarkingą 2 mieg. butą pieti-
nėje Čikagos dalyje. Galime prižiūrėti
senyvą žmogų. 
Tel. 773-387-7232.

ĮVAiRŪS SKeLBiMAi

REmkImE
DRAUgO fOnDą

www.draugofondas.org

Searching for a part-time editor for a new
English-language DRAUGAS NEWS month-
ly newspaper. For more details see
www.draugas.org/edsearch.htm.  Salary
commensurate with qualifications and
experience. Please send resume to

svyto@comcast.net
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RENGINIŲ KALENDORIUS

LIEPA

Liepos 6 d., šeštadienį: Lietuvos Res-
publikos generalinis konsulatas Či kagoje
ir Švč. Mergelės Marijos Gi mimo parapija
maloniai kviečia tautiečius prisijungti prie
pilietinės ak cijos „Lietuva, Tėvyne mūsų”
ir lie pos 6 d., šeštadienį, 1 val. p. p. prie
Mar quette Park bažnyčios (6812 S.
Washtenaw Ave.), kur iškelta lie  tuviška
trispalvė, vieningai sugie doti Tau tišką
giesmę.

– JAV LB Lemont apylinkė kvie čia vi-
sus kuo  gausiau  dalyvauti Lie tu  vos
himno giedojime liepos 6 d., šeš tadienį,
1 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont, IL, prie Kryžių kalnelio.

– LR gen. konsulatas New York kvie-
čia susiburti Susivienijimo lietuvių Ame-
rikoje (SLA) kiemelyje (307 W. 30th St.
New York) 7 val. v. pasivai šinti taure
vyno, o 9 val. v. vieningai sugiedoti Tau-
tišką giesmę.  

Liepos 14 d., sekmadienį: Da riaus
ir Girėno skrydžio 80 metų su kakties mi-
nėjimas Čikagoje. 9:45 val. r. – iškilmės
prie Dariaus ir Girėno pa minklo Mar-
quette Park, 11 val. r. – šv. Mišios Švč.
Mergelės Marijos Gi mimo parapijos baž-
nyčioje, 12:30 val. p. p. – minėjimas ir
pietūs parapijos sa lėje. Vietas užsisaky-
kite tel. 773-776-4600. 

– Dariaus ir Girėno skrydžio 80 me tų
sukakties minėjimas New York prasidės
9:30 val. r. gėlių padėjimu prie paminklo
,,Lithuania Square”, Brooklyn (S. 2nd, He-
wes St. ir Union Ave. sankryža). 10 val. r. –
šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Apsireiš-
kimo parapijoje (259 N. 5th St.., Brooklyn,
NY). Po to parapijos salė je – užkandžiai ir
kava. 2 val. p. p. ,,Floyd Bennet Field” oro
uoste (50 Aviation Rd., New York, NY) –
memorialinės lentos atidengimas. Į oro
uostą ir atgal nuo bažnyčios veš autobusas
(12:30 val. p. p. ir 4 val. p. p.). 

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

Liepos 20 d., šeštadienį: Balti more
Lietuvių namų Klevo salėje vyks Dariaus
ir Girėno skrydžio per At lantą 80-mečiui
skirtas renginys. Pra džia – 5 val. p. p. Tel.
pasiteirauti: 443-839-6481.

Liepos 21 d., sekmadienį: Švč. Mer-
gelės Marijos Nekalto Prasidėji mo vie-
nuolijos seserys organizuoja kasmetinį
pikniką seselių sodyboje, Putnam (600
Libertu Hwy., Putnam, CT 06260). Lau-
kiame atvykstant!

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

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 3 d., šeštadienį: 12 val. p.
p. Čikagos šauliai rengia pikni ką, kurio
metu surinktos lėšos bus skirtos Jaunimo
centro kiemelyje esan čiam Laisvės Kovų
paminklui atnaujinti. Piknikas vyks Tem-
pier La ke Woods, Cook County Forest
Pre serve (131st ir Will Cook Rd.). Dau -
giau informacijos suteiks Linas Mar -
ganavičius: 773-875-4532 arba Julius
Butkus: 773-899-1067. 

Rugpjūčio 4–11 d.: JAV Švieti mo ta-
rybos organizuojama Lituanis tinio švie-
timo savaitė, pavadinta „Pa likime pėd-
saką”, vyksianti Dainavoje rugpjūčio
4–11 dienomis, jau beveik pilna. Liko tik
keletas laisvų vietų ir tos  tik tiems, kurie
sutiks pasidalinti kambariu su kitu. Dėl
re gistracijos  kreiptis į  Laimą Petroliūnie -
nę tel. 630-968-3442, el. paštu: lai-
map@sbcglobal.net arba į Audronę Elvi-
kienę tel. 630-435-6349  arba el. paštu:
audronee@gmail.com. Kviečiame ap si -
 lankyti svetainėje www.svietimota-
ryba.org/newsite/stovykla.htm, kur ra-
site žinias apie prelegentus, programas
bei jų vadovus ir t. t.

Rugpjūčio 17 d., šeštadienį: Pasau-
lio lietuvių slidinėjimo olimpi nės žaidynės
vyks Perisher, Austra li jos Snowy Moun-
tains. Daugiau informacijos suteiks Ed
Mickus (edmic kus1@aol.com).

Rugpjūčio 18–25 d.: Neringoje vyks
stovykla ,,Meno8Dienos”. Dau giau in-
formacijos ir registracijos anketas rasite
Neringos svetainėje: www.neringa.org,
o iškilus klausimams, prašome kreiptis į
Danguolę Kuolienę el. paštu: dan-
guole@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.

– Pasaulio lietuvių centre, Le mont, IL
6:30 val. v. ,,The National Ame rican Hall
of Fame” rengia iškil mingą vakarienę,
kurioje dalyvaus žy mūs lietuviai. Bilietus
įsigyti ga lite ,,Kunigaikščių užeigoje” bei
,,Lit huanian Plaza Bakery”. Tel. pasitei -
rauti: 708-599-9866. 

Rugpjūčio 29 d., sekmadienį: 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės mu zie juje PLC,
Lemont –  M. J. Šileikio ir Teofilio Petrai-
čio parodos-konkurso ,,Toli nuo tėvynės”
atidarymas. Dar bus pateikti iki rugsėjo 22
d. Tel. pasiteirauti: 630-257-2034.  

RUGSĖJIS

Rugsėjo 8 d., sekmadienį: Lie tu vos
Dukterų draugijos iškilmingi ,,Rudens pie-
tūs” vyks Pasaulio lie tuvių centro didžio-
joje salėje (Le mont, IL).

Rugsėjo 15 d., sekmadienį: Pa lai -
mintojo Jurgio Matulaičio misijos Ben-
druomenės diena ir tarnysčių mu gė. 10:30
val. r. PLC kiemelyje bus atnašaujamos
šv. Mišios. 

SPALIS

Spalio 11–13 d. Sheraton Det roit-
Novi viešbutyje vyks JAV LB XX Ta rybos
metinė sesija.  Registracija  jau prasi-dė -
jo. 

Spalio 12 d., šeštadienį – va ka ras
Dievo Apvaizdos parapijos Kul tū ros cent -
re, Southfield, MI.

Spalio 13 d., sekmadienį: Orga ni -
zacija ,,Vaiko vartai į mokslą” kvie čia vi-
sus į tradicinius labdaros ,,Der liaus pie-
tūs” 12:30 val. p. p., Pa saulio lietuvių
centre, Lemont. 

Spalio 19 d., šeštadienį: Akade minio
skautų sąjūdžio Čikagos skyriaus metinė
šventė vyks 5:30 val. p. p. ,,Willowbrook
Ballroom”, Willow Springs, IL.

– Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuo -
pa Pasaulio lietuvių centre, Le mont ruo-
šia kuopos 50-mečio  pami nė jimo poky-
lį.

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

LAPKRITIS

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

Lapkričio 9 d., šeštadienį: Lie tuvių
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.

•••
Prasideda registracija į pirmąją Šiau-

rės Amerikos ateitininkų (SAA) konfe-
renciją ,,Profesionalų kelias”, kuri vyks
2014 m. sausio 3–5 d. ,,Re naissance Du-
Point Circle” viešbutyje Washington, DC.
Daugiau informacijos: saak@ateitis.org
arba rašykite: rasakas@aol.com. 

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

Lietuvių Fonde įkurtas naujas „Dr. Kazio G. Ambrozaičio lab-
daros fondas”. Dukra Ramunė Ambrozaitis-Fry įsteigė savo tėve-
lio vardo stipendijų fondą, pasveikindama jį garbingo 95-erių
metų jubiliejaus proga bei suteikdama Dr. Kaziui Ambrozaičiui
teisę pačiam nuspręsti, kam bus skiriamas šio fondo pelnas. Dr.
Kazio Ambrozaitis, vienas iš Lietuvių Fondo įkūrėjų ir pirmųjų
narių, ilgametis LF direktorių tarybos narys, šiuo metu LF
Tarybos Garbės komiteto narys ir LF Emeritas, nurodė, kad paau-
kota suma ir jos pelnas būtų panaudotas Lietuvos rezistencijos
ir Lietuvos laisvės kovų studijoms paremti. 

Lietuvių Fondo vardu nuoširdžiai dėkojame Lietuvių Fondo narei
Ramunei Ambrozaitis-Fry už pasitikėjimą Lietuvių Fondu ir 

sveikiname Dr. Kazį G. Ambrozaitį garbingo 
95-erių metų jubiliejaus proga. 

DR. KAZIO 
G. AMBROZAIČIO 

LABDAROS FONDAS 

Nuotraukoje: Marija Ambrozaitienė, Ramunė Ambrozaitis-Fry, Dr. Kazys Am -
brozaitis, Audronė Ambrozaitis, LFT pirm. Marius Kasniūnas. 

sk. 058147



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

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

paketas – $3,495.

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

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
fUnERAL hOmE

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

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

DRAUGAS 2013 LIEPOS 6, KETVIRTADIENIS-ŠEŠTADIENIS 15

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

LeMonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

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

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

A † A
ALDONA (ALKEVIČIŪTĖ)

BILIŪNAS
Mirė 2013 m. birželio 14 d., sulaukusi 86 metų.
Gimė Vilkaviškio rajone, Kybartuose, Matlaukio kaime.
Po karo apsigyveno Detroit, MI, kur padėjo įsteigti lietuvių

stovyklą Dainavą su savo vyru a. a. Vytu Biliūnu.
1973 m. išsikėlė į Juno Beach, FL, kur praleido paskutinius 40

m. Atvykusi į Floridą daug metų dirbo Lietuvos Dukterų drau-
gijoje, BALFe ir vietiniame Lietuvių klube, Juno Beach.

Sulaukusi 65 metų Aldona pradėjo studijuoti meną universi-
tete. Sukūrusi meno kolekciją, ji buvo pakviesta pristatyti meno
parodą Lietuvoje. Daug jos kūrinių yra dviejuose Lietuvos mu -
ziejuose.

2013 m. gegužės 4 d. dukra Rosita Paulauskas suruošė šaunų
balių Aldonai, jos draugams ir pažįstamiems, kad galėtų dar
vieną kartą pasimatyti, pabendrauti ir apsikabinti.

Liūdi dukra Rosita Paulauskas, anūkas Mikis Paulauskas,
draugai ir giminės.

A. a. Aldona Biliūnas buvo palaidota birželio 27 d. Royal
Palms Cemetery.

Nuliūdę artimieji

Mūsų mielam draugui

A † A
TOMUI REMEIKIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo mylimai žmonai,
mūsų klasės draugei NIJOLEI, vaikams GINTAI,
AUDRIUI, PETRUI ir jų šeimoms, seserims VIKTORI-
JAI ir NIJOLEI bei visiems artimiesiems.

Kartu liūdime:

Danutė Bartuškaitė Korzonienė
Aldona Sidzikauskaitė Kudirkienė

Ilona Balytė Laucienė
Zita Čiarneckaitė Rahbar
Zita Biliūnaitė Sodeikienė

Gražina Lukoševičiūtė Traškienė
Dalia Tallat-Kelpšaitė Urbutienė

Marijos gimnazijos bendraklasės

Kalbėdama apie neatidėliotinų
sprendimų svarbą Prezidentė pabrėžė
Lietuvos žmonių susitelkimą: ,,Atsto-
vauju šaliai, kuri puikiai žino, kaip
nelengva priimti sunkius sprendimus
ir kokia tikroji jų kaina, bet kartu su-
pranta, kokios naudos galima tikėtis,
kai tokie būtini sprendimai priimami.
Dėl mano šalies žmonių ryžtingumo
dabar Lietuvos ekonomika auga spar-
čiausiai Europoje. Atstovauju šaliai,
kuri stiprybės semiasi iš vienybės.”

Kiekviena Europos ES Tarybai
pirmininkaujanti šalis dekoruoja
,,Justus Lipsius” pastatą Briuselyje,
kuriame vyksta viršūnių susitikimai.
Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybos
būstinė bus papuošta instaliacija ,,Eu-
ropos sodai”.

Instaliacija gaminta rankomis -
vamzdeliai išpjauti, surišti ir nudažyti
mėlyna spalva. Vieną iš 28 Europos
sodų sudaro 360 vamzdelių. Iš viso rei-

kėjo daugiau nei 10 tūkst. vamzdelių. 
,,Justus Lipsius” – tai žymaus XVI

amžiuje gyvenusio flamandų filosofo
vardu pavadintas pastatas Briuselyje,
kuriame vyksta Europos Sąjungos na-
rių susitikimai, o 24 kilometruose pa-
stato koridorių išsirikiavusiuose ka-
binetuose kiekvieną dieną verda ES
Tarybos sekretoriato gyvenimas.

Liepos 5 d. popietę Europos akys
buvo nukreiptos į Vilnių: seniausiame
Rytų Europoje universitete įvyko Lie-
tuvos pirmininkavimo ES Tarybai ati-
darymo renginys, dalyvaujant Euro-
pos Komisijos pirmininkui Jose Ma-
nuel Barroso, Europos Vadovų Tary-
bos pirmininkui Herman Van Rom-
puy bei Lietuvos Prezidentei Daliai
Grybauskaitei. Vilniaus universiteto
Didysis kiemas ta proga pasipuošė
visų ES valstybių narių vėliavomis, o
renginio pabaigoje virš bokštų pakilo
didžiulė Europos Sąjungos vėliava.

Lietuvos stiprybė – vienybėje

Lietuva sveikino Kroatiją

Atkelta iš 1 psl.

LR generalinis konsulatas Čika-
goje, bendradarbiaudamas su Kroati-
jos ir Lenkijos Respublikų generali-
niais konsulatais, liepos 1 d. surengė
pirmąjį Lietuvos pirmininkavimo Eu-
ropos Sąjungos Tarybai renginį Čika-
goje. Vakaro metu iškilmingai pami-
nėtas Kroatijos Respublikos įstojimas
į ES.

Ta proga pirmininkaujančios Lie-
tuvos generalinis konsulas Marijus
Gudynas pristatė Lietuvos pirminin-
kavimo prioritetus – sukurti patikimą,
augančią ir atvirą Europos Sąjungą,
bei padėkojo JAV už nuolatinę paramą
Europos projektui.  

Kroatijos generalinė konsulė Je-
lena Grčić Polić džiaugėsi, jog „na-

rystė ES valstybei suteiks pilną pri-
eigą prie didžiausios 500 milijonų var-
totojų turinčios pasaulio rinkos, o tai
reikš daugiau naujų darbo vietų bei
aukštesnę gyvenimo kokybę Kroatijos
žmonėms. Lenkijos atstovė Čikagoje,
generalinė konsulė Paulina Kapuś-
cińska didžiuodamasi pabrėžė, jog de-
rybas dėl Kroatijos narystės ES pa-
vyko užbaigti dar Lenkijos pirminin-
kavimo metu 2011 m. bei linkėjo Lie-
tuvai sėkmės šiame iššūkių kupiname
darbe.

Renginys vyko Lenkijos generali-
nio konsulato patalpose.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje info ir nuotr.

LR generalinis konsulas Čikagoje M. Gudynas sveikina Kroatijos generalinę konsulę J.
Grčić Polić (kairėje stovi Lenkijos generalinė konsulė P. Kapuścińska).

Joana Tautvila, gyvenanti Lake Villa, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol.  Nuoširdi padėka už paramą.

Emily Valančius, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
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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

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

,,draugo” leidėjai ir redakcija su dideliu dėkingumu priima naujiems
laikraščio projektams vystyti skirtą 15,000 dol. paramą, kurią suteikė Lie -
tu vių Katalikų Religinė Šalpa. nuoširdus ačiū LKR Šalpos direktorių tary-
bai už šį sprendimą.

Pasaulio lietuvių gyvenimas nuotraukose

Lituanistinio švietimo 
savaitė dainavoje

Į JAV Švietimo tarybos organi zuojamą
Lituanistinio švietimo sa vaitę, pavadintą „Pa-
likime pėdsaką”, vyksiančią Dainavoje rugp-
jūčio 4–11 dienomis liko tik keletas vietų –
tiems, kurie sutiks pasidalinti kambariu su
kitu. 

Dėl registracijos prašau kreiptis į  Laimą
Petroliūnienę:  laimap@sbcglobal.net 630-
968-3442 arba Audronę Elvikienę: audro-
nee@gmail.com, 630-435-6349. Kviečiame
apsilankyti svetainėje www.svietimota-
ryba.org/newsite/stovykla.htm, kur sužino-
site apie paskaitininkus, programas bei jų
va dovus ir kt.

Džiaugiamės, kad yra tiek daug užsire-
gistravusių ir laukiame smagios bei darbin-
gos stovyklos.

daiva navickienė
JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė

Pasaulio jaunimo diena Čika goje vyks
liepos 27 d., nuo 1 val. p. p. iki 11 val. v. Ma-
rian Catholic High School, Chicago Heights,
IL. Progra moje malda, pokalbiai, pamokėlės,
va karienė, šv. Mišios, šlovės ir giesmių vaka-
ras. Mokestis – 40 do le rių. Daugiau informa-
cijos žr. www.catchesis-chicago.org arba tel.
312-534-8035.

Pasaulio jaunimo dienos Bra zilijoje –
liepos 12–19 d. Iš Lietuvos atvyks apie  šimtas
dalyvių, taip pat kunigai ir kiti suaugę. Sao
Paulo lietuviai aprodys  Šv. Juozapo lietuvių
bažnyčią, lietuviškos veiklos centrus, kitas įdo-
mias vietas. Vyks pamaldos, Pietų Ame rikos
jaunimo pasitarimas. Dienos dalyvaus  ir Lie-
tuvos vyskupų konferencijos delegatas užsie-
nio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putri-
mas. Visi Pasaulio jaunimo die nų dalyviai atliks
artimo meilės tarnys tes, tuo pačiu pamatys
žymias Brazi lijos, Argentinos ir kitų šalių vietas.
Kai kurie Lietuvos atstovai prieš grįždami namo
žada užsukti į Šiaurės  Ameriką.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būre-
lis dėkoja už aukas padėti vargingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje.
Aukojo: Teresė Kybartas $50, Jonas ir Ona
Treškos $50; tęsiant mergaitės metinę pa-
ramą William Saunders $90. Labai ačiū. „Sau-
lutė” („Sunlight orphan Aid”), 414 Free-
hauf St., Lemont, iL 60439, el. paštas: in-
dretijunelis@sbcblogal.net

indrė Tijūnėlienė, „Saulutės” pirmi-
ninkė, liepos mėnesį praleis Lietuvoje. Sku-
baus reikalo atveju, prašome kreiptis pas Ra-
munę Rač kauskienę tel. (708) 425-4266.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būre-
lis nuoširdžiai dėkoja honoraro atsisakiu-
siems dainininkams Loretai Janulevičiūtei ir
Algirdui Motuzai už sėkmingą labdaros kon-

certą, vykusį birželio 30 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, Illinois. Nuoširdi padėka už
talką garso operatoriui Linui Umbrasui ir
koncertą filmavusiam Algimantui Keziui.
Ačiū ruošusioms kavutę ir užkandėlius.
Dėko ja me „Racine Bakery” (Juozas ir Dana
Kapačinskai) už paramą ir laši nie  čiais. Ačiū
tėvui A. Saulaičiui ir PLC už žinutes apie kon-
certą. Ačiū Ro bertui Kandzezauskui už stalų
ir kėdžių sustatymą salėje. Dėkojame Laimai
Apanavičienei ir Mildai Ša tienei už straips-
nius, Jovitai Kuzne covai už reklaminio pla-
kato sukūri mą. Ačiū informaciniams rė -
mėjams, laikraščiams „Draugas”, „Amerikos
lietuvis” ir „Čikagos ai das”, ačiū padėjusioms
prie bilietų. Dėkojame  gausiai susirinku-
siems ir aukoju siems paremti vargingai gy -
venan čius vaikus ir studentus  Lietu voje.

DARIAUS ir GIRĖNO
2013 liepos 14 - Čikagoje

9:45 v. r. — Iškilmės prie Dariaus ir Girėno
paminklo, Marquette Parke

11:00 v.r. — Šv. Mišios, Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje

12:30 val. — Minėjimas ir pietūs parapijos salėje

Vietas užsisakykite Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos klebonijoje , tel. 773-776-4600

Bilieto kaina— 20 dol. asmeniui

Ruošia Amerikos Lietuvių Taryba ir Čikagos lietuviškos organizacijos

skrydžio 80 m. sukaktis

Atlanto nugalėtojų

Birželio 30 d. Nottinghamo šv. Barnabo Katedroje iškilmingai paminėtos dešimtosios
kun. dr. Stepono Matulio, MIC mirties metinės. Iškilmingas šv. Mišias už kun. Stepono
Matulio sielą aukojo Londono lietuvių klebonas Petras Tverijonas ir Katedros kunigas
Marcus. Vėliau visi vyko į Wilford Hill kapinių lietuvišką kampelį, kur palaidotas kun. dr.
Steponas Matulis, MIC. Prie kapo žodį tarė kun. Petras Tverijonas ir Didžiosios Britanijos
Lietuvių katalikų bendrijos pirmininkas Steponas Vaitkevičius. 

Rimanto Grublio nuotr.

Greitai prabėgo birželis į Lietuvą išvykusiems jauniems JAV lietuviams savanoriams. Jie
ne tik dirbo ,,Vaiko vartų į mokslą” remiamuose pomokykliniuose dienos centruose, bet
ir iškylavo. Grupė VVM savanorių aplankė gražiuosius Trakus.

Čia tai bent Joninės! Jas Upham Beach, St. Pete Beach paplūdimyje surengė Floridos lie-
tuvių šokių grupė ,,Ritmas".


