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Tegul lenktyniauja žirgai, o ne menininkai – Béla Bartók

J. Matulaičio garbei
– mariologinis kongresas – 6 psl.

Šeima, gyvenanti 
sportu – 4 psl. 
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Išvyksta JAV ambasadorė Deborah A. McCarthy

ŠIAME NUMERYJE:

Washingtono aikštėje kuriamos naujos tradicijos
Šventės svečiai (iš k.): LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas ir LR gen.
konsulas New Yorke Julius Pranevičius. URM nuotr.

LINA VAITIEKŪNAITĖ
Specialiai ,,Draugui” iš Vilniaus

Minimos Sovietų Sąjungos
okupaciją pasmerkusios

deklaracijos metinės

Skveras tarp Lukiškių aikštės ir
Baltojo tilto Washingtono aikšte buvo
pavadintas 1996 metais, JAV valstybės
sekretorės Madeleine Albright vizito
Lietuvoje proga. Tądien prie aikštės
fontano buvo pastatytas Lietuvos ir
Amerikos draugystės atminimo ak-

muo, o 2010 metais žymint 1940 m. lie-
pos 23 d. JAV valstybės sekretoriaus
Sumner Welles paskelbtos deklaraci-
jos, oficialiai nepripažinusios Baltijos
šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos –
okupacijos, 70-metį, aikštėje buvo ati-
dengta atminimo lenta, kurioje lietu-
vių ir anglų kalbomis iškaltas oficialus
deklaracijos tekstas.

Sumner Welles savo pareiškime
be kompromisų pasauliui paskelbė,
kad Amerika ir de jure, ir de facto ne-
pripažįsta Lietuvos ir kitų Baltijos ša-
lių okupacijos bei aneksijos. – 3 psl. 

Liepos 22 dieną vilniečiai ir miesto svečiai rinkosi į jau 20 metų pačiame Lietu-
vos sostinės centre esančią Washingtono aikštę. Šią popietę visi buvo kviečiami
dalyvauti jau tradicija tapusiame miesto renginyje „Washingtono aikštė: kartu
tikime laisve”.

Atidengta lentelė, identiška gatvių pa-
vadinimus Washingtone žyminčioms
lentelėms.  Dovilės Radovičiūtės nuotr.

Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius priėmė kadenciją bai-
giančią Jungtinių Amerikos Valstijų
ambasadorę Lietuvoje Deborah
A. McCarthy. Ministras padėkojo
ambasadorei už asmeninį indėlį
plėtojant Lietuvos ir JAV strategi-
nę partnerystę ir pastangas stip-
rinti Lietuvos ir regiono saugu-
mą.

Susitikimo metu ministras
pabrėžė transatlantinio ry-
šio svarbą ir JAV lyderys-

tės Europoje poreikį. Taip pat ap-
tarti Varšuvos viršūnių susiti-
kimo rezultatai ir sprendimas
dėl sustiprinto priešakinių są-
jungininkų pajėgų formavimo
Baltijos šalyse ir Lenkijoje.

Ambasadorė pasidžiaugė,
kad jos trejų metų kadencija
buvo pažymėta daugelio Lietu-
vai svarbių projektų įgyvendi-
nimu, o pasikeitus saugumo ap-
linkai Lietuva ryžtingai ėmėsi
stiprinti ne tik karinės gynybos,
bet ir energetinio, ekonominio,
kibernetinio saugumo ir strate-
ginės komunikacijos pajėgumus.

– 2  psl. Ministras L. Linkevičius padėkojo ambasadorei Deborah A. McCarthy. URM nuotr.



zijoje), tad mačiau savo akimis, kaip
Rusija bendravo su nepriklausomy-
bės panorusiais čečėnais. Todėl drįstu
manyti kitaip nei buvęs Lietuvos VSD
vadovas M. Laurinkus. Rusija neturi
jokios patirties tramdant fundamen-
talistinius kalifatus. Jei Rusija ir turi
patirties, tai tik kurstant musulmo-
nišką neapykantą. 

Galėčiau ir dar aštriau pasakyti:
Rusija – viena iš tų pasaulio valstybių,

kurios sąmoningai ar nesąmoningai kursto isla-
miškąjį fundamentalizmą. Rusija nesugebėjo taikiai
susitarti su didesnių laisvių bei privilegijų pano-
rusiais čečėnais. Ji temokėjo tankų ir bombonešių
pagalba nušluoti nuo žemės paviršiaus Čečėnijos sos-
tinę Grozną. Kokia tai patirtis – kraujyje paskandinti
šimtus kartų už save silpnesnę tautą?! O susitarti su
Džocharu Dudajevu, Aslanu Maschadovu ir Zelim-
chanu Jandarbijevu dėl abipusiai priimtinų sugy-
venimo sąlygų juk buvo įmanoma. 

Tačiau Rusija pasielgė taip, kaip elgdavosi ir
anksčiau – pasirinko išdegintos žemės taktiką. Jei
Vakarai vadovautųsi šia Kremliaus „patirtimi”,
nuo žemės paviršiaus jiems tektų nušluoti ir Pary-
žių, Briuselį bei visą Nicos kurortą. Juk ten tikrai
gyvena bent po keletą potencialių teroristų, lau-
kiančių patogios akimirkos atakuoti taikius, niekuo
dėtus žmones.

Rusijos kaltė kurstant fundamentalistinius ka-
lifatus – milžiniška. Beje, karinės Kremliaus opera -
cijos Čečėnijoje sukurstė musulmonišką neapy -
kantą ne vien stačiatikiams rusams. Karinės Krem-
liaus avantiūros antivakarietiškai nuteikė ir kitų
valstybių bei regionų musulmonus. Juk demokra-
tiją, įstatymų viršenybę ir žmogaus teises labai my-
lintys Vakarai nesustabdė mažytę Čečėniją traiš-
kiusios milžiniškos karinės rusiškos mašinos. Argi
taip Šiaurės Kaukaze susiklosčius įvykiams buvo ga-
lima tikėtis, kad vakarietiškasis ir musulmoniška-
sis pasaulis ims vienas kitą labiau gerbti bei vienas
kitu pasitikėti? 

O gal M. Laurinkus mano, kad Rusijos sėkmė ko-
vojant su fundamentalistiniais kalifatais – tai Če-
čėniją prorusiškame kumštyje laikantis Ramzanas
Kadyrovas?

susitikimuose Maskvoje, kai Baltuosiuose rūmuo-
se buvo pasirašomi, pavyzdžiui, įsipareigojimai iš-
vesti iš Lietuvos okupacinę kariuomenę bei drau-
gauti su Lietuva abipusiai naudingais pagrindais vi-
sose srityse, įskaitant politiką, ekonomiką ir kultūrą.
Lietuva nieko neatmetė, nieko neignoravo. Lietuva
nesielgė nei arogantiškai, nei iššaukiančiai. O kad
nesugebėjome palenkti savo pusėn tokių kaip Vla-
dimiras Putinas, kurie mano, jog SSRS griūtis yra
didžiausia katastrofa, – argi tai mūsų kaltė? Nelai-
mė, bėda – taip. Kaltės – jokios.

Liūdna, bet manančių, jog su šiandienine Rusija
įmanomas prasmingas lygiavertis dialogas, esama
ir daugiau. Panašiai įsitikinęs, tik kiek kitokiu as-
pektu, Kovo 11-osios Akto signataras Mečys Lau-
rinkus. Štai skaitau dienraštyje „Lietuvos rytas” vie-
ną paskutiniųjų jo komentarų „Europos politikai vis-
ką puikiai supranta, bet bijo pasakyti” ir netikiu
savo akimis.

Didžiausia Rusijos patirtis
– neapykantos kurstymas 

M. Laurinkus rašo: „Pasaulyje yra daug vals-
tybių, turinčių kovoje su terorizmu didelę patirtį, ta-
čiau dėl politinių barjerų ta patirtimi neįmanoma
pasinaudoti. Omenyje turiu Rusiją. Jos patirtis ko-
voje su fundamentalistiniais kalifatais yra labai di-
delė. Deja, objektyviai apie tai gali kalbėti Prancū-
zijos senatorė, neseniai apsilankiusi Lietuvoje, bet
ne Lietuvos politikas. Pastarasis bemat bus pri-
skirtas prie naudingų idiotų”. 

Ar tikrai Rusija turi patirties tramdant tero-
ristus? Kvailiau nė nesugalvosi. 1994– 1995 metais gy-
venau Šiaurės Kaukaze (Čečėnijoje, Ingušijoje, Gru-

Iš atminties neišdyla Lietuvos tele-
vizijoje matyta laida, kurioje mūsų
buvę ir esami ambasadoriai dalijo-

si prisiminimais apie pirmuosius dip-
lomatinius Lietuvos žingsnius sprūstant
iš Sovietų Sąjungos kalėjimo. 

Prasminga prisiminti dramatiškas
1990–1992-ųjų akimirkas. Jos suteikia op-
timizmo, atneša pasitikėjimo savosiomis
jėgomis. Taip, buvo sunku, pavojinga,
kiekviena klaida galėjo tapti lemtinga,
bet, nepaisant trukdžių, mes laimėjome. Laimėjome
ignoruodami ir Kremliaus agresyvumą, ir Vakarų
atsargumą. Žinoma, širdis plyšo iš skausmo, kai Eu-
ropa puldavo per daug meiliai dirsčioti į Michailą
Gorbačiovą, ar tik lietuviai, drastiškai nutraukda-
mi okupacijos grandines, nepakenks neva pažangą
nešančiai jo „perestroikai”. 

Nieko nepadarysi. Anuomet egzistavo būtent to-
kie pasauliniai įsitikinimai, kuriuos, atvirai kalbant,
buvo labai sunku pakeisti, bet kuriuos mums, ma-
žai tautai, vis tik pavyko ... apeiti, ignoruoti, jei la-
biau patinka, – koreguoti.

Taigi turime konkretų pavyzdį, kiek daug gali-
ma nuveikti, nepraradus pasitikėjimo savo jėgomis
bei sumaniai išnaudojant palankiai susiklosčiusias
aplinkybes.  Ir vis dėlto esama dalykų, kurie mums
– neįkandami. Tik nepriekaištaukime sau, kad tuo
lemtinguoju laikotarpiu, sulaukę Boriso Jelcino ir
milijonų rusų moralinės paramos per tragiškus Sau-
sio 13-osios įvykius, tą palankumą galėjome išsau-
goti iki šiol. 

Rytų fronte – nieko naujo

Nereikia idealizuoti nei Rusijos politikų, nei vi-
suomenės. Tiesiog subyrėjus Sovietų Sąjungai tuo-
metinė Rusija buvo ekonomiškai silpna, politiškai
pasimetusi. Todėl ir elgėsi atsargiau, padoriau. O kai,
pardavinėjant gamtos išteklius, užaugo jos raume-
nys, kai ji pamatė, jog naivuoliai Vakarai, patikėję
amžina taika, nusiginkluoja, tada ir paaiškėjo tik-
rosios Kremliaus užmačios. Didžiarusiškas šovi-
nizmas – niekur neprapuolęs. 

Labai keista manyti, esą Lietuva atstūmė drau-
gystės ranką ištiesusią Rusiją. Nei Rusija draugys-
tės ranką nuoširdžiai mums ištiesė, nei mes ją at-
stūmėme. Keistoka net manyti, esą pirmasis Rusi-
jos federacijos prezidentas buvo nuoširdus demok-
ratas. Žinoma, tikriausiai teisingai pasielgėme,
kad B. Jelcinui parodėme pagarbą. Juk jam tikrai
esame dėkingi už principingą laikyseną gūdų 1991-
ųjų sausį. Bet ar galima pamiršti faktą, jog 1991-ai-
siais B. Jelcinui buvo labai paranku remti Baltijos
valstybes, mat padėdamas mums jis kenkė mirtinam
savo priešui – Gorbiui? Juolab kad dėl ekonominės
suirutės vis tiek nebuvo įmanoma išsaugoti Sovie-
tų Sąjungos. 

Tačiau pabandykime įsivaizduoti, kas būtų nu-
tikę, jei Gorbis nebūtų buvęs B. Jelcino priešas, o tuo-
metinės Rusijos iždas būtų pilnas valiutos ir aukso
atsargų? B. Jelcinas vis tiek ragintų Baltijos valsty-
bes pasiimti tiek nepriklausomybės, kiek jos pajėgia?  

Deja, minėtame televizijos reportaže kalbėjęs
Kovo 11-osios Akto signataras Egidijus Bičkauskas,
vienas iš tų, kuriam pirmajam teko eiti Lietuvos am-
basadoriaus pareigas Blogio imperijos sostinėje
Maskvoje, ir vėl užsiminė, esą mes ne viską pada-
rėme, kad išsaugotume nuoširdžiai draugiškus san-
tykius su Rusija. Gal ponas E. Bičkauskas galėtų
konkrečiai išvardinti, kokių pažangių oficialiosios
Maskvos iniciatyvų oficialusis Vilnius neparėmė ar
jas atmetė? 

Šių eilučių autoriui teko dalyvauti keliuose is-
toriniuose B. Jelcino ir prof. Vytauto Landsbergio
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Rusijos kaltė kurstant 
terorizmą – milžiniška
GINTARAS VISOCKAS

Išvyksta JAV ambasadorė Deborah A. McCarthy
Atkelta iš 1 psl.

Deborah A. Mc -
Car thy yra karjeros
diplomatė, JAV aukš-
čiausio rango diploma-
tų tarnybos narė. JAV
ambasadorės Lietuvoje
pareigas ji ėjo nuo 2013
m. vasario 5 d. 

Su su kadenciją
baigiančia JAV amba-
sadore taip pat atsi-
sveikino ministras pir-
mininkas Algirdas
Butkevičius. Vyriau-
sybės vadovas padėko-
jo diplomatei už didelį indėlį plėtojant dvišalius san-
tykius.

Pastaraisiais metais įvyko akivaizdžių pos-
linkių ekonominių bei saugumo santykių srityje.
Pirmojo šių metų ketvirčio duomenimis, JAV yra
antra pagal dydį Lietuvos eksporto partnerė. Pa-
lyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, Lie-

tuvos eksportas į JAV padidėjo 32 proc., o lietuviškų
prekių eksportas pernai išaugo daugiau kaip treč-
daliu. Stabiliai didėjo ir JAV prekių importas. Ne-
seniai iš JAV gautas leidimas įvežti mė sos pro-
duktus leis dar labiau pagyvinti lietuviškų mais-
to gaminių eksportą.

URM info

Paskutinis Lietuvos  diplomatijos vadovo pakalbis su kadenciją baigiančia JAV amba-
sadore D. A. McCarthy.  URM nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

Jo pareiškimas tapo pavyzdžiu kitoms Vakarų
valstybėms vykdyti nepripažinimo politiką, išlikti
ištikimoms laisvės ir nepriklausomybės idealams.
Lietuviams toks Jungtinių Amerikos Valstijų pa-
rodytas ryžtas padėjo 50 metų išlaikyti viltį, kad Lie-
tuva gali būti laisva ir demokratinė valstybė. So-
vietinės okupacijos metu JAV vykdė nepripažinimo
politiką, Washingtone veikė Lietuvos ambasada, ra-
dijo stotis „Amerikos balsas” transliavo programą
lietuvių kalba ir pan.

Skverą pradėjo atgaivinti

Suteikus vardą Washingtono aikštei Vilniuje jai
dar trūko gyvybės. Net ne visi vilniečiai žinojo, kad
yra tokia aikštė. Lietuvos Respublikos Seimo nario
Emanuelio Zingerio ir Užsienio reikalų ministeri-
jos iniciatyva skveras atgijo 2015 m. liepą – minint
deklaracijos 75-metį.

Šiais metais Sumner Welles deklaracijos pa-
skelbimas vėl buvo pažymėtas, siekiant ne tik pa-
minėti JAV vykdytą Baltijos valstybių okupacijos ne-
pripažinimo politiką, bet ir švęsti Lietuvos bei
Jungtinių Amerikos Valstijų partnerystę, kurti tra-
diciją vilniečiams susiburti Washingtono aikštėje mi-
nint JAV ir Lietuvos draugystei svarbias datas.

Pasak organizatorių, atmintinų datų sąraše lie-
tuviai neturi nei vienos dienos, kuri įprasmintų JAV
vaidmenį Lietuvos istorijai ir tvirtą transatlantinį
ryšį. Todėl liepos 23-oji galėtų būti puiki data: „Bet
kol jos neturime, pradėkime tradicijas kurti iš apa-
čios – burkime žmones”.

Bendra šalių šventė

„Washingtono aikštė yra gerokai daugiau nei tie-
siog dar vienas skveras, pavadintas garbaus žmogaus
ar šalies atminimui. Pirmiausia – tai padėkos JAV
už dešimtmečius puoselėtą ir palaikytą nepriklau-
somos Lietuvos viltį vieta. Kartu su vilniečiais, vers-
lo ir akademine bendruomene, jaunimo organiza-
cijomis stiprindami JAV ir Lietuvos ryšius, tikėda-
mi laisve ir ją puoselėdami, esame nenugalimi, –
aikštėje susirinkusiems kalbėjo užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius. – Siekiame, kad tai būtų
bendruomenės, o kartu JAV, Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos bendra šventė. Taip mes bandome šiai aikštei
įkelti daugiau gyvybės, atnešti daugiau šypsenų, gy-

venimo ir padaryti mėgiamą tiek vilniečių, tiek visų
miesto svečių, kad galėtume čia susirinkti nefor-
maliai, pabendrauti, pailsėti ir gerai praleisti laiką.
Tuo pačiu – prisiminti istoriją, o svarbiausia – su-
vokti, kad laisvė nėra kažkas savaime suprantamas
dalykas. Dabar neplazdėtų šių šalių vėliavos, jeigu
nesugebėtume tos laisvės apginti.”

Skambant Ugniaus Vaiginio trimito garsams
buvo pakeltos Baltijos šalių ir JAV vėliavos, atidengta
lentelė – identiška gatvių pavadinimus Washingto-
ne žyminčioms lentelėms. Pavadinimu anglų kalba
Washingtono aikštėje Vilniuje siekiama parodyti ne
kaip gatvės žymėjimą, o kaip stilistinį aikštės api-
pavidalinimo elementą.

Šventės atidaryme dalyvavo pirmasis nepri-
klausomybę atkūrusios Lietuvos vadovas profeso-
rius Vytautas Landsbergis, LR Seimo narys Ema-
nuelis Zingeris, Lietuvos ir JAV kariai, Vilniuje re-
ziduojantys JAV, Estijos ir Latvijos ambasadoriai, vil-
niečiai ir miesto svečiai, JAV Kongreso narių dele-
gacija.

Pasak profesoriaus V. Landsbergio, pasaulis
kartais kvailioja ir lietuvius vėl priverčia prisiminti,
kas yra Amerika, kuo Lietuva gali remtis ir pasiti-
kėti savo laisvės kelyje: „Šis kelias nėra baigtas. Šian-
dien susirinkome labai svarbioje vietoje, kuri kal-
ba mums apie tautų ištikimybę pačioms sau, viena
kitai vardan taikos, vardan pasaulio buvimo, kles-
tėjimo ir apsigynimo”.

Susirinkusius pasveikino kadenciją baigianti
JAV ambasadorė Deborah A. McCarthy ir pasi-
džiaugė, kad Vilniaus širdyje atgimsta Washingto-
no skveras, simbolizuojantis Lietuvos ir JAV stra-
teginę partnerystę.

JAV Kongreso nariai džiaugėsi galėję vizito
metu dalyvauti Lietuvai ir Amerikai svarbios datos
minėjime. „Malonu čia būti, nes dabar mes jaučia-
mės kaip būdami tarp draugų. Iš tiesų, tai yra jau-
dinanti akimirka matant plazdančias Baltijos šalių
ir JAV vėliavas kartu, – kalbėjo svečiai ir užtikrino,
kad Jungtinės Amerikos Valstijos visuomet bus
šalia. – Žinokite, kad JAV Kongrese jūs tikrai turi-
te draugų. Nepriklausomybė yra labai svarbi. Ti-
kiuosi, kad šventė šioje aikštėje vyks nuolat – kas-
met mes minėsime ją ir švęsime kartu.”

Linksminosi – ,,amerikietiškai”

Šventė šiemet, kaip ir pernai, buvo surengta lai-
kantis amerikietiškų bendruomenių susibūrimo

Washingtono aikštėje kuriamos naujos tradicijos

Siekia sukurti patrauklią ir mėgiamą vilniečių susibūrimo vietą. Susirinkusiems koncertavo Virgis Stakėnas.

Šventės Washingtono aikštėje atidarymas. Dovilės Radovičiūtės ir URM nuotraukos

tradicijų – su muzika, pikniku ir kitais amerikie-
tiškais „atributais”. Čia koncertavo iš JAV ir Lie-
tuvos muzikantų suburtas džiazo kolektyvas „Minns
Quintet”, Virgis Stakėnas ir grupė „The Ditties”.
Renginį vedė dokumentinio filmo „Mylių Amerika”
(gramatika teisinga – Red.) autorius Martynas Star-
kus. Svečiai Washingtono aikštėje skanavo ameri-
kietiškų užkandžių, klausėsi muzikos ir fotografa-
vosi prie amerikietiško aikštės užrašo.

Su šeima šventėje dalyvavusi Aistė sakė, kad pa-
našių renginių sostinėje atsiranda jau dažniau,
bet jų dar trūksta. „Jeigu su vaikais važiuojame į
miestą, tikimės čia pamatyti daugiau veiksmo.
Ypač vaikai mėgsta palakstyti, jiems reikia daugiau
žaidimų. Todėl tokias iniciatyvas ir norą žmonėms
sukurti šventes galime tik sveikinti. Ir tikimės, kad
šie norai tikrai virs realybe”, – kalbėjo mama.

Organizatoriai teigė, kad švente Washingtono
aikštėje ir yra siekiama visų dėmesį nukreipti į ben-
druomenės ir naujų tradicijų kūrimą: „Tai turi būti
neformalu, šilta, draugiška ir tai aikštei turi įpūs-
ti gyvybę. Siekiame, kad Washingtono skveras tap-
tų tvirtiems Lietuvos ir JAV ryšiams neabejingų
žmonių – savotiškos Lietuvos-JAV bendruomenės –
susibūrimo vieta, kad ilgainiui aikštėje nuolat ple-
vėsuotų vėliavos, žaliuotų Šiaurės Amerikai būdinga
augmenija ir čia rinktųsi žmonės, čia jie bendrau-
tų. Tada aikštė būtų gyva – joje virtų gyvenimas.”

Aikštėje – naujos tradicijos

Užsienio reikalų ministerija kartu su Seimo na-
riu Emanueliu Zingeriu inicijavo kreipimąsi į Vil-
niaus miesto merą Remigijų Šimašių su prašymu ne
tik sutvarkyti Washingtono skverą, tačiau ir reng-
ti jame įvairius renginius, transformuoti Was-
hingtono skverą į gyvą ir patrauklią vilniečių su-
sibūrimo vietą, nes erdvė be dvasios ir joje verdančio
gyvenimo tik ir liks paprasta, nors ir gražia vieta.

Vilniaus miesto savivaldybė šiai iniciatyvai
pritarė. „Washingtono skveras gali tapti dar gy-
vesnis ir patrauklesnis visiems ją  aplankiusiems.
Ši simbolinė  vieta  ir  kasmet  tradiciškai   minima
Sumner Welles deklaracija – tai padėka ištiki-
miems mūsų laisvės draugams – Jungtinėms Ame-
rikos Valstijoms”, – kalbėjo Vilniaus meras Remi-
gijus Šimašius.

Idėjos, kad Washingtono aikštei reikia suteikti
panašumo į amerikietišką aikštę, autoriaus Užsie-
nio reikalų ministerijos politikos direktoriaus Ro-
lando Kačinsko teigimu, ateityje, pasitarus su vil-
niečiais, skvere galėtų atsirasti ir daugiau simbolių,
įprasminančių JAV ir Lietuvos partnerystę: „No-
rime, kad augalai ir mažosios architektūros ele-
mentai atkartotų Washingtono aikštę. Ir pas mus ga-
lėtų atsirasti Amerikai tipiškų suoliukų, senovinių
’parkavimo automatų (‘Parking meter”), gal net to-
kių stilizuotų parkingo ženklų, kaip kad, pavyzdžiui,
‘Parking for friends of  Lithuania and America
only’, kitų mažosios architektūros elementų ir, bū-
tinai, JAV būdingos augmenijos, kuri augtų mūsų
klimatinėje zonoje. Labai tiktų gražus JAV Šiaurės
vakarams tipiškas medis Cukrinis klevas, rudenį nu-
sidažantis gražiu raudoniu, pasakojo diplomatas. –
Pagrindinis tikslas – kad Washingtono aikštė Vil-
niuje primintų tipišką aikštę Washingtone, kad
nufotografavus mūsų aikštę, nelabai ir suprastum,
kur  ši  nuotrauka  daryta – Vilniuje ar Washingto-
ne. ”                                              

Nukelta į 11 psl.
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TELKINIAI

Šeima, kuri kvėpuoja sportu
MONIKA JUODEŠKAITĖ

Lietuviai palieka gimtinę paprastai ieškodami
geresnio gyvenimo. Mindaugas ir Živilė Pukš-
tai už Atlan to išvyko vedami sportinių tikslų

– tobulėti ir siekti geriausių rezultatų sporte, kuris
jų šeimoje užima di džią ją dalį gyvenimo. Prieš iš-
vykstant į Jungtines Valstijas Lietuvoje Min dau gas
buvo žymus ilgų nuotolių bė gikas. Jo asmeninis re-
kordas marato no distancijoje yra 2 valandos 12 mi-
 nu čių ir 52 sekundės. Mindaugui priklauso ir Lie-
tuvos 5 000 m uždarų pa talpų rekordas (13 min. 50,59
sek.). Ži vi lė Pukštienė yra daugkartinė Lie tuvos čem-
pionė trišuolio rungtyje, jos asmeninis rekordas yra
13 metrų ir 54 centimetrai. Silpna konkurencija ir
menkos galimybės dalyvauti tarptautinėse varžy-
bose privertė sportininkus suvokti, jog taip ilgai sva-
joti olimpiniai ar pasaulio normatyvai jiems nepa-
klus, jei sąlygos ir parama sportui nepagerės. 

„Lietuvoje trūko konkurencijos, kad galėtum pa-
siekti aukštų rezultatų, kurie garantuotų vietą
olimpi nėse žaidynėse ar pasaulio čempio nate, todėl
turėjau priimti sprendimą – bandyti laimę svetur ir
siekti sporto aukštumų arba mesti sportą ir pra dėti
dirbti Lietuvoje”, – sako Mindau gas Pukštas.

2004 metais per pažįstamus lietuvius Mindau-
gas buvo pakviestas stu dijuoti Dallaso Pietų meto-
distų universitete (SMU – Southern Methodist Uni-
versity). Jis be savo sužadėtinės Živilės šalies nebūtų
palikęs, todėl į universitetą įstojo tik su sąlyga, jei
universitetas pasiūlys stipendiją ir jo žmonai. 

„Pasakiau, kad šiame universite te sportuosiu ir
mokysiuosi, jei priims kartu ir žmoną”, – šypsoda-
masis sako Mindaugas. Priėmus sprendimą išvyk-
ti į Jungtines Valstijas pora su situokė Lietuvoje ir
Amerikoje pra dėjo šeimyninį gyvenimą. „Amerika
mums kaip medaus mėnuo, iš kurio niekada ne-
grįžome”, – sako Živilė Pukš tienė. 

SMU sportininkai praleido tik me tus, toliau jų
gyvenimas tęsėsi Oklahomos valstijos universitete
(OSU – Oklahoma State University). Šis universitetas
pakvietė Živilę dirb ti šuolininkų trenere, o Min-
daugas to liau galėjo tęsti savo sportinę karjerą. Pukš-
tų sportiniai rezultatai išvy kus į Jungtines Valsti-
jas labai pa gerėjo, abu tikina, jog varžybų lygis ir
konkurencija suteikia galimybes tobulėti. 

„Amerikoje tau sudarytos gali mybės sportuoti,
į tave investuojama, kad tu tobulėtum, – sako Živilė.
– Stu dijas Amerikoje yra lengviau suderin ti su
sportu, gali pasirinkti klases, kurios nesikerta su tavo
treniruočių tvarkaraščiu, ir visada sulauki para mos
iš dėstytojų”, – sako Mindaugas, kuris studijuodamas
Oklahomos valstijos universitete įgijo magistro
laipsnį tarptautinių santykių srityje, o baigęs spor-
tinę karjerą grįžo į mokslus, norėdamas įsigyti dar
finansų specialisto diplomą. Studijuodamas Min dau-
gas maratonui ruošėsi vienas, nes kiti studentai tuo
pačiu metu ruošėsi startuoti stadiono varžybose, to-
dėl treniruotes buvo sunku su de rinti.

„Pats nežinojau ką dariau, – šypsosi jis, – bet tiks-
las buvo aiškus – olimpinis normatyvas”. 2004 me-
tais olimpinį normatyvą jis įvykdė debiutuodamas
„Austin Motorola” maratone, nubėgęs per 2 valandas
14 mi nu čių 58 sekundes. Jis iškovojo taip il gai siek-
tą kelialapį į Atėnų olimpi nes žaidynes, tačiau ar-
tėjant olimpinėms žaidynėms sudvejojo, ar verta jose
da lyvauti, nes žmona Živilė laukėsi pirmagimio
sūnaus Roko, kuris gimė trys dienos prieš didijį Min-
daugo star tą. „Mano bilietas po olimpinių žaidynių
buvo iškart po starto, nes norėjau suspėti į vaiko gi-
mimą”, – pas akojo Mindaugas. Paskatintas žmo nos
ir artimųjų jis nusprendė dalyvauti Atėnų olimpinėse
žaidynėse. 

„Kol dvejojom – važiuoti Mindau gui ar neva-
žiuoti į olimpiadą, aš jam kartojau: tikrai važiuok,
nors ir man buvo sunku vienai, besilaukiančiai. Ži-
nojau, jog tai jo svajonė ir tikslas, kurio jis siekė sun-
kiu darbu”, – sako Živilė. Nors olimpiada sutrukdė
Min daugui dalyvauti sūnaus gimime, šiandien jis sū-
nui gali papasakoti sa vo įspūdžius iš Atėnų, ir savo
spren dimo nesigaili.  

Išvykusi už Atlanto Pukštų šei ma niekuomet ne-
planavo likti gyventi Amerikoje, tačiau dar ir šian-
dien laimingai gyvena Jungtinėse Valstijo se. „Mes
niekada negalvojome likti Amerikoje, tai nebuvo
mūsų planuo se, – bet gavome darbus, gimė vaikai, ku-
rie augo apsupti Amerikos kultū ros, tad nematėme
tikslo keisti to, kas ir taip yra gerai”, – sako Živilė. 

„Lietuvoje mums būtų reikėję gyventi pas tėvus
ir kabintis į gy ve ni mą nuo nulio, ir tai būtų buvę sun-
 ku”, – sako Mindaugas. Šeima taip pat sutinka, jog
Amerikoje auginti vai kus jaunai šeimai yra lengviau
nei gimtinėje. 

„Įstengėme užauginti du vaikus be auklių ir su-
derinti savo darbus bei jų užklasinę veiklą”, – sako
Živilė.  

Nors ir būdami toli nuo gimtųjų namų, Pukštai
puoselėja lietuvybę. Jiems brangi gimtoji kalba, tra-
dicinis maistas, muzika ir aplinkiniai lietuviai.
„Vienas aš čia, Amerikoje, tikrai nebūčiau likęs, bet
kai turi sa vo šeimą, viskas yra kitaip, iš dalies jau-
tiesi kaip namuose”, – sako Min daugas.

„Gaminame lietuviškus patieka lus, Kalėdas
švenčiame lietuviškai, skaitome lietuviškas žinias,
klauso me lietuviškų dainų”, – pasakoja Pukštai. Šei-
ma stengiasi aplankyti gim tinę bent kartą per porą
metų. Vai kai atsimena Lietuvą ir ją asocijuoja su gi-
mine, tačiau nėra prie jos prisirišę.

„Vaikai vis prisimena Lietuvą, jiems ten smagu,
lepina seneliai, daugiabučių kiemai pilni vaikų, bet
ten jie patiria kultūrinį šoką”, – pasakoja Živilė. 

Pukštai teigia, jog tarpusavyje vi sada kalba lie-
tuviškai ir vaikus nuo gimimo mokė lietuvių kalbos,
tačiau gyvendami Amerikoje ir būdami ap supti
Amerikos kultūros, jie savo atžalose pastebi lietuvių
kalbos barjerą, ir kuo toliau, tuo sparčiau jis auga. 

„Sunku, kai vaikai visą dieną pra leidžia mo-
kykloje ir žiūri ameri kietišką televiziją. Su vaikais
šneka me pusiau lietuviškai, pusiau angliš kai, nes
jiems paprasčiau bendrauti angliškai. Kai būdavo
mažiukai, skai tydavome vaikams lietuviškas kny-
geles, kol vieną dieną man jie pasakė: mama mes
klausom tavęs, bet nieko nesuprantam”, – šypsoda-
masi pasa ko ja Živilė. 

Kiekvienam profesionaliam spor tininkui kar-
jeroje sunkiausia ne pralaimėjimai, traumos ar
sunkus dar bas, bet jos pabaiga. Kadangi spor tas nėra
amžinas dalykas, jauni ir stiprūs žmonės turi surasti
leng viausią būdą nutraukti tai, kas tapo dalimi gy-
venimo. Kur išlieti susikaupusią energiją ir kaip at-
rasti tai, kas užpildytų tuštumą, kuri atsiranda bai-
 gus sportinę karjerą? Vieni susi telkia į naujus dar-
bus, kiti bando iš likti sporto versle. Pukštams baig-
ti sportinę karjerą padėjo vaikai, kurie perėmė
tėvų meilę sportui ir nuo mažens dalyvauja įvairioje
sportinėje veikloje.

„Buvo labai sunku, dėl to ilgai ir neatsisveikinau
su sportu, tačiau da bar, kai mūsų vaikai sportuoja,
stengiamės dėl jų. Nors ir mūsų sportinė karjera iš
dalies nutrūko dėl vaikų, tuo pačiu sportas mumy-
se nesunyko, jis tęsiasi kartu su vaikų pasieki-
mais”, – teigia Pukštai.

Paklausti apie vaikus ir jų spor tinius sugebėji-
mus tėvai nudžiunga ir pradeda pasakoti apie vaikų
varžybas, pasiekimus, sportinį charakterį ir nuo-
tykius, kuriuos šeima kartu pa tiria sporto pasaulyje.
„Vaikams nėra kitos išeities, jie auga apsupti spor-
to, kai mama trenerė, o tėtis – profe sio nalus sporti-
ninkas. Jie savo vaikystę praleidžia stadione”, – pa-
sakoja Ži vilė. 

Pukštai kaip šiandien atsimena pirmąsias Roko
bėgimo varžybas, po kurių abu tėvai sutiko, jog at-
eityje jų sūnus gali būti perspektyvus bėgi kas. „Ro-
kui buvo tik penkeri metai, kai jis pirmą kartą įvei-
kė kalnuotą penkių kilometrų atkarpą. Maniau,
jog sūnus užbėgs į vieną kalną ir sustos, bet po tris-
dešimties minučių jis kirto finišo liniją, prabėgęs visą
distanciją, pakeliui klausdamas Min dau go: tėti,

Į stadioną – visa šeima: Živilė, Rokas, Gabija ir Mindaugas Pukštai.     Šeimos albumo nuotraukos

Bėgiojame taip pat kartu! Mindaugas ir Živilė Pukštai su
savo atžalomis Roku ir Gabija.
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Houstono Lietuvių Bendruo-
me nė yra nedidelė, lyginant
su kitomis, gilias tradicijas su-

kūrusiomis Ame rikos Lietuvių Ben-
druomenėmis, ta čiau pastaraisiais
metais ji po truputį auga. Ypač ma-
lonu matyti vis daugiau jaunų šeimų,
kurios atvyksta ir įsikuria čia, pietų
Texase. Bendruo me nė kartais sulau-
kia garbių svečių, atvykstančių pa-
sirodyti bei garsinti Lietuvos vardą.
Rugpjūčio 21 dieną tu rėsime progos
susipažinti ir pasi džiaugti operos so-
listu, lyriniu teno ru Algirdu Dre-
vinsku ir jo žmona, ly riniu sopranu
Elizabeth Wiles. Solis tų koncertas
vyks naujame „Midtown Arts & Thea-
ter Center Houston” (MATCH).

Algirdas Drevinskas gimė šiau-
rės rytų Lietuvoje, Biržų mieste. Dar
būdamas jaunas jis susidomėjo mu-
zika ir skatinamas motinos pradėjo
stu dijas Klaipėdos muzikos mokyk-
loje. Netrukus persikėlė į Vilnių stu-
dijuoti Vilniaus konservatorijoje (da -
bar Lietuvos muzikos akademija),
kur įgijo bakalauro laipsnį. Dar be stu-
dijuodamas, o vėliau ir baigęs moks-
 lus, jis dainavo Vilniaus operoje. Ope-
ros žvaigždė Violeta Urmana vi čiū-
tė-Urmana linkėjo tuometiniam stu-
dentui „įkvėpti vakarietiškos lais-
 vės ir kultūros”. Nors ir turėjo darbo
vietą Vilniaus operos ir baleto teatre,
Algirdas įstojo į Graz mieste, Austri-
 joje, esančią muzikos konservatoriją.
Algirdas Drevinskas muzikos magis -
tro studijas baigė su pagyrimu ir,
profesorių rekomenduotas, gavo pa-
siūlymą bei pasirašė darbo sutartį su
Saarbrücken valstybiniu teatru. 

Algirdas kasmet dainuoja šešiuo -
se ar septyniuose spektakliuose ir at-
 lieka pagrindinius vaidmenis. Per
sa vo karjerą yra pasirodęs Lietuvoje,
Vo kietijoje, Prancūzijoje, Italijoje,
Šveicarijoje, Rusijoje ir net Japoni jo-
 je. Anot Drevinsko, „Niekada neskai -
čiavau savo vaidmenų, nes kiek vie nas
vaidmuo, didelis jis ar mažas, yra iš-
gyventos naujos emocijos, nauja pa-
tirtis, todėl jis man labai svarbus ir
brangus”. 

Po dvejų metų Saarbrücken vals-
tybiniame teatre likimas nusprendė
pakeisti Algirdo gyvenimo kelią. 

Houstone gimusi Elizabeth Wiles
stu dijavo Houstono universiteto kon-
servatorijoje, kur įgijo bakalauro
laipsnį. Studijas tęsė Cincinnati kon-
servatorijoje ir pelnė muzikos magis -
tro laipsnį. Laisvalaikiu Elizabeth
dalyvavo studentų „Carmen” operos
pastatyme San Francisco operoje,
kur atliko pagrindinį vaidmenį ir su
spektakliu aplankė daugiau kaip 30
Amerikos miestų. Susidomėjusi Eu-
 ro pos teatru Elizabeth iškeliavo į Vo-
 kietiją, ir likimas ją nuvedė į tą patį
Saarbrücken valstybinį teatrą, kur
dai navo Algirdas Drevinskas. Jai te -
ko dainuoti kartu su Algirdu. 

Drevinskas įsitikinęs, kad asme -
ninė laimė yra menininko mūza: „Ji
suteikia pasitikėjimo, praturtina jaus-
 mus, leidžia geriau įsigilinti į vaid-
menį”. Kaip ir „pridera” operos solis -
tui, pirmiausiai Algirdas įsimy lėjo
merginos iš Texaso lyrinį sop ra ną:
„Tokį balsą Dievas galėjo duoti tik ge-
ram ir mylinčiam žmogui, anuomet
pagalvojau, ir neapsirikau”, – sako Al-
girdas apie Elizabeth. Jis pa sistengė
savo pusėn palenkti Eliza beth širdį.
Netrukus jis paprašė Eli zabeth tapti
jo žmona, ir ji sutiko.  

Algirdo Drevinsko repertuare

kiek kalnų dar liko? Pa menu, su
Mindaugu susižvalgėme ir nu-
sprendėme, kad Rokas tikrai gali
bėgti”, – sako Živilė. Dabar Rokas
ne siskiria su futbolo kamuoliu,
žaidžia Oklahomos miesto ber-
niukų futbolo komandoje ir bėga
už savo mokyklos lengvosios atle-
tikos komandą. Rokas, dabar bū-
damas 10 metų, turi aukštų spor-
tinių tikslų – sumušti visus pra di-
 nės mokyklos lengvosios atletikos
rekordus. Jau dabar Rokui pri-
klauso mylios rekordas, o jis pra-
dinėje mo kykloje mokosi dar tik
metus. Tuo tar pu septynmetė duk-
ra Gabija lanko gimnastiką ir žai-
džia mergaičių futbolo komandoje. 

„Gabijai labiausiai patinka
gimnastika, namuose ji visada
bando triukus, kai tuo tarpu Rokas
spardo kamuolį, todėl veiksmas na-
muose niekada nesibaigia”, – pa-
sakoja Min daugas. Tėvai teigia, jog
abu vaikai yra labai skirtingų cha-
rakterių ir skirtingais keliais sie-
kia savo tikslų. „Rokui visada rei-
kia laimėti. Jei jis pralaimi, liūdi
visą likusią dieną, o Gabijai per-
galė nėra tokia svarbi. Jai svarbu
gerai praleistas laikas su koman-
da gamtoje”, – pasakoja Min dau-
gas. 

„Rokas dažnai juokauja saky-
da mas, jog antros vietos ne jam”,
– šypsodamasi pasakoja Živilė. 

Patys buvę sportininkai Min-
dau gas ir Živilė neslepia, jog nėra
teisinga vaikų atžvilgiu skatinti
juos spor tuoti tik todėl, kad tė-
vams tai sutei kia džiaugsmo.
Džiaugsmą turi teikti ir patiems
vaikams. „Galbūt neteisinga vaikų
atžvilgiu, jeigu mes pernelyg ska-
tinam sportuoti, važiuojame į kiek-
vienas varžybas, mums smagu.
Vaikai galbūt jaučia spaudimą,
kad jie tai turi daryti ir daryti ge-
rai”, – sako Mindaugas. 

„Mes abudu būdavome patys
blogiausi tėvai žiūrovai, nes pasi-
duoda vom azartui, garsiai palai-
kydavom, patardavom”, – sako Ži-
vilė. Todėl Pukštai stengiasi pir-
miausia skatinti vaikus mokytis ir
leidžia pasirinkti veiklą patiems.
„Kaip mamai man svarbiausias
yra vaikų mokslas, bet visada sten-
giuosi jiems įteigti, jei kažką darys,
kad darytų iš širdies, ne dėl to, kad
tėtis bėgo ar mama šoko į tolį, ta-
čiau, žinoma, džiaugtumės, jei vai-
kai gautų stipendijas ateities stu-
 dijoms”, – sako Živilė. 

„Ką vaikai pasirinks, tą pasi-
 rinks, o mes jų sprendimą palai-
kysi me”, – sako Mindaugas. 

Baigęs sportinę kajerą Min-
dau gas suprato, jog bet kuriai
veiklai rei kia atiduoti visą save,
nes niekas nė ra amžina, to jis da-
bar moko ir savo atžalas. „Vaikus
mokau, kad sportuojant reikia su-
sikaupti sportui, nes kai negalėsi,
jau niekas nepadės, ne begalėsi
grįžti, reikės susirasti naujus po-
mėgius ir susikurti naujus tiks-
lus”, – dalijasi mintimis Mindau-
gas. Jis džiaugiasi galėdamas už-
siimti sportine veikla kartu su sū-
numi. „Svarstau – kiek dar tem-
psiu su Ro ku. Jis auga, o aš sens-
tu, bet vis dar kartu žaidžiame
futbolą ir bėgame”, – sako Min-
daugas.

Kiekviena šeima stengiasi at-
ras ti bent vieną bendrą veiklą,
kuri ją vienytų ir artintų, darytų
kaip kumš tį. Pukštų šeimai spor-
tas yra dalykas, be kurio nė vienas
šeimos narys nesijaus tų laimin-
gas.

Lietuvis tenoras laimėjo Texaso soprano širdį

yra daugiau kaip 50 pagrindinių vaid-
 menų. Jis dainuoja tokiuose spek tak-
liuose kaip G. Verdi „Tra viata”, G.
Rossini „Sevilijos kirpėjas”, G. Pucci-
ni „La Boheme” ir dau gelyje kitų.
Drevinskas laimėjo kelis R. Wagner
muzikos konkursus ir buvo apdova-
notas „Outstanding Te nor” už Lenskio
vaidmenį Čaikovs kio operoje „Euge-
nijus Oneginas”.

Elizabeth Wiles repertuare – dau-
giau kaip 30 operų ir operečių. Jos
vaidmuo Poppea „Argrippina” buvo
puikiai įvertintas, ir Elizabeth pelnė
apdovanojimą. Atlikėja taip pat dai na-
vo Nanette Verd „Falstaff ” bei at liko
pagrindinį vaidmenį F. Schubert ope-
roje „Sakonta”, už kurį ji buvo išrink-
ta „Outstanding Young Artist of  the
Year”. Abu solistai yra gerai žinomi ir
gerbiami operinės muzikos pasaulyje.

Jie dažnai dainuoja akompanuojami
įvairių simfoninių orkes trų ir chorų.

Vasaros atostogų metu Algirdas ir
Elizabeth lankosi Lietuvoje ir Te xase,
taip suteikdami progos vaikams Clarai
ir Juliui praleisti daugiau lai ko su se-
neliais. 

Koncerte Houstone solistai mus
džiugins dainomis iš įvairių kraštų,
pradedant lietuviškomis melodijomis.
Antrojoje dalyje girdėsime arijas ir
duetus iš įvairių žinomų operų, pa-
vyzdžiui, G. Puccini „La Boheme” ir
kitų. Po tokios malonios puotos solis-
tai mus žavės melodijomis iš pa žįstamų
operečių – F. Lehár „Links moji našlė”,
„Šypsnio kraštas”, E. Kal man „Csar-
dasfurstin”.

Straipsnio autoriai:
Algirdas Krygeris, Kristina Gray ir Vai-

va Gerasimavičiūtė

Algirdas Drevinskas ir Elizabeth Wiles – pora scenoje ir gyvenime. 
Asmeninio albumo nuotraukos

A. Drevinskas-Belfiore Mozarto operoje ,,Die Gärtnerin aus Liebe”.
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Minint palaimintąjį arkivyskupą J. Matulaitį
– ir mariologinis kongresas

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Liepos 10–17 dienomis Marijam po lėje vyko palai-
mintojo arkivysku po Jurgio Matulaičio paskelbimo
pa laimintuoju minėjimas ir atlaidai. Sa vaitgalį čia
buvo surengtas ir tarptautinis mariologinis kongre-
sas, kur iame pranešimus skaitė kunigai ir marijonų
vienuoliai iš Lietuvos, Len kijos bei Latvijos.

Mariologinį kongresą atidaręs Vilkaviškio
vyskupijos vyskupas Ri mantas Norvila
pasidžiaugė, kad į Ma  rijampolės kultūros

centrą susi rin  ko šimtai maldininkų, kuriems yra
brangus palaimintojo atminimas. Jis sakė, kad šis
kongresas – svarbus Gailestingumo metams skirtas
rengi nys, kuris suburia Mergelės Marijos garbin-
tojus, įvairias draugijas, Mari jos legioną bei kitų ka-
talikiškų organizacijų atstovus. 

Įdomų pranešimą tema „Merge lės Marijos ap-
sireiškimo Šiluvoje reikšmė šiandienos Lietuvai”
kongrese perskaitė Kauno arkivyskupijos vyskupas
augziliaras daktaras Kęstutis Kėvalas. Jis prisimi-
nė Šilu voje 1608 metais įvykusį Marijos ap sireiški-
mą, kalbėjo apie tai, kad ir praėjus šimtams metų jis
svarbus šių dienų žmogui.

„Kai dirbau Šiluvoje, popiežiaus Jono Pauliaus
II namuose, mane net stebindavo ten atvykusių
žmonių ti kė jimas – žmonės pasakodavo, kad at-
 vykę su įvairiais skauduliais ir nu si skundimais ten
pasveikdavo ir net neabejodavo, kad taip ir turėjo
būti, nes vyko ilgą kelią ir tikėjosi, kad Ši luvoje ras
pagalbą. Akivaizdu, koks svarbus mūsų gyvenime
yra Dievo garbinimas”, – pasakojo K. Kėvalas.

Jis priminė statistiką, jog Lietu va yra tarp pir-
maujančių Europos šalių pagal emigracijos lygį, pa-
tyčių skaičių mokyklose, vaikų skaičių globos na-
muose, antidepresantinių vais tų ir alkoholio var-
tojimą, skenduolių, savižudžių ir žūstančių auto įvy-
 kiuo se skaičių. Tai liūdna statistika, ir ka žin ar guo-
džia tai, kad pirmaujame ir pagal šviesolaidžio ry-
šio pa pliti mą.  

Vyskupas augziliaras pateikė ir vieno tyrimo re-
zultatus, kurie rodo, kad iš visų tikinčiųjų 42 pro-
centai baž  nyčią lanko tik per didžiąsias šventes, 9
procentai – kartą per sa vaitę, 18 – kartą per mėne-
sį. Pagal šį tyrimą praktikuojančių katalikų Lietu-
 voje yra 84 proc., jų skai čius Vil kaviškio vyskupijoje
didžiausias Lie tuvoje – 87 proc.  K. Kėvalas ragino
da ryti išvadas iš šių skaičių, labiau atsigręžti į vai-

kus ir jaunimą, daugiau vaikų paimti iš globos namų
ir įsivaikinti. Pasak jo, reikalinga di des nė pagalba
jaunoms šeimoms, bū tina rodyti didesnę iniciatyvą,
įkvėpti vilties kultūrą. 

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius
kanauninkas Kęs tutis Žemaitis kongrese kalbėjo
apie Marijampolę kaip Marijos miestą. Pasak jo, sun-
ku įvardinti kriterijus, kurie rodo, kad tai tikrai Ma-
rijos mies tas, bet pavadinimas visų pirma susijęs su
marijonais, o per juos – ir su Marija. Nėra žinoma,
ar Marijam polė kada nors buvo pavesta Šven čiausio-
sios Mergelės Marijos globai, bet šiemet pagrindinių
šventųjų Mi šių Marijampolės bazilikoje metu tai
buvo padaryta.   

„Nežinau, ar yra daugiau su Ma rija susijusių
miestų pasaulyje, esu gir dėjęs apie Marijos aikštę Vo-
kie tijoje, Miunchene. Šio pavadinimo reikšmė yra
svarbi, ir mes prisimename, kaip patys marijam-
poliečiai kovojo, kad vietoj Kapsuko būtų grą žintas
senasis Marijampolės vardas. Būtų gerai sugrąžin-
ti daugiau pra eities ženklų, žinome pasakojimus apie
miesto įkūrėjos grafienės Pran ciškos Butlerienės
koplytėlę, apie jos eitą Rožinio kelią iš Kvietiškio dva-
ro į Marijampolės centrą, kuris buvo pa žymėtais lie-
paitėmis – būtų gerai dalį to vadinamo rožančkelio
atkurti, taip sugrąžinant istoriją”, – sakė profesorius.

Apie Švč. Mergelės Marijos reikš  mę palaimin-
tojo arkivyskupo J. Matulaičio gyvenime kalbėjo se-
suo magistrė Viktorija Plečkaitytė. Ji ci ta vo paties
arkivyskupo žodžius, kaip svarbi jam yra Mergelė
Marija, kokią reikšmę jam turėjo 10 punktų Mari jos

regula. Palaimintasis arkivyskupas atnaujino ma-
rijonų vienuoliją, kuri ir rėmėsi šia regula. Savo laiš-
 kuose J. Matulaitis ne kartą mini, jog ką nors paveda
Švč. Mergelės Marijos globai arba rašo, kad „Dievas
ir Švč. Mergelė Marija padės”. 

Svečias iš Lenkijos, marijonų ku nigas daktaras
Janusz Kumala kongrese skaitė pranešimą apie
marijo nų vienuolijos įkūrėją lenkų kunigą Stanis-
law Papczynski,  kurį popie žius Pranciškus visai ne-
seniai, birželio 5 dieną Romoje paskelbė palaimin-
 tuoju. Pasak jo, S. Papczynski buvo ypatingas Ma-
rijos garbintojas, gimęs 1631 metais, o 1654-aisiais
įstojęs į pijorų ordiną, kuris šlovino Mariją. Jis buvo
būsimo popiežiaus Inocento XII, taip pat Lenkijos ka-
raliaus ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Jono So-
bieskio III nuodėmklausys.  Mari jo nus šis kunigas
subūrė netoli Var šu vos, Skiernevicų mieste, o jų vie-
 nuolijos įkūrimo data laikoma 1673 metų  spalio 24-
oji. Popiežiaus marijonai pripažinti 1699 metais. 

S. Papczynski beatifikacijos pro ce sas pradėtas
dar 1767 metais, bet vėliau jis nutrūko ir buvo at-
naujintas tik 1952-aisiais. Palaimintuoju jis pa-
 skelbtas popiežiaus Benedikto XVI 2006 metais, o šie-
met tapo ir šventuoju. Tikintieji, meldžiantys, kad
ir pa laimintasis J. Matulaitis būtų ka no nizuotas, taip
pat supranta, jog tai gali užtrukti ir kelis šimtmečius.

Marijonas iš Lenkijos išsamiai papasakojo apie
S. Papczynski marijinį pamaldumą, apie Marijos kul-
tą Lenkijoje, apie marijonų veiklą sielovados srity-
je, apie marijonų vienuo lyno reikšmę bažnyčios is-
torijoje.

Pal. J. Matulaičio altorių puošė ir Mergelės Marijos paveiks -
las. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Mariologinio kongreso metu susitiko (iš k.): vyskupas R. Norvila, renginio vedėja sesuo vienuolė Daiva, kanauninkas
K. Žemaitis ir vyskupas augziliaras K. Kėvalas.

Į Marijampolės baziliką renkasi Lietuvos bažnyčios vadovai.
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Kunigas marijonas Andris Ševels
iš Latvijos kalbėjo apie gailestingumo
motinos svarbą šventojo Jono Pau-
liaus II teologijoje. Jis pasakojo, kad
Mergelė Marija padėjusi ir pa daryti ap-
sisprendimą, kai galvojo apie pasi-
traukimą iš kunigų, bet nu tarė pa-
vesti save Mergelės Marijos globai ir
tapo marijonu. Pasak jo, raktas į krikš-
čionišką gyvenimą yra gailestingu-
mas ir tą gerai supratęs popiežius Jo-
nas Paulius II. 

Pranešimą apie Švč. Mergelės Ma-
 rijos Nekaltojo Prasidėjimo slėpi nį
skaitė kunigas profesorius Rimas Skin-
kaitis. Vytauto Didžiojo universiteto
dėstytojas kalbėjo apie tikėjimo dog-
mas, analizavo ypatingą Ma rijos ryšį
su Jėzumi, taip pat atsakė į auditorijos
klausimus.  

Antrąją kongreso dieną Mari jam-
 polės bazilikoje Vilniaus arkivys ku pi-
jos vyskupas augziliaras Arūnas Po-
niškaitis skaitė pranešimą „Gai les -
tingumo motinos žvilgsnio lydimi”. Jis
daug kalbėjo apie gailestin gumą ir ti-
kėjimą, prisiminė pasaulyje vykstan-
čius neramumus, terorą Nicoje, ban-
dymą įvykdyti perversmą Turkijoje ir
ragino melstis, kad Švč. Mergelė Ma-
rija mus apsaugotų nuo tokių nelaimų.

Po pranešimo vyko šv. Rožinio
malda J. Matulaičio koplyčioje, o vė-
 liau kardinolas Audrys Juozas Bačkis,
popiežiaus nuncijus Lietuvoje Pedro
Lopez Quintana, taip pat arkivyskupas
metropolitas Lionginas Virbalas, ar-

kivyskupas Gintaras Grušas bei kiti
aukšti bažnyčios hierarchai, ku nigai
marijonai iš Lenkijos ir Lat vijos  kon-
celebravo šv. Mišias. Po jų po piežiaus
nuncijus perdavė visiems popiežiaus
Pranciškaus pasvei ki nimą ir palai-
minimą. 

Mišiose dalyvavo daugybė maldi-
ninkų iš visos Lietuvos, gausus bū rys
piligrimų ir Lenkijos Sokulkos ir Bals-
togės, kurie į Marijampolę atėjo pės-
čiomis, taip pat lietuviai iš Puns ko. Mi-
šių pabaigoje Vilkaviškio vys kupas
R. Norvila skaitė specialią mal dą, ku-
ria Marijampolės miestas ir kraštas
šiais jubiliejiniais gailes tingumo me-
tais buvo pavesti Švč. Mergelės Mari-
jos globai, buvo gieda ma Marijos lita-
nija.   

Palaimintojo J. Matulaičio okta vos
metu  tikintieji tradiciškai dėkojo Die-
vui už palaimintojo Jurgio Matu laičio
užtarimu patirtas malones ir meldė jo
paskelbimo šventuoju. Pir mąją atlai-
dų dieną po šv. Mišių buvo sudėti nau-
ji votai – padėkos ženklai, kuriuos pa-
aukojo maldininkai iš Pa langos, Puns-
ko ir Marijampolės, liu dydami apie pa-
laimintojo užtarimu gautas malones. 

Kitos dienos buvo skirtos Kariuo -
menės ir visuomenės gėriui tarnau-
jantiems asmenims, kai Marijampo lės
baziliką užplūdo gausus piligrimų bū-
rys iš Alytaus dekanato ir Palai mintojo
Jurgio Matulaičio draugijos nariai.
Viena diena buvo skirta socia liniams
darbuotojams ir sava no riams, kai vi-

Paskaitą kongrese skaito kunigas marijonas iš Lenkijos
J. Kumala. 

Renginyje dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų.

Buvo parengta paroda apie pal. Jurgį Matulaitį.

suotinėje maldoje už ta riant palai-
mintajam J. Matulaičiui tikintieji
prašė globoti Bažnyčią ir Po piežių,
Lietuvą, mūsų šeimas ir jaunimą, gy-
dyti visus ligonius, guosti liūdin-
čius, stiprinti kenčiančius, teik ti vi-
siems stiprybės, laiminti ir gausin-
ti palaimintojo Jurgio Matu lai čio
draugiją, mokant visus blogį nugalėti
gerumu.

Ant altoriaus dėkodami už Vieš-
 pa ties gerumą ir gailestingumą Vil-
 ka viškio vyskupijos „Caritas” dienos
centro „Žiniukas” vaikai nešė Jėzaus
vardo raides, prašydami ir jiems
leis ti būti raidėmis, iš kurių Dievas
dė lioja savo žodžius stokojantiems
užuo jautos, vilties ir tikėjimo. Gar-
lia vos parapijos tikintieji atnešė duo-
ną kaip triūso, rūpesčio ir padėkos
ženklą.

Taip pat melstasi už švietimo ir
žiniasklaidos darbuotojus, už kuni-
gus ir pašvęstuosius, už ligonius,
slau gytojus ir medikus. Po šv. Mišių
tikintieji kasdien bendravo agapės
metu, lankė palaimintojo J. Matulai -
čio tėviškę Lūginės kaime, meldėsi
ten neseniai atnaujintoje koplyčioje. Marijampolės bazilika – šventiškai išpuošta. 
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Netikėtai į rankas pateko naujas žur-
nalas „lonely planet”. Taip, jo pavadi-
nimas rašomas mažosiomis raidėmis.
Tokio pavadinimo turistinių kelionių
žurnalo nebuvau matęs. Dabar turiu patį
pirmąjį jo numerį, taikomą JAV rinkai.
Pasirodo, kad pasaulyje jau kuris laikas
to žurnalo leidžiama net vienuolika
skirtingų laidų, skirtų įvairiems pasau-
lio regionams.

Žurnale radau keletą lankytinų
vietų sąrašų. Labiausiai lanky-
tinų kraštų dešimtuke pirmauja

Botswana, pavadinta Afrikos „neap-
dainuotu pasisekimu”. Šiemet ši šalis
švenčia nepriklausomybės paskelbi-
mo 50-metį. Prieš tai ten šeimininkavo
Didžioji Britanija. Turistus vilioja di-
deli plotai, skirti gamtai ir joje esan-
tiems žvėrims. Ypač žymus yra Ka-
vango-Zambezi ir Kgalagadi parkai.
Antrasis minimas kraštas yra Japoni-
ja su naujais „tekančios saulės” hori-
zontais. Ten istorija bei kultūrinės
tradicijos maišosi su modernizmu.
Daug dėmesio susilauks vasaros olim-
piada, vyksianti Tokijo mieste 2020 m.
Trečioji šalis šiame dešimtuke yra
JAV. Šiemet valstybinių parkų sistema
kaip tik mini savo šimtmetį, ir ta pro-
ga 59 parkai laukia milijonų lankytojų.

Ketvirtojoje vietoje puikuojasi
man negirdėtas Palau kraštas. Žurna-
le jis pavadintas Ramiojo vandenyno
„žaliausia paslaptimi”. Iš kraštą su-
darančių 200 salų tik aštuonios yra ap-
gyventos. Šalis laikoma nardytojų, bai-
darininkų, buriuotojų bei gamtos, gy-
vūnijos mylėtojų rojumi. Mano sma-
giam nustebimui penktoje vietoje –
Latvija, „šviečianti savo sidabrinės
sukakties” paminėjimu. Ilgus metus

Lankytinos mūsų planetos vietos
buvusiai sovietų šešėlyje, dabar jai
suteikiamas „labiausiai pažengusios”
šalies titulas. Manoma, kad pirmoji Ka-
lėdų eglutė čia buvo papuošta 1510
metais. Po jos – kraštas, užimąs visą že-
myną. Tai Australija su savo povan-
deninėmis uolomis, giriomis, dyku-
momis ir čiabuvių kultūra. Turistai
ypač mėgsta čiabuvių gyventojų su-
kurtus meninius gaminius.

Grįžtam atgal į Europą. Septinto-
je vietoje – Lenkija, žurnalo pavadinta
„kultūros sostine”. Šiemet istorinė Si-
lezijos sostinė Wroclaw yra paskelbta
Europos kultūros sostine. Ruošiami
muzikos koncertai, vyksta menininkų
parodos. Urugvajus yra kitas kraštas,
įsispraudęs tarp Brazilijos ir Argenti-
nos, bet išsiskiriantis savo politiniu pa-
stovumu, geru krašto tvarkymu ir
klestėjimu. Daugelis turistų domisi
Montevideo miestu, traukiančiu savo
architektūra,  įdomiais restoranais ir
paplūdimiais.

Rašoma, kad įdomesnis tampa
arktinis keliavimas, – lankoma Gren-
landija, oficialiai priklausanti Danijai.
Tai devintas kraštas šiame sąraše. Tu-
ristų čia laukia vidurnakčio saulė, le-
dynai. Kiti iš laivų stebi banginius ar
ieško nuotykių keliaudami per tundrą
šunų tempiamomis rogutėmis. Nuo
rugsėjo iki balandžio mėnesio dauge-
liui imponuoja šiaurės pašvaitės. De-
šimtasis kraštas – Fiji – vėl mus grą-
žina į Ramųjį vandenyną. Čia žmonės
rūbus nešioja tik iš kuklumo, o ne iš
reikalo. Kraštas yra apdovanotas na-
tūraliu grožiu ir lepinančiu klimatu.
Žmonės čia atvyksta buriuoti, žuvau-
ti, mėgautis saule ir džiaugtis gyveni-
mu.

Šiame žurnalo numeryje taip pat
išskiriami dešimt įdomiausių regionų
pasaulyje. Tai: Transilvania – Rumu-
nijoje; Vakarinė Islandija; Valle de Vi-

Quito, Ekvadoras.

Kotor, Juodkalnija.

Auvergne, Prancūzija.Senosios Rygos stogai.

Palau salynas. Waiheke sala, Naujoji Zelandija.
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VIDAUS lIGOS 

AKIŲ lIGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

DAntŲ GYDYtOJAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
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Vis daugiau moterų ateina
į valdžią 

Amerikos laikraštis ,,USA To-
 day” liepos 8 d. ,,Florida To-
day” lai do je išspausdino

straipsnį apie žy mias moteris, Va-
karų Europos kraštuose užiman-
čias valdžios postus. Tarp jų yra Lie-
tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė. Straips nio antraštė
– „Vakaruose išky la moterys” (Wo-
men are Rising in the West). Kartu
su Lietuvos prezidente Dalia Gry-
bauskaite paminėtos naujoji Angli-
jos premjerė Theresa May ir Vokie-
tijos kanclerė Angela Merkel. Straipsnis mini ir Anglijos politikę And-
rea Leadsom, kuri kartu su May  kandidatavo į Anglijos premjerės pos-
 tą. Didžiausia nuotrauka – Hillary Clin ton, kuri šią savaitę bus paskelbta
Demokratų partijos kandidate į Amerikos prezidentus.  

Straipsnyje trumpai pasakojama apie kiekvieną vadovę. Apie Dalią
Gry bauskaitę rašoma, kad ji eina Lie tuvos Respublikos prezidentės pa-
rei gas nuo 2009 m. liepos 12 d. ir buvo perrinkta antrajai kadencijai. Ji
– pir  moji moteris, išrinkta Lietuvos prezidente. Straipsnis pabrėžia Da-
 lios Grybauskaitės darbą Europos Sąjungoje ir jos nuopelnus siekiant
re formuoti Europos Sąjungos biu džetą.  

Theresa May yra antroji mote-
ris, tapusi Anglijos premjere. Ang-
lijos premjerė nuo 1979 m. iki 1990
m. buvo Margaret Thatcher. The-
resa May iš rinkta į Anglijos Parla-
mentą 1997 m.  2010 m. ji paskirta vi-
daus reikalų, imi gracijos, pilietybės
ir saugumo ministre. Premjerui
David Cameron atsistatydinus, May
tapo konservato rių partijos vadove
ir netrukus užėmė premjerės postą.  

Angela Merkel, buvusi Rytų
Vo kietijos pilietė, Vokietijos krikš-
 čio nių demokratų partijos vadovė,
Vo kietijos kanclere tapo 2005 m. Ji
perrinkta 2009 m. ir 2013 m. 2015 m.
Theresa May  žurnalas ,,Time” ją

paskelbė ,,Metų žmogumi”.  
Straipsnis mini ir kitas Europos moteris, kraštų vadoves. Tai Nor-

ve gi jos premjerė Erna Solberg, Kroatijos prezidentė Kolinda Grabar-
Kitarović ir Maltos prezidentė Marie-Louise Coleiro Preca. 

Apie Hillary Clinton rašoma, kad ji senatore nuo New Yorko valsti-
jos buvo išrinkta 2001 m. ir 2006 m. Ji kan didatavo į Amerikos prezidentus
2008 m., bet pralaimėjo Barack Oba ma.  Nuo 2009 m. iki 2013 m. ji buvo
JAV valstybės sekretorė.  

Parengė R. Č.

Dalia Grybauskaitė

Theresa May 

nales – Kuboje; Friuli vyno regionas –
Italijoje;  Waiheke sala – Naujojoje Ze-
landijoje; Auvergne – Prancūzijoje;
Hawaii – JAV; Bavarija – Vokietijoje;
Costa Verde – Brazilijoje ir St. Helena
– Britų teritorijose. 

Papasakosiu apie keletą jų. Vaka-
rinė Islandija vilioja savo ledynais,
ugnikalnių lava, vešliomis pievomis ir
kriokliais… Po 50 metų politinės ir eko-
nominės izoliacijos Kuba priima tu-
ristus iš JAV. Havanoje jų laukia se-
novinė architektūra, istorija, muzika,
muziejai ir meno galerijos. Lėtesnis gy-
venimo tempas laukia turistų į vakarus
nuo sostinės, žemės pramonės centre –
Valle-De Vinales… Įdomūs, bet dar
mažai lankomi yra vynuogynai ir vyno
gamyklos Friuli regione Italijoje…
Waiheke sala garsi savo bohemišku gy-
venimo stiliumi ir yra vadinama „Vyno
sala”. Čia gausu menininkų telkinių.
Turistai taip pat domisi keliavimu kal-
nuose, baidarių sportu, buriavimu...
Vokietija turi 16 regionų – ,,žemių”. Iš
jų Bavarija su sostine Miunchenu yra
tiesiog palaiminta – „pasižyminti gro-
žiu ir ramiu tempu”. Šis miestas kas-
met, spalio mėnesį, tarsi atgyja pa-
saulinio garso alaus „spektakliu”…
Vykstantys į šių metų olimpines žai-
dynes Rio de Janeire gali susigundyti
Brazilijos Costa Verde (Žaliuoju kran-
tu), kur viskas „žaliau, ramiau, įspū-
dingiau”. 

Paskutinis sąrašas išskiria de-
šimtį įdomiausių miestų. Pirmoje vie-
toje – man negirdėtas Kotor miestas,
esantis Juodkalnijoje. Iš aprašymo su-
sidaro įspūdis, kad tai miestas, „nesu-
gadintas” civilizacijos, tarsi gyvenan-
tis praeityje. Antruoju miestu minimas
Quito (Ekvadoras). Miestas, kur laikas
yra tarsi sustojęs, patraukia turistus
nauju oro uostu, architektūra ir še-
šioliktojo šimtmečio miesto centru.
Kitas miestas – Dublinas, Airijos sos-
tinė. Ten šiemet minimas prieš šimtą

metų vykęs sukilimas prieš britus.
Sukilimas nepavyko, bet laikui bėgant
privedė prie šalies nepriklausomybės.
George Town (Malaizija) vilioja turis-
tus meno ir muzikos festivaliais. Penk-
tuoju miestu parinktas Rotterdamas
(Nyderlandai), traukia meno festiva-
liais, kanalais, restoranais ir naktiniu
gyvenimu. Šiemet ten atidaromas Rot-
terdamo muziejus. 

Šeštuoju įdomiausiu miestu pa-
rinktas Mumbajus (Indija). Čia praei-
tis užleidžia vietą moderniai technikai
ir architektūrai. Miesto pažiba – nau-
jasis oro uostas. Septintuoju  įdo-
miausiu miestu pažymėtas prie Indijos
vandenyno esantis Fremantle uosta-
miestis šiaurinėje Australijoje. Ko ti-
kėtis? Muzikos, užeigų, žuvienės, pa-
garsėjusių restoranų, paplūdimių. 

Kas toliau? Manchester miestas
Jungtinėje Karalystėje, žinomas pra-
moninės revoliucijos pradininkas, ant-
rasis Anglijos miestu. Čia statomas
Tarptautinio festivalio centras. Paga-
liau atvykstame į JAV. Devintoje vietoje
įdomiausių pasaulio miestų sąraše
puikuojasi Nashville Tennessee vals-
tijoje.  Miestas tebėra „country” mu-
zikos širdis, bet negyvena tik praeity-
je. Daug jaunų žmonių keliasi čia gy-
venti ir dirbti. Su jais grįžta nauja
energija, nauji kūrybiniai užmojai.
Paskutiniuoju šio dešimtuko miestu
pristatomas „šviečiantis, laimingas
miestas” – Italijos sostinė Roma: „Ma-
giją pajusi ant kiekvienos Romos kryž-
kelės”. Popiežius Pranciškus šiuos me-
tus paskelbė „Gailestingumo metais”,
pritraukiančiais minias tikinčiųjų ir
smalsuolių. Atnaujintas Koliziejus,
kainavęs 27 mln. dolerių.

Gerai, kad dabar kompiuterių am-
žius. Daugiau apie šiuos visus kraštus,
regionus ir miestus žaibo greičiu ga-
lima sužinoti internete ir pasirinkti
kas „prie širdies”. Ar ne įdomioje pla-
netoje gyvename?

Valle de Vinales, Kuba.

Transilvanija, Rumunija.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

L. Linkevičius susitiko su JAV Kongreso nariais

Vilnius (ELTA) – Užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius su Lietu-
voje viešėjusia JAV Kongreso narių
delegacija aptarė NATO valstybių va-
dovų susitikimo Varšuvoje rezultatus,
Lietuvos ir regiono saugumo užtikri-
nimo priemones ir sąjungininkų para-
mą šioje srityje, kovą prieš terorizmą,
padėtį Ukrainoje, Turkijoje, Sirijoje,
energetinio, informacinio ir ekonomi-
nio saugumo klausimus. Susitikime
taip pat dalyvavo Lietuvos Seimo tarp-
parlamentinių ryšių su JAV pirminin-
kas Emanuelis Zingeris ir krašto ap-
saugos viceministras Marijus Velička.

Daug dėmesio susitikime skirta
pasirengimui reaguoti į kylančias
grėsmes, taip pat Lietuvoje vykdo-
miems energetiniams projektams. Mi-
nistras padėkojo JAV politikams už

JAV indėlį į Lietuvos ir regiono sau-
gumo stiprinimą, už Kongrese priim-
tą Europos užtikrinimo iniciatyvą ir
pabrėžė transatlantinio ryšio svarbą ir
poreikį toliau stiprinti JAV lyderystę
Europoje, išlaikant principingą toną
dėl Rusijos.

Iš respublikonų ir demokratų par-
tijų sudarytai 11 narių JAV Kongreso
delegacijai vadovavo respublikonas iš
Utah valstijos, Atstovų Rūmų Prie-
žiūros ir vyriausybės reformų komi-
teto pirmininkas Jason Chaffets. JAV
politikai vizito metu taip pat apsilan-
kė NATO Pajėgų integravimo vienete
Vilniuje, kur susitiko su Lietuvoje dis-
lokuotais JAV kariais. Prieš atvykda-
mi į Lietuvą, jie lankėsi Rumunijoje,
Gruzijoje, Azorų salose, Izraelyje ir Jor-
danijoje.

Vilnius (Mano vyriausybė) – Na-
cionaliniame muziejuje susitiko Ge-
dimino kalno tvarkybos darbų prie-
žiūros komisija, kuri aptarė jau atlik-
tus ir būtinus atlikti darbus likviduo-
jant Gedimino kalno avarinę būklę. Su-
sitikimo metu buvo pristatytas išsa-
mus Gedimino kalno šiaurinio šlaito
nuošliaužos padarinių likvidavimo
projektas, atlikti ir vykdomi darbai.

Specialios komisijos pirmininkas
Romas Jarockis, pastebėjo, jog būtina
ilgalaikė Gedimino kalno stebėsenos
sistema, kuriai būtų skiriamas tiksli-
nis finansavimas. Tokiu būdu pavyk-
tų laiku nustaryti pavojingus kalno po-
kyčius ir juos likviduoti.

Projekto konsultantas patikino,

jog ruošiama ilgalaikė (5 metų) kalno
nuolatinės stebėsenos, eksploatacinės
priežiūros ir tvarkybos darbų progra-
ma kartu su ekonominiais programos
įgyvendinimo kaštų skaičiavimais,
taip pat, renkama ilgalaikėje progra-
moje dalyvausiančių ekspertų grupė.

Kitiems metams kalno tvarkybos
darbams kultūros ministro Šarūno
Biručio iniciatyva, po derybų su Vy-
riausybe, buvo skirta 380 tūkst. Eur. Po
kultūros ministro ir Nacionalinio mu-
ziejaus direktorės susitikimo buvo su-
tarta, jog šiems metams kalno tvar-
kymo darbams reikalingos lėšos (200–
300 tūkst. Eur.), kurios buvo skirtos ki-
toms muziejaus veikloms, bus skirtos
kalno avarinės būklės likvidavimui.

Maskva („Draugo” info) – Tarp-
tautinis olimpinis komitetas (IOC) iš-
platino pranešimą, kuriame teigiama,
kad Rusijos rinktinė nebus diskvalifi-
kuota iš Rio de Janeiro olimpinių žai-
dynių. Tai reiškia, kad kartu nebus su-
spenduotas ir Rusijos olimpinis ko-
mitetas.

Pranešama, kad sprendimą dėl
Rusijos sportininkų dalyvavimo žai-
dynėse turės spręsti atskirų sporto
šakų federacijos. Tačiau neaišku, kaip
bus atsižvelgta į tas keturiolika vals-
tybių, paraginusias IOC išmesti Rusi-
ją iš Rio žaidynių. Laišką pasirašė
JAV, Vokietijos, Japonijos, Kanados,
Egipto, Najosios Zelandijos, Ispani-
jos, Austrijos, Danijos, Suomijos, Ny-
derlandų, Norvegijos, Švedijos ir Švei-
carijos anidopingo agentūrų atstovai.  

Laiškas asmeniškai adresuotas
IOC prezidentui Thomas Bach. Jame
prašome imtis pačių griežčiausių prie-
monių prieš „institucinį, valstybės

valdomą dopingo sistemą” ir užtik-
rinti olimpinių žaidynių sąžiningu-
mą. 

Vis dėlto laiške rašoma, kad savo
nekaltumą ir „švarumą” įrodę atletai
galėtų varžytis žaidynėse po olimpine
vėliava. Teigiama, kad IOC negali pa-
likti sprendimo dėl Rusijos atskirų
sporto šakų tarptautinėms federaci-
joms – tam paprasčiausiai nebėra lai-
ko. 

Vienas didžiausių pasaulio laik-
raščių, vokiečių „Bild”, paskelbė, kad
Rio de Janeiro olimpinių žaidynių
metu jam Rusijos sportininkai neeg-
zistuos. Savo interneto svetainėje
„Bild” paskelbė, kad jeigu tarptautinio
olimpinio komiteto (IOC) vadovas Tho-
mas Bach leis rusams varžytis Rio,
laikraštis apie jų pasiekimus nera-
šys. 

„Bild” yra šeštasis pagal dydį laik-
raštis pasaulyje, kasdien išleidžiamas
apie 2,5 mln. egzempliorių tiražu.

Vilnius (LNK) –
Tai, kad Lietuva ne-
turi net bendros idė-
jos, kaip save gar-
sinti pasaulyje, ką,
beje, sėkmingai daro
estai – pripažįsta
tiek ministrai, tiek
reklamos specialis-
tai. O iš pinigų, ku-
rie skiriami šiai sri-
čiai, daugiausia
spausdinami lanks-
tinukai arba knyge-
lės už dešimtis tūkstančių eurų, tačiau
jie dalinami tik diplomatams.

Kadangi  mūsų  pasaulyje tik trys
milijonai, norėdami pasirodyti užsie-
niui, turime būti itin kūrybingi. Vis
dėlto kol kas tai Lietuvai sekasi sun-
kiai. Buvo prikurta daugybė idėjų,
kaip  garsinti Lietuvą, brangiems pro-
jektams ištaškyti šimtai tūkstančių,
bet iki šiol bendros strategijos nėra:
kartais  Lietuva  pristatoma  kaip
žemdirbių šalis, kartais kaip gintaro
kraštas; kartais pabrėžiamas krepši-
nis, kartais turtinga istorija.

Pasak užsienio reikalų ministro
Lino Linkevičiaus, Lietuvai garsinti
užsienyje skiriama nedaug pinigų, tad
finansuojami tik svarbiausi projek-
tai. Anot ministerijos, būtent vienas to-
kių – knyga apie Lietuvos narystę
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje
2014–2015 metais. Ministerija išleido

500 tokių knygų. Ministras sako, kad
kelių šimtų puslapių veikalas, į kurį
sudėti dokumentai ir politikų kalbos,
labai reikalingas.

Fotomenininkas Marius Jovaiša
savo albumus apie Lietuvą yra išleidęs
11 kalbų – iš privačių lėšų, be valstybės
paramos. Fotomenininkas, anksčiau
daug metų vadovavęs reklamos agen-
tūroms, taip pat buvo pasiūlęs savo idė-
ją Lietuvai garsinti – „Lietuva-Baltijos
širdis”. Sukūrė logotipą, vaizduojantį
Vytį gintaro gabalėlyje, leido jį naudoti
nemokamai. Bet galiausiai pamatė,
kad valstybei to nereikia.

Pasak Mariaus Jovaišos Lietuva
turėtų daug ko pasimokyti iš Estijos.

Po poros metų Lietuva minės vals-
tybės atkūrimo šimtmetį. Jau sukurtos
komisijos, jos stengsis šią sukaktį pa-
garsinti užsienyje.

Turkijoje – didžiulio masto „valymai” 

Ankara („Draugo” info) – Turki-
jos elitinė Prezidentą Recep Tayyip Er-
dogan sauganti gvardija bus panai-
kinta po to, kai beveik 300 jos narių
buvo suimti po nepavykusio pervers-
mo. Šalies ministras pirmininkas Ba-
nal Yildirim teigė, kad nėra jokio po-
reikio toliau laikyti prezidentinę gvar-
diją. Gvardiją sudaro apie 2,5 tūkst. ka-
rių, bet mažiausiai 283 iš jų buvo su-
imti po neramumų. 

Ankaros vyriausiasis prokuroras
Harun Kodalak pranešė, kad 1,2 tūkst.
karių, kurie buvo sulaikyti po nenu-
sisekusio pučo, yra paleidžiami, dau-
giausiai – žemiausio rango kariai. Su-
imti lieka tūkstančiai kitų pareigūnų,
tarp jų – daugiau nei 100 generolų ir ad-
mirolų. 

Turkijoje taip pat sulaikytas JAV
įsikūrusio įtakingo turkų pamoksli-
ninko Fethullah Gulen sūnėnas ir pa-
grindinis padėjėjas. F. Gulen griežtai
atmeta šalies Prezidento kaltinimus
pučo organizavimu. 

Turkijos tarnybos negaliojan-
čiais paskelbė daugiau kaip 10 000 pi-
liečių pasus. Tai žmonės, kurie gali pa-
bėgti iš šalies, pareiškė vidaus reika-

lų ministras Efkan Ala.
Turkijos švietimo ministerija priė-

mė sprendimą uždaryti 626 mokyklas.
Tarp uždarytų mokymo įstaigų – 524
privačios mokyklos, nuo pareigų lai-
kinai nušalinta mažiausiai 15,2 tūks-
tančio Turkijos švietimo sistemos dar-
buotojų.

Iš viso pagal kaltinimą mėginus
įvykdyti perversmą Turkijoje jau su-
laikyti 9 332 žmonės. Tarp jų – du Pre-
zidento Erdogan patarėjai, 492 Religi-
jos reikalų valdybos darbuotojai, 100
policininkų, 6 038 kariškiai, 755 teisė-
jai ir prokurorai, daugiau kaip 250
ministro pirmininko kanceliarijos
darbuotojų, 650 civilių.

28 tūkstančiai 321 žmogus atleistas
iš tokių struktūrų kaip vyriausybės
aparatas, VRM, Aukščiausioji švietimo
taryba, Švietimo ministerija, Nacio-
nalinė žvalgybos organizacija, Vy-
riausioji religijos reikalų valdyba, Šei-
mos ir socialinės politikos ministerija,
Finansų ministerija ir Energetikos
rinkų kontrolės departamentas. 

Per grupelės kariškių surengtą
pučą, naujausiais duomenimis, žuvo
265 žmonės, tarp jų – 24 pučistai.

Aptarė avarinę Gedimino kalno būklę

Lietuvos vardui garsinti – tūkstančiai, 
o idėjos nėra

Rusijos rinktinė nebus diskvalifikuota 

Vatikanas (ELTA) – Popiežius Pran-
ciškus paragino vienuoles visame pa-
saulyje neleisti, kad internetas ati-
trauktų jas nuo vidinio susikaupimo. Vi-
suomenėje mintims „labai didelę įtaką
daro skaitmeninė kultūra”, – rašo pon-
tifikas paskelbtoje Apaštališkojoje kons-
titucijoje „Vultum Dei quaerere” („Ieš-
koti Dievo veido”). Tai esą paveikia kon-
templiatyvaus gyvenimo bendruomenes.

Išguiti socialinių medijų popie-
žius nenori. Priešingai, jis vadina jas

„naudingais instrumentais”. Ir vis
dėlto Katalikų bažnyčios vadovas ra-
gina 35 000 vienuolių, gyvenančių maž-
daug 4 000 vienuolynų, jomis naudotis
„apdairiai”, kad išsaugotų kontemp-
liatyvų gyvenimą.

Jokiu būdu internetas ir sociali-
niai tinklai esą neturėtų nukreipti se-
serų dėmesio nuo gyvenimo vienuoli-
joje ir nuo pašaukimo. Vienuoliško
gyvenimo esmė turi būti malda, pa-
brėžiama tekste.

Popiežius perspėja vienuoles dėl interneto pavojų

Turkijos prezidentas ėmėsi nematyto masto atleidimų. Reuters nuotr.

Lietuvos įvaizdžiui kurti išleista milijonai, bet rezultato nesimato.                  
Lietuviai.fr nuotr.
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A † A
GIEDRIUS ELIGIJUS

PENČYLA

Po ilgos ir sunkios ligos, su-
laukęs 77 metų, mirė 2016 m. liepos
19 d. namuose, apsuptas šeimos.

Giliame liūdesyje liko: žmona
Giedrė Galinytė Penčylienė, sūnus
Nemūra su žmona Michelle,
anūkai Lauren ir Nicholas; brolis
Rimantas su žmona Rita ir jų
vaikai Romas ir Danutė Udovich su
šei momis; uošvienė Irena Gali-
nienė ir  Giedrės  sesuo Jūra Kre-
dienė ir jos sūnus Andrius Mikonis
su žmona; giminės Penčylai ir Ta -
mulaičiai Lietuvoje ir Kanadoje.

Giedrius gimė Klaipėdoje ir po karo 1949 m. su tėvais a. a. Sta-
siu ir a. a. Jadvyga, kartu su broliu Rimantu atvyko į Čikagą.

Aktyviai dalyvavo skautų vyčių ir skautų akademikų veikloje.
Atlikęs JAV karinę tarnybą, baigęs mokslus  ir įsigijęs magistro
laipsnį, daugelį metų dirbo Abbott Laboratories.

Atsisveikinimas įvyks penktadienį, liepos 29 d. Sullivan Funeral
Home, 60 South Grant St., Hinsdale, Illinois 60521, tel. 630-323-0275,
nuo 3 val. p. p. iki 8 val. vak.

Šv. Mišios bus aukojamos St. Isaac Jogues bažnyčioje, 306 W.
Fourth St., Hinsdale, Illinois, šeštadienį, liepos 30 d. 11:30 val. ryto.
Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Bronswood Cemetery, 3805 Madi-
son St., Oak Brook, Illinois.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Mes norime būti mylimos,
Mes norime būti amžinos, 
Tarp amžinybės ir meilės
Mūsų siela yra kaip paukštė,
Giedanti paskutinį pavasarį.

A † A
Rašytoja 

JULIJA ŠVABAITĖ GYLIENĖ
Sulaukusi 95 metų, 2016 m. lie-

pos 22 d. iškeliavo Amžinybėn.
Nuliūdę liko: sūnus Linas su žmo-
na Dana ir jų vaikai Monika, Vika,
Aleksas ir Julius; dukra Aušra
Karkienė su vyru Rimantu ir jų
vaikai Adriana, Vilija ir Darius;
dukra Jurga Streit su vyru Tim ir
jų vaikai Andrius ir Daniel; sūnus
Saulius su žmona Nora ir jų vaikai
Gina, Daiva ir Justinas; 8 proa-
nūkai. Brolienės Vera Švabienė su
šeima Čikagoje ir Zosė Švabienė
su šeima Lietuvoje. Kiti giminės Amerikoje bei Lietuvoje.

Julija gimė 1921 m. gegužės 21 d. Vilkaviškyje, Lietuvoje. Bai-
 gusi Vil kaviškio gimnaziją, Alliance Franćaise, Paryžiuje studijavo
prancūzų kalbą. Grįžusi į Lietuvą dirbo prancūzų kalbos mo ky to-
 ja.

Gyveno Australijoje ir vėliau Čikagoje. Daugelį metų dirbo Uni-
 versity of  Illinois Histologijos skyriuje.

Julija pradėjo kurti poeziją būdama vos 12 metų amžiaus. Bu -
vo premijuota poetė ir rašytoja, literatūros kritikė, išleidusi šešis
eilėraščių rinkinius, apysaką jaunimui ,,Gabriuko užrašai”, pre-
mijuotą romaną ,,Stikliniai ramentai” ir humoristiniuss apsaky-
mus ,,Draugų laivelis”. 

Priklausė Ateitininkų sąjungai ir Amerikos lietuvių rašytojų
draugijai, buvo literatų korporacijos ,,Šatrijos” narė. 

Atsi sveikinimas su a. a. Julija įvyks penktadienį, liepos 29 d.
Petkus laidojimo namuose, 12401 S. Archer Avenue, Lemont, IL  nuo
4 val. p. p. iki  9 val. v. Daugiau informacijos tel. 800-994-7600. 

Šv. Mišios bus aukojamos liepos 30 d., šeštadienį,  10 val. r. Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. Po Mišių velionė bus palai-
dota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

A † A
KLEMENSAS STRAVINSKAS
Mirė 2016 m. liepos 21 d., sulaukęs 93 metų.
Gimė 1923 m.  gegužės 6 d. Kniečių kaime, Šimkaičių valsčiu-

je, Tauragės apskrityje.
Gyveno Beverly Shores, IN, anksčiau Čikagoje.
Priklausė Vytauto Didžiojo šaulių rinktinei Čikagoje. Buvo

il gametis revizijos komiteto pirmininkas ir atsakingas už fi nan -
si nę veiklą. Atsidavęs šaulių veiklai, buvo apdovanotas įvairiais
me daliais, ordinais ir ženklais, tarp jų – Lietuvos Respublikos
prezidento dekretu Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino
pirmojo laipsnio medaliu, Lietuvos šaulių sąjungos pirmojo
laipsnio šaulių ženklo ordinu, Lietuvos šaulių sąjungos išeivijo-
je šaulių žvaigždės ordinu ir šaulių žvaigždės medaliu.

Jis buvo a. a. Antaninos vyras ir a. a. Juozo ir a. a. Elzbietos
sūnus.

Giliame liūdesyje liko: dukros Nijolė, Vida (Raymond) Tu mi -
nello, anūkė Elizabeth (Michael) Hartman, anūkas Raymond ir
jo didžiausias džiaugsmas proanūkas Hunter.

A. a. Klemensas bus pašarvotas liepos 29 d., penktadienį, nuo
4 val. p. p. iki 9 val. v. McGann and Son Funeral Home 10727 S.
Pu laski Road, Chicago.

Laidotuvės įvyks liepos 30 d., šeštadienį. 9:15 val. ryto  laido-
jimo namuose vyks atsisveikinimas su maldomis. Po to velionis
bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią (6812 S.
Washtenaw, Chicago, IL), kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv.
Mišios už jo sielą.

Po šv. Mišių a. a. Klemensas bus palaidotas Šv. Kazimiero ka-
pinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti ir prisiminti a. a. Klemensą maldose.

Liūdinti šeima

Washingtono aikštė
Atkelta iš 3 psl.

Sutvarkius Lukiškių aikštę, šalia
atsiradus naujiems viešbučiams, to-
liau augant Naujajam miesto centrui,
Washingtono aikštė, pasak diplomato,
turi geras galimybes tapti mėgstama
miestiečių susibūrimo ir turistų trau-
kos vieta: „Tai būtų geriausias būdas,
išryškinantis Lietuvos ir JAV strate-
ginės partnerystės svarbą, JAV vaid-
menį Lietuvos istorijoje ir lietuviškos
emigracijos nutiestą žmonių tiltą tarp
dviejų valstybių”.

Kuriama Washingtono
aikštės bendruomenė

R. Kačinskui pritarė ir Tadas Ku-
bilius, Užsienio reikalų ministerijoje
kuruojantis dvišalius Lietuvos ir JAV
santykius. „Man asmeniškai, kaip žmo-
gui gyvenusiam ir dirbusiam JAV, šis
renginys yra labai svarbus. Taip pat
kaip lietuvių, gyvenusių užsienyje, vi-
suomeninės organizacijos ‘Sugrįžus’
valdybos nariui yra malonu prisidėti
prie Washingtono aikštės atgaivinimo
iniciatyvos ir pačios Washingtono aikš-
tės bendruomenės – žmonių, kurie ne-
abejingi Laisvės idėjoms ir Lietuvos bei

JAV tvirtiems ryšiams, subūrimo, – aiš-
kino diplomatas. – Mums reikia dau-
giau Amerikos Lietuvoje, o Amerikoje
– daugiau Lietuvos. Todėl noriu prisi-
dėti, kad Washingtono aikštė Vilniaus
centre taptų simboline žmonių susi-
būrimo ir bendravimo vieta.”

Į internetinę Washingtono aikštės
bendruomenę taip pat gali burtis visi
norintys ir virtualiai bendrauti socia-
liniame tinkle www.facebook.com/Va-
singtonoAikste. Tai yra dar vienas
žingsnis, vienijantis žmones, o kartu ir
jų šalis – Lietuvą ir Jungtines Ameri-
kos Valstijas. 

S. Welles atminimas 
pagerbtas Washingtone

Liepos 23 d., šeštadienį, Lietuvos
diplomatai kartu su Latvijos ir Estijos
ambasadų atstovais bei bendruome-
nėmis Baltijos šalių okupaciją pa-
smerkusios deklaracijos paskelbimo
metines paminėjo ir Washingtone. JAV
valstybės sekretoriaus Sumner Welles,
inicijavusio deklaracijos paskelbimą,
atminimas buvo pagerbtas surengiant
minėjimą prie jo kapo Rock Creek ka-
pinėse.

http://draugokalendorius.org
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Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

Išeina tris kartus per savaitę
– antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

www.draugas.org

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

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Rugpjūčio 6–12 d., tėvų pranciškonų va-
sarvietėje (Franciscan Guest House, 26
Beach Ave., Kennebunk, ME 04043) vyks
Atei -tininkų sendraugių studijų ir poilsio sa-
vaitė. Daugiau informacijos apie programą
el. paštu: vygantaite.sabaliene@gmail.com
(Monika Sabalienė). Kambarius vasarvietė-
je galima užsisakyti el. paštu: info@fran-
ciscanguesthouse.com arba paskambinus
tel. 207-967-4865.

� LDM galerijoje „Siela” (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) veikia paroda  „Žmo-
nės”. Parodą galėsite aplankyti iki rugsėjo
24 d. Parodoje eksponuojami tapybos, gra-
fikos ir keramikos darbai iš Lietuvių dailės
muziejaus saugyklų. Visi kviečiami apsi-
lankyti!

� Liepos 28 d., ketvirtadienį, 6:30 val v.
Mad46 rooftop lounge (Roosevelt Hotel, 45
E 45th St., New York, NY 10017) vyks New
Yorko lietuvių profesionalų susitikimas –
NYLP Social. Bendrausime, dalinsimės
profesine patirtimi, bei pakviesime naujai
atvykusius į New Yorką į mūsų ratą. Atvy-
kę ieškokite Lietuvos vėliavėlės!

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) liepos 31 d. 10 val. r. švęsime 18-
tąjį eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos
šventimą atnašaus kunigas Gediminas Ker-
šys. Primename, kad šv. Mišios lietuviskai
atnašaujamos ir ketvirtadieniais 8:30 val.
r. Taip pat kvieciame praleisti laiko maldoje
mūsų Švč. Sakramento adoracijos koply-
čioje,  kuri atidaryta kiekvieną dieną nuo 6
val. r. iki 9 val. v. (įėjimas iš 44-tos gatvės).

� Rugpjūčio 7 d., sekmadienį, 1:45 val. p.
p. The Avenue Restaurant (71–22 Myrtle

Ave., Glendale, NY 11385) New Yorko At-
letų klubas ir LR generalinis konsulatas New
Yorke kviečia visus kartu žiūrėti Lietuva-Bra-
zilija vyrų krepšinio rungtynes Olimpiadoje!

� Rugpjūčio 21–28 d., Neringos stovyk-
loje (147 Neringa Rd., Brattleboro, VT
05301) vyks menų ir sveikatingo poilsio sto-
vykla suaugusiems „Meno8Dienos”. Kvie-
čiame visus registruotis Neringos interne-
tinėje svetainėje:  neringa.org/lt_forms.html.
Daugiau informacijos el. paštu: danguo-
le@kuolas.com (Danguolė Kuolienė).

� Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centre (14911 127th
St., Lemont, IL 60439) vyks PLC lauko ge-
gužinė. Renginyje skambės muzika,veiks  lo-
terija, bus pardavinėjami gaivus gėrimai bei
lietuviški užkandžiai. Veiks lietuviška mugė.
Daugiau informacijos paskambinus tel.
630-257-8787. Visi labai laukiami! 

� Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje
kviečia visus spalio 9 d. Čikagos marato-
ne ketinančius bėgti ir jam užsiregistravu-
sius bėgikus prisijungti prie akcijos „Lietu-
viai Čikagos maratone”  ir burtis į vienin-
gą komandą. Registracija el. paštu: agne.ver-
telkaite@urm.lt arba paskambinus tel.:
312-397-0383. Žinutėje nurodykite savo
vardą ir pavardę, telefono numerį, el. paš-
to adresą ir reikalingų marškinėlių dydį. Taip
pat kviečiame visus sirgalius dalyvauti
maratone ir palaikyti saviškius sirgalių zo-
noje ties 17 maratono mylia, prie Illinojaus
universiteto Čikagoje vakarinėje Halsted gat-
vės pusėje, šiek tiek į pietus nuo Polk gat-
vės. Lauksime visų pasipuošusių lietuviš-
kais marškinėliais, kepuraitėmis ir nešinų
trispalvėmis.

Mielos mamytės, tėveliai, močiutės, seneliai ir vaikeliai!!! Šį rudenį planuojame ati-
daryti lietuvišką mokyklėlę. Norinčius leisti vaikučius į mokyklėlę kviečiame regist-
ruotis el. paštu: dalyciukas@gmail.com arba tel. 630-402-5828. Registruojame iki
rugpjūčio 1 d.

JAV LB  Pietvakarių Floridos valdyba

Paraiškos 2016–2017 mokslo metų LF stipendijoms gauti bus priimamos
nuo 2016 m. rugpjūčio 15 d. iki  spalio 10 d. Elektroninę paraišką nuo š.
m. rugpjūčio 15 d. rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org (skiltyje ,,Sti-
pendijos”).

Lietuvių Fondas skelbia papildomą paraiškų priėmimą projektų paramai gau-
ti. Elektroninę paraišką rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org (skil-
tyje ,,Parama”). Paraiškos priimamos iki 2016 m. rugsėjo 1 d.

Ignacijaus savanorių draugija kviečia į šventinį
susikaupimo rytmetį ,,Pragmatinis misticizmas:
Ignacijus Loyola ir Dievas dabar”, kuris vyks lie-
pos 28 d., ketvirtadienį, nuo 9:30 val. r. iki 1 val.
p. p. St. Ignatius College Prep, 1076 W.
Roosevelt Rd, Chicago 60607.    
Prelegentas – t. Pat McGrath SJ. Šv. Mišios ir pie-
tūs. Kaina asmeniui – 25 dol. Registracija – inter-
netinėje svetainėje www.ivcusa.org/chicago
arba tel. 312-961-6206 (Jackie Fitzgerald). Visi
laukiami.

Š. m.  liepos 4 d. Lietuvos  Res-
publikos ambasadoje Was-
hingtone atidaryta Prezidento
Kazio Griniaus paroda. Atidary-
me dalyvavo net trys Jono Vi-
leišio, pirmojo Lietuvos neofi-
cialaus atstovo (tuo metu Lie-
tuva Amerikos vyriausybės dar
nebuvo pripažinta de jure) šei-
mos kartos. Iš parodos nuo-
traukų matyti, kad J. Vileišis su
Prez. K. Griniumi artimai ben-
dravo.

K. Griniaus parodoje – J. Vileišio palikuonės

Jonas Vileišis

Iš k.: anūkė Silvija Marunienė, LR Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, duktė Rita Vi-
leišytė-Bagdonienė ir proanūkė Lina Marunaitė.                Asmeninio albumo nuotraukos


