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New York (LR gen. konsulato New York info) – Lie-
tuvos Respublikos gen. konsulas New York Valdemaras
Sarapinas birželio 1–3 d. dalyvavo skulptūrų parodos, ku-
rioje pristatomas lietuvių skulptoriaus Vlado Vildžiūno
darbas, atidaryme, lietuvių dizainerės sukurtų rankinių
pristatyme ir New York ateitininkų šeimos šventėje.

Birželio 1 d. V. Sarapinas dalyvavo New York valstijos
Garrison meno centro Rožių sode surengtame garsaus
lietuvių skulptoriaus V. Vildžiūno ir dar keturių visame
pasaulyje žinomų skulptorių darbų parodos atidaryme. V.
Vildžiūno darbas „Barbora” papuošė pagrindinę skulp-
tūrų parko erdvę. Kartu su lietuvių menininku savo dar-
bus pristatė keturi garsūs skulptoriai: Jeff  Shapiro, John
Clement, Tom Holmes ir James Murray. Paroda Garrison
meno centro Rožių sode veiks iki spalio 8 d.

Tą pačią dieną LR gen. konsulas pasveikino greta
garsiųjų New York operos ir baleto rūmų „Metropolitan”
bei Centrinio parko esančio viešbučio „Empire Hotel”
terasoje savo naujausią rankinių moterims ir vyrams ko-
lekciją „Secrets” pristačiusią lietuvių dizainerę Aušrą
Haglund. Pasaulio mados sostinėje viešinti kūrėja niujor-
kiečiams pateikė spalvomis ir elegancija dvelkiančią
įvairaus stiliaus rankinių kolekciją. Lietuvės darbai su-
žavėjo ne tik gausiai į pristatymą susirinkusius New
York lietuvius, bet ir kitus miesto gyventojus bei svečius. 

Birželio 3 d. V. Sarapinas su žmona Vyte dalyvavo
kasmetinėje New York ateitininkų šeimos šventėje, ku-
rioje apsilankė ir Mišias Švč. Mergelės Marijos apreiški-
mo bažnyčioje aukojo garbingas svečias iš Lietuvos – Lie-
tuvos ateitininkų dvasios vadas, kariuomenės ordinaras
vyskupas Gintaras Grušas.

Gen. konsulas pasveikino gausų būrį New York atei-

tininkų su šia gražia tradicine švente ir palinkėjo visuo-
met laikytis penkių pagrindinių ateitininkų principų.

Vyskupas G. Grušas pasidalijo prisiminimais apie
įvairiose JAV lietuvių ateitininkų renginiuose ir stovyk-
lose praleistą vaikystę bei jaunystę. Jis pakvietė New
York ateitininkų šeimos narius įsijungti ir į Lietuvos
ateitininkų organizacijos veiklą, apsilankyti jų ren-
giamose vasaros stovyklose. Šventės metu į New York
ateitininkų gretas buvo įšventinti aštuoni nauji jaunieji
nariai.

Čikagoje vyko kasmetinė „Lietuvos diena”• Tema: ,,Vatileaks” – 2
• Prel. Urbonas išėjo pas

Viešpa tį – 3
• Nėra namų be dūmų – 3, 9
• Marquette Park atšvęstas

ypa  tingas jubiliejus – 4
• Atgautos laisvės diena Water -

bury, CT – 4
• Motinos dienos šventė De -

troit, MI – 5
• Nuostabus savaitgalis Šv. Ka -

zi mierio parapijoje LA – 5, 9
• Sutvarkytas I. Šeiniaus

fondas – 6
• ,,Arkos bendruomenė” jau

Lie tuvoje – 8
• Paskutinė kadencija (33) – 9
• Lietuvininkų Sekminės – 11

Lietuviškas savaitgalis New York mieste 

New York ateitininkų šeimos šventėje apsilankė ir Mišias aukojo
Lietuvos ateitininkų dvasios vadas, kariuomenės ordinaras
vyskupas G. Grušas. Šventėje dalyvavo ir LR gen. konsulas New
York V. Sarapinas.                      LR gen. konsulato New York nuotr.

Į Lietuvą, į tėvų žemę... – 10 psl.

Čikaga (LR gen. konsulato Čika-
goje info) – Šių metų birželio 1 d.,
penktadienį, centrinėje Čikagos mies-
to aikštėje „Daley Plaza” vyko ketvir-
tas kasmetinis festivalis „Lietuvos
diena”. Šventės metu aikštė tradiciš-
kai buvo papuošta Lietuvos vėliavos
spalvomis, nuo 10 val. ryto vyko lie-
tuviško verslo ir meno mugė, kurioje
dalyvavo Balzeko lietuvių kultūros
muziejus, parduotuvė „Lietuvėlė”,
įmonės „Lightstreams”, „Studio
Light”, menininkė Agnė Sabonis.
Mugės metu gen. konsulatas Čikago-
je platino informaciją apie turizmo į
Lietuvą galimybes, restoranas „Ku-
nigaikščių užeiga” siūlė pasivaišinti
lietuviškais patiekalais, įsigyti saldė-
sių.  

Vidurdienį prasidėjo atlikėjos
Aldegundos ir kunigo Valdo Aušros
vedama meninė programa, skirta lie-
tuvių dainiaus Maironio 150-osioms
metinėms paminėti. Nukelta į 7 psl.

V. Adamkui Vroclave įteiktas apdovanojimas
Vilnius (BNS) – Kadenciją bai-

gusiam Lietuvos Respublikos prezi-
dentui Valdui Adamkui  birželio 4 d.
Vroclave įteiktas Jan Nowak-Jiezo-
ranski apdovanojimas už indėlį re-
miant Lietuvos ir Lenkijos bendra-
darbiavimą.

,,Prezidentas V. Adamkus apdo-
vanotas už nuoseklų Vidurio ir Rytų
Europos, ypatingai Lietuvos ir Len-
kijos, bendradarbiavimo idėjos rėmi-

mą”, – rašoma V. Adamkaus biuro
pranešime.

Jan Nowak-Jezioranski vardo
apdovanojimas įsteigtas 2004 metais.
Tarp jo steigėjų yra Rytų Europos
kolegija, Vroclavo miestas ir univer-
sitetas bei Osolinskių nacionalinis
fondas Vroclave. Šio apdovanojimo
teikimai vyksta kiekvienais metais
birželio 4 dieną ir skiriami asmenims
arba institucijoms, kurių gyvenimas

ir veikla prisidėjo prie nepriklauso-
mos Lenkijos struktūrų bei pilietinės
visuomenės kūrimo.

Tarp gavusių šį apdovanojimą pir-
masis nekomunistinės Lenkijos vy-
riausybės vadovas Tadeusz Mazo-
wiecki, buvęs Jungtinių Amerikos
Valstijų prezidentas George H. W. Bush,
Čekijos prezidentas Vaclav Havel, bu-
vęs Baltarusijos Aukščiausios Tary-
bos pirmininkas Stanislav Šuškevič.

Šventės akimirkos.                                                                       T. Bublio nuotr.
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Amerikiečiai� jau�ne�pirmus�me-
tus� patenka� į� labiausiai� nutukusių
žmonių� sąrašą,� lietuviams� neretai
prikabinama�ne�tik�savižudžių,�bet�ir
itin� daug� išgeriančių� etiketė.� Tiesa,
abi� tautos� su� šiomis� problemomis
tvarkosi� nevienodai.� Štai� praėjusią
savaitę� New� York� meras� Michael
Bloomberg� pareiškė� ketinąs� už-
drausti� mieste� pardavinėti� didelės
talpos�saldžius�gaiviuosius�gėrimus.
Lietuvoje�Seimo�narys�Julius�Veselka
šią�savaitę�įregistravo�pataisą,�pagal
kurią�norima� iki�2015�metų�pratęsti
alaus�pilstymą�į�didesnes�negu�vieno
litro� talpas,� liaudyje� dar� vadinamas
,,bambaliais”.� Bloomberg,� pasiryžęs
New� York� miestą� kažkaip� ištraukti
iš� nutukimo� duobės,� nenusiteikęs
klausytis�saldžiųjų�gėrimų�gaminto-
jų�skundų,�esą�toks�potvarkis�tik�dar
labiau� smukdysiąs� jų� verslą.� Kitoje
Atlanto� pusėje�Veselka,� akivaizdžiai
ginantis� aludarių� interesus,� atrodo,
norėtų�dar�vieną�jauną�lietuvių�kartą
užauginti�su�,,bambaliais”�rankoje.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis Tema: ,,VaTileaks”

Jau kuris laikas Vatikane
pilna įtampos. Gegužės 24
dieną atstatydintas Vati-

kano banko, vadinamo Institu-
tu religinei veiklai finansuoti,
direktorius Ettore Gotti Tedes-
chi, o 25 dieną  suimtas popie-
žiaus liokajus Paolo Gabriele, kurio
namuose rasti dokumentai iš Bene-
dikto XVI aplinkos, prie kurių priėji-
mą turėjo tik labai nedidelis būrelis
žmonių. Neatmetama kitų suėmimų
galimybė, mat Vatikano policija sten-
giasi išspręsti „Vatileaks” skandalą,
kurio metu Italijos žiniasklaidai bu-
vo perduota nemažai konfidencialių
dokumentų apie vidinius Vatikano
reikalus. 

Balandį popiežius įsteigė specia-
lią komisiją, sudarytą iš trijų kardi-
nolų, vadovaujamą ispanų kardinolo
Julian Herranz Casado, kad būtų
ištirta ši istorija. Gegužės mėnesį ita-
lų žurnalistas Gianluigi Nuzzi pa-
skelbė naują knygą, pavadintą „Jo
šventenybė”, kurioje – laiškai, adre-
suoti asmeniškai popiežiui Benedik-
tui XVI. Autorius teigė turėjęs dau-
giau nei vieną šaltinį Vatikano vidu-
je.

Audiencijoje „Atsinaujinimo
Šventojoje Dvasioje” judėjimo na-
riams popiežius pacitavo Evangelijos
ištrauką: „Prapliupo liūtys, ištvino
upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą na-
mą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo
pastatytas ant uolos” (Mt 7, 25–27).
Gyvename laiku, kuriam būdinga
nesaugumo atmosfera ir fragmentiš-
ka pasirinkimo prigimtis. Trūksta
tvirtų atspirties taškų, kuriais galė-
tume remtis kaip pavyzdžiu ir įkvėpi-
mo šaltiniu, tad turėtume statyti savo
gyvenimo namą ir socialinių saitų
visumą ant patikimos, tvirtos uolos –
Dievo žodžio, vadovaujantis Bažny-
čios Mokymu, sakė popiežius.

T. Federico Lombardi gegužės 29
dieną spaudos konferencijoje žurna-
listams sakė, jog popiežius vertina
šiuos įvykius kaip „išbandymą”, o ne
„tragediją”. Tai išmėginimas, tiesio-
giai jį paveikęs; popiežius jaučiasi
itin įskaudintas fakto, kad į šią isto-
riją yra įsitraukęs asmuo, kuris „bu-
vo jam artimas, kurį jis gerai pažino-
jo, mylėjo ir gerbė”.

Žinomas Vatikano analitikas
John Allen iš JAV, „National Catholic
Reporter” bei CNN bendradarbis,
pasidalijo mintis apie „Vatileaks”
krizę su „Vatican Insider” korespon-
dentu. Pasak jo, ši dokumentų pavie-
šinimo istorija nesibaigs vienu suė-
mimu. Jis skeptiškai žiūri į tai, kad
suimtas vienas žmogus, ir jam mėgi-
nama suversti visą kaltę dėl doku-
mentų nutekinimo iš slapčiausių
Šventojo Sosto institucijų. Iš Gabrie-
le pažinojusių asmenų pateiktų pasa-
kojimų susidaro įspūdis, kad tai reli-
gingas, popiežiui atsidavęs žmogus,
kuris nebūtų ryžęsis tokiam poelgiui
dėl pinigų, ir skelbiama jo charakte-
ristika neatitinka „šnipo” įvaizdžio.
Tad Allen daro prielaidas, kad prie-
žastys galbūt labiau ideologinės –
kažkas įtikino Gabriele veikti sie-
kiant didesnio skaidrumo Vatikane
ir taip padėti popiežiui, ir kad į šią
istoriją gali būti įsipainioję aukšti
Bažnyčios asmenys. Vatikano anali-
tiko nuomone, tai, kas dabar vyksta
Vatikane, galima būtų įvardyti kaip
valdymo krizę. Vieni kaltina kardi-
nolą Tarcisio Bertone, kiti atsakin-
gais laiko jo priešininkus, bet aišku
viena – kad kažkas vyksta negerai. Ir
tai labiausiai veikia Bažnyčios įvaiz-

dį bei žinią, kurią ji siunčia pasau-
liui. 

Popiežius Benediktas XVI –
ganytojas, kalbantis apie daugybę
labai svarbių dalykų ypač sunkiu
metu. Popiežiaus dėka yra gerų nau-
jienų apie Bažnyčios veiklą, kurią
reikia skelbti, tačiau visa tai temdo-
ma nuolatinių sunkumų, iškylančių
Vatikano viduje. Šios gilios valdymo
krizės kontekste pasakoti apie Baž-
nyčią palankiai tampa labai sudėtin-
ga. Eilinis katalikas nežino, kas as-
meniškai už ją atsakingas, arba jam
nerūpi. Tačiau iškyla toks Bažnyčios
įvaizdis, kad tai yra organizacija,
nuolatos besistengianti spręsti savo
problemas, tokiu būdu jai vis trukdo-
ma skelbti savo misiją.

Kitas vatikanistas Robert Mic-
kens iš „The Tablet” įvertino pasta-
rųjų savaičių įvykius paprastai, teig-
damas, jog tai arogancijos pasekmės.
Pasak jo, „atsakingi asmenys tebe-
galvoja, jog Vatikanas aukščiau visų
įprastų įstatymų”. Pasak Valerio Gi-
gante, leidinio „Adista” Vatikano
analitiko, Bažnyčia išgyvena morali-
nę krizę: „Prieštaravimai Bažnyčios
širdyje visą laiką auga. Jie kyla dėl
moralinių priežasčių, tačiau taip pat
tai didžiulės pinigų apyvartos bei
politinės ir ekonominės įtakos pasek-
mės.”

Ne vienas Šventojo Sosto atsto-
vas mėgino įtikinti, kad nėra
jokio sąryšio tarp IRV prezi-

dento Tedeschi atleidimo ir doku-
mentų vagyste iš Šventojo Tėvo apar-
tamentų popiežiaus liokajaus  Gab-
riele suėmimo. Nors vienas iš kaltini-
mų, kurie buvo pateikti buvusiam
banko vadovui Tedeschi, – „jo nesu-
gebėjimas paaiškinti, kaip buvo pa-
viešinti dokumentai, buvę jo priežiū-
roje”.

Įvairios Italijos žiniasklaidos prie-
monės citavo Banko tarybos nario
Carl Anderson, „Knights of  Colum-
bus” aukščiausiojo riterio („Knights
of  Columbus” – didžiausia pasaulyje
katalikų broliškos paramos organi-
zacija) paskelbtą pranešimą apie
priežastis, dėl kurių banko vadovui
buvo pareikštas nepasitikėjimas.
„Corriere della Sera” atkreipė dėme-
sį į faktą, jog iki šiol sveikintas kaip
radikalus reformuotojas Tedeschi
dabar apibūdinamas kaip „nesuge-
bantis vykdyti pareigų, netvarkin-
gas, neišmintingas, nesivarginantis
apsilankyti susirinkimuose, sklei-
džiantis klaidinamą informaciją apie
Institutą”. Ar iš tiesų prireikė trejų
metų, kad tarybos nariai pamatytų,
jog Tedeschi buvo neišmanėlis, o gal
nereikėtų atmesti galimybės, kad jis
kai kam trukdo? Jo elgesys apibūdi-
namas kaip „netvarkingas”. Tačiau
gal iš tiesų „vis labiau prieštaraujan-
tis tvarkai” atrodė jo mėginimas
įdiegti tarptautines normas, nu-
kreiptas prieš pinigų plovimą?

Tedeschi buvo pareikštas nepa-
sitikėjimas, nes esą per tą laikotarpį,
kai jis buvo paskirtas eiti šias pa-
reigas (2009–2012), neįvykdyta jokių
pokyčių, kurių tikėtasi. Vatikanas
šiuo metu bando vykdyti skaidrumo
programą. Tačiau pasigirsta ir balsų,
tvirtinančių, jog būtent per griežta
Tedeschi vykdyta politika ir buvo

neparanki institucijai, kurios
veikla, susijusi su pertvar-
komis, kai kurių manymu, turi
būti vykdoma nuosaikiai, ka-
dangi Vatikanas dėl savo uni-
kalaus statuso negali būti suly-
gintas su kitomis šalimis. Ban-

kas valdomas dvigubos valdybos: pa-
sauliečių valdybos tarybos (kuri ir
pareiškė banko vadovui nepasitikėji-
mą) ir kardinolų komisijos, kuri rin-
kosi penktadienį, tačiau susirinki-
me jokio sutarimo nebuvo pasiekta –
kardinolų nuomonės dėl atleidimo
išsiskyrė.

Tedeschi buvo atleistas likus
vos mėnesiui iki liepą vyk-
siančios Moneyval komiteto

plenarinės asamblėjos, kurios metu
turi būti priimtas sprendimas dėl
Šventojo Sosto ir Vatikano Miesto
Valstybės įrašymo į „baltąjį sąrašą”.
Jį sudaro šalys, atitinkančios aukš-
čiausius finansinio skaidrumo reika-
lavimus, tai yra tarptautiniu mastu
pripažįstama, kad jos yra pritaikiu-
sios patikimas kovos su pinigų plo-
vimu priemones.

Europos Tarybos Moneyval gru-
pės nariai, kurie yra atsakingi už re-
komendacijų taikymą kovos su pini-
gų plovimu ir terorizmo finansavimo
prevencijos srityse, vis dar tikrina
Vatikano taikomas juridines priemo-
nes, kuriomis siekiama prisiderinti
prie tarptautinių reikalavimų kovos
su pinigų plovimu ir terorizmo fi-
nansavimo prevencijos srityse. Keli
kardinolai – Tauran, Nicora – tiki,
jog skaidrumo užtikrinimas, tarptau-
tinių reikalavimų pritaikymas, sie-
kiant, kad Vatikanas būtų įtrauktas į
minėtą „baltąjį sąrašą”, yra pirma-
eiliai dalykai. Tuo tarpu Vatikano
valstybės sekretorius kardinolas
Bertone ir kiti jo nuomonę remiantys
kardinolai mano, jog ši veikla turi
būti vykdoma nuosaikiai. Tačiau
nepaisant kai kurių departamentų
nepritarimo, Šventojo Sosto siekis
yra turėti taisykles, kurios visiškai
atitiktų tarptautinius reikalavimus.

Lapkritį Moneyval po pirmos
ekspertizės pateikė išvadą, kad nau-
josios taisyklės buvo pernelyg neapi-
brėžtos. Po ilgų diskusijų sausio
pabaigoje taisyklės buvo pareguliuo-
tos ir pakeistos, kovo mėn. vyko ant-
rasis Moneyval apsilankymas Vati-
kane. Yra dar daugybė aspektų, ku-
riuos reikia patikslinti, ir ši nauja
audra aukščiausiu IRV lygiu gali
išprovokuoti pasekmes, kurias sun-
ku nuspėti.

Ši istorija nėra kažkuo išskirtinė
– sudėtingų atvejų būta ir anksčiau
(pvz., Jono Pauliaus II popiežiavimo
metu paminėtinas dar sudėtingesnis
Calvi atvejis). Vieni siekia didesnio
„išsigryninimo”, skaidrumo ir tie-
sos, kitiems tuo tarpu rūpi ambicijos
dėl valdžios, o treti iš to pelnosi sau
„taškus”, išpūsdami faktus ar platin-
dami gandus. Šiandien žiniasklaidos
vaidmuo, kuriant skandalus bei  juos
nušviečiant, nepalyginamai didesnis
nei bet kada anksčiau. 

(...)
Tokios priemonės, kurių buvo

griebtasi, – paviešinant konfidencia-
lius dokumentus, nepateisinamos ir
labai skaudžios. Tačiau belieka ti-
kėtis, kad šis „išmėginimas”, kaip
sakė popiežius, padės Bažnyčiai ne
tik „surasti kaltuosius” įvairiais lyg-
menimis, bet ir paskatins atsinauji-
nimą.

Parengė Dalia Žemaitytė
Bernardinai.lt

Kuo baigsis įtampa
Vatikane?
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Gegužės 20–21 dienomis Čikago-
je vyko NATO viršūnių susi-
tikimas, su traukęs 7,000 dele-

gatų ir 2,000 žurnalis tų iš viso pa-
saulio. Buvo tikimasi ne tik delegatų,
bet ir tūkstančių pro testuotojų. Šias
eilutes rašant jau bu vo suimti trys as-
menys, planavę smur to veiksmus.
Vis dėlto, visa tai  ma tant televizoriu-
je, atrodė, jog tai vyksta toli, kažkur
kitoje valstijoje, už poros šimtų my-
lių. Žiūrint vienas va karo žinias,
pasigirdo lyg ir šūviai ar tratėjimas,
bet nebuvo aišku, ar  gar  sas sklinda
iš televizoriaus, ar iš už namo lango.
Iš jun gus garsą, tratėjimas  dingo. Va -
di na si, būta televizoriaus garso.  

Bet už dešimties minučių mane
pašaukė žmona: ,,Ateik, pažiūrėk,
kas čia vyks ta.” Prieš mūsų namą
buvo privažiavę policijos automobi-
lių ir gaisrininkų sunkvežimis su
blykčiojan čio mis šviesomis. Gatvės
už kirs tos iš trijų pusių. Iš ėjau laukan
pasiteirauti, kas čia vyksta. Ten pat
buvęs policininkas be jo kių cere-
monijų man įsakė tuoj grįž ti į namo
vidų. Kitoje gatvės pusėje, pas mūsų
kaimynę, jau buvo atidarytos garažo
durys, iš vidaus veržėsi ne tai dulkės,
ne tai dūmai. Prie priekinių durų
keli policininkai su skydais ir šautu-
vais bandė įsilaužti į namą. Už kam-
po su vilkiniu šunimi lūkuriavo kita
policininkė. Panašias scenas yra tekę
matyti per televizorių, bet ne prie  sa -
vo namo. 

Norėdamas ką nors daugiau suži-
noti skambinau kaimynams. Keturių
nebuvo namie, tik penk ta atsiliepė.
Kaimynė papasakojo, kad vienas jau-
nuo lis  pas kaimyną prašė maisto, bet
negavo. Tada jis nuėjo prie kito na-

mo ir to kaimyno akivaizdoje pradėjo
laužtis į jo namą. Su savimi jis turėjo
kardą. Buvo apie 6 val. vakaro. Pa-
skam binta policijai, kuri tuoj pat pri-
sistatė. Ka dangi iš to  namo jau kilo
dūmeliai, atvyko ir gaisrininkai. 

Šešias valandas apie namą lak-
stė, sukinėjosi, lūkuriavo gal kokie 9
asmenys, daugiausia polici nin  kai.
Keletas kitų jau buvo namo vi duje.
Tik pora minučių prieš vidurnaktį
prie mūsų namo durų prisistatė
policininkas, pranešdamas, kad krizė
pasibaigė ir žmonai davė kaimynės
ga ražo pultą. 

Tik iš dienraščio ,,Lansing State
Journal” internetinės laidos sužino-
jome šiek tiek daugiau. Pasirodo, kad
įsibrovėlis yra 19 metų jaunuolis,
žinomas valkata, gyvenantis netoli
esan čiame miškelyje, ant upės kran-
to. Taigi kitoje gatvės pusėje nuo mū -
sų. Policija su užsibarikadavusiu įsi -
 brovėliu vedė derybas apie 6 valan-
das, kol jis taikiai pasidavė. Po to jis
buvo nuvežtas į ligoninę, kad būtų
patik rintas ir įvertintas. Vėliau jam
bus iš kel ta byla už įsibrovimą, namo
pade gimą ir kitus galimus nusižengi-
mus. Kai dirbau protinės sveikatos
centre, dažnai tekdavo tokius polici-
jos atvežtus asmenis įvertinti ir nere-
tai prieš jų valią uždaryti į ligoninę

iki teismo peržiūros. Šį kartą likau
tik stebėtoju.

Lansing yra Michigan valstijos
sostinė, turinti aukščiau mano minė-
tą dienraštį. Gegužės pradžioje  dien-
raš tis įvedė naują skyrių ,,Michigan -
der”, kviesdamas skaitytojus papasa-
koti, kodėl jie gyvena Michigan vals-
tijoje. Į kvietimą atsiliepiau ir aš –
gegužės 10 d. laidoje buvo pa skelbtas
mano rašinys. Prie jo pri dėta didelė
(per didelė – 7x8 colių) ma no nuo-
trauka. Rašinyje papasakojau, kaip
prieš 43 metus  su žmona są mo ningai
ieškojome naujo darbo ir gy ven vie-
tės. Tuo laiku dirbau Illinois valstijos
psichiatrinėje ligoninėje Kan kakee,
kurios direktoriumi buvo dr. Gabrie-
lius Misevičius (Misevic). Darbas bu-
vo įdomus ir geras, bet psi chiat rinių
ligoninių dienos visame krašte jau
buvo suskaičiuotos. Rei kė jo atsiliepti
į prezidento John F. Kenne dy mestą
iššūkį visoje šalyje steigti protinės
svei ka tos centrus.

Ieškodami naujos vietovės, sau
iš kėlėme tam tikrus reikalavimus.
Vieta turėjo būti tarp Čikagos ir JAV
rytinio pakraščio – tuo metu tame
ruože gyveno mūsų giminės. Nauja
vieta tu rėjo turėti keturis metų lai-
kus ir būti arti gamtos. Tuo metu jau
au ginome tris sūnus, tad nauja vieta

turėjo būti arti valdiško universite-
to. Taip pat turėjo būti ne per toli
lietuviš kų telkinių, bet ne jų vidury-
je. Anks čiau gyvenus didmiesčiuo-
se – Či kagoje, St. Louis ir San An-
tonio, – naujoje vietoje turėjo gyventi
ne daugiau nei pusė milijono gyven-
tojų. Paga liau, nauja vieta turėjo
man suteikti norimą profesinį ,,kli-
matą” – su gali mybe tarnauti visuo-
menei valdiškos sis temos ribose, su
galimybe turėti akademinį ryšį su
universitetu ir tu rėti mažą privačią
praktiką. 

Šiuos reikalavimus atitiko trys
vie tovės, visos jos Michigan valstijo-
je: Ann Arbor, Kalamazoo ir Lansing.
Pasirinkome Lansing ir ta me pačia-
me name gyvename jau 43-čius me-
tus. Vaikai lankė ir baigė ,,Ži burio”
lituanistinę mokyklą prie Det roit,
stovyklavo ir dirbo Dainavos jau  ni-
mo stovykloje, priklausė ateiti nin-
kams. Suartėję su gamta, įsigijo me
,,bakužę samanotą sodžiaus gale”
šiauriniame Michigan, netoli Rako
skautų stovyklos. Vaikai užaugo, iš si -
mokslino, sukūrė šeimas, dabar  mes
džiaugiamės penkiais anūkais ir jų
pa siekimais.

Daug metų Lansing miestas, tu -
rėjęs maždaug 118,000 gyventojų, šiek
tiek sumažėjo. Gretimai esantis East
Lansing turi Michigan State Univer -
sity su 47,000 studentų. Taigi sostinė-
je ir šalia esančiame mieste gausu
įvai rių kultūrinių, meninių, moks -
linių renginių,  koncertų, konferenci-
jų ir parodų. Kaip tik netrukus East
Lasnsing vyks 49-tasis Meno ir
muzikos festivalis, sutraukiantis de -
šimtis tūkstančių lankytojų.

Nukelta į 9 psl.

Nėra namų be dūmų
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kai miršta žmogus, mes dažnai
sa kome, kad jis mus paliko,
išėjo į am   žinybę, Anapus. O

per gegužės 20 d. 11 val. šv. Mišias
Pal. Jurgio Ma tu laičio kapelionas
tėvas An tanas Sau laitis, SJ trumpai,
bet pras mingai pra nešė, jog dieną
prieš, šeštadienį, gegužės 19 d., mūsų
pre latas Ignas Ur bonas išėjo pas
Vieš pa tį. Nebuvo tai netikėta žinia,
nes jau prieš sa vaitę misijos žiniaraš-
tyje skaitėme, jog gegužės 13 d. prela-
tui bu vo suteiktas Li gonių patepimo
sak ramentas, Via tikas (Šv. Komunija
ke lionei) ir Apaš ta liškas palaimini-
mas. Po vakarinių to paties sekma-
dienio Mi šių prelatą aplankė ir prie
jo mel dėsi misijos na riai.

Trečiadienį, gegužės 23 d., vyko
prelato laidotuvės. Iš ryto misijos
baž  nyčioje tikintieji galėjo su prelatu
atsisveikinti, prieidami prie atviro
kars to. Apeigos prasidėjo iškilmingo -
mis šv. Mišiomis. Jas atnašavo prela-
to buvęs Gary, IN vyskupijos vysku-
pas Dale J. Melczek, asistuojamas
pre  lato Edmundo Putrimo ir trijų jė -
zuitų kunigų – tėvų Antano Saulai -
čio, Algirdo Palioko ir Antano Gra žu -
lio. Pirmasis žodžio liturgijos skai ti -
nys buvo vykusiai parinktas iš Ko he -
leto knygos (3,1–8): ,,Viskam yra me -
tas... Laikas gimti ir laikas mirti, lai -
kas sodinti ir laikas rauti, kas pa so-
dinta.” Taip buvo at kreip tas klau -
sytojų dėmesys, kad Vieš pats prela-
tui tik rai nepasigailėjo ilgo am-
žiaus – jis mi rė eidamas 102-uosius
gyvenimo me tus. Kadangi Koheletas
buvo lai komas garsiu ir išmintingu
paskaiti nin   ku, ne vienas pagalvo-
jome, kad tai buvo taikoma mirusia-
jam.

Evangelija buvo parinkta pagal
šv. Joną (14,1–6): ,,Aš esu kelias, tiesa
ir gyvenimas.” O turiningame pa -
moks   le tėvas Paliokas apbūdino pre -

lato Urbono pamėgtą pagrindinį jo
gy venimo kelrodį ,,Dievui ir Tėvy -
nei”. Per Mišias galingai giedojo mi-
 si jos choras, prisidedant ir solistams,
visiems   kartu giedant  maldai užde-
gančias giesmes ,,Ave Maria”, ,,Vieš -
pats pakrantėj stovėjo”, užbaigiant
su ,,Parveski, Viešpatie”, su vi sų
mėgs tamu priegiesmiu ,,Težydi vė lei
Lietuva, kaip Tavo slėnių lelija, te -
būna vėl namuos ramu.”

Po Mišių dauguma dalyvių pre -
lato kūną palydėjo į Šv. Kazimiero lie -
tuvių katalikų kapines, kai kurių va -
dinamas lietuviškuoju panteonu, kur
nuo 1903 m. yra palaidota netoli
70,000 mirusiųjų. Prie duobės buvo
su   giedota ,,Marija, Marija” ir Lie tu -
vos himnas. Po to sugrįžome į Pasau -
lio lietuvių centrą, kur Ritos Riškie -
nės vardo salėje dalyviai buvo pavai -
šin ti gardžiais pietumis. Niekas  ne -
skubėjo, šnekučiavosi, pro langus
ma   ty  dami ir džiaugdamiesi gražia
pa va sario diena.

Susipažinau su prelatu Urbonu
prieš kokius penkiolika metų, kai
tuo  metinis Pal. Jurgio Matulaičio
mi sijos kapelionas kun. Pa liokas
mane pasiuntė važiuoti į Šv. Kazi mie -
ro parapiją Gary, IN , ku rioje jau nuo
1954 m. vikaru, o nuo 1966 m. – kle-
bonu šiaurės vakarų Indiana valstijo-
je išsibarsčiusiems lietuvimas kata-
likams tarnavo jos kle bonas prelatas
Ignas Urbonas. Ten turėjau susipa -
žin ti su prelatu ir ap žiūrėti jau nebe-

naudojamą ir uždarytą jo bažnyčią.
Norėdamas  įvertinti galimus išsau -
go ti bažnytinius reikme nis, keliauti
pasikvie čiau architektą Kęstutį Je -
čių.

Prelatas mus sutiko labai šiltai,
aprodė bažnyčią, nuvežė į gretimą
Merrillville miestelį pietums ir pa pa -
sakojo apie liūdną jo parapijos padė -
tį. Sunkūs ir nedėkingi jam buvo pas-
kutiniai parapijos gyvavimo metai,
kai Gary miesto centrinę dalį užėmė
juodieji, o dauguma  parapijiečių iš-
si kė lė  gyventi į saugesnius priemies -
čius. Gyvenimas ten darėsi vis pavo-
jingesnis. Buvo apiplėštas vienuoly-
nas, o po to ir pati klebonija. Vysku -
pas visa tai matė ir nutarė parapiją
už daryti. Susidaręs parapijos gelbėji-
mo komitetas po ilgų svarstymų irgi
priėjo prie išvados, kad parapiją  iš -
gelbėti nebus įmanoma. Ji buvo užda -
ryta 1998 m.

Apie tą sunkią prelato padėtį pa -
pasakojome mūsų kapelionui, kuris
tuojau pasiūlė kviesti prelatą  apsigy -
 venti Lemont misijoje. Misijos tary-
bai vienbalsiai pritarus, prelatas Ur -
bonas pasiūlymą priėmė, paliko  pa -
vojingąjį Gary rajoną ir apsigyve no
Lemont. Čia jį su entuziazmu pri ėmė
visi misijos parapijiečiai. Misi jos ta -
ryba jam čia įrengė nedidelį, bet jau -
kų butelį, prisišliejusį  prie čia pat
esan čios zakristijos. Čia ypatingai
daug prisidėjo jau amžinybėn išėjęs
misijos tarybos narys Danie lius Liu -

tikas. Lyg ir atsilygindamas už naują
vietą, prelatas misijai pasiūlė savo
buvusios  bažnyčios Gary dailininko
Adol fo Valeškos langų vitražus ir
varpą.

Nors nebuvo pasirašyta jokia su -
tartis, prelatas visa savo energija tuo-
jau prisijungė prie pastoracinio misi-
jos darbo, tuo labai padėdamas kape-
lionui Paliokui ir tuo pačiu  įsilieda -
mas į kasdieninį parapijiečių gyveni -
mą. Prelatas Ignas mėgo žmones, no -
riai su jais bendravo, su kiekvienu
sutiktu mielai dalindavosi savo aukš-
to intelekto žiniomis ir ilgo gyveni-
mo patirtimi.

Atšventęs kelis savo ilgo amžiaus
ir kunigystės jubiliejus, prelatas Ur -
bonas, raginamas rašytojos Julijos
Šva baitės-Gylienės, pradėjo rašyti sa -
vo prisiminimus ir per kelis metus
juos užbaigė. 2006 m. išėjo puiki ir ne -
pa prastai atvirai parašyta knyga ,,Il -
ga mano kelionė”. Knygoje jis labai
vaizdingai  aprašė istorinių  asmeny-
bių ir įvykių detales, kurių retas mū -
sų būtų sutikęs  ar išgyvenęs.

Ne kartą ir man teko klausytis
prelato minčių įvairiausiomis te mo -
mis, pradedant religija, teologija, is -
torija ir baigiant politika. Pokalbiuo -
se su prelatu Ignu aš daugiausiai
klau  sydavau, nes ži no jau, kad kiek -
vie na su juo pra leista  minutė pra-
plės mano akiratį daug la biau, negu
aš jam galėjau duoti. Savo plataus
išsi la vinimo ir aukšto rango jis  nie-
kada  ne sistengė rodyti, todėl ir aš
jausda vausi taip, lyg kalbėčiau su vy -
resniu savo broliu, nes nors mus ir
sky rė keliolikos metų skirtumas, ži-
nojau, kad mano vyresni broliai am-
žiumi bu vo vyresni ir už patį pre latą.
O jis ir aš – abu buvome užaugę sep-
tynių vaikų šeimoje. Tik jis buvo
tikras dzū kas, o aš save  laikau esant
aukštaičiu.

Prelatas I. Urbonas 
išėjo pas Viešpatį
ALEKSAS VITKUS



Romualdo Povilaičio sukurtą gražų
gintaro ir vario kūrinį, vaizduojantį
kryžių, Švč. M. Marijos Gi mimo baž-
nyčią, vitražą su šiai progai pritaiky-
tu įrašu.  

Prieš baigiantis popietei žodį
taręs pre latas pasidžiaugė tokiu
gražiu jo pagerbimu, padėkojo vi-
siems jo ren  gėjams ir dalyviams.  Jis

labai džiau gėsi, kad į renginį net iš
tolimų vietovių kaip Waukegan, Na-
perville, Mundelein ir kitų apylinkių
atvyko jo šeimos nariai – seserys Bro-
nė ir Aldona, jų vyrai, vai kai su šei-
momis.  

Pasibaigus pagerbimo pietums,
dalyviai neskubėjo skirstytis, to liau
bendravo vieni su kitais.
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TelkiNiai

Šv. Juozapo parapijos choras (vadovas muzikas Jonas Beinorius), visuomet atlikęs
Vasario 16-osios meninę programą, 2010 metai.

Sekmadienį, balandžio 29 d., Švč.
Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapija savo buvusiam klebonui

prelatui Jo nui Kuzinskui jo kunigys-
tės 60 metų jubiliejaus proga suruošė
pagerbimą. Iškilmės prasidėjo šv. Mi-
šiomis, ku rias atnašavo pats prel.
Kuzinskas. Kartu su juo koncelebra-
vo parapijos ad mi nistratorius kuni-
gas Jaunius Kelp šas.  Diakonas Vitas
Paškauskas skai tė Evangeliją. Labai
gražiai giedojo parapijos choras, va-
dovaujamas Jū ra tės Lukminienės.

Po šv. Mišių žmonės, išėję iš
bažnyčios, sveikinosi po melsvu ir
saulėtu dangumi, pamažu ėjo į para-
pijos salę, ku ri, skoningai papuošta,
kėlė visų dalyvių šventinę nuotaiką.
Ant stalų vyravo bažnyti nės spalvos
– baltos medžiaginės stal tiesės ir
geltonos servetėlės. Prie puošnumo
prisi dėjo gyvos gė lės.

Svečiams užpil džius salę, atvyko
prel. Kuzinskas. Vi  si jį pagerbė atsis-
tojimu ir plojimais. Kun. Kelpšas
pakvietė sugiedoti kelis posmelius
,,Ilgiausių metų”, taip pat ,,Die vo pa-
laimos metų”. Sugiedojus ,,valio”,
svečiai pakėlė šampano taures.

Toliau vyko meninė programa,
kurią atliko parapijos choras. Tarp
dainų, eilėraščius deklamavo Aldona
Krištolaitienė ir Apolonija Ste po na -
 vičienė. Šiltus svei ki nimo žodžius
tarusi Aldona sakė, kad chorui yra
garbė pristatyti šią programą, skir tą
mylimam klebonui. Ji perskai tė šiai
progai pritaikytą eilėraštį apie 60
metų, 60 kartų ir 60 pavasarių.

Po programos vyko vaišės, bu-
vome vaišinami šiltais pietumis.
Prieš valgį prel. Kuzinskas sukalbėjo
mal  dą. Maistą išnešiojo parapijos
talkininkės. Svečiams besivaišinant,
prelatas ėjo per salę, sveikindamasis
su svečiais – su parapijiečiais ir iš
kitų parapijų atvykusiais.

Šventės proga sulaukta sveikini -

mų. Bronė Bara kaus kienė, viena iš
šios šventės ruošėjų, pristatė Arvydą
Bagdoną, kuris perskaitė du sveiki-
nimus, gautus iš Lie tuvos. Vienas
sveikinimas atsiųstas kunigo Rimvy-
do Adomavičiaus, kitas – nuo kunigo
Remigijaus Montsvilo. Abu šiltai ir
kūrybingai pa sveikino savo kolegą.

Žodžiu pasveikinęs kun. Kelpšas,
šiltai ir draugiškai įvertino prelato
išmintį, jo asmenybę ir talką. Po pie-
tės metu kunigas sykiais vis įpinda-
vo malonaus humoro, taip pakelda-
mas svečių nuotaiką. Žodžiu prelatą
pasveikino Viktoras Kelmelis, Švč.
M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo pa-
rapijos at sto vas, prisimindamas lai-
kus, kai prela tas jo parapijoje ėjo kle-
bono pareigas. Pre l. Kuzinską taip
pat sveikino Angelė Leš činskienė,
Juozas Polikaitis, Michael Banky ir
Antanas Paužuolis.

Parapijos choras vėl sustojo dai -
nuoti – šį kartą atsistojo netoli prela-
to. Kartu su juo padainavo prel.
Kuzinsko mėgstamą dainą, ,,Hello
Dolly”. Prelatas padai na vo ir solo –
su energija ir jausmu.

Jubiliejaus proga rengėjai nuo
parapijiečių įtei kė prelatui dovaną –

Trumpa buvo ta 1918-ųjų laisvė.
Lietuvą netruko okupuoti jos
kaimynai iš Rytų ir Vakarų.

Waterbury pirmieji emigrantai
brangią Nepriklausomybės šventę
iškilmingai švęsdavo Šv. Juozapo
parapijos auditorijoje – su minėji-
mais ir programomis, vadovaujant
ugningai asmenybei a. a. kompozito-
riui, muzikui Alek sandrui Aleksiui,
veikliam dr. M. Colney. Po Antrojo

pasaulinio karo atvy kę čia radome
gyvą lietuvišką veiklą, tikrą lietuvy-
bės židinį, kuris tais laikais pirmavo
po Čikagos.

Lietuvybės veikla Wa terbury, CT
po Antrojo pasaulinio ka ro įsikūru-
sių tautiečių dėka dar labiau su-
stiprėjo. Dr. P. Vileišio,  A. Čampės, V.
Vait kaus, a. a. Saulaičių, J. Valaičio,
M. Kleinaičio, A. Matonio, D. Venc -
laus kaitės, Dūdos, A. Bulotienės, dr.

Marquette�Park,�Chicago

VIDA SAKEVIČIŪTĖ

Atšvęstas ypatingas jubiliejus

Renginio komitetas su sukaktuvininku prel. Jonu Kuzinsku viduryje.

Waterbury,�CT

Mūsų atgautos laisvės nuo svetimųjų vergijos diena
V. Šmulkščio pastangų dėka sukles-
tėjo kul tūrinė ir visuomeninė lietu-
vybės veik la, į ją įsitraukė daug talki-
ninkų (tarp jų – J. Brazauskas, Ant.
Ku dirka, A. Vaišnys, K. Urbšaitis).

Laikai keičiasi. Vyresnieji iš ke -
lia vo Amžinybėn, jaunimas, o jo būta
tikrai daug, baigęs mokslus, išsi-
sklaidė po plačią JAV. Nepaisant to,
mūsų tautos Ne priklausomybės šven-
tė – Vasario 16-oji – buvo, yra ir bus
švenčiama kiek vie nais metais.

Praeityje Vasario 16-sios minėji -
mus rengdavo Amerikos lietuvių
tarybos ir Waterbury LB apylinkės
valdybos kartu. Bet nebelikus pirm-
ta kų, dabar Vasario 16-sios minėji-
mus perėmė rengti darbinga Water-
bury 7-oji Vyčių kuopa, vadovaujama
energingo pirmininko Lino Balsio.

Tą dieną 10 val. ryto prie Savival -
dybės rūmų Waterbury iškeliama
mūsų trispalvė, dalyvaujant miesto
merui, Kongreso na riams, senato-
riams, policijai ir ugniagesiams.
Programa toliau tęsiama rūmuose –
sukalbama invokacija, sakomos kal-
bos, sveikinimai. Šiais metais pris-

tatyta garbingo amžiaus sulauku si
100-tė, dar gana stipri, gera daini nin-
kė, Vyčių 7 kuopos veikli narė, Ka -
talikių moterų sąjungos Waterbu ry
43 kuopos buvusi ilgametė iždinin kė
Anna Rutkauskas. Po oficialios da-
lies vyksta vaišės. 

Jei Vasario 16-oji išpuola darbo
savaitės metu, vėliavos pakėlimas ir
iškilmės vyksta prie Savivaldybės rū -
mų. O pagrindinė šventė – jau sek-
madieniais bažnyčioje su atnašauja -
momis šv. Mišiomis buvusio Šv. Juo-
zapo parapijos klebono pensininko
kun. Pranciš kaus Karvelio. Po to
vyksta mi nėjimas Šv. Juozapo para-
pijos centre – koplyčios svetainėje.
Šiais me tais visa tai buvo atlikta
miesto Savi valdybės rūmuose.

Mūsų brolių ir sesių pralietu
krauju ir prakaito lašais nugalėję
okupantų vergiją įžengėme į savosios
tautos nepriklausomybę. Tik duok,
Die ve, išminties ir taikos saviesiems
bendrauti darniai, vieningai tautos
labui ir gerovei.

Waterbury korespondentė

Bendra daina su Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos choru.   
Audros Zakarauskas nuotr.                                                           
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Gražią saulėtą sekmadienio
popietę, gegužės 13 d., Detroit
Dievo Ap vaizdos parapijos pa-

rapijiečiai susi rin  ko pagerbti ma-
mytes ir močiutes.  Pradėjome su šv.
Mišiomis, kurias at na šavo klebonas
kun. Gintaras Joni kas. Mišių metu
giedojo Vida Peko rie nė, vargonavo
Rita Giedraitienė. Po Komunijos
Aleksas Mitrius fortepijonu paskam-
bino Motinos dienos progai savo su-
kurtą dainą. Pamoksle kun. Gintaras
kalbėjo apie motinų – že miš kų ir dan-
gaus motinos Marijos, įtaką mūsų

gyvenimuose. Mišios baigtos su Ma-
rijos litanija.

Mišioms pasibaigus, visi susirin -
ko Kultūros centro salėje. Susėdo šei -
momis – kartu vaikai, tėvai ir sene-
liai. Stalai buvo papuošti spalvin-
gomis stal tiesėmis ir gražiais pava-
sario žie dais. Popietę pradėjo parapi-
jos pas toracinės tarybos pirmininkė
Ra sa Karvelienė, pasveikinusi visas
ma mas ir močiutes. Ji pristatė ,,Žibu-
rio” li tuanistinės mokyklos moki-
nius, ku rie atliko trumpą programė-
lę: vieni dai  navo, kiti pagrojo. Vaikus

Š. m. gegužės 12–13 dienomis Los
Angeles Šv. Kazimiero parapijoje įvy -
ko dvi gražios šventės. Šeštadienį Šv.
Kazimiero lituanistinėje mokykloje
su rengta Motinos dienos šventė, o
sek madienį daugelis parapijiečių
rin kosi į susitikimą su Šiaulių vys-
kupu Eugenijumi Bartuliu. Pasida-
linsiu nuostabiomis akimirkomis iš
to sa vait galio.

Šeštadienio rytą su puikia nuo-
tai ka į mokyklą rinkosi mokiniai,
mo kytojai, tėveliai, močiutės ir sve-
čiai. Plakatas visus kvietė 12 val.
rinktis į Motinos dienos šventę. Su-
kalbėjus rytinę maldą, pakėlus Lietu-
vos vėliavą, sugiedojus JAV ir Lie tu-
vos himnus, mokyklos direktorė Ma-
rytė Newsom pristatė šeštadie nio
svečius – Šiaulių vyskupą Eu genijų
Bartulį, viešnias iš Vilniaus univer-
siteto – Meilutę Ramonienę ir Kris-
tiną Bulbukienę. Svečiai lankėsi kla-
sėse, bendravo su mokiniais, mo ky -
tojais, tėveliais.

Motinos dienos šventę pradėjo
mokyklos direktorė Marytė. Po to vi -
si grožėjosi mamyčių jaunystės nuo-
traukų videomontažu, kurį paruošė
mokytoja Kristina. Mažieji kiškiai,

6–10 klasių mokiniai deklamavo eilė -
raščius mamoms, o vaikų darželis,
1–3 kl. mokiniai dainavo daineles.
Juos ruošė mokytojos Ringailė, Rai -
monda, Aušra, Evelina, Reda, Sigita,
Felė, Vėjūnė, Žydra ir Živilė. Visus
linksmino fleitistų (,,blockfluid”) gru-
pelė ir or kest rėlis su mokytoja Kris-
tina. O 4 ir 5 kl. mokiniai, kuriuos

Detroit,�MI

VITALIJA VIRBUKIENĖ

Motinos dienos šventė

Los�Angeles,�CA

Nuostabus savaitgalis Šv. Kazimiero parapijoje
ruošė mokytojos Rūta ir Vitalija, sa-
vo rašinių mintimis prisiminė tė-
čius. Visi vaikučiai sa vo mamoms pa-
dovanojo po gėlytės žie  dą. Programos
pabaigoje tėvų ko miteto pirmininkas
Augis Gedgau das pasveikino mamas
ir pakvietė visus pasivaišinti.

Šventėje dalyvavo Šiaulių vysk.
Bartulis, LR garbės konsulė Los An-

geles Daiva Čekanauskaitė-Navar -
rette, Šv. Kazimiero parapijos kle-
bonas Tomas Karanauskas, svečias iš
Lietuvos kunigas Artūras Kazlaus -
kas, viešnios Ramonienė ir Bulbukie-
nė iš Vilniaus universiteto.

* * *
O gražų Motinos dienos sekma-

dienio rytą Šv. Kazimiero parapijos
žmonės rinkosi į bažnyčią šv. Mi -
šioms. Tą rytą Mišias atnašavo vysk.
Bar tulis, parapijos klebonas Kara -
naus kas, kun. Kazlauskas ir sve čias
Christopher Collins, SJ.

Mišios prasidėjo vaikų procesija
link Mergelės Marijos altoriaus. Ve -
dantysis nešė gėlių vainiką, kurį už -
dėjo ant Marijos statulos galvos. Visi
vaikai nešė po rožę. Kunigo Artūro
ve dami sukalbėjome Marijos litaniją.
Savo pamoksle vyskupas kalbėjo apie
mūsų visų gyvas mamas, ir mamas,
išėjusias anapilin. Skaitinius skaitė
Juozas Pupius, psalmes giedojo An ta -
nas Polikaitis, Mišioms patarnavo
Pau la ir Laura van der Sluys. Kaip
vi sada, giesmes giedojo bažnyčios
cho ras, vadovaujamas Viktoro Ralio.
Po Mišių vyskupas ir kunigai kiek-
vienai mamai pado va nojo po rožę. 

Nukelta į 9 psl.

,,Žiburio” lit. m-los jaunieji mokinukai.                                                 Juozo Vaičiūno nuotr.

pasirodymui paruošė dainavimo mo-
kytojos Simona Gavrilenko ir Ina
Hudson. Toliau gražiai tris tautinius
šokius pa šoko Detroit studentų tau-
tinių šokių grupė ,,Šalti nis” su mo-
kytoja Svaja Mikulionyte. Bu vo pro-
ga visiems pamatyti dalelę prog ra -
mos, kuri bus pristatyta šią vasarą
per XIV Lietuvių tautinių šokių
šventę Boston mieste.

Po programos kun. Gintaras bu -
vo pakviestas sukalbėti maldą prieš
valgį. Visi, gerokai išalkę, skaniai
val gė šeimininkės Reginos Green -

halgh paruoštus valgius. Buvo ir il -
gas stalas, nukrautas gardžių tortų ir
saldumy nų. Pagal mūsų parapijos
naują tradiciją, pas veikinome visus
gegužės mė nesį gi musius arba šven-
čiančius su tuoktuvių jubiliejus. Šau-
ni grupė ju biliatų susirinko salės
priekyje. Su sirinku sieji stipriais bal-
sais sudainavo jiems ,,Ilgiausių me-
tų”.

Parapijiečiai dar pasėdėjo, pasi -
kalbėjo, pabendravo, kol atėjo laikas
išsiskirstyti į namus.

r.k.

Susitikimo su vysk. Eugenijumi Bartuliu akimirka.                       Antano Polikaičio nuotr.

Dainuoja ,,Žiburio” lituanistinės mokyklos mokiniai.

Detroit studentų tautinių šokių grupė ,,Šaltinis”.
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Lietuvos istorijos tyrinėtojai jau
gali susipažinti su žymaus Lietuvos
diplomato, lietuvių ir švedų rašytojo
Igno Šeiniaus (tikroji pavardė – Jur -
kūnas) archyviniais dokumentais,
kurie 2011 m. iš Švedijos grįžo į Lie -
tuvą.

Lietuvos centrinis valstybės ar-
chyvas (LVCA), tarpininkaujant Lie-
tuvos Respublikos užsienio reikalų
minis te rijai ir suderinus su I. Šei-
niaus šei mos nariais, iš Švedijos na-
cionalinio archyvo perėmė I. Šei-
niaus diploma ti nės, politinės ir vi-
suomeninės veiklos dokumentus. Do-
kumentai buvo saugomi depozito
teisėmis.

Sutvarkytame Šeiniaus fonde Nr.
675 saugomi dokumentai apie I. Šei -
niaus diplomatinę veiklą tarpu kariu
Lietuvos atstovybėse Suomi joje ir
Šve dijoje, taip pat dokumentai apie
visuomeninę, publicistinę veiklą Lie -
tuvoje ir Skandinavijos valstybėse,
in formacijos apie Lietuvą, jos istori-
ją ir žmones platinimą Švedijos spau-
doje, bendradarbiavimą su Lie tuvių-
švedų draugija Stokholme, Lie tuvos
ir Skandinavijos valstybių eko no -
minių ir kultūrinių ryšių plėtojimą.

I. Šeiniaus veiklą einant Lietu -
vos atstovo Skandinavijos valstybėse
pareigas sovietinės okupacijos me -
tais liudija jo rašytos pro memorijos
„Iš Stokholmo padangės”, susira -
šinėjimo su Lietuvos diplomatinės

tarnybos nariais dokumentai. Juose
at siskleidžia Skandinavijos valsty-
bių vidaus ir užsienio politika, po žiū -
ris į okupuotas Baltijos valstybes,
Šei niaus veikla organizuojant pa gal -
bą pabėgėliams iš Baltijos valstybių.

Šeiniaus fonde saugomos Lie tu -
vos valstybingumo istorijai ypač
svar bios 1917 m. politinių lietuvių
konferencijų Stokholme ir Berne re -
zoliucijos, taip pat I. Šeiniaus asmens
dokumentai, jo straipsniai kultūros
ir politikos temomis, susirašinėjimo
su lietuvių išeivijos ir užsienio vals -
tybių veikėjais, organizacijomis, lei-
dinių redakcijomis veiklos, kūrinių
spausdinimo klausimais dokumen-
tai.

LCVA Rašytinių dokumentų
skaitykloje (O. Milašiaus g. 21, Vil -
nius) pristatoma archyve sau gomų
dokumentų apie I. Šeinių paroda. Pa -
rodoje rodomi dokumentai iš Igno
Šeiniaus, Užsienio reikalų mi nis te ri -
jos, Lietuvos Respublikos Mi nistrų
ka bineto, Kauno „Saulės” mergaičių
mokytojų seminarijos, Lietuvių-šve -
dų draugijos, Lietuvos Raudonojo
Kry žiaus draugijos, Lie tuvos pasiun-
tinybės Washington, DC fondų.

Parodą parengė Informacijos ir
ap skaitos bei Fotodokumentų sky -
riai.

Centrinio valstybės
archyvo informacija

I. Šeiniaus archyvą 2011 m. premjerui Andriui Kubiliui perdavė Švedijos ministras
pirmininkas Fredrik Reinfeldt, archyvo perdavimo ceremonijoje dalyvavo I. Šei -
niaus anūkas Ignas Šeinius (nuotr.), žiniasklaidos įmonės „Millenium Media Group
AB” prezidentas.                                                                                           E. Vickūno nuotr.

Birželio 1 d. Lietuvos sostinėje
prasidėjo XVI Vilniaus festivalis. Pa-
sak jo meno vadovo Gintauto Kėvišo,
festivalį šiemet pradėjo naujovė – pir-
mąkart jame viešės šokio trupė iš
JAV „Ailey II”. Tai – New York šiuo-
laikinio šokio trupė, pradėjusi gy-
vuoti 1974 m. kaip garsiojo Alvin
Ailey nuolatinis ansamblis, į kurį
buvo suburti talen tingiausi jaunieji
šokėjai iš „Ailey” mokyklos. Trupės į
Vilnių atvežė įspūdingą JAV šiuo-
laikinio šokio panoramą – buvo atlik-
ti 2011, 2008 ir 1960 m. sukurti šokio
spektakliai.

Trupės įkūrėjas Ailey (1931–
1989) – legendinis afroamerikiečių
šokėjas ir choreografas, kartais vadi-
namas mo dernaus šokio revoliucio-
nieriumi XX a. choreografijoje. Jis
gimė Rogers, TX. JAV pietuose pra-
leistos vaikystės prisiminimai vėliau
atsispindėjo daugelyje jo kūrinių.
1958 m. jis įsteigė „Alvin Ailey Ame-
rican Dance Theater”: pirmas trupės

pasirodymas prilygo spro gimui – di-
džiojoje scenoje žiūrovai išvydo afro-
amerikietiško šokio ir muzikos šėls-
mą. Tuomet susiformavo A. Ailey
kūrybos stilius: į emocionalų ir di na -
mišką vyksmą jis supynė modernaus
ir klasikinio, džiazo ir afrikietiško
šokio elementus, siekė šiuolaikinį
Amerikos šokį praturtinti unikaliu
afroamerikie tiškos kultūros paveldu.
Tiesa, jis ven gė etnografiškumo ir
didžiavosi, kad pavyko suburti talen-
tingą, entu ziaz mu trykštančią trupę
iš įvairių tautų ir ra sių šokėjų. Per
daugelį metų šokio teat ras tapo viena
garsiausių trupių tiek JAV, tiek
visame pasaulyje. 1969 m. A. Ailey
įsteigė „Alvin Ailey American Dan ce
Center” (šiuo metu – „Ailey” mo kyk-
la), o 1974 m. – „Alvin Ailey Re per-
tory Ensemble” (dabar – „Ailey II”).
Jis buvo edukacinių meno popu-
liarinimo visuomenėje programų
pradi nin kas.

„Ailey II” dabar yra viena popu-
liariausių JAV trupių, sulydžiusi ge -
riausių jaunų šalies šokėjų įkarštį ir
talentingų choreografų (Alvin Ailey,
Talley Beatty, Donald Byrdo, Ulysses
Dove, George Faison, Judit Jamison,
Lar Lubovitch, Robert Battle, Kyle
Abraham, Thang Dao ir kt.) kūry-
bines vizijas.

Trupės nariai turi retą galimybę

tobulėti ir semtis neįkainojamos
patirties šokdami įvairiuose spek-
takliuose. Taip pat jie vykdo švie-
čiamąją misiją lankydamiesi mokyk-
lose bei universi tetuose. Daugelis
„Ailey II” narių tapo puikiais šokė-
jais, mokytojais, repetitoriais, chore-
ografais kitose trupėse, Brodway
teatruose ar įvairiose ugdymo įstai-
gose. Apie „Ailey II” „The New York
Times” rašė: „Visa trupė nuostabi.
Ateitis neabejotinai priklauso jai”.

Vilniaus festivalyje „Ailey II”
šoks tris vienaveiksmius baletus:
„Refe ren ”e Point”, „Echoes” ir „Re-
velations”. „Reference Point” („Ats-
pirties taškas”) – 2011 m. naujojo tru-
pės meno vadovo, choreografo T.
Powell sukurta klasi kinį baletą,
džiazą ir šiuolaikinį šokį jungianti
kompozicija pagal M. Mo rales mu-
ziką. Ansamblio pasirodymas su-
skirstytas į penkias dalis, ku riose pi-
nasi šokio energija ir stiprybė, sub-
tilumas ir trapumas. 

„Echoes” („Aidai”) – tai choreog -
rafo T. Dao gyvenimo Vietname ir
emigracijos į Ameriką prisiminimai,
svajonės, jo siekiamybė peržengti
asme ninę patirtį. Kompozitoriaus E.
Boss muzika iš 2003 m. režisieriaus
G. Sal vatore filmo „Io Non Ho Paura”
(„Aš ne bijau”). 

1960 m. pastatytame, jau legenda
tapusiame spektaklyje „Revelations”
(„Apsireiš ki mai”) A. Ailey tarsi atsi -
liepė į savo kraujo šauksmą prisi-
min da mas tėvus ir protėvius iš Te-
xas. Su siliejant šokiui su spiričiue-
lais, gos pe lais, religiniais bliuzais,
pasakojama afroamerikiečių vergo-
vės ir išsivadavimo istorija. Choreog-
rafas yra sakęs, kad vienas didžiau-
sių Amerikos turtų – tai afroame-
rikiečių kultūrinis paveldas – kartais
skaudus, kartais džiaug s mingas, bet
visuomet kupinas vilčių. Šis spektak-
lis – tai pagarbos tam paveldui ir A.
Ailey talentui ženklas.

Vilniaus festivalio pradžios ren-
gi nys vyko Lietuvos nacionaliniame
operos ir baleto teatre. Trupės „Ai-
ley II” pasirodymą Vilniaus festivaly-
je re mia JAV ambasada Lietuvoje.

Daugiau apie šį ir kitus Vilniaus
festivalio renginius rasite tinklalapy-
je www.vilniusfestival.lt

VF informacija

Vilniaus festivalį pradėjo 
šiuolaikinio šokio trupė iš JAV 

Alvin Ailey 1960 m. pastatytas spektaklis „Revelations” („Apsireiš ki mai”)  jau tapo
le genda.                                                                                           www.glogster.com nuotr. 

Sekmadienį, birželio 3 d., šv. Mišių metų Dievo Apvaizdos pa rapijoje, Southfield
Michigan buvo paminėti šių metų gimnazi ją baigiantys abiturientai. Nuotraukoje
(iš kairės): brolis Lukas Laniauskas, SJ, Aleksas Matvekas, Audrius Matvekas, Saulė
Tamkutė, Mikas Giedraitis ir klebonas Gintaras Jonikas.        Kęstučio Šontos nuotr.

Sutvarkytas Lietuvos diplomato
Igno Šeiniaus fondas
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lieTUVOs iR PasaUliO NaUJieNOs

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

JAV Kongreso narių patarėjai lankėsi Kaune 

JAV gynybos sekretoriaus viešnagė Vietname

JAV perkelia savo laivus į Azijos regioną

Hanojus (BNS) – Vietnamo vy-
riausybė sutiko leisti vykdyti dingu-
sių be žinios JAV kariškių palaikų
paiešką trijose anksčiau draudžia-
mose teritorijose. Tai buvo susitarta
JAV gynybos sekretoriaus Leon Pa-
netta viešnagės Vietname metu, kur
jis susitiko su šalies gynybos minist-
ru Phung Quang Thanh.

Per susitikimą L. Panetta ir P. Q.
Thanh pasikeitė karo, kuris baigėsi

1975 m., metu Vietnamo ir JAV karių
pasisavintais daiktais, tarp kurių –
1966 m. žuvusio Vietnamo kariškio
dienoraštis ir 1969 m. nužudyto JAV
kariuomenės seržanto asmeniniai
laiškai. Tai pirmas toks įvykis tarp
šių šalių. L. Panetta viešnagė yra sa-
vaitę trunkančios kelionės po Aziją
dalis, kurios tikslas – paaiškinti nau-
jąją Washington karinę strategiją.

Čikagoje vyko kasmetinė „Lietuvos diena”

Vilnius (ELTA) – Nesulaukęs 63
metų amžiaus birželio 1 d. netikėtai
mirė garsus grafikas, daugybės kny-
gų meninis redaktorius ir iliustruo-
tojas Romualdas Orantas.

Dailininkas gimė 1949 m. birželio
8 d. Novosibirsko srityje. 1962–1967
m. mokėsi Kauno dailės mokykloje,
tęsė studijas Vilniaus dailės instituto
Grafikos katedroje. Nuo 1975 m. pra-
dėjo bendradarbiauti su Lietuvos lei-
dyklomis. Baigęs studijas kūrė grafi-
kos darbus, knygų iliustracijas. Dir-
bo dailininku ,,Mokslo”, ,,Vagos”, bu-
vo ilgametis Lietuvos rašytojų sąjun-
gos leidyklos dailininkas. Nuo 1984
m. ėmė dalyvauti parodose, buvo Lie-
tuvos knygos meno konkursų organi-
zatorius ir dalyvis, pelnė per 30 pre-
mijų ir diplomų respublikiniuose ir
tarptautiniuose konkursuose. Visas
R. Oranto gyvenimas ir kūryba buvo
susijusi su knyga. Jis yra iliustravęs
ir apipavidalinęs daugybę knygų.

H. Clinton lankosi Pietų Kaukaze

A. a. dailininkas R. Orantas.    ELTA nuotr.

Singapūras (BNS) – JAV vy-
riausybė iki 2020 m. didžiąją dalį sa-
vo karinio jūrų laivyno perkels į Ra-
miojo vandenyno regioną. Pajėgų re-
gione stiprinimas ir aktyvesnis bend-
radarbiavimas su šio regiono šalimis
yra išraiška ,,ilgalaikio ir apgalvoto”
siekio plėsti JAV vaidmenį jų ateičiai
svarbioje srityje.

Regione bus 6 lėktuvnešiai, Sin-
gapūre vykusiame saugumo forume
pareiškė JAV gynybos sekretorius
Leon Panetta. Šiuo metu pusė JAV
karinio jūrų laivyno laivų yra Azijos
Ramiojo vandenyno regione ir pusė –
Atlanto vandenyne. Tačiau iki 2020
m. šis santykis turėtų tapti maždaug
60:40.

Laivų permetimas yra dalis nau-
jos karinės strategijos, kurią sausį
pristatė JAV prezidentas Barack
Obama. Washington su nerimu stebi
karinį Kinijos kilimą. Ši šalis pasta-
raisiais metais ypač daug dėmesio
skyrė savo karinio jūrų laivyno ap-

ginklavimui.
Po L. Panetta pareiškimo Kinijos

naujienų agentūra ,,Xinhua” įspėjo
,,nekelti bangų” regione. Pentagono
vadovas patikino, kad JAV nenori
mesti iššūkio Kinijai. Abiem šalims
esą ,,nėra kito pasirinkimo”, kaip tik
karinis bendradarbiavimas. Kartu L.
Panetta pripažino sunkumus santy-
kiuose su Kinija. Tačiau esą yra gali-
mybių gerinti bendradarbiavimą ir
ryšius. L. Panetta pabrėžė, kad dėme-
sio sutelkimas į Aziją nereiškia, kad
siekiama suvaržyti Kiniją.

Saugumo konferencijoje dalyva-
vo daugybės Azijos šalių atstovai. Ta-
čiau Kinija į susitikimą aukšto rango
delegacijos nenusiuntė. Japonijos vy-
riausybė konferencijoje atvirai pa-
reiškė, kad Kinijos ginklavimasis yra
,,grėsmė” regionui, nes jis yra ,,ne-
skaidrus”. Australija pasveikino JAV
planą, kuris nesukels ,,nei nestabilu-
mo, nei ginklavimosi varžybų”. Kaunas (URM info) – Praėjusią

savaitę Lietuvoje svečiavęsi JAV
Kongreso narių patarėjai gegužės 23
d. lankėsi Kaune. Susitikimo metu
miesto meras Andrius Kupčinskas
svečiams pristatė Kauno istoriją, pa-
pasakojo apie šių laikų miesto pasie-
kimus ir ateities galimybes. Nemažą
pasakojimo dalį meras skyrė didžiau-
siai Baltijos šalyse „Žalgirio” arenai.
Po susitikimo JAV Kongreso narių
patarėjų delegacija turėjo progą ap-
žiūrėti areną. 

Susitikime dalyvavęs bendrovės
„Elinta” generalinis direktorius Vy-
tautas Jokužis svečiams papasakojo
apie savo vadovaujamą bendrovę,
kurios nemaža dalis produkcijos eks-
portuojama į JAV.

Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmų prezidentas Benjaminas
Žemaitis, Kauno Laisvosios ekono-

minės zonos direktorius Vytas Petru-
žis, laikinai einanti pareigas Mokslo
ir technologijų parko „Technopolis”
direktorė Ligita Valalytė ir Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Veteri-
narijos akademijos kancleris Henri-
kas Žilinskas svečiams papasakojo
apie Kaune sukauptas didžiules vers-
lo, pramonės ir mokslo galimybes. 

Viešnagės Kaune metu JAV
Kongreso narių patarėjų delegacija
taip pat užsuko į Vytauto Didžiojo
universiteto Politikos mokslų ir dip-
lomatijos fakultetą, apžiūrėjo istori-
nes miesto vietas: Kauno pilį, rotušę,
Istorinę Prezidentūrą, Perkūno na-
mus, Karo istorijos muziejų. Iš viso į
Lietuvą atvyko vienuolikos žmonių
delegacija. Gegužės 23 d. vykusio su-
sitikimo metu taip pat dalyvavo ir LR
ambasados JAV įgaliotasis ministras
Rolandas Kačinskas. 

Elizabeth II išrinkta visų laikų valdove numylėtine

JAV Kongreso narių patarėjai susitiko su Kauno meru Andriumi Kupčinsku (sėdi vidury-
je).                                                                                                                                           URM nuotr. 

Atkelta iš 1 psl.
Susirinkusius sveikino LR gene-

ralinė konsulė Čikagoje Skaistė
Aniulienė, Čikagos mero Rahm Ema-
nuel sveikinimo laišką skaitė meri-
jos tarptautinių ryšių ir protokolo
departamento direktorė Jenny Ciz-
ner. Vėliau vyko įvairialypė progra-
ma, kurioje skambėjo Maironio eilės
lietuvių ir anglų kalbomis, pasirodė
Kęstutis Stančiauskas su grupe
„Streetdancer”, lietuvių liaudies šo-
kių kolektyvas „Suktinis” (vad. Gied-
rė Elekšytė), pramoginių šokių gru-
pės „Dance Duo” (vad. Sandra Krum-
horn, Estera Lisauskienė) bei „Egle’s
Danceworld” (vad. Eglė Kliknaitė),
vaikų šokio teatras „Pasaka” (vad.
Rūta Mičiulienė), vaikų estrados stu-

dija „Tu ir aš” (vad. Loreta Janulevi-
čiūtė), šokėja Lina Bulovaitė. Daina-
vo vokalistai Loreta Janulevičiūtė,
Algirdas Motuza, Agnė Giedraitytė ir
Elena Mičiulis. 

Po kultūrinės programos vyko
mados šou, kurio metu pristatytos
„Sraigės”, „Artcity24” ir dizainerės
Valerijos Čelkienės drabužių bei ak-
sesuarų kolekcijos.

Renginį parėmė LR Užsienio rei-
kalų ministerija. Organizuojant fes-
tivalį ir jo metu konsulatui talkino
Šiaurės Amerikos lietuvių studentų
sąjungos (ŠALSS) nariai. Kiti rėmė-
jai: „Atlantic Express”, „Goodwill Fi-
nancial”, „HMD Trucking”, „Mary
Kay” ir „SolidBuild”.

Netekome dailininko R. Oranto
Jerevanas (BNS) – JAV valsty-

bės sekretorė Hillary Clinton kelionę
po Pietų Kaukazą pradėjo apsilan-
kymu Armėnijoje. Šiuo metu taikos
susitarimui tarp Armėnijos ir Azer-
baidžano yra iškilusi grėsmė.

Pastaraisiais mėnesiais abi šalys
stiprina savo pajėgas ir atsisako de-
rėtis. Dvi buvusios sovietinės res-
publikos 1990 m. dalyvavo kruvina-
me kare dėl konfliktinio Kalnų Kara-
bacho regiono. Tikimasi, kad H. Clin-
ton sumažins įtampą tarp dviejų
valstybių. Regionas yra priklauso-

mas nuo JAV paramos, todėl Wa-
shington turi daug įtakos, teigia ko-
respondentas.

Konfliktas tarp Armėnijos ir
Azerbaidžano kilo žlugus Sovietų Są-
jungai, kurio metu iki kovų nutrau-
kimo paskelbimo 1994 m. žuvo ma-
žiausiai 30,000 žmonių. Be kita ko,
žmogaus teisių grupės nori, kad H.
Clinton atkreiptų dėmesį į žmogaus
teisių pažeidimus regione. Iš Armė-
nijos H. Clinton vyks į Gruziją, vė-
liau – į Azerbaidžaną.

Londonas (BNS) – Didžiosios
Britanijos karalienė Elizabeth II,
švenčianti deimantinį 60 metų karū-
navimo jubiliejų, išrinkta šauniausia
visų laikų šalies valdove, rodo gy-
ventojų apklausos. Antra labiausiai
mėgstamų monarchų sąraše yra ka-
ralienė Viktoria, trečioje vietoje –
Elizabeth I. Henrikas VIII ir Henri-

kas V populiarumu moterų nepra-
lenkė.

Tokius rezultatus atskleidė britų
dienraščio ,,The Sunday Telegraph”
užsakymu ICM atlikta gyventojų ap-
klausa. Apklausos duomenys rodo,
kad 55 proc. gyventojų mano, jog Di-
džioji Britanija visada išliks monar-
chija. Tik 28 proc. britų sako nenu-
stebsiantys, jei vieną dieną šalis taps
respublika.

Visuomenė įsitikinusi dėl įpėdi-
nio. Daugiau nei pusė apklaustųjų ti-
ki, jog Velso princas Charles perims
sostą iš motinos. 35 proc. britų linkę
manyti, jog karūna iš karto atiteks
Cambridge kunigaikščiui princui
William.

Už karalienės Elizabeth  II popu-
liarumą pasisakė 35 proc. gyventojų.
Kas ketvirtas britas mano, kad visų
laikų šauniausia valdovė vis dėlto
yra karalienė Viktoria. Apie karalie-
nę Elizabeth  I šitaip galvoja 15 proc.
apklaustųjų.

Karalienė Elizabeth II švenčia 60 metų ka-
rūnavimo jubiliejų.  EPA nuotr.



Pagal Dievo kūrybos planą tėvas
ir motina vaikų ugdyme užima
tokią svarbią vietą, kad niekas

ir niekada negali pakeisti jų išmintin-
gos meilės vaikams, nes jos kamienu
iš Šventojo Rašto šaknų sruvena visa-
pusiško gyvenimo syvai. Jei kuris iš
sutuoktinių stokoja artimesnio san-
tykio su Dievu arba jo išvis neturi,
tada jo tapatybė sužeista puikybės,
trukdančios savo tikrąjį „aš” vertinti
malonės požiūriu. Tada žmoguje įsi-
kerojęs savanaudiškumas sako: „Tu,
šeimos tėve, ir šiaip daug dirbai įmo-
nėje, todėl, grįžęs namo, krisk į kon-
formizmo guolį, gyvenk vien dėl sa-
vęs... Savajai žmonai patikėk visas
savo vaikų auklėjimo pareigas ir ki-
tus reikalus.” Tokio susvetimėjusio
tėvo (rečiau motinos) hedonistinės
nuostatos veda į šeimos subyrėjimą.

Kristus mus moko į šeimą žvelgti
giliau ir plačiau. „Jis atsakė pranešu-
siam: „Kas gi mano motina ir kas ma-
no broliai? Ir, ištiesęs ranką į moki-
nius, tarė: „Štai mano motina ir mano
broliai! Kiekvienas, kas tik vykdo ma-
no dangiškojo Tėvo valią, yra man ir
brolis, ir sesuo, ir motina” (Mt 12, 48 –
50). Taigi visi mes, tikintieji, priklau-
some tai Jėzaus šeimynai, kurios pag-
rindinis tikslas yra iki galo įvykdyti
Dievo Tėvo valią – pasiekti Dangų, tai
yra, kad Bažnyčia, kaip mistinio Kris-
taus Kūno narių nuotaka, būtų pasi-
rengusi akis į akį pasitikti Kristų,
kaip tikrąjį savo išganymo laimės
Jaunikį.

Švęsdami tėvo šventę ir sveikin-
dami šeimų galvas (1 Kor 11, 3), su-
prantame, kad daugelio vyrų ir tėvų
netikėjimo nuodėmėmis sužeistą savi-
monę gali išgydyti tik Kristus, kuris
kviečia vyrus, žmonas ir vaikus ateiti
pas Jį (Mt 11, 28). Kai šis kvietimas
vykdomas, sutuoktiniai, būdami Jo
artumoje, pirmiausia negali neat-
gailauti dėl padarytų klaidų. Jie vie-
nas kito atsiprašo ir atleidžia nuo-
skaudas. Jie skuba prie Dievo gailes-
tingumo šaltinio, kuris yra Susitaiky-
mo sakramentas. Jie sekmadieniais
(be svarbios priežasties) nebepralei-
dinėja šv. Mišių šventimo, nes junta
savyje augantį poreikį paklusti gyva-
jam Dievui. Tėvai pasikviečia savo
sūnų bei dukrą ir drauge taria „Tėve,
mūsų” maldos žodžius. Vaikai neakli.
Jie mato tikras permainas, vykstan-
čias jų namuose, ir jiems tai – geriau-
sia pamoka.

Iš tėvų – vadovų, kurie stengiasi
Kristaus tarnystės dvasia persmelkti
kasdienybę, – bus pareikalauta ištver-
mingos kantrybės. Jie kels širdis

aukštyn ir su pasitikėjimu atras raktą
į Visagalio Tėvo Širdį. Joje atpažins
savąją vertę. Šį dangiškojo Tėvo planą
iš dalies atskleidžia rašytojas George
MacDonald: „Tėvas pasidalins su jais
savo gyvenimu ir prigimtimi – pada-
rys juos stiprius, kur Jam svarbi jėga,
švelnius ir gailestingus, kaip ir Jis
yra švelnus ir gailestingas; piktus,
kaip ir kur Jis pats yra piktas. Net ir
nereikšmingos valdžios srityje Jis
suteiks jiems tokią pačią galią, kurią
turėjo Jėzus gyvendamas žemėje, ku-
ris gyveno tobulo vyro gyvenimą ir
kurio darbai buvo tobulos žmonijos
darbai... Kai pradedame galvoti su
Juo, kai sūnaus ir tėvo norai sutampa,
kai sūnaus darbai yra tokie patys,
kaip tėvo, tuomet jis yra tėvo sūnus,
tuomet esame Dievo sūnūs. Niekas,
išskyrus vaiką, negali tapti sūnumi.
Čia kalbame apie dvasinę brandą; tik
tapęs vyru, vaikas iš tiesų ir besąly-

giškai yra sūnus.”
Dievas Tėvas nėra bejausmis. Ir

Jis gali teisėtai supykti ant valingai
nusidedančiųjų. Bet Jis nepalygina-
mai labiau džiaugiasi tais vyrais, ku-
rie, nepaisydami nuopuolių, pripažįs-
ta savąsias klaidas artimųjų akyse,
mokosi prisiimti atsakomybę už pa-
reigų atlikimą šeimos židinyje, savo
žmonas priima kaip lygiaverčius as-
menis ir taip stengiasi joms liudyti
nesavanaudišką paslaugumą, kaip tai
darė pats Kristus iš meilės guldy-
damas galvą už Bažnyčią (Ef  5, 25).

Kai pasaulio kunigaikštis vilios
vyrą nepaisyti sąžinės budraus balso
ir sakys: „Truputį atsipalaiduok, žmo-
gau, – štai yra proga neištikimybei,
pasinaudok ja...”, tuomet vyras prisi-
mins, kad turi puikią žmoną bei vai-
kus, ir kad juos sieja ypatingos bičiu-
lystės saitai. Jis Jėzaus vardu nuvys
gundytoją šalin ir jo širdies ramybė
nematys vakaro šešėlių.

Knygos „Maldos menas” autorius
Timothy Jones rašo: „Dievas girdi
mūsų nuolankiai tariamus paprastus
žodžius. Meldžiantis, nesvarbu, mels-
tumeis vienas ar su savo sutuoktiniu,
svarbiau yra širdis, o ne vaizdingas
žodynas. Pradėkite nuo mažų žings-
nelių: drauge garsiai melskitės malda
‘Tėve, mūsų’ arba galite pradėti pa-
prastais žodžiais išpažinti savo klai-
das ir kaltes, atgailauti ir dėkoti.
Melsdamiesi neskubėkite, leiskite,
kad jūsų maldos laikas plėstųsi ir
ilgėtų savaime.”

Kasdienė šeimos narių malda
daro stebuklus: gydo ir atnaujina tar-
pusavio santykius. Malda tampa kū-
nu. Ji tikrai tiesiausiai veda tėvą, mo-
tiną ir vaikus laimės keliu.

Bernardinai.lt
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Švč. Trejybė

Tarnaujantis vyras ir tėvas

ŠVeNTaDieNis

KUN. VYTENIS VAŠKELIS

Kryžiaus kelio pradžia bendruomenės sodyboje.                      Rimos Ramonienės nuotr.

Vilties, gyvybės ir bendrystės
ženklų savo aplinkoje bei
pasaulyje ieškome kiekvie-

nas. Tokiu ženklu siekia būti tarp-
tautinė Arkos bendruomenė. Jos
įkūrėjas kanadietis Jean Vanier skel-
bia: „Gyvendami kartu ir kurdami
bendrystės santykius tarp skirtingų
intelektinių sugebėjimų, socialinių
ir kultūrinių terpių žmonių, norime
būti vienybės, ištikimybės ir susi-
taikinimo ženklu pasaulyje.” 

Pirmąją Arkos bendruomenę šis
žmogus įkūrė 1964 metais Prancūzi-
joje, Trosly-Brieul miestelyje. Jis ti-
kėjo kiekvieno žmogaus – su proto
negalia ar be jos – nepakartojama
verte ir iš jos kylančia teise patirti
draugystę ir bendrystę. Bendruome-
nės, buriančios gyventi kartu žmo-
nes su proto negalia ir jiems pade-
dančius asmenis, sparčiai išplito po
visą pasaulį: 1969 m. Arka gimė Ka-
nadoje, po to Indijoje, Dramblio Kau-
lo krante, Hondūre. JAV Arka buvo
įkurta pirmiausia Pennsylvania val-
stijoje (Erie) 1972 m. Šiuo metu čia
yra 17 bendruomenių ir 2 Arkos pro-
jektai. Gimusi katalikiškoje tradici-
joje, plisdama po pasaulį Arka tapo
ekumenine, net tarpreligine bend-
ruomene, vienijama tų pačių žmo-
giškųjų vertybių. Tarpusavio santy-
kių lygiavertiškumas ir pasitikėji-
mas Dievu yra mūsų įsipareigojimo
šerdis. Šiuo metu pasaulyje gyvuoja
137 bendruomenės 40 pasaulio šalių.
Daugiau nei 500 žmonių gyvena Ar-
kos bendruomenėse.

Įkvėpimas kurti Arkos bendruo-
menę prieš gerą dešimtmetį pasiekė
ir Lietuvą. Čia Gyvenimo namai
,,Betzata” (cf. Jn 5,1), įsikūrę Vil-
niaus rajone, skaičiuoja jau aštun-
tuosius savo gyvavimo metus. Kiek
vėliau įsikūrė ir asociacija „Arkos
bendruomenė”, kurios nariai įvai-
riais būdais prisideda prie Arkos
misijos stiprinimo Lietuvoje. Pirma-
sis namų gyventojas Martynas (49
m.) mąsto: „Bendruomeninis gyveni-
mas – tai atsiskirti nuo tėvų, už-
megzti naujus ryšius, jais patikėti ir
juose likti...”

Šiuo metu „Betzatoje” gyvena 3
asmenys su negalia: Martynas, Ane-
ta ir Gintaras. Nuo rudens svajojame
priimti dar du asmenis su negalia, ir
taip palengva Gyvenimo namai augs.
Per tuos kelerius metus išryškėjo ir
mūsų bendruomenės tapatybei bei
misijai būdingiausi bruožai: žmogus
su proto negalia, atvirų durų namai,
tikėjimas. 2008 metais ,,Betzata” tapo
Arkos projektu Lietuvoje ir šitaip
įsiliejo į Tarptautinę Arkos federaci-
ją. 

Gyvenimo namai žmonėms, tu-
rintiems proto negalią, remiasi sa-
vanorių padėjėjų įsipareigojimu gy-
venti kartu. Paprastai čia gyvenan-

tys vienerius metus jauni žmonės pa-
tiria bendrystės santykį, kuris per-
keičia jų širdį. Gyvenimas čia yra ir
džiaugsmo bei atleidimo vieta. 

Šiemet lietuviai yra pirmą kartą
pakviesti dalyvauti Generalinėje Ar-
kos Asamblėjoje, kuri vyksta Atlanta
mieste birželio 1–10 d. Tai puiki pro-
ga susipažinti ir pabendrauti su
Arkos bendruomenių atstovais iš
visų pasaulio šalių. Planuojama, kad
į Atlanta suvažiuos apie 500 dalyvių!
Generalinės Arkos Asamblėjos, ku-
rių metu permąstoma bendruomenės
tapatybė ir misija, aptariami įsi-
pareigojimo ir priklausymo bendruo-
menei klausimai, naujam mandatui
perrenkamas Tarptautinės Arkos ko-
ordinatorius, jau yra vykusios Asy-
žiuje ir Kalkutoje. Šie miestai buvo
pasirinkti neatsitiktinai: kaip Asy-
žiaus vardas yra neatsiejamas nuo
Šv. Pranciškaus, taip ir Kalkuta yra
išgarsinta meilės misionierės Pal.
Motinos Teresės. Na, o Atlanta yra
Martin Luther King gimtinė. Jo
skelbtos žinios centre skamba kiek-
vieno žmogaus besąlygiško vertingu-
mo pripažinimas. Daugiau informa-
cijos galite rasti svetainėje adresu
www.larcheusa.ca

Gyvenimo namai „Betzata” šiuo
metu išsilaiko iš paslaugų teikimo,
projektų ir aukų. Iš paslaugų teikimo
šiuo metu gauname tik pusę reikia-
mos išgyventi sumos, o projektai –
laikinas finansavimas, neužtikrinan-
tis mūsų ateities. Kol esame maža
bendruomenė, valstybės parama ne-
pakankama, o kol išsiplėsime ir vals-
tybė mus rems daugiau, esame pri-
versti ieškoti paramos kitur. Daugu-
ma Arkos bendruomenių pasaulyje
yra finansuojamos fizinių asmenų
aukų, todėl ir mes kviečiame jus savo
auka prisidėti prie Arkos misijos
įgyvendinimo Lietuvoje. Apie „Bet-
zatą” kviečiame plačiau paskaityti
interneto svetainėje adresu www.bet-
zata.lt

Jolita Kaškevičiūtė – Arkos ben-
druomenės Gyvenimo namų „Betza-
ta” atsakingoji.

„Arkos�bendruomenė“�jau�Lietuvoje
JOLITA KAŠKEVIČIŪTĖ

Džiaugsmas dirbti kartu.
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2005 metų spalio 11 diena, Ka -
bulas. Šiandien kėliausi pusę antros
nakties, ir po valandos mūsų lėktu-
vas jau kilo skristi į Afganistaną, kur
Lietuvos kariai kelerius metus daly-
vauja tarptautinėje karinėje misijoje
ir dabar mūsų šalis vadovauja Goro
provincijos atkūrimui.

Pavyko išsaugoti mūsų kelionės
konfidencialumą. Žiniasklaida nieko
nepranešė. Skrenda 25 asmenų dele-
gacija, lydima 5 žurnalistų.

Ir vėl neišvengėme nesusiprati -
mų dėl lėktuvo. Jį išsinuomojome iš
privačios latvių bendrovės, bet, susi -
ruo šus skristi, paaiškėjo, kad suge-
do. Išgelbėjo ukrainiečiai iš „Anto-
nov Air lines”, atsiuntę savo lėktuvą.
Iš skri dome labai anksti, tamsoje
sken dintis miestas dar giliai miego-
jo. Apie aštuntą ryto pusvalandžiui
nu sileidome Baku, papildėme degalų
ir vėl kilome ilgam skrydžiui. Tik
dar po beveik septynių valandų ke-
lionės nusileidome Kabule.

Oro uoste buvau sutiktas pagal
diplomatinio protokolo reikalavimus,
su garbės sargyba, bet iš karto paju-
tome atsidūrę karo lauke. Jau prieš
išlipdami iš lėktuvo turėjome užsi -
vilk ti šarvuotas liemenes ir užsidėti
šalmus. Aplink – barikados, apsau-
gos užtvarai, kur pažvelgsi – kariai
su automatiniais ginklais rankose.

Ore net tiršta dulkių. Važiuoda -
mas į NATO būstinę, dairiausi pro
automobilio langą. Vaizdas dar la -
 biau sukrečiantis, nei atrodo žiūrint
CNN reportažus iš Kabulo. Pastatai
apgriuvę ar visai sugriauti, kiek
akys aprėpia – visur baisus skurdas,
varganai atrodantys žmonės.

NATO būstinė – tvirtovė tvirto-
vėje: įtvirtintus pastatus iš visų pu-
sių juosia dar viena įtvirtinimų juos-
ta.

Aš apgyvendintas vyriausiojo
NATO civilinio atstovo rezidencijoje.

2005 metų spalio 12 diena, Ka -
bu las. Ryte atvykęs į Kabulo oro uos -
tą, susitikau su ką tik atskridusia
JAV valstybės sekretore Condoleeza
Rice. Nors ir trumpai, čia pat prie
lėk  tuvų pasikalbėjome. Ji skubėjo į
su sitiki mą su Afganistano preziden-
tu Ha mi du Karzai, o aš su delegacija
išskridau į Goro provincijos centrą
Čagča rano miestą.

Skrendant gerai matėsi žemė.
Kiek akys aprėpia – vien kalnai. Ne -
matyti jokios augalijos, gyvybės. Nu -
sileidus – toks pat nykus vaizdas:

smė lynai, uolos, nei medelių, nei
krū mokšnių. Net žolė neauga.

Leidomės ant žvyru užpilto lau -
ko. Mus pasitiko Goro provincijos gu -
bernatorius Ahadas Afzali ir turbūt
beveik visi Čagčarano gyventojai –
tai nedidelis miestelis, jame dar ne -
 bu vo lankęsis joks prezidentas. Kaip
sužinojome, mūsų sutikimui buvo
rengiamasi ištisą savaitę, tvarkomas
ligoninės kiemas, kur vyko sutiktu-
vių iškilmės, iš visos apylinkės su -

rinkti kilimai ir patiesti mums susės -
ti, išrikiuoti vaikai, mojuojantys
NATO ir Lietuvos vėliavėlėmis. Atve -
žėme dovanų Čagčarano ligoninei,
tarp jų – ir elektros generatorių.

Čagčarane išbuvome penkias va -
landas. Čia nėra nei elektros, nei
vandentiekio, nei kanalizacijos. Sru-
tos teka į upę, o visai netoliese vaikai
sė mė vandenį ir gėrė. Įsitikinome,
kad mūsų karių palapinių stovykloje
gy ve nimo sąlygos nepalyginti geres-
nės nei vietos gyventojų. Lietuviai
vado vauja visoms provincijoje esan-
čioms NATO pajėgoms, su mūsų ka-
riais čia tarnauja danai, lenkai, ame-
rikiečiai. Bet civiliniame gyvenime
viešpatauja vietos klanų vadai.

Grįžus į Kabulą, tą patį vakarą
laukė oficialus susitikimas su Afga -
nis tano prezidentu H. Karzai. Dabar
musulmonams ramadano laikotar -
pis, kol nenusileidžia saulė, negali-
ma nei valgyti, nei gerti, todėl pri-
ėmimas prezidento rūmuose vyko
jau su temus.

H. Karzai – vakarietiškas žmo-
gus, išsimokslinęs Vakaruose. Kalbė -
jo mės ir bendromis politinėmis te -
mo mis, ir apie  Afganistaną. H. Kar -
zai la bai dėkojo Lietuvai už pagalbą
atku riant jo valstybę.

2005 metų spalio 13 diena, Ka -
bulas–Baku–Zagrebas. Keltis teko
labai anksti, nes pusryčiavome 6 ryto
ir iki 10 valandos buvo surengti ke -
turi susitikimai – su NATO karinių
pajėgų Afganistane vadais, JAV am -
ba sadoriumi Ronu Neumannu bei
vy riausiuoju NATO civiliniu atstovu
Hikmetu Cetinu.

Iš Kabulo išskridę vienuoliktą
ryto, po trijų valandų nusileidome
Baku. Čia susitikau su Azerbaidžano
prezidentu Ilhamu Alijevu. Tai mano
pirmasis vizitas į šią šalį. Sužavėjo
Baku – švarus, modernus Pietų mies-
tas, kuriam romantikos suteikia atsi -
veriantys Kaspijos jūros ir pakran-
čių vaizdai.                   Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Pačioje sostinėje yra nemažai tu -

ristinių įdomybių, pradedant Kapito -
li jumi. Čia taip pat yra Potter Park
zoologijos sodas, Istorijos muziejus,
mokslo centras  ,,Impression 5”, RE
Olds Transporto muziejus. Per mies -
tą teka Grand upė, kurią aš prami-
niau Michigan valstijos Nemunu,
todėl čia netrūksta vandens sporto
užsi ė mimų. Paupiu nutiestas 13 my-
lių il gio kelelis žmonėms pasivaikš-
čioti ir dviratinin kų malonumui. Ke-
lias eina pro mies to turgų, sporto sta-

dioną ir se na miestį. Šią vasarą nu-
matomi trys dideli renginiai: ,,Com-
mon Ground” muzikos festivalis (lie-
pos 11–17 d.), Automobilių sostinės
paminėjimas (lie pos 30 d.) ir džiazo
šventė (rugpjūčio 5–6 d.). Daugiau apie
valstijos sostinę galima sužinoti in-
ternete www.lansing.org, o apie visos
valstijos renginius ir įdomybes –
www.mi chi gan.org. Vasara jau čia, o
geriausia vieta pamatyti dūmelį yra
sto vyk lavietėje prie lauželio, o ne iš
kai my nės namo. Geros vasaros, gero
vėjo ir gero stovyklavimo!

Nėra namų be dūmų

Atkelta iš 5 psl.
Po trumpos pertraukėlės, kurios

me tu buvo galima paskanauti Lai -
mos Leko pagamintais pietumis, visi
rinkosi į parapijos salę. Čia parapijos
tarybos pirmininkas Linas Udrys pa -
rapijiečiams pristatė Šiaulių vysku -
pą Bartulį. Jis taip pat paminėjo, kad
1998 m. gegužės mėn. 31 d. vysk. Bar-
tulis suteikė kunigystės šventi mus
Tomui Karanauskui. 1999 m. To mas
Karanauskas buvo Šiaulių „San da-
ros” katalikiškos mokyklos kape-
lionu, vėliau Šiaulių Švč. Mergelės
Ma  rijos Nekaltojo Prasidėjimo baž -
ny čios klebonu. O šiandien Šiaulių
vys kupas lankosi Šv. Kazimiero para-
pijoje, kurios klebonu yra kun. Ka ra -
nauskas. 

Vyskupas pasidalino savo ke -
lionės įspūdžiais, prisiminė, kad lie -

pos mėnesį bus 15 metų, kaip jis yra
paskirtas Šiaulių vyskupu. Svečias
pa pa sakojo apie statomą Šiaulių pas-
toralinį centrą, juose vykstančius
darbus, apie tai, kas įsikurs Centre.
Vyskupas pasidalino svajone – pra-
dėti Centro veik lą š. m. rugsėjo mėne-
sį. Jis pakvietė prie šio gražaus pro-
jekto prisidėti savo auka ir Los An-
geles Šv. Kazi mie ro parapijos parapi-
jiečius. 

Po to vysk. Bartulis pakvietė vi-
sus susirin kusius į ratą bendrai dai-
nai. Parapi jie čiai dar kurį laiko ben-
dravo su vyskupu, vaišinosi kava ir
tortu. Susitikimas su Šiaulių vysku-
pu paliko malonias ir šiltas akimir-
kas.

Vitalija Virbukienė – Šv. Kazimie -
ro parapijos tarybos narė.

Tarp lietuvių karių Afganistane.

Nuostabus savaitgalis...

Ant scenos – 6–8 klasių mokiniai.                                             Kristinos Kazlauskienės nuotr.
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Į�Lietuvą,�į�tėvų�žemę...

Kaip ir kiekvieną vasarą, taip
ir šią į Lietuvą atvažiuoja
nemažai kraštiečių iš už At-

lanto. Kai kurie tėvų žemėje lankosi
dažnai, kai kurie atvyksta kas keleri
ar keliolika metų. Visus juos čia veda
ilgesys, noras sutikti gimines, pasiž-
valgyti po gimtąsias vietas ar tiesiog
pabendrauti su tautiečiais. 

Čikagoje gyvenanti poetė Eglė
Juodvalkė – viena iš tų, kuri Lietu-
voje lankosi kasmet, kartais ir du-
kart per metus. Vilniuje ji turi butą,
tad čia jaučiasi kaip namuose. Tos
savaitės ir mėnesiai, kai atskrenda į
Lietuvą, nėra skirti poilsiui – poetė
gegužę kasmet dalyvauja „Poezijos
pavasario” renginiuose, o likusiu
laiku stengiasi apvažiuoti kuo dau-
giau miestų ir miestelių, susitikti su
žmonėmis, pasikalbėti apie tai, kas
jai labai svarbu.

Pernai išleidusi poezijos knygą
„Sakalai naktį nemiega” apie parti-
zanus, poetė ją pristatė Čikagoje, o
dabar važinėja po Lietuvą ir skaito
eilėraščius įvairiuose miestuose ir
miesteliuose. Šįkart aplankiusi Šiau-
lius, Garliavą, Marijampolę, Pane-
vėžį, Joniškį, Elektrėnus ir kitus
miestus, namo parsiveš daug naujų
įspūdžių, minčių, kurios galbūt su-
guls į naujus posmus.

„Dabar stengiuosi važiuoti ir su-
sitikti su gimnazistais, apie parti-
zanus kalbėtis su jaunąja karta, kuri
gal mažai apie tai žino. Gimnazijose
mane pasitinka gražus jaunimas,
kuris klausosi labai įdėmiai, ta tema
juos sudomina ir sujaudina. Man
svarbu, kad būtent jaunimas kuo
daugiau apie tai žinotų”, – sakė poetė
po susitikimo Marijampolės Rygiš-
kių Jono gimnazijoje.

Čia iš pradžių atėjo didelis būrys
mokinių, pilna salė, o vėliau pasiliko
tie, kurie norėjo ilgiau pabendrauti
su poete – ir tokių buvo tikrai nema-
žai. „Ar reikalinga šiandien poezija?
Taip, labai reikalinga, ir nors poezi-
jos knygų perkama mažai, tačiau jos
skaitomos bibliotekose, į susitikimus
su poetais ateina nemažai žmonių.
Aš rašau, nes man reikia rašyti, man
reikia bent vieno žmogaus, kuris

manęs klausytų. Ir jei tam žmogui
mano eilės kažką duoda, vadinasi,
rašau ne be reikalo”, – kalbėjo E.
Juodvalkė.

Marijampolėje ji susitiko su
spaudos ir televizijos žurnalistais,
atsakė į jų klausimus, papasakojo
apie savo gyvenimą Amerikoje ir
tada, kai atvažiuoja į Lietuvą. Vieš-
nia paliko labai šilto, nuoširdaus
žmogaus įspūdį, kuris nedejuoja dėl
savo ligų, nesiskundžia, o įtaigiu
savo žodžiu dalijasi su kitais. Kartu
su buvusiu čikagiškiu Leonu Narbu-
čiu į Sūduvos sostinę atvykusi poetė
džiaugėsi aplankiusi Palaimintojo
arkivyskupo Jurgio Matulaičio kapą
prokatedroje, dėkojo už šiltą priėmi-
mą.

Marquette Park, Čikagoje, gyve-
nančios ir aktyviai Vydūno fonde
besidarbuojančios Jūratės Variako-
jienės  apsilankymai Marijampolėje
– gerokai retesni. Pastarąjį kartą Lie-
tuvoje ji buvo prieš 12 metų, o į Sū-
duvos sostinę užsukusi buvo dar se-
niau. Sentimentai šiam miestui –

dideli, nes čia, Rygiškių Jono bei ma-
rijonų gimnazijoje, dėstė jos tėvas
karininkas  Andrius Juškevičius, bu-
vęs aktyvus JAV lietuvių visuomenės
veikėjas, toje pat Rygiškių Jono gim-
nazijoje kartu su bičiulės Ritonės

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Rudaitienės mama mokėsi ir jos ma-
ma Zuzana Pautienytė-Juškevičienė,
aktyvi skautų veikėja, kunigaikš-
tienės Birutės draugijos pirmininkė,
tautodailės parodų organizatorė. Čia,
Marijampolės švento Vincento baž-
nyčioje, jos tėvai ir susituokė, o seno-
siose miesto kapinėse ilsisi jos se-
neliai.

Dvi dienas kartu su vyru Jonu
Marijampolėje viešėjusi Variakojie-
nė apsilankė Tauro apygardos parti-
zanų ir tremties muziejuje, kuris pa-
liko labai gerą įspūdį ir rodinių gau-
sa, ir darbuotojų profesionalumu.
Apžiūrėję miesto centre surengtą
mugę, svečiai gėrėjosi vietos meni-
ninkų ir amatininkų darbais, keletą
jų ir įsigijo. Jie buvo pakviesti ir į
mero priėmimą klojimo teatre „Geg-
nė”, kur klausėsi liaudiškos muzi-
kos, bendravo su svečiais iš įvairių
šalių, ragavo lietuviškų patiekalų.

„Po tiek metų Marijampolę jau
net sunku atpažinti, nes ji labai pa-
sikeitė, išgražėjo. Man buvo labai
svarbu apsilankyti čia gegužės 26-
ąją, savo mamytės gimimo dieną, kai
žydi alyvos ir gali pasidžiaugti pui-
kia gamta. Buvo svarbu apsilankyti
ir Rygiškių Jono gimnazijoje, apžiū-

rėti jos muziejų bei sužinoti, kiek
garsių Lietuvos žmonių ji išugdė. Be
to, lankėmės Mišiose Švento Vincen-
to bažnyčioje, taip pat aplankėme
artimųjų kapus, apžiūrėjau gražius
kultūros rūmus ir dailininkės mece-
natės Magdalenos Birutės Stankū-
nienės, kurią gerai pažįstame, galeri-
ją, susitikau su giminėmis”, – pa-
sakojo viešnia.

Marijampole buvo sužavėtas ir
Jonas Variakojis, kuris Lietuvoje
lankosi kasmet – jį čia atveda filate-
lijos reikalai. Svečias turi vertingą
lietuviškų ir amerikietiškų pašto
ženklų kolekciją, aktyviai bendrauja
ir su Lietuvos kolekcininkais, yra
ilgametis apie 150 narių turinčios
filatelistų draugijos „Lietuva” pirmi-
ninkas, rūpinasi nuo 1946 metų
spausdinamo Draugijos žurnalo lei-
dimu. 

Jono Variakojo tėvas Jonas – gar-
sus Lietuvos karininkas, laisvės
kovų dalyvis, buvęs Lietuvos krašto
apsaugos ir susisiekimo ministras.
Jis yra parengęs knygą apie 4-ąjį pės-
tininkų pulką „Karaliaus Mindaugo
pulkas”, kuri išleista 1965 metais.
Tarpukariu jis buvo nusipirkęs Še-
šuolėlių dvarą Širvintų rajone, kurį
dabar nauji savininkai yra gražiai
sutvarkę ir atnaujinę.   

„Man taip pat gilų įspūdį paliko
partizanų ir tremties muziejus, ku-
riame gerai atspindėta visa pasiprie-
šinimo kovų istorija. Gerai, kad mu-
ziejus lankomas, kad turi daug rodi-
nių. Mes dar lankysimės Vilniuje,
genocido aukų muziejuje, apie kurį
taip pat daug girdėjome. Į Lietuvą
atvažiuoju dažnai, ir džiaugiuosi,
kad ji nuolat gražėja, auga puiki jau-
noji karta”, – sakė Variakojis.

Lietuvoje Variakojai praleis apie
savaitę, po to jų lauks kelionė į Ru-
siją, kurios metu jie aplankys Rusijos
sostinę Maskvą bei Sankt Peterbur-
gą, kur dar neteko lankytis. Namo į
Čikagą svečiai sakė parsivešiantys
pačius gražiausius įspūdžius iš Lie-
tuvos, į kurią niekada nebuvo atvykę
sovietmečiu ir kurią dabar kaskart
randa vis labiau išgražėjusią.

Leonas Narbutis ir Eglė Juodvalkė.                                                      A. Vaškevičiaus nuotr.

Jūratė ir Jonas Variakojai miesto mugėje.
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Sekminės (sen. graikų k. ,,pen-
tekostos” – penkiasdešimtas),
švenčiamos penkiasdešimtą

dieną po Velykų, tai yra Šventosios
dvasios atsiuntimo šventė. Senovės
lietuviai, dar būdami pagonys, tuo
metų laiku švęsdavo pavasario ir ža-
lumynų šventę, kurios daug papro-
čių perkelta į dabartines Sekmines. 

Šiame straipsnyje norėtųsi pa-
kalbėti apie svarbiausius Sekminių
šventės veiksmus, būdingus visai
Lietuvai, ir aptarti tuos, kurie iš jų
yra išlikę arba pakeisti Klaipėdos
krašte. Visų pirma Sekminių šventė
buvo susijusi su augalijos garbini-
mu. Sekminių augalas visoje Lietu-
voje – jaunas, žalias, kvepiantis, nese-
niai išsprogęs berželis, kuriam buvo
priskiriama stipri vegetacinė bei
augimo jėga, tikint, kad berželio gy-
vybingumas galįs persiduoti žemei,
gyvuliams, žmonėms. Berželiais ar
bent berželių šakomis namus Sek-
minėse puošti yra būtina, pvz., abi-
pus iš laukinių durų pastatomi du
jauni beržiukai, kad namų šeimi-
ninkas ir šeimininkė visus metus
gražiai tarpusavyje sugyventų. Žmo-
nės stengdavosi namų pastogę ar
bent kambarių palubes apkaišyti
beržo šakomis, kad Šv. Dvasia (kurią
liaudis įsivaizdavo baltu balandėliu),
atskridusi į tuos namus, turėtų kur
nutūpti ir pailsėti. Tada visi namuo-
se gyvens taikoje, bus linksmi ir lai-
mingi. 

Berželių šakos ar kiti žalumynai
po Sekminių neišmetami: sudžiovi-
nami ir pagarbiai laikomi visus
metus. Tokių sudžiovintų berželių
dūmai nubaido piktas dvasias, ap-
saugo naujai pastatytą pastatą nuo
visokių negerovių, gali į šalį nu-
kreipti piktą audros debesį ir pan.
Beržui buvo priskiriama ypatinga
augumo jėga, kuri apeigų bei magijos
būdu galėjusi persiduoti pasėtiems
javams ir apskritai visai augmenijai.
Namų puošybos berželiais tradicija
buvo paplitusi visoje Lietuvoje, o
Klaipėdos krašte išlikusi ir iki šių
dienų. Lietuvininkai ne tik šakomis
kaišo namus, bet ir visą jauną berželį
nukirsdina ir prie durų pastato.

Beje, berželis figūruoja ir slavų
tautų Sekminių apeigose. Rusai su
berželiu atlikdavo tam tikrus ritu-
alinius veiksmus: išrinkdavo miške
medį ir jį įręsdavo, papuošdavo, vai-
šindavosi po juo, įvairiais būdais
lenkdavo šakeles, nukirsdavo medį ir
iškilmingai įnešdavo į kaimą, eidavo
ratelius prie jo, pagaliau – sunaikin-
davo. Gudai Sekminių išvakarėse

parinkdavo gražiausią berželį, au-
gantį netoli javų lauko, atviroje aikš-
telėje. Tokio berželio šakas viršūnėje
surišdavo, o pirmos Sekminių dienos
popietę atlikdavo apeigą – berželio
pynimą. Italai, prancūzai, anglai, vo-
kiečiai, danai, kai kurios slavų tau-
tos statydavo gegužės medį. Tai būda-
vo stulpas iš eglės, kriaušės, beržo,
ąžuolo, gudobelės. Ant gegužės me-
džio viršūnės pritvirtindavo gaidį ar
vėliavą. 

Tuo tarpu lietuviai rengdavo va-
dinamąsias gegužines. Tai – jaunimo
šventė, pasilinksminimas. Vietą ge-
gužinėms parinkdavo kur nors tarp
berželių. Jei beržų ten nebūdavo, jais
apsmaigstydavo aikštelę. Toje vietoje
iškeldavo ir vėliavą, baltą arba gel-
toną. Maždaug prieš šimtą metų ber-
želio išrinkimas, puošimas, nukirti-
mas ir atnešimas į kaimą ir sunai-
kinimas buvo svarbus ritualas, ku-
riame dalyvavo visi. Klaipėdos kraš-
te kai kur rengė panašų į gegužinę
susiėjimą – Gartenfest (liet. šventė
sode). Aplinką puošdavo lampionais
– žvakutėmis, įtvirtintomis spalvo-
tuose maišeliuose.

Apie Klaipėdos krašte švenčia-
mas Sekmines Carl Cappeller knygo-
je „Kaip senieji lietuvininkai gyve-
no” rašė: ,,Sekmines taip laikė. Tą
dieną prieš šventę nuo medžių kirto
beržų, klevų ir liepų stubas išdabint.
Pirmą rytą tai buvo anksti viskas
išvaryta. Ant pusryt tai mes karves
vėl namo varėm, ir jau kožnas pie-
muo vainikus turėjo drauge. Tai mes,

sugavę karves, aplink ragus aprišom
ir varėm ant ūlyčios. Čia kožna slū-
ginė atėjo savo karvę ant kiemo už-
varyt; daugsyk ir gaspadinė pati atė-
mė karves nuo ūlyčios. Tai juokėsi:
‘Vaikai, mano karvių gražiausias
vainiks; aš jums ir gerai pripildysiu,
ką jūs prašysit.’ Antrą dieną tai buvo
pautienės šventė. Jau priešpiet ėjo
per gaspadines pautų ir lašinių:
viens kašelę turėjo pautams, kits
krepšį lašiniams, kits turėjo kūpką
druskai, kits žaką malkoms. Ker-
džius ir kerdžiuvienė buvo ant lauko;
čia jie turėjo trikojį, skauradą, bliū-
dų ir viską, kas prie kuknės. Tai mes
atėję į lauką, viską kerdžiuvienei
atdavėm. Dabar jiji sukūlė kiauši-
nius ir pradėjo kept. Pinigus, kur bu-
vo davę kieme, tai mes susirinkom
ant branvyno ir alaus iš arčiausios
karčiamos parsinešt. Paskui didelė
česnis buvo: mes valgėm, gėrėm, ik
visi gana turėjo. Kits ir susivėmė; ki-
tą turėjom ir ant karos namo par-
karuot. Traicę lietuvininkai labai
per šventą dieną laikė. Visi prie kuni-
go į bažnyčią ėjo, tai nei jokios mu-

KRISTINA BLOCKYTĖ

Lietuvininkų�SekminėsLietuvininkų�Sekminės

zikės karčiamose nebuvo, taip gerai,
kaip per šeštines.”

Tad lietuvininkai Sekmines dar
XX a. pr. šventė tris dienas, kiekvieną
šventės dieną vadindami pagal Šven-
tosios Trejybės formulę: pirmoji Sek-
minių diena buvo vadinama Dievo
Tėvo vardu, antroji – Sūnaus, o tre-
čioji – Šventosios Dvasios diena. 

Skaitant XX a. pr. Sekminių pa-
pročių aprašus, galima susidaryti
vaizdą, kad tai pirmiausia jaunimo
šventė. Tai ir bundininkų (samdomų
bernų, ūkininkaičių) sambariniai
baliai (jaučių badynės), jaunimo kry-
žių statymai su vaišėmis ir kelių
kaimų jaunimo pasilinksminimai
palaukėse ir pan. Su jaunimu sietini
ir rytelio ganymo papročiai. Susirin-
kęs jaunimas dainuodavo, grodavo ir
šokdavo prie degančių laužų. Šio
suėjimo svarbiausią apeiginę dalį
sudarė žaidimas ,,Vestuves kelti”.
Paprastai gražiausia mergina buvo
išrenkama nuotaka, o vienas iš ber-
nų – jaunikiu. Nuotakos – tai reiškia
šauniausios merginos rinkimas, ves-
tuvinių papročių atkartojimas turėjo
tikslą žemei ,,nusižiūrėti” gražumą,
brandumą, sveikumą ir duoti kuo
geresnį derlių. 

Sekminėse nemažai ir vyriškų
papročių. Vienas jų – bundininkų
pautienė ar badynės. Dar viena šios
šventės dalis – karvių ir piemenukų
pagerbimas: karvės daugiausiai ap-
kaišomos berželių šakomis ar žolynų
vainikais, o piemenėliai aplaistomi
vandeniu, kurį sąlygiškai galima
lyginti su pienu. Apskritai Sekminė-
se buvo garbinamas vanduo, tikima
jo stebuklinga galia. Vandens ir pie-
no santykis leidžia Sekminių papro-
čiuose atsirasti išskirtinei pagarbai
karvei maitintojai – pieno nešiotojai.
Tačiau Klaipėdos krašte Sekminių
vandeniui nebuvo suteikiama ypa-
tinga reikšmė, o ir gyvulių vainika-
vimas nebuvo toks populiarus.

Lietuvininkams Sekminės buvo
viena iš gražiausių švenčių, kuriai
buvo ruošiamasi iš anksto – savaitę
prieš Sekmines Klaipėdos krašte
moterys tvarkėsi ir puošė namų ap-
linką. Sekminių išvakarėse buvo
ruošiami šventiniai valgiai, kepami
pyragai, kad šios šventės pirmąją

dieną jokio darbo nereikėtų dirbti.
Klaipėdos krašte šventiniams pus-
ryčiams buvo patiekiamas virtas
veršio kumpis ir įvairūs pyragai, o
antrąją Sekminių dieną svarbiausias
vaišių patiekalas – pautienė (kiauši-
nienė). Per Sekmines lietuvininkai
gerdavo tradicinius didžiųjų kalen-
dorinių švenčių gėrimus: pyvą bei
brangvyną.

Įdomu ir tai, jog lietuvininkai
per Sekmines supdavosi: ,,sūpuok-
likes mes turėjom. Pas mus ant kie-
mo būdava pataiso tėvas per Sekmi-
nes. Mažiukai ir jaunesni kaip bu-
vom, tai supdavomės” (Hildegard
Ročvald, g. 1927 m., Klaipėda). 

Lietuvoje yra nemažai užrašyta
įvairiausių tikėjimų, susijusių su
Sekminėmis – ypač trečiąja šventės
diena – apipinta tikėjimais, jog ,,ne-
valia judinti žemės, antraip ledų kru-
ša vasarą pasėlius išmuš”. Taip spė-
jami orai ar pranašaujamas linų der-
lius. Tačiau Klaipėdos krašte pana-
šūs tikėjimai nebuvo labai populia-
rūs, o, laikui bėgant, ir visiškai suny-
ko, nors užuominų apie orų spėjimą
dar galima aptikti: ,,par Sekimines
galėjai orą nuspėt – jei lis, tai vištos
ilgai bus tam vištų lietuje ir duosis
per tą lietų, o jei jau pagada, tai viš-
tos anksti eina tūpt, nes jau ir rytą
bus pagada – anksti jau saulė iš pat
ryta švies” (Kristina  Šakienė (Prei-
kytė), g. 1940 m., Sodienų k.).

Protestantų bažnyčios atsiriboji-
mas nuo liaudies papročių, pietizmo
skatinamas krikščioniškųjų papro-
čių laikymasis, gyventojų naciona-
linė sudėtis ir vokiškos kultūros įta-
ka, matyt, padarė lemiamą poveikį
ankstyvam ikikrikščioniškųjų Sek-
minių papročių išnykimui Klaipėdos
krašte lyginant su visos Lietuvos pa-
pročiais. Sekminių šventimas kiek-
vienoje lietuvininkų šeimoje buvo
skirtingas: vieniems ši šventė buvo
labai reikšminga, kiti jos nė neatsi-
mena. Tačiau pagrindinė Sekminių
dalis – namų puošyba berželiais –
liko įsimintina ir gyvuoja iki šių
dienų. 

Kristina Blockytė – Vytauto Di-
džiojo universiteto etnologijos dok-
torantė.

Mylimam Tėveliui
A.A. 

JUOZUI VYTAUTUI CIDZIKUI

išėjus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučia me
laikraščio ,,Draugas” vyr. redakto rę dr. DALIĄ
CIDZIKAITĘ ir visus ar ti muosius.

Dr. Jonas ir dr. Terri Prunskiai 
su šeima

Mielam
A. A. 

GEDIMINUI BUČMIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojau tą
žmo nai VIDAI, dukrai VAIVAI. Kartu liūdime
ir mel džiamės.

Clevelando ateitininkai
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� Šv. Onos Pasionistų bendruomenė
praneša, kad 2012 m. gegužės 15 d.
sulaukęs 82-jų metų, mirė t. Klemensas
Kašinskas, CP. Velionis gimė 1929 m.
rugpjūčio 17 d., tėvai – Juozapas ir Ieva
Berčiai. Į Pasionistų vienuolyną įstojo
1945 m. ir amžinuosius įžadus davė
1950 m. rugpjūčio 15 d. 1957 m.  ge-
gužės 3 d. buvo įšventintas kunigu. Lie-
tuvių ir angliakalbių misijose praleido
per trisdešimt metų. Buvo pašarvotas
Šv. Onos bazilikoje gegužės 17 d. Ge-
gužės 18 d. šv. Mišias už velionį aukojo
Pasionistų provincijolas Robert Joetger,
CP.

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 6 d.,
2 val. p. p. (ne 1 val. p. p., kaip anks-
čiau) kviečia visus į PLC skaityklą
pasižiūrėti prof. Balio Sruogos romano
,,Dievų miškas” motyvais pastatytą kino
filmą tuo pačiu pavadinimu. Tai pasako-
jimas apie profesorių, kurio nepalaužė
nei sovietų, nei nacių režimas.

� Penktadienį, birželio 8 d., 7 val. v.
Bal  ze ko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) Vy -
tauto Didžiojo universiteto etnologijos
mok slo doktorantė Kristina Blockytė
skaitys paskaitą ,,Kalendorinių švenčių
pap ročiai ir tradicijos Mažojoje Lie tu vo -
je”. Tel. pasiteiravimui 773-582-6500.
Įėjimas – 5 dol.  

� JAV LB Lemont apylinkės taryba
kvie čia birželio 10 d. 10:30 val. r. į Ge -
dulo ir Vilties dienos paminėjimą PLC,
Le mont. Ši diena brangi kiekvienam lie -
tuviui, tad kviečiame gausiai dalyvauti.

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
sidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chi cago, IL), sekmadienį, birželio 17 d.,
10:30 val. r.  šv.  Mišiose paminėsime
Ge du lo ir Vilties dieną. Iš kil mingoje
eisenoje da lyvaus šaulių kuopos. Po pa-

maldų pa rapijos salėje Brighton Park
Lietuvių Ben d ruomenė ruošia pietus.
Vyks meninė prog rama. Kviečiame visus
dalyvauti.

� Gedulo ir Vilties dieną JAV LB Cicero
apylinkė minės birželio mėn. 17 d. po 9
val. r. lietuviškų šv. Mišių, Šv. Antano
parapijos kavinėje. Minėjime kalbės
buvęs partizanas ir Vorkutos politinis ka-
linys Povilas Vaičekauskas. Bus meninė
dalis ir vaišės.

� Birželio 24 d., sekmadienį, Summit
Park District (5700 S. Archer Rd., Su -
mmit IL  60501) vyks Joninių šventė.
Kon certuos Žilvinas Žvagulis. Daugiau
in formacijos tel. 708-594-5622, 773-
788-1362 arba 847-845-3972. 

� Organizuojama kelionė lėktuvu pa lai -
ky ti Lietuvos krepšinio rinktinę kontro li -
nėse rungtynėse prieš Rusijos ir Didžio -
sios Britanijos rinktines, kurios susitiks
Houston, TX. Išskrendame birželio 27
d., grįžtame birželio 30 d. Pirminė ke -
lionės kaina – 600–700 dol. Tel. pasi -
tei rauti: 708-243-7547 (po 6 val. v.).

� Maloniai kviečiame Jus į almanacho
„Kovos keliais” (red. Jonas Vanagaitis,
1938 m.) antrojo leidimo pristatymą
birželio 12 d., antradienį, 6:30 val. v.
Lietuvos Respublikos generaliniame
konsulate New York (420 Fifth Ave., 3rd
Floor, New York, NY 10018). Knygą
pristatys Vanagaičio vaikaičiai Romas
Šležas ir Marytė Kavaliauskaitė-Murphy.
Bus rodomas dokumentinis filmas „Klai -
pėdos krašto sukilimas”. Apie dalyvavi -
mą prašoma pranešti el. paštu ny@
urm.lt arba tel. 212-354-7840. Lei di -
nyje išspausdinti straipsniai apie Ma žo -
sios Lietuvos istoriją nuo XVI a., dau -
giau sia dėmesio skir ta 1923 m. sausio
mėn. įvy kiams Klaipėdos krašte.

IŠ ARTI IR TOLI...

Elegantiškoji Vlado Vildžiūno ,,Barbora” iš Thronton Park, Vancouver (Kanada) vy-
kusios bienalės ,,atkeliavo” į Rose Garden, Boscobel House & Gardens, Garrison, NY
10524. Į čia  įsikūrusių skulptūrų parodos atidarymą birželio 1 d. pakvietė Garrison
Art Center, kuris skulptūrų parodas po atviru dangumi rengia kasmet. Be lietuvių
skulptoriaus, čia rodomos ir John Clement, Tom Holmes, James Murray ir Jeff
Shapiro darbai. Šios parodos mecenatai – Virginia ir Peter Sirušas, Jasmine Swann
ir John Wieker bei Sheila ir Rick Thurston. Paroda veiks iki spalio 8 d. Daugiau infor-
macijos galima gauti tel. 845-424-3960 arba apsilankius tinklalapyje garrisonart-
center.org                                                                                                            ,,Draugo” info

Prasidėjo vasara. Tai tikras džiaugsmas vaikams. Smagu pabūti lauke, pasipliuš-
kenti vandenyje, pasėdėti medžių pavėsyje.                   Laimos Apanavičienė nuotr.

Vlado Vildžiūno ,,Barbora”  Vancouver (Kanada). 
www.flickr.com/photos/lueread nuotr. 

Mieli bičiuliai,
Artėja�arkivyskupo�Jurgio�Matulaičio�paskelbimo�palaimintuoju�25-osios�me-

tinės.�Ruošiantis� švęsti� šią� sukaktį�Palaimintojo� J.�Matulaičio�minėjimo� (atlaidų)
ok�tava�Marijampolėje,� kviečiame� jungtis� į�maldos� už� ligonius� devyndienį� (nuo
2012�m.��birželio�30�d.�iki�liepos�8�d.).

Prašome�intencijas�(ligonio�vardą,�pavardę,�amžių,�trumpą�padėties�įvardi�ni�-
mą)� siųsti� adresu� vikcep@yahoo.com ne� vėliau� kaip� iki š. m. birželio 10 d.
Inten�cijų� sąrašus� išsiuntinėsime� visiems�palaimintojo� J.�Matulaičio�mylėtojams,
kad�visi�kartu�galėtume�melsti�stebuklo�savo�artimiesiems�ir�pažįstamiems,�o�tuo
pačiu�– pa�laimintojo�J.�Matulaičio�paskelbimo�šventuoju.

Ses. Viktorija

Birželio 28 – liepos 1 d. Boston vyks 
XIV Lietuvių tautinių šokių šventė 

Boston miesto centre įsikūrusiame viešbutyje
,,Sheraton Boston” veiks lietuviška mugė. 

Norintys pre kiauti mugėje prašomi susisiekti su 
šventės organizaciniu komitetu 

el. paš tu: muge@sokiusvente2012.org 

XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje dalyvaus ir ,,Spindulio” (Lemont) šokėjos. 
Jono Kuprio nuotr. 

Birželio 16 d., šeštadienį,
nuo 6 val. v. iki 9 val. v.  ir
birželio 17 d., sekmadienį, 

nuo 12 val. p. p. iki 6 val. v. 
CA’ Del Sole restorane

(4100 Cahuenga BKLVD., 
N. Hollywood, CA)

vyks meno paroda ir aukcionas 

Tarp kitų kaliforniečių dailininkų
matysite ir galėsite įsigyti ir 

lietuvės Saulės Piktys darbus 

Daugiau informacijos – tinklalapyje
info@brigitteperreault.com arba 

tel. 310-920-4810.
Saulė Piktys. Be pavadinimo. 2011. 

Norin tys dalyvauti muzikinėje šventės pro gramoje pop/roko atlikėjai prašomi 
kreiptis į Rimą Girniuvienę el. paš tu: rimagirnius@hotmail.com


