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Tiesa trumpa; melas visuomet daugiažodis. – L. Tolstoj. 

Ar paseksime latvių pavyzdžiu?
Konstitucijos kūrėjas
L. N. Rasimas siūlo 
svarbias Konstitucijos
pataisas

Mažai kas abejoja, kad ki-
tąmet kar tu su vyk-
siančiais Prezidento

rinkimais bus ir referendumas
dėl dvigubos pilietybės – dėl jo
būtinumo Seime iš esmės suta-
riama, vyksta tik ginčai dėl pa-
čios Konstitucijos formu luotės.
Praėjusį ketvirtadienį Lat vijos
parlamentas jau įteisino dvigu bą
pilietybę: į ją galės pretenduoti
buvę tremtiniai ir jų palikuonys,
šiuo metu gyvenantys kitose ša-
lyse, lat viai, turintys NATO, Eu-
ropos Sąjungos ar Europos lais-
vosios prekybos su tarčiai pri-
klausančių šalių pilietybę, taip
pat keliasdešimt tūkstančių lat -
vių kilmės asmenų, gyvenančių
Aust ralijoje, Brazilijoje ir Nau-
jojoje Ze landijoje. Lietuvos par-
lamentui įvesti dvi gubą pilietybę
neleido Konstitu cinis Teismas.

Praėjusią savaitę vyku-
siuose Seimo ir Pasaulio Lie-
tuvių Bend ruomenės komisi-
jos po sėdžiuose buvo daug kal -
bama apie dvigubą Lietuvos
pilie tybę, apie kompetenciją
viršijančius Konstitucinio
Teis mo išaiškinimus. Šiais
 klausimais pasisakė ir vienas

iš Lietuvos Respublikos Kons-
titucijos kū rėjų, Kovo 11-osios
akto signataras, tei si nin kas
Liudvikas Narcizas Rasi mas.
Ta pačia proga L. N. Rasimas
įteikė Seimo Konstitucijos ko-
misijos pirmininkei Rimantei
Šalaše vičiūtei savo paruoštą
įstatymo projektą dėl keleto

kitų Konsti tu cijos straipsnių
pakeitimų, susiju sių su teis -
mų, prokuratūros dar bu, su
nauja svarbių pareigūnų prie -
saika. Bernardinai.lt paprašė
paties L. N. Rasimo pakomen-
tuoti jo siūlomą Konstitucijos
pataisų projektą. – 3 psl.

TS–LKD paminėjo įkūrimo 20-metį
Vilnius (ELTA) – Sekmadienį, gegužės 12

d., į suvažiavimą Nacionaliniame dramos teatre
susirinkę Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai (TS-LKD) iškilmingai paminėjo par-
tijos įkūrimo 20-metį. Suvažiavimo metu buvo iš-
rinkti ir TS-LKD pirmininko Andriaus Kubi-
liaus pavaduotojai – jų net 10. Pirmąja TS-LKD
pirmininko pavaduotoja tapo Seimo vicepirmi-
ninkė Irena Degutienė. Partijos pirmininko pa-
vaduotojais taip pat tapo Seimo nariai Valenti-
nas Stundys, Rasa Juknevičienė, Vincė Vaide-
vutė Margevičienė, Agnė Bilotaitė, Vilija Alek-
naitė-Abramikienė, Dainius Kreivys, Kazys Star-
kevičius, Rimantas Jonas Dagys ir Jurgis
Razma. TS-LKD suvažiavime taip pat buvo su-
formuota partijos Taryba, Prezidiumas ir Prie-
žiūros komitetas. TS-LKD pirmininkas Andrius
Kubilius, neturėdamas prof. V. Landsbergio su-
tikimo, bandė teikti jo kandidatūrą vadovauti
partijos Politikos komitetui, tačiau europarla-
mentaras atsisakė. – 7 psl. Seimo narys Emanuelis Zingeris ir europarlamentaras Vytautas Lands -

bergis.                                                                     Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.
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Klausimas, kaip išlaikyti savo tautinę tapa-
tybę gyvenant kitoje šalyje, yra kiekvieno
išeivio gyvenimo rūpestis. Kad išsaugotum

savo tautiškumą, ar užtenka kalbėti gimtąja kalba,
dainuoti liaudies dainas, šokti tautinius šokius, su
tėvynainiais švęsti tautines ir religines šventes? Ar
tautiškumas padeda ar trukdo bendrauti bei dirbti
su kitataučiais? Apie tai, kokios dar gali būti lietu-
viškumo išlaikymo galimybės, byloja Baltrušaičių
– tėvo ir sūnaus – gyvenimo istorijos.

Šiais metais gegužės 2 d. poetui, diplomatui,
vertėjui Jurgiui Baltrušaičiui būtų sukakę 140
metų, o jo sūnui menotyrininkui Jurgiui Baltru-
šaičiui – 110 metų. Abu yra iškilios asmenybės, pa-
likusios ryškius pėdsakus įvairiose kultūros sri-
tyse, išlaikę intensyvų bendravimą. Vienas tapo žy-
miu švyturiu Rytuose, kitas – Vakaruose. Buvo sa-
koma, kad Rusijoje menotyrininkas Jurgis Baltru-
šaitis žinomas kaip poeto J. Baltrušaičio sūnus, o
Vakaruose – poetas J. Baltrušaitis žinomas kaip me-
notyrininko J. Baltrušaičio tėvas. Sūnaus parašyta
garsioji „Visuotinė meno istorija” skirta „Mano tė-
vui”. Abu ilsisi viename kape Paryžiaus Montrouge
kapinėse, kartu su abiem Baltrušaitienėmis – ruse
Marija ir prancūze Helene. 

Tėvas Baltrušaitis, gimęs Paantvardžio kaime
(Jurbarko r.) valstiečio šeimoje, dar carinės okupa-
cijos laikais išvyko studijuoti į Maskvą, išmoko apie
penkiolika užsienio kalbų, tapo garsiu žymių to
meto vokiečių, skandinavų, italų rašytojų kūrinių
vertėju į rusų kalbą. Kai kurių kūrinių jo atlikti ver-
timai ir dabar Rusijos kultūroje laikomi pavyzdi-
niais, pavyzdžiui, norvegų rašytojo Knut Hamsun,
vokiečių filosofo Friedrich Nietzsche. Filosofinės ir
religinės poezijos kūrėjas poetas J. Baltrušaitis pa-
rašė du eilėraščių rinkinius rusų k., įsitraukė į Ru-

sijos kultūrinį gyvenimą, bendravo ir bičiuliavosi
su žymiausiais rusų rašytojais, režisieriais, akto-
riais ir mąstytojais. Jis įgijo didžiulį autoritetą,
vienu metu buvo išrinktas Rusijos rašytojų sąjun-
gos pirmininku. Lietuvis J. Baltrušaitis vertimais ir
kritikos straipsniais skleidė iškiliausių Vakarų ra-
šytojų (H. Ibsen, O. Wilde, A. Strindberg, G. Papini
ir kt.) idėjas Rusijos kultūroje. Pasaulinio garso te-
atro vardai – G. Craig, V. Mejerhold, K. Stanislavskij
– brangino J. Baltrušaičio draugystę ir ne kartą at-
siklausdavo jo nuomonės.

J. Baltrušaičio rusiška poezija stipriai veikė ir
lietuvių kūrėjus: Balį Sruogą, Vincą Mykolaitį-Pu-
tiną, Faustą Kiršą; jo poveikio pėdsakų rastumėme
Bernardo Brazdžionio ir Henriko Radausko kūry-
boje. Besikurdamos mūsų teatro organizacijos, žur-
nalai taip pat siekėsi jo pagalbos. Pirmojo pasauli-
nio karo banga tūkstančius lietuvių nubloškė į
Maskvą. „Kosmopolitas” ir „negrįžėlis” J. Baltru-
šaitis nelaimės ištiktiems tėvynainiams atvėrė savo
namų duris ir dosnią širdį. 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę J. Baltru-
šaitis, kaip ir kitas mūsų kultūros veikėjas Oskaras
Milašius Prancūzijoje, paskiriamas Lietuvos am-
basadoriumi Maskvoje ir juo dirba iki 1939 m., o pa-
skui – Lietuvos ambasadoje Paryžiuje. Tai jo dėka
pavyksta atkurti ir palaikyti kaimyniškus santy-
kius su Sovietų Sąjunga. Jis pasižymi ir kaip su-
manus, veiklus diplomatas, tampa visų užsienio
diplomatų Maskvoje seniūnu. Amžininkai prisi-
mena, kaip jis ateidavo į darbą „tikslus ir susikau-
pęs, kalbėdavo nedaug, neleisdavo daug kalbėti ir ki-
tiems. Jis apsiimdavo sutvarkyti daugybę dalykų, ir
turbūt viską, ką būdavo pasiryžęs padaryti, kruop-
ščiausiai įvykdydavo”. Veriasi ir daugiau nežinotų
faktų iš jo diplomatinės tarnybos metų.  Turėda-

mas ryšių Rusijos valdžios sluoksniuose J. Baltru-
šaitis nuo komunistinio teroro išgelbėjo keliolika
rusų kultūros asmenybių (K. Balmontą, L. Paster-
naką, M. Cvetajevą, M. Dobužinskį, M. Chagall ir
kt.): kaip diplomatas išduodavo jiems vizas į Kauną,
į Rygą. Kitus rusų veikėjus tiesiog ištraukė iš bol-
ševikų kalėjimo. 

Gyvenimo pabaigoje J. Baltrušaitis ėmė kurti
poeziją lietuviškai. Karo metais išleistame eilėraš-
čių rinkinyje „Ašarų vainikas” (redaguotame Hen-
riko Radausko) jis prabilo lietuvių tautosakos žo-
džiais, kalbėjo apie seną lūšnelę, prie kurios ma-
tyti du svarbūs Lietuvos ženklai – kryžius ir svirtis.
Savo lietuviška poezija jis skleidė viltį ir paguodą.
Nacių okupuotame Paryžiuje gyvendamas pas savo
sūnų, kęsdamas šaltį ir nepriteklius, J. Baltrušaitis
atkakliai dirbo, nepadėdamas plunksnos. Jis sakė
turįs grąžinti skolą Lietuvai, turįs rašyti lietuviš-
kai. Ir sūnui, garsiam menotyrininkui, liepė va-
žiuoti į Kauną Vytauto Didžiojo universitete skaityti
paskaitų. 

Kaip rašo prof. Bronius Vaškelis, J. Baltrušai-
čiui būdingos „tarsi dvi viena kitai prieštaraujan-
čios sąvokos: savi namai ir sava tėvynė. Tai išeivio
kasdieniškoji realybė”. J. Baltrušaičio neišginė iš
namų nei okupacijos, nei karai. Jis išvyko į sveti-
mas šalis siekti mokslo ir kultūros. Bet jis niekada
neprarado savo lietuviškos tapatybės, draugams ru-
sams prisistatydavo kaip „lietuvių poetas”. Jis buvo
įvairių kultūrų saistytojas ir rišėjas, galima sakyti,
skirtingų kultūrų audėjas, tapęs drąsos, tarnavimo
Lietuvai, laisvei ir artimui riteriu. Tėvo ir sūnaus
Baltrušaičių gyvenimas ir veikla – vienas iš pavyz-
džių, kaip galima išlikti didžiu lietuviu kitoje kul-
tūroje. 

Gediminas Mikelaitis

Kultūrų piligrimai Baltrušaičiai

Popiežius šventaisiais paskelbė šimtus kankinių 
Vatikanas (ELTA) – Popiežius Pranciškus ge-

gužės 12 d. per pirmąją kanonizacijos ceremoniją
šv. Petro aikštėje paskelbė naujus šventuosius,
įskaitant šimtus XIV amžiaus kankinių, kurie
buvo nužudyti dėl to, kad atsisakė atsiversti į is-
lamą.

Tarp katalikų Bažnyčios pagarbos nusipel-
niusiųjų yra 813 italų, kurie buvo nužudyti Pietų
Italijoje 1480 metais, kai į miestą įsiveržę turkai pa-
reikalavo atsisakyti krikščionybės.

Popiežius kanonizavo Kolumbijos vienuolę,
padėjusią vietiniams gyventojams 1914 metais. Ji
tapo pirmąja šios šalies šventąja.

Pranciškus šventąja paskelbė dar vieną mo-
terį iš Lotynų Amerikos, kuri paaukojo save padė-
dama sergantiesiems bei katalikams išvengti per-
sekiojimo valdžiai vykdant griežtą politiką prieš
tikėjimą trečiajame dešimtmetyje.

Naujų šventųjų kanonizaciją patvirtino vasa-
rio 11 dieną popiežiaus Benedikto XVI perskaity-
tas dekretas. Benediktas XVI per tą pačią ceremo-
niją paskelbė apie savo pasitraukimą.

Pranciškus dešimtims tūkstančių šv. Petro
aikštėje susirinkusių tikinčiųjų sakė, kad kanki-
niai yra įkvėpimo šaltinis, ypač kai ,,tiek daug
krikščionių šiais laikais visame pasaulyje vis dar
kenčia nuo smurto". 

Popiežius Pranciškus šventaisiais paskelbė šimtus kankinių. 
EPA-ELTA nuotraukos
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Konstitucijos kūrėjas L. N. Rasimas siūlo svarbias Konstitucijos pataisas
Kadangi pats neturiu įstatymų ini ciatyvos

teisės, tai savo projektą įteikiau Seimo Konsti-
tucijos komisijos pirmininkei ir kai kuriems
Seimo nariams. Jeigu patiks – jie gali jį įre -
gistruoti Seime.

Šis projektas didžia dalimi siekia justicijos
pertvarkos Lietuvoje. Na, o su dviguba pilietybe
jis sietinas todėl, kad Konstitucinis Teismas pra-
dėjo nepaisyti Konstitucijos teksto ir sa vaip jį in-
terpretuoti. Štai žodžius „at skiri atvejai” jis
bando pakeisti „la bai reti atvejai”. Sutinku, kad
atskiri atvejai gali būti reti, bet nebūtinai visa -
da. Atskiras atvejis yra kartu ir kitoks atvejis.

Kada kitų valstybių justicija vi so keriopai
padeda tinkamai išspręs ti nelauktai globaliniu
mastu iškilusį dvi gubos pilietybės būtinumo
klau simą, mūsų Konstitucinis Teismas vie -
nareikšmiai pradeda aiškinti žo džius, kurių
reikšmė nėra viena reikš mė. Konstitucijoje pa-
rašyta „at skiri atvejai” ir Konstituciniam Teis -
mui nesuteikta teisė, kad ir aiškinimo būdu, pakeisti
juos žodžiais „la bai reti atvejai”. Konstitucinis Teis mas
aiškiai pažeidė savo kompetenciją, įsikišo į ne savo rei-
kalus, todėl to kiais atvejais būtina, kad paskutinį žodį, t.
y. sutinka, ar ne su Konsti tu cinio Teismo interpretacijo-
mis, galė tų spręsti Tautos atstovybė – Seimas. Taip siū-
lau ir padaryti, pakeičiant Konstitucijos 107 straipsnį.

Įdomu, kad iš esmės su tuo sutinka ir Konstitucinis
Teismas. Štai jis rašo, kad „Nustatydamas Lietuvos pi-
lietybės įgijimo pagrindus ir reguliuodamas pilietybės
įgijimo ir netekimo tvarką, įstatymų leidėjas turi dis -
kreciją”. O juk diskrecija tai ne kas kita, kaip pareigūno
ar valstybės in stitucijos, Seimo irgi, teisė spręsti kokį
nors klausimą savo nuožiūra.

Jūs siūlote apriboti Konstitu cinio Teismo ga-
lias, kuriomis jis neteisėtai įsiveržė į parlamento
valdas. Bet kaip tuomet su klausimais, kuriuos
Konstitucinio Teismo prašo išaiškinti teismai?

Konstitucinis Teismas šiandien jau pradėjo iš es-
mės nagrinėti tiek baudžiamas, tiek civilines bylas ir
spręsti tuos klausimus, kuriuos turi išspręsti tas tei-
smas, ant kurio stalo atsidūrė byla. Taigi, kad kiekvienas
žmogus galėtų ginti savo interesus teisme  pasiremda-
mas Konstitucija, siū lome pakeisti Konstitucijos 110 str.
taip, kad jeigu teisėjas turi pagrindo manyti, kad įstaty-
mas konkrečioje byloje gali prieštarauti Konstitucijai, jis
to įstatymo netaiko, lyg jo ir ne būtų. Tokį jo sprendimą
visada gali patikrinti aukštesnės instancijos teis mai, o
susikaupus pakankamai daug panašių atvejų Aukščiau-
siasis Teismas skelbia apibendrinimą, ku ris tampa pri-
valomu visiems teismams, o toks įstatymas savaime nu -
miršta. Taip dirba JAV, Skandina vų šalių ir dar daugelio
valstybių justicija.

Vadinasi, Jūs bandote apriboti ir tas Konstitu-
cinio Teismo galias, kurias jis paveržė iš kitų te-
ismų, ir taip suteikti bet kuriam piliečiui galimybę
kreiptis į teismą dėl ga li mo Konstitucijos pažeidimo.
Ta čiau Jūs pateikėte ir siūlymų, ne susijusių su
Konstituciniu Teismu – kokie jie?

Manau, kad kuo greičiau turi būti priimtas priesai-
kos įstatymas (priesaikos projektą esu paruošęs), nu-
matantis ir atsakomybę už priesaikos sulaužymą, tame
tarpe ir teismo teisę nuspręsti, kaip ilgai priesaikos lau-
žytojui gali būti atimta teisė dirbti darbą, kur reikia vėl

prisiekti.
Turi atsirasti ir visiškai naujas priesaikos tekstas,

kuris kai kuriems dabartiniams teisėjams gali būti ne-
priimtinas – sekant kitų valstybių pavyzdžiu, priesai-
koje turi atsirasti žodžiai: prisiekiu, kad visas turtas, ku -
rį valdau aš, mano šeimos nariai ir artimiausi giminai-
čiai, yra įgytas tei sėtai.  

Taip pat turi atsirasti ir atleidimo pagrindai atsisa-
kant priimti priesaiką. Jų šiandien neturime.

Kita valstybinio lymens problema yra ta, kad pro-
kuratūrai suteikta monopolisto teisė pradėti ar ne iki-
teisminį tyrimą. Tokią teisę būtina sugrąžinti policijai ar
kitoms institucijoms, taip išlaisvinant pro ku rorus nuo
televizinių filmų kūri mų, kuriuose Lietuvos prokuro-
rai laksto apsikaišę pištolietais. Tai ne jų darbas. Jų dar-
bas yra prižiūrėti ar nepažeidžiamos žmogaus teisės bei
surinktų įrodymų patvirtinimas bei apgynimas teisme.

Pagaliau teismai turi atgauti savo teisę duoti tam tik-
rus privalomus nurodymus prokurorams.

Mano siūlomose Konstitucijos pataisose atsiranda
ypatingojo pro kuroro pareigybė (praėjusios kadencijos
Seime buvo paruošti keli įstatymo projektai, susiję su ypa-
tingojo pro kuroro statusu, koks yra JAV, bet at mesti kaip
galimai antikonstituciniai – red.).  

Tarp mano siūlymų – ir teismų struktūros pakeiti-
mas. Pvz., atsisakoma administracinių teismų, jų funk-
cijas perduodant bendros kompetencijos teismams. Šian-
dien vykdoma teismų darbo optimizacija nėra reforma.
O reformos teismuose būtinos.

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ko-
misijos posė džiuose Jūs pasisakėte ir tautiniais
klausimais – kokie svarbiausi ak centai?

Atsirado minčių, kurias norėjau išsakyti, kada iš-
klausiau kitų prelegentų pranešimus. Stebino noras
keisti Lietuvos nacionalinės valstybės modelį kažkokiu
internacionalizmu.

Tautybės klausimai aiškiai pai niojami su Seimo na-
rių gautais Lie uvių Tautos įgaliojimais atstovauti jos
suverenitetą. Juk turkas Vokieti jos parlamente visų
pirma yra gavęs įgaliojimus atstovauti vokiečių tautą
kaip suvereną, o ne turkų, nors kaip žmogus jis pasilieka
turku su visomis tai bendrijai suteiktomis ir garantuo-
tomis teisėmis. Pas mus atsirado norinčių būti dides-
niais marksistais už patį K. Marksą. Tad ir priminiau,
kad Emanuelis Zingeris yra gavęs įgaliojimus atstovauti

Lietuvių Tautą, kaip suvereną, o ne žydų. Jis, beje,
to nie kad ir nesiekė. Pasakiau, kad kolo nistams,
atsiradusiems kaip okupacijos pasekmė, negali
būti suteiktos išskirtinės politinės teisės, net jeigu
jie gyvena kompaktiškomis kolonijomis. Jeigu ru-
sas tampa Lietuvos parlamento nariu, jis atsto-
vauja ne Rusų Tautos kaip suvereno, o Lietu vių
Tautos, kaip suvereno, interesus. Todėl mūsų
Konstitucijoje ir nėra tautinių mažumų, o yra tik
tautinės bendrijos, nes Lietuvos valstybė neturi
nei centimetro kitos tautos etninių žemių. Į tai pri-
valo Lietuvių Tautos atstovai Seime atsižvelgti,
kai svarsto tautinių mažumų Lietuvoje įstatymą –
tokių čia nėra, yra tik bendrijos.

Kalbino Dalius Stancikas.
Bernardinai.lt

Atkelta iš 1 psl.

Ką siūlo Seimo ir PLB 
komisija?

Du kart per me tus Sei me tra di ciš -
kai su si ren kan ti iš ei vių at sto vų ir par -
 la men ta rų ko mi si ja gegužės 4–7 d.
svarstė ak tua lius už sie nio lie tu viams
ir vi sai Lie tu vai klau si mus, ieš kojo jų
spren di mo bū dų.

Sei mo ir Pa sau lio Lie tu vių Bend -
ruo me nės (PLB) ko mi si ja val džios ins -
ti tu ci joms pa tei kė šūs nį re zo liu ci jų,
kaip spręs ti iš ei vių ir kai ku rias vi -
daus ša lies po li ti kos prob le mas.

Trūks ta po li ti nės valios

Vil niu je ke tu rias die nas po sė džia -
vu si Sei mo ir PLB ko mi si ja ap ta rė vie -
ną ak tua liau sių iš ei viams dvi gu bos pi -
lie ty bės klau si mą. Ko mi si jos par eng -
to je re zo liu ci jo je pa žy mi ma ne sku bė ti
reng ti re fe ren du mo, kad taip bū tų įtei -
si na ma dvi gu ba pi lie ty bė. ,,Sei mas dar
ne iš nau do jo vi sų ga li my bių svars ty ti
ir pri im ti įsta ty mo pa kei ti mus, lei -
džian čius ne kei čiant Kons ti tu ci jos tu -
rė ti Lie tu vos ir ki tos vals ty bės pi lie ty -
bę”, – tvir ti no PLB ko mi si jos na rė Re -
gi na Na ru šie nė. Jos tei gi mu, šiuo klau -
si mu rei kia dau giau su vo ki mo ir vi -
suo me nės dis ku si jų, to dėl Sei mo pra -
šo ma su da ry ti PLB at sto vų ir eks per tų,
ku rie iš spręs tų šią prob le mą, ieš ko tų
jos tei si nio re gu lia vi mo bū dų, dar bo
gru pę. R. Na ru šie nė įsi ti ki nu si, kad
dvi gu bą pi lie ty bę ga li ma įtvir tin ti ne -
kei čiant pa grin di nio ša lies įsta ty mo,
nors Kons ti tu ci nis Teis mas yra iš aiš ki -
nęs prieš in gai. ,,Tei si nių bū dų yra
daug. Nė ra tik po li ti nės va lios”, – pa -
reiš kė PLB ko mi si jos na rė.

Re fe ren du mas dėl dvi gu bos pi lie -
ty bės įtei si ni mo, pa sak R. Na ru šie nės,
par ei ka lau tų tik pa pil do mų lė šų, ir di -
de lė ti ki my bė, kad ne įvyk tų dėl per
ma žai bal suo ti at ėju sių žmo nių. „Ar
ne pi giau tau tai pa pil dy ti da bar ti nį Pi -
lie ty bės įsta ty mą?” – svars tė iš ei vė.

Gi na vals ty bi nę kalbą

Iš ei vi jos at sto vų ir Sei mo ko mi si ja
Vy riau sy bei bei ki toms val džios ins ti -
tu ci joms par en gė re zo liu ci jas dėl Lie -
tu vos ener ge ti kos pro jek tų vys ty mo ir
jų įgy ven di ni mo, taip pat ap tar tos eko -
no mi kos prob le mos, jų spren di mo bū -
dai. PLB at sto vai dis ku ta vo ir dėl ki tą -
met vyk sian čios Dai nų šven tės or ga ni -
za vi mo. „Mums ši šven  tė ypač svar bi,
nes tai – lie tu viš kos tau ti nės kul tū ros
reiš ki nys”, – tei gė Aus tra li jos Lie tu vių
Bend ruo me nės at sto vas Hen ri kas An -
ta nai tis. Jis pa brė žė, kad Vy riau sy bė
pri va lo už ti krin ti tin ka mą šven tės fi -
nan sa vi mą, Tu riz mo de par ta men tas –
šį ren gi nį ak ty viai pro pa guo ti už sie -
ny je.

Ko mi si ja ra gi na Vy riau sy bę ne -
įtei sin ti kai ku rių tau ti nių ma žu mų
rei ka la vi mų. „Siū lo me sau go ti au ten -
tiš kų et ni nių lie tu vių že mių vie to var -
 džius ir juos ra šy ti vals ty bi ne kal ba.
Pi lie čių var dus ir pa var des do ku men -
tuo se taip pat ra šy ti vals ty bi ne kal ba,
su vie no din ti vals ty bi nį lie tu vių kal -
bos eg za mi ną”, – re zo liu ci jos dėl lie tu -
vių kal bos iš sau go ji mo ir jos var to ji mo
nuo sta tas pri sta tė Len ki jos Lie tu vių
Bend ruo me nės pir mi nin kė Ire na Gas -
pe ra vi čiū tė. Taip pat siū lo ma steng tis,
kad lie tu vių kal ba bū tų įtrauk ta į
UNES CO ne ma te ria laus kul tū ros pa -
vel do są ra šą, už ti krin ti vi sa ver tį jos
sta tu są ES ins ti tu ci jo je, sau go ti lie tu -
viš kas mo kyk las et ni nė se Lie tu vos že -
mė se. 

Seimo.lt ir „Draugo” info

Ar paseksime latvių pavyzdžiu?

Prel. Edmundas Putrimas ir Regina Narušienė.

Mečislovas Zaščiurinskas ir PLB pirm. Danguolė Navickienė.
Jono Česnavičiaus nuotr.
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REGINA

JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Gražiausias pavasario mėnuo –
gegužė. Po visų žiemos šalčių,
ledo ir sniego, ateina pavasa-

ris, atgimsta gam ta, įvairiaspalviais
žiedais pra de da sprogti medžiai. Ap-
link kvepia atsinaujinusia gamta ir
gy  vybe. Visas krikščioniškas pasau -
lis pavasarį švenčia Motinos dieną.
Gegužės mėnuo katalikiškame pa sau -
lyje skiriamas mūsų dangiškos moti-
nos Marijos garbinimui. Mes taip pat
privalome atsiminti ir Motiną Tėvy -
nę.

Šios trys motinos turi daug bend -
ro – meilę, supratimą, pasiaukoji mą.
Nėra pasaulyje kitos būtybės, kuri
tiek daug pasiaukotų savo vai kui kaip
motina. Ji – žmogaus pra džia. Todėl ir
mo tiną pagerbti skiriamas pats gra-
žiausias mėnuo.

Mes prisimename ir mūsų moti ną
Lietuvą, jos praeityje nueitą kry  žiaus
kelią.

Motinos dienos proga lenkiame
galvas taip Tėvynėje pasilikusioms,
taip ir išeivijoje gyvenančioms moti -
noms. Jos yra tikrosios lietuviškų na -
mų sielos ir lietuvybės saugotojos.

Sekmadienį, gegužės 12 d. Šv. An-
tano lietuvių parapijoje, Detroit, Mi-

chigan, vyko motinų pagerbimas.
Šven tė pradėta šv. Mišiomis už gyvas
ir mirusias motinas. Mišias aukojo ir
gražų pamokslą apie motinas pasakė
kun. Peter Opara iš Nigerijos (Afri -
ka). Skaitinius skaitė Antanas Strak -
šys. Po Mišių buvo sukalbėta Švč.
Mer  gelės Marijos litanija.

Į Motinos dienos minėjimą susi -
rinko gražus būrelis žmonių. Salės
sta lai buvo papuošti pavasario žie dais.
Vaišių stalą paruošė Dievo Ap vaizdos
parapijos nuolatinė šeimi ninkė Re-
gina Greenhalgh.

Renginio programai vadovavo pa -
rapijos tarybos pirmininkas Anta nas
Strakšys. Jis sveikino visas apsilan-
kiusias mamytes bei močiutes ir  pa -
brėžė, kad šį rytą šv. Mišias už mūsų
gyvas ir mirusias motinas aukojame
su gilia meile ir dėkingumu už gyvy -
bę. Kupina džiaugsmo širdimi sveiki-
name jas šiandien ir linkime, kad Die -
vo palaima jas lydėtų šios že mės ke-
liais. O toms, kurios jau peržengė am -
ži nybės slenkstį, Die vas suteiktų nie-
kados nesibai giančio džiaugsmo ir lai-
mės danguje.

Antanas Strakšys perskaitė Salo -
mėjos Nėries eiles „Motulė”. Visoms
šventėje dalyvavusioms motinoms
įteiktos puokštės pavasarinių žiedų.

Seselė vienuolė Zosė Strakšytė at-
liko meninę programėlę. Ji pa skam -

bino kelis kūrinėlius, sugiedojo  „Ave
Maria” ir  padeklamavo eilėraštį „Ma -
no mama”.      

Motinos diena suartina motinas
ir vaikus ne tiek viešu minėjimu, kiek
asmenišku motinos meilės pajutimu.
Motinos meilė  nerodoma vie šai, ji
pra dėta šeimos židinyje. Kal bėti apie
motiną – tai paliesti švel niausius žmo-
gaus jausmus. Kalbėti apie mamą, ma-
mytę – tai sužadinti žmo guje malonius
ir gražius vaizdus. Vie nam gal pasiro -
dys liūdnas, skausmo pilnas veidas,
pa silenkęs ties sergan čio lova. Kiti gal
prisimins motiną, besidžiaugiančią
mūsų pasiekimais, džiaugsmais.  Ne
vi si esame laimingi turėdami gyvas
motinas. Ne visos mo tinos yra lai-
mingos turėdamos gy vus vaikus. Am-
žinoji ramybė laikinai atskiria vienus
nuo kitų, lieka ta skausminga tuštu -
ma, prisiminimai. Ką mes galime pa-
dovanoti mūsų gy voms mamytėms už
jų nesibaigiančią meilę, rūpestį ir pa-
siaukojimą?  Bran giausios dovanos,
ku rias vaikas gali įteikti – tai pagar -
ba, meilė  spin dintis žvilgsnis, švel-
nus apkabinimas, švelnus meilės žo-
dis. O tie, ku rie netekome savo mamų,
galime pasimelsti už jas, nunešti gėlių
ant ka po ir ištarti: „Ačiū Tau, Mama,
už gyvybę, už kantrybę. Ačiū Tau už
viską. Atsiprašau, Mama Myliu Tave,
miela ir  brangi Mamyte.”

Pagerbėme motinas
Kaip gera tiems, kurie dar turi Motinas.
Kaip gera tiems, kurie gali pabučiuoti jų visada šviesos kupinus veidus ir geras rankas
Kaip gera tiems, kurie gali pama tyti savo atspindį jų akyse.
Kaip gera tiems, kurie gali džiaugtis Motinų palaiminimu.
Ir iš kur tas sūnų ir dukrų įsitikinimas, kad Motina yra amžina.
Tad nulenkime galvas ir pasimelskime už mūsų mylimas ir nuostabias Mamas!

Visos mamos ir močiutės buvo apdovanotos gėlėmis.                                                                                                      R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Aš labai myliu savo mamą
Marijonas Mikutavičius

Mes kartais būname liūdni
Ir, rodos, trūksta tik lašelio meilės.
Norėtųsi pabūt ilgiau su Tavimi,
Bet laiko, deja, vis maža. 

Kasdien augame didesni
Ir vis rečiau paklausiam:
Kaip gi sekas, mama?

Viskas gerai, gerai, kai tu esi šalia...

Aš širdyje labai myliu savo mamą,
Tau mano šypsena, ašaros mano,
Aš širdyje labai myliu savo mamą.
Brangiausią šiam pasaulyje.

Dažnai mes būnam vieniši
Ir nieko nereik, tik apkabint mane,
Pabūti dviese nors trumpam vieni,
Bet laiko, deja, vis maža....

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

Parapijos tarybos  pirm. Antanas Strakšys.

Vytauto Nemanio nuotr.
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Lietuvos ambasada Airijoje
gegužės 9-ąją prisidėjo prie
įvairių Europos dienos ren-

ginių Dubline, kuriuose disku-
tuota apie ES raidą, europines
vertybes ir Sąjungos svarbą jos pi-
liečiams, pristatytos Lietuvos ir
kitų šalių narių kultūra bei tradi-
cijos.

Lietuvos ambasadorius Airi-
joje Vidmantas Purlys su Europos
gimtadieniu pasveikino Dublino
Powerstown nacionalinės mokyk-
los bendruomenę, papasakojo mo-
kiniams ir mokytojams apie Lie-
tuvos vaidmenį Europoje, artė-
jantį Lietuvos pirmininkavimą
ES Tarybai, Lietuvos ir Airijos
santykius. V. Purlys taip pat ati-
dengė mokinių specialiai šiai pro-
gai sukurtą mozaiką „Vieningi
įvairovėje”.

Daugiatautės ir aktyviai ES piliečių metams skirtuose renginiuose da-
lyvaujančios mokyklos vadovei Helen Regan ambasadorius padovanojo lie-
tuvių išeivijos rašytojos Rūtos Šepetys pasaulinį bestselerį apie lietuvių
tremtinių gyvenimą „Tarp pilkų debesų”.

Tą pačią dieną Lietuvos ambasada kartu su kitomis ES šalių atstovy-
bėmis Airijoje dalyvavo tradicinėje Europos dienos šventėje Europos na-
muose Dubline, kurioje pristatė Lietuvą.

Europos namuose veikusiame šalies stende šventės lankytojai Lietuvą
išvydo kaip modernią, užsienio turistams svetingą ir patrauklią verslui Eu-
ropos Sąjungos narę, kuri liepos 1 d. perims Tarybos vairą. Svečiai taip pat
supažindinti su tradicine nacionaline lietuvių virtuve. 

Europos Sąjungos gimtadieniu pasirinkta gegužės 9-oji, kai vienas
laisvos ir vieningos Europos idėjos autorių Prancūzijos užsienio reikalų
ministras Robert Schuman savo žymiojoje kalboje išdėstė Europos integ-
racijos viziją.                                                                   LR ambasados Airijoje info

Generalinis konsulas Čikagos mokiniams
kalbėjo apie Europos Sąjungą

TERESĖ GEČIENĖ

Lietuvių kalbos žodynas paaiš-
kina, jog žemčiūgai yra perlai. O
tikruosius perlus kartais sunku

atpažinti. Mūsų bendruomenėse yra
žmonių, kurių kartais nepastebime ir jų
ilgamečių pastangų bei darbo neįverti-
name. Jie įvertinimų  ir neieško, savo
nuopelnų nereklamuoja. Tačiau geriau
juos atpažinti vėliau negu niekada.

Philadelphia valstijoje tokie ne vi-
suomet pastebimi perlai yra Marytė ir
Vytautas Sušinskai. Daugelį metų ati-
davę Philadelphia Lietuvių Bendruo-
menei ir Šv. Andriejaus lietuvių para-
pijai, jie buvo pastebėti ir įvertinti žy-
meniu Lietuvos Nepriklausomybės
šventės minėjime š. m. vasario 24 dieną.
JAV Lietuvių Bendruomenės Phila-
delphia apylinkės pirmininkas Vytas
Maciūnas prieš apdovanodamas Marytę
ir Vytautą, perskaitė pagerbimo lente-
lėje išgraviruotus žodžius: „Už dauge-
lio metų veiklą Lietuvių Bendruome-
nėje ir lietuviškoje parapijoje”. Daugiau
nieko. Daugelis žmonių salėje, ypatin-
gai pastaraisiais metais atvykę iš Lie-
tuvos, taip ir nesužinojo, kiek daug šie
du žmonės yra atlikę ir už ką to žymens
nusipelnę. Tačiau daug buvo tokių, ku-
rie savo atsistojimu ir ilgais plojimais
parodė, kad džiaugiasi kartu su  pa-
gerbtaisiais.

Marytė Krantauskaitė-Sušinskienė
gimė Lietuvoje. Būdama 10 metų am-
žiaus su tėvais paliko Lietuvą. Šeima
bėgo nuo sovietinio siaubo. Brolių ir se-
serų ji neturėjo. Karui pasibaigus atsi-
dūrė pabėgėlių (DP) Wehner Oldenburg
stovykloje Vokietijos britų zonoje. Ten
lankė gimnaziją ir dalyvavo stovyklos
lietuvių veikloje. Toje stovykloje taip
pat gyveno Vytautas Sušinskas. Jis bu -
vo keliais metais vyresnis, gimnazijos
nelankė, talkino stovyklos kapelionui
kun. Domininkui Kenstavičiui, ėjo zak-
ristijono pareigas. Jis gyveno tik su
savo motina, nes traukiantis iš Lietu-
vos žuvo Vytauto tėvas. Kai kartą Ma-
rytė rinko aukas lietuviškai veiklai, ji
pasikvietė Vytautą į talką. Eidami nuo
kareivinių durų iki durų, kuriose gyve -
no pabėgėliai, koridoriais ginčydavosi,
kuris iš jų durims prasivėrus prašys
aukų. 

Artimesnės draugystės užuomazgą
tuomet nutraukė emigracija. Jie pasuko
skirtingais keliais: 1951 metais Marytė
su tėvais atvykusi į Ameriką įsikūrė
Philadelphia, o Vytautas su mama  –
New Haven, Connecticut valstijoje.

Philadelphia Marytė susipažino su

Jurgiu Bendžiumi, 1954 metais už jo iš-
tekėjo ir susilaukė sūnaus bei dukters –
Vytauto ir Vidos. Deja, 1964 metais Jur-
gis mirė. Marytė liko su dviem mažame -
čiais vaikais. 

O Vytautas, atrodo, neužmiršo Ma -
ry tės nuo Vokietijos laikų. Jai susižie-
davus su Jurgiu Bendžiumi, Vytautas
su mama atvyko Marytės aplankyti ir
visą laiką palaikė draugiškus ryšius.
Praėjus trejiems metams po Marytės
vyro mirties, Vytautas su mama vėl at-
važiavo aplankyti jos šeimos. Sena pa-
žintis virto meile ir 1967 metais vaini-
kavosi vedybomis. M. ir V. Sušinskai
susi lau kė dar dviejų vaikų – Eugenijaus
ir Gintaro (Juozuko). Kartu su jais visa -
da gy ve no Vyto mama – Janina Su šins -
kie nė, o Marytės tėveliui mirus ir jos
motina – Anelė Krantauskienė. 

Gausią šeimą augindami ir mamas
globodami, M. ir V. Sušinskai neapleido
ir lietuviškos visuomeninės veiklos. Vy-
tas talkino skautams ir 10 metų buvo
LB apylinkės iždininku. Jam iš tų pa-
reigų atsistatydinus, LB apylinkės iždą
dar 11 metų tvarkingai, be jokių kom-
piuterių vedė Marytė. Šalia tų pareigų ji
Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos
darželyje 22 metus mokė jaunuosius mo-
kinukus. Nei vienas iš jų neužmiršo jos
švelnaus būdo, jos globos, jos meilės
savo auklėtiniams.

Kai 1991–1992 metais Šv. Andriejaus
parapija išgyveno krizę ir vos nebuvo
uždaryta, M. ir V. Sušinskai atėjo talkin -
ti tuomet naujai paskirtam parapijos
administratoriui, dabar jau klebonui
kunigui Petrui Burkauskui. Marytė at-
sisakė kitų pareigų ir jau 20 metų yra
parapijos sekretorė, o Vytas tiek pat
metų dir ba zakristijonu. Kiekvieną sek-
madienį jie pirmieji atvyksta į parapiją.
Marytė priima visus užeinančius į kle-
boniją užprašyti Mišių, tartis dėl vaikų
krikšto, jai pirmai skambina, kai mirš -
ta kas nors iš parapijiečių. Per laidotu-
ves bažnyčios prieangyje ji sėdi prie sta -
le lio ir priima aukas mirusio žmogaus
atminimui, o Vytas viską paruošia zak-
ristijoje šv. Mišioms ir sekmadieniais
Mišių metu renka aukas. 

Ar ne įdomu, kad ratas tarsi apsi-
suko, ir panašiomis aplinkybėmis, ko-
kiomis kadaise susipažino DP stovyk-
loje, šie du  pareigingi žmonės tyliai, ra-
miai atlieka daugelio mūsų mažai pa-
stebimą ir ne visuomet įvertinamą pa-
tarnavimą parapijai ir visuomenei.
Ačiū JAV LB Philadelphia apylinkei, iš-
reiškusiai padėką dviem ją pilnai užsi-
tarnavusiems nariams, mūsų bendruo-
menės tikriems žemčiūgams.

Žemčiūgai tarp mūsų 
Europos dieną Lietuva 
pristatyta ir Dubline

Ambasadorius V. Purlys su Powerstown nacionalinės mokyklos bendruomene.

Gegužės 9 d. LR Generalinis kon-
sulas Čikagoje Marijus Gudy-
nas miesto Oro pajėgų akade-

mijos gimnazijos (Air Force Academy
High School) moksleiviams pristatė Eu-
ropos Sąjungą. Pristatymo metu diplo-
matas kalbėjo apie ES susikūrimo isto-
riją,  jos nares, valdymo sistemą, san-
tykius su JAV, o pabaigai, atsižvelgda-
mas į aviacinę gimnazijos pakraipą, pa-
pasakojo apie Amerikos lietuvių S. Da-
riaus ir S. Girėno didvyrišką transat-
lantinį skrydį bei jo istoriją.

Išklausę generalinio konsulo pri-
statymo, jaunuoliai norėjo daugiau su-
žinoti ne tik apie ES, bet ir apie Lie-
tuvą, jos paveldą. Siekiant geriau in-
formuoti Čikagos visuomenę Europos
dienos proga, miesto mokyklose su-
rengtas Europos Sąjungos pristatymų
ciklas, kurį įgyvendino čia reziduojan-
čių ES valstybių diplomatinių misijų
vadovai.

LR generalinio konsulato Čikagoje info
Generalinis konsulas M. Gudynas.

Marytė ir Vytautas Sušinskai su jiems įteiktu žymeniu.                            Rimo Gedeikos nuotr.
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TOMAS TAŠKAUSKAS

JAV nacionalinė aeronautikos ir kosmoso agen-
tūra (NASA) pirmojo Lietuvos palydovo kūrė-
jams pranešė daugiau nei dviem savaitėmis

pa anks tinusi kompanijos „SpaceX” raketos nešėjos
„Falcon 9” paleidimą. Raketa, kuri š. m. lapkričio 28
d. turėjo į Tarptautinę kosminę stotį nugabenti pir-
mąjį lietuvišką palydovą „Lituanica SAT-1”, bus pa-
leista lapkričio 11 d. Šis NASA sprendimas privertė
palydovą kuriančią mokslininkų komandą keisti
savo tvarkaraštį ir spartinti darbus.

Į paleidimo paankstinimą komanda sureagavo
labai rimtai. „Kad nespėsime sukonstruoti paly-
dovo iki paleidimo, apie tai net negalvojame. Todėl
šiuo metu ir keičiame visus darbų grafikus, pasve-
riame iš naujo savo galimybes. Pasižiūrėsim, ką tu-
rėsime paspartinti, ko atsisakyti, galbūt kai kas
kainuos šiek tiek brangiau. Bet, kadangi paleidi-
mas buvo paankstintas, neturim kito pasirinkimo.
Iki naujos nustatytos dienos turime spėti”, – sako
misijos vadovas Vytenis Buzas.

Misijos vyresnysis programuotojas Vytautas
Valaitis pabrėžia, kad susiklosčiusios aplinkybės
pareikalaus intensyvinti palydovo prototipo testa-
vimą. „Nepaisant techninės pusės, dar yra progra-

minė pusė. Testavimo atsisakyti tikrai negalime,
nes projektas yra labai svarbus ir palydovas turi
veikti iš karto. Jeigu per anksti nutrauksime testa-
vimą, galime kažko nepastebėti. Jeigu per ilgai tes-
tuosime, jis nebus labai efektyvus. Bet testavimo
laiko sumažinti tikrai negalime, nebent pasistengti,
kad daugiau žmonių dirbtų vienu metu”, – įsitiki-
nęs V. Valaitis. 

Raketos nešėjos „Falcon 9”  paleidimo paanksti -
nimo priežastys nežinomos. Anot V. Buzo, NASA
ne atskleidė savo motyvų, bet tikriausiai sprendi-
mas priimtas siekiant išvengti kokios nors rizikos.
Paleidimus planuojantys NASA inžinieriai daž-
niausiai keičia paleidimo datą dėl techninių raketos
gedimų. Kartais paleidimo diena nukeliama atsi -
žvel giant į oro sąlygas.

„Lituanica SAT-1” palydovą kuria daugiau nei
30 narių tarpdisciplininė komanda, sudaryta iš įvai-
rių sričių aukštos kvalifikacijos specialistų, jaunų
lietuvių mokslininkų, inžinierių, fizikų, progra-
muotojų, gyvenančių ne tik Lietuvoje, bet ir už jos
ribų. Balandžio pradžioje pradėtas vienas svar-
biausių palydovo misijos etapų – prototipo integra-
vimas. Projekte, kurio vertė siekia 1,3 mln. lt, šiuo
metu dalyvauja 22 organizacijos ir įmonės. 

Paleistas į žemės orbitą pirmasis palydovas ša-

lies istorijoje „Lituanica SAT-1” ilgiau nei 6 mėn.
skries 400 kilometrų aukštyje, 8 kilometrų per se-
kundę greičiu. Palydovas atliks pirmuosius lietu-
viškus kosmoso tyrimus, išbandys lietuvių sukur-
tas technologijas ir testuos alternatyvius energijos
šaltinius ypatingomis sąlygomis.

Visi palaikantys pirmojo lietuviško palydovo
paleidimo misiją, kviečiami burtis socialiniame
tinkle: http://www.facebook.com/Lituanicasat1 

Projekto svetainė: www.kosmonautai.lt 

SKAISTĖ KAZARAUSKAITĖ

Klaipėdos kultūrų komunika-
cijų centras (KKKC) kartu su
Nacionalinio šiuo laikinio me -

no cen tro Baltijos skyriumi (Kalining -
radas, Rusija) ir Šiuo lai kinių menų
centru „Laznia” (Gdans kas, Lenkija)
vykdo projektą „‘Pažink svetimšalį’:
tarpusavio supratimo tarp Gdansko,
Kaliningrado ir Klai pė dos gyventojų
ugdymas, skatinant mainus šiuolaiki-
nio meno ir kultū ros srityje”. Numa-
toma projekto truk mė – dveji metai,
nuo 2013 m. sausio mėn. iki 2014 m.
gruodžio mėn. 

Gegužės 3 d. KKKC parodinėse
erdvėse buvo atidaryta Kaliningrado
(Rusijos Federacija) kuratoriaus Eu -
ge nijaus Umanskio paroda „Made in

Kaliningrad”. Tai didžiausias ir įvai -
riausias (žanrų bei stilių prasme)
kada nors Klaipėdoje buvęs kalinin -
gradiečių meno renginys. Šmaikš čiai
ir sykiu labai rimtai pavadintas me no
projektas pristato plačią šiuolai kinio
Kaliningrado meno retrospektyvą, ka-
liningradietišką visomis pras mėmis
„meno produktą”, skirtą kaimyni-
nėms šalims. Geografinis Ru sijos ir
Lietuvos artumas, sudėtinga istorinė
patirtis šiandiena yra su vokiama la-
biau kaip ekonominis nei kultūrinis
bendradarbiavimas, ypač šiuolaikinio
meno srityje. Todėl šis projektas padės
žiūrovui pažinti kai myninę šalį ir su-
sipažinti su žmonė mis, savo kūryboje
pabrėžiančias esmines, tačiau labai
realias problemas, įvaizdinamas per
kasdienes ir artimas buities detales.
Paroda veiks iki birželio 2 d.

Projektas neapsiriboja tik apsi -
kei timais jau parengtomis parodo mis.
Naujai projekto parodai „Close stran-
ger” sukurti bus plėtojama me no re-
zidentūrų programa. 2013 m. Lietuvos
menininkai: Marta Vosyliū tė, Laura
Zala, ir Nerijus Jankauskas reziduos
Šiuolaikinių menų centre „Laznia”, o
Remigijus Treigys, Laura Garbštienė
ir Jurga Barilaitė – Nacio nalinio šiuo-
laikinio meno centro Baltijos skyriuje
Kaliningrade. Meni ninkų 10 die nų re-
zidentūros tikslas – susipažinti su vie-
tos specifika, pasi ruošti meno kūri-
nių sukūrimui bai gia majai projekto
parodai „Closer stranger”, kuri 2014
m. keliaus per tris miestus: Gdanską,
Kaliningradą, Klaipėdą.

Projektas įgyvendinamas Lietu -
vos-Lenkijos-Rusijos Europos kaimy -
nys tės ir partnerystės priemonės Ben-

dradarbiavimo abipus sienos 2007–2013
m. programos apimtyje. Programa fi-
nansuojama iš Europos Sąjungos ir
Rusijos Federacijos lėšų, tikslas – stip-
rinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos, plė tojant dviša-
lius ir trišalius santykius.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų
centro dalyvavimas šioje ES progra -
moje yra inovatyvi partnerystės for -
ma, kadangi iki šiol kaimyninius Lie-
tuvos, Rusijos ir Lenkijos regio nus
api mančio pastovaus instituci nio ben-
dradarbiavimo šiuolaikinio meno sri-
tyje nebuvo. Projekto veiklų metu, ku-
riose dalyvaus skirtingų amžiaus ir
poreikių tikslinės grupės, planuojama
jungti kultūros paveldą, dizainą ir
šiuo laikinį meną ir turiz mą. 

Daugiau informacijos: www.kkkc.lt 

Rezidentūrų kultūriniai mainai

Jurga Barilaitė.  „7 žali ekranai arba Ką daryčiau – jei daryčiau”, 2010, 7 drobės, video su garsu.

„Lituanica SAT-1” kūrėjai dirbs viršvalandžius

„Lituanica SAT-1” komanda. Online media nuotraukos
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LIETUVA IR PASAULIS

N. Sharif paskelbė pergalę rinkimuose Pakistane

Latvijoje įteisinta dviguba pilietybė

G-7 šalys mažina nesutarimus

Popiežiaus Pranciškaus pontifikatas 
paaukotas Fatimos Dievo Motinai 

Jurbarkas (BNS) – Jurbarko ra-
jone po trejus metus trukusio atnau-
jinimo atidaryta Panemunės pilis. Ati-
darymo dieną vyko ekskursijos po pilį
ir parką, taip pat buvo pristatyta Čes-
lovo Lukensko as meninė paroda „Mu-
mifikatai”. Pilis atvėrė duris turizmui
ir įvairiems kultūriniams rengi-
niams. Vaka ri nėje pilies dalyje veiks
viešbutis, ka vi nė, konferencijų salė,
Turizmo informacijos centras. Pilies
atnaujinimui panaudota 6,5 mln. litų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų. Pagal projektą kultūrinio tu-
rizmo reikmėms turėjo būti pritaikyta
1,080 kvadratinių metrų Panemunės
pilies ploto, sutvarkytas 1,800 ploto
kie mas, nutiesti lauko inžineriniai

tinklai. Dalis pilies dar liko neatnau-
jinta. Panemunės pilis patenka į Ne-
muno, Kuršių marių, pajūrio turistinį
maršrutą. Daugiau nei 400 metų skai-
čiuojanti Panemunės pilis, dar vadi-
nama Gelgaudų arba Vytėnų pi                          li          mi,
yra vienas žymiausių Lietuvos archi-
tektūros ir kultūros paminklų. Rūmai
pradėti statyti pagal garsaus to meto
architekto Petro Nonharto projektą.
Tai renesanso stiliaus rezidencinė pi-
lis. Iš pietų pusės,  Ne mu no link, prie
jos glaudžiasi parkas, pradėtas for-
muoti dar XVII a. pradžioje, panaudo-
jus jau buvusį sodą ir tvenkinius su
malūnais. Nuo 1982 m. Panemunės pi-
lis priklauso Vilniaus dailės akade-
mijai. 

Po atnaujinimo pilis atvėrė duris 

V. Landsbergis kritikavo A. Kubiliaus vyriausybę 

Londonas (BNS) – Didžiojo sep-
tyneto (G-7) valstybės sumažino JAV
ir Europos nuomonių skirtumus dėl
to, kaip griežto taupymo priemones
derinti su sprendiniais ekonomikos
augimui skatinti. Britų finansų mi-
nistras George Osborne sakė, kad G-7
finansų ministrai ir centrinių bankų
valdytojai vienoje Anglijos užmiesčio
vietovėje taip pat pažadėjo kovoti su
vengimu mokėti mokesčius. Be to, G-
7 pažadėjo specialiai nesilpninti va-
liutų – po to, kai gegužės 10 d. jenos
kursas dolerio atžvilgiu nukrito iki
žemiausio per daugiau kaip ketverius
metus lygio. Jungtinės Valstijos
spaudė Europos šalis švelninti išlaidų
apkarpymus, nes baiminamasi, kad
jos gali pakenkti ekonomikos augi-
mui. G-7 yra įsipareigojęs puoselėti
pasaulio ekonomikos atsigavimą. De-

rybos, kuriose taip pat dalyvavo Eu-
ropos Sąjungos (ES) ir Tarptautinio
valiutos fondo (TVF) aukšto rango at-
stovai, pratęsė praėjusį mėnesį įvy-
kusio Didžiojo dvidešimtuko (G-20) su-
sitikimo diskusijas ir planavo kitą mė-
nesį Šiaurės Airijoje įvyksiantį „Di-
džiojo aštuoneto” (G-8) viršūnių susi-
tikimą. G-7 sudaro Didžioji Britanija,
Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija,
Japonija ir Jungtinės Valstijos. G-8
yra G-7 ir dar Rusija. TVF sveikino
vyriausybės pastangas mažinti išlai-
das, bet taip pat paragino Britaniją
mažinti savo taupymo programos
spartą ir paremti netvirtą šalies eko-
nominį atsigavimą. JAV iždo sekreto-
rius Jacob Lew sakė, jog didžiausia
pasaulio ekonomika labai jaučia, kad
reikia teisingos pusiausvyros tarp
taupymo ir augimo.

Paskirti „Bažnyčios kronikos” fondo apdovanojimai

Kaunas (ELTA) – Pasaulinės vi-
suomenės komunikavimo prie monių
dienos proga arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius jau penkioliktus metus
iš eilės paskelbė „Bažnyčios kroni-
kos” fondo ap do vanojimus  ži                n ias           klai -
dos darbuotojams už są žiningos, ob -
jek tyvios ir principingos žurnalisti-
kos bei krikščioniškųjų vertybių puo -
se lėjimą viešojoje erdvėje. 

Apdovanojimai skirti Sauliui Ku-
biliui – už ilgametę ir ištikimą tar-
nystę Vatikano radijo ir Lais vosios
Europos radijo lietuvių redakcijose,
nepaliaujamai skelbiant vilties žinią

Lietuvos žmonėms, ypač nušviečiant
Bažnyčios visuotinumą bei misijų pri-
gimtį, ir už tautinės tapatybės puose-
lėjimą telkiant lietuvių bendruomenę
išeivijoje. 

Dr. Andrius Navickas apdovano-
tas už daugiašakę ir vaisingą raišką
medijose, ypač kuriant bei plėtojant
interneto dienraštį bernardinai.lt, ku-
ris nuolat skleidžiasi įvairiomis ini-
ciatyvomis, telkia vis platesnį ben-
dradarbių ir skaitytojų ratą, viešu-
moje atverdamas liudijimą, dialogą ir
bendrą tiesos ieškojimą. 

Vilnius (Alfa.lt) – Tėvynės są -
jungos-Lietuvos krikščionių demo -
kratų (TS-LKD) partijos Politiko ko-
miteto pirmininkas, profesorius Vy-
tautas Landsbergis atvirai pažėrė kri-
tikos savo bendražygiams ir ankstes-
nei vyriausybei vadovavu siam And-
riui Kubiliui. 

TS-LKD partijos XVIII suvažia -
vime Vilniuje V. Landsbergis kalbėjo,
kad vyriausybė veikė ne kaip valdan-
tis, atsakingas vienetas, o kaip atskiri
vienetai su savo skirtingais grupuo-
čių interesais. Jis pažymėjo, kad ne
kartą buvo kalbama apie būtinybę
įveikti konservatorių vidi nį pakri-
kimą, susipriešinimą, tačiau į tai par-
tijos vadovybė dažnai numodavo
ranka. Nurodytos buvo taip pat konk-
rečios taktinės klaidos ir dirbant su
tautinėmis mažumomis, ypač su Vil-
niaus krašto nelietuviais. Nesėk-
mingą konservatorių bandymą Kons-

titucijoje įtvirtinti šeimos sąvoką TS-
LKD partijos Politikos komiteto vado-
vas pavadino kapituliacija. Tąkart
balsavime dėl šeimos sąvokos įtvirti-
nimo pritrūko vieno balso. V. Lands-
bergis aptarė ir įvy kius Garliavoje bei
visą Drąsiaus Kedžio dukters istoriją:
„Klesti verslas, kurio iš tikrųjų ne-
mato teisė tvarka. Taip yra, bet kodėl
mes turime nematyti?” Profesorius
pa brėžė manantis, kad konservato-
riai, nepaisydami mažametės D. Ke-
džio dukros perdavimo motinai dra-
mos, nepareikšdami jokios pozicijos
šiuo klausimu, padarė klaidą ir dėl to
neteko dalies rinkėjų. Kalbama apie
vaikų padėtį vaikų namuose, bet mes
pasiduodame, kai kalbama apie pedo -
filiją – tai iš patvorio arba iš kitos par-
tijos pusės. V. Landsbergis nesutiko
toliau vadovauti partijos Politikos ko-
mitetui. 

Lisabona (Zenit.com) – Lisa -
bonos arkivyskupas kardinolas José
Policarpo ir Portugalijos vyskupai, at-
siliepdami į popiežiaus Pran ciškaus
asmeninį prašymą, gegužės 13 d. jo
pontifikatą paaukojo Fatimos Dievo
Motinai. Ši ceremonija buvo įtraukta
į Tarptautinės piligriminės kelionės į
Fatimą, kuri vyksta gegužės 12–13 die-
nomis, programą. Gegužės piligri-
mystė Fatimoje tradiciškai būna mi-
nint pirmąjį Švč. Mergelės Marijos
apsireiškimą trims mažiems Fatimos
regėtojams (Lucijai, Jacintai ir Pran-
ciškui), o šiemet minimos 96-osios šio
apsireiškimo metinės. Kardinolas J.
Policarpo sakė, kad popiežius Pran -
ciškus jo dukart prašė atlikti šį paau-
kojimą ir pridūrė, kad jis tai galėtų
atlikti ir vienas tylomis, ta čiau
džiaug tųsi, jeigu prie šio paaukojimo

prisidėtų visa Por tu galijos vyskupų
konferencija.

Ryga (BNS) – Latvijos parlamen-
tas įteisino dvigubą pilietybę. Piliety-
bės įstatymo pataisų projektas reng-
tas dvejus metus. Naujosios pataisos
įsigalios spalio 1-ąją. Į dvigubą pilie-
tybę galės pretenduoti buvę tremti-
niai ir jų palikuonys, šiuo metu gyve-
nantys kitose šalyse. Taip pat ir lat-
viai, turintys NATO, Europos Sąjun-
gos ar Europos laisvosios prekybos
sutarčiai priklausančių šalių pilie-
tybę. Išimtis padaryta tautiečiams iš
Australijos, Brazilijos ir Naujosios Ze-
landijos – šiose šalyse gyvena kelias-
dešimt tūkstančių latvių kilmės as-
menų. Jų protėviai čia atvyko dar
caro laikais. Dviguba pilietybė pri-
klausys ir ly biams. Jie dabartinėje

Latvijos teritorijoje gyveno dar prieš
čia atsikraustant baltams. Lybių Lat-
vijoje mažai belikę, ir tie patys – su-
latvėję. Užsienyje gimę ir kitos šalies
piliečiais pripažinti latvių vaikai Lat-
vijos pilietybę gaus, jeigu ją turės bent
vienas iš tėvų. Latvijos pilietybė leng-
viau bus suteikiama po 1991-ųjų rugp-
jūčio 21-osios gi musiems nepiliečių
(daugiausia – rusakalbių) vaikams,
jeigu jie nebus turėję kitų šalių pilie-
tybės ir nuolat gyvens Latvijoje. Beje,
dvigubą pilie tybę jau turi beveik
25,000 užsienyje gyvenančių latvių.
Tai asmenys, spėję iki 1995 m. liepos 1
d. savo duomenis pateikti Gyventojų
regis trui. Jiems buvo leista išsaugoti
ir Latvijos pilietybę.

Islamabadas (BNS) – Buvęs pa -
kistaniečių premjeras Nawaz Sharif
gegužės 11 d. paskelbė savo opozici-
nės centro dešiniųjų Pakistano mu-
sulmonų lygos-N (PML-N) pergalę rin-
kimuose ir pakvietė kitas partijas
dirbti su juo. „Turėtume padėkoti Die-
vui, kad jis suteikė PML-N dar vieną
galimybę pasitarnauti jums ir Pakis-
tanui”, – sakė jis kalboje džiūgaujan-
tiems šalininkams savo partijos būs-
tinėje Lahore. Minia šaukė „premje-
ras Nawaz Sharif ” ir skandavo „Liū-
tas” – N. Sharif  pravardę, šoko, mo-

javo vėliavomis ir žaisliniais tigrais –
partijos rinkimų simboliu, pranešė
AFP agentūra. PML-N pergalė suteiks
N. Sharif  istorinę trečią kadenciją
prem  jero poste.

Kaip rodo neoficialūs rezultatai,
nė viena partija tikriausiai negaus pa-
prastos 172 vietų daugumos naciona-
liniame parlamente, tad gali prasidėti
ilgos derybos dėl koalicinės vyriausy-
bės suformavimo. N. Sharif  premjero
poste dirbo 1990–1993 m., tada buvo at-
leistas dėl korupcijos.

Panemunės pilis.                                                                                                           Alfa.lt nuotr.

Fatimos Dievo Motinos bažnyčia.
Scanpix nuotr.
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Sekmadienio Evangelija
Šeštinių šventė

BR. RAMŪNAS MIZGIRIS OFM,

ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Pirmoje knygoje, Teofili, aš pasa -
ko jau apie viską, ką Jėzus nuo pat
pra džių veikė ir mokė iki tos dienos,
kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau
per Šventąją Dvasią davęs savo išrink -
tiesiems apaštalams įsakymų. Po savo
kančios jis pateikė jiems daugelį įrody -
mų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt
die nų jiems rodydamasis ir aiškinda-
mas apie Dievo Karalystę.

Kartą, bevalgant prie bendro
stalo, liepė jiems nepasišalinti
iš Jeruzalės, bet laukti Tėvo

pažado, „apie kurį, – tarė jis, – esate
girdėję iš mano lūpų; nes Jonas krikš-
tijo vandeniu, o jūs po kelių dienų bū-
site pakrikštyti Šventąja Dvasia.”

Susirinkusieji ėmė jį klausinėti:
„Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi
Izraelio karalystę?” Jis atsakė: „Ne
jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, ku-
riuos Tėvas nustatė savo galia. Kai ant
jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gau-
site jos galybės ir tapsite mano liudy-
tojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei
Samarijoje, ir lig pat žemės pakraš-
čių.” Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jė-
zus pakilo aukštyn, ir debesis jį pa-
slėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenu-
leisdami žiūrėjo į žengiantį dangun
Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai bal-
tais drabužiais ir prabilo: „Vyrai gali-
lėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų?
Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų,
sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žen-
giant į dangų.” (Apd 1, 1–11)

Praėjus keturiasdešimčiai dienų
po prisikėlimo, Kristus sugrįžo pas
savo Tėvą, iš kurio buvo atėjęs ir įsi-
kūnijęs Mergelės Marijos įsčiose.
Kristaus Žengimo į dangų iškilmė
(Šeštinės) tradiciškai švenčiama Ve-
lykų laiko šeštos savaitės ketvirta-
dienį, lygiai 40 dienų po Velykų.

Tą dieną Kristus su visa savo
žmogyste įeina į Dievo šlovę. Biblijoje
tai išreikšta simboliais „debesis” (Iš
13, 22; Lk 9, 34–35; Apd 1, 9) ir „dangus”
(Lk 24, 51). Kalbėjimas apie debesį yra
teologinis kalbėjimas: mintyje turi-
mas kitas būties matmuo.

Kristaus kūnas buvo pašlovintas
nuo pat jo prisikėlimo akimirkos; tai
parodė naujos, antgamtinės, tokiomis
ir išliksiančios jo kūno ypatybės (Lk
24, 31; Jn 20, 19. 26). Tačiau per tas ke-
turiasdešimt dienų, kai jis su savo mo-
kiniais bendrai valgė ir gėrė (Apd 10,
41), aiškino jiems apie Dievo Kara-
lystę (Apd 1, 3), jo garbę dar dengė pa-
prasta žmogiška išvaizda (Mk 16, 12;
Lk 24, 15–16; Jn 20, 14–15; 21, 4).

Kad Prisikėlusiojo garbė tuo
metu dar buvo pridengta, atskleidė
mįslingi jo žodžiai, pasakyti Marijai
Magdalietei: „Aš dar neįžengiau pas
Tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir
pasakyk jiems: ‘Aš žengiu pas savo
Tėvą ir jūsų Tėvą, pas savo Dievą ir
jūsų Dievą’” (Jn 20, 17). Tai parodo,
jog prisikėlusio ir Dievo dešinėn pa-
kelto Kristaus garbės spindėjimas ski-
riasi; tą ir išryškino istorinis ir
drauge transcendentinis Žengimo į
dangų įvykis.

Šis paskutinis etapas yra glau-

džiai susijęs su pirmuoju, su nužen-
gimu iš dangaus įsikūnijant. Tik tas,
kuris išėjo iš Tėvo, gali grįžti pas
Tėvą, būtent Kristus (Jn 16, 28). „Nie-
kas nėra pakilęs į dangų, kaip tik
Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dan-
gaus” (Jn 3, 13; plg. Ef  4, 8–10).

Vien savo prigimtomis jėgomis
žmogus negali įeiti į Tėvo namus, į
Dievo gyvenimą ir laimę (Jn 14, 2). At-
verti šį įėjimą žmonėms gali tik Kris-
tus, kuris „mums, savo mistinio kūno
nariams, davė viltį irgi nueiti tenai,
kur nuėjo Galva ir pirmasis iš mūsų”
(I Šeštinių Dėkojimo giesmė).

Jono evangelijoje Jėzus sako: „O
aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, vi-
sus patrauksiu prie savęs” (12, 32). Pa-
kėlimas ant kryžiaus liudija ir prana-
šauja pakėlimą žengiant į dangų. Jis
buvo pastarojo pradžia. Jėzus Kristus,
vienintelis naujosios ir amžinosios
Sandoros kunigas, „įžengė ne į rankų
darbo šventyklą [...], bet į patį dangų,
kad nuo dabar mus užtartų, stovėda-
mas prieš Dievo veidą” (Žyd 9, 24).

Danguje Kristus nuolat veikia
kaip amžinasis Kunigas; „todėl jis per
amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį
eina prie Dievo. Jis amžinai gyvas,
kad juos užtartų” (Žyd 7, 25). Kaip „bū-
simųjų gėrybių kunigas” (Žyd 9, 11),
jis yra liturgijos, kuri šlovina Tėvą
danguje, centras ir pagrindinis veikė-
jas (Apr 4, 6–11).

Dabar Kristus „sėdi Dievo Tėvo
dešinėje” (Nikėjos–Konstantinopolio
simbolis; Mk 16, 19). Žodžiu „sėdi” no-
rima pasakyti, kad Viešpats Jėzus iki
galo pabaigė visą atpirkimo darbą ir
daugiau niekuomet jo nebekartos, ir,
būdamas danguje, kaip Teisėjas savo
soste laukia kiekvieno iš mūsų, kad
duotume jam savo gyvenimo apyskai -
tą. Ne veltui šv. Paulius sako: „Juk
mums visiems reikės stoti prieš Kris-
taus teismo krasę, kad kiekvienas at-
siimtų, ką jis, gyvendamas kūne, yra
daręs – gera ar bloga” (2 Kor 5, 10).

Sėstis Tėvo dešinėje reiškia Me-
sijo viešpatavimo pradžią. „Tėvo de-
šinė mums reiškia dievišką garbę ir
šlovę, kurios apsuptas yra Dievo Sū-
nus, nuo amžių esąs Dievas ir vienes-
mis su Tėvu; kadangi jis įsikūnijo ir jo
kūnas drauge buvo išaukštintas, tai
jis ir su kūnu sėdi Tėvo dešinėje,” –
sako šv. Jonas Damaskietis († 749).

Taip išsipildo pranašo Danielio
vizija apie Žmogaus Sūnų: „Jam buvo
duota valdžia ir garbė, ir karalystė,
idant jam tarnautų visų kalbų tautos
ir gentys. Jo valdžia yra amžina val-
džia, tverianti amžinai, jo Karalystė
niekad nebus sunaikinta” (Dan 7, 14).

Išties „Kristus numirė ir atgijo,
kad būtų gyvųjų ir mirusiųjų Vieš-
pats” (Rom 14, 9). Kristaus Žengimas į
dangų reiškia jo žmogystės dalyva-
vimą paties Dievo galybėje ir val-
džioje. Jėzus Kristus yra Viešpats: jam
priklauso visa valdžia danguje ir že-
mėje.

Jis yra „aukščiau už visas kuni-
gaikštystes, valdžias, galybes, viešpa-
tystes”, nes Tėvas „visa jam palenkė
po kojų” (Ef  1, 21–22). Kristus yra vi-

Trečioji gegužės savaitė

Gegužės 13 d.
– 1545 m. mirė Stanislovas Rapolionis

– vienas lietuvių raštijos pradininkų, refor-
macijos pradininkas Vilniuje, pranciškonų
vienuolyno vienuolis, pirmasis Karaliaučiaus
universiteto teologijos profesorius (gimė
1485 m.).

– 1917 m. Fatimoje (Portugalija) pirmą
kartą trims piemenėliams apsireiškė Švč.
Mergelė Marija.

– 1802 m. mirė Steponas Jonas Gied-
raitis – Lietuvos vyskupas, Abiejų Tautų res-
publikos valstybės pareigūnas (gimė 1730
m.).

Gegužės 14 d.
– 1874 m. gimė Marcelinas Šikšnys-

Šiaulėniškis – pedagogas, dramaturgas
(mirė 1970 m.). 

– 1943 m. mirė Kazys Bauba – Lietuvos
žurnalistas, pedagogas (gimė 1908 m.).

– 1972 m. mirė Romas Kalanta – lietu-
vių disidentas, žuvo protestuodamas prieš
sovietų valdžią Lietuvoje. R. Kalantos auka
įžiebė aktyvesnį lietuvių tautos pasiprieši-
nimą okupantams. Tai tapo pamatu vėles-
niems Lietuvos įvykiams, kurie galiausiai per-
augo į Sąjūdžio judėjimą. (Gimė 1953 m.).

– 1955 m. įkurtas Varšuvos Paktas.
– 1912 m. mirė August Strindberg –

švedų rašytojas, dramaturgas (gimė 1849
m.).

Gegužės 15 d.
– Tarptautinė šeimos diena.
– 1928 m. Kauno Karo muziejaus sode-

lyje atidengtas Juozo Zikaro Lietuvos Laisvės
paminklas.

– 1886 m. mirė Emily Elizabeth Dic-
kinson – JAV poetė. Gyveno uždarą gyve-
nimą. Kūryba (išskyrus keletą eilėraščių)
buvo paskelbta po mirties. Jos lyrika („Eilė-
raščiai”, 3 t. 1955 m.) filosofinė, jai būdinga
polinkis į misticizmą, gamtos, meilės, mir-
ties motyvai, intymios, kartais ironiškos in-
tonacijos, paradoksai, novatoriškas eiliavi-
mas. (Gimė 1830 m.). 

Gegužės 16 d.
– 1945 m. Simno valsčiuje įvyko Kalniš-

kės mūšis. 
– 1886 m. gimė Stasys Šalkauskis –

vienas žymiausių Lietuvos filosofų, pedago-
gas, paskutinis tarpukario Vytauto Didžiojo
universiteto (VDU) rektorius. Lietuvių tautos
uždaviniu skelbė Rytų ir Vakarų sintezę. Buvo
Ateitininkų federacijos vadovas. Jis galuti-
nai suformavo ateitininkų principus,  parašė
knygą „Ateitininkų ideologija”. Svarbiausi vei-
kalai:  „Kultūros filosofijos metmenys”,  „Lie-
tuvių tauta ir jos ugdymas”. (Mirė 1941 m.). 

– 1924 m. gimė Vytautas Ignas – Lie-
tuvos tapytojas, grafikas, vitražistas (mirė
2009 m.).

– 1703 m. mirė Charles Perrault – pran-
cūzų rašytojas-pasakininkas, poetas ir kriti-
kas. Prancūzijos akademijos narys nuo 1671

m. Pagal išsilavinimą juristas (gimė 1628 m.).

Gegužės 17 d.
– 1999 m. mirė Domas Krivickas – tei-

sininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas,
teisės daktaras, Vilniaus un-to prorektorius
(gimė 1905 m.).

– 1829 m. mirė John Jay – amerikiečių
politikas, valstybės veikėjas, diplomatas, vie-
nas iš Jungtinių Valstijų tėvų įkūrėjų, nuo
1789 iki 1795 m. pirmasis ėjo Jungtinių Vals-
tijų vyriausiojo teisėjo pareigas.  Padėjo for -
muo ti Amerikos užsienio politiką ir už si tik -
rinti palankias taikos sąlygas su britais ir
pran cūzais. (Gimė 1745 m.).

Gegužės 18 d.
–  Tarptautinė muziejų diena.
– 1848 m. gimė Kazimieras Jaunius –

teologas, lietuvių kalbos tyrinėtojas (mirė
1908 m.).

– 1883 m. gimė Veronika Janulaitytė-
Alseikienė – Lietuvos gydytoja oftalmologė,
medicinos mokslų daktarė, Vilniaus krašto
visuomenės veikėja (mirė 1971 m.).

– 1983 m. mirė Antanas Kniūkšta –
Lietuvos knygų leidėjas (gimė 1892 m.).

– 1920 m. gimė Jonas Paulius II (Karol
Wojtyła) – nuo 1978 metų spalio 16 d. iki
pat savo mirties beveik 27 metus valdęs Ka-
talikų Bažnyčios vadovas. Tai pirmasis po-
piežius, 1993 m. apsilankęs Lietuvoje (mirė
2005 m.). 

Gegužės 19 d.
– Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir

visuomenės vienybės diena.
– 1951 m. gimė Vytautas Kernagis –

lietuvių muzikos, dainuojamos poezijos atli-
kėjas ir autorius, pramoginių renginių reži-
sierius, televizijos laidų vedėjas. Dainuoja-
mosios poezijos pradininkas Lietuvoje (mirė
2008 m.).

– 1990 m. mirė Antanas Gustaitis – ra-
šytojas (gimė 1907 m.).

John Jay.

Emily  E. Dickinson.

Stasys Šalkauskis.
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ženk lu gamintojas pažymi išskirti-
nius modelius, į kuriuos sudeda visa,
ką turi geriausia, įskaitant galinges-
nius nei įprasta variklius ir visą ak-
sesuarų komplektą. Ilgai lauktas pa-
simatymas įvyko ir įspūdžiai pra noko
mūsų lūkesčius! Išvydau įspūdin-
giausią kada nors matytą gamyklinį
motošedevrą. Olegas ir Silverijus taip
pat liko patenkinti savo pirkiniais, tik
Silverijus akimirksniu priėmė spren-
dimą pasikeisti kelioninius krepšius į
didesnius ir talpesnius. Pagalvojau,
kad visi trys motociklai puikiai ati -
tiko kiekvieno mūsų charakterį.

Nepaisant kelionės nuovargio,
mūsų savijauta buvo puiki ir mes švy-
tėjome džiaugsmu: juk jau esame savo
svajonėje ir nuo šiol prasideda intri-
guojanti istorija, kurios kiekviena
diena – tai siurprizas ir atpildas už iš-
tikimybę savo tikslui. 

Mes nežinojome, kas mūsų laukia
artimiausias keturias savaites, tačiau
sunkiai galėjome nustygti vietoje iš no -
ro kuo greičiau pasi nerti į tą nežino my -
bę

Pirmasis pasivažinėjimas 
amerikos žeme

Sekmadieniais visi save gerbian-
tys Atlantos baikeriai, pasibalnoję
savo „plieno žirgus”, lekia pasivaži-
nėti į Atlantos apylinkėse esantį He-
leno miestelį. Tai už 70 mylių nuo At-
lantos esantis nedidelis vokiško sti-
liaus miestelis labai gražioje vietoje.

Savaitgaliais jame renkasi daugybė
motociklininkų. Silverijus nusprendė
pats pasikeisti savo motociklo vairą į
patogesnį ilgai kelionei, o mudu su
Olegu, Valentu ir Valento draugu
Arūnu mo tociklais išvykome į He-
leną. 

Tavo aplinka yra tavo paties at-
spindys, mat, žiūrėdamas į savo drau-
gus, tu iš tikrųjų žiūri į veidrodį 

Kodėl? Nes žmogus – tai gyvas
magnetas. Mes traukiame žmones, pa-
našius į save: su panašiais įsitikini-
mais, panašiomis vertybėmis, pana-
šiais pomėgiais ir panašiais laimėji-
mais. Jei nesi patenkintas žmonėmis,
kurie yra šalia tavęs, – pa klausk savęs,
kodėl tu tokius trauki? Galima nustoti
bend rauti su draugais, tačiau jų vietą
užims nauji – lygiai tokie pat. Nori
bendrauti su pozityviais, pasitikin-
čiais ir ryžtingais žmonėmis – pir-
miausia ugdyk savyje šias savybes ir
netrukus pastebėsi, kai ims keistis
tavo aplinka. Aš sąmoningai vengiu
žmonių, kurie nuolat viskuo nepaten-
kinti, kaltina aplinką ir vengia patys
prisiimti atsakomybę. 

Taigi turi svajonę? Pirmiausia
įsitikink, kad ji tau pati geriausia. Pa-
klausk savęs: ar gali dar kas nors būti
geriau? Jei gali – tebūnie tai tavo sva-
jonė. Neklausyk žmonių, kurie tau pa-
taria būti realistu. Dažniausiai tokių
žmonių laimėjimai nėra įspūdingi, jie
neverti būti tavo konsultantais. Tada
nustatyk savo svajonei atlikimo ter-
miną ir svajonė virs tikslu. 

Dalykis savo mintimis su pozity-
viais žmonėmis – sulauksi stipraus pa-
laikymo ir įkvepiančio paskatinimo 

Žmonės, kurie iš tikrųjų tau linki

gero, – būtinai tave palaikys. Jei rei-
kės pagalbos – jie tau padės. Nuolat
galvok apie savo brangų tikslą ir kiek-
vieną rytą klausk savęs: ką šiandien
nuveiksi, kad bent per žingsnelį prie
jo priartėtum? Laikydama sis šių pa-
prastų principų tu gali pasiekti visko,
ko panorėsi – reikia tik nepamiršti,
kad pasaulis dosnus ir tu esi jo ypa-
tingas draugas. Manai, per daug pa-
prasta, kad būtų veiksminga? Išduo-
siu didžiausią paslaptį: 

Visi genialūs dalykai pasaulyje
yra paprasti  

SVAJONĖS DIENORAŠTIS

Pasimatymas su „plieno žirgais“ 

15.20 vietos laiku atskridome į At-
lantos miestą Džordžijos valstijoje. Iš
čia ir pradėsime savo kelionę. Čia gy-
vena mano draugas Valentas Kairys
su šeima, pas kurį apsistosime savait-
galį, nusipirksime kelionei reikalingų
daiktų ir pirmadienį startuosime. Va-
lentas dieną prieš mums atvykstant

pervežė mūsų motociklus iš savo
namo kiemelio į vietinį Harley-David-
son aptarnavimo centrą, kad šis pa-
ruoštų juos kelionei. 

Olegui ir Silverijui tai pirmasis
pasimatymas su Šiaurės Amerika.
Rie dėjome iš oro uosto traukinuku,
kuris kerta visą Atlantos centrinę dalį
aukštai nutiestu geležinkeliu, todėl
galėjome iš viršaus dairytis po miesto
apylinkes. Oro temperatūra siekė apie
35 laipsnius ir mums tai buvo pirma -
sis susitikimas su ne visai įprastu kli-
matu. Gana nejaukiai atrodė apačioje
nusidriekę balto betono greitkeliai,
užkimšti automobiliais ir sunkveži-
miais. Piko valanda, kai priemiesčių
gyventojai juda namo iš darboviečių
centrinėje Atlantoje. Puikiai suvo-
kėme, kad mums teks ne kartą papulti
į tokias transporto spūstis, prieš ku-
rias Vilniaus grūstys kelia tik šyp-
seną. Mus šiek tiek glumino tai, kad
keliuose nematėme nė vieno motocik-

lininko, akį rėžė ne -
įprastai dideli sun-
kvežimiai, kurių vi-
sur buvo daugybė.
Net senojo plento
vilko Silverijaus
aky se buvo matyti
nerimo šešėlis. 

Prie traukinu -
ko mus pasitiko Va-
lentas ir tuoj pat pa-
prašėme, kad vežtų
mus tiesiai pas pre-
kybos agentą, nes
nekantravome pa-
matyti savo „plieno
žirgus”, mat iki tol
juos buvome regėję
tik nuotraukose.
Pri važiavę agento
pastatą iškart nus-
tebome pamatę Eu-
ropoje neregėto dy-
džio motociklų par-
davimo salę ir ser-
visą. Vėliau supra-

tome, kad tai tik mažesnis nei viduti-
nio dydžio amerikietiškų motociklų
pardavimo centras. 

Artėjo ilgai laukta akimirka, kai
pasimatysime su savo mo tociklais,
nuo kurių patikimumo tiesiogine
pras me priklausys mūsų kelionės sėk -
mė. Valentas privedė mus prie roko
grupės gitaristą primenančio serviso
priėmėjo, kurio kaklas ir rankos buvo
ištatuiruotos baikeriškais motyvais
ir visa išvaizda nekėlė abejonių dėl jo
meilės motociklams. Valentas paaiš-
kino jam, kad čia tie trys vaikinai iš
Lietuvos, atvykę apžiūrėti savo moto-
ciklų. Nors servisas jau buvo uždaro-
mas po darbo dienos, „roko muzikan-
tas“ mielai įleido mus į serviso patal-
pas, kuriose išvydome gal šimtą Har-
ley-Davidson motociklų. Akys raibo
nuo chromo spindesio ir spalvin gų
raštų.

Išvydę savo plieninius kelionės
partnerius, pasijutome lyg maži vai-
kai Kalėdų rytą. Aš nebuvau iki šiol
gyvai matęs savo motociklo modelio,
nes jis tik šiemet pradėtas gaminti,
bet žinojau, kad Screaming Eagle

Svajonės link
vienos įkvepiančios kelionės istorija

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

REAL ESTATE

ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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

Rolandas, tel. +370-616-93194

Bus daugiau 
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Neseniai Vilkaviškyje iškilmin-
gai paminėtas šio miesto
krašto muziejaus 50-metis. Ta

proga į iškilmes atvyko ir savo prisi-
minimais pasidalijo šio muziejaus
įkūrėja ir pirmoji direktorė Gabrielė
Karalienė, vadovavusi muziejui nuo
1963 iki 2002-ųjų metų. 

Viskas prasidėjo dar 1962-ųjų ru-
denį, kai pradėta kalbėti apie tokio
muziejaus įkūrimo Vilkaviškyje bū-
tinybę. Tada šiame rajone buvo akty-
vus kraštotyrinis judėjimas, daug
įvairių rodinių kraštotyrinių ekspe-
dicijų metu buvo surinkę Vilkaviškio
mokytojai lituanistai. 1963-ųjų kovo
pabaigoje surengta konferencija ir pa-
roda, nuo kurių ir prasidėjo oficialūs
muziejaus kūrimo darbai.

„Pradėjome darbą nedideliame
buvusių kultūros namų kambarėlyje.
Buvo didelis entuziazmas, žmonės
daug visko atnešdavo, aš užrašinėjau,
nes radinys be istorijos – ne radinys.
Atsirado daug pagalbininkų, kurie
suprato tokio muziejaus steigimo
reikšmę ir mane labai palaikė. Daug
visko buvo per tuos dešimtmečius,
mes augome, plėtėmės, gavome dau-
giau patalpų, didėjo ir darbuotojų
skaičius. Šiandien smagu matyti, kad
muziejus lankomas, jo rodinių yra
šimtai tūkstančių”, – sakė G. Karalie -
nė.

Jubiliejaus proga buvusi direk-
torė padovanojo muziejui savo šeimos
surinktą Lietuvos 1000-mečio meda-
lių kolekciją. Sveikinimų ir dovanų
tądien buvo labai daug – renginio sve-
čiai nešė į sceną įvairias dėžutes, ap-
lankus, kuriuose – įvairūs nauji rodi-
niai muziejui. Sveikinimai ir linkėji-
mai tęsėsi beveik dvi valandas. 

Pradėjęs nuo vos vieno darbuo-
tojo, šiandien Vilkaviškio krašto mu-
ziejus turi jau 15 darbuotojų. Rodinių
skaičius viršijo 210,000 vienetų, mu-
ziejaus parodas per metus pa mato vi-
dutiniškai apie 10,000  žmonių. 

Statistika liudija, kad gausūs ir
lietuvių išeivijos fondai – dailininkės
mecenatės iš Čikagos Magdalenos Bi-
rutės Stankūnienės dailės kūriniai,
meno albumai, fotografijos, asmeni-
niai daiktai sudaro per 15,000 vienetų,
garsių kraštiečių Petro ir Kazio Ka-
ružų fondas – beveik 4,000 vienetų, ži -
no mo fotomenininko, Čikagos lietu-
vių veikėjo, iš Vištyčio kilusio Algi-
manto Kezio padovanota 345 meninės
nuotraukos.

Kraštietės M. B. Stankūnienės in-
dėlis į šio muziejų suklestėjimą – di-

Jubiliejų švenčiančio Vilkaviškio krašto muziejuje –
ryškūs išeivių pėdsakai

džiulis. „Berods 1994 metais atvažia-
vau į Vilkaviškį ir nuėjau apžiūrėti
krašto muziejaus, tada veikusio bu-
vusios parapijos salėje. Sutikau nuo-
stabią entuziastę direktorę Gabrielę
Karalienę, kuri mane sužavėjo savo
pasišventimu darbui. Pamačiau, ko-
kios kuklios ir apgailėtinai ankštos
patalpos, kaip jose niekas netelpa ir
nuo tada tiesiog susirgau šio muzie-
jaus bėdomis, galvodama, ką galiu pa-
daryti, kad padėtis pasikeistų”, – yra
pasakojusi dailininkė.

Pirmiausia dailininkė nutarė pri-
sidėti ir papildyti muziejų savo kūri-
niais bei rodiniais iš savo namų Čika-
goje. Taip pamažu iš jos namų Čika-
goje į Vilkaviškį siuntinys po siunti-
nio keliavo asmeniniai baldai, namų
reikmenys, kelionių suvenyrai, įvai-
rios kolekcijos. Pati dailininkė yra sa-
kiusi taip: „Atidaviau viską, ką bran-
giausio buvau sukaupusi iš kelionių,
namų reikmenų, iš vyro dovanų. Pa-
dovanojau ir tetelių siuvinėtas stal-
tieses, net ir savo šeimos nuotraukų

nepagailėjau muziejui atiduoti. Tegul
žino mano kraštiečiai, kad jų ir savo
gimtinės niekada nepamiršau.”

Kai 1997 metais muziejus persi-
kėlė į Paežerių dvarą ir įsikūrė buvu-
sioje jo oficinoje, M. B. Stankūnienė
paskyrė 50,000 dolerių, už kuriuos bu -
vo suremontuota oficina, įrengti dar -
bo kabinetai, saugyklos, pirmasis
aukštas paskirtas dailininkės memo-
rialinei ekspozicijai.

Apie muziejaus pagalbininkus,
rėmėjus iškilmių metu nemažai kal-
bėjo dabartinis jo direktorius istori-
kas Antanas Žilinskas. Jis sakė, kad
per M. B. Stankūnienės tragišką šei-
mos likimą muziejuje atskleidžiama
visa lietuvių tautos istorija. Direkto-
rius pristatė vaizdo filmą, kuris pa-
rodė dabartinį muziejaus gyvenimą,
jis pristatė edukacinės klasės veiklą –
čia lankytojai gali pamatyti, kaip au-
džiamos juostos, patys gali sumušti
sviestą ir jį ragauti.

„Muziejus – tai visų pirma jame
dirbantys žmonės, kurių indėlis kar-
tais net nepastebimas. Turime puikų
kolektyvą, pasišventusį savo darbui.
Daug metų muziejaus fondų tvarky-

Prieš 50 metų veiklą muziejus pradėjo šiame pastate, kur ir buvo surengtas jubiliejinis
minėjimas.

Minėjime dalyvavo pilnutėlė salė žiūrovų.

Dabar muziejus įsikūręs suremontuotoje oficinoje, šalia – belvederio apžvalgos bokštas
Algio Vaškevičiaus nuotraukos
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,,DRAUGĄ” galite užsisakyti ir internete 

satos (Ef  4, 10; 1 Kor 15, 24. 27–28) ir is-
torijos Viešpats. Būdamas Viešpats,
Kristus yra ir savojo kūno – Bažny-
čios Galva (Ef  1, 22). Nors paimtas į
dangų bei pašlovintas ir iki galo atli-
kęs savo misiją, žemėje jis pasilieka
savo Bažnyčioje.

Kristaus „pakilimas į dangų” yra
ne išėjimas į tolimą kosmoso zoną, bet
išliekamas artumas, kurį mokiniai
jaučia taip stipriai, kad tai virsta
džiaugsmu ir Dievo šlovinimu (Lk 24,
50–53). Kristus pas Tėvą nėra toli, „į
dangų žengdamas, mūsų varganų ne-
apleido” (I Šeštinių Dėkojimo giesmė),
daugių daugiausia mes esame nuo jo
toli; bet kelias suartėti atviras.

Tai ne geografinio pobūdžio ke-
lionė, bet širdies kelionė iš užsisklen-
dimo savyje į naują pasaulį aprėpian-

čią dieviškąją meilę. „Meile galime
būti jame,” – sako šv. Augustinas (†
430). Panašiai kalba ir apaštalas Pau-
lius: „Ir aš esu tikras, kad nei mirtis,
nei gyvenimas, nei angelai, nei kuni-
gaikštystės, nei dabartis, nei ateitis,
nei galybės, nei aukštumos, nei gel-
mės, nei jokie kūriniai negalės mūsų
atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra
mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje”
(Rom 8, 38–39).

Vadinasi, į dangų įžengiame tiek,
kiek širdyje per tikėjimą, viltį ir meilę
priartėjame prie Jėzaus ir su juo su-
sivienijame. Dėl šios priežasties šian-
dienė Žengimo į dangų iškilmė kvie-
čia mus į glaudžią bendrystę su mi-
rusiu ir prisikėlusiu Jėzumi, neregi-
mai esančiu kiekvieno iš mūsų gyve-
nime.

Delfi 

Atkelta iš 8 psl.

Šeštinių šventė

M. B. Stankūnienė muziejui padovanojo ir rodinių, ir pinigų.

Buvusi ir dabartinis muziejaus vadovai G. Karalienė ir A. Žilinskas.

mui atidavė šviesios atminties Irena
Pilkauskaitė, vertingais moksliniais
tyrinėjimais muziejų papildė Danutė
Ardzijauskaitė, didelio lankytojų dė-
mesio sulaukusias edukacines prog-
ramas parengė Aušra Mickevičienė,
Elena Rupeikienė. Išleidome nemažai
renginių, buvo suorganizuota daug
įsimintinų švenčių”, – sakė direkto-
rius.

Muziejus nuolat plečiasi ir pasiū -
lo lankytojams ką nors naujo. Jau ke-
lerius metus veikia suremontuotas
buvęs belvederio bokštas, iš kurio ga-
lima apžvelgti gražias Paežerių apy-
linkes, pernai lankytojams duris at-
vėrė ir buvusi ledainė – restauravus šį
pastatą čia atsidarė dar viena  parodų
salė. Tiesa, patalpų vis dar trūksta,
nes rodinių yra labai daug, o dalis bu-
vusio dvaro pastatų dar laukia atnau-
jinimo. Tad kol kas nėra vietos trem-
ties parodai, nors ji būtinai reikalin -
ga, nėra galimybės rodyti ir tautinių
mažumų gyvenimą – Vilkaviškyje nuo
seno gyveno daug žydų, jo apylinkėse
buvo ir gausi totorių bendruomenė.

Įdomus ir muziejaus archeologi-
jos fondas, kuriame daugiau kaip

1,200 rodinių. Didžioji jų dalis rasta
atsitiktinai, o fondą itin vertina moks -
linin kai ir archeologai. Šiemet yra nu-
matyta išleisti katalogą „Vilkaviškio
krašto archeologinis palikimas”.

Vilkaviškio krašto muziejaus fon-
duose saugoma ir garsių Vilkaviškio
krašto literatų daktaro Vinco Kudir-
kos, daktaro Jono Basanavičiaus, Sa-
lomėjos Nėries, Kazio Bradūno, An-
tano Vaičiulaičio ir kitų darbai, taip
pat XIX amžiaus spaudos draudimo
laikų leidiniai, žemėlapiai, gausi ka-
lendorių kolekcija. 

Čia yra ir kraštietės dailininkės
Aldonos Biliūnienės, daug metų pra-
leidusios Florida valstijoje 140 tapytų
paveikslų, taip pat kriauklių kolekci-
jos. Itin vertingi filatelijos fonde sau-
gomos visuomenės veikėjo, šaulio, li-
terato, Vilkaviškio rajono garbės pi-
liečio Kazio Karužos, nuo 1949 metų
iki savo mirties 2005 metais gyvenusio
Los Angeles dovanotų pašto ženklų
kolekcijos. Už pasiaukojantį darbą Vil-
kaviškio garbės piliečių vardus turi
ir šio muziejaus įkūrėja G. Karalienė
ir dailininkė mecenatė M. B. Stankū-
nienė.

A † A
GEDIMINAS KAZĖNAS

Mirė 2013 m. gegužės 9 dieną.
Gimė 1922 m. Lietuvoje.
Į Ameriką atvyko 1950 m. Gyveno Čikagoje, Downers Grove,

Darien ir Lemont, Illinois.
Nuliūdę liko: žmona Gražina, duktė Ramunė su vyru Algiu;

sūnus Kęstutis su žmona Irena, sesuo Irena Lietuvoje su dukra
Aukse Zumariene ir šeima, pusseserė Danutė ir pusbrolis Algi -
mantas su šeimomis.

Gediminas buvo brolis mirusių Kęstučio, Algirdo ir Birutės,
vyras pirmos žmonos Leonidos Kirkutės, kuri mirė 2003 m.

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, Pa -
saulio lietuvių centrui. Dainavo Čikagos lietuvių operos chore ir
Pal. Jurgio Matulaičio misijos chore.

Velionis pašarvotas pirmadienį, gegužės 13 d. nuo 3 val. p. p.
iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave, Lemont, IL.

Iš laidojimo namų gegužės 14 d. 9:30 val. r. a. a. Gediminas bus
atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, kurioje 10 val. r. bus
aukojamos šv. Mišios už jo sielą.

Laidotuvės privačios.
Vietoje gėlių prašome aukoti Daughters of  Lithuania, INC.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-

vauti  atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Mielam draugui

A † A
GEDIMINUI KAZĖNUI

po ilgos ir sunkios ligos Amžinybėn išėjus, gilią
užuojautą reiškiame jo mylimai žmonai GRAŽI NAI,
dukrai RAMUNEI, sūnui KĘSTUČIUI, jų šeimoms
bei visiems artimiesiems ir kartu liū dime.

Jūratė ir Pranas Jurkus
Dalia ir Romas Povilaitis

Praurimė ir Leonidas Ragas
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Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

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

Remkime Draugo fondą

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

www.draugofondas.org

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, gegužės 15 d.,
1 val. p. p. kviečia visus į Pasaulio lietu-
vių centro skaityklą, kur matysite filmuotą
Maironio istorinės dramos ,,Kęstučio mir-
tis” vaidinimą Trakų pilyje, dalyvaujant
žiūrovams. 

� Visi kviečiami dalyvauti Lietuvos Duk-
teru draugijos rengiamame metiniame na-
rių ir plačiosios lietuvių visuomenės susi-
rinkime, kuris įvyks gegužės 19 d. vaka-
rinėje didžiosios salės pusėje, PLC, Le-
mont, tuoj pat po 11 val. r. šv. Mišių, t.y.,
12:30 val. p.p. Išgirsime apie šios se-
niausios labdaros draugijos atliktus darbus
ir ateities planus. Kviečiame į draugijos
veiklą įsijungti naujus narius, ypatingai
at vykusius iš Lietuvos. Gerumas ir atjauta
kitiems tegul visus mus vienija. Susirin-
kimo metu pasivaišinsime kavute ir už-
kandėlėmis.

� Gegužės 19 d. JAV LB Marquette Park
apylinkė ruošia metinį narių  susirin-
kimą. 11 val. r. – šv. Mišios Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje,
po Mišių – susirinkimas parapijos salėje.
Vyks rinkimai į valdybą ir į Kontrolės ko-
misiją. Kviečiame visus iš Marquette Park
ir artimųjų vietovių dalyvauti.

� Gegužės 19 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. Ru dolph Ganz Memorial Hall, Roo se -
velt Univer sity (430 S. Michigan Ave.,
Chicago), „Auditorium Theater” pa tal po -
 se (7 auk š tas) vyks meno ansamlio „Dai-

nava” koncertas. 

IŠ ARTI IR TOLI...

� Washington Kristijono Donelaičio li-
tuanistinė mokykla skelbia konkursą mo-
kyklos vedėjos pareigoms užimti. Kandi-
datas/-ė turi turėti aukštąjį išsilavinimą,
puikiai kalbėti ir rašyti lietuviškai.  Pra-
šymų laukiame iki gegužės 20 d.  Juos
siųskite KDLM tėvų komiteto pirmininkei
Nerijai Orentienei el. paštu: nerija@oren-
tas.com

� Boston lituanistinė mokykla pra deda
registraciją 2013–2014 mokslo me tams.
Ypatingai laukiame naujų šei mų, neabe-
jingų lietuviškam švie timui, ir tų, kuriems
rūpi lietuvybės ateitis! Pri ima me vaiku-
čius nuo 4 me tukų amžiaus. Veiks ir lie-
tuvių kal  bos suaugusiems kur sai. Mokslo
metų pradžia – 2013 m. rugsėjo 14 d.
Registracija internetu iki rugpjūčio 1 d.:
http://www.blsm.org

� Jaunųjų ateitininkų sąjungos sto vykla
vyks Dainavoje (Michigan) nuo birželio
30 d. iki liepos 9 d. Registracija in ter -
netu: http://javjas.org/

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

Lietuvių tautinių šokių ansamblis ,,Grandis” gegužės 11 d. džiugino susirinkusiųjų akis ir širdis. Jono Kuprio nuotraukos

,,Food Depot” prezidentė bei ,,Lithuania Plaza” savininkai iš Čikagos atvyko į Washing-
ton padėti LR ambasadai surengti Europos atvirų durų dieną. Nuotraukoje (iš kairės): nau-
jasis ambasados Žemės ūkio ir komercijos atašė Vaidotas Ašmonas, Angelė Kavakienė,
LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, Vanda ir Algis Morkūnai.

Gegužės 10 d. Vilniuje įvyko Baltijos galiūnų čempionatas. Dalyvavo Suomijos, Estijos,
Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos stipriausi sportininkai-galiūnai.

Komandinėse rungtynėse pirmą vietą iškovojo lietuviai, antrą – lenkai, trečią – es-
tai. Ketvirta ir penkta vieta atiteko latviams ir suomiams.

Šiame čempionate lietuviai pagerino jiems priklausiusį pasaulio rekordą. Trijų lie-
tuvių iškeltas rastas ligšiolinį pasaulio rekordą pagerino 2,5 kg. Vytauto Lalo, Vido Ble-
kaičio ir  Žydrūno Savicko iškelto rasto svoris siekė 502.5 kg.

Jono Česnavičiaus info ir nuotraukos


