
Pranciškus ir Italijos premjeras Enrico Letta Romos oro uoste. 
EPA-ELTA nuotr.

Popiežius Pranciškus išvyko į Braziliją
Rio de Janeiro (BNS) – Popiežius Pranciškus, nešda-

mas savo žinią apie ,,neturtingą Bažnyčią neturtėliams”, pir-
madienį, liepos 22 d., išvyko į Braziliją. Šventąjį Tėvą į kelio -
nę išlydėjo Italijos premjeras Enrico Letta.

Rodydamas nuo jo įvaizdžio neatsiejamą paprastumą,
po piežius pats nešėsi į lėktuvą savo rankinį bagažą.

Tuo tarpu į Rio de Janeiro vyksiančias Pasaulio jauni mo
dienas iš viso pasaulio jau pradėjo rinktis maldininkai.

Daugelis maldininkų iš kaimyninių šalių važiuoja auto-
busais, o iš tolimesnių – skrenda lėktuvais, norėdami pasvei -
kinti pirmąjį popiežių, kilusį iš Lotynų Amerikos.

Vienuolės registravosi viešbučiuose, o daugelis kitų mal-
dininkų patraukė į paplūdimius, nešdamiesi savo šalių vė-
liavas arba apsirengę nacionalinių spalvų drabužiais, lyg jau
būtų prasidėjęs 2014 metų pasaulio futbolo čempionatas. Spė-
jama, kad Pasaulinių jaunimo dienų renginiuose da ly vaus
daugiau nei milijonas žmonių. Copacabana paplūdi my je jau
baigta ręsti puošni scena, nuo kurios pontifikas ket vir tadienį
pasveikins minias jaunuolių.

Sekmadienį kalbėdamas Vatikane popiežius Pranciškus
sakė: ,,Visi, kas keliauja į Rio de Janeiro, nori išgirsti Jėzų.
Ir nori jo paklausti: ,,Jėzau, ką turiu daryti savo gyvenime,
koks manasis kelias?” – 4 psl.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Minios žmonių šeštadienį rinko si istori-
niame S. Dariaus ir S. Girėno oro uoste
Kaune, kur buvo paminėtos „Lituanicos”

skrydžio 80-osios meti nės ir surengta įspūdinga avia-
cijos šventė. Renginio planus keitė stiprus vėjas ir
lietus, bet tai neišgąsdino žiū ro vų, susirinkusių į tą
vietą, kur 1933 metų liepos 17-ąją apie 50,000 žmonių
laukė sugrįžtančių Atlanto nugalėtojų, o tų metų
liepos 19-ąją vokiečių lėk  tuvu čia buvo parskraidinti
didvyrių palaikai. 

Ryte Kauno Aukštųjų Šančių ka rių kapinėse ant
S. Dariaus ir S. Gi rėno kapo buvo padėtos gėlės, čia
at vyko Lietuvos Respublikos premjeras Algirdas
Butkevičius.

„Yra tokių vietų, kur norima atvykti, pagalvoti
apie mūsų praeitį, dabartį ir ateitį. Viena iš tokių
vietų yra ‘Lituanicos’ didvyrių kapai”, – sakė jis
prie lakūnų amžinojo poilsio vietos. – 3 psl.
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,,Didysis pokalbis” su 
LF pirm. M. Kasniūnu – 6 psl.

Svajonių vasara – 10 psl.

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Jaunystė sukurta ne džiaugsmui, ne malonumui, – ji sukurta tik heroizmui.  – Paul Claudel

S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui skirta šventė
Kaunas iškilmingai paminėjo legendinio „Lituanicos” skrydžio 80-metį

Atidengtas paminklinis ak muo Kauno oro uoste. A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Šioje skiltyje paprastai rašome
apie įvykius ir reiškinius, svar-
bius lietuviams išeivijoje ir Lie-

tuvoje. Šį kartą bandome aprėpti
kun. Kęstutį Trimaką – asmenybę,
palikusią reikš mingus ir įvairiopus
įspaudus lietuvių gyvenime, savo as-
meniu ta pu sią lietuvių bendruomenę
krei pian čiu įvykiu. Kunigą, profeso-
rių, psichologą, teologą, ugdytoją, redakto rių, rašy -
toją, ateitininkų dvasios va dovą. Bandome giliau
pažvelgti į asme nybę, savo darbais persmel ku sią
mūsų lietuvišką veiklą ir kartu ją formavusią bei
kūrusią. Taip dažnai girdėtą per pamokslus, tiesio-
giniuose susitikimuose, paskaitose, skaitytą spau-
dos puslapiuose, kėlusią pasiti kė jimą ir klojusią
ateitininkišką ke lią. Kun. K. Trimakas tęsė, nors ir
ne tiesiogiai, mūsų žymiųjų kunigų psichologų –
Stasio Ylos, Antano Paš kaus – veiklą. Tai psicholo-
gas, įaugęs ir į Amerikos mokslo visuomenę, ir žy-
mėjęs gaires lietuviškam krikščio niškam veiki-
mui. 

Daugialypėje kun. K. Trimako veik loje ryš-
kiausi pėdsakai – gyvenimo prasmės paieškos bei
jos moks li nis pagrindimas kasdienybėje ir kū ryba,
kaip žmogaus atoliepis į Kūrėjo kvietimą. Kunigo
pašaukimą jis taip pat atrado ieškodamas gilesnio,
glau desnio ryšio su Kūrėju. Taip išaugo ry šys su die-
viškuoju Asmeniu, tapusiu žmogumi. Kilo susiža-
vėjimas Juo, Jo gerumu, atjauta žmonėms. Iš to ža -
vesio vėliau gimė poetinė evangelinė knyga „Ieš-
kančiojo pėdsakai”. Kun. K. Trimakas apie tas pras-
mės paieš kas yra taip prisipažinęs: „Sakoma, kad
mes, žmonės, ieškome tiesos. Taip ir aš buvau įsiti-
kinęs. Kitaip pra dėjau galvoti susimąstęs prie Evan -
gelijos. Joje dėmesį patraukia vienas Asmuo. Kilęs
iš Anapus, savo gyvenimo takuos sutiktuose Jis su-
kelia niekad neturėtų minčių bei jausmų, veikda-
mas kažkokia trauka, ver čiančia-kviečiančia atsi-
liepti. Savo veiksmais ir žodžiais Jis apsireiškia
kaip Ieškantysis. Jaučiu, kad savo susitikimuose su
kitais Jis ir mane su tinka; traukdamas kitus, Jis ir
mane traukia; kviesdamas kitus, Jis ir manyje iš-
šaukia niekad neturėtų minčių bei jausmų-kvie-
timų atsiliepti. Susimąstęs prie Evangelijos, pasi-
juntu Jo ieškomas... Jo gyvenimo įvykiai atsisklei-
džia kaip kelrodžiai man ir visiems kitiems Jo ieško -

miems, kurių pilnas pasaulis ir pilna žmonijos is-
torija.” 

Noras padėti atrasti gyvenimo prasmę kitiems
nuvedė į religijas psichologijos studijas, skatino
ieškoti nau jų religinės patirties aiškinimo būdų
(psichodramos metodas). Taip išryškėjo religijos
psichologijos vertė – jis vis labiau ją suprato kaip
žmogaus religinės patirties mokslą apie paties Kū-
rėjo žmogaus prigimtyje įdiegtus dėsnius, kurie pa-
juntami kaip kreipiantys žmones į Dievą. Atsirado
didelį susidomėjimą sukėlę svarstymai apie asme-
nybės atsiskleidimą, vedantį į žmogaus aukščiau-
sius skrydžius – religinius išgyvenimus. Buvo su-
telktas dėmesys į egzistencinį apsisprendimą įvai-
riais gyve nimo etapais – vaikystėje, jaunystėje, su-
augystėje, senatvėje ir mirties akivaizdoje. Visais
šiais etapais žmogus vystosi kaip asmenybė ir
bręsta kaip tikintysis. Tas kopimas į „aukščiausius
žmogaus skrydžius” vyksta re miantis religinių
idealų įkvėptais darbais. 

Kun. K. Trimakas kaip tik diegė ir aiškino as-
menį brandinančią vidi nę, sąmoningą religiją. O
žmogų bran dinančia religija jis laikė tokią, kurioje
pasireiškia pokalbis tarp Die vo ir žmogaus. Asmuo
atpažįsta įkvė pimą ir atsiliepia melsdamasis bei
kur damas. Per apklausas gauta jaunimo patirtimi
jis grindė išvadą, kad sąmoningas ryšys su Dievu
jaunuo lius brandina, padeda tikint subręsti. Tokiu
būdu galima praplėsti savo bu vimą ir pereiti į kitą,
dvasinę plotmę. Jis stengėsi įrodyti, kad tikintis
as muo yra atsparesnis gyvenimo sun kumams, la-
biau įprasmina kančią, tu ri aiškesnę gyvenimo
kryptį, stiprų motyvą prasmingai gyventi, jam leng -
viau sekasi įveikti gyvenimo krizes, o senatvėje jis
sėkmingiau pa siekia vidinę darną ir visapusiškai
ge riau būna pasiruošęs mirčiai. Aps kri tai jis darė
išvadą, kad sąmo nin gas tikėjimas padeda jauniems
žmo nėms įveikti jaunystės sunkumus, susikurti

savo tapatybę. Buvo įsitiki nęs, jog
menkinant religiją tauta labai žalo-
jama. Ragino tikėjimui ras ti tinkamą
vietą auklėjant lietuvių  jaunuo menę.

Kaip redaktorius, dirbęs „Laiš -
kuose lietuviams”, „Ateityje”, „Ai -
duo  se”, „Draugo” šeštadieniniame
kul tūriniame priede, kun. K. Trima-
kas nuolat rašė apie mokslo, meno,

litera tūros svarbą religijai pagrįsti ir pa brėžė reli-
gijos įnašą kultūrai skleistis. Religijos ir kultūros
vaisingą santykį buvo nusižiūrėjęs iš žymių mūsų
mąstytojų: Stasio Šalkauskio ir Anta no Maceinos.
Jis aiškino, kad krikš čionybė veikia kultūrą trejo-
pai: pa grin džia ir įkvepia; brandina kultūrą pra-
turtinančius kūrėjus; ištobulina kultūrą ir atbaigia
jos siekiamus idea lus. Kaip ir ankstesni mūsų pa-
grindiniai mąstytojai jis mokėjo parodyti filosofi-
nes bei psichologines krikš čio nybės ir kultūros
veiksmingas są sajas. 

Kaip ateitininkų dvasios vadovas jis visada
diegė kristocentriškumo principą: stengėsi, kad
Kristaus buvimas būtų ne tik pajuntamas, bet ir
pagrindžiamas moksliniais duomeni mis bei argu-
mentais. Ypač platino po piežiaus Jono Pauliaus II
skleistą gy vybės kultūrą. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę kun. K. Tri-
makas skubėjo į tėvynę dėstyti aukštosiose mo-
kyklose ir perduoti teologijos, psichologijos, filoso -
fijos žinias. Rūpinosi ugdyti naują ka talikų inteli-
gentiją ir naujų kunigų kartą. Kaip mokslininkas ir
pedago gas jis paliko neišdildomą atminimą jo pas-
kaitų klausiusiems studentams ir su juo bendra-
vusiems bendradarbiams. Spaudoje paskelbti stu-
dentų atsiliepimai liudija, kad per kun. K. Trimako
paskaitas „kaip veidrodyje jie galėjo save atpažinti
ir išmokdavo pasistatyti dvasinius pamatus”. 

Galima patvirtinti jo jubiliejaus proga pa-
skelbtą apibūdinimą, kad kun. K. Trimako gyveni-
mas ir kūryba – tai didelis indėlis į Bažnyčią ir te-
ologijos praturtinimas. Ir mokslo darbais, ir savo
asmenybe jis audė krikščioniškąją aplinką: reli-
gine pa tirtimi brandino tikėjimą kaip savęs prano-
kimą – mokė save pamiršti ir save atiduoti. Kun. K.
Trimako darbai kviečia atpažinti jo paliktus dva -
sinius įspaudus ir perduoti juos jaunajai kartai.

Vienam iš didžiųjų išėjus
IN MEMORIAM kun. prof. kęstučiui trimakui

GEDIMINAS MIKELAITIS

REDAK TORIAUS  ŽODIS

Izraelio Prezidentui bus suteiktas Vilniaus garbės piliečio vardas
Vilniaus miesto savivaldybės ta-

ryba bendru sutarimu nu -
spren dė Izraelio valstybės pre-

zidentui, Nobelio premijos laureatui
Shimon Peres suteikti Vilniaus garbės
piliečio vardą.

Šį pasiūlymą pateikė Lietuvos
žydų bendruomenė. Rašte pabrėžia ma,
kad Izraerlio Prezidentą Lietuvos žydų
bendruomenė laiko vienu garsiausių
pasaulio litvakų – kartu su Vil niaus
Gaonu, Jascha Heifetz, Romain Gary ir
kitomis iškiliomis asme nybėmis jis,
kaip litvakas, įeina ne tik į Lietuvos,
bet ir viso pasaulio istoriją ir kultūrą.

Anot Lietuvos žydų bendruome-
nės, Vilniaus, anksčiau vadinto Šiau-
rės Jeruzale, garbės piliečio vardo su-
teikimas J. E. Shimon Peres, būtų labai

tinkamas ir savalaikis jo artėjančio vi-
zito į Lietuvą metu.

Shimon Peres gimė 100 km netoli
Vilniaus esančiame
mažame Višnevo
mies telyje (Baltaru-
sija), kuriame nuo
viduramžių gyveno
save priskiriantys
litvakams žydai. Da -
bar – Izraelio kari-
nis ir politinis vei-
kėjas, 1994 m. – No-
belio premijos lau -
rea tas, 1997 m. – Peres taikos centro
steigėjas, nuo 2007 metų – Izraelio Pre -
zi dentas. Pasak Izraelio ambasados,
Shimon Peres prisidėjo plėtojant dvi-
šalius Lietuvos ir Izraelio santykius –

santykiai tarp abiejų šalių yra labai
geri.

,,Negali būti žydu, nepabuvęs lie-
tuviu. Lietuva – jidiš kalbos motina,
to dėl sakoma – litvakas. Litvakas – ne
tik geografinė sąvoka, tai charakteris
ir kultūra. Litvakai garsūs dėl jų ypa-
tingo charakterio – jie niekada nenu-
sileis kitam, nei sau” (citata iš Izraelio
Prezidento kalbos, pasakytos 2006 m.
Tel Avive, minint Lietuvos ir Izraelio
diplomatinių santykių užmezgimo 15-
ąsias metines).

Šiemet Izraelio valstybė švenčia
65-ąsias Nepriklausomybės metines, o
rugpjūčio 2 d. J. E. Prezidentas Shi-
mon Peres švęs 90-ies metų sukaktį.

LR Užsienio reikalų ministerijos infoIzraelio Prezidentas Shimon Peres.



vėliau šios idėjos atsisakyta. Prieš skrydį R. Pa-
ksas, du kartus buvęs Sovietų Sąjungos skrai dymo
čempionas sakė, kad dabar dirbant Briuselyje
skraidymui lieka nedaug laiko, bet šito pomėgio jis
nie kada neatsisakys. Jo skrydį stebėjo ir kitas eu-
roparlamentaras Vytautas Landsbergis, į šventę
atvykęs su žmo na Gražina. 

Aerodrome surengta aviacinės ir karinės tech-
nikos ekspozicija, Lietu vos ir Latvijos bendrosios
aviacijos lėktuvų paroda, taip pat Vytauto Di džiojo
karo muziejaus kilnojamoji paroda, skirta S. Da-
riaus ir S. Girėno skrydžiui atminti. Susirinku-
sieji ga lėjo pamatyti išminavimo robotą, o Lietuvos

Ant jų kapų iškilmingai padėtos gėlės ir nuo
Prezidentės Dalios Gry bauskaitės ir Seimo pirmi-
ninko Vydo Gedvilo. Lakūnų amžinojo poilsio vie -
toje buvo išbarstytos kelios saujos žemės iš S. Da-
riaus ir S. Girėno žū ties vietos dabartinės Lenkijos
teritorijoje. Tai padarė Lietuvos bėgimo mėgėjų
asociacijos nariai, bėgte įvei kę tą atstumą, kurio la-
kūnams prieš 80 metų trūko iki Kauno.

Iškilmingas minėjimas prasidėjo paminklinio
akmens atidengimu toje oro uosto vietoje, kur lauk -
ta lakūnų. Į ją buvo galima patekti S. Dariaus ir S.
Girėno gatve – būtent ja, prieš 80 metų vadinta
Džiaugsmo vardu, buvo vežami žuvusių lakūnų
karstai. Po jų žūties gatvei suteiktas dabartinis pa-
vadinimas.

Prieš atidengiant akmenį jis buv o apgaubtas
didžiule trispalve, kuri lėtai pakilo į dangų. Nu-
skambėjo S. Dariaus ir S. Girėno testamentas, klau -
sant kurio žodžių ne vieno susi rinkusiojo akyse
suspindo ašaros. Tuo metu virš susirinkusiųjų pra -
skri do „Lituanicos” kopija, pilotuojama jos konst-
ruktoriaus, šiemet taip pat 80-metį mininčio Vlado
Kensgai los ir jo padėjėjo Sigito Noreikos. Mi nia
džiaugsmingai mojavo ir plojo lėktuvui.

Užrašas paminkliniame akmenyje primena,
kad šiame oro uoste Lie tuva prieš 80 metų laukė
savo didvy rių. Atidengiant paminklinį akmenį
premjeras A. Butkevičius prisiminė ir pirmąją Lie-
tuvos lakūnų dar 1920 metais atliktą mirties kilpą,
ir Lietu vos karo lakūno Jurgio Dobkevičiaus pasie -
kimus. Premjeras ragino visus ir ypač jaunimą ir
toliau tėvynės mei lės pavyzdį imti iš legendinių la-
kūnų. 

„Lituanicos” kopija rusiško lėktuvo JAK–12M
pagrindu buvo pastatyta 1982–1983 metais sukur-
tam filmui „Skrydis per Atlantą”. Vėliau le gen -
dinio lėktuvo modelis dalyvavo įvairiose aviacijos
šventėse, o pasta rąjį dešimtmetį stovėjo Lietuvos
avia cijos muziejuje Kaune. Po dešimties metų sto-
vėjimo muziejuje teko atlikti nemažai darbų ir pro-
cedūrų, kad „Li tuanica” vėl pakiltų į dangų.

„Lituanica” beveik dvi valandas stovėjo oro
uoste, ją apžiūrėjo ir fo tografavo tūkstančiai žmo-
nių, nuolat klausinėję V. Kensgailos ir apie S. Da -
riaus ir S. Girėno skrydį, ir apie kopijos sukūrimą.
Kantriai ir ilgai žilagalvis lakūnas aiškino, kad
kopiją ga mino iš tokių pat medžiagų kaip ir „Li-
tuanica”, kad joje telpa apie 1 tona aviacinio kuro,
kurio didžioji dalis tel pa sparnuose esančiose tal-
pose. 

„Lituanicos” kopija įprastai skren da 120–130
km/val. greičiu, o per valandą skrydžio sunaudoja
apie 25–30 litrų aviacinio kuro. Iš Kauno oro uosto
lėktuvas išskrido į S. Da riaus gimtinę Judrėnuose
Klaipėdos rajone, kur jos taip pat laukė nemažai su-
sirinkusių žmonių. S. Girėno tėviš kę Vytogaloje
Šilalės rajone „Litua nica” tik praskrido, nes ten
nėra tinkamos vietos jai nusileisti.

„Kai leidomės Kaune ir matėme minią žmo-
nių, negalėjome nesi jau dinti. Man labai svarbu,
kad legendinių lakūnų vardas nepamirštas, kad jų
skrydžiu ir ‘Lituanica’ domisi tiek daug žmonių.
Yra ne tiek daug dalykų, kuriais galime pasigirti,
o šis skrydis ilgam išgarsino Lietuvą visa me pa-
saulyje”, – sakė V. Kensgaila.

Atkurta „Lituanica” šiemet dalyvavo ne vie-
noje aviacijos šventėje, su rengtoje įvairiuose Lie-
tuvos miestuo se legendiniam skrydžiui atminti, ir
visur ji sulaukė didelio dėmesio. Sek madienį lėk-
tuvas buvo atskridęs į to kią šventę šalia Marijam-
polės esan čia me Sasnavos aerodrome, kur jos taip
pat laukė tūkstančiai žiūrovų.

Kaune vykusios aviacijos šventės metu su-
rengti parašiutininkų šuoliai iš lėktuvo An–2, ak-
robatinio lėktuvo Su–26M programa, akrobatinio
lėktuvo Jak–50 skrydis, lietuviškos aviacinės konst-
rukcijos LAK–20 sklandytuvo skrydis, paraspar-
nių slalomas su kaspinais bei kitų lėktuvų skry -
džiai. Čia praskrido ir prancūzų lakūnų pilotuo-
jami du NATO naikintuvai „Mi raž F–1”, o bene
įspūdingiausią pro gramą parodė penkių Latvijos
pi lotų pilotuojami reaktyviniai lėktuvai L–39C
„Baltic bees”. 

Kartu su dviem kitais lakūnais programą pa-
rodė ir buvęs Prezidentas, dabartinis europarla-
mentaras Rolandas Paksas. Buvo planuota, kad su
juo į orą pakils ir premjeras A. But kevičius, tačiau
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S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui skirta šventė
Atkelta iš 1 psl.

Virš Kauno oro uoste praskrenda „Lituanicos” kopija. 

Labiausiai domėtasi „Lituani cos” kopija, apie kurią pasakojo jos kūrėjas Vladas Kensgaila.

Sukakties išvakarėse sutvarkytas paminklas Ąžuolyne.

kosmoso agentūra pristatė pirmąjį lietuvišką paly-
dovą. 

Šventę baigė įspūdingas muzikinis projektas
„Perkūno sakmių žygis per Lietuvą S. Dariaus ir S.
Girėno skrydžiui atminti”. Muzikinę kompo ziciją,
kurios metu skambėjo gerai žinomos lietuvių liau-
dies ir patrioti nės dainos atliko daugiau kaip 60
žmonių – roko grupė „Thundertale”, Lietuvos ka-
riuomenės Karinių oro pajėgų orkestras, vaikų ir
jaunuolių choras „Varpelis”, solistai Povilas Meš -
kėla, Jeronimas Milius, Egidijus Sipavičius, Rafai-
las Karpis ir kiti. 

Jubiliejiniai renginiai Kaune vyko ir sekma-
dienį, kai koncertas bu vo surengtas prie 1993 metais
pastatyto ir dabar atnaujinto bei sutvarkyto S. Da-
riaus ir S. Girėno paminklo Ąžuo lyne. Minint šią su-
kaktį, istori nės Kauno Prezidentūros kiemelyje ati-
daryta fotografijų paroda – 16 di delių nuotraukų
pri mena garsiuosius lakūnus, jų skrydį ir tragišką
šio skrydžio pabaigą bei didvyrių laidotuves Kaune.
Prezidentūros pastate pri statomi įvairūs skrydį pri-
menantys rodiniai. 

Istorinės Prezidentūros kiemelyje – nuotraukų paroda.

„Lituani cos” kopijos konstruktorius V. Kensgaila.
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Įambasados kartu su asocijuota
verslo organizacija ,,JAV prekybos
rūmai” ir analitiniu centru „Tran-

satlantinis politikos tinklas” surengtą
iškilmingą pirmininkavimo prista-
tymo vakarą susirinko daugiau nei
350 svečių iš JAV Kongreso, Komerci-
jos ir Valstybės departamentų, ameri-
kiečių verslininkų, Washington rezi-
duojančių diplomatų ir čia viešinčių
Europos Parlamento narių.

„Šiandien kartu su Lietuvos pir-
mininkavimo ES Tarybai pradžia
švenčiame ir istorinių derybų dėl
Transatlantinės prekybos ir investi-
cijų sutarties tarp JAV ir ES pradžią.
Tikimės, kad pajėgsime sukurti patį
moderniausią, liberaliausią ir de-
mokratiškiausią prekybos bloką pa-
saulyje ir džiaugiamės, kad verslo
bendruomenė aktyviai remia šį tran-
satlantinį suartėjimą”, – renginyje
sakė Lietuvos ambasadorius JAV Žy-
gimantas Pavilionis.

Pasak jo, Lietuvos ekonomika yra
itin atvira ir suinteresuota tarptauti-
nio bendradarbiavimo plėtra, kuriam
palankias sąlygas sudaro patogi šalies

geografinė padėtis, puiki transporto
infrastruktūra ir išsilavinę darbuoto-
jai.

Pasveikinęs pirmą Lietuvos pir-
mininkavimo dieną prie ES šeimos
prisijungusią Kroatiją, Ž. Pavilionis
pabrėžė būtinybę užtikrinti veiks-
mingą „atvirų durų” politikos tąsą eu-
rointegracines reformas gebančioms
vykdyti šalims. Jis teigė tikįs, jog
lapkritį Vilniuje rengiamas ES ir Rytų
partnerystės šalių valdovų susitiki-
mas duos konkrečių rezultatų Rytų
partnerėms suartėjant su Europa.

Vakaro metu Lietuvą pirminin-
kavimo proga sveikino ir naujosios
Transatlantinės prekybos ir investici -
jų sutarties pasirašymo būtinybę taip
pat pabrėžė JAV prekybos rūmų, ES
de legacijos Washington vadovai, JAV
valdžios institucijų ir Europos Parla-
mento nariai.

1912 metais įsteigtus Prekybos rū-
mus vienija apie 300 tūkst. tiesioginių
narių bei verslo subjektų ir net 3 mln.
asocijuotų narių.

LR amb. Washington info ir nuotr.

Popiežius Pranciškus 
išvyko į Braziliją Svarbus Lietuvos pirmininkavimo ES

pristatymas

Washington, DC

Lietuvos Respublikos ambasada JAV liepos 18 dieną Washington
surengė reikšmingą Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pristaty -
mo renginį. 

Argentiniečio popiežiaus žinia
apie paprastesnę, žmonėms artimesnę
Bažnyčią gali būti palankiai įvertinta
šioje kylančioje galybėje. Brazilija il-
gainiui praturtėjo, tačiau pažangą
stabdo korupcija ir stringanti viešųjų
paslaugų sistema, dėl ko praeitą mė-
nesį į gatves buvo išėję per milijoną
protestuotojų.

Nepaisydamas neramumų, ku-
riuos kai kada temdydavo smurtas,
popiežius nusprendė nesinaudoti savo
šarvuotu papamobiliu – jis važinės vi-
sureigiu atviru viršumi, kad galėtų
tiesiogiai bendrauti su žmonėmis.
Tuo tarpu pareigūnai nusikalstamu -
mo krečiamame mieste sutelks 30
tūkst. karių ir policininkų.

Per savaitę truksiantį vizitą,
Pranciškus turės progą savomis aki-
mis pamatyti Brazilijos sėkmę ir sun-
kumus. Jis susitiks su Brazilijos Pre-
zidente Dilma Rousseff, bet taip pat
ap lankys vieną iš Rio de Janeiro di-
džiulių lūšnynų – favela.

Pažaboti katalikų migraciją į pro-
testantizmą arba sekuliarizmą yra
vienas iš iššūkių, iškilusių Pranciš-
kui, kai jis kovą pakeitė savo pirm-
taką Benediktą XVI. Nuo tada Šven-
tasis Tėvas nuolat pasisakydavo už
jaunatvišką, gyvybingą Bažnyčią.

Per 1970 metų visuotinį gyventojų
surašymą daugiau nei 90 proc. žmo-
nių įvardijo save katalikais. Tuo tarpu
sekmadienį paskelbti Statistikos ins-
tituto tyrimo duomenys rodo, jog da-
bar 57 proc. žmonių laiko save katali-
kais, o 28 proc. – evangelikais.

Planuojama, kad Pranciškus ant-
radienį ilsėsis, o trečiadienį aplankys
Aparesidos Mergelės šventovės bazi-

liką – piligrimystės centrą, esantį pu-
siaukelėje tarp Sao Paulo ir Rio de Ja-
neiro.

Pirmadienį Popiežius Pranciškus
perspėjo, kad pasaulinė krizė gali su-
kurti prarastą, darbo neturinčio jau-
nimo kartą, ir sukritikavo kultūrinę
tendenciją socialiai atstumti pagyve-
nusius žmones.

,,Pasaulinė krizė neatnešė nieko
gera jaunimui. Praėjusią savaitę ma-
čiau duomenis apie jaunimo nedarbą.
Rizikuojame turėti kartą be darbo”, –
sakė Pranciškus žurnalistams savo
lėktuve. Pasak 76-erių pontifiko, vie-
nas šios kelionės tikslų yra ,,padrą-
sinti jaunimą integruotis į visuo-
menę” ir įtikinti visuomenę neapleisti
jaunimo.

,,Kai mes atskiriame jaunus žmo-
nes, darome jiems neteisybę. Jauni
žmonės priklauso šeimai, kultūrai, ti-
kėjimui. Mes neturime atskirti jų”, –
sakė jis pradėdamas pirmąją savo po-
piežišką kelionę lėktuvu užsienin.

Pranciškus pasakė, kad socialiai
atskirtais laikomi ne tik jauni bedar-
biai, bet ir pagyvenusieji.

,,Mes pripratę prie senolių atstū-
mimo kultūros, darome tai dažnai, ne-
paisydami gyvenimo išminties, kurią
gauname iš jų. Jie paliekami vienoje
pusėje , tartum jie nieko negali pasiū -
lyti. Tačiau šiandien atstūmimo kul-
tūrą imta taikyti ir jauniems bedar-
biams”, – sakė jis.

Jaunimas – ,,ateitis, bet ne tik jie;
vyresnieji – taip pat ateitis; pagyve-
nusieji turi išminties, įgytos iš gyve-
nimo, iš istorijos, savo šalies, savo šei-
mos, ir mums to reikia”, – pridūrė po-
piežius.

Atkelta iš 1 psl.

Aparesidos Mergelės šventovė bazilika, kurioje lankysis Popiežius.

ĮSIGALIOJA nAUJI REIKALAVIMAI
TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ DOKUMEnTAMS

Įsigaliojus Šengeno sienų kodekso pakeitimams, į bendrijos erdvę įva-
žiuojančių trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentai negalės būti išduoti vė-
liau kaip prieš 10 metų.

Nuo liepos 19 d. įsigalioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, pri-
imtas 2013 m. birželio 26 d., pagal kurį iš dalies keičiasi ir Šengeno sienų ko-
dekso reikalavimai dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo į Šengeno erdvę sąlygų.

Esminės naujovės, kurių anksčiau Šengeno sienų kodekse nebūta, yra dvi.
Pirma – trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentai turės galioti bent tris mė-
nesius po numatomo išvykimo iš valstybių narių teritorijos dienos. Tiesa, pa-
grįstu skubos atveju šio reikalavimo bus galima netaikyti.

Antra naujovė – į Šengeno erdvę atvykstančių trečiųjų šalių piliečių do-
kumentai turės būti išduoti per pastaruosius 10 metų.

L. R.  URM info
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Turtingas dvasinėmis vertybėmis –
artėja prie savo būties šaltinio

Ypatingą dvasinę malonę ir nepakartojamą jėgą turi kun. prof. dr. Kęstutis Antanas Trimakas

Malonūs žodžiai yra trumpi ir lengvai
pasakomi, tačiau jų aidas amžinas. 

Motina Teresė

Apie žmogų, draugą ir kunigą ga lima
parašyti labai daug arba labai mažai.
Asmeniui būdinga nepakartojama

jėga, kurią Dievo Sūnus teikia kiekvienam
žmogui. Apskritai žmo gu je glūdi didi dvasi -
nė jėga. Jis gyvena, dirba, kenčia, kuria, my -
li, klum pa bei keliasi ir kartu yra mūsų vi -
suo menėje. Ypatingą dvasinę malonę ir ne-
pakartojamą jėgą turi kun. prof. dr. Kęstutis
Antanas Trimakas.

Su kun. K. Trimaku artimiau su sipa ži -
nau, kai man teko vadovauti Švč. Mergelės
Ma rijos Nekaltojo Pra sidėjimo Vargdienių
seserų kongregacijos rėmėjams Čikagoje
1960 m. Jis buvo mūsų rėmėjų dvasios vado -
vas, o jo mama (jis ją vadino Mamu ne) tapo
vienuole; įstojo į tą kongregaciją, kurioje jau
buvo mano sesutė Irena Margarita. Taip pra-
sidėjo bendri darbai, rūpesčiai su rėmėjais ir
seserų įsikūrimu Putname. 

Kai mano sesutė mokėsi gimnazi joje Vo-
kietijoje, ji buvo aktyvi ateiti ninkų organi-
zacijos narė. Ji nepra lei do nė vienos atei -
tinin kų išvykos ar stovyklos. Jaunas gimna-
zistas K. Tri makas mokėsi Miuncheno lietu-
viškoje gimnazijoje, bet bendri ateitininkų
suvažiavimai bei stovyklos buvo ge ros progos
susipažinti su kitais gimnazijos ateitininkais. Se-
sutė dalinosi prisiminimais, kai ji su Kęstučiu,
plauk dami ežere laivelyje, kūrė atei ties gyvenimo
planus. Ji pasisakė no rinti tapti mokytoja ir įstoti į
vienuo lyną, o Kęstutis galvojo apie kunigystę. Jų-
dviejų jaunystės svajonės iš si pildė: sesutė baigė
mokslus Ameri ko je, daug metų mokytojavo, įstojo į
vie nuolyną, o Kęstutis tapo kunigu.

Per ilgesnę draugystę teko pažinti kun. Kęstutį
kaip pasižymėjusį ne eiliniais gabumais ir lengva
bei gra žia iškalba. Jis mokėsi labai gerai ir neturėjo
sunkumų nei gimnazijoje, nei seminarijoje bei siek-
damas aukš tųjų mokslo laipsnių. Mokyklos suole jis
reiškėsi kaip rašytojas, kūrėjas, mąstytojas ir net
poetas, įsteigė ir re dagavo Miuncheno ateitininkų
laik raštėlį. Neatsiliko ir sporte: krepšinyje, futbole
ir lengvojoje atletikoje. 

Nuo jaunystės K. Trimakas buvo pamaldus, tar-
naudavo Šv. Mišiose, do mėjosi krikščionybės tieso-
mis. Jo širdis ir mintys krypo į tikinčiųjų bendriją,
į kunigystę. Svarbiausiame savo gyvenimo etape
jis dalijosi ti kė jimu, viltimi ir meile, mokėjo my lėti
Dievą ir žmones net sunkiai sirg da mas vėžio liga. 

Jo mama augino tris sūnus. Kęs tutis buvo vi-
durinis. Jis išsiskyrė iš savo dviejų brolių. Buvo
klusnus, labai mylėjo savo mamą ir Dievo Motiną
Mariją. Nuo jaunų dienų jis buvo švelnus, visada at-
kreipdavo dė mesį į savo mamunę, užjausdavo ją,
padėdavo jai dirbti namų darbus. Po kalbyje 2010 m.
birželio mėn. „Drau go” priede jis taip pasisako apie
save: „Pirmenybę tarp ‘realių žmonių’ duo du savo
Mamai. Mano pirmą žvilgsnį ji pasitiko šypsena. Ta
šypsena ir dabar mane lydi: į pasaulį, ypač į žmo nes,
tebežvelgiu tuo pačiu žvilgsniu”. Jis liko toks visą
gyvenimą, atkreipdamas dėmesį į kitų žmonių po-
reikius bei aplinkos žmonių norus, ypač dėl religi-
nių humaniškų vertybių. Tapęs kunigu, Kęstutis
dalijasi su mažiau turinčiais, ypač kreipda mas dė-
mesį į religinę spaudą bei aukodamas Katalikų baž-

nyčios reika lams.
K. Trimakas augo ir pradinę mo kyklą lankė

Kaune. Artėjant Sovietų okupacijai, jis su šeima
pasitraukė į Vokietiją. 1948 m. baigė lietuvių gim-
naziją Miunchene, Vokietijoje. Su mo tina ir dviem
broliais persikėlė į JAV, studijavo Weston kolegijoje
ir 1956 m. ją baigė filosofijos magistro bei teologijos
licenciato laipsniu. 1960 m. Weston įšventintas ku-
nigu. 1972 m. Loyola universitete Čikagoje apgynė
psichologijos daktaro disertaciją. 1973–1992 m. dirbo
klinikiniu psichologu Hines, IL, veteranų ligoni-
nėje ir buvo Loyola universiteto Psichiatri jos fa-
kulteto profesorius. 

Kun. dr. K. Trimakas, kaip profesorius, įdėdavo
daug darbo, o jo pa mokos buvo labai įdomios, gyvos,
nes jis įtraukdavo studentus į diskusijas. Ligoni-
nėje jis vadovavo psichodramai, į kurios sesijas atei -
davo pasiklau syti net ligoninės gydytojai. Li gonius
suprasdavo ir atjausdavo, vi siems buvo palankus ir
visų mylimas.

Dirbdamas ligoninėje, jis taip pat rašė straips-
nius (iš viso parašė apie 500), 10 metų redagavo „At-
eities” žurnalą, 1963–1969 m. buvo žurnalo „Laiš -
kai lietuviams” vyr. redaktorius. Kun. K. Trimakas
yra ateitininkas nuo 1947 m., taip pat buvo studentų
dvasios vadas, Lituanisti kos instituto narys,
1967–1970 m. JAV LB tarybos narys. Jis – geras pa-
mokslininkas, kalbėtojas ir paskaitinin kas šven-
tėse. Kun. K. Trimakas turi aktoriaus gabumų, todėl
jo paskaitų malonu ne tik pasiklausyti, bet kartu su-
prasti, kaip jis savo išraišką pats išgyvena.

Išėjęs į pensiją 1992–2010 m. kun. K. Trimakas,
kaip vizituojantis profesorius, dėstė teologiją ir re-
ligijos psichologiją Vytauto Didžiojo univer siteto
Katalikų teologijos fakultete, skaitė paskaitas taip
pat Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus pedagoginiame uni-
versitetuose ir kitose mokslo įstai gose. VDU rengė
studentų kūrybos va karus ir su jais mėgo ben-
drauti, dalintis savo kūryba bei ugdyti tarp jaunimo

lietuvišką žodį. 
Be religinių straipsnių, kun. K. Trima-

kas parašė knygas: „Aš kviečiu jus” (1988),
„Ieškančiojo pėdsakai” (1989, 1990, 1995, 1999 –
Kaunas), „Jėzaus gyvenimo iliustracijos”
(1994, prel. J. Prunskio konkurso premija; II
lei dimas, Kaunas), „Dvylika atsiliepimų į
Dievo meilę” (1995, Kaunas), „Religinių išgy-
venimų psichologija” (1996, Kaunas), „Asme -
ny bės raida gyvenime” (1997, Kaunas), „Mari -
ja, dėkoju jums, kad atsilie pėte” (2001),
1980–2010 metų eilėraš čių rinkinys „Jis man
dovanojo būtį” (JAV rašytojų draugijos premi -
ja). Jo knygose įžvalgos, artimos mąstytojui,
išsakytos ryškiai ir įtaigiai, pa vergia tikrumu
ir artumu, nors ne kiekvienas tai pajėgia su-
prasti. Kun. Kęstučio mąstyme yra labai svar-
bus ir vilties pojūtis. Šios savybės labai bran-
gios ir yra esminės dabarties krikščioniui.

Trimakas yra Cicero, IL, Šv. An tano pa-
rapijos lietuvių misijos va dovas, skiriantis
daug laiko pasto racijai lietuviams ne vien
šioje parapijoje, bet visur kur tik yra šau-
kiamas bei reikalingas. Be savo pareigų, jis
atsiduoda kūrybiniam įkvėpimui: rašo kny-
gas, domisi daile bei literatūra. Yra surengęs
savo paveikslų parodą; jo paveikslai taip pat
rodomi Nacionaliniame M. K. Čiurlionio mu-
ziejuje Kaune. Tai plačios erudicijos žmogus,
kurio gyvenimas žemėje neišnyks be pėd-
sakų. Jis visą savo sielą yra sudėjęs į maldą
ir kūrybą, o joje – gilus išgyvenimas dėl lie-
tuvių tautos bei pasaulio, kuriam jis bejė gis
padėti. Ankstyvą 2012 m. pavasarį po šv. Mi-
šių Cicero Šv. Antano parapijoje jo ištarti žo-
džiai sukrėtė visą lietuvių tikinčiųjų ben-
druomenę: „Man Dievas dovanojo vėžį”. 

Tačiau kun. K. Trimakas nesi skun džia ir
nedejuoja skausmais. Jis kantriai tęsia sa vo
pastoraciją, aptarnaudamas Cicero Šv. An-
tano ir Brigh ton Parko Švč. Marijos Nekal -

tojo Prasidėjimo lietuvių tikinčiųjų bendruomenes.
Sa vo maldose jis auko ja savo kančią už panašius li-
gonius, pabrėždamas, kad Kristus daugiau kentėjo
negu jis.

Būdamas ligonis, patirdamas sun kias chemi-
nes terapijas, jis rašo gilius religinius straipsnius.
Kartais pagalvoju, o kas gali pavaduoti kun. K. Tri-
maką? Nebeliko rašančiųjų, ypač religiniais mūsų
visuomenės klausimais. Jis turi suplanavęs kelias
knygų temas. Labai norėtų skirti lai ko tapybai…
Nors norai gausėja, bet laikas trumpėja. 

Koks nuostabiai gražus jausmas yra draugystė!
Ji užsimezga susipa žįstant, išsiskleidžia bendrau-
jant. Draugystė, kaip gėlių puokštė, išsi skleidusi
skirtingais žiedais, einant skirtingais keliais. Esu
laiminga pa žinusi kun. dr. Kęstutį Trimaką, kuris
dalinosi mano gyvenimo sun kumais. Visa mūsų
draugystė yra su rašyta Dievo knygose. 

Kaip nedėkosim Tau… –
kaip nesakysim „ačiū”?
Kiekvienas savaip, kaip galim…

Ačiū Tau, Kūrėjau,
už vandenį ir duoną,
dangų, žemę,
už žiedus ir paukščius, –
o už Tave labiausiai…

Širdį atiduosim
paklausę Tavo žodžių,
sakomų kasdieną,
pasikvietęs būt svečiais
savam pasauly,
užu savo stalo…
Ačiū Tau, Kūrėjau –
širdis mūsų sąla…

K. Trimakas
„Ieškančiojo pėdsakai”

A†a kun. prof. dr. Kęstutis A. Trimakas. Jono Kuprio nuotr.

Ką tik Lietuvoje buvo pristatyta naujoji Ma-
rijos Remienės knyga ,,Mūsų likimai Amerikoje:
asmenybių portretai”. Vienas iš portretų joje – lie-
pos 19 d. žemiškąją kelionę baigusio kun. Kęstu -
čio Trima ko. Jū sų dėmesiui – ištrauka iš M. Re-
mienės kny gos.
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„Labiau skleisti Lietuvių Fondo vardą”

V ilniuje liepos 3 d. vyko didžiausio išeivijoje labdaros fondo – Lie tuvių Fondo – penkiasde-
šimtmečiui skirti renginiai: LF dovanotų daili nin kės Ados Peldavičiūtės-Montvy dienės kūri-
nių parodos atidarymas Radvilų rūmų muziejuje ir kultūros vakaras „Lietuvių Fondas: penkių

dešimtmečių sėkmės istorija ir da barties siekiai” V. Kasiulio dailės muziejuje. Renginiuose dalyvavo
LF Tarybos pirmininkas Marius Kasniū nas, administratorė Jūratė Mereckie nė, valdybos narys ir LF
atstovas Lie tuvoje Leonas Narbutis ir kontrolės komisijos narė Aušrelė Sakalaitė. Kalbiname LF
Tarybos pirmininką Marių Kasniūną. 

– Lietuvių Fondo įsteigimo ir veiklos istorija yra iš-
samiai apra šyta knygose. Kas, Jūsų nuomone, lėmė, kad
LF tapo ir išliko didžiausiu išeivijos paramos fondu?

– Mano nuomone, pagrindinis dalykas, kodėl
Lietuvių Fondas tapo ir išliko didžiausiu išeivijos
fondu – tai atvirumas. Apie savo veiklą, apie para-
mos gavimą ir išlaidų paskyrimą visada viešai pa-
skelbiame. Audito riai visas lėšas atvirai patikrina.
Taip ateina pasitikėjimas, nes visi ma to, kad niekas
neslapstoma; žmo nės nori toliau dirbti su Lietuvių
Fondu. Kitas dalykas – informavimas. Kokia be-
būtų parama – ar ski riamos stipendijos, ar duo-
dama parama švietimui, ar jaunimo organizaci-
joms – apie viską visuomenę informuojame. Visa
tai taip pat stiprina pasitikėjimą Lietuvių Fondu.
Visuo menė mato visą reikalų tvarkymo eigą ir pa-
stebi organizacijos vertę. 

Kai Lietuvių Fondas buvo įkurtas, keltas už-
davinys – surinkti vieną milijoną dolerių. Per 51-
erius metus yra surinkta beveik 20 mln. dolerių ir
16,5 mln. dolerių jau paskirstyta. Stengiamės ir to-
liau eiti tuo pasiti kėjimo taku. Leidžiame du leidi-
nius: „Liepsną” (Metinę LF veiklos atas kai tą); taip
pat išleidžiame leidinį apie pelno skirstymą, kur pa-
rodome, kam ir kiek paskirstyta; taip pat nurodome
prašymus, kuriems nebuvo skirta parama. Gal
tiems projektams pritrūko pinigų, gal jie ne visai
atitiko mūsų gaires. Gal kas nors perskaitys atas-
kaitą ir nuspręs paremti neparemtus projektus.

– Keičiantis išeivijos kartoms, kokioms veiklos sritims
dabar ski riate daugiausia dėmesio? Kokie iškyla nauji LF
uždaviniai ir naujos veiklos gairės? Ar išlieka ilga laikė ir
trumpalaikė LF parama?

– Mūsų dėmesys išliko tas pats per 50 m. veik-
los metų. Mūsų prioritetai kaip ir anksčiau išlieka
tie patys: švietimas, kultūra, jaunimo rei kalai, bū-
tinybė išlaikyti lietuvybę. Matome, kad švietimas,
išsilavinimas gali labai padėti išsaugoti lietuviš-
kumą. Todėl kiekvienais metais labai dosniai re-
miame lituanistines mokyklas, kad galėtų išsilai-
kyti (su mokėtų už patalpų nuomą ar už projektus).
Kiekvienais metais švietimui skiriama suma su-
daro maždaug ket virtadalį visos metinės paramos.
Kai mūsų jaunimas dalyvauja kultū ri niuose ren-
giniuose, šokių šventėse, jis mokosi įsijungti į vi-
suomeninę veik lą. Ir kai sakau „mūsų”, tai ne -
reiškia, kad turiu galvoje tik Ameri kos jaunimą,

Marius Kasniūnas.

bet kalbu apie visus lie tuvius visame pasaulyje.
Dėl ilgalai kės ir trumpalaikės paramos – tai čia
vyksta nuolatinis darbas. Reikia, kad žmonės ži-
notų apie organizaciją, kad suprastų, kokia yra
mūsų istorija, ką esame padarę, ką toliau ketiname
daryti. Kai susipažįsti su organizacija, tai tada gali
pamatyti jos svarbą ir tada gali tęsti veiklą. Mūsų
vyresnioji karta, žinoma, nepaprastai dosniai iš-
laikė LF. Ir dabar užrašo savo pali kimus bei nori to-
liau tęsti tą darbą. 

– Kaip sekasi surasti naujų dosnių aukotojų ir pri-
traukti naujos kartos emigrantus? Ar esate patenkinti LF
įgaliotinių darbu?

– Tie, kurie gavo LF stipendijas, baigę mokslą,
gavę gerus darbus, pa mato, kiek jiems buvo padėta.
Tada tie žmonės reaguoja, vėl nori prisi dėti prie LF
darbų: tapti nariais ar įstoti į valdybą. Visi Tarybos
ir Val dybos nariai yra savanoriai – už dar bą LF ne-
gauna jokio atlygio. Atlygi nimą gauna tik dvi raš-
tinės darbuotojos. Naujuosius emigrantus taip pat
pavyksta po truputį pritraukti prie LF. Mes ma-
tome, kad jų vaikai lanko lituanistines mokyklas,
jie dalyvauja sporto varžybose, ateina į kultūros
renginius. Neseniai atvykusius įtrau kiame į LF
Valdybą ir Tarybą. Su jais nepaprastai malonu
dirbti. Tą bendrą veiklą plečiame ir norime paro-
dyti šios organizacijos svarbą. Steng iamės paro-
dyti, kad čia nėra tik senosios kartos, bet visų lie-
tuvių rūpestis. Kaip byloja mūsų logotipas – „Iš
kartos į kartą”. Nors kartos keičiasi, bet norime tęs -
ti pradėtus darbus. Įgalio tinių turime visur, kur
tik yra lietuvių telkiniai, taip pat ir Vilniuje dir ba
Valdybos narys Leonas Narbutis. 

– Lietuvių Fondas dirba kartu su JAV Lietuvių Ben-
druomene. Kaip dabar LF sekasi bendradarbiauti su šia
organizacija?

– Mūsų darbas su JAV Lietuvių Bendruomene
yra labai sėkmingas. Mes dažnai pasitariame, kokie
bus re miami projektai, kad darbas būtų atlieka-
mas atvirai. Lietuvių Bend ruo menė daugiausia
kartu dirba LF skirstant pelną. Pelno skirstymo
komitete pusė asmenų paskirta LF, pusė – Lietuvių
Bendruomenės. Ir bal suojant visi turi po vieną
balsą. Bet taip pat žiūrime, kad Lietuvių Bendruo-
menės apylinkės ir apygardos irgi dirbtų kartu su
LF, nes jie yra labiau išsiplėtę mažuose telkiniuose
ir turi ten savo atstovus. Stengiamės, kad jie taip
pat padėtų skleisti Lie tuvių Fondo vardą.

Dail. Ados Peldavičiūtės-Montvydienės kūrinys: ,,Mote -
ris ir paukštis”. 

– Kaip vyksta LF pelno skirstymas? Kokiu pagrindu
skiriate para mą vieniems ar kitiems projektams? Juk pra-
šančiųjų visada yra daugiau negu tų, kuriems LF gali pa-
dėti. Ar čia padeda tam tikrų sričių žinovai, ar viską nu -
lemia Pelno skirstymo komiteto nuomonė? Kas nustato
pel no skirs tymo sumą?

– Pirmiausia yra nustatyti rei kalavimai ir gai-
rės, kaip rašyti pra šymus. Jau iš anksto yra para-
šyta, kokiais atvejais mes negalime skirti paramos.
Turime vadovautis JAV valdžios įstatymais. Mes,
pavyzdžiui, negalime remti pelno siekiančių or -
ganizacijų, bet galime skirti paramą studentų sti-
pendijoms, visuomeni nėms organizacijoms ir t. t.
Kai visi pateikia prašymus, tada, vadovauda masis
gairėmis, 8 asmenų komitetas skiria paramą. Pir-
miausia, kaip mi nėjau, atsižvelgiame į švietimo
projektus; žiūrime, ar prašymai parašyti pagal gai-
res ir mūsų nustatytus rei kalavimus. Tada verti-
name projekto svarbą – ar jis turi plačią reikšmę
lie tuvių visuomenėje. Pelno skirstymo komitetas
prašymus gauna iš anksto. Jei jiems kyla klausimų,
jie gali pa rašyti ar paskambinti prašančiai organi-
zacijai ir gauti papildomą infor maciją, bet atskirų
žinovų į ko miteto posėdžius nekviečiame. 

Lietuvių Fondo vakaro dalyviai.                                                                                                         Andriaus Valužio nuotraukos

Nukelta į 10 psl.
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LIETUVA IR PASAULIS

Lenkijos Katalikų Bažnyčia kviečia visiškai 
atsisakyti alkoholio reklamos

Popiežius paskyrė naują vyskupą Latvijoje

Belgijos karalius Albert II perdavė sostą sūnui

Susitarta atnaujinti Artimųjų Rytų derybas

Kaunas (ELTA) – Kaune susirin -
ko gausus būrys jaunimo iš viso pa-
saulio, pasiryžęs gilintis į lietuvių kal-
bos subtilybes. Užsieniečiams skirtus
intensyvius Lietuvių kalbos ir kultū-
ros vasaros kursus Vytauto Didžiojo
uni versitetas (VDU) šiemet organi-
zuoja jau penkioliktąjį kartą.

,,Mūsų krašto kalba ir kultūra pa-
traukli ne tik kaimyninių šalių – Lat-
vijos, Estijos, Lenkijos – jaunimui, bet
ir tolimesnių šalių žmonėms. Mokytis
lietuvių kalbos ir maloniai praleisti
mėnesį vasaros kursuose atvyks be-
veik 70 svečių iš 24 šalių: ne tik Euro-
pos, bet ir JAV, Uzbekistano, Gruzijos,
Kinijos, Japonijos”, – sakė Humanita-
rinių mokslų fakulteto dekanė, Lietu-
vių kalbos ir kultūros kursų vadovė
prof. Ineta Dabašinskienė. 

Anot kursų vadovės, tai puiki pro -
ga pažinti, pabendrauti, pabūti kartu
su žmonėmis iš viso pasaulio ir kartu
pramokti užsieniečiams egzotiškai
skambančią lietuvių kalbą. Prisitai-
kant prie skirtingų atvykstančiųjų lie-
tuvių kalbos žinių šiemet, kaip ir
kiekvieną vasarą, bus organizuojami
4 skirtingų lygių lietuvių kalbos kur-
sai. 

Kaip teigia VDU Humanitarinių
mokslų fakulteto tarptautinių prog-
ramų vadovė Jurgita Pilypaitytė, šių

metų kursai bus ypatingi ir dėl didelio
dalyvių skaičiaus, ir dėl penkioliktojo
gimtadienio.

,,Smagu, kad tokia graži idėja gy-
vuoja iki šiol. Dar labiau džiugina tai,
kad į kursus beveik kasmet sugrįžta
tie, kurie prieš metus ar net kelerius
jau mokėsi lietuvių kalbos VDU – tai
tam tikras mūsų darbo įvertinimas.
Bus gera šiais metais ,,pamatuoti” ir
su skaičiuoti visus tuos, kurie mokėsi,
dėstė, organizavo ir dalijosi savo gra-
žiomis idėjomis nuo pačios kursų pra-
džios”, – sakė J. Pilypaitytė.

Noro išmokti kalbą ir susipažinti
su kultūra vienijami studentai kursų
metu turtins žodyną, mokysis lietu-
vių kalbos gramatikos, dalyvaus dis-
kusijose. Jų laukia ir kultūrinė prog-
rama, padėsianti pažinti savitą mūsų
krašto kultūrą, literatūrą, meną, isto-
riją bei politiką. Šiemet kursų daly-
viai aplankys istorines Kauno vietas,
muziejus, savaitgaliais keliaus į Vil-
nių, Trakus, Nidą, Druskininkus.
Sma giai pašėlti bus galima ir tarp-
tautiniame vakarėlyje su tradicinė-
mis įvairių kraštų dainomis, šokiais
ir valgiais.

Lietuvių kalbos ir kultūros vasa-
ros kursai šiemet vyks liepos 22 –
rugpjūčio 17 dienomis. 

Mokytis lietuvių kalbos į VDU rinksis 24
pasaulio šalių atstovai

Lietuvoje nusmuko pilietiškumas

Briuselis (BNS) – Belgijos kara-
lius Albert II oficialiai perdavė sostą
sūnui princui Philippe. Paskutinės
savo, kaip karaliaus, kalbos metu 79
metų monarchas pareiškė, kad šalis
privalo likti įkvėpimo šaltiniu visai
Europai. Jis taip pat pabrėžė, kad Bel-
gija, suskilusi į Flandrijos ir pran-
cūzų bendruomenes, turi būti vie-
ninga. Jausmingų iškilmių metu ka-
rališkuosiuose Briuselio rūmuose mo-
narchas sūnui kalbėjo, kad šis turi vi-
sas savybes, kurias turi turėti geras
karalius. Jis padėkojo 250 garbingų
svečių ir politinių vadovų „už viską,
ko pasiekėme mano valdymo metu”.
Albert II taip pat padėkojo žmonai Pa-
olai už palaikymą ir šalies premjerui
Elio Di Rupo už tarnavimą valstybei.
Sekmadienį, liepos 21 d., naujasis 53
m. karalius Philippe prisiekė parla-
mente. Jaunystėje Philippe buvo ne-
drąsus, drovus yra ir dabar. Jis Briu-
selyje ir Flandrijoje gavo katalikišką
išsilavinimą, bet niekada ypatingai
nepasižymėjo. Vėliau jis mokėsi karo

akademijoje, buvo naikintuvo pilotu
ir desantininku, o paskui studijavo
Oxford ir Stanford, bet, regis, nelabai
jaukiai jaučiasi viešumoje. Jam trūks -
ta natūralaus spontaniškumo bei dip-
lomatinių įgūdžių. Naujojo karaliaus
laukia sunkus uždavinys: išlaikyti
šalį nesubyrėjusią.

Vilnius (BNS) – Dėl krizės nespė-
jus sutvarkyti visų objektų, kur Lie-
tuvoje viešėdamas lankėsi popiežius
Jonas Paulius II, Vyriausybė planuoja
šiuos darbus pratęsti iki 2020 m. Vy-
riausybės kanceliarija parengė ir
siūlo Ministrų kabinetui priimti
naują nutarimą dėl Jono Pauliaus II
piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų
išsaugojimo bei pritaikymo. Pagal
projektą, ketinama sutvarkyti šalia
Aušros Vartų koplyčios esantį Bazili-

jonų skverą, Vilniaus Kryžiaus kelyje
arba Vilniaus Kalvarijose pa statyti
viešuosius tualetus, įrengti dvi auto-
mobilių stovėjimo aikšteles ir sure-
montuoti gatvės atkarpą, jungiančią
Kalvarijų ir Ateities gatvių sankryžą
su automobilių stovėjimo aikštele, su-
remontuoti patį Kryžiaus kelio taką,
įsteigti Piligrimų informacijos centrą.
Taip pat žadama su tvarkyti Pažaislio
kamaldulių vie nuo lyno ansamblį. 

Piligrimų kelio programą ketinama pratęsti 

Lietuvos lenkai gali spręsti aktualius klausimus

Vilnius (BNS) – Lietuvos lenkai
per jiems atstovaujančią politinę par-
tiją, kurios nariai dirba ir Seime, ir
Vyriausybėje, turi visas galias spręsti
jiems aktualius klausimus, sakė šią
savaitę darbą Vilniuje pradėjęs Len-
kijos ambasadorius Jarosław Czu-
binski. Diplomato teigimu, šiuo metu
Lietuvos ir Lenkijos dvišaliai santy-
kiai geri, užsienio reikalų ministrai
palaiko tiesioginį ryšį, tačiau papras-

tiems gyventojams reikėtų labiau do-
mėtis kaimynais. Pasak J. Czubinski,
kartais lietuvių ir lenkų galvose dau-
giau vietos užima XV–XVI amžiaus is-
torija, negu šiandiena. Tuo metu am-
basadorius sako norintis atstovauti
šiuolaikinei Lenkijai. J. Czubinski
Prezidentei Daliai Grybauskaitei įtei -
kė skiriamuosius raštus. Jis pakeitė
aš tuonerius metus Vilniuje dirbusį
Janusz Sko li mowski. 

Vilnius (BNS) – Lietuvoje social i-
  nė sanglauda yra silpna, rodo vo kie -
čių tyrimų centro „Bertelsmann
Foun dation” atlikta studija. Tyrime,
kuriame vertintos 34 Europos Sąjun-
gos (ES) bei Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organizacijos
(EBPO) šalys, Lietuva lenkia keturias
valstybes: Latviją, Bulgariją, Graikiją
ir Rumuniją. Stipriausia sanglauda
yra Skan dinavijos šalyse: Danijoje,
Nor vegijoje, Švedijoje ir Suomijoje.
Pasak studijos autorių, su socialine
sanglauda susijusi vadinamoji tautinė
gerovė, kurią sudaro bendrasis vidaus
produktas, atskirtis pagal pajamas bei

išsivystymo lygis. Socialinė sanglauda
reiškia, kaip bendruomenės nariai
kartu gyvena ir dirba. Stiprią visuo-
menės san glaudą rodo glaudūs socia-
liniai santykiai ir bendruomenės iš-
reikštas susitelkimas į bendrąjį gėrį.
Studijoje ji vertinama pagal sociali -
nius tinklus, pasitikėjimą žmonėmis,
institucijomis, teisingumo suvo kimą,
solidarumą ir naudingumą, pagarbą
visuomenės taisyklėms bei pilietinį
dalyvavimą. Lietuvoje geresni buvo
pasitikėjimo žmonėmis rodikliai, so-
cialiniai tinklai, tuo metu pilietinis
dalyvavimas per du dešimtmečius ge-
rokai nukrito. 

Ramala (BNS) – Izraelio ir pales-
tiniečių derybininkai atnaujins dery-
bas, kurios buvo įšaldytos beveik tre-
jus metus. Jie susitiks Washington,
pareiškė JAV valstybės sekretorius
John Kerry. Po visą dieną trukusių
dramatiškų diplomatinių pastangų ir
vėlyvą popietę surengto skrydžio
sraigtasparniu į Palestinos savivaldos
būstinę Ramaloje J. Kerry paskelbė
sunkiai iškovotą proveržį, siekiant abi
stovyklas grąžinti prie derybų stalo.
Tiek Izraelio, tiek palestiniečių Pre-
zidentūros pasveikino šį pasiekimą,
tačiau Gazos Ruožą kontroliuojantis
islamistų judėjimas „Hamas” atmetė
planuojamą derybų atnaujinimą. J.
Kerry pranešimas buvo paskelbtas po
keturias dienas trukusių jo konsulta-

cijų su Izraelio ir Palestinos vadovais
iš savo bazės viename Amano viešbu-
tyje. Vienas JAV valstybės departa-
mento pa reigūnas nurodė, kad jie su-
sitarė dėl esminių elementų, kurie
leis pradėti tiesiogines derybas. Iz-
raelis ir palestiniečiai iki šiol smar-
kiai nesutaria dėl įvairių būsimos Pa-
lestinos valstybės galutinio statuso as-
pektų, tokių kaip jos sienos, teisė su-
grįžti palestiniečiams pabėgėliams ir
Jeruzalės ateitis, mat abi pusės nori,
kad tas miestas taptų jų sostine. Pa-
lestiniečių Prezidentas Mahmud Ab-
bas ne kartą ragino įšaldyti Izraelio
nausėdijų statybą ir paleisti kalina-
mus palestiniečius, tačiau tuos reika-
lavimus žydų valstybė atmetė. 

Vatikanas (Bernardinai.lt) –
Šven  tasis Tėvas liepos 20 d. paskyrė
naują vyskupą Bažnyčiai Latvijoje.
Tai Viktors Stulpins, kuris valdys Lie-
tuvos kaimynystėje esančią Liepojos
vyskupiją. 2012 m. birželį iš Liepojos
vyskupo pareigų pasi traukus domini-
konui Vilhelms Lapelis, iki šiol Liepo -
jos vyskupija buvo valdoma apaštali-
nio administratoriaus. Liepojos vys -
ku pija yra nedidelė. Vyskupijos teri-
torijoje gyvena apie 40,000 katalikų,
dauguma kitų gyventojų yra liutero-
nai. 

42 m. vyskupas Viktors Stulpins
prieš stodamas į Rygos seminariją
įgijo specialybę statybų srityje ir Ry-
gos arkivyskupijos kunigu buvo įšven-
tintas 1995 m. Penkiolika metų darba-
vosi įvairiose parapijose, eidamas kle-
bono pareigas, kol 2010 m. buvo pa-
skirtas Rygos seminarijos vicerekto-
riumi ir ekonomu, taip pat Šv. Pran-
ciškaus parapijos Rygoje vikaru. Dės -
to Rygos teologijos institute ir yra Ry-
gos arkivyskupijos Sakralaus meno
komisijos narys.

Varšuva (Bernardinai.lt) – Len -
kijos Katalikų Bažnyčios vyskupai
laiške tikintiesiems ir politikams
kviečia visiškai atsisakyti bet kokių
alkoholinių gėrimų reklamos. Bažny-
čios hierarchų kvietimą remia Lenki-
jos valstybinė alkoholinių problemų
sprendimo agentūra bei dalis šalies
parlamentarų. Vyskupai rašo, kad
„reikia sudaryti teisines ir socialines
sąlygas, skatinančias blaivybę, svei-
kos šeimos vystymąsi ir visuomenės
kūrimą remiantis šiuolaikinio moks -
lo pasiekimais. Šiuo atveju būtina už-
drausti alkoholinių gėrimų reklamą”.

Šiuo metu Lenkijoje draudžiama rek-
lamuoti stipriuosius gėrimus, tačiau
alaus ši nuostata neapima. Kaip pa-
stebi ži nia sklaida, girtuoklystė atneša
didelius nuostolius ir ekonomikai. Per
metus jie siekia iki 45 mrld. zlotų. So-
ciologiniai duomenys rodo, jog 2011
m. vienas lenkas vidutiniškai išgėrė
apie 9,5 litro gryno alkoholio. Proble-
mos tyrėjų nuomone, šis skaičius
praktiškai siekia 11 litrų, kadangi į
oficialius tyrimų duomenis neįtrau-
kiami neoficialiai parduoti alkoholi-
niai gėrimai. Panašūs duomenys buvo
ir 2012 m.

Karalius Philippe.                       ELTA nuotr.
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Klausymas svarbiau negu kalbėjimas

Viskas prasidėjo nuo Lozo riaus, kurį Kristus buvo prikėlęs iš
numirusiųjų, sesers Mortos ini  cia  t y vos. Kai Jėzus su moki-
niais keliavo iš vieno kaimo į kitą, ne kas ki tas, o būtent nuo-

širdžiu paslaugumu garsėjanti Morta (beje, jos vardas aramėjų kal-
boje reiškia „namų šeimininkė, ponia”), pakvietė Jį pa viešėti į savo
namus. Jos vardo pras mė atitiko iš prigimties joje įsi kūnijusį akty-
vų veiklumą, kuris, užuot „užleidęs” vietą brangiam Svečiui, kurio
galia juda žvaigždynai ir prieš Jį lenkia galvą Visata, dabar niekie-
no neprašytas ėmė taip skatinti Mortą rūpintis vaišė mis, kad ši net
truputį susierzinusi išdrįso papriekaištauti: „Viešpatie, Tau nerūpi,
kad sesuo palieka ma ne vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padė-
tų” (Lk 10, 40).

Argi Jėzus negalėjo pažvelgti į jos seserį Mariją, šyptelėti ir
maloniai su neužgaunančiu šmaikštumu tarti: „Pakaks tau, Marija,
kaip meiliam katinėliui prie mano kojų būti... Matai, kaip su vėjeliu
triūsia darbščioji tavo sesuo, – paskubėk jai padėti, kad galėtumėte
abi su manimi būti ir mano žodžių klau sytis.” Argi Viešpats netrokš-
ta, kad kuo daugiau Jo krauju atpirktųjų klausytųsi Jo žodžių? Juk
iš įdėmaus Kristaus žodžių klausymo ge riausiai žmogaus viduje
auga ti kė jimas (plg. Rom 10, 17), kuris užau  gi na uoliųjų darbų vai-
sius, skirt us galutinio išganymo džiaugs mui.

Tačiau Jėzus Mortai ir visiems, kurių mintis ir širdis užvaldo
per didelis įsitraukimas į įvairių rū pes  čius, kurie sielą gramzdina į
įtampų bei nerimo verpeto gelmę, be užuolankų galėjo ir taip saky-
ti: „Morta, kadangi tavo dėmesys yra pernelyg sukoncentruotas vien
į atliekamus darbus, tu tapai jų pa grobta įkaite. Jie tave įkalino emo -
cinės graužaties bei nepilnavertiškumo nelaisvėje... Štai Marijos šir-
dyje plevėsuoja tikrosios laisvės vėliava, nes ji padarė geriausią
sprendimą – klausosi ir priima ma no tiesos žodžius, kurie veda į tokį
su sivienijimą su manimi, iš kurio kyla nemirtingumo saulėtekį
žadinantys artimo meilės darbų spinduliai” (plg. Lk 10, 41–42).

Vienas rašytojas buvo pakviestas į svečius. Dėmesinga šeimi nin -
kė žinojo, kad žmones suartina valgiai ir gėrimai. Ji pavaišino sve -
čius arbata ir pyragaičiais. Pilda ma arbatą, ji vis kalbėjo ir kalbėjo.
Ma nė, kad mano puodelis tuščias, nepastebėjo, kad jame dar yra
apie pusė neišgertos arbatos. O kadangi pildama vis šnekėjo, arbata
bėgo per viršų...

Vėliau rašytojas, apmąstyda mas tai, ką patyrė svečiuose, prisi-
pažino, kad ir jis pats, viešėdamas pas draugus, daug kartų buvo pa -
našus į šią svetingą šeimininkę. Jis pasakojo: „Negalvojau nieko
blogo. Kalbėjau ir kalbėjau – panašiai kaip ji pylė ir pylė arbatą. Ne -
paste bėjau, kad partnerio širdis nėra tuš čia. Tuo metu jis buvo pil-
nas rū pesčių, problemų, abejonių... Ir jau nesistebiu, kad visi mano
žodžiai, nors sakiau juos ir gerų ketinimų skatinamas, bėgo per vir -
šų – kaip toji arbata.”

Šį gyvenimišką pavyzdį at virkš tiniu būdu galime pritaikyti
Mor tai. Jos širdis buvo pripildyta visokių patarnavimų rūpesčių.
Jei ji būtų kaip Marija sėdėjusi prie Jėzaus kojų ir klausiusi Jo
žodžių, tada bent Jo žodžių dalis kaip ta arbata būtų tekėjusi per jos
širdies (puodelio) viršų – ji būtų klausiusi, bet turbūt dar dažniau
žvilgčiojusi į virtuvę, – ką žinai, o gal jau pra dė jo bėgti putos iš užvi-
rusio puodo... 

Taigi, kad per mūsų užpildytas rūpesčiais širdis bergždžiai
nevar vėtų gyvojo vandens lašai ir kad mū sų žodžiai, skirti aplinki-
niams, nebūtų tik drungnas ant klausytojų galvų besiliejantis gau-
sių žodžių skystimas, pirmiausia turime Ma ri jos pavyzdžiu mokytis
klausytis Jėzaus. Perfrazuojant Wilfried We ber, galima sakyti, kad
no rint tapti didele Viešpaties žodžių klau symosi ausimi, reikia
stengtis Jį pri imti kaip visumą – kaip vienintelį Dievą, kurio būtina
klau syti tūkstančius kartų labiau negu žmo nių (plg. Apd 5, 29), nes
jų žodžiai dažnai paženklinti melagystės ir perdėjimų antspaudais, o
Jo žodžiai yra tiesa, keičianti mūsų gyveni mus.

Išmokyk mus, Viešpatie, sku bė ti klausytis Tavųjų žodžių, kad
kaip išmokusi Tavo pamoką Morta galėtume drauge su ja viso gyve-
nimo darbais išpažinti: „Aš tikiu, jog Tu Mesijas, Dievo Sūnus, kuris
atėjo į šį pasaulį (plg. Jn 11, 27) ir savo žo džiu, mirtimi bei prisikėli-
mu nuga lėjo mūsų puikybę ir padovanojo savojo gyvenimo apstu-
mą”.

Bernardinai.lt

Prisikėlimo kelionė
KUN. VYTENIS VAŠKELIS 

Ketvirtoji liepos savaitė
Liepos 22 d.

– 1904 m. gimė Juzefa Daužvardienė
– teisininkė, diplomatė, JAV lietuvių visuo-
menės veikėja (mirė 1990 m.).

– 1907 m. Jurbarke gimė Romualdas
Marcinkus – lakūnas, Lietuvos kariuomenės
kapitonas, parašiutininkas, futbolo žaidėjas
ir treneris. Kaune baigė vokiškos aukštes-
niosios realinės mokyklos šešias klases. Žaidė
vokiečių, lenkų futbolo komandose.
1926–1929 m. mokėsi Karo mokykloje,
1930–1932 m. Vytauto Didžiojo karininkų
kursų Aviacijos skyriuje. Nuo 1933 m. lakūnų
parašiutizmo instruktorius, parodomųjų šuo-
lių meistras. 1934 m. dalyvavo 25 dienų trijų
ANBO-IV lėktuvų grandies, vadovaujamos
Antano Gustaičio, 10 000 km skrydyje per
Europą. 1940 m. įstojo į Prancūzijos armijos
oro pajėgas, Prancūzijai kapituliavus – į Di-
džiosios Britanijos. Naikintuvu „Hurricane”
(„Uraganas”) dalyvavo oro mūšiuose su na-
ciais. Buvo Lietuvos futbolo rinktinės kapi-
tonas ir žaidžiantysis treneris. 1942 m. vasa-
rio 12 d. vokiečiams numušus lėktuvą paim-
tas į nelaisvę. Po nesėkmingo pabėgimo su-
šaudytas prie Dancigo. (Mirė 1944 m., palai-
dotas Poznanėje).

– 1922 m. JAV pripažino Lietuvos, Lat-
vijos ir Estijos vyriausybes.

Liepos 23 d.
– 1929 m. gimė Kazys Lozoraitis – lie-

tuvių diplomatas, išeivijos veikėjas, ilgame-
tis Italijos lietuvių bendruomenės bei jos val-
dybos narys, pirmasis LR nepaprastasis ir
įgaliotasis ambasadorius prie Šventojo Sosto
ir Maltos ordino (1992 m. liepos 11 d. – 2004
m.). (Mirė 2007 m.).

– 1955 m. mirė Antanas Garmus – gy-
dytojas, JAV lietuvių visuomenės ir politinis
veikėjas (gimė 1881 m.).

Liepos 24 d.
 – 1783 m. Karakase (Venesueloje) gimė

Simón Bolìvar – viena ryškiausių Pietų Am-

rikos istorinių asmenybių, žymus karvedys ir
politikas. Mokėsi Ispanijoje, Prancūzijoje, Ita-
lijoje. XIX a. pradžioje vadovavo nepriklau-
somybėms kovoms, po kurių iš ispanų jungo
išsivadavo kelios žemyno kolonijos – Vene-
suela, Naujoji Granada (dabar – Kolumbija ir
Panama), provincija Kito (dabar – Ekvado-
ras) ir Peru. Viena iš Peru provincijų jo garbei
vėliau buvo pavadinta Bolivija ir tapo nepri-
klausoma. 1819 m. išvaduotąsias šalis ėmė
jungti į Didžiąją Kolumbijos federaciją, iki
1830 m. buvo jos prezidentas. Ispaniškai kal-
bančiose Pietų Amerikos šalyse iki šiol vadi-
namas Išvaduotoju (El Libertador). P. Ameri-
koje ilgą laiką klestėjo S. Bolivar kultas. Re-
voliucionieriaus vardas įamžintas šalių, pro-
vincijų, miestų, gatvių, piniginių vienetų pa-
vadinimuose. Jo asmenybei skirta daugybė
meno kūrinių, pastatyta paminklų. (Mirė
Santa Martoje, Kolumbijoje, 1830 m.).

Liepos 25 d.
 – 1869 m. gimė Augustas Robertas

niemis – suomių ir lietuvių tautosakinin-
kas (mirė 1931 m.).

– 1886 m. gimė Konstantinas Glins-
kis-Kastantas – aktorius, režisierius, peda-
gogas (mirė 1938 m.).

Liepos 26 d.
– 1910 m. gimė Kotryna Grigaitytė-Grau-

dienė – rašytoja (mirė 2008 m.).

– 1928 m. New York gimė Stanley Kub-
rick – vienas žinomiausių JAV ir D. Britanijos
kino režisierių bei prodiuserių. Iš pradžių
buvo žurnalo „Look” fotografas. Politinėje sa-
tyroje „Dr. Strangelove, arba Kaip aš nustojau
bijoti ir pamilau bombą” išreiškiamas tragiš-
kas požiūris į pasaulį. Mokslinės fantastikos
filmas „2001 m. kosminė odisėja” – filosofinė
parabolė apie aukščiausio proto paieškas.
Filme „Prisukamas apelsinas” apibendrinama
šiuolaikinė civilizacija, teigiama, kad blogis
stiprėja technokratinėje visuomenėje.
Siaubo filme „Švytėjimas” režisierius atskleidė
žmogaus pasąmonės gelmes, ištobulino
plastinę raišką. Filme „Plačiai užmerktos akys”
derindamas tikrovę ir fantaziją pavaizdavo
žmonių santykių krizę, išryškino pasaulį, kaip
vientisą ir kartu kaip irstančią sistemą. (Mirė
Harpenden, D. Britanijoje, 1999 m.).

Liepos 27 d.
– 1921 m. gimė Jonas Kubilius – ma-

tematikas, jauniausias ir ilgiausiai pareigas
ėjęs Vilniaus universiteto rektorius (mirė
2011 m.).

– 1995 m. mirė Vytautas Steponas Ja-
navičius – rašytojas (gimė 1924 m.).

Liepos 28 d.
– 1958 m. mirė Izidorius Kisinas – bib-

liotekininkas, bibliografas (gimė 1904 m.).
– 1972 m. mirė Balys Buračas – lietu-

vių fotografas, kraštotyrininkas (gimė 1897
m.).

R. Marcinkus.

S. Bolivar paminklas Karakase.

S. Kubrick. 1970
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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

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

Per Jonines temperatūra Lietu-
voje vietomis siekė net 34 laips-
nius Celsijaus. Kaip rašė spau -

da, kone visa Lietuva išvyko į pajūrį.
Televizija rodė minias poilsiautojų Pa-
langoje, tuo pačiu skelbdama apie di-
džiausias  nakvynių kainas, sausa -
kimš us paplūdimius. O kur laukia-
mas poilsis?

Kada savo draugams pranešiau,
kad dėl susiklosčiusių aplinkybių il-
gąjį savaitgalį praleisiu ne Palangos
paplūdimyje, o netoli Raseinių esan-
čioje kaimo turizmo sodyboje ,,Kar-
pynė”, mano draugai į mane pažiū-
rėjo skeptiškai, gąsdindami nuobodu-
liu bei uodais. Deja, nebuvo nei uodų,
nei nuobodulio – tiesiog išganinga
kaimo ramybė. 

Gulėdama prie baseino tikrai mė-
gavausi, žiūrėdama į internete ap ra -
šo mas grūstis prie pajūrio restoranų,
kai tuo tarpu už kelių dešimčių metrų
nuo baseino galėjai bet kuriuo metu

pasivaišinti garsiuoju ekologiškai už-
augintu ,,Karpynės” karpiu: itin po-
puliarūs restorane ir jau per dešimtį
metų tradiciniais tapę patiekalai to-
kie kaip ,,Vyresnysis tarnas” (užkep-
tas daržovėmis ir grybais), ,,Vienam
gale kablys” (karpis lengvai troškin-
tas baltojo vyno padaže), traškūs kar-
pio gabaliukai. Itin svečių mėgstamas
vietoje rūkytas karpis. Jo pa -
ruo šimo tradicijos
taip pat nekinta jau
daugelį metų. 

Prie jo puikiai de -
ra šiemet balandį ati-
darytame alaus bra-
vore pradėtas virti
,,Kar pynės draugų”
alus. Tai sezono naujovė, ir
„Karpynės” savininkai jau įsitikino,
kad jis ne mažiau populiarus nei pa-
tiekalai iš žuvies. Bet to „Karpynės”
restorano darbuotojai darė viską, kas
įmanoma, kad sodyboje apsigyvenę
poilsiautojai būtų patenkinti ne tik
maistu, bet ir išskirtiniu patarnavimu.
„Karpynės” restoranas garsėja ne tik
patiekalais iš karpio. Tai vienintelė
vieta, kur galima paragauti pagal ori-
ginalų olandišką receptą paruoštos tik-
rosios Matjes silkės – riebios ir itin
švelnaus skonio. 

Kambariai švarūs, patogūs, vėsi-
nami. Nori, gali nueiti į pirtelę, pasi-
maudyti ir pačiame pastate esan-
čiame baseine su povandeninėmis
srovėmis bei kaskadomis. Jei per
daug įkaitai, gali, patempęs virvutę,
ant savęs šliūkštelėti kubilą šalto van-
dens. Koks nuostabus jausmas, kada
iš ryto atveri duris į terasą, ir prieš
akis tyvuliuoja tvenkinėliai, teikian-

Visi keliai veda į ,,Karpynę”

tys ramybę pavargusiems po darbų ar
ieškantiems romantikos. O šalia tven-
kinėlių susėdę žvejai tik ir traukia
karpius, karosus, lydekas, karšius,
ešerius ir kitas žuvis. Jie pasakoja,
kad kartais pasitaiko pagauti ir 18 kg
sveriančią žuvį. Sugautą žuvį galite
išrūkyti šalia esančioje krosnyje ar
paruošti restorane.

Svetingi vadybininkai
aprodė ir įvairių dy-
džių verslo renginių,
pokylių sales, kur
pagal svečių pagei -
davi  mą galima su-
rengti iškilmingą
šeimos pobūvį ar da-
lykinę vakarienę. 

„Karpynėje” kasmet
vyks ta jau tradiciniais tapę rengi-

niai, tokie kaip ,,Kur tu, karpi?” ar  ,,Bi -
ke Show”. Jie sulaukia vis didesnio su-
sidomėjimo ir sukviečia daugiau nei
3,000 svečių. Jei kas pageidauja, ,,Kar -
pynė je” yra atskira vieta palapinių

miesteliui. 
Tie, kurie mėgs ta aktyvų poilsį,

yra laukiami sveikatingumo klube
„Klėtis”, o ką labiau traukia lauko už-
siėmimai, kol išsirūkys pagauta žuvis,
gali pažaisti krepšinį ar tinklinį. Kai -
mo sodyboje yra įrengti biliardo kam-
bariai, teniso kortai, krepšinio salė.
Kas nori daugiau laiko praleisti prie
vandens, gali paplaukioti valtimis ar
vandens dviračiais. Mažųjų poilsiau-
tojų laukia didelė liaudies menininkų
drožinėta vaikų žaidimų aikštelė.

Jei pažiūrėsite į žemėlapį, įsiti-
kinsite, kad netoli Raseinių įsikūrusi
„Karpynė” yra Lietuvos centre. Jei
Italijoje visi keliai veda į Romą, tai
Lie tuvoje tikrai turi vesti į „Karpy -
nę”.  Pirmą kartą užsukę į „Karpynę”,
giliai įkvepia tyro oro ir nustebę savęs
paklausia: „Ir kaip aš anksčiau nepa-
galvojau apie šią gražią ramią lie -
tuviš ką sodybą?”. Tačiau geriau vė-
liau....

Parengė Angelė Kavakienė

Šventė ,,Karpynėje” sutraukė daug žmonių. Įspūdinga konferencijų salė.

Vienas iš ,,Karpynės”  baseinų.                                                          Alinos Sandu nuotraukos



10 2013 LIEPOS 23, ANTRADIENIS DRAUGAS

Svajonių
vasara

Per metus paramai skiriamą su mą nustato
mūsų Finansų komitetas, atsižvelgdamas į investi-
cijas, kiek sugrįžo pinigų per investavimą, va do -
vaudamasis LF įstatais, nustato paramai skiriamą
pinigų sumą, ku rią patvirtina LF Taryba. 2012 m.
LF paramai skyrė 400,000 dol. Prieš krizę LF galė-
davo skirti ir apie 1 mln. dol. Galvojame, kad jau ky-
lame iš krizės ir vėl galėsime paskirti kuo didesnę
paramą. 

– Kaip vertinate spaudos, ap skritai žiniasklaidos vaid-
menį skleidžiant LF tikslus ir ieškant naujų aukotojų?
Kaip žiniasklaida galėtų padėti populiarinant LF veiklą? 

– Žiniasklaidos vaidmuo skleidžiant LF idėjas
iš tikro yra labai svarbus. Ir aš tai suprantu, nes
pats esu žurnalisto sūnus. Žiniasklaida perduoda in -
for maciją apie LF veiklą. Bet ir to neužtenka, nes
jaunimas ypač naudojasi internetu ir dabar dau -
giau sia iš ten gauna informaciją. Todėl žiniasklai-
dos vaidmuo mums yra nepaprastai svarbus. Apie
mus galima daugiau sužinoti apsilankius mūsų sve-
tainėje www.lietuviufondas.org. Informaciją taip
pat siunčiame elektroniniais laiškais, naudojame
,,Facebook”. Pagaliau ir pačius pra šymus visi  besi -
domintieji gali perduoti elektroniniu būdu. Rengia -
me taip pat ir spausdintus leidinius.

– Ar yra naujų projektų, ku riuos LF yra numatęs
rem ti ir Lie tuvoje? Kaip Lietuva labiau galėtų prisidėti prie
išeivijos išsilaikymo?

– Mes viešai neieškome projektų, o projektai
ieško mūsų. Bet norime pritraukti ir naujų narių
Lietuvoje, kad pajaustų tą Lietuvių Fon do svarbą.
LF narys įgyja teisę balsuoti. Taip pat remiame
naujus projektus Lietuvoje, skiriame Lietu vos stu-
dentams stipendijas. Apskri tai LF aukotojų yra vi-
same pasaulyje. Labai norėtume, kad jų atsirastų ir
Lietuvoje. Gal verslininkas, ar kokia kompanija ga-
lėtų paremti Lietuvių Fondą. Naudodamasis proga
no rė čiau pakviesti naujus aukotojus pri sidėti prie
LF veiklos.

– Ką ketinate keisti LF veikloje kaip dabartinis LF Ta-
rybos pirmi ninkas? Kokius keliate tikslus?

– Pagrindinį dėmesį dabar esame sutelkę į LF
plėtrą ir rinkodarą, marketingą. Kaip minėjau, tai

būtų informacijos apie LF skleidimas, darbas su
įgaliotiniais, naujų ryšių, asmeni nių  ryšių mezgi-
mas. Gal asmuo, susipažinęs su Lietuvių Fondo
veik la, pats netaps jo nariu, bet gal per duos infor-
maciją kažkam kitam ir kitas prisidės prie LF
darbų. Kartu dirbdami su visais galime daug pa-
siekti. Taigi mano, kaip Tarybos pirminin ko, užda-
vinys – kuo įmanoma labiau visur skleisti LF vardą.
Man asme niškai malonu dirbti su organizacija,
kuri gali padėti kitiems. 

Marius Kasniūnas – gimė ir gyvena Čikagoje.
Baigė verslo administravimą (Business Administra-
tion) Čikagos Saint Xavier universitete. Dirbo įvai-
riose įstaigose informacinių technologijų srityje. Šiuo
metu yra ne kilnojamojo turto agentas. Turi tris vai-
kus, puikiai kalbančius lietuviš kai. Daug metų dirba
visuo meninį dar bą lietuvių organizacijose. 

Kalbėjosi Gediminas Mikelaitis

Apie Lietuvių Fondą glaustai:

Lietuvių Fondas – pelno nesie kianti organiza-
cija, nuo 1962 m. sėkmingai telkia lėšas lietuviškai
kultū rai ir švietimui puoselėti, išlaikyti ir remti JAV,
Lietuvoje ir visame pa saulyje.

Lietuvių Fondo nariu gali tapti kiekvienas, įne-
šęs 100 dolerių. 

Lietuvių Fondas – narių organizacija, kurioje
įregistruota beveik 9,000 narių. Narių įnašai viršija
19 mln. dolerių. 

Lietuvių Fondas remia – lituanistines mokyklas,
kultūros projektus, JAV bendruomenės veiklą, aukš-
tojo mokslo siekiantį jaunimą, knygų leidimą, lie-
tuvišką žiniasklaidą ir kt. 

Lietuvių Fondas administruoja 91 specialų
fondą, iš kurių net 50 teikia stipendijas Lietuvos
studentams bei remia visuomeninius ir kultūrinius
projektus Lietuvoje.

Lietuvių Fondas per 50 m. jau paskyrė  daugiau
nei  16 mln. dolerių lietuvybei išlaikyti, kultūros tra -
di cijoms puoselėti, paramai ir stipendijoms.

Atkelta iš 6 psl.

„Labiau skleisti Lietuvių Fondo vardą”

Kiekvienais metais Tauragės rajono Adakavo
pagrindinėje mokykloje organizuojama va-
saros stovykla. Lėšų tam labai trūksta, todėl

mokiniai ir mokytojai nudžiugo, kai atsirado gali-
mybė dalyvauti JAV Lietuvių Bendruomenės Kraš -
to valdybos paskelbtame vasaros stovyklų projektų
konkurse. Šiam konkursui mokyklos bendruomenė
pateikė projektą „Svajonių vasara”.

Projektui įgyvendinti buvo skirta 820 JAV do-
lerių finansinė parama. Mokyklos mokiniai, jų tė-
veliai ir mokytojai turėjo galimybę aplankyti Kry-
žių kalną, dalyvavo edukacinėje programoje „Šo-
kolado degustacija” Šiauliuose, vyko į pažintinę
edukacinę ekskursiją Nemuno pakrantėmis, ap-
lankė Panemunės-Vytėnų, Raudonės, Veliuonos,
Seredžiaus pilis.

Visiems ilgam įsiminė ekskursija į Kryžių
kalną, kur viduramžiais stovėjusi medinė pilis, kro-
nikose vadinta „Kula”. XIX a. viduryje ant pilia-
kalnio, vietinių žmonių vadinto Pilies kalnu, Jur-
gaičių, Domantų piliakalniu, Maldavimų kalnu,
imta statyti kryžius. Pasakojama, kad pirmieji kry-
žiai pastatyti meldžiant Dievą sveikatos. Anot kitų
pasakojimų, kalne kryžius imta statyti 1863 m. su-
kilime žuvusiesiems atminti. Sakoma, kad dabar
Kryžių kalne yra apie 200 tūkstančių kryžių.

Daug džiaugsmo vaikams suteikė UAB „AJ šo-
kolado gamyba” smagi edukacinė pramoginė prog-
rama „Šokolado degustacija”. Šokolado meistras
Algimantas Jablonskas šmaikščiai papasakojo šo-
kolado istoriją, davė paskanauti žaliavos, parodė,
kaip šokoladas temperuojamas: pilamas ant stalo ir
mentelėmis vėsinamas, vėliau liejamos formelės,
gaminami saldainiai su įdarais.

Smagiausia buvo saldainius gaminti patiems.
Visi apsivilko specialia apranga ir kiekvienas ran-
komis gamino saldainius. Kai tik šokoladas forme-
lėse sustingo, iškilmingai buvo paskelbta šviežiau-
sio šokolado degustacija ir ant granitinio stalo gra-
žiai sugulė pagaminti šokoladiniai saldainiai. Savo
pasigamintus saldainius visi galėjo parsivežti na -
mo. Programos metu vyko konkursai, o nugalėtojai
gavo pačių saldžiausių dovanų. Programos daly-
viai buvo apdovanoti pažymėjimais, įrodančiais,
kad jie tapo šokolado žinovais.

Tądien buvo apsilankyta ir Šiaulių Akropolyje,
kur vieni vaikai žiūrėjo 3D formato filmą „Stebuk-
linga karalystė”, kiti čiuožinėjo ledo arenoje, o ma-
žiausieji svečiavosi vaikų kambaryje.

Po to visi nekantriai laukė pažintinės eduka-
cinės ekskursijos Nemuno pakrantėmis.

2013 m. gegužės 11 d. oficialiai atidaryta res-
tauruota viena gražiausių prie Nemuno esančių
pi lių – renesanso stiliaus Panemunės pilis (dar va-
dinama Vytėnų arba Gelgaudų pilimi). Pilis pasta-
tyta ant aukšto Nemuno kranto. Jai daugiau nei 400
metų. Ji mokiniams labai patiko. Pasirodo, pilis –
vienas žymiausių Lietuvos architektūros ir kultū-
ros paminklų. Rūmai pradėti statyti pagal garsaus
to meto architekto Petro Nonharto projektą. XVII a.
viduryje buvo atlikta pilies rekonstrukcija, įreng-
tos reprezentacinės patalpos, pastatytas dar vienas
bokštas. XVIII a. pabaigoje A. Gelgaudas pilį pa-
vertė prašmatnia šeimos rezidencija.

Lankydami Raudonės pilies kompleksą, turis-
tai apžiūrėjo neogotikinio stiliaus malūną, parką,
kur auga vienas seniausių ąžuolų Europoje – le-
gendinis Gedimino ąžuolas – ir devynių kamienų
liepa, kopė į 33,5 m aukščio pilies bokštą, grožėjosi
Raudonės panorama.

Veliuonoje buvo aplankytas Gedimino kapo ir
Pilies kalnai. Anot viduramžių legendos, Veliuo-
noje stovėjusi mirusiųjų deivės Veliuonos šven-
tykla. Dabar Veliuonoje atgaivinamos pagoniškos
apeigos.

Šalia Nemuno ir Dubysos santakos įsikūrusio
Seredžiaus miestelio didingai iškilęs piliakalnis,
vadinamas Palemono kalnu. Legenda pasakoja, kad
tai legendinio Lietuvos valstybės įkūrėjo Romos
kunigaikščio Palemono kapas.  Palemono kalnas

padavimuose laikomas šventa senovės apeigų vieta,
perkūnviete.

Nuo 1293 m. ant Seredžiaus piliakalnio stovė-
jusi lietuvių Pieštvės pilis minima rašytiniuose šal-
tiniuose. Pilis buvo dažnai puldinėjama vokiečių
riterių. Sugriauta 1363 m. Pieštvės pilis Lietuvos
gy nybiniame kare su Kryžiuočių ordinu vaidino
reikšmingą vaidmenį. Nuo XIII a. paskutiniojo de-
šimtmečio iki XIV a. septintojo dešimtmečio stabdė
Ordino veržimąsi Nemunu į Lietuvos gilumą. Apie
to meto įvykius liudija Petro Dusburgiečio „Prūsi-
jos žemės kronika” (sudaryta 1326–1330 m.) ir Vy-
gando Marburgiečio „Naujoji Prūsijos kronika” (už-

baigta 1394 m.) bei kiti rašytiniai šaltiniai.
Jeigu ne finansinė parama, mokiniai nebūtų

galėję savo akimis pamatyti senųjų Lietuvos istori-
jos liudininkių – Panemunės-Vytėnų, Raudonės, Ve-
liuonos ir Seredžiaus pilių. Už svajonių vasaros sto-
vyklą mokyklos mokiniai yra nuoširdžiai dėkingi ir
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pir-
mininkei Sigitai Šimkuvienei.

Nuoširdžiai dėkojame savo kuratorei – Švieti -
mo skyriaus vyr. specialistei Linai Oželytei už pa-
galbą rašant projektą.

Danutė Valuckienė, projekto vadovė

Edukacinė programa „Šokolado degustacija” Šiauliuose.
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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 „Draugo”
laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

Pirmą kartą senovinių automo-
bilių paroda-konkursas ,,Con-
cours d’Elegance” šiauriniame

Čikagos priemiestyje Barrington vy -
ko 2007 metais. Šiandien tai – pag -
rindi nis Vidurvakarių renginys, šlovi -
nantis praeities eleganciją. ,,Barring-
ton Concours d’Elegance” yra labda-
ros organizacija, savo pelną skirianti
,,The Legends & Legacies Founda-
tion”.

7-asis ,,Concours d’Elegance” vy -
ko liepos 12–14 dienomis išpuoselėtoje
ap linkoje, Makray Memorial Gof
Club, Barrington, IL. Šeštadienį buvo
surengtas 40 mylių ralis, kuriame
antrą vietą laimėjo dr. Jonas Pruns-
kis. Jis, beje, yra vienas iš šio kon-
kurso steigėjų. Dalindamasis įspū-
džiais, dr. J. Prunskis sakė, kad rei-
kėjo ne tik greitai važiuoti nurodyto-
mis miestelio gatvėmis, bet ir atsakyti
į 10 klausimų, skirtų patikrinti vai-
ruotojo orientaciją. Nuo pirmos vietos
laimėtojo 1987 m. ,,Porsche 911 Car-
rera” vairavęs dr. J. Prunskis atsiliko
maždaug puse mylios. 

Bet labiausiai akį paganyti galė-
jai, žinoma, pačiame golfo lauke – jo
žali slėniai buvo nusagstyti vienas už
kitą gražesnių (arba įdomesnių!) au-
tomobilių bei motociklų. Šiemet jų
buvo net 140, o žiūrovų, per tris dienas
apsilankiusių renginyje, rekordiškai
daug – 3,500. Rengėjai pranešė, kad ki-
tąmet paroda keliasi į Čikagą ir vyks
Northerly Island. Terri Prunskis dėl
to apgailestavo – jos nuomone, virsda-
mas masišku renginiu, ,,Concours
d’Elegance” praras savo romantišką
dvasią. 

Automobiliai vertinami pagal ka-
tegorijas, viso buvo išdalinti 58 apdo -
va  nojimai. Parodos karaliaus titulą –
,,Best of  Show” – laimėjo 1935 metų
,,Avions Voisin”, atgabentas iš Mullin
Automotive Museum, Oxnard, CA.
Šia me renginyje ir apskritai Vidurva-
karių valstijose ,,Voisin” automobi-
liai  buvo parodyti pirmą kartą. Moto -
ciklų klasėje pagrindinį prizą laimėjo
1950 metų ,,Vincent Series C Black
Shadow”. 

Ramunės Lapas info ir nuotr.

Great Gatsby dvasioje

Netikėtas susitikimas – dr. J. Prunskis ir jų su žmona Terri įsigytas 1987 m. ,,Porsche”.

Nesenstanti elegancija.

Simonas Petras Jį paklausė: „Kur eini, Viešpatie?”
Jėzus atsakė: „Einu jums vietos paruošti...
Kad jūs būtumėte ten, kur ir Aš...”

Jn 13, 36; 14, 2–3

Meilėje išgyvenęs visaprasmiškai pilnutinį gyvenimą, penk-
tadienį, 2013 m. liepos 19-tos dienos ankstyvą rytą, psichologas,
poetas, paskaitininkas, dailininkas, rašytojas, redaktorius,
Šiaurės Amerikos Ateitininkų Dvasios Vadas, į jam Kristaus
paruoštą vietą, įžengė

A † A
kun. dr. prof.

KĘSTUTIS ANTANAS
TRIMAKAS

Gimė 1930 m. liepos 12 d. Kaune. Kunigu įšventintas 1960 m.
birželio 18 d.

Sūnus mirusių Antaninos (seselės  Ritos) ir Dionyzo
Trimakų, brolis mirusio Aristido, dėdė mirusio Alan Paul.

Liūdintys liko: brolis Dionyzas su žmona Vaidilute, sūnėnas
Edis su žmona  Debbi, jų sūnūs Mark ir Alan; dukterėčios
Audrey Viola ir Rita Koberg; brolienė Regina Trimakienė, sūnė-
nai Pau lius ir Tadas, dukterėčia Viktorija, pusseserės Lietuvoje
ir kiti gi minės; globėja Marija Remienė; Cicero Šv. Antano para-
pijos lietuviai ir draugai, bičiuliai ir kunigą mylėjusieji.

Kun. Kęstučio atsisveikinimo ir prisikėlimo šv. Mišios vyks
šeštadienį, liepos 27 d., 10 val. ryto  Šv. Antano parapijos baž -
nyčioje (15th St. ir 50th Ave. kampas) Cicero, IL. Prieš šv. Mišias
9 val. ryto bažnyčioje – asmeniniai atsisveikinimai prie karsto.

Lietuvoje Marijos mėnesio, spalio 1 d. po šv. Mišių aukos Kau -
no Prisikėlimo bažnyčioje, kun. Kęstučio pelenai bus įstatyti ko -
lumbariume.

Prašome kun. Kęstučio draugus ir pažįstamus velionį prisi -
minti maldoje ir dalyvauti šv. Mišių aukoje šeštadienį, liepos 27 d.

Vietoj gėlių, prašome aukas skirti Šv. Antano bažnyčiai,
Ateitininkų Šalpos fondui arba šv. Mišių aukai. 

Jo gyvenimą švenčiantys, šeima ir artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL),  šį sekma-
dienį, liepos 28 d. 10 val. r., šv. Mišias
atnašaus kun. Gediminas Keršys. Savo
maldose prisiminsime  a. a. kun. Kęstu -
tį Trimaką, kuris paskutinius kelerius
metus padėjo šioje parapijoje išsaugoti
lietuviškas šv. Mišias. Maloniai kvie-
čiame visus dalyvauti. Taip pat prime-
name, kad kiekvieną ketvirtadienį, 8
val. r., šv. Mišios laikomos lietuvių kal -
ba. Po šv. Mišių klausomos išpažintys.

� Namuose mokomų vaikų tėvai kvie-
čiami į konferenciją – Catholic Home-
school Conference, kuri vyks liepos
26–27 dienomis Norh Central College,
RCC Building, 440 S. Breinard St., Na -
perville, IL. Daugiau informacijos:
www.ihmconference.org arba tel. 540-
636-1946.

� Rugpjūčio 3 d., šeštadienį, 12 val.
p. p. Čikagos šauliai rengia pikniką,
kurio metu surinktos lėšos bus skirtos
Jaunimo centro kiemelyje esančiame
Laisvės Kovų paminklui restauruoti.
Piknikas vyks Tempier Lake Woods,
Cook County Forest Preserve (131st ir
Will Cook Rd.). Daugiau informacijos
suteiks Linas Marganavičius: 773-875-
4532 arba Julius Butkus: 773-899-
1067

� Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 12 val.
p. p. JAV LB Waukegan-Lake Coun ty
apylinkė visus maloniai kviečia į Vasa-
ros palydų šventę ,,Fourth Lake Re-
sort” (36670 N. Co rona Dr., Lake Villa,
IL). Tel. pasitei rau ti: 847-855-5294. 

� Rugpjūčio 29 d., sekmadienį: 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje PLC,
Lemont –  M. J. Šileikio ir Teofilio Pet-
raičio parodos-konkurso ,,Toli nuo tė-
vynės” atidarymas. Darbus pateikti ga-
lima iki rugsėjo 22 d. Tel. pasiteirauti
630-257-2034.

� Algimanto Kezio paroda ,,Ankstes -
nių laikų puslapius bevartant”, kuri
vyksta Lietuvių dailės muziejuje, Pa -
saulio lietuvių centre, pratęsiama ilges -
niam laikui. Lankymo valandos – šeš -
ta die niais ir sekmadieniais nuo 11 val.
r. iki 2 val. p. p. Tel. pasiteirauti: 630-
257-2034.

IŠ ARTI IR TOLI...

�  Liepos 25–28 d. Quincy, MA, vyks
Lietuvos vyčių 100-mečio jubiliejinis
suvažiavimas. 

� Rugpjūčio 18–25 dienomis Neringo -
je vyks stovykla ,,Meno8Dienos”. Dau -
giau infor macijos ir registracijos anke-
tas rasite Neringos svetainėje:
www.nerin ga.org, o iš kilus klausi-
mams, prašome kreiptis į Danguolę
Kuolienę el. paštu: danguole@ kuo-
las.com arba tel. 781-383-6081.

� Žmonėms, ieškantiems pagalbos –
nemokamas ,,Psichologinės pagalbos”
te lefonas: 1-866-438-7400, pirma-
dienį ir ketvirtadienį nuo 6val. v. iki 10
val. v. Skam binti galima iš visų JAV,
kalbame lietuviškai.

TEIKTI KONSULINIŲ PASLAUGŲ Į
MEKSIKĄ VYKSTA LIETUVOS

KONSULINIS PAREIGŪNAS

siekdama gerinti konsulinių funkcijų teikimo Lietuvos pilie-
čiams kokybę, š. m. rugpjūčio 20–21 dienomis Lr užsienio reikalų
ministerija ir Lietuvos ambasada Washington, bendradarbiaujant
su Lietuvos garbės konsulatu meksikoje, rengia išvažiuojamąją
konsulinio pareigūno misiją į meksiką.

mexico mieste dirbsiantis konsulinis pareigūnas priims Lie-
tuvos piliečių prašymus dėl pasų keitimo/išdavimo, civilinės būk-
lės aktų įtraukimo į apskaitą, gyvenamosios vietos deklaravimo,
asmens grįžimo pažymėjimų išdavimo, taip pat konsulinės re-
gistracijos prašymus. Lietuvių kilmės asmenys turės galimybę pa-
teikti prašymus dėl Lietuvos pilietybės. konsulinės misijos metu
konsulinis pareigūnas taip pat aptars praktinius konsulinio ben-
dradarbiavimo klausimus su šioje šalyje paskirtu Lr garbės kon-
sulu,  ronen Waisser.

asmenys, pageidaujantys gauti konsulines paslaugas, kvie-
čiami iš anksto registruotis Lr garbės konsulate meksikoje el.
paštu consul@consuladolituaniamex.org   arba telefonu +52 55
5596-2945.

konsulinės paslaugos meksikoje gyvenantiems Lr piliečiams
ir lietuvių kilmės asmenims bus teikiamos mexico mieste (adre-
sas: Lr Garbės konsulatas meksikoje, avenida Veracruz 62-301,
Colonia roma norte, méxico, 06700, Distrito federal).

paskutinė konsulinė misija meksikoje buvo rengta 2012 m.
lapkričio mėnesį.

LR ambasados Washington info

Lituanistinio švietimo savaitė Dainavoje
Į JAV Švietimo tarybos organi zuojamą Lituanistinio švietimo rugpjūčio

4–11 dienomis liko tik keletas vietų – tiems, kurie sutiks pasidalinti kambariu
su kitu. 

Dėl registracijos prašau kreiptis į Laimą Petroliūnienę: laimap@sbcglo-
bal.net, tel. 630-968-3442 arba Audronę Elvikienę: audronee@gmail.com, tel.
630-435-6349. Kviečiame apsilankyti svetainėje www.svietimotaryba.org/ne-
wsite/stovykla.htm, kur sužinosite apie paskaitininkus, programas bei jų va do -
vus ir kt.

Džiaugiamės, kad yra tiek daug užsiregistravusių ir laukiame smagios bei
darbingos stovyklos.

Daiva navickienė
JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė

,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

Užsakykite ,,Draugą” sau ir tiems, kurie jo dar neskaito. 
Nudžiuginkite jaunas šeimas, gimines, pažįstamus švenčių, 

gimtadienių ar kitomis progomis, padovanodami jiems laikraštį. 

Čekius rašykite ,,Draugas” ir siųskite adresu: 
4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629. 

,,Draugą” užsisakyti saugiai ir greitai galite ir internete –
www.draugas.org (,,PayPal” dešinėje pusėje ,,Sumokėti”) 

Naujiems prenumeratoriams taikoma 20 proc. nuolaida – 
metinė laikraščio prenumerata kainuoja tik 120 dol.

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.

Jei važiuosite į Indiana ar Michigan, būtinai sustokite Beverly Shores geležinkelio sto-
telėje (South Shore Line Station). Šiame istoriniame pastate įrengta S. Dariaus ir S.
Girėno skrydžio 80-mečiui paminėti skirta paroda, kuri veiks visą vasarą. Nuotraukomis
ir dokumentais pasakojama ne tik apie mūsų lakūnų žygdarbį, bet ir apie jų garbei įkur-
tą ,,Lituanica” parką – vienintelį tokį pasaulyje. Parodą aplankyti galite penkt., šešt. ir
sekm. nuo 11 val. r. iki 3 val. p. p.

Ramunės Lapas nuotr.


