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Vilnius (BNS) – Lietuva daly-
vaus pasaulinėje parodoje ,,EXPO
2015” Milane. ,,Planuojama, kad per 6
parodos mėnesius Lietuvos paviljoną
ap-lankys 2–3 mln. svečių, kuriems
bus pristatomi lietuviški maisto pro-
duktai. Parodos metu tikimasi lietu-
viškų gaminių parduoti už kelis mili-
jonus litų”, – teigiama Vyriausybės
pranešime. Anot pranešimo, pagrin-

dinė šios parodos tema – planetos
mityba, gyvenimo energija – itin ak-
tuali savitas kulinarines tradicijas
turinčiai ir tautinį paveldą puoselė-
jančiai, natūralius ir aukštos koky-
bės maisto produktus eksportuojan-
čiai bei naujų rinkų nuolat ieškan-
čiai Lietuvai.

Italija tikisi, kad parodoje daly-
vaus mažiausiai 130 pasaulio valsty-

bių ir ją aplankys daugiau kaip 20
mln. žmonių, iš kurių 30 procentų
bus atvykę iš kitų Europos ir pa-
saulio valstybių. Už šalies pasiren-
gimą dalyvavimui šioje parodoje at-
sakingos Aplinkos ir Žemės ūkio
ministerijos. Aplinkos ministerijos
duomenimis, dalyvavimas parodoje
šalies biudžetui galėtų atsieiti beveik
14 mln. litų.

New York (URM) – New York Apreiškimo bažnyčioje ir
parapijos salėje birželio 12 dieną Lietuvos generalinis kon-
sulas New York Valdemaras Sarapinas kartu su susirinku-
siais New York ir jo apylinkių lietuviais paminėjo Lietuvos
žmonių trėmimų į Sibirą pradžios 70-metį. 

Savo pranešime V. Sarapinas kalbėjo apie didžiulę trė-
mimų žalą tautos genofondui, tautinei savimonei, kultūrai ir
pabrėžė, kad laikas nepajėgus ištrinti šios tragedijos iš tautos
atminties. Jis taip pat kvietė visus žvelgti į ateitį su tikėjimu
ir viltimi, nes birželio 14-oji yra ne tik gedulo, bet ir vilties
diena. „Vilties, kuri palaikė mūsų tremtinius sunkiausiomis
ir juodžiausiomis jų gyvenimo dienomis. Vilties, kad 1941 me-
tų birželio įvykiai daugiau niekada nepasikartos”, – kalbėjo V.
Sarapinas.

Iškilmingo minėjimo metu lietuvių poetų eiles apie trem-
tinių gyvenimą Sibire skaitė buvęs tremtinys Vytautas Čereš-
ka, ištraukas iš Rūtos Šepetys knygos ,,Between Shades of
Gray” („Tarp pilkų debesų”) skaitė Laurynas Vismanas,
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinius atliko jaunas
pianistas Arthur Wilson. V. Sarapinas kartu su New York apy-
gardos Lietuvių Bendruomenės vadovais padėjo vainiką prie
kryžiaus Lietuvos tremtiniams atminti.

Minime Gedulo ir vilties dieną

Lietuva dalyvaus ,,EXPO 2015” parodoje Milane

Lietuvos generalinis konsulas New York V. Sarapinas kalbėjo
apie didžiulę trėmimų žalą tautos genofondui, tautinei savi-
monei, kultūrai.                                                            URM nuotr.

Lietuvoje ir išeivijoje birželio 14-ąją minima Gedulo ir vilties diena. Karštą 1941 m. birželio 14 dieną gyvuliniuose vagonuose iš
Lietuvos į tremtį buvo išvežta per 30,000 žmonių.                                                                                                                                    ELTA nuotr.

• Tema: Lietuvos nacionalinis
saugumas – 2

• Gal nepaaiškinta, gal neiš -
girsta – 3

• Nauja mokslo šaka – pozi ty -
vioji psichologija – 3

• Cleveland tarptautiniame fil -
mų festivalyje – 78,000 žiū -
rovų – 4

• Iškilmės Šv. Kazimiero vardo
kapinėse – 5

• Daugiašakė vysk. J. Staugai -
čio veikla – 6

• Šventadienis – 8
• Gyvenimo nuotrupos (21) – 8
• Sveikata – 9
• Trėmimams iš okupuotos

Lietuvos – 70 – 11

Naujas žurnalo ,,Pasaulio lietuvis” redak-
torius – London mieste, Jungtinėje Ka-
ralystėje (JK), gyvenantis Pasaulio lietu-
vių jaunimo sąjungos (PLJS) pirmininkas
Kęstas Pikūnas – 10 psl. 
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,,Gyveno� kartą� senelis� ir� senelė”� –
taip� prasideda� ne� viena�mums� visiems
nuo�vaikystės�gerai�pažįstamos�pasakos
pradžia.�Šiais�žodžiais�prasideda�ir� lietu-
vės� režisierės� Giedrės� Beinoriūtės� 2007
metais� sukurtas� dokumentinis� filmas
,,Gyveno�senelis�ir�bobutė”,�pasakojantis
kiek� kitokią� nei� pasakoje� istoriją� –
Giedrės�filmas,�paremtas�tikra�jos�senelių
gyvenimo� istorija,� pasakoja� apie� jų
tremtį�į�Sibirą.�Šiais�metais�minėdami�70-
ąsias�metines�nuo�masinio�nekaltų�civilių
gyventojų�trėmimo�į�netinkamas�gyven-
ti� Sibiro� ir� Tolimosios� Šiaurės� Sovietų
Sąjungos�teritorijas�–�1941�metų�birželio
14�d.�gyvuliniuose�vagonuose�iš�Lietuvos
buvo� išvežta� per� 30,000� žmonių� –� ne
vienas�iš�mūsų�savo�vaikams,�draugams,
pažįstamiems� pasakosime� savo� šeimos
istorijas,� kurių� herojai� (tikra� ta� žodžio
prasme)� buvo�mūsų� tėvai,� seneliai,� dė-
dės,� tetos,� tolimesni� giminaičiai.� Geno-
cido� ir� rezistencijos� tyrimo� centro� duo-
menimis,� sovietinio� genocido� ir� teroro
aukomis�1940–1958�m.�tapo�kas�trečias
Lietuvos�gyventojas,�tad�ir�tų�pasakojimų
turime�daug�ir�įvairių.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis TEMA: LIETUVOS NACIONALINIS SAUGUMAS

Prezidentė 2011 m. gegužės
26 d.  pasirašė  Seimo pri-
imtas Operaty vi nės veik-

los įstatymo pataisas, apie ku-
rias buvo kalbama, kaip apie ga-
lin čias sukelti „totalinį sekimą”.
Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto pirmininką
Ar vy dą Anušauską kalbina Loreta Jast ramskienė.

– Prieš dvejus metus pateikėte įstatymo pataisas
dėl KGB kadri nių darbuotojų paviešinimo ir su-
laukėte aštrių interpretacijų. Dabar Seimas priėmė
Operatyvi nės veiklos įstatymo pataisas ir vėl kilo
tam tikra sumaištis viešoje erdvėje. Kartojasi scena-
rijus?

– Prieš dvejus metus, kai buvo kal bama apie KGB
karininkų pavie šinimą, dar galvota, kad liustracijos pro-
cesui mūsų koalicijos sąjunginin kai pritars ir mes turė-
sime naują Liustracijos įstatymą, kai Liustraci jos komi-
sija bus valstybinė ir ji tą pro cesą sugebės išvystyti ir už-
baigti. Buvo pasiūlyta paviešinti KGB kari ninkų sąrašus.
Bet kadangi Seime naujai parengtas Liustracijos įstaty-
mas nebuvo priimtas, pasukome kitu keliu. Palikome
galioti senąjį,  tačiau bu vo priimtos pataisos, kurios įgali-
no Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centrą nuo šių metų gegužės pradėti KGB dokumentų vie-
šinimą.  Visų, ne tik KGB kari ninkų,  bet apskritai visų
svarbiau sių KGB  dokumentų viešinimą.

Kalbant apie Operatyvinės veiklos įstatymo pataisas,
tai prieš dvejus metus buvo žinoma, kad teismai ir proku-
ratūra nevykdo savo pareigų kont roliuoti teisėtumą taip,
kaip rei kalauja įstatymas. Tai yra, jeigu krei piamasi dėl
įtariamo asmens telefono pasiklausymo, teisėjai ir proku-
rorai teigia, kad jiems per mažai laiko lie ka įsigilinti į
bylos turinį, nes jie „už krauti” tokiu darbu, kaip vis nau-
jas sankcionavimas tam pačiam asmeniui keičiant SIM
korteles ir telefono aparatus. Kadangi sankcija liečia
žmogų, buvo pasiūlyta sankcionuoti įtariamo asmens se-
kimą, o po teisėjo sankcijos, jeigu įtariamasis keis tech-
nines priemones, tereikės apie tai pranešti  prokurorui.
Taip sumažės „po pierių” skaičius, o teisėjai ir pro kurorai
įgaus galimybę ir laiko detaliau susipažinti  su byla, jos
turiniu.  

– Masiškas, totalus duomenų rinkimas valstybėje
– taip paskutiniuoju metu buvo apibūdinamos kovos
su nusikalstamumu teisinės priemonės. 

– Aš esu prieš tokius reiškinius, kaip „totalinis seki-
mas”. Pirmiausia todėl, kad daug metų tyrinėju KGB
istoriją ir esu prieš bet kokios priva čios informacijos ne-
teisėtą rinkimą ir juo labiau viešinimą tos, kuri  gau ta
operatyviniu būdu. Tai prieštarauja mano principams.
Kaip tyręs KBG istoriją labai gerai žinau, kur nuveda
tokios informacijos rinkimo priežiū ros stoka,  kur gali at-
vesti piktnau džiavimas nekontroliuojamomis galimy-
bėmis – ar būtų kalbama apie tei sėsaugininkus, ar apie
politikus. Todėl ir sakau, kad reikia daryti tai, kas sugrą-
žintų žmonėms pasiti kėjimą teisėsauga, kad mes kalbėtu -
me ne apie tariamą totalinį pasiklausymą, o apie tai, kaip
sustiprinti žmogaus teisių ir laisvių, privatumo apsaugą,
net jeigu jis ir tapo įtariamuoju.  Ir, suprantama, sustip-
rinti vi dinę kontrolę tose įstaigose, kurios vykdo opera-
tyvinę veiklą. Nes Sei mas, deja, iki galo nesutvarkęs par-
lamentinės kontrolės mechanizmo šio je srityje, vykdyda-
mas savo kontrolės funkcijas,  tikrai nepakeis tų šimtų
pa reigūnų, kurie atsakingi už informacijos teisėtą rinki-
mą ir teisėtą panaudojimą. Ir, be abejonės, viso šio proce-
so vidinės institucinės kontro lės. 

 – Kam naudinga skleisti informaciją apie vadi-
namąjį totalinį sekimą?

– Atkreipsiu dėmesį – per du de šimtmečius Lietuvoje
dėl įvairių nu sikaltimų už grotų atsidūrė beveik de šimta-
dalis Lietuvos piliečių. Tokia realybė. Nusikalstamumo
lygis Lietu voje yra tikrai didelis. Ir priemonės, kovojant
su nusikalstamumu, šiuo at veju tos slaptos, ne viešos
priemonės, turi būti atitinkamos.

Bet tai nereiškia, kad teisėsaugininkai yra atleisti
nuo įsipareigojimo preciziškai vykdyti įstatymo reikala-
vimus tiriant nusikaltimus. Kai kalbame apie duomenų
rinkimą, tai, dar kartą noriu pabrėžti tai, ką pa tvirtino ir
Kriminalinės policijos biuras, 70 proc. prašymų yra dėl
anoniminių SIM kortelių, kai reikia nustatyti, kuris mo-
bilaus ryšio operatorius jas aptarnauja ir kokiam žmogui
tai gali priklausyti. Tik Lie tu voje ir dar keliose Rytų Eu-
ropos valstybėse yra naudojamos anoniminės SIM korte-
lės. Tad pateiktus skaičius (85 tūkst.), sukėlusius totalaus
sekimo baimę, policijos duomenis reikia dalinti mažiau-
siai iš ke turių. Deja, per dvejus  metus skai čiavimo meto-
dika niekaip nepasikeitė. Informacijos rinkimo statistika

yra iškreipta, klaidinanti.
Pa sitikėjimas teisėsauga nėra

toks tvirtas, nes nuo 1989 metų tei-
sėsauga iš gyveno ne vieną laiko-
tarpį,  kai tarp darbuotojų buvo vi-
sokių žmonių – ir piktnaudžiavu-
sių tarnybine padėtimi, ir teiku-
sių informaciją kriminali nėms

grupuotėms. Dar nuo sovie tinių laikų velkasi tas šleifas.
Šitoje visuotinio nepasitikėjimo aplinkoje, sukūrus ta-
riamą totalinio sekimo iliuziją, galima atsidurti tokioje
padėtyje. Tai jau yra buvę, kai Seime svar stant teisėsau-
gos institucijų biudžetus lėšos operatyvinei veiklai arba
nedidinamos,  arba yra labai  mažos, arba  nepaisoma į
įstaigų prašymus. Nes yra „totalinis sekimas”, ir taip visi
viską žino. 

Pateiksiu pavyzdį. Sienos apsaugos tarnybos  Pagė-
gių rinktinei prieš dvejus metus operatyvinei veiklai bu-
vo skiriama vos pora tūkstančių litų... metams! Žinojome,
kad pagrindinis kontrabandos srautas tuo metu ėjo bū-
tent per Pagėgių rinktinės teritoriją. Ką su tokiu „biudže-
tu” pasieniečiai galėjo padaryti? Kokią operatyvinę veik-
lą,  kokį totalinį sekimą jie ten galėjo organizuoti? Tuos
sun ku mus pridengus kuriamu mitu, mes galime stipriai
pakirsti ne tik pasi tikėjimą teisėsaugos veiksmais,  bet ir
galimybes ištirti tūkstančius nusi kaltimų.

  – Praktiškai Operatyvinės veiklos įstatymas
buvo tobulinamas, o teoriškai aiškinama, kad įvy ko
atvirkščiai. Kas tai: piktybiški įstatymų kūrėjai, jų
aiškinto jai ar tiesiog demokratiška dis kusija?

– Turiu pasakyti,  kai kelis kartus  pakartojau, kad
Operatyvinės veik los įstatymo pataisos neleidžia ir ne-
leis sekti žmogaus be teisėjo san kcijos, tai atsivertęs
spaudos puslapius perskaičiau priešingai  – „jos leis sekti
žmogų netgi be teisėjo sank cijos”. Šiuo atveju peržen-
giamos kai kurios ribos, kai tiesiog norimą ma tyti dalyką
parodoma kaip esamą. Pa taisos neleido ir neleis be teis-
mo san kcijos vykdyti jokios operatyvinės veiklos.

Visgi norėčiau pastebėti, kad nei dabartinė padėtis, nei
kuriama nauja tvarka nepanaikins labai svarbaus žmo-
giškojo veiksnio įtakos. Įstaty mus vykdo žmonės.  Nuo jų
sąžinin gumo priklausė ir seno, priklausys ir naujo įstaty-
mo nuostatų vykdymas. Kai yra noras piktnaudžiauti,
tuomet atsiranda ir tokie atvejai. Jeigu bus sukurtas veiks-
mingas vidinis kontro lės mechanizmas, tai tokių pikt-
nau džiavimų galimybės bus sumažintos iki minimumo.

– O gal kalbos apie totalinius sekimus ir panašūs
procesai tėra  užsakymas iš kitur, atsiradę dėl konk-
rečių interesų?

– Esu tolimas nuo minties, kad viskas ateina iš sve-
tur. Pas mus jau to daryti nereikia. Suprantama, kad ne-
pasitikėjimo sėkla savo valstybe ir institucijomis niekur
neišnyko, kam tai reikalinga – ją ugdo ir puoselėja. Kai
kas iš to valgo duoną su sviestu, ir labai riebiai tepamą,
nes iš to labai neblogai užsidirba. Tačiau logiška yra tai,
kad nemažai žmonių negali bū ti patenkinti veiksmingu
teisėsaugos darbu. Nes jie negalės susitarti  su pareigū-
nu, su prokuroru, su tei sėju ir už kyšį atsipirkti, tai tokia
padėtis jų gal ir netenkina. Beje, ko rupcijos lygis, kyšių
davimas Lietu voje kol kas tenkina  daug ką. Apklau sų duo-
menimis,  68 proc. gyventojų sako, kad jiems korupcija
priimtina ta prasme, kad padeda spręsti problemas.  Bet
tuo pat metu ta pati ir dar didesnė žmonių dalis reikalau-
ja, kad teisėsauga,  teismai ir prokuratūra būtų neko-
rumpuoti. Korupcijos toleravimas yra aukšto lygio. Tad
siekiant pakeisti tokią padėtį, mes susidū rė me ir susidur-
sime su nemenku pasipriešinimu ir nepasitenkinimu.

– Dorai gyvenantis ir dirbantis demokratinėje val-
stybėje žmogus neturėtų baimintis, kad yra sekamas.
Kažkas perdėtai to bijo? 

– Ne visai taip. Manyčiau, kad piliečiai turi teisę iš-
sakyti savo abejones ir nuogąstavimus, jog institucijų,
kurios įpareigotos vykdyti svarbius darbus kovojant su
nusi kals ta  mumu, kai kurie pareigūnai gali piktnaudžiauti
suteiktomis tei sėmis. Politikų tikslas ne nuraminti nuo-
gąstavimus, bet sukurti tokią aplinką, tokius įstatymus,
kad iš tie sų panašūs nuogąstavimai  neturėtų pagrindo.
Kol kas mes esame tik tos tvarkos kūrimo kelyje. 

Visuomenės  nuostatos ir baimės negali išnykti per
labai trumpą laiką. Gal šimtmečio ir nereikia, bet penkias-
dešimtmečio – prireiks. Galiu pa teik ti Vakarų Europos
šalių pavyzdį. Vakarų Vokietijoje po nacistinio tota litari-
nio režimo valdymo gyventojams reikėjo išsivaduoti,  sa-
kyčiau, ge ro penkiasdešimtmečio. O nemaža dalis Rytų
Vokietijos gyventojų  iki šiol kamuojami tų pačių bai-
mių, kurios kamuoja ir Lietuvos žmones.

Sutrumpinta.
Bernardinai.lt

A. Anušauskas: 
Totalaus sekimo

reiškinio Lietuvoje nėra 
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Gumbuota mūsų žemelė: kur
eini ir kaip eini, vis duobės,
kupstai, vis rūpesčiai ir bė-

dos. Net ir lietuvių įsteigtas parapi-
jas bei vargeliu statytas ir išlaikytas
bažnyčias kai kur JAV vyskupai ryž-
tasi atimti su viso mis sakyklomis,
klausyklomis, su pa veikslais, varpais
ir su skylėmis sto guose. Priežastys?
Esą tik pora tuzi nų išlikusių parapi-
jiečių, nepakanką aukų nei remon-
tams, nei žvakėms. Be to, trūkstą lie-
tuvių ir kitokių kunigų.

Beveik visais atvejais šios prie -
žastys yra tikros. Tačiau yra ir kito   -
kių spėliojimų (žr. Jonas Bučas „Auš -
ros  Vartų likimas –  Aukščiau siojo
valstijos teismo rankose”, „Drau -
gas”, 2011 m. balandžio 9 d.) Parapijos
pa naikinamos ir bažnyčios sugriau-
namos pagal etninių mažumų užda -
rymo JAV scenarijų. Dėl paaiškėju -
sių pedofilijos skandalų ir su tuo
susijusių teismų išlaidų bei atlygini-
mo išmokėjimų nukentėjusiems JAV
arkivyskupijų išlaidos šiuo metu sie-
kia 3 mlrd. dol. Amerikos bažny  čiai
reikalingos didelės sumos, kurių da-
lis gaunama pardavinėjant bažny čių
pastatus ir jų žemę.

Taigi norima sunaikinti etninių
mažumų sunkiai kurtus maldos na -
mus, parapijas ir (niekingiausia) su-
kaupti lėšų, kad būtų atsilyginta nuo
iškrypėlių kunigų nukentėju siems.

Nežinia, kur tiesa: parapijiečių
bei kunigų stoka ar kreivas žvilgsnis
į mažumas su gėdingu pinigų ieško-
jimu. Iš tikrųjų gal yra kai kur pa -
maišyta ir viena, ir kita. Gal net auto-
ritetų saugojimas įpintas. Jei pas ar-
kivyskupą-kardinolą atplaukia pra -
šymai su tūkstančiais parašų, jei

kreipiasi svetimos valstybės prezi-
dentas, visuomenės vadovai ir prašo
pokalbio, o kardinolas negirdi? Val -
do viškas laikymasis.

Iš kitos pusės – ateina peticija su
keliais tūkstančiais parašų, o pasira -
šiusieji į griaunamą bažnyčią sekma-
dieniais Mišioms atsiunčia tik pora
dešimčių savo atstovų... Netiesa ir
dėstymai, kad bažnyčia esanti reika -
linga naujos bangos lietuviams imi-
grantams. Kiek naujų amerikiečių
ten lankėsi, pavyzdžiui, per metus?
Gal vys kupai yra todėl nekalbūs, kad
jų gerbiami tikintieji kartais susi-
painioja teisybėje, kuri yra vieša ir
matoma.

Kai girdime vyskupams skirtus
įvairius kaltinimus, pagalvojame ir
šiaip, ir anaip. (Žinoma, tikintieji,
agnostikai ir ateistai galvoja savaip.)
Kam priklauso naikanamos parapi-
jos turtas? Įstatymai rodo į vyskupi-
ją. O kaip ji tą turtą įsigijo? Juk jį
daugiausia labai vargingų žmonių
rankos sukūrė. Bet gal praeityje ta
parapija iš vyskupijos gaudavo pagal-
bos, pvz., remontams, kunigams iš-
laikyti, drau doms sumokėti. Gal yra
likę sko lų? Gal net buvo atvirkščiai.
Dešimt mečiais rinkliavomis parapija
rėmė vyskupiją, o parapiją naikinant
jos vardu banke yra dar graži suma.

Ar moraliai yra leistina, kad var-
guolių triūsu kauptas ir augintas tur-
tas atitektų vyskupijai? Ar vyskupas,
jį paėmęs ir ačiū netaręs, teisus? Tai
kam iš tikrųjų visa tai priklauso?
Kam jį priskirti, kad visų – vyskupų
ir teisybę ginančių – sąžinės blizgėtų
kaip kristalas?

Bažnyčios statybai aukojusių jau
nėra. Ir jų vaikai iškriko, o vaikaičiai
net negirdėjo, kad vargingieji sene -
 liai kažkada lengvomis rankomis
žarstė pinigėlius bažnyčioms. Žino -
ma, yra grupelė atsitiktinių ištikimų
parapijiečių, maldai susirenkančių,
kad į save atkreiptį Dievo akis. Bet jie
tų maldos namų nestatė. Tik jų suo-
lus kiek nuzulino. Jei tai buvo lietu-
vių įkurta, jų lankoma ir užlaikoma
bažnyčia, gal perduoti Lietuvos vals-
tybei? Bet tai būtų politiškai net-
varkingas mostas – religija remia val-
stybę...  Gal JAV LB perduoti, gal vie-
tinei LB apylinkei, gal Lietuvių Fon-
dui, gal  net kokiam kaimynystėje
esančiam lietuvių klubui? Bet ten vi-
sur buvo ir visada bus gerų ar pusiau
gerų žmonių, kurie tikėjimą laiko
menkavertiškumo ženklu, todėl kam
juos pykdyti? Štai laikraštis „Drau -
gas”, krikščioniškas finansinis palie -
gėlis, naudingas, reikalingas, net bū -
tinas. Jį, kaip ir lietuviškas parapi-

jas, steigė tikintieji darbininkai ir
angliakasiai, šiurkštarankiai žmo-
geliai. Ar ne šiam laikraščiui per-
duoti milijonus ar gal tik šimtus?

Vai, būtų sąmyšio tarp lietuvių,
jei tektų šiuo keliu spręsti finansinį
naikinamų parapijų klausimą... Kil-
tų gausios demonstracijos, nes kiek-
vie nas sambūrėlis ieškotų dalies. Gal
to dėl ir buvo įstatymais numatyta,
kad parapijų turtas yra vyskupijų
nuo savybė.

Įvairūs šiurpuliai, nukrečią tikin-
  čiųjų bendrijas, turbūt kyla dėl kai
kurių vyskupų atsitvėrimo. Jie eina
pareigas, nepaaiškinę žmonėms susi-
dariusių aplinkybių, nepasitarę su
jais. Žinoma, ne su visais galima su -
sikalbėti. Taip pat maža vyskupų kal -
tė, kad vienur kitur sumažėjo maldi-
ninkų, kad suseno pastatai, kad nė ra
kunigų, mokančių parapijiečių kal-
bą, kad iš viso stinga kunigų. Gal tin-
kamai nepaaiškinta, o gal neišgirsta.

Katalikų Bažnyčia pasaulyje ir
ypač Amerikoje yra, atrodo, dvasinio
ir administracinio persimąstymo bei
pasitvarkymo būklėje. Lietuvių ti-
kin čiųjų senasis vaizdas JAV taip pat
suaižėjo. Verksmai ir dejonės su  pa-
sislėpusių kaltininkų ieškojimu ne -
padės. Kaita visada vyko ir dabar
vyksta. Be to, tikėjimas ir bažnyti-
niai pastatai nėra viena ir tas pat. O
savas teises ginant logika visada bu-
vo veiksmingesnė už isteriką. Šitai,
rodos, dar nėra pasikeitę.

Vytautas Volertas – inžinierius,
matematikas, rašytojas, spaudos ir
radijo bendradarbis. Aktyvus JAV LB
narys. 2000 metais apdovanotas JAV
LB Kultūros tarybos premija.

Amerikos psichologų sąjungos
žurnalas ,,Monitor on Psycho-
logy” 2011 m. balandžio mėne-

sio laidoje iš spausdino Beth Azar
straipsnį, kuria me pripažįstama po-
zityviosios psichologijos mokslo plė-
tra, bet tuo pa čiu baiminamasi, kad
jos pritaikymas gyvenimui vyksta
per sparčiai. Auto  rė prisibijo, kad
pozityviosios psichologijos pasiseki-
mai gali suma žinti mokslinį budru-
mą, o jos puo selėtojus suvilioti
trumpalaikiu at pildu.

Pasinaudojus internetinėje enci -
klo pe dijoje ,,Vi kipedija’’ esančia in -
for macija, kviečiu iš arčiau susipa -
žinti su šia gana nauja psichologijos
mokslo šaka. Ši mokslo šaka, pasitel -
kusi mokslinius tyrimus, studijuoja
žmogiškąsias dorybes ir stiprybes,
leidžiančias individams ir bendruo -
menei klestėti. Tradicinėje psicholo -
gijoje didžioji dalis dėmesio buvo
skirta gydyti protinius susirgimus ir
sutrikimus. Pozityvi psichologija su-
silaukė daug dėmesio po to, kai 2006
m. Har vard University į pozityvios
psicho logijos paskaitas užsiregistra-
vo daugiau negu į bet kurias kitas
pas ka itas tais metais – viso 855 stu-
dentai. Ankstyvesni humanistiniai
psicho  logai išvystė įvairius teorinius
modelius ir pritaikymo būdus, kurių
dėmesio centre buvo laimės sieki-
mas. Vėliau įvairios laimės teorijos
susilaukė tyrimais paremtų moksli -
nių įrodymų. Dabartiniai šios psi-
chologijos šakos puoselėtojai yra
Mar tin Seligman, Mihaly Csikszent -
mihali ir daugelis kitų.

Pozityvioji psichologija pradėjo
naują vagą 1998 m., kai Martin Selig-
man, laikomas pozityviosios psicho-
logijos judėjimo tėvu, pasirinko tą
sritį po puliarinti tapęs JAV psicho-
logijos sąjungos pirmininku. Tuo me-
tu jis skatino mintį, kad psichologiją
rei  kia pakeisti nuo neigiamos į tei-

giamą, nuo dėmesio ligos sąvokai į
svei katos sąvoką.

Anot mokslininkės Sonja Lyubo-
mirsky, tyrimų išvados rodo, kad nė
vienas iš žemiau išvardytų pokyčių
gyvenime nepadaro žmogaus laimin-
gesnio ilgesniam laikui: naujas gyve-
nimo partneris, naujas darbas, kūdi-
kio susilaukimas, svorio numetimas,
tėvų tapimas labiau mylin  čiais ir pa-
laikančiais, ligos ar negalios išgydy-
mas, daugiau pinigų, daugiau laiko.
Pasak skirtinguose namuose užaugu-
sių identiškų dvynių tyrimo, 50 proc.
laimingumo lemia genai. Dar 10 proc.
lemia įvairios pamatuojamos gyveni-
mo aplinkybės kaip socioeko no minis
statusas, šeimyninė padėtis, sveika-
ta, pajamos ir t. t. Likusius 40 proc.
lemia nežinomų veiksnių deri nys ir
veiksmai, kuriuos individai sąmo-
ningai atliko, norėdami tapti laimin-
gesniais. Tyrimai rodo, kad šie daly-
kai turi įtakos ilgalaikei laimei, t. y.
su daro tuos 40 proc., kuriuos žmogus
gali valdyti: gerų santykių su šeima
sąmoningas puoselėjimas, dažna ir
nuoširdi dėkingumo išraiška, dažnas
mėgavimasis esama akimirka, nuo-
širdus paslaugumas, optimizmas,
pastovi fizinė mankšta, psichologinis
atsparumas nesėkmėms.

Su laime susijusios teigiamos
emocijos yra ne vien malonios, bet ir
turi daug objektyviai naudingų pa -
sekmių. Laimingi žmonės vidutiniš -
kai turi daugiau draugų ir yra kitų
labiau mėgstami, yra labiau linkę

bendrauti ir padėti kitiems bei auko-
ti labdarai, yra kūrybiškesni, ener-
gingesni ir produktyvesni, yra geres-
ni vadovai ir derybininkai, uždirba
daugiau pinigų, turi geresnę imuni-
nę sistemą, yra psichologiškai atspa-
resni nesėkmėms, yra sveikesni ir il-
giau gyvena, labiau pasitiki savimi ir
turi stipresnį savivertės jausmą. Bū-
dami laimingesni, yra naudingesni
savo šeimai ir visuomenei.

Svarbią vietą pozityvioje psicho -
logijoje užima prisitaikymo sąvoka –
reiškinys, kai žmogus palaipsniui
pripranta prie naujo teigiamo ar nei -
giamo įvykio ir sugrįžta į savo anks -
tyvesnį laimės lygį, kuriame anks -
čiau buvo. Prisitaikymas galioja dau-
gumai dalykų: finansinės padėties
pagerėjimas ar pablogėjimas, svei -
katos pokyčiai (išskyrus ypač rimtus
atvejus). Tuo pačiu prisitaikymo me -
chanizmas leidžia žmogui palaips -
niui priprasti ir nesijausti ilgai ne -
laimingu, net ir pablogėjus jo gyveni-
mo aplinkybėms.

Įdomūs radiniai yra apie pini-
gus. Stiprus ryšys tarp laimės ir pi-
nigų egzistuoja iki tokio žmogaus pa-
jamų lygio, kuriame patenkinami
pagrindiniai žmogus poreikiai, tokie
kaip maistas, pastogė, kiti minima-
lūs po reikiai. Viršijus pagrindinių
poreikių patenkinimo lygį, dėl prisi-
taikymo proceso pinigai ilgalaikei
laimei di delės įtakos nedaro. Jau
anksčiau šioje skiltyje rašiau, kad
viename tyrime žmonių, laimėjusių

dideles sumas loterijose, laimės lygis
ilgai niui sugrįžo į pradinį lygį. Il-
guoju laikotarpiu jie netapo laimin-
gesni nei kiti, tyrimui parinkti, bet
nelai mėję didelių sumų žmonės.

Tyrimais nustatyta, kad materia -
lizmas, kaip žmogaus vertybių siste -
ma, yra viena išdidžiausių kliūčių
tapti laimingu. Kadangi, patenkinus
pagrindinius žmogaus poreikius,
papildomi pinigai nebeturi didelės
reikšmės žmogaus laimei, materialis-
tai skiria didžiąją dalį savo dėmesio
tikslams, kurie iš esmės negali jų
padaryti laimingesniais.

Pozityvioje psichologijoje vietos
yra ir dvasingumui, kuris apibūdina-
mas kaip siekimas surasti kažką
šven to, ką nors, kas išsiskiria iš
įprastinių dalykų, ir yra vertas dide -
lės pagarbos. Dvasingumas gali būti
praktikuojamas ne vien per tradici -
nes religijas, bet ir per kitus nereligi -
nius judėjimus ar veiklą. Tyrimai ro -
do, kad dvasingumą praktikuojan-
tys žmonės paparastai yra geresnės
svei katos, rečiau kenčia nuo alkoho-
linės ar narkotikų priklausomybės,
rečiau turi santuokos problemų, yra
geresni tėvai ir geriau fiziškai bei
psicholo giškai susitvarko su proble-
momis.

Christopher Peterson žurnalo
,,Psychology Today” tinklalapyje tei -
gia, kad dauguma žmonių yra laimin-
gi. Laimė yra gerų darbų ir įvykių
pasekmė. Laimingi žmonės tampa
laimingesni, nes laimė veda į teigia-
mus rezultatus mokykloje, darbe,
santykiuose su kitais, geresnę svei -
katą ir ilgesnį amžių.

Romualdas Kriaučiūnas – klini-
kinis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos
premiją už ilgalaikį darbą žiniask-
laidoje.

Nauja mokslo šaka –
pozityvioji psichologija
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Gal nepaaiškinta, 
gal neišgirsta
VYTAUTAS VOLERTAS



Cleveland 35-tasis tarptautinių
filmų festivalis, kurio pro-
gramoje – 280 filmų iš 60 pa -

saulio valstybių ir kuriame apsi-
lankė 78,000 žiūrovų, vyko kovo 24–
balan džio 3 d. pačiame miesto centre,
isto rinio Tower City – „City Within a
City” – 1918–1928 m. statytų pastatų
didingame archi tek tūriniame an -
sam b lyje. Jame įsikūrusi trau kinių
stotis Cle veland Union Termi nal
(traukiniai iš oro uosto bei miesto ir
priemiesčių vežė tiesiai į filmų festi-
valį), dangoraižis ,,Termi nal Tower”
(iki 1967 m. už New York ribų antras
aukščiausias Amerikoje), o trijose
arkadose – šimtai įstaigų, tarp jų –
restoranai, maisto užeigos (food
court), parduotuvės, viešbutis „Re -
nais sance Hotel Cleveland” ir vėliau
prijungtas „Ritz Carlton” ir „Tower
City Cinemas” su vienuolika kino
teat rų, kuriuose ir buvo rodomi festi-
valio filmai.

Festivalio tikslas belstis į socia li -
nę, demokratinę sąžinę ir paskatinti
žiūrovus prisijungti prie procesų.
Filmus stebėjo Lietuvos Respublikos
gen. garbės konsulė Ingrida Bublie-
nė, Romas Bublys, dr. Viktoras Stan-
kus, festivalyje teko matyti ir kitų
lietuvių. Visų matytų filmų neįma-
noma viename straipsnyje apibūdin-
ti, tad pasitenkinsiu tik tais filmais,
kurie galėtų būti įdomūs lietuviams.

Pristatytas naujas filmo žanras –
,,mockudrama”

Šveicarų režisierius Jean-Ste -
pha ne Bron filmo „Cleve land Vs.
Wall Street” režisierius, kurio prem-
jera įvyko Cannes filmų festivalyje ir
kuris žiūrovų buvo priimtas atsisto-
jus, su plojimais, pareiškė Šveicari-
jos televizijai, kad Cleveland yra cen-
trinis taškas – „Ground Zero” – kovo-
je prieš Amerikos bankų pradėtą
nepagrįstą namų paskolų (subprime
morgages) įpiršimą žmonėms, ilgai-
niui tų namų atėmimą, daugiausia
sukeliant Ame ri kos miestų, jų gyve-
namųjų rajonų nualinimą. Tų dau-

giausia beverčių, nepagrįstų paskolų
pardavimas Ame rikai ir pasauliui,
kaip pagrįsta saugumo investicija,
atvedė prie Wall Street investicinių
bankų (pradėjusių šią žalingą prak-
tiką) žlugimo ir su kėlė globalinį
ekonomikos nuosmūkį.

Režisierius Bron filmuoti pasi-
rinko Cle veland, nes 2008 m. sausio
mėnesį Cleveland miestas, atstovau-
jamas advokato Josh Cohen šešių
advokatų komandos, padavė 21 di-
džiausią investicinį banką, atstovau-
jamą Wall Street 63 advokatų, į teis-
mą. Mat bankai yra atsakingi už
„fore  closures”, miestui ir kituose
šalies miestuose padarytą fi nansinę
žalą.

Aukščiausias federalinis teismas
pareiškė, kad nėra kaip įrodyti Wall
Street kaltę ir užkirto kelią tolimes-
nei Cleveland bylai. Bron nutarė su -
kurti naują dokumentinio filmo žan -
rą – ne „docu drama”, bet „Mocku dra -
ma”. Jis sukūrė „Mock trial” – netik-
rą teismą, bet su oficia liais teismo
rū mais, teisėju, tikrais advokatais,
atsto vaujančiais Cleve land bei Wall
Street, su tikru prisie kusiųjų nuo-
sprendžiu.

Filme teismas nusprendžia, kad
Wall Street yra kaltas, atsakingas už
miesto žalą. Tikrovėje dėl federalinio
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Cleveland tarptautiniame filmų festivalyje –
78,000 žiūrovų

DR. VIKTORAS STANKUS

CIFF vadovybė džiaugėsi tarptautiniu filmų festivaliu (antras iš k.): direktorius Patrick
Shepherd, prie mikrofono vykdomoji direktorė Marcie Goodman, dešinėje – meno
direktorius Bill Guentzler; nuotraukoje trūksta štabo prezidento Jules Belkin.

V. Stankaus nuotr.

teismo sprendimo Cleveland pateikė
apeliaciją, o praktiškai per miesto
Housing Court, apskrities  teismus,
apygardos fede ra linius teismus ver-
čia investuotojus nuo Los Angeles iki
New York sumokėti miestui dėl jų
veiksmų patirtą žalą. Bron filmą
„Cleveland Vs. Wall Street” Europoje
jau matė 120,000 žiū rovų.

Filmas apie kovą prieš 
Cleveland mafiją

Clevelandiečiams buvo itin įdo -
mu žiūrėti dokumentinį filmą „Dan -
ny Greene: The Rise and Fall of  the
Irishman” apie airių kilmės Cleve -
land legendinį našlaitį, varg šams
dosnų gangsterį, FBI informatorių.
Danny Greene, būdamas dar vaikas
prisiekė, jog užaugęs ir tapęs gangs-
teriu sava rankiškai sunaikins Cleve-
land italų mafiją. Užsikabinęs auksi-
nį keltų kryžių, semdamasis stipry-
bės iš airių legen dų ir istorijos, jis
iškėlė Airijos vėlia vą ir pradėjo karą
prieš mafiją.

Mafija bandė jį nesėkmingai nu -
šauti, susprogdinti, bet Danny Gree-
ne nepasidavė – jis sėkmingai šaudė,
sprogdino ją. Išsigandusi Cleveland
mafija prašė talkos iš Los Angeles ir
New York mafijų. Galų gale ji su
Danny Greene susidorojo. Bet jo mir-
tis pasiekė tikslą, nes Cleveland FBI
su sekė Cleveland sąmokslininkus,
ku rių vyriausieji, įbauginti ilgų me-
tų kalėjimo, išdavė mafijos vadus
New York, Los Angeles ir kitur, ir
taip FBI galutinai parklupdė  Ame-
rikos mafiją. 

Šį dokumentinį filmą jo prodiu-
seris ir režisierius Tommy Reid su-
kūrė pagal policijos vado Rick Po-
rello knygą ,,To Kill the Irishman:
The War That Crippled the Mafia”.

Cleveland – pasaulio polkos
sostinė

Filme „Polka! The Movie”, su-
kurtą Slovėnijos televizijos, susipa-
žįstame su Cleveland mieste sukurta
autentiška Amerikos meno forma
„Cleveland Style Polka”. Šios rūšies
polka skiriasi nuo čekų, lenkų polkų,
nes apjungia džiazą, ragtime ir coun-

try muzikos stilių elementus ir nau-
doja ne tik garsų slovėnų „Botton
Box” akordeoną, bet ir gita rą, kon-
trabosą, bandžą ir saksofoną.

Ši linksma muzika paplito po
visą Ameriką, 40-tame dešimtmetyje
nuvargusioje nuo Antrojo pasau linio
karo. Ją toliau išpopuliarino Ame -
rikos „Polka King” Frankie Yankovic
(kaip ir Danny Green užaugo tame
pačiame Collinwood rajone, greta lie -
tuvių rajono), kuris laimėjo muzikos
„Gram mie” premiją, o muzikos kon-
kurse prieš džiazo legendą Duke
Ellington. Šiandien Cleveland – Style
Polka Hall of  Fame muziejus puo-
selėja šio sti liaus polką, kuri veši
Amerikoje, Ka nadoje, Euro poje –
Škotijoje, Olan dijoje,  Slo vėnijoje ir
kitur. Ame riko je yra apie 200 slovėnų
orkestrų. 

Slo vėnų jaunimas dabar groja ir
„Rock and Roll Rifts”, nes rock & roll
irgi gimė Cle veland. Šis miestas tapo
ne tik rock & roll, bet ir pa saulio
polkos sostine.

Filmai socialinėmis, gamtos
apsaugos temomis

Filmas „There Once Was An
Island” socialine tema vaizduoja,
kaip, kylant vandeniui dėl pasaulinio
klimato šilimo, Ramiajame van-
denyne skęsta Poline zų sala; filmas
„Kinyar wanda” rodo šiurpų Ruan-
dos genocidą ir šios šalies genčių
bandymą šiandien tarpusa vyje sugy-
venti.

Filmo herojė priminė lietuvę 
O. Šimaitę

Režisierės Rose Bosch filme „The
Round Up” rodoma, kaip su na ciais
kolaboravusios valdžios prancū zų
policija per vieną dieną 1942 metais
suvarė 13,000 Paryžiaus žydų, tarp jų
4,000 vaikų, ir uždarė sausa kimšai
stadione be atviro dangaus, be mais-
to, be vandens.

Filmą, paremtą Cleveland Maltz
Museum of  Jewish Heritage Promo-
ting Tolerance and Diversity bei Mil -
ton ir Tamar Maltz šeimos fondų,
žiūrovams pristatė muziejaus  docen-
tas Nate Arnold. Mane pastebėjęs jis
tarė: „Dr. Viktorai, koks gražus su -
tapimas mūsų bendruomenėms, kad
tu čia esi. Vis atsimename, kaip sėk-
mingai kreipeisi į JAV prezidentą
Ford, kad jis paprašytų sovietus, jog
šie išleistų iš Sovietų Sąjungos, so-
vietų okupuotos Lietuvos Mila Girsh
šei mą.”

Filme „The Roundup” jauna did-
vyrė prancūzė, protestantų tikėjimo
pasišventusi gailestingoji seselė, sa-
vanoriškai rizikuodama savo svei -
kata dieną naktį gelbėjo su varytas
žydų šeimas, vaikus. Ji tą darė tol,
kol vaikai ir tėvai atskirais vagonais
nebuvo ištremti į mirtį Vokietijoje.

Lietuviams jaunos protestantės
istorija primena kitą drąsią jauną
moterį lietuvaitę Oną Šimaitę, kuri
per nacių okupaciją Vilniuje slėpė
žydų vaikus.             

Nukelta į 5 psl.

Filmų festivalyje apsilankė ir LR gen. garbės konsulė Ingrida Bublienė su vyru Romu
Bubliu (d.), kairėje – straipsnio autorius.
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Šv. Kazimiero kapinės buvo pa -
šventintos 1903 metais pirmųjų
atei vių iš Tėvynės Lietuvos.

Jau to meto lietuviai suprato, kad
tautos gyvenimas nesibaigia viena
karta. Jų siekiai likti lietuviais,
palaikant ryšį su anksčiau mirusiais
per kartų kartas, tampa nemirtin-
gais – yra sakęs didysis kovotojas dėl
šių ka pinių lietuviškumo a. a. Algis
Re gis. 

Gyvųjų ir mirusiujų bendravi -
mui nėra geresnės vietos kaip savos
ka pinės. Kapinių žemės pirkimui rei -
kėjo surinkti nemažai kapitalo, su-
burti gau sių pasiryžėlių. Surinkus
didesnį kapitalą, buvo nupirktas
nemažas že mės plotas pietvakariuo-
se, gana toli nuo miesto centro. Nu-
pirktos  žemės valdymas patikėtas
parapijų išrinktam asmeniui. Kapi-
nių valdytojai la bai gerai tvarkė ka-
pines, net teikdavo piniginę paramą
lietuviškai veiklai. Jų sumanumo
dėka ilgainiui buvo nu  pirkta dau-
giau žemės kapinėms pra plėsti. 

Laikui bėgant, Šv. Kazimiero

kapines valdyti ėmė Čikagos vysku-
pija, kuri ėmėsi kai kurių pakeitimų.
Pirmiausia bu vo nuimtas užrašas
„Lietuvių Šv. Ka zimiero kapinės”,
vietoj jo atsirado „Catholic Ceme-
tery”. Lietuviams bu vo padaryta
didelė skriauda. Buvo de dama daug
pastangų grąžinti lietuviams brangų
vardą. Ypač daug dėl to kovojo A.
Regis ir Sklypų savinin kų draugijos
valdybos nariai, kurie kreipėsi į
kardinolą, tiesa, nesėkmingai. 

Kadaise istorikas a. a. Jonas Dai -
nauskas yra  pastebėjęs, kad nors ka -
pinės prarado lietuvišką užrašą, jos
pasiliko lietuviškos. Jis taip pat yra
sakęs, kad kapinėse lietuviškumas ir
lietuvybė alsuoja, vos tik į jas įžen-
gus. Kaip ilgai alsuos lietuviškumas,
šių kapinių administratoriumi pa-
skyrus Amerikos meksikietį ir pra -
dėjus laidoti kitos tautybės ir ra sės
mirusiuosius, parodys ateitis.

Buvo daug vilčių dėta į paskirtą
lietuvį kunigą – kapinių administra-
torių, bet laikas parodė, kad jis ne -
turi galios, mat lietuvis kapinių val -
dytojas buvo iškeltas kitur. Matyt,
vyskupija turi viešai neskelbiamų
pla nų. 

ANTANAS PAUŽUOLIS Dideli ir tušti kapinių plotai ke -
lia apetitą, ypač vyskupiją spau -
džiant finansiniams sunkumams.
Siekiant užtikrinti pajamas, buvo
bandoma išnuomoti kapinių vaka-
rinę dalį parduotuvių statyboms.
Vietinės apy lin kės vadovui nepri-
tarus, o lietuvių katalikų organizaci-
joms pasipriešinus, pardavėjų norai
buvo atidėti atei čiai. 

• • •
Palikime kapinių rūpesčius atei-

čiai ir grįžkime prie gyvujų ir mi -
rusiujų susivienijimo maldoje. To -
kias pamaldas per gegužės 30 dieną,
At minimo dieną, kas metai suruošia
Šv. Kazimiero ka pinių administraci-
ja. Pamaldos vyksta lie tuvių ir anglų
kalbomis, jose apsilan ko daug lanky-
tojų. 

Šių metų pamaldoms vadovavo
vyskupas Raymond Goedert, jam tal -
kino kunigai: Antanas Gražulis, SJ,
Robert Goedert, Jaunius Kelpšas, Au -
gustinas Kulbis, prelatas Jonas Ku -
zinskas ir Antanas Saulaitis, SJ.
Pamaldose dalyvavo Švč. Mergelės
Ma rijos Gimimo parapijos diakonas
Vytas Paškauskas.

Giesmes giedojo jungtinis Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
ir Palaimintojo J. Matulaičio mi sijos
cho ras, kuriam vadovavo muzikė
Jūratė Lukminienė. Anksčiau gies-
mes giedojo ,,Lie tuvos vyčių” choris-
tai, bet, laikui bė gant, daugelis jų
sulaukė brandaus am žiaus.

Pamaldų metu skaitinius lietu-
viškai skaitė Juozas Polikaitis, ang -
liš kai – Barbara Jerome Baumhart.

Pamaldose dalyvavo nemažas
skai čius kapinių lankytojų, bet, nors
oras buvo labai šiltas ir saulėtas, jų
galėjo būti ir daugiau.

Pamaldose dalyvavo Lietuvos
šau liai, Amerikos karo veteranai ir
garbės sargyba, ,,Kolumbo vyčiai”.
Dariaus ir Girėno, Don Varno karo
ve teranai visada įvažiavimą į kapi-
nes papuošia Amerikos vėliavomis.

Po pamaldų ,,Lietuvos vyčių”
112-tos kuopos nariai ėjo lankyti sa vo
mirusių narių kapų. Čia maldoms
vadovavo kun. Augustinas Kul bis ir
vytietis Robertas Rogers. Prie kiek-
vieno kapo buvo pasimelsta, pa mi-
nėti mirusiojo nuveikti darbai šio je
organizacijoje. Paskutinis sustoji-
mas įvyko prie steigėjų paminklo. 

Šiais metais mirusiųjų prisimi-
nimui pagarbos vai ni ką, žvakę padė-
jo dvi jaunos ateitininkės Kristė Lap-
kutė ir Vija Kasniūnaitė, nes atei-
tininkai praėjusiais metais atšventė
100 metų jubiliejų nuo savo organi-
zacijos įsteigimo.

Iškilmėms prie steigėjų pamink-
lo vadovavo Sklypų savininkų drau-
gijos valdybos pirmininkė Biru tė
Matutienė. Minėjimas pradėtas Ame-
rikos ir Lietuvos himnais, kuriuos
atliko jaunas muzikas-kompozito-
rius, solistas Martynas Matutis. Pre-
latas J. Kuzinskas pašventino garbės
vainiką, žvakę ir sukalbėjo mal  das
už mirusius. Minėjimas baigtas gies-
me Mari jos garbei ir padėka daly-
viams, ku rių, deja, nebuvo gausu.  

Antanas Paužuolis – Sklypų savi -
ninkų draugijos reikalų vedėjas.

,,Kolumbo vyčių”, karo veteranų, šaulių  garbės palyda kunigams, vykstantiems į pamal-
das.

Šaulių garbės sargyba.

Asmenys, dalyvavę mirusių paminėjimo prie kapinių steigėjų paminklo iškilmėse (iš k.
į d.): Antanas Paužuolis, Birutė Matutienė, Sklypų savininkų draugijos pirmininkė, kun.
prelatas Jonas Kuzinskas, ateitininkų atstovės Kristė Lapkutė ir  Vija Kasniūnaitė, solis-
tas Martynas Matutis.                                                                    Zigmo Degučio nuotraukos

Iškilmės Šv. Kazimiero vardo kapinėse, 
priklausančiose Čikagos vyskupijai

Atkelta iš 4 psl. Naciai ją kankino
pen kias dienas, bet ji neišdavė, kur
buvo paslėpti žydų vaikai.

O. Šimaitė stebuklingai ištvė rė
tardymą, nacių okupaciją ir karą, bet

jos sveikata buvo palaužta. Izrae lio
valstybė pa skyrė pen siją ir pagerbė
ją kaip pasaualio tautų teisuolę.

Festivalio uždarymo vakare
buvo paskelbti laimėjusieji filmai.
Geriausiu filmu buvo pripažintas
„Dying to Do Letterman” apie vėžiu
mirštantį žmogų, kurio noras prieš
mirtį buvo patekti į TV laidą „Dave
Letterman Show”.

Festivalio bei Cleveland Public
Theater steigėjui John  Forman įteik-
tas apdovanojimas „Legacy Award”.
Festi valio vadovybei buvo padėkota
už sėkmingą darbą.

Dalyvaujant festivalyje iškilo su -
manymas, jog ir lietuviai galėtų su -
kurti dokumentinį filmą. Stengsi -
mės, lauksime įvairių patarimų, kaip
įgyvendinti šį projektą.

Viktoras Stankus – odontologas,
Kent State University lituanistinės
programos rėmimo komiteto pirmi-
ninkas, vėliau – vicepirmininkas, JAV
LB atstovas prie Ohio tarybos Hel-
sinkio susitarimams remti. Buvęs Cle-
veland ALT’o vicepirmininkas infor-
macijai, PLB seimo atstovas. 

Cleveland tarptautiniame filmų
festivalyje

Tower City pietinės arkados Skylight
Concourse, kurio „Tower City Cinemas”
vienuolikoje kino teatrų vyko 35-tas
Cleveland tarptautinių filmų festivalis.
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Vytautas  Burkūnas, gyvenantis Webster, NY, pratęsdamas metinę
„Draugo prenumeratą paaukojo laikraščio leidybai 50 dol. Tariame nuo-
širdų ačiū.

Lietuviai dalyvauja 
labdaringoje veikloje

Šeštadienį, birželio 4 d., Commu-
nity Services for Autistic Adults and
Children (CSAAC) fondas, kovojantis
su vaikų autizmu, sulaukė dosnios
rėmėjų paramos – renginio ,,Mada,
muzika ir menas prieš autizmą”,
kuris vyko istoriniame City Tavern
klube, Washington, DC. Vakaro sve-
čiai (jų susirinko per 150) skanavo
maistą, rungėsi tyliosiose varžytuvė-
se ir klausėsi fortepijoninės muzikos
koncerto, kurį atliko pianistas Ed-
vinas Minkštimas, vos prieš keletą
savaičių apgynęs daktaro laipsnį gar-
siojoje Juilliard akademijoje.

Vakare, laikrodžiui išmušus de-
vynias, organizacinio komiteto na-
riai Janine Schoonover ir Kimberly

Robinson pristatė aukštosios mados
pasirodymą. Savo kūrybą rodė Mag-
gie Burgess iš ,,CAS Boutique” ir
Don Patron, Washington, DC gyve-
nantis menininkas. Pastarojo kurtus
rūbus puošė autizmu sergančių vai-
kų, sulaukusių paramos iš CSAAC
fondo, nuotraukos. Renginyje buvo
surinkta per 10,000 dol. autizmo tyri-
mams ir paramai.

Rengimo komitete dirbo Lolly
Amos, Rokas Beresniovas, Bill Far-
rand, Wendy Gordon, Michele Lebar,
dr. Richard Meyer, Kimberly Robin-
son, Janine Schoonover, Marilyn
Thompson, Angelique Velez ir Jenny
Zinn.

,,Draugo” info

Daugiašakė vyskupo J. Staugaičio veikla
Pristatyta�knyga�apie�vyskupą,�Vasario�16-osios�akto�signatarą�J.�Staugaitį

„Justinas Staugaitis. Vyskupas.
Politikas. Tautos dvasios ir valstybės
puoselėtojas’’, – taip vadinasi tik ką
pasirodžiusi Klaipėdos universiteto
geografo, profesoriaus Stasio Vaite -
kū no knyga apie neeilinę Lietuvos
asmenybę.

Sūduvos krašte, Naumiesčio vals-
  čiaus Tupikų kaime, penkių vaikų
šeimoje gimęs būsimasis vyskupas J.
Staugaitis (1866–1943) mokėsi Mari -
jampolės gimnazijoje, kuri išugdė la-
bai daug to meto šviesuolių. Kai jis
baigė gimnaziją, motina jau buvo mi -
rusi, o tėvas pareiškė, kad tolesniems

mokslams nėra pinigų ir teks grįžti į
ūkį. 

„Būsimasis vyskupas tada sėdėjo
ant slenksčio, skobė sau klumpes,
kurių prireiks dirbant ūkio darbus ir
verkė. Justiną išgelbėjo giminaičio
kunigo palikimas – jis už gautus pini-
gus galėjo mokytis Seinų kunigų
seminarijoje’’, – pasakojo knygos
auto rius S. Vaitekūnas.

Rinkdamas faktus šiai knygai,
jos autorius labai stebėjosi, kad vie -
nas žmogus gali tiek daug nuveikti.
Iš Lenkijos į Lietuvą sugrįžęs J. Stau -
gaitis Marijampolėje įsteigė „Žibu -
rio” draugiją, ūkininkų kooperatyvą
„Žagrė’’, įkūrė pirmąsias senelių ir
vaikų prieglaudas, pirmąjį Lietuvoje
vaikų darželį, jis buvo vienas iš
Mokslų akademijos steigėjų ir narių. 

S. Vaitekūnas pasakojo, jog J.
Staugaitis labai stengėsi, kad Mari -
jam polėje atsirastų mergaičių pro -
gim nazija – mat to meto inteligentai
dažniausiai vesdavo lenkaites, ku-
rios buvo daugiau išsilavinusios, tad
būsimasis vyskupas vylėsi, kad išsi-
lavinusios lietuvaitės bus labiau vy-
rų vertinamos. Lietuviškumas J.
Stau gai čiui visada buvo pats svar-
biausias dalykas.

Naujos knygos puslapiuose at -
skleidžiamos skirtingos epochos,
skirtingi išbandymai, tačiau vienas
ir tas pats vyskupo J. Staugaičio ap -
sisprendimas tarnauti Lietuvai, visų
žmonių dvasinei ir materialinei ge -
rovei, Tėvynės laisvei ir nepriklau-
somybei. Tarnauti net tada, kai vis -
kas atrodo jau prarasta, net beviltiš -
kiausioje padėtyje nebijant prarasti

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Knygos apie J. Staugaitį viršelis.

SIŪLO DARBĄ

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

manikiūro specialistai.
Tel.: 708-805-2696, Penny

South side intermodal trucking
company looking for experienced
CDL drivers. 80% drop and hook.

Call Mr. White at 
815-834-9090 

Knygos autorius S. Vaitekūnas ilgai tyrinėjo vyskupo gyvenimą.
A. Vaškevičiaus nuotr.

save – tokį knygoje galima atrasti
primirštą Vasario 16-osios akto sig-
natarą, pirmąjį Telšių vyskupą, šioje
vyskupijoje įsteigusį 12 naujų parapi-
jų ir bažnyčių, 5 vyrų ir 12 moterų
vienuolynų, 1927 metais įkūrusį Tel -
šių kunigų seminariją. 

Kai buvo kuriama ši seminarija,
J. Staugaitis kreipėsi paramos į tuo -
metę šalies valdžią, tačiau jos nesu-
laukė. Tada jis pasiuntė du kunigus į
Jungtines Amerikos Valstijas rinkti
aukų naujajai seminarijai, ir parvež -
tų pinigų užteko, kad ji atsirastų. Tie -
sa, dar prieš tai po šio prašymo val -
džia buvo atsiuntusi į vyskupiją tik -
rintojus, nors vyskupija nėra valsty-
bės institucija.

Ne paslaptis, kad J. Staugaičio ir
Lietuvos prezidento Antano Smeto -
nos santykiai buvo labai įtempti. S.
Vaitekūnas pasakojo, kad 1918 me -
tais, pasirašius Nepriklausomy bės
aktą, A. Smetona išvyko į Vokietiją, o
jo pareigas galėjo eiti antrasis žmo-
gus po A. Smetonos – J. Staugaitis.
Tačiau A. Smetona grįžo, išsivežė šei -
mą į Šveicariją, vėl išvyko – tuo me -
čiam Seimo vadovui buvo labai
nelengva. Antrojo Seimo pirminin -
kas J. Staugaitis įėjo į istoriją dar ir
dėl to, kad šis Seimas buvo vienin-
telis prieškario Lietuvoje, kuris
dirbo visą kadenciją.

„J. Staugaitis galėjo būti paskir-
tas Kauno metropolitu, tačiau, ma no -
ma, tam sutrukdė A. Smetona, nes
Vatikanas šį sprendimą turėjo derin-

ti su Lietuvos prezidentu. Tuometis
šalies vyriausybės vadovas Augusti -
nas Voldemaras J. Staugaitį buvo net
apskundęs popiežiui – pats vyko į
Vatikaną. Tačiau vyskupas visada
lai kėsi savo nuostatų tiek visuo me -
ninėje, tiek ir politinėje veikloje’’, –
teigė knygos autorius.

Savo darbus tikybos, moralės bei
politikos temomis jis spausdino
„Ūkininke”, „Šaltinyje’’, „Vilniaus
ži niose’’, „Naujojoje Romuvoje’’ ir ki -
 tuose leidiniuose. Jis išleido 17
knygų ir parašė apie 350 straipsnių.
Vyskupas mirė 1943 metų liepą,
manoma, kad jam sveikatą pakirto
sunkus pokalbis su vokiečių kariš-
kiais dėl tuo metu kalintų kunigų.
Vyskupas palaidotas Telšių katedro-
je.

Kruopščiai medžiagą apie šią
neeilinę asmenybę surinkęs knygos
autorius, profesorius S. Vaitekūnas
sakė, kad šis žmogus buvo lyg dau-
giašakis ąžuolas, suspėjęs per gy-
veni mą nuveikti labai daug svarbių
dar bų Lietuvai, kuri jam visada bu-
vo pa ti svarbiausia gyvenime. S.
Vaite kū nas apgailestavo, kad toks
žmogus yra gerokai primirštas, jo
atminimas Marijampolėje įamžintas
tik Rygiš kių Jono gimnazijoje, kur
mokėsi būsimasis vyskupas ir poli-
tikas. 

Algis Vaškevičius – Lietuvos žur-
nalistas, ,,Draugo” bendradarbis.

Renginio ruošėjai ir dalyviai Edvinas Minkštimas (kairėje) ir Rokas Beresniovas.
Edvino Minkštimo asmeninio albumo nuotr.

Joana  Tautvila, gyvenanti Lake Villa, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Alfonsas Bimbiris, gyvenantis Boise, ID, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 70 dol. auką. Labai ačiū, kad mus
skaitote ir remiate.
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LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

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

JAV paviešins dokumentus apie Vietnamo karą
Washington, DC (ELTA) – JAV

oficialiai paviešins slaptą vyriausy-
bės ataskaitą apie Vietnamo karą.
Ataskaita bus paviešinta po 40 metų
nuo to laiko, kai jos dalys buvo pa-
skelbtos ,,New York Times” ir visuo-
menė sužinojo, kad vyriausybė jiems
melavo.

Nacionalinis archyvas paviešins
visus 7,000 ataskaitos puslapių. Žmo-
nės svarsto, kodėl taip ilgai nebuvo
paskelbta blogiausiai saugoma istori-
jos paslaptis. Ataskaitą 1967 m., kai

dauguma gyventojų pradėjo priešin-
tis karui, užsakė prezidentas Lyndon
Johnson. 1971 m. valdant prezidentui
Richard Nixon labiausiai ginčytinos
ataskaitos dalys buvo paviešintos
,,New York Times”. Paaiškėjo, kad L.
Johnson administracija slapta plėto-
jo konfliktą ir apie savo veiksmus
melavo Kongresui. Prezidentui R. Ni-
xon nepavyko uždrausti spausdinti
informacijos, ir nuo to laiko didžioji
ataskaitos dalis buvo išspausdinta,
bet dokumentai nebuvo išslaptinti.

JAV ir Lenkija pasirašė sutartį dėl
amerikiečių oro pajėgų padalinio

M. Gaddafi nežada trauktis

Vilnius (BNS) – Kibernetiniai
nusikaltėliai buvo surengę išpuolį
prieš Tarptautinio valiutos fondo
(TVF) duomenų bazę, kurioje yra in-
formacijos apie daugelio pasaulio ša-
lių ekonominę padėtį, praneša laik-
raštis ,,The New York Times”. 

Programišių išpuolis buvo įvyk-
dytas prieš kelis mėnesius dar iki to,
kai įvyko seksualinis skandalas, su-
sijęs su buvusiu TVF vadovu Domi-
nique Straus-Kahn. Kaip pranešė
laikraštis,  TVF vadovybė savo dar-
buotojams išsiuntė elektroninius
pranešimus, kad buvo įsilaužta į ba-
zę. Pranešime buvo sakoma, kad pa-
stebėtas įtartinas failų perdavimas. Į

TVF kompiuterius buvo įsilaužta ir
buvo pasinaudota prieiga prie kai
kurių TVF sistemų. Kol kas nežino-
ma, kokių padarinių turėjo progra-
mišių įsilaužimas.

,,Mes neturime pagrindo manyti,
kad buvo pagrobta kokia nors asme-
ninė informacija, siekiant ją vėliau
panaudoti sukčiavimo tikslais”, – pa-
žymima elektroniniame pranešime.
Tuo tarpu vienas žinovų, prašęs ne-
skelbti jo pavardės, sakė, kad progra-
mišiai, įsilaužę į TVF duomenų bazę,
bendradarbiauja su užsienio vyriau-
sybe. Netrukus po įsilaužimo Pasau-
lio bankas kurį laiką buvo atjungęs
savo vidaus tinklą nuo Fondo tinklo.

Elista (BNS) – Libijos vadovas
Muammar Gaddafi tarptautinės
šachmatų federacijos (FIDE) prezi-
dentui Kirsan Iliumžinov sakė, kad
nesitrauks iš valdžios, nepaisyda-
mas tarptautinio spaudimo, pranešė
FIDE šaltinis Rusijos Respublikoje
Kalmukijoje.

K. Iliumžinov, kuris taip pat bu-
vo Rusijos Kalmukijos Respublikos

prezidentas, lankėsi Libijoje. Ši vieš-
nagė buvo FIDE programos dalis, ku-
ria siekiama populiarinti šachmatų
žaidimą Afrikos šalyse. 

M. Gaddafi, valdantis Libiją jau
40 metų, praėjusią savaitę pažadėjo
nepasiduoti, nepaisydamas NATO
vykdomų antskrydžių prieš valstybi-
nius pastatus Tripolyje.

Lietuva turi antrą uostą

Vilnius (ELTA) – Vinco Kudirkos
aikštėje Vilniuje surengta kilnojamoji
paroda ,,Rainių tragedija: atmintis gy-
va”, skirta Rainių žudynių 70-osioms
metinėms paminėti. Apie vieną kruvi-
niausių Lietuvos okupacijos istorijos
puslapių pasakojančioje parodoje pa-
teikiami dokumentai ir fotonuotrau-
kos iš Lietuvos ypatingojo archyvo, Lie-
tuvos centrinio valstybės archyvo, Šiau-
lių apygardos teismo, Telšių apskrities
archyvų, Žemaičių muziejaus ,,Alka”.
Parodos tekstai paruošti lietuvių ir
anglų kalbomis, atkreipiant miesto
svečių, ypač užsieniečių, dėmesį. Pa-
rodą parengė Lietuvos nacionalinė
Martyno Mažvydo biblioteka, parėmus
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įpras-
minimo komisijai. Vinco Kudirkos aikš-
tėje ši paroda veiks iki birželio 27 d.       

ELTA nuotr.

JAV steigia ,,šešėlinį” internetą
Washington, DC (BNS) – JAV

valdžia pasiūlė kurti technologijas,
kurios padėtų per trumpą laiką su-
kurti autonomines interneto ir tele-
fono ryšio sistemas. Tokios sistemos
galės padėti opozicijai koordinuoti
savo veiksmus tose šalyse, kuriose
valdžia kontroliuoja internetą ir mo-
biliųjų telefonų ryšį bei savo nuožiū-
ra gali jį išjungti.

Pagal projektą numatoma sukur-
ti mobilų įrenginį, kurį būtų galima
pergabenti per kurios nors valstybės

sieną ir greitai ten sukurti bevielį ry-
šį, per kurį būtų galima patekti į pa-
saulinį tinklą.

Šiems projektams skirta valsty-
binė 2 mln. dolerių paskola. JAV deda
daug pastangų sukurti ir apsaugoti
ryšio sistemas už šalies ribų. Afga-
nistane buvo išleista mažiausiai 50
mln. dol., kad šioje smurto krečia-
moje šalyje būtų galima įsteigti tele-
fonų tinklą, kurio negalėtų išjungti
talibai. 

Lietuvos pilietybė – tarp rečiausiai
suteikiamų Europos Sąjungoje Įsilaužta į TVF sistemas

Vilnius (ELTA) – Pagaliau įvyko
iškilmingas Šventosios uosto, apie
kurį buvo kalbama mažiausiai 10
metų, atidarymas. Jame jau gali
švartuotis 72 mažieji laivai.

Ta proga buvo surengta Švento-
sios uosto regata. Iš Klaipėdos į Šven-
tąją išplaukė net 32 jachtos, kurios
pirmos ir prisišvartavo prie ką tik
įrengtos krantinės. Jų stiebai atgai-
vino uostą ir suteikė vilties, kad ir di-
dysis Šventosios uosto atstatymo pro-
jektas, kainuosiantis apie 180 mln.
litų, nėra tik svajonė, ir kad tai iš tik-
rųjų gali įvykti 2015 m.

Susisiekimo viceministras Arū-
nas Štaras šventėje pasidžiaugė, kad
pagaliau Šventosios gyventojai gavo
tai, kas jiems nuo seno priklauso, ir

priminė, kad šį svarbų infrastruktū-
ros objektą reikės prižiūrėti ir puo-
selėti. Pasak viceministro, naujas
uostelis ne tik sukurs naujų darbo
vietų, bet ir bus puiki atrakcija Šven-
tosios ir Palangos gyventojams bei
poilsiautojams.

Palangiškis Vaclovas Petkus šią
idėją puoselėjo 30 metų, projektą pa-
dėjo įgyvendinti Klaipėdos valstybi-
nio jūrų uosto direkcijos generalinis
direktorius Eugenijus Gentvilas. 

Visiems 32 jachtų kapitonams
buvo įteikti pažymėjimai, kad jie da-
lyvavo pirmojoje Šventosios uosto re-
gatoje. Legendinės jachtos ,,Lietuva”,
laimėjusios šią regatą, kapitonui Os-
valdui Kudzevičiui įteikta nugalėtojo
taurė. 

Vilnius (BNS) – Lietuvos piliety-
bė 2009 metais buvo suteikta santyki-
nai mažesniam asmenų skaičiui nei
daugelio kitų Europos Sąjungos (ES)
valstybių pilietybės. 1,000 piliečių
tenkantis suteiktų pilietybių skai-
čius Lietuvoje tesiekia 0,1 – toks pat
yra ir Čekijos bei Lenkijos suteiktų
pilietybių skaičius, tenkantis 1,000
šių šalių piliečių. Mažesnį rodiklį tu-
ri tik Slovakija.

Europos Sąjungos (ES) statisti-
kos agentūra Eurostatas skelbia, kad
vidutiniškai ES šalyse 1,000 piliečių
tenka 1,6 suteiktos pilietybės. Latvi-
jos ir Estijos pilietybės suteikiamos

gerokai dažniau nei Lietuvos – 1,000
šių šalių piliečių 2009 m. teko atitin-
kamai 1,4 ir 1,2 suteiktos pilietybės.

Santykinai dažniausiai suteikia-
ma Liuksemburgo, Kipro, Jungtinės
Karalystės ir Švedijos pilietybė. Daž-
niausiai Lietuvos pilietybė 2009 m.
buvo suteikiama asmenims, kurie iki
tol neturėjo jokios pilietybės (52,2
proc. visų suteiktų pilietybių), iki tol
turėjusiems Rusijos (28,6 proc.), Uk-
rainos (11,8 proc.) ar Baltarusijos (5,4
proc.) pilietybę. 2009 m. Lietuvos pi-
lietybė suteikta 221, pernai – 204 as-
menims.

Vilnius (BNS) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė sako besidžiaugianti,
kad Užsienio reikalų ministerija
(URM) pati paprašė Valstybės kontro-
lės atlikti statybų finansinį auditą. Ji
teigia, jog auditas parodė pažeidi-
mus, padarytus tada, kai ministerijai
dar nevadovavo konservatorius Aud-
ronius Ažubalis.

,,Noriu tik pasidžiaugti, kad da-
bartinis ministras pats paprašė, jog
toks auditas būtų atliktas. Auditas
buvo atliktas ankstesnio ministro
darbo laikotarpiu ir yra, be jokios
abejonės, nelabai gražių pažei-
dimų” – sakė prezidentė.

Pasak D. Grybauskaitės, tai, kad
Valstybės kontrolės pateiktos patik-
rinimo ataskaitos dalis yra ,,riboto
naudojimo”, – normalu. ,,Audito iš-
vada nėra įslaptinta. Kiek žinau, kai

kurie darbai yra ne visiškai vieši, bet
tai yra normalu kai kuriose instituci-
jose”, – teigė prezidentė. 

URM savo ruožtu teigia, kad sta-
tybų auditą Valstybės kontrolei atlik-
ti pernai pasiūlė pati, o ataskaitos da-
lis, susijusi su pastatų komplekso re-
konstrukcijos projektavimu, pareng-
ta remiantis tarnybos paslaptį suda-
rančia informacija, tad turėjo būti
pažymėta slaptumo žyma.

URM pripažįsta, kad Valstybės
kontrolė rado trūkumų vykdant pra-
dinius rekonstrukcijos ir projektavi-
mo darbus, bet pabrėžiama, jog pažei-
dimai padaryti ankstesnio Ministrų
kabineto – 2000–2007 m. URM prane-
ša, jog Valstybės kontrolė rekons-
trukcijos darbų pirkimą perdavė iš-
tirti Viešųjų pirkimų tarnybai.

Patikrinimas URM atskleidė pažeidimus

Varšuva (BNS) – Lenkija ir jos
NATO partnerės Jungtinės Valstijos
pasirašė sutartį dėl JAV oro pajėgų
karių įkurdinimo Lenkijos teritorijo-
je, žengdamos simboliškai svarbų
žingsnį į Rusijos kaimynystę su neri-
mu tebedirsčiojančiai Varšuvai.

Pagal susitarimą, kurį praėjusio
mėnesio pabaigoje viešėdamas Var-
šuvoje patvirtino JAV prezidentas
Barack Obama, Lenkijos teritorijoje
numatoma įkurti specialų nedidelį
oro pajėgų padalinį, kuris mokytų
lenkų pilotus pilotuoti naikintuvus
F-16 ir transportinius lėktuvus C-130.
Lenkija, kuri yra NATO narė nuo
1999 m., jau seniai siekia amerikiečių
pajėgų dislokavimo šalyje, kad būtų
sukurta atsvara atkakliems Rusijos

siekiams Vidurio ir Rytų Europoje.
JAV kariai Lenkijoje aptarnauja
amerikiečių priešlėktuvinės gyny-
bos kompleksą ,,Patriot”, taip prisi-
dėdami prie lenkų oro pajėgų moder-
nizavimo.

NATO kviečia ir Rusiją dalyvau-
ti šiame projekte, kuris turėtų ap-
saugoti Europą nuo mažo ir viduti-
nio nuotolio balistinių raketų puoli-
mų iš tokių šalių kaip Iranas. JAV,
kaip ir Lenkija, siekia ,,perkrauti”
gana vėsius dabartinius santykius su
Rusija, tačiau Šaltojo karo laikų prie-
šininkės iki šiol nesutaria dėl tokių
klausimų kaip NATO plėtra, kurią
aktyviai palaiko Varšuva, ir priešra-
ketinė gynyba.
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Jos perkeičiančioji malonė

Švč. M. Marija ir Jėzaus moki-
niai Šventosios Dvasios troško,
Jos laukė, ir Ji išsiliejo ant jų

tarsi Viktorijos krioklio vandenys.
Jų ūžesys pasiekė ir net tų Jeruzalės
miestelėnų ausis, kurių širdys buvo
aptukusios ir apkurtusios. Kai kurie
iš jų, matydami apaštalus, įvairiomis
kalbomis skelbiančius Dievo darbus,
užuot pripažinę Jo visagališkumą
kreivomis lūpomis šaipėsi: „Jie
prisigėrę jauno vyno” (Apd 2, 13).    

Apaštalai ne nuo svaigalų atrodė
apsvaigę, bet nuo paragauto dieviškų
Velykų pokylio vyno, kuriame nėra
nė vienos alkoholio molekulės, nes,
kas egzistuoja anapusybėje, viskas
pripildyta transcendentiniu nemaru-
mu. Taigi, kai žmogų apsvaigina
Šventoji Dvasia, tada iš jo burnos ne
alkoholio tvaikas sklinda, bet jo
širdis ir lūpos byloja naują gyvenimo
patirtį bei kokybę.

Vienas krikščionis liudijo: „Skri-
dau lėktuvu. Keliaudamas skaičiau
knygos apie Šventąją Dvasią pasku-
tinį skyrių. Staiga Dvasia tarsi iš-
žengė iš knygos puslapio ir įžengė į
mano kūną. Man iš akių ėmė plūsti
ašaros. Pradėjau melstis. Mane apė-
mė Galybė, daug didesnė nei aš.”    

Nebūtina tik skrendant lėktuvu
(tarsi savaime būtume arčiau dan-
gaus) medituoti apie Dievo Dvasią,
idant Ji mus patrauktų prie savęs ir
užvaldytų. Ji savo stipriausią malo-
nių vėją mums pučia tada, kai mato,
jog mes jau esame subrendę priimti
dangiškuosius dalykus (Jn 3, 12) ir
jais tinkamai pasinaudoti. 

Šv. Antanas Paduvietis (jo gimi-
mo dangui diena – 1231 m. birželio 13-
oji), sulaukęs 23 metų, gavo teologijos
bei kanonų teisės magistro laipsnius,
o 1220 metais buvo įšventintas ku-
nigu. Kai iš Maroko į Koimbrą (Por-
tugalija) buvo parvežti dėl Kristaus
nukankintų penkių brolių pran-
ciškonų kūnai, tada šv. Antanas, apie
tai sužinojęs, užsidegė troškimu nu-
skinti kankinystės vainiko rožę. To
laikmečio kronikoje yra užrašyti jo
žodžiai: „O, kad Aukščiausiasis mane
apdovanotų kankinio vainiku!.. O,
kad aš galėčiau atsiskirti su šiuo
pasauliu tokia palaiminta mirtimi!..”

1220 metais vyresnieji pranciš-
konų broliai Antaną išsiuntė į Ma-
roko misijas, ir buvo manoma, kad
jis iš jų jau nebegrįš namo. Vis dėlto
jam nebuvo lemta mirti Afrikoje, nes
Dievo Apvaizda leido maliarijos
karštine susirgti kelionėje.  

Nors šv. Antanas šį pasaulį pa-
liko sulaukęs vos 36 metų, tačiau vi-
sas jo gyvenimas – nuolatinė malda,
pasiaukojantys labdaros darbai, už-

degantis klausytojus Dievo žodžio
skelbimas, nuoširdžios atgailos prak-
tika, ant kurios buvo mūrijamos nuo-
dėmės neįveikiamos šventumo sie-
nos, liudija, kad jis yra vienas ryš-
kiausiai skambančių akordų visuo-
tinėje Kristaus meilės simfonijoje.

Šv. Tomo Akviniečio žodžiai,
bylojantys apie Šventosios Dvasios
nuolatinį augimą, tinka ne tik šv.
Antanui Paduviečiui, bet ir mums:
„Kaskart, kai didėja dorybė ar auga-
ma malone, vyksta neregimasis Dva-
sios atsiuntimas (...); kai žmogus
pradeda naują veiklą ar įžengia į
naują malonės būklę: pavyzdžiui (...),
kai meilės kaitros pastūmėtas rizi-
kuoja būti nukankintas ar atsižada
savo turtų, ar ryžtasi kokiems ki-
tiems sunkiems ir atsakingiems da-
lykams.” 

Vis dėlto kaip iki Sekminių mei-
lės protrūkio apaštalai mokėsi iš
mūsų Motinos Marijos ištvermingos
maldos, kantrybės laukime ir tyru-
mo puoselėjimo širdyje, taip ir mes
tik tada būsime iš aukščiau paliesti
mūsų būtį kaskart perkeičiančios bei
stiprinančios  Šventosios Dvasios ga-
lybės, kai pirmiausia leisime Jos
malonei mus apvalyti nuo bet kokio
savimeiliško jusliškumo, trukdančio
dykai semtis ir iki soties gerti gyvojo
vandens. 

Šv. Bazilijus Didysis rašė: „Nu-
sivalius purvus, kuriais buvome su-
sitepę per nuodėmę, ir susigrąžinus
prigimtinį grožį, tarsi nuvalius pa-
veikslą ir taip atkūrus pirminį jo pa-
vidalą, pagaliau tampa įmanu prisi-
artinti prie Parakleto (...). Kūniškojo
žmogaus protas nėra išlavintas kon-
templiuoti, toks žmogus savo protą
prasmegdina kūniškų minčių pelkė-
je ir nebegali pakelti akių į dvasinę
tiesos šviesą. Todėl pasaulis, tai yra
gyvenimas, dar labiau negauna Dva-
sios malonės, nei ligota akis nesu-
gauna saulės šviesos.”

Šventoji Dvasia, Tu esi Švenčiau-
siosios Trejybės Asmuo, turinti die-
viškos prigimties pilnatvę, kuri taip
pat priklauso ir Tėvui, ir Sūnui.
Ateik į mūsų širdis ir gyvenimus!
Savo meilės kaitra sudegink mūsų
nuodėmių liekanas ir sutraukyk vi-
sas slaptų ambicijų grandines, įkali-
nusias mūsų tikrąją laisvę. Viešpa-
ties Dvasia, taip apsvaigink mūsų
protus ir širdis, kad mes trokštume
Trejybę, save bei artimą, esančius
Joje, labiau pažinti bei mylėti negu šį
praeinantį pasaulį.”

Bernardinai.lt

Kun. Vytenis Vaškelis, SJ – Kau-
no arkivyskupijos ekonomas, Kauno
Šv. Antano Paduviečio parapijos kle-
bonas.

KUN. VYTENIS VAŠKELIS

ŠVENTADIENIS
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Didžiomis asmenybėmis man
tapo vysk. Motiejus Valančius, vysk.
Pranciškus P. Būčys ir prel. Mykolas
Krupavičius. Valančiaus darbai –
pamokslai, knygos – skaidrino, mokė
ir gaivino tautą. Jis blaivino ją
važinėdamas po parapijas, kvies-
damas kunigus ir žmones žengti
blaivybės keliu. Tauta reikšmingai
pakrypo į šį kelią. Krašte buvo degi-
namos kaimo ir dvarų karčiamos. 

Vysk. Būčys buvo mokslo sklei-
dėjas, Lietuvos katalikų universiteto
kūrimo entuziastas, LKMA ideolo-
gas, spaudos bičiulis, socialinių
problemų sprendėjas. M. Krupavi-
čiaus iškalbumas buvo įtikinantis.
Jo sistemiškai kuriama Žemės ūkio
reforma leido Lietuvoje atsiskleisti
ūkininkų tautai. Tebesu atviras jų
idėjoms, vertinu jų logišką, drasią ir
iškilią tarnybą Bažnyčiai ir tautai. 

Giliai veikia Adelė Dirsytė, ,,Ma-
rija, gelbėk mus” autorė. Jau prieš
sovietinį ištrėmimą būdama dvasi-
nio ugdymo vadovė, ja išlieka ir ne-
žmoniškomis Sibiro sąlygomis. Ji tie-
siog kvėpavo gyvu tikėjimu, mylėjo,
mokė ir stiprino kitas kalines. Esu
įsitikinęs, kad jai kelias į paskelbimo
šventąja su laiku bus atvertas. Tada
tauta dar labiau pajus jos malonių
gausą. 

Nors ir skirtingai nuo herojų,
reikšmingą įtaką man turėjo bičiu-
liais tapę draugai. Skirtinguose
gyvenimo etapuose jų buvo daug. Ne-
minėsiu vaikystėje buvusių draugų,
nes jų įtaka, man atrodo, nebuvo
didelė. Gimnazijos metais suartėjau
su Gediminu Byla(ičiu), Ignu Navic-
ku, Petru Kisieliumi, Vladu Bardzi-
lausku, kitais. Universiteto studijų
metu tarp artimų draugų šalia anks-
čiau minėtų prisijungė Vytautas
Majauskas, Zenonas Prūsas, Zigmas
Smilga, kiek vėliau – Romualdas
Kriaučiūnas, Petras Žemaitis. Nemi-
niu merginų ir ponių – jų buvo gal
žymiai daugiau negu vyrų. Minėtųjų
draugiškumą ir pagalbą vertinu
aukštu pažymiu. Jie paįvairino ma-
no gyvenimą suteikdami daug
džiaugsmo ir laimės pojūčių. Jie
stiprino mane, kai jaučiausi vienas
ir vienišas, kai gulėjau ligos patale. 

• • •
Išklausęs vieną dviejų valandų

prof. Prano Dovydaičio paskaitą
Miroslave 1932 metų pavasarininkų
šventėje, savo ateities viziją pradėjau

sieti su mintimis tapti daktaru, gal ir
profesoriumi. Troškau daug žinoti,
troškau suvokti žmogaus proto galią,
jo būtį ir paskirtį. Gimė troškimas
išmokti kalbėti, kaip jis kalbėjo.
Nors laikai buvo sunkūs ir paskatos
mažos, žengiau tuo keliu – tapau pro-
fesoriumi. Mane stebino popiežius
Pijus XII – jo vidiniai darbai ir encik-
likomis reformuojama Katalikų
Bažnyčia sunkiais Antrojo pasau-
linio karo metais. 

Į širdį bėriau jo išmintingus žo-
džius Sorbonos universiteto studen-
tams ir vadovybei, pasakytus gražia
prancūzų kalba šventaisiais 1950
metais Šv. Petro bazilikoje. Manyje
įkvėpė norą filosofuoti dr. Antanas
Maceina savo iškiliomis mintimis ir
bandymais nuspėti Lietuvos, Euro-
pos ir žmonijos ateitį. Jis kalbėjo,
sakyčiau, poetine kalba. Žavėjo mane
kun. Stasio Ylos degantis idealizmas,
jo rūpesčiai kiekvienu jo aplinkoje
atsiradusiu asmeniu, ypatingai vai-
kais ir jaunimu. Mane stebinančio-
mis asmenybėmis tapo filosofai: do-
centas, vėliau prof. Antanas Macei-
na, kurio paskaitas išklausiau Kau-
ne, ir prof. Romano Guardini – Miun-
chene. Jų mintys strigo giliai į mano
sąmonės gelmes. Jos skatino mane
žvelgti giliau į žmogaus esmę, ban-

dyti spręsti žmonių ir tautų dilemas
XX a. kontekste. 

Sunku nepaminėti prof. Vytauto
Landsbergio, nes jis yra išskirtinis
XX a. tautos didvyris. Landsbergis
heroiškai sprendė Lietuvos ateitį kri-
tiškame laisvės priešaušryje ir pir-
maisiais Nepriklausomybės metais,
Vilniuje dar teberiaumojant rusų
tankams. Jis nepabūgo galimų sovie-
tinės meškos smūgių. Kitos iškilios
asmenybės kaip dr. Adolfas Damušis,
kun. Arvydas Žygas, dr. Petras Kisie-
lius taip pat pasipuošė pluoštais
reikšmingų darbų ir pasiekimų jau-
nimo ugdymo ir visos tautos labui.
Jų mintys, lūkesčiai ir entuziazmas
lietuvybės darbams dažnai stebinda-
vo mane. Jie tapo mano herojais. 

Tokios asmenybės mane tiesiog
vertė sutikti sunkioms ir sudėtin-
goms pareigoms (būti SAS CV pirmi-
ninku, Kęstučio korp. pirmininku,
ASS CV pirmininku, AF vadu,
ALRKF pirmininku, LKMA Detroit
židinio steigėju ir pirmininku, ,,Pax
Romana” vykd. komiteto nariu, Dai-
navos direktorių tarybos nariu). 

Bus daugiau.

Regina ir  Justinas Pikūnai su Rasa.



Gydytojas įvertina ne vien medici -
nines problemas, bet esant ypač sun -
kiai ar nepagydomai ligai stengia-
masi įvertinti paciento emocinę ir
dvasinę būseną, taip jį nukreipiant,
jei yra reikalas, pas psichologą, kape-
lioną ar kitus specialistus, priklauso-
mai nuo poreikių. Kapelionas šiuo
atveju glaudžiai bendradarbiauja su
visu medicininiu personalu, daly-
vauja tarpdisciplinariniuose susiti-
ki muose, kur aptariama paciento
būk lė, kad iš karto galėtų įsiterpti į
pa ciento gydymą.

– Mirties ir mirimo tema šian-
dien yra viena iš didžiųjų mūsų
kultūros tabu. Nenorime apie tai
kalbėti, tad neretai artimieji prie
mirštančiojo pasijunta visiškai
bejėgiai, nežinantys kaip elgtis.
Ką apskritai turėtume visi žinoti
apie mirtį, žvelgiant iš emocinio
taško?

– Ko reikia mirštančiajam, ko
reikia šalia esančiam? Dažnai šeimos

nariai vengia kalbėti. Vengia kalbėti
apie mirtį, bet svarbiausia – vengia
kalbėti apie savo jausmus, išgyveni-
mus. Tačiau kada mes suartėjame?
Jei mylime, kalbame apie savo jaus-
mus, ir taip tampame artimi. Kai
skauda abiem kartu – turime taip pat
ir kalbėti. Kalbant bendras skausmas
ir išgyvenimai suartina, ir taip nusi-
ima didžiulė slėpimo, apsimetinėji-
mo našta. Mes turime būti kartu ir
džiaugsme, ir skausme – tai mūsų
pri gimtis.

Mirštantysis dažniausiai nori
šnekėti apie mirtį, savo baimes,
egzistencinius klausimus: kas dabar?
Kas po to? Mirštantysis dažnai jau-
čiasi vienišas. Kai jis/ji pasiruošę
kalbėti, kalbėkitės. Tai visai nebaisu.
Mes visi esame tame pačiame kelyje.
Per šį bendravimą galima labai daug
ko išmokti, nes ne mes vedame, mus
veda išeinantys.

Susirašinėjo 
Saulena Žiugž dai tė

Bernardinai.lt
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DAntŲ GYDYtOjAi

N. Aušrienė: „Ligonių sielovados
esmė – suteikti dvasinę 

ir emocinę pagalbą”

Siūlome pokalbį apie Lietuvoje
kol kas dar gana naują praktiką
– pasauliečių kapelionų tarnys-

tę ligoninėse. Autorė Nora Aušrienė
šiuo metu gyvena JAV, kur baigė Či-
kagos Liuteronų teologijos mokyklą
(Luthe ran School of  Theology) bei
kapelionystės rezidentūrą Rush Uni-
ver sity ligoninėje Čikagoje. Ji jau 7
me tus dirba kapelione Weiss Memo-
rial ligoninėje Čikagoje. Lankydama-
si Lietuvoje Nora skaitė paskaitų cik-
lą kapelionystės tema LCC tarptauti -
nia me universitete Klaipėdoje. Ta
pro ga autorė sutiko pasikalbėti su
Bernardinai.lt.

– Kokia yra dvasinio palydėji-
mo arba kapelionystės praktika
JAV bei kitose jums pažįstamose
šalyse? Koks čia pasauliečių vaid-
muo, juk jie negali teikti sakra-
mentų?

– Sielovadininkas, kapelionas
nebūtinai turi būti ordinuotas as -
muo, t. y. įšventintas dvasiškis. Šiuo
atveju kalbu apie profesionalią sielo-
vadą, o ne savanorius. Būsimam pro-
fesionaliam kapelionui keliami kito -
kie reikalavimai. Sielovadininkas ga -
li būti bet kurios religijos asmuo, įgi-
jęs teologijos magistro laipsnį (semi-
narijoje, rečiau – universitete). Ta -
čiau teologijos laipsnio neužtenka.
Didžiosios Amerikos ligoninės, ku -
rios turi CPE programas (Clinical
Pastoral training – Klinikinės sielo-
vados mokymai), norintiems tapti
profesionaliu kapelionu, siūlo dviejų
lygių rezidentūros mokymo progra-
mas. Pirmasis lygis (taip ir vadinasi:
CPE level I) yra 3 mėnesių programa,
ir ji yra privaloma visų seminarijų
studentams, besirengiantiems tapti
įšventintais dvasininkais ir darbui
parapijose.

Taip pat ir studentai, kurie nori
tapti kapelionais, vėlgi pabrėžiu –
ordi nacija nėra būtina – irgi pir-
miausia turi išklausyti šį pirmojo ly-
gio kursą. Jei studentas nusprendžia
to liau mokytis kapelionystės, jis
tęsia antrojo lygio studijas ligoninė-
je, rezidentams skirtoje programoje –
CPE LEVEL II. Programa trunka 4
tri mestrus – visus metus.

Ši programa labai įtempta, ją
būtų galima palyginti su gydytoju
rezidentūra, kai darbo diena drauge
su naktiniais budėjimais išsiplečia
iki 30 valandų. Mokymas susideda iš
klinikinio darbo su ligoniais ir teori -
nėmis žiniomis bei įtempto darbo su
prižiūrėtoju ir studentų grupe, kurią
sudaro nuo 4 iki 7 asmenų.

Kapelionystės esmė – suteikti
dvasinę ir emocinę pagalbą krizę pa -
tiriantiems žmonėms: sergantiems,
mirštantiems, gedintiems, nusivylu -
siems. 

Kapelionas gali būti bet kurios
konfesijos ar religijos asmuo, sutei -
kiantis dvasinę pagalbą bet kurios
konfesijos ar religijos asmeniui. Ši
praktika – konfesiškai būti neutra -
liam – yra vienas iš pagrindinių ka -
pelionystės mokymų: kapelionas su -
tinka pacientą ir suteikia jam para -
mą pagal jo dvasinius, emocinius,
psichologinius poreikius, nepiršda -

mas savo religinių įsitikinimų. Jei
pacientas yra kitos religijos ar konfe-
sijos nei kapelionas ir nori kalbėtis
ar gauti sakramentus iš savo religijos
dvasininko, kapelionas visuomet pa -
si rūpins jį iškviesti ir atsižvelgs į
asmens pageidavimus.

Taip atsakau į klausimą, kodėl
ka pelionas nebūtinai turi būti ordi -
nuotas asmuo. Jei pažvelgtume į ka-
peliono tarnystės apimtį, darbų įvai -
rovę, atliekamą ligoninėje su pacien-
tais, jų šeimų nariais, medicinos dar-
buotojais, matytume, kad sak ramen-
tų teikimas sudaro tik penktadalį
šios tarnystės žmogui. Didžiau sia
tarnystės dalis skirta įvairių kri zių –
dvasinių ir emocinių – įveikimui:
gedulo tarnystė, buvimo kartu tar -
nystė, pagalba priimant gydymo ar
paliatyvinės slaugos sprendimus,
glaudus darbas su medicinos darbuo-
tojais. Taip pat diskusijos su ligonio
šeima, etikos klausimų spren dimas,
paramos grupių sudarymas, jų vedi-
mas ir įvairi kita tarnystė.

– Savo paskaitose kalbate apie
gedėjimą, dvasines krizes, rizikos
atvejus. Ar galėtumėte trumpai
pristatyti šią tematiką? Koks čia
kapeliono ar sielovados darbuoto-
jo vaidmuo?

– Nenorėčiau labai išsiplėsti, nes
kiekvieną iš šių temų nėra labai
paprasta aptarti keliais žodžiais.
Apie gedėjimą. Žmogus gedi dėl bet
kurios netekties – ar tai būtų mylimo
žmogaus mirtis, ar sunki liga, skyry-
bos, namų, šalies, darbo netekimas.
Patyręs netektį žmogus išgyvena ge -
dėjimą – šoką, baimės, kaltės jausmą,
pyktį, depresiją ir galiausiai ateina
susitaikymas. Reikia leisti sau gedė -
ti, neslopinti jausmų. Leidžiant sau
šnekėti, verkti, atveriami jausmai, ir
jie giliai išgyvenami. Leidžiant sau
išjausti – paleisti jausmus tokius, ko -
kie jie yra, siela natūraliai gyja. Pas -
kaitose kalbėjau apie tai, ką turėtų
žinoti sielovadininkas, slaugytojas,
šalia esantis artimas žmogus ir pats
gedėtojas apie paramą, būdus, kaip
palengvinti kančią ir pagelbėti išgy -
venti gedulą, skirtingas gedulo for-
mas, ypač sudėtingą gedulą: patyrus
vaiko netektį, savižudybę, staigią
mirtį, kelias netektis iškart.

Kiekvieno žmogaus netektis yra
unikali, todėl nėra griežtų taisyklių,
kaip kas turėtų gedėti ir kiek laiko
tai turi užtrukti. Gedinčiajam nerei-
kia patarimų, jam reikia buvimo
šalia, empatijos ir nuoširdžios atjau-
tos.

Žmogus, esantis dvasinėje krizė-
je, šiuo atveju kalbėjau apie pacien-
tus ligoninėje, paprastai atvirai ne-
pa sako apie savo dvasinius porei-
kius. Todėl sielovadininkui svarbu
žinoti, kaip atpažinti dvasiškai pa-
lūžusius žmones, kažkada turėjusius
tikėjimą ir dėl kažkokių priežasčių jo
netekusius. Tokie pacientai, būdami
dvasi nė je krizėje (dažnai ši krizė yra
de presijos priežastis), lėčiau gyja ir
jų mirtingumas didesnis.

Šiuo metu Amerikos medicinoje
ypatingai pabrėžiama, kad į pacientą
reikia žiūrėti visuminiu požiūriu.

SVEIKATA

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
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Naujas�PL�redaktorius�tiki,�
jog�lietuviai�pasaulyje�–�lyg�nearti�dirvonai

Prieš keletą dienų Amerikoje
gyvenančius žurnalo ,,Pasau-
lio lietuvis” skaitytojus pasie-

kė naujas balandžio mėnesio nume-
ris. Jame pirmą kartą į žurnalo skai-
tytojus kreipėsi naujasis jo redakto-
rius, London mieste, Jungtinėje Ka-
ralystėje (JK), gyvenantis Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS)
pirmininkas Kęstas Pikūnas. Prie
žurnalo, leidžiamo nuo 1963 metų,
vairo stojo jaunas, sumanymų ir pa-
tirties nestokojantis žmogus, kuris
tiki Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės (PLB), o tuo pačiu – ir paties žur-
nalo ateitimi. Jo planuose – ne tik
,,Pasaulio lietuvio” atgaivinimas, bet
ir noras keisti požiūrį į globalią Lie-
tuvą ir pradėti dialogą tarp Lietuvos
ir išvykusiųjų. 

Gimęs ir užaugęs Panevėžyje,
2000 metais K. Pikūnas išvyko į JK
mokytis. Gyvendamas JK, ilgą laiką
nieko bendro su lietuvybe neturėjo,
bet, laikui bėgant, vėl sugrįžo prie
lietuviškos veiklos, kuri, pasak K.
Pikūno, yra ,,dalis savęs įgyvendini-
mo, suvokimas, ką iš tiesų galiu
padaryti, sukurti”.

Neseniai Vytauto Didžiojo uni-
versitete, Lietuvių išeivijos institute,
įvyko susitikimas su naujuoju „Pa-
saulio lietuvio” redaktoriumi. Jo me-
tu kalbėta apie pasaulio lietuvijos
kaitą – jos nūdieną ir ateities vaiz-
duotę, mėginta provokuoti, klau-
siant, kokia misija laukia naujosios
žurnalo redakcijos. Be K. Pikūno
pokalbyje dalyvavo ir jam vadovavo
Instituto darbuotojai Mykolas Drun-
ga ir Egidijus Aleksandravičius.

M. Drunga: Kai kūrėsi žurnalas
ir PLJS, Lietuva buvo okupuota, tarp
pasaulio lietuvių ir Lietuvos stūksojo
geležinė uždanga. Todėl dabar turbūt
reikšmingiausia yra tai, kad Lietuva
yra pasaulio valstybė, ir išeivija jau
nėra tremtiniai. Yra tokia mokykla,
kuri sako, kad organizacijos ir lei-
diniai negali būti dirbtinai tęsiami.
Kaip ,,Pasaulio lietuvis” atspindės tą
radikalų pokytį, kai Lietuva jau nėra
okupuota, o jos išeiviai turi visai
kitokias sąsajas su savo tėvų karštu,
nei turėjo, pvz., prieš 30 metų? Juk
nėra jokių politinių užduočių?

K. Pikūnas: Dabar yra laikas,
kai viskas tik prasideda. ,,Pasaulio
lietuvis” leidžiamas nuo 1963 metų,
PLJS susikūrė 1966 metais. Manau,

kad, nepaisant, jog tos šaknys ir yra
gilios, dabar yra ta naujoji pradžia,
kuri apibūdina visą išeiviją ir paro-
do, kad ta kaita reikalinga. Nors tai –
savaime suvokiamas dalykas, bet
apie tai nedaug kas šneka. Reikia
keisti požiūrį į globalią Lietuvą
plačiąja prasme ir pradėti dialogą
tarp Lietuvos ir išvykusių. Ir kurti
,,praktišką” globalią Lietuvą. Kokia
ji bus, priklausys nuo to, kiek žmo-
nių į tą kūrimą įsitrauks, kaip mes
aiškiai sugebėsime pristatyti savo
tikslus ir viziją ir kiek būsime stip-
rūs ir turėsime kantrybės.

PLB po 1991 metų, kai Lietuva
atgavo nepriklausomybę, nesugebėjo
tinkamai prisitaikyti prie pokyčių ir
tai, mano nuomone, atitolino lietu-
vius užsienyje nuo lietuvių Lietu-
voje. Todėl norime apjungti tą ben-
druomenę plačiau, kad įtikintume,
jog tas lietuvis, piešiamas Lietuvos
žiniasklaidos, nėra kitoks, kad Lie-
tuva čia ir ten yra vienoda. Mūsų
[,,Pasaulio lietuvio” – D. C.] tikslas –
supažindinti su tuo lietuviu ir kurti
išliekamąją vertę ir dialogą.

Mano istorija su ,,Pasaulio lietu-
viu” prasidėjo praeitą vasarą, kai vy-
ko PLB pirmininkų suvažiavimas.
Tame suvažiavime vienas iš svarsty-
tų klausimų ir buvo ,,Pasaulio lietu-
vio” ateitis. Prisipažinsiu, apie žur-
nalą buvau girdėjęs, buvau į rankas
paėmęs, bet į jį neįsigilinęs. Kodėl su-
tikau būti naujuoju redaktoriumi?
Pats dirbau spaudoje 5–6 metus Lon-
done, be to, buvo įdomu pabandyti.
Pirmas numeris jau išėjo – prisvilęs
žingsnis su gramatinėmis klaidomis,
bet tai parodo, kad tobulėti ir paro-
dyti, koks jis gali būti, dar yra vietos. 

E. Aleksandravičius: Kaip jauti

DALIA CIDZIKAITĖ

paskutinio 20-mečio ,,Pasaulio lietu-
vio” istoriją? Nes, žiūrint iš šalies,
redagavimas nuolat trūkčiojo ir, re-
gis, ne todėl, kad redaktoriams trūko
profesinio pasiruošimo, bet kad buvo
prasmės stygiaus priepuoliai. Kad
galbūt iš tikrųjų laisvės sąlyga yra
tokia – gal nebereikia, nėra prasmės
dabartinių komunikacijų sąlygomis
leisti leidinį? Ankstesniems, geleži-
nės uždangos atskirties lietuviams
,,Pasaulio lietuvis” buvo susižinoji-
mo priemonė, o dabar tas susižinoji-
mas vyksta per Lietuvą, didžioji dalis
medžiagos atiteka iš Lietuvos. Ar iš-
kilo tokie klausimai?

M. D.: Jei [žurnalas] prarado
prasmę, galima surasti kitą prasmę.
Išeivijoje jau nereikia išlaikyti lietu-
vybės, nesugadintos komunizmo ba-
cilos. Nereikia versti jaunosios kar-
tos žūtbūt išlaikyti lietuvių kalbą,
kad ši nesunyktų Lietuvoje. Dabar
pasaulis yra besikeičiants, visi apie
viską žino, neliko juoda-balta, raudo-
na-balta dichotomijos. Nauja misija
būtų ,,Trys milijonai” [JK lietuvius
jungiantis tinklalapis www.trysmili-
jonai.lt – D.C.]? Kaip ta patirtis
padės?

K. P.: ,,Trys milijonai” yra sve-
tainė, sukurta iš idėjos, nostalgijos
Lietuvai. Ji augo ir augo ir išaugo į
didelį tinklalapį, kuris įgijo didesnį
pagreitį, kokio net nesitikėjome. Tai
– visuomeninė veikla. Kodėl aš tai
darau, koks tikslas? Atrodo, tą tikslą
tu žinai ir, jei kas paklaustų, atsaky-
tum – skatinti lietuvybę ar kurti
lietuvišką šeimą. Bet iš tikrųjų vienu
sakiniu, koks tas kasdieninis tikslas,
iki šiol negaliu nusakyti, nes jis nuo-

lat keičiasi, kadangi lietuviai pasau-
lyje yra lyg nearti dirvonai. Ir kai
pradedi dirbti, pamatai, kiek daug
galima padaryti. Sudėtingiausias
dalykas yra surasti pusiausvyrą tarp
visuomeninės veiklos ir saviveiklos.
Kaip galima save vėl ir vėl kiekvieną
dieną atrasti. Tai amžinas ir įdomus
klausimas.

E. A.: Kai mąstome praeitį, vis-
kas gana aišku. Pirmosios išeivijos
bangos buvo iš esmės socializuoti, or-
ganizuoti žmonės, jiems buvo aišku,
ką reiškia savanoriškas, visuomeni-
nis darbas. Su posovietiniais žmonė-
mis yra kitaip. Jų organizuotų yra
vos keli šimtai. Todėl žiniasklaida
susiduria su kitokia auditorija, ku-
rių didelė dalis yra jauni žmonės, ku-
rie gimė Lietuvoje, apie kurią mažai
žinome. Kaip įsivaizduoti tą auditori-
ją, kuri galėtų skaityti ,,Pasaulio
lietuvį”?

K. P.: ,,Ar reikia leisti žurnalą,
kas jį skaitys?” – visiems buvo iškilęs
tas pats klausimas. Ar jo skaitytojais
bus tie patys prenumeratoriai, nes
žurnalas iki šiol jiems ir buvo skir-
tas. Iki šiol jį prenumeravo JAV,
Kanada, Australija, o naujosios emi-
gracijos šalys – Anglija, Švedija ir kt.
– net nežino, kas ,,Pasaulio lietuvis”
yra. Mano tikslas buvo žurnalą
pakeisti, jį padaryti aktualesnį, kad
jis atspindėtų mūsų dabartinį gyve-
nimą. Kad jis būtų ten [tose užsienio
bendruomenėse – D. C.] rašomas.
Vienas iš veiklos tikslų – kurti lietu-
višką bendruomenę, duoti žmonėms
daryti tai, ką jiems patinka daryti.

Bandome sukurti kažkokią prie-
monę, kad gyvenantys čia ir ten ga-
lėtų susitikti. Vienas iš tikslų – kad
žurnalas būtų prieinamas tokiose
vietose kaip oro uostai, kavinės ir
restoranai, kad žmonės galėtų paimti
jį į rankas. Todėl jis turi būti popieri-
nis, o ne internetinis. Laikausi nuo-
monės, kad, norėdamas daugiau
sužinoti, turi skirti daugiau laiko.
Internetas tarnauja ne tam. Manau,
jog kol kas tokio žurnalo Lietuvoje
nėra. 

E. A.: Kiek ,,Pasaulio lietuvio”
redakcijos vaizduotėje yra siekio
informuoti, o kiek uždavinys susijęs
su intelektualine misija? 

K. P.: Redaktoriaus tikslas yra
nukreipti savo darbą į lietuvius
atskirose šalyse, kita pusė – straips-
niai ir ta intelektualesnė pusė. Vie-
nas iš tikslų – pačiam suvokti, su-
prasti skirtingą pasaulio lietuvių
veiklą, žmones. Suvokti, kas yra glo-
bali lietuva (mažosiomis raidėmis), o
ne strategija. Visi nori to paties
dalyko – visi nori bendrauti, visi nori
būti suprasti, nes žinome, kad tai ga-
lima padaryti labai sudėtingai – ku-
riant komisiją, kurią prižiūri dar
viena komisija ir panašiai. 

Aš tikiu PLB, tikiu atgimimu.
Dabar yra metas, kad būtų rytojus.
Žurnalo turinys turi būti geresnis,
jis turi būti storesnis. Yra daug spal-
vų, kurias turime surinkti, kurios
parodys to lietuvio spalvas. Iššūkių
dar yra labai daug.

Parengta pagal http://live.tvdu.lt

Naujo žurnalo ,,Pasaulio lietuvis“ viršelis.Kęstas Pikūnas.

Diskusijos su Ilja Laursu metu LR ambasadoje Londone, JK.                                                                 Nuotr. iš asmeninio K. Pikūno albumo.
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Lietuva – „Europos savaitės” centre

Trėmimams iš okupuotos Lietuvos ir Biržų – 70

Hamburgo Lietuvių Bendruome -
nės pastangomis, remiant Lietuvos
Respublikos garbės konsului H. F.
Saure, jau tre čius metus iš eilės
Lietuva prista toma populiariame
Hamburgo ren ginyje „Europos sa-
vaitė”. Tai, kad Lie tuva – geografinis
Europos centras, liudijo mūsų šalies
stendo vieta pačioje prekybos centro
„Europa Passage” širdyje gegužės
9–14 dieno mis. Kartu su Latvija ir
Estija ji pui kiai parodė Pabaltijo val-
stybių solidarumą, panašumus bei

skirtumus.
Organizuojant renginį taip pat

su laukta dėmesio ir paramos iš Bal -
tijos turizmo centro. Hamburgo LB
pirmininkės Oksanos Salomatinos
didžiulių pastangų dėka bei talki-
nant būriui savanorių, prekybos cen-
tro lankytojai galėjo išsamiai susi-
pažinti su Lietuvos kaimo turizmu,
sanatorijomis, ga limybėmis aplan-
kyti mūsų miestus ir miestelius ir
net lietuviška mada. Di džiulis šūsnis
leidinių, išsamiai in for muojančių
bei žadinančių smalsumą domėtis
mūsų šalimi, traukė įvairių tautybių

ANDRIUS ČEPONIS

Birželio 14 dieną Lietuvos isto-
rijoje liūdnas jubiliejus – prieš
70 metų pradėti pirmieji ma-

siniai trėmimai iš Lietuvos. 1940 m.
okupavusi Lie tuvą, raudonoji val-
džia suėmė nema žai buvusių val-
dininkų, politikų, eili nių Lietuvos
gyventojų. Vien iki me tų pabaigos
dabar tyrinėtojai pri skaičiuoja iki
3,000 suimtųjų.

Po metų 1941 m. birželio 14–18
dienomis įvykdytas pirmas masinis
tremtinių ir kalinių išvežimas į įvai -
rias Tarybų Sąjungos vietas – Novo -
sibirsko, Tomsko sritis, Altajaus
kraš tą, Jakutiją, Komiją, Kazachs ta -

ną. Tada iš Lietuvos iškeliavo 11 eše -
lonų su tremtiniais ir 4 ešelonai su
suimtaisiais. Bendras išvežtųjų trem-
tinių, kalinių, represuotų skaičius
siekia apie 18,000 žmonių.

Biržų kraštas nebuvo jokia išim -
tis. 1993 m. išleistoje knygoje „1941–
1952 metų Lietuvos tremtiniai’’ gali-
ma rasti jau beveik pustrečio šimto
ištremtųjų iš Biržų pavardžių. Per
beveik 20 metų tie sąrašai buvo pildo-
mi, tikslinami. Aišku, apskritai iš
Bir žų į Sibiro golgotas iškeliavo dau-
giau žmonių, nes nemažai žmonių
buvo suimta, kalinta ir jie tuos kraš-
tus pasiekė jau kaip kaliniai.

Kas gi buvo tie pirmieji biržie -
čiai tremtiniai? Tai mokytojai, pra-

ANTANAS SEIBUTIS dinių mokyklų vedėjai, mokyklų
inspektoriai, šauliai, šaulių būrių
vadai, ūkininkai, valstybės pareigū-
nai kaip 1936 m. Seimo pirmininkas
ir valstybės kontrolierius Konstan -
tinas Šakenis, Biržų visuomenės vei -
kėjai, prekybininkai, verslininkai.
Kaip matyti iš tremtinių sąrašų, daž-
nai būdavo suimama visa šeima,
vyrą išsiųsdavo kalėti į lagerį,
žmonos su vaikais laukdavo trem-
tinių dalia.

Galima skaičiuoti ištisas biržie -
čių šeimas, ištremtas prieš 70 metų –
Andrėjauskai, Astrauskai, Balbie -
riai, Bekeriai, Čerbulėnai, Dankba -
rai, Dargiai, Dirginčiai, Fridmanai,
Gendleriai, Ignašiūnai, Kiseliai, Lip -

šicai, Namajūnai, Paulauskai, Povi -
lioniai, Rakšniai, Steponavičiai, Ša -
keniai, Uogintai, Vanagai, Vidzic kai,
Žukai.

Dar vienas išskirtinis 1941 metų
birželio trėmimų bruožas – į tremtį
buvo išsiųsta daug mokytojų, jų šei-
mos narių. Okupantų logika buvo to-
kia – mokytojai juk moko meilės savo
kraštui, savo gimtinei, savo tautai,
savo praeičiai, tad tokius tik į Sibirą!

Pirmųjų masinių trėmimų 70-ies
metų jubiliejus mus verčia vėl ir vėl
prisiminti pragaištingą bolševikinę
ideologiją, prisiminti 1940 metų Ta-
ry bų Sąjungos okupaciją, lietuvių
tautos kančias, netektis, išbandymus
ir viltis.

Runikių pradžios mokyklos mokytojas, šaulių būrio vadas, Jaunųjų ūkininkų ratelių
steigėjas Jonas Dargis su mokiniais, 1930 m.

Prie senojo namo Velėniškiuose iš kairės: Emilija Šakenienė, x, Eugenija Šakenytė,
Konstantinas Šakenis, apie 1936 m.

praeivius net vaka re, pasibaigus
darbo valandoms. O pa sirinkimas
buvo itin didelis: nuo vaizdingų
miesto gidų, išsamių kai mo turizmo
katalogų iki kultūrinių renginių
kalendorių bei dėmesį į lietuvišką
madą atkreipiančių skrajučių.

Lietuva prisistatė ne tik kaip
kaimo turizmu patrauklus kraštas,
bet ir kaip šalis, turinti būrį progre -
syviai bei konceptualiai mąstančių
bei kurian čių drabužių kūrėjų. Tuo
įsitikinti galima apsilankius tin-
klaraštyje LITMADA, kuris lietu-
višką madą anglų kalba pristato vi-
sam pasauliui (www.litmada. blogs-
pot.com). Fo tografijos, video medžia-
ga bei po kal biai su kūrėjais rodo jų
talentą, sumanymus, atskleidžia ma-
dos užkulisius.

Šiais metais jau beveik niekas
neklausė, kur yra Lietuva, dauguma
jau yra pabuvoję mūsų šalyje arba

žadėjo vykti. Pasak Erikos Davida -
vičius, atsirado net aistruolių, keti-
nančių važiuoti į Harley-Davidson
susitikimą Klaipėdoje! Kuršių Neri-
ja, Nida, Tomas Manas – tai pagrin-
dinės sąvokos, kurios užsieniečiams
siejasi su Lietuva. O  Ryga šiais me-
tais pa galiau rado savo vietą ir nebu-
vo pai niojama su Vilniumi.

Tačiau Lietuvoje galima atrasti
ir daug daugiau. Tai puikiai įrodė
tau tiečiai savanoriai, ne tik gyvai
pasakodami apie savo šalį, bet ir atsa -
kinėdami į galybę įvairių ir keblių
klausimų. Pasitaikė ir neti kėtų atve-
jų. Pasak Aurelijos Dahle, vieni Lie -
tuvoje ieškojo Krokuvos, kiti norėjo
plaukti Nevos upe, o treti atostogauti
Lietuvos „Rügene”. Ta čiau lietuvių
žinios apie savo šalį nenuvylė ir dar
kartą parodė, kaip mums yra svarbi
tautinė tapatybė.
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ČIKAGOJE 
IR

APyLINKĖSE

Balzeko�lietuvių�kultūros�muziejus�kviečia�į
renginių�ciklą�,,Nepalaužta�dvasia”,��

skirtą�1941�metų�birželio�trėmimų�70-osioms
metinėms�atminti

Šeštadienį, birželio 18 d. 2 val. p. p.
Istorinė paroda ,,Smurto kronika”

Irena Balzekaitė, Aušrinė Plioplytė ir parodos rengėjas ir kuratorius dr. Audrius Plioplys
ruošia parodą.

� JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius birželio 15 d., trečiadie-
nį, 1 val. p. p. kviečia visus į filmų po-
pietę. PLC skaitykloje matysite filmo
antrąją dalį apie Dzūkijos – ežerų, uogų
ir grybų – krašto istorinį miestelį Mer-
kinę. 

� JAV LB apylinkė Cicero sekma dienį,
birželio 18 d., po lietuviškų šv. Mišių 9
v. ryto Šv. Antano šventovėje rengia 70
m. lietuvių trėmimo į Sibirą minėjimą.
Pagrindinę kalbą sakys tremti nių šeimo-
je Vorkutoje gimusi Mai ronio muziejaus
Kaune išeivių litera tūros skyriaus vedėja
Virginija Pap lauskienė. Prieš atvykdama
į Ame riką, savo mokslus ji vainikavo
daktarės laipsniu. Minėjimo pradžia 10
v. r. parapijos kavinėje. Nuoširdžiai
kviečiame ne tik Cicero tautiečius, bet ir
toliau gyvenančius atvykti ir dalyvauti
šiame svarbiame minėjime. Visi bus vai-
šinami kugeliu, kava, pyragais.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje (Marquette Park) birželio 19 d.
švęsime Tėvo dieną. Kviečiame dalyvau-
ti bendroje maldoje. Po Mišių parapijos

salėje vyks tėvelių pagerbimas ir susi-
tikimas su kun. Dainiumi Gurevičiumi iš
Vilkaviškio vyskupijos.

� Filisterių skautų sąjungos Čikagos
skyriaus vasaros gegužinė įvyks birželio
25 d. 1 val. p. p. Vilučių sodyboje,
Scherereville, Indiana. Daugiau informa-
cijos gausite pas fil. Aušrelę tel. 630-
243-6302. Apie savo ketinimą da-
lyvauti praneškite iki birželio 17 d.
Pasimatysime gamtoje!

� Birželio 25 d. Estų namuose, Jack-
son, New Jersey, vyks vasaros šventė
,,Tėvų ir protėvių takais”. Kviečiame at-
siliepti visus JAV LB centrinio NJ apy-
linkės lietuvius, galinčius ir norinčius
padėti suruošti šventę. Daugiau infor-
macijos suteiks Rasa Miliūtė tel. 732-
581-8796 arba el. paštu  lietuviskaben-
drija@yahoo.com

� Birželio 30–liepos 3 d.: Neringos
stovykloje seselė Ignė ves krikščioniško-
jo gyvenimo stovyklą. Tel. pasiteiravimui
978-582-5592.

� XV pasaulio lietuvių mokslo ir kūry-
bos simpoziumas vyks liepos 3–5 die-
nomis Kaune ir Vilniuje. Simpoziumas
taip pat rengs bendras sesijas su liepos
4–5 d. Vilniuje vyksiančiu Pasaulio lie-
tuvių ekonomikos forumu. Informaciją
apie simpoziumą ir dalyvių registraciją
galima rasti: www.simpoziumas.lt. In-
formaciją apie Pasaulio lietuvių eko-
nomikos forumą galima rasti www.plef.lt

� Liepos 24 d. nuo 3 val. p. p. iki 7 val.
v. vyks Lietuvos Dukterų tradicinė Mė-
lynių šventė. Dalios Tutlytės-Mrowiec
mėlynių laukas laukia uogų rinkėjų.
Varžytinės, muzika, gardžios suneštinės
vaišės ir puikus pasibuvimas drauge.
Laukiame jūsų „Blueberry Acres”, 32
McRae Rd. NE, Arlington, WA.

IŠ ARTI IR TOLI...

Virginija Pap lauskienė.

Renginių ciklas ,,Nepalaužta
dvasia/Hope and Spirit” prasidės
nuo istorinės parodos ,,Smurto kro-
nika”, paruoštos Genocido aukų
muziejuje Vilniuje. Paroda skirta
1941 metų birželio trėmimų 70-
osioms meti nėms atminti. Jos metu
rodomi dokumentai ir nuotraukos,
supažindinantys su Lietuvos neprik-
lausomybės praradimo aplinkybė-
mis, skaudžia pirmosios sovietinės
okupacijos pa tirtimi: represijų pra-
džia, krašto so vietizavimu ir Juodojo
Birželio trage dija, kai per keletą die-
nų į gyvulinius vagonus buvo su-
grūsta ir iš Tėvynės išvežta apie
18,000 Lietuvos žmonių, tarp kurių
buvo daug senelių ir vaikų.

Taip pat bus nuotraukų, laiškų,
leidinių iš Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus ir Lituanistikos tyrimų ir
studijų centro fondų, privačių rinki -
nių.

Kartu bus atidaryta ir vaikų me -
no paroda: ,,Ką man papasakojo tėvai
apie tremtį ir tremtinių gyvenimą
Sibire”.

Lietuvių kilmės Šiaurės Ameri -
koje gyvenantys vaikai piešė pieši -
nius, kuriuose atsispindi tai, ką
jiems apie tremtį ir sunkų lietuvių
tremtinių gyvenimą Sibire papasako-
jo jų tėvai ar seneliai. 

Parodoje rodysimus kūrinius

vertino komisija. Apdovanojimams
buvo skirta 500 dolerių. Parodą bus
galima pamatyti muziejaus Meno
galerijoje nuo 2011 m. birželio 18 iki
rugpjūčio 31 dienos. 

Parodos rengėjas ir kuratorius
dr. Audrius Plioplys. 

Atidarymo metu bus rodomas
dokumentinis filmas ,,Birželio le-
das”, pasakojantis apie fizinį ir dva-
sinį lietuvių tautos naikinimą pir-
mosios sovietų okupacijos metais ir
per 1941 m. birželio trėmimus. Gy vi
liudytojai – Irena Valaitytė-Špa kaus-
kienė, Ričardas Vaicekauskas, Rytė
Merkytė ir kiti – dalysis prisimini-
mais apie tremtį prie Laptevų jūros.
Jų pasakojimus papildys Gin tauto
Martinaičio piešiniai. 2001 m. (truk-
mė 30 min.) Filmas taip pat bus
rodomas birželio 19–23 d. 12 val. p. p.

Mokestis: 10 dol., 5 dol. muzie-
jaus nariams, vaikai iki 16 metų įlei-
džiami nemokamai

Daugiau informacijos rasite mu -
ziejaus svetainėje: www.balzekasmu-
seum.org arba paskambinę tel. 773-
582-6500.

Muziejaus adresas: 6500 S. Pu-
laski Rd., Čikaga.

Muziejus atidarytas kasdien nuo
10 val. r. iki 4 val. popiet.

Janinos Monkutės Marks muziejus šeštadienį, birželio 11 d., šventė savo dešimtmetį.
Šventės metu buvo galima ne tik pažiūrėti gausią J. Marks tekstilės darbų, sukurtų
1970–2001 m., kolekciją, bet ir parodą, kurią sudarė per  dešimtmetį dovanoti darbai. Į
šventę iš JAV atvyko visi keturi dailininkės Janinos sūnūs – Daniel, Peter ir Paul Marks
bei Sigi Nagys – su šeimomis, gausybė svečių. 
Nuotraukoje – M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis, J.
Monkutės Marks muziejaus direktorė Dalia Minkevičienė-Jazdauskienė ir vienas J.
Marks sūnų Paul Marks šventės metu. Laimos Apanavičienės nuotr.

SPAUDOS APŽVALGA

Pasirodė žurnalo ,,Bridges” bir-
želio mėnesio numeris. Ant viršelio –
Adomo Mickevičiaus paminklo Vil-
niuje nuotrauka, manau, neatsitikti-
nai. Prie šio paminklo prasidėjo pir-
mieji Atgimimo daigai – prieš 24 me-
tus ateidami į mitingą prie šio pa-
minklo lietuviai parodė, kad nebe-
nori būti vergai. Kelias į laisvę nebu-

vo lengvas, jis prasidėjo gerokai
anksčiau. Apie tai skaitytojas suži-
nos perskaitęs Marijonos Venslaus-
kaitės Boyle straipsnį ,,Raudonosios
kovos”. 

Birželio mėnesio numeryje An-
gelė Vyšniauskaitė toliau mus supa-
žindina su Lietuvos etnografija. Šį
kartą ji pasakoja apie lietuvio gyve-
namąjį namą. 

Skaitytojams pristatoma ir Rūta
Šepetys, knygos ,,Between Shades of
Gray” autorė, bei pati knyga. Jeanne
Dorr rašo apie svajonių išsipildymą,
o Henry L. Gaidis – apie JBANC 50-
mečio šventę.

Dr. Augustinas Idzelis tęsia pa-
sakojimą apie savo tėvo archyvuose
rastą įdomią istorinę medžiagą –
savo giminaičių likimus, o besido-
mintieji tautosaka galės paskaityti
pasaką ,,The Wise Princess”. 

Žurnalo ,,Fotogalerijoje” – pažin-
tis su vienu seniausiu Europoje –
Vilniaus universitetu. 

Paruošė L. A. 

,,Bridges”


