
tynias pergales ir patyrė vos vieną
pralaimėjimą. Europos čempionių
vardas užtikrino I. Dum bauskaitei ir

M. Povilaitytei tiesioginį kelialapį į
kitų metų pasaulio jaunimo (iki 19
me tų) čempionatą. 

Washington, DC teatro salėje – ,,Lietuviška trilogija”
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Vilnius (BNS) – Lietuvos premje-
ras Andrius Kubilius, viešintis Švedi-
joje, sako pirmąkart išgirdęs aukšto
šios šalies pareigūno – premjero
Fredriko Reinfeldt –  atsiprašymą dėl
,,nevisiškai sąžiningo”  elgesio tuomet
okupuotų Baltijos šalių atžvilgiu.
Lietuvos premjeras ir Seimo pirmi-
ninkė Irena Degutienė Švedijoje daly-
vavo renginiuose,  skirtuose Baltijos

valstybių nepriklausomybės ir santy-
kių su Švedija atkūrimo dvidešimtme-
čiui paminėti. A. Kubilius ir I. Degu -
tie nė Stokholme susitiko su Baltijos
šalių ir Švedijos parlamentų vadovais,
premjerais, Stokholme reziduojan-
čiais Baltijos valstybių ambasado-
riais, Baltijos valstybėse reziduojan-
čiais Švedijos ambasadoriais, istorinė-
mis asmenybėmis iš Baltijos valstybių

ir kitais garbingais svečiais. Prem -
jeras ir Seimo pirmininkė dalyvavo
simboliniame ,,Pirmadienio mitinge”
Normalmstorgo aikštėje. Šis renginys
primena prieš du dešimtmečius Švedi-
jos sostinėje surengtus 79 ,,pirmadie-
nio judėjimo” mitingus, per kuriuos
bu vo išsakoma parama Baltijos valsty-
bių nepriklausomybės siekiui. 

Arlington, VA (,,Artishere” in -
fo) – Viena iš unikaliausių Wash ing -
ton, DC teatro salių ,,Artisphere” pir -
mą kartą pristato „Lietuvišką trilogi-
ją”. Spektaklių serija, ku rioje vai -
dina nusipelnęs aktorius Pau -
lius Rajeckas, pagrįsta tikrais
Antrojo pa saulinio karo įvy-
kiais ir šeimos pa slaptimi.
Spek takliai prasidės rugsėjo 15
d. ir tęsis iki spalio 2 d.: rugsė-
jo 15–18 d. bus pristatomas Pau -
liaus Ra jecko ir George Chief -
fet sukurtas spek taklis ,,Laiš -
kai tėvynei”, pastatymas Geir -
fe Chieffet. Rugsėjo 23–25 d. bus
rodomas antrasis spektaklis
,,Meilė gydo vėžį – miuziklas”,

sukurtas ir pastatytas George Chief -
fet, mu zika – Pauliaus Rajecko. Rug -
sėjo 30–spalio 2 d. trilogiją už baigs
spektak lis „Mano brangioji lietuvai-
tė”, parašytas George Chieffet, pasta-

tas Pauliaus Rajecko, jame vaidina
kviestiniai aktoriai Ayana Lowe ir
Demetri Bonaros. P.  Rajeckas, ku rio
vai dybos stilius yra lyginamas su
Buster Keaton fiziniu teatru, nuošir-

džiai ir jautriai įkūnija dau-
gybę vaid menų, tuo pačiu
nuosekliai sek damas pasako-
jimą bei gvildendamas trilogi-
jos temą: kaip preities atsimi-
nimai ir įvykių pasekmės per-
duodamos ateities kartoms.
Visi trys spektakliai yra indi-
vidualūs kūriniai, todėl kiek-
vieno iš jų suvokimui ir įver-
tinimui visos trilogijos per -
žiū ra nėra būtina.

Jaunieji sportininkai džiugina pergalėmis

Švedijos premjeras atsiprašė Baltijos šalių 

Vilnius (ELTA) – Šendžene (Ki -
nija) vykstančių pasaulinių studentų
vasaros žaidynių (universiados) mer-
ginų mažųjų dviračių kroso (BMX)
varžybose Lietuvos atstovė Vilma
Rimšaitė iškovojo aukso medalį. 28-
erių metų šiaulietė baigiamosiose
lenktynėse antrą vietą užėmusią
rusę Marina Beschmelnova pranoko
1,875 sek. 

Vaikinų varžybose Tautvydas
Biknius iš Pakruojo iškovojo bronzos
medalį. Jis nuo nugalėtoju tapusio
ruso Jevgenij Kleščenko atsiliko
1,077 sek. Sidabras atiteko rusui
Kiril Jaškin (+0,933 sek.). Kitas
Lietuvos atstovas – Arminas Kaz -
lauskis užėmė ketvirtą vietą (+2,711
sek.).

Šendžene auksą iškovojo ir kitas
 mūsų šalies atstovas – Giedrius Ti -
tenis buvo nepralenkiamas vaikinų
200 m plaukimo krūtine varžybose.
22-erių metų anykštėnas baigiamo-
siose rungtynėse nuotolį įveikė per 2
min. 10,85 sek. ir pirmą vietą pasida-
lijo su tokį patį rezultatą pasiekusiu
Naujosios Zelandijos atstovu Glenn
Snyders. Tuo tarpu klaipėdietė Ieva
Dumbauskaitė (d.) ir Monika Povi -
lai tytė iš Tytuvėnų Vilniuje, ,,Cre -
dit24” arenoje prie Baltojo tilto, vy -
kusiame Europos jaunių (iki 18 me -
tų) paplūdimio tinklinio čempionate
iškovojo aukso medalius. Lietuvės
Eu ropos pirmenybėse iškovojo sep-

• Tema: Sausio 13-osios tikrieji
kaltininkai – 2

• Duris užveria pasaulinio garso
ligoninė  – 3

• Pataisykime bent detales – 3
• Marquette Park paminėtas

Dariaus ir Girėno skrydis – 4
• Medininkų tragedijai

atminti – 5
• Mokytis nėra lengva, tačiau

aš žinau savo tikslą – 6
• Šventadienis – 8
• Karališku laivu Viduržemio jū -
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Filmas apie 1941 metų
Birže lio sukilimą – 10 psl.

ELTA nuotraukos
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Vakar� Lietuvoje� buvo� švenčiama
Žolinė�–�Švč.�Mergelės�Marijos�ėmimo
į� dangų� šventė� –� padėkos� diena� už
Žemės�ir�žmogaus�darbo�vaisius.�Atė�-
jus� krikščionybei,� Žolinė� švenčiama� ir
kaip� Švč.� Mergelės� Marijos� ėmimo� į
dangų� diena.� Ne� kartą� teko� girdėti
svars�tant,�iš�kur�ši�šventė�gavusi�,,Žoli-
nės”� vardą.� Žolinės� liturgijos� ištakos
siekia�V�amžių�–�pasakojama,�jog�je�ru�-
zalėje�apaštalai�atvėrę�jėzaus�motinos
Marijos�kapą�neradę�jos�kūno,�tik�daug
gėlių�ir�žolynų.�pagal�seną�tradiciją�per
Žolines�šventinami�žolynai,�pirmieji�ja�-
vų�pėdeliai,�pirmasis�daržovių�krepše-
lis,�darželio�gėlės�ir�vaistažolės,�susitin-
kama� su� artimaisiais,� bičiuliais� ir� kai-
mynais.� Kadangi� Žolinė� Lietuvoje� yra
ne�darbo�diena,� ilgąjį� savaitgalį�daug
kas� skubėjo� pasidžiaugti� paskutiniais
vasaros� malonumais� –� visi� keliai,� ve�-
dan�tys�prie�jūros,�buvo�užkimšti.�Et�no�-
logai� sako,� kad� šiuolaikinei� visuome-
nei�sunku�pajusti�Žolinės�prasmę,�ka�-
dangi�senoji�lietuvių�žemdirbių�sąmo-
nė� benueinanti� į� praeitį,� tad� dažnai
žmo�nės� šiandien� šventę� įsivaizduoja
kaip�pramogą,�pasilinksminimą�ar�pa�-
si�vaišinimą.

Redaktorė�Loreta Timukienė
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TEMA: SAuSio 13–oSioS TikriEji kAlTininkAi

Sovietų Sąjungos griūties
20-me čio proga Michail
Gorbačiov kalbė jo si su

Austrijos laikraščiu „Die Pre s -
se”. Neapsieita ir be klausimų
apie te ro ristinio sovietų dalinio „Alfa” vadą Michail Go -
lovatov, kurį paleidusi Aust rija sulaukė Lietuvos pasi pik -
tini mo. Apgailestaujantis dėl SSRS suby rėjimo Gorba -
čiov neigė, kad jis sten gęsis išsaugoti kruvinąją imperiją
ir davęs įsakymą 1991 m. sausio 13 d. Vil niuje šaudyti į
tai kius lietuvius. Pateikiame keletą Gorbačiov pokalbio
su „Die Pre s se” ištraukų.

„Die Presse”: Austrija sukėlė skan dalą, paleisdama KGB
agentą, gru pės „Alfa” vadą Michail Golo va tov. Lie tuva svarsto
galimybę išduoti europinį įsaką Jums su im ti. Ką Jūs prisimenate
apie tuos įvykius?

M. Gorbačiov: Kai atmosfera Vil niuje įkaito, buvo su -
 šauktas Fede ra cijos tarybos posėdis, kuriame nuspręsta
ten pasiųsti trijų respublikų ats tovus, kad būtų surastas
politinis kompromisas. Bet viskas įvyko naktį prieš jų
atvažiavimą. Tai mane su trik dė. Akivaizdu, kad kažkas
per ė  mė iniciatyvą ir pakreipė visus įvy kius būtent tokia
vaga.

– Jūs turite omenyje kruvinus grupės „Alfa” veiksmus?
– M.G.: Nežinau, alfa ar beta. Kai tik sužinojau apie

įvykius, išsyk pas kam binau gynybos ministrui Dmitrij
Jazov ir KGB vadovui Vladimir Kriu č kov, klausdamas,
kas, kaip ir kieno įsa kymu vyko. Jazov pasakė, kad ko -
mandą davė Vilniaus karinio garnizo no vadas (tada jam
vadovavo dabar Baltarusijoje besislapstantis Viktor Us -
chopčik). Tą patį pasakė ir Kriuč kov. Aš jaučiau, kad jie
sudarė suo kalbį. Mano tolimesnis aiškinimasis patvirti-
no, kad nebuvo jokio įsakymo iš viršaus. Kyla klausimas,
kas išprovokavo, kas davė tokį įsakymą ir kas šaudė?

– Vadinasi, Jūs tokio įsakymo ne davėte?
– M.G.: Tokių įsakymų aš nedaviau. 

– Lietuvos užsienio reikalų
mi nistras Audronius Ažubalis tei -
gia, kad Jūs turite dalyvauti proce -
se bent jau kaip liudininkas. Ir
anks  čiau buvo toks prašymas.

Kodėl Jūs tam nepasirengęs?
– M.G.: Iš principo aš esu atsakęs į visus klausimus.

 – Pati „Alfa”, kalbėdama apie Vilniaus įvykius, nuolat mini
Jūsų atsakomybę ir nenori prisiimti jos sau. Juk Jūs siuntėte ten
pareigū nus.

M.G.: Ne. Jau yra žinoma, kad „Al fa” veikė, vadovau-
jama armijos ir KGB. Paskaitykite knygą „‘Alfa’ – su -
perslaptas KGB dalinys” (autorius Mi chail Boltunov).
Joje kalbama apie čekistų ir armijos suplanuotą  ope -
 raciją Vilniuje. Kaip jau sakiau, aš esu atsakingas už poli-
tinius spren dimus. Nežinau, kokių dar parodymų tikisi
Lietuva. 

Priminsime, kad Michail Golova tov tvirtino, jog
Lietuvos valdžia abe joja Gorbačiov to meto įsakymų ir
veiks mų teisėtumu. „Aš kariškis, ir aš atlikau veiksmus
SSRS teritorijoje. Nurodymai buvo duodami įvai riems
daliniams. Kalbėti apie tai, ar buvo įsakymas, ar ne,
tiesiog kvaila, – sakė jis. – Vyko štabo posėdis, kuris bu vo
stenografuojamas, vyko derybos vyriausybinio ryšio
priemo nė mis. Mūsų veiksmai buvo teisėti, ka dangi jie
buvo vykdomi, remiantis vy riausiojo vado įsakymais.”

Savo kaltės neįžvelgė nei Golovatov, nei buvęs
karinio garnizono Vilniuje vadas V. Uschopčik. „Šis ka  ri -
ninkas vykdė įsakymą, buvo išti kimas priesaikai. 1991
metais mes vi si vykdėme įsakymą, kurį davė vyriausia-
sis vadas”, – sakė Uschopčik.

Parengė Aidas Kalniškis 
Vertėjo pastaba. Laikantis Vil niaus žudikų logikos, reikia išteisinti

visus SS ir Balkanų genocido vykdyto jus – šaunūs vyrai, vykdė savo vir -
šininkų įsakymus, šventai laikėsi prie saikų, veikė savo kontroliuoja mo se
teritorijose... 

Vertė kun. Robertas Grigas

Išsivadavimo diena

Daugelį metų Lietuvos ži -
niasklaida kėlė įtarimus
savo veikla ir žinių sklei-

dimo būdu. Net kai ji beprotiš -
kai puolė prof. Vytautą Lands -
bergį, niekas nepagalvojo, kad ji
yra kritusi iki že miausio moralinio
lygio. Š. m. birželio 23 d. ,,Drauge” pa -
sirodęs V. V. Landsbergio straipsnis
,,Vansi” daug ką paaiškina.

Laikas pamažu į pavir šių išplau-
na giliausias paslaptis, tamsiausius
žmo nių darbus ir jų paliktas dėmes.
Ne išimtis – ir Lietuvos didžiųjų dien-
raščių juodžiausios veiklos ,,žie dai”,
kurie buvo slepiami besidangstant
laisvos spaudos šūkiais ir privilegi-
jomis. Slapta ataskaita Nr. 000648, pa -
skelbta ,,WikiLeaks”, į viešumą iškėlė
,,Respublikos” ir ,,Lietuvos ryto”
švent vagišką, bjaurią ir kriminalinę
veiklą, kuri gali drąsiai lygiuotis su
nacių ir kompartijos laikraščių mora -
li niu lygiu.

Paviešinta dienraščių veikla yra
stulbinanti, tiesiog pritrenkianti.
Kaip galima akiplėšiškai reikalauti iš
vi suo menės narių ir institucijų, kad
šios pirktų iš dienraščių apsaugą ir už -
tikrinimą, jog jie nebus spaudoje vie -
šai puolami ir šmeižiami? Kas galėjo
tikėti, kad spauda gali būti pa versta
prostitute, kuri ne tik tiesą, bet ir
šmeižtą pardavinėja bet kam ir įžūliai
siekia visuomenei įpiršti savo žaidimo
taisykles? Tai toks tų dienraščių pa -
siektas ,,laimėjimas” ir naujas Lie tu -
vos įvaizdžio kū rimas, su kuriuo ly -
gintis tikrai ne daugelis kraštų gali.

Žymusis anglų rašytojas Shakes -
peare yra pastebėjęs, kad gražios gė -
lės, kai pradėjus joms pūti, ima skleis -
ti bjau rų kvapą. Galbūt dėl to idea -
lizmą ir religiją puoselėjančios institu-

cijos, kai jų veikla ir darbai yra prie -
šingi jų pačių skelbiamoms idėjoms,
kelia žmonių pasibjaurėjimą. Per
šimt mečius besivystanti visuo menė
pa siekė savo išsivystymo lygį, jos lai -
mėjimai įvairiose srityse (muzika, me -
nas, literatūra, medicina, technologi-
ja) pasiekė sa vo klestėjimą. Tarp jų
puikuojasi per šimtmečius  iškovota

spaudos laisvė kai, be vy riausybės ir
politinių partijų cenzū ros, galima
dalytis su visuomene savo ži niomis.
Tai yra tarsi per šimtmečius statyta
šventovė, kur tiesa yra ne tik gerbia-
ma, bet laikoma šventa, nes ją kurda-
mi ir gindami nesuskaitomi šviesuo -
liai ne tik kentėjo kalėjimuose, bet ir
mirė. Tačiau atėjus į at si kuriančią
Lietuvą ,,laisvė be atsa ko  mybės”
sąvokai, prie dienraš čių re dakcijos ir
nuosavybės vairo atsistojus iš padug-
nių iškilusiems aferistams ir šarla-
tanams, padėtis apsivertė aukštyn ko -
jomis. Buvo sunku patikėti įžū liu
dien raščių vadovų elgesiu, kad jie,
visiškai nesuprasdami vakarietiškos
spaudos misijos ir jos vertės visuo me -

 nėje, spaudos šventyklą  paver -
tė pa leistuvystės namais, dary-
dami gė dą Lietuvai visoje Euro -
poje. 

Toks el gesys galėjo susifor-
muoti tik kaip kom partijos auk-

lėjimo pasekmė, kur ,,tikslas pateisina
visas prie mones”. Toks piktnaudžiavi-
mas spau dos galia prilygsta narkotikų
platinimui, kai vietoj teisingų žinių vi -
suomenei pa teikimo, jos yra suklasto-
jamos užsa kovo naudai. Gė dos šleifas
dengia ne tik žinias klaidą, bet ir
siekia visą Lie tuvą, kur tokie dalykai
galėjo įvykti. Tai yra tikra spaudos ir
tiesos prostitucija, kur viskas yra
matuojama vien pinigais.

,,WikiLeaks” dėka nusikaltimų
pūs lė buvo pradurta, iš jos pasipy lė
srutų banga, kurios jau negalima il -
 giau neigti. Būtų klaida dėl tokių
nusikaltimų prieš visuomenę ir val-
stybę kaltinti vien dienraščius ar ži -
nia sklaidą. Jokia visuomenės ar vals -
tybės dalis neveikia atskirai ar vakuu -
me – ji veikia kartu su kitomis  ins -
titucijo mis. Kaip amerikiečiai  sako,
,,it takes two to tango”. Šiuo atveju
prie dienraščių sukurtos banditizmo
at mosferos turėjo prisidėti ir kitos ins -
ti tucijos – pirmiausia prokuratūra,
teismai ir Prezidentūra. Jos visos dė -
josi nieko nematančios, nieko negir -
din  čios ir nieko nežinančios, bet iš tie -
sų neatliko savo pareigų visuome nei ir
valstybei.

Užmynus gyvatei ant uodegos,  ji
ne tik ginasi, bet ir puola bei gali įgel -
ti. Tokio elgesio galima tikėtis ir iš
,,Respublikos”, ir ,,Lietuvos ryto”
dien  raščių. Kaip Lietuvos įstaigos su -
sitvarkys su šia pabaisa, parodys, ko kį
kelią Lietuva pasirinks ei dama į
demo kratinę Europos santvarką.

Išlindo yla iš maišo
JERONIMAS TAMKUTONIS

Užmynus gyvatei ant uodegos,  ji ne
tik ginasi, bet ir puola bei gali įgel ti.

Tokio elgesio galima tikėtis ir iš ,,Res -
publikos”, ir ,,Lietuvos ryto” dien  raš -
čių. Kaip Lietuvos įstaigos susitvarkys

su šia pabaisa, parodys, ko kį kelią
Lie tuva pasirinks ei dama į demokra -

tinę Europos santvarką.



2011m. rugsėjo 15 d. bus
oficialiai uždary-
tas garsusis JAV

kariuomenės Walter Reed medicinos
centras (anks čiau vadintas ligonine),
o jo pacientai bus išskirstyti į šalia
esančius svei katos centrus. Ligoninė
buvo atidaryta 1909 m. gegužės 1 d. su
dešimčia pacientų. Ji pavadinta ka -
riuomenės majoro dr. Walter Reed
var  du, pasi žymėjusio kovoje su uodų
su ke lia momis ligomis, Ispanijos-
Ame rikos kare nusinešiusių daug
gyvybių. Pir mojo pasaulinio karo
metu ligoninėje turėta 2,500 lovų, o
dabar – 250 lovų. Šiomis dienomis
centre tėra likę apie šimtas pacientų,
laukiančių perkė limo. Warren Har -
ding buvo pirmasis JAV prezidentas,
aplankęs čia pagul dytus sužeistuo-
sius. Prez. Dwight Eisenhower šioje
ligoninėje mirė 1969 m. nuo širdies
ligos. Prieš tai toje pa čioje ligoninėje
jis pasirašė įstatymą, įgalinusį greit -
kelių tinklų statybą Amerikoje.
Anks čiau šioje ligoninėje taip pat
mirė garsūs generolai John J. Per -
shing ir Douglas MacArthur.

Vietnamo karo metu čia gydėsi
bū simieji generolai Norman Schwarz -
 kopf  ir Barry McCaffrey. 1972 m. ligo-
ninė buvo praplėsta. 2007 m. ligoninė
pateko į JAV žiniasklaidos akiratį,
kai ,,The Washington Post” dienraš -
čiui keliuose straipsniuose  pami nė -
jus blogas buitines sąlygas ir aplaidų
biurokratizmą. Tačiau niekada nebu-
vo kritikuotas ligoninės gydymas bei
sveikatos priežiūra. ,,The Washing -
ton Post’’ straipsniai atkreipė visuo -
menės dėmesį į ligoninę, kurią jau
2005 m. buvo nutarta uždaryti.

Prieš uždarant, šiame sveikatos
centre dirbo 5,000 darbuotojų. Jie bus
išskirstyti tarp National Naval Me -
dical Center, esančio Bethesda, MD
(ku ris bus pavadintas Walter Reed

National Military Medical Center) ir
naujai pastatytos Fort Belvois Com -
munity ligoninės, esančios Virginia
valstijoje. Per daugiau nei šimtą me -
tų Walter Reed centras gydė šimtus
tūkstančių sužeistųjų, pradedant Pir -
mojo pasauliniu karo metu nu ken -
tėjusius. Čia buvo ir tebėra gydomi
apie 18,000 vien Irako ir Afganis tano
karo sužeistųjų. Ligonių nuotai kai
pakelti centre lankydavosi Holly -
wood žvaigždės kaip, Bob Hope ir
spor to žvaigždės kaip Tom Brady. Se -
kant medicinos diplomatijos tradici-
jomis, centre gydyti ir užsienio va -
dovai.

Oficialus uždarymas su karišku
paradu, jau įvyko liepos viduryje.
Rug sėjo 15 d. pastatai bus atiduoti
nau jiesiems savininkams – JAV Vals -
tybės departamentui ir District of
Columbia. Galvojama, kad kai kurie
pastatai bus paskelbti esą isto rinės
vertės ir palikti. Kiti bus nu griauti.
DC miesto vadovybė jai skirtame plo -
te planuoja statyti apsipirkimo cen-
trą. Pulkininkas Norvell Coots, Wal -
ter Reed sveikatos centro virši nin -
kas, pakomentavo, kad centro prara -
dimas yra tarsi mylimo dėdės mirtis.
Jo štabas, nors darbų nepraranda, tai
išgyvena su tam tikru netekties at -
spalviu. Ligoninė matė daug istori-
jos. Rožių darželyje kai kurios ligo-
ninės slaugės ištekėjo už savo slau-
gytų pacientų. Centre yra koplyčia,
kurioje lankėsi naujai iš rinktas prez.

Harry Truman. Centre yra iškaba,
nurodanti, kad toje vietoje JAV civi -
linio karo metu konfede ratų šaulys
šovė į prez. Abraham Lincoln, bet ne -
pataikė.

Paklaidžiojęs interneto lobynuo -
se sužinojau šiek tiek daugiau apie
JAV karines ligonines. 1917 m. JAV
kariuomenės žinioje buvo 140 ligo-
ninių su 9,530 lovomis. Keturios ligo-
ninės turėjo pagrindinės ligoninės
statusą – tai Letterman ligoninė San
Francisco, CA, Walter Reed ligoninė,
Takoma Park, DC, Fort Baynard ligo-
ninė džiovai gydyti, New Mexico val-
stijoje ir Kariuomenės ir laivyno ligo-
ninė, esanti Hot Springs, Arkansas.
Tuo metu dar turėtos 5 pastovių
bazių ligoninės ir 131 ligoninė mažes-
niuose kariuomenės telkiniuose. 

Dviejose iš jų teko ir man pabu-
voti, bet ne kaip pacientui. Kai 1958
m. buvau pašauktas į JAV kariuo -
menę, po pagrindinio apmokymo bu -
vau pasiųstas į Fort Sam Houston,
San Antonio, Texas. Ten buvau pa -
mokytas sanitaro profesijos, o tuoj po
to – klinikinės psichologijos specia -
listo. Patekti į pastarąjį apmokymą
padėjo faktas, kad, dar būdamas civi -
liu, buvau ką tik gavęs bakalauro
laipsnį psichologijoje. Po to buvau
pa skirtas į Fort Gordon kariuomenės
bazės ligoninę, esančią netoli Augus -
ta, Georgia. Pati ligoninė buvo įsteig-
ta 1917 m. Prieš man ten nuvykstant,
ligoninėje esančios protinės svei ka -

tos klinikos administratorius buvo
iš keltas kitur. Iš likusiųjų niekas
nerodė ypatingo noro tas pareigas
perimti. Taigi, kai aš ten pasirodžiau,
visų akys nukrypo į mane, kaip švie -
žią auką. Tapau klinikos administra-
toriumi iki įsipareigojimo kariuo -
menei pabaigos. Patirtis toje kliniko-
je paskatino mane po kariuomenės
grįžti į universitetą ir toliau gilinti
žinias psichologijos srityje.

Tuo mano ryšiai su karinėmis
ligoninėmis nesibaigė. Paleistas iš
kariuomenės dar turėjau atitarnauti
ketverius metus kariuomenės atsar-
goje. Pirmus dvejus buvau prirašytas
prie M.A.S.H., karo lauko ligoninės
dalinio. Net ir dabar nežinau, ką tos
raidės reiškia, bet vienu laiku tokiu
pavadinimu ėjo labai populiari tele-
vizijos programa. Mano specialybės
etato toje lauko ligoninėje nebuvo,
tad man prie mano specialybės turėto
numerio (sakykime, 719) suteikė ar -
čiausią turimos specialybės numerį
(sakykime, 721). Manęs nei klausė,
nei ką aiškino. Pakeitus specialybės
numerį tapau chirurginiu padėjėju,
nors nebuvau to mokytas ir savo
gyvenime nebuvau nei matęs, nei
savo kailiu patyręs jokių operacijų.
Prasidėjo Kubos invazija ir iškilo
karo su Sovietų Sąjunga grėsmė.
Buvo pagrįstų spėliojimų, kad atsar-
goje esančią M.A.S.H. lauko ligoninę
pašauks aktyviai tarnybai. Rimto
karo buvo išvengta, tad man taip ir
neteko naujo amato išmokti. Likau
psichologu. 

Romualdas Kriaučiūnas – klini -
ki nis psichologas, 2005 m. gavęs JAV
LB Kultūros tarybos Žurnalistikos
premiją už ilgalaikį darbą žinias -
klaidoje.
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Pasaulinio garso ligoninė 
užveria savo duris
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Jau įprasta, kad po kiekvienų
rin kimų Lietuvoje įsižiebia dis -
kusija, kaip paskatinti žmones

aktyviau dalyvauti rinkimuose, iš -
reiškiant savo valią.   Paprastai per
to kią dis ku siją primenama, kad yra
valstybių, kur rinkimai vertinami ne
tik kaip pi lietinė teisė, bet taip pat,
kaip pa reiga ir   balsavimas yra pri-
valomas, pa sigirsta siūlymų keisti
rinkimų sis temą, sudaryti palan kes -
nias sąlygas juose dalyvauti su parti-
jomis ne norintiems savęs sieti žmo -
nėms.

Diskusijos įsižiebia ir užgęsta,
nes jas užgožia kiti reikalai arba pa -
prasčiausiai konstatuojama, kad po -
kyčius pernelyg sudėtinga įgyven -
dinti, reikėtų keisti visą sistemą, o tai
esą reikalauja ilgų, atsakingų kon sul -
tacijų, kurioms laiko taip ir neatsiran-
da.

Iki naujų Seimo rinkimų teliko
kiek daugiau nei metai. Laiko per
ma  žai, jog pagrįstai galėtume tikėtis
esminių rinkimų sistemos permai -
nų, kurioms reikalingos Konstitu -
cijos pa taisos. Kita vertus, tikrai tu ri -
me pa kankamai laiko taisyti
Rinkimų ar su juo susijusius įstaty-
mus, bent jau žengdami keletą žings -
nių didesnės rinkimuose dalyvau-
jančių politikų atsakomybės linkme.

Viena iš priežasčių, kodėl žmo -
nės vis skeptiškiau vertina rinkimus,
– labai sudėtinga susigaudyti   rin ki -
mų politiniame turguje, kur kiek vie -
nas garsiai reklamuoja savo prekę.
Rinkimuose dalyvauja daugybė
politi nių darinių, kurių kiekvienas

pa teikia savą šūkių rinkinį. Mums
pa tei kiamos rinkimų programos pa -
pras tai turi tik vieną bendrumą – jos
yra pažado formos. Deja, dažnai sun -
ku pažadus palyginti tarpusavyje,
nes vieni kalba apie ratus, o kiti apie
ba tus. Štai viena politinė jėga tvirti-
na, kad jai svarbiausia žmogus. Ar
tai reiš kia, kad kitoms politinėms jė -
goms rūpi tik naminiai gyvūnai bei
au galai? Tikrai – ne. Kita politinė jė -
ga teigia reikalausianti tvarkos. Ar
tai reiškia, kad kitos politinės parti-
jos už netvarką? Regis, taip pat ne.
Tik tai, kokia tvarka bus kuriama ir
kaip bus rūpinamasi žmonėmis,  daž-
niausiai surašoma abstrakčiai ir de -
klaratyviai.

Dar didesnė problema – į valdžią
išrinkti politikai, kai jiems primena-
mi rinkimų pažadai, ginasi teiginiu,
kad esą valdančioji dauguma koali ci -
nė, turinti derinti skirtingas progra-
mas ir todėl prieš rinkimus žadėtos
veiksmų gairės esą nebeturi pras-
mės.

Natūralu, kad nemažai daliai
žmo nių kyla klausimas – ar tikrai
verta balsuoti, jei po kiekvieno ban -
dymo išsirinkti kokybišką prekę jau

netrukus, išvyniojus ją iš pažadų
bliz gučio, atrandame visai ne tai, ko
tikėjomės? Pavyzdžiui, dalis žmonių
už Tėvynės sąjungą balsavo, nes tikė -
josi realių permainų aplinko saugoje.
Nors Tėvynės sąjunga per praėjusius
Seimo rinkimus gavo daugiausia bal -
sų, tačiau koalicinėje Vyriausy bė je
ap linkosauga buvo patikėta ,,pri si -
kėlėliams”, kurių deleguoto ministro
sprendimai turi, švelniai tariant, ma -
žai ką bendro su Tėvynės sąjungos
programa.

Dar prieš porą metų Boguslavas
Gruževskis buvo pateikęs pasiūlymą,
kuris nebuvo anuomet išgirstas, ta -
čiau noriu jį dar kartą priminti. Ma -
žų mažiausia turėtume priimti Rin -
ki mų įstatymų nuostatą, reikalaujan -
čią, kad visos rinkimuose daly -
vaujan čios politinės jėgos pažadus
išdėstytų pa gal nustatytą struktūrą,
pavyzdžiui, ati tinkančią ministerijų
bei Seimo komitetų struktūrą. Tai ne
tik verstų dosniai pažadus dalijan -
čius politikus parodyti, kas ir kaip
turi kompetenciją juos įgyvendinti,
bet leistų be di desnio vargo palyginti
politikų siūlomas vizijas. Taip pat
turėtume parei kalauti, kad politinės

jėgos nurodytų ne tik siūlomas val-
stybės pertvarkos ri bas, bet įvar -
dintų ir tai, kuriuose klausimuose
yra pasiruošusios, būti ny bei esant,
pavyzdžiui, derantis dėl koalicijos,
daryti kompromisus, o ku riuose – ne.
Tokiu būdu rinkėjui būtų aiškiau,
kokios koalicijos galima ti kė tis po
rinkimų.

Suprantu, jog siūlomos pataisos
tebūtų nedidelis žingsnis skaidrumo
link.  Jos nesuteiktų jokių teisinių
priemonių nubausti tuos politikus,
ku rie po rinkimų numoja ranka į
duo  tus pažadus, tikėtina, ir toliau ko -
a licijos būtų kuriamos, dalinantis
postus, o ne derinant programas. Ta -
čiau visa tai apgaubti deklaratyviu
tar navimu Tėvynei būtų kur kas sun -
kiau. Taip pat turėtume geresnę gali -
mybę atskirti tuos, kurie žada rimtai
ir stengiasi pažadus įgyvendinti, nuo
ciniškų pažadukų.

Galbūt ir politika Lietuvoje bent
kiek mažiau panašėtų į anekdotą. Pa -
vyzdžiui, į tokį:  Brežnev laikais viso-
je Sovietų Sąjungoje buvo įprasta ka -
binti šūkius: ,,Viskas žmogui”. Net ir
di sidentai sutiko, kad šis šūkis iš tie -
sų atitinka sovietinės valstybės poli-
tiką, tik pridurdavo,  kad bėda ta, jog
vi si žinome net to konkretaus žmo-
gaus, kuriam yra priversta tarnauti
vals tybė, vardą.

Lrt.lt

Andrius Navickas – Lietuvos žur-
nalistas, internetinio naujienų dien-
raščio Bernardinai.lt vyr. redaktorius,
religijotyrininkas.

Pataisykime 
bent detales
ANDRIUS NAVICKAS



REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lietuvos Vyčių centro valdybos
ir komitetų pirmininkų posė -
džiai vy ko š. m. liepos 27 d. ir

30 d. Michigan City, Indiana prieš ir
po metinio Lietuvos vyčių suvažiavi-
mo/sei  mo.

Sąskrydis prieš suvažiavimą

Sąskrydį, kuris vyko ,,Clarion
Inn’’ viešbutyje, atidarė ir jam va do -
vavo pirmininkė, garbės narė Berni -
ce Aviža. Prieš pradedant posėdį, lie -
tuvių reikalų komiteto pirminin kas
Jonas Mankus sukalbėjo maldą. Po -
sė dyje dalyvavo 24 asmenys: centro
valdybos nariai, komiteto pirminin -
kai bei svečiai. Pirmininkė B. Aviža
valdybai ir komiteto pirmininkams
pristatė numatomą posėdžio darbot-
varkę. 

Ritualų komiteto pirmininkė
Geor  gianna Macke pranešė, kad 10
narių bus pakelti į 4-ąjį laipsnį. Dėl
sveikatos ir kitų priežasčių 6 asme -
nys pakėlimo iškilmėse negalėjo da -
lyvauti, todėl žymenys ir medaliai
bus įteikti tik 4 nariams prieš suva -
žiavimo užbaigimo šv. Mišias. 

Šimtmečio komitetas susirinks
su važiavimo metu aptarti planus apie
artėjantį jubiliejų, kuris įvyks 2013 m.
rugpjūčio mėn. 1–5 d. ,,Boston Mariott
Quincy’’ viešbutyje, Quincy, MA.
Registracijos kaina – 300 dol. suau-
gusiems. Siekiant palengvinti iš  laidų
naštą, bus galima mokėti ke turis kar-
tus po 75 dol. per visus me tus.

Šiek tiek laiko buvo skirta sei -
mo/suvažiavimo planų aptarimui.
Bu vo pranešta, kad suvažiavime už -
siregistravo 100 delegatų ir 21 jaunas
vytis. Išvykai prieš suvažiavimą  už si -
registravo 36 asmenys. Keli iš gautų
raš tiškų sveikinimų bus perskaityti
suvažiavimo atidarymo metu. 

Sąskrydis baigtas malda.

Posėdis po suvažiavimo

Šeštadienį, liepos 30 d., vyko cen-
tro valdybos posėdis. Posėdį atidarė,
maldą sukalbėjo ir posėdžiui vadova-
vo Centro valdybos pirmininkė B.
Avi ža.  Posėdyje dalyvavo 24 centro
val dy bos nariai ir komiteto pir -
minin kai. Darbotvarkė visų dalyvių
buvo pri imta vienbalsiai. 

Centro valdyba juridiniu patarė -
ju patvirtino Saulių Kuprį, ,,Vyties”
žurnalo redaktoriumi – garbės narį
Robert A. Martin, Jr., o ,,Vyties” žur-
nalo verslo vadybininku – Phyllis
Genreau. Taip pat ALT’o atstovus:
Jo  ną Mankų ir seselę vienuolę The -
resą Papšis. Centro valdyba taip pat
pa tvirtino organizacijos padalinių
Šv. Kazimiero gildijos, Lietuvos vy -
čių fon do ir Šiluvos Mergelės fondo
direktorių tarybas ir valdybas. 

Kitą centro valdybos posėdį nu -
matyta sušaukti š. m. lapkričio mėn.
12 d., šeštadienį, 10:30 v. r. Šv. Jurgio
parapijos patalpose, Philadelphia,
PA. Jį globos 3 kuopa, veikianti Phi -
la delphia, PA. 

Posėdis baigtas malda.
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TElkiniAi

Mar�quette�park,�Chicago

iš liETuvoS vyčių vEikloS

Lietuvos Vyčių centro valdybos posėdžiai

PAMINĖTAS DARIAUS IR GIRĖNO SKRYDIS

Algimantas Barniškis, Švč. Mer -
gelės Marijos Gimimo parapi-
jos Dariaus ir Girėno skrydžio

minėjimo pirmi ninkas, pasinaudo-
damas parapijos gražiaisiais Dievui
skirtais namais ir vėdinama sale, su -
ruošė didingą Dariaus ir  Girėno skry-
džio, kuris įvyko prieš 78 metus, mi -
nėjimą. 

Šauliai ir visuomenė rinkosi
prie Dariaus ir Girėno paminklo,
esančio Marquette Park pakraštyje.
Čia buvo padėtas žuvusiems prisi -
minti vaini kas. Po trumpo paminėji-
mo šauliai ir kiti dalyviai skubėjo į
parapijos Die vo namus šv. Mišių. Pa -
mal dų metu giedojo didingas parapi-
jos choras, vadovaujamas muzikės
Jūra tės Luk minienės. Choras ir pa -
rapija yra dėkingi operos solistams,
pa rapijos rėmėjams Margaritai ir Va c -
 lo vui Mom kams, praturtinusiems
chorą savo gražiais balsais. 

Parapijos darbščiosios darbuoto-
jos Vilė, Janina, Bronė su talkinin -
 kėmis parapijos salėje buvo suruošu-
sios vaišes. Vaišių metu buvo rodo -
mas filmas apie Dariaus ir Girėno
skrydį, laidotuves, dedamas pastan-
gas, bandant išsiaiškinti jų žūties
priežastį. Pa sistip ri -
nus šeiminin kių pa -
ruoš tomis gėrybėmis,
prasi dėjo minėjimas.
Iškilmingam minėji-
mo atidarymui vado -
vavo šauliai ir mi nė -
jimo ruošimo pirmi -
nin kas, mu zikas A.
Bar niškis.

Garbės svečiais
bu vo pakviesti LR
garbės konsulas Stan -
ley Balzekas, Jr. ir
ALT’o pirmininkas
adv. Saulius Kuprys.
Mi nėjimo programą
vedė Viktoras Kelme -
lis.

Apie lakūnų skry -
dį ir jų pastangas iš -
gar sinti Lietuvą smul kiau pa pasakojo
Biru tė Kairienė. Po gražių prisimini -
mų pra sidė jo meninė dalis – šventinis
koncertas, kurio metu skambėjo muzi-
ka, eilės ir dainos. Šven tinį koncertą
pa pil dė kanklininkė Ge nė Razumie nė,
muzikas Romas Ta maš auskas, Vytau -
tas Jurevičius ir Edvardas Jur ke -

vičius. Dainas atliko Loreta Karso -
kienė, Algimantas Bar niškis su Li -
gita Barniškiene, Vladas Kybartas,
Lo reta Kalec ir Deimantė Saudar -
gaitė. Dvi poetės – Vilija Vaka rytė ir
Ire na Jacevičienė – skaitė savo kū ri -
nius, parašytus Dariui ir Girė nui pa -
gerbti. 

Meniniam koncertui baigiantis,
dalis dalyvių persikėlė į sporto salę,
kur vyko draugiškos vaikų krepšinio
rungtynės ir baudų metimo konkur-
sas. Renginiui vadovavo sporto meis -
t rė Vilija Žilinskienė bei krep -
šininkai Vidmantas Sinkevičius ir
Vilius Jur gelevičius. Geriausiems

baudų meti kams buvo įteiktos do -
vanos.

Parapija stengiasi pritraukti kuo
daugiau žmonių į parapijos veiklą,
nes jos išsilaikymas priklauso nuo
parapijiečių skaičiaus. Adminis tra -
torius kun. Jau nius Kelpšas, pats

mėgs  tantis sportuoti, mielai bendra -
darbiauja su sporto mėgėjais.

Lietuvių visuomenė dėkinga mi -
nėjimo rengėjams už senų įvykių, ka -
da jauni lakūnai paaukojo savąsias
gyvybes Lietuvos garbei iškelti, pri-
minimą.

ANTANAS PAUŽUOLIS

Iškilmingo minėjimo dalyviai. Audros Zakarauskas nuotr.

Kun. Jaunius Kelpšas

Jaunieji krepšininkai džiaugiasi apdovanojimais. Ligitos Barniškienės nuotr.



Neseniai, liepos 31 d., Lietuvoje
bu  vo paminėtas liūdnas Lie -
tu vos is torijos įvykis – Medi -

ninkų tragedija. Toje vietoje, praėjus
nepilnai valan dai po tragedijos, teko
ir man būti ir vis ką matyti savo aki -
mis. 

Dėkoju fotožurnalistui Vytautui
Kapočiui, mano geram draugui (ne -
se niai nužudytam savo namuose Vil -
niu je), pasiūliusiam nuvežti į žudy -
nių vietą. Jis, tuo metu dirbęs popu -
lia riau siame Lietuvos savaitraštyje
„Gim tasis kraštas”, gavęs žinią apie
šį įvykį, pakvietė ir mane vykti
kartu su juo. Tuo laiku į Lietuvą bu -
vau atvy kęs dalyvauti Pasaulio lie -
tuvių žaidy nėse, kurios sutraukė
šimtus lietuvių sportininkų ne tik iš
JAV, bet ir kitų valstybių. Nepaisant
ankstyvo ry to, sutikau leistis į ke lio -
nę, tuo la biau, kad Medininkų pasie -
nio postas buvo netoli Vilniaus, apie
26 kilometrai – 16 mylių. 

Žuvusius krovė į sunkvežimį

Per gerą pusvalandį pasiekus
tra gedijos vietą, skardiniame pasie -
nio posto namelyje dar buvo galima
matyti septynių nušautų muitininkų
bei kelių policijos darbuotojų kraują.
Jų kūnai jau buvo išnešti į kie mą
(du, rodę gyvybės žymių, tuoj pat
nuga benti į ligoninę) ir pradėti krau -
ti į sunkvežimį, prieš tai iš kelnių ki -
še nių išėmus pinigines, garsiai per-
skaičius tapatybės kor telėse užrašy-
tas pavardes. 

Netrukus sunkvežimis išvažiavo,
o susirinkusieji pareigūnai bei būre -
lis žurnalistų (buvau vienintelis iš
Ame rikos, ten atsiradęs visai ne -
planuotai) turėjo galimybę ilgėliau
apsi dai ryti ir pasidalinti min timis.
Apie tai būtų galima daug rašyti, bet
šį kart pasitenkinsiu tik keliomis
pasta bomis.  

Mačiau šiurpius vaizdus: krauju
pasruvusį nedidelį pasienio su Balta -
rusija namelį bei žuvusiuosius, pra -
džioje gulinčius pievutėje, o vėliau
de   damus į gerokai nudėvėtą sunk ve -
žimį. Tie vaizdai man neleido mie -
goti kelias naktis, net ir po žuvusiųjų
lai do tuvių Antakalnio kapinėse, kur
irgi teko dalyvauti. 

Vienas išliko gyvas 
iki šių dienų

Tarp žuvusiųjų buvo Medininkų
pasienio postą saugusieji muiti nin -
kai Antanas Musteikis ir Stanislovas
Orlavičius, policijos būrio „Aras” pa -
reigūnai Algimantas Juozakas ir
Mindaugas Balavakas, kelių policijos
darbuotojas Juozas Janonis, kelių
policijos darbuotojas Algirdas Kaz -
laus  kas.

Sunkiai sužeistas policininkas
Ričardas Rabavičius po dviejų dienų
mirė ligoninėje. Stebuklingu būdu
gy  vas išliko ir iki šių dienų gyvena
evangelikų kunigu tapęs, Vil niaus ev.
reformatų parapijos klebo nas Tomas
Šernas. Jis yra vienintelis šios trage -
dijos liudytojas, matęs šį bai sų įvykį
nuo pat jo pradžios. 

Įspūdingos laidotuvės

Šis įvykis sukrėtė Lietuvą, jos
žmo nes ir svečius iš kitur. Visi sten -
gėsi dalyvauti nužudytųjų laidotuvė -
se, kurios prasidėjo pamaldomis Vil -
niaus arkikatedroje, vėliau laidotu-
vių procesija ėjo Antakalnio kapinių
link, pakelyje stovėjo tūkstančiai
žmo nių, atidavusių  paskutinę pagar-
bą žuvusiesiems. 

Laidotuvių eisenoje žygiavo ir
sportininkai, atvykę į Pasaulio lietu-
vių sporto žaidynes (jos  vienai die -
nai bu vo nutrauktos). Daugiausia
sporti nin kų  buvo JAV lietuvių gru -
pėje, ku riai vadovavo būsimas Lietu -
vos pre zidentas Valdas Adamkus. 

Žuvusiųjų dvidešimtmečio 
paminėjimas Lietuvoje

Šiemet liepos 31 d. suėjo 20 metų
nuo šios liūdnos sukakties. Tą dieną
žuvusieji buvo pagerbti šv. Mi šiomis
Vilniaus arkikatedroje, kiek vėliau
Antakalnio kapinėse (ten žuvusie -
siems pastatyti įspūdingi pa mink -
lai),  taip pat prie paminklo pa čiuose
Me di ninkuose. 

Iškilmėse kalbėjo ir Lietuvos
pre zi dentė Dalia Grybauskaitė, kuri
pabrėžė, kad žudynėmis Medinin -
kuo se ir Sausio 13-ąja buvo siekta
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Medininkų tragedijai atminti 
Siaubingų dienų prisiminimai

EDVARDAS ŠULAITIS

Medininkų poste nužudytų pa reigūnų laidotuvės Vilniuje. Pa ke lėse stovi tūkstančiai žmonių.   Edvardo Šulaičio nuotr.

įbau gin ti Lietuvos žmones, kad jie
su abejotų laisvės siekimu ir atsi -
sakytų toliau jos siekti. Tačiau, sakė
prezidentė, tai tik dar labiau sutelkė
ir užgrū dino Lietuvos žmones. 

Medininkų tragedija buvo pami -

nėta ir LR Seime, kur atidaryta foto -
grafijų paroda. 

Vienintelis gyvas išlikęs T. Šer -
nas padėkojo Dievui už globą ir kitas

iš Jo gautas dovanas. 
Sugrįžęs į Ameriką stengiausi šį

žiaurų įvykį kuo plačiau pagarsinti
lie tuvių ir anglų kalba leidžiamoje
spau doje, kad jis ilgai išliktų atmin -
tyje. Dar ir dabar kartais pasižiūriu į

tą atmintiną dieną – 1991-ųjų metų
lie  pos 31-ąją – primenančias nuot rau -
kas, kurias teko tada daryti Medi nin -
kų poste ir laidotuvių metu.

Medininkų poste. Edvardas Šu lai tis (k.) su nepažįstamu filmuotoju 1991 m. 31 d. anks -
tyvą rytą. Šone ma tyti kuklus skardinis namelis, kur bu vo nužudyti Lietuvos pareigū-
nai.  V. Kapočiaus nuotr.
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dente. Į nemokamas vietas vokalo ba -
kalauro studijoms 2011–2012 mokslo
metams buvo priimti tik 8 būsimieji
dainininkai. Dar 2 (tarp kurių ir
Kris  tina) priimti į mokamą baka lau -
ro studijų programą. Ir nors mergi -
nai nėra lengva finan siškai, Kristina
pasiryžusi įveikti visus sunkumus.
,,Dabar, kai tapau tikrąja stu dente, už
vienų metų mokslus reikės mokėti
18,854 litų. Reikia pasakyti, kad šioje
akademijoje pačios brangiausios mo -
komos studijos Lie tuvoje. Be to, rei -
kės mo kėti už gy venimą bendra bu -
tyje, mai tintis”, – vardina Kristi na.

Į klau simą, iš kur ji gauna pini -
gų mokslams ir gyvenimui Lietuvoje,
mergina sakė, kad kiek gali at siunčia
tėvelis (mama mi rė prieš ketverius
me tus), grįžusi į JAV ji su ren gia kon -
certą lietuviams. Gauti už kon certą
pinigai taip pat ski riami moks lui. Ta -
len  tinga mergina kreipėsi ir į Lie -
tuvių Fondą, tačiau kol kas para mos
negavo, nes Fondas remia tik tik ruo -
sius studen tus, o Kristina buvo Pa -
ren giamajame skyriuje. ,,Tačiau ki -
tais metai būti nai vėl rašysiu pra šy -
mą, tikiuosi, kad gausiu paramą. Be
to, steng siuosi kuo ge riau išlaikyti
pir mąją sesiją, kad galėčiau gauti sti -
pendiją ir nebe reikėtų mokėti už

moks  lus”, – sako būsimoji daini nin -
kė. – Sunku ne tik man, bet ir stu den -
tams iš Lietuvos. Štai Paren gia mo -
joje studijoje pereitais metais moks -
lus pradėjo 10 studentų, ta čiau dėl fi -
nan sinių sunkumų trys studentai tu -
rėjo nutraukti mokslus, išėjo dir b ti.”

,,Ar nesunku buvo Lietuvoje su -
si rasti draugų?” – klausiu Kristinos.
,,Ne, visai nesunku. Žmonės čia labai
draugiški. Turiu ir gerą draugę Mil -
dą Baronaitę. Ji turi labai gražų, stip -
rų balsą, yra 2007 m. jaunųjų šalies
atlikėjų konkurso ‘Talentų ringas’ ir
respublikinio konkurso ‘Dainų dai -
ne  lė’ laimėtoja. Kartu visus metus
mo kėmės studijoje, labai džiau giuo -
si, kad kartu tęsime mokslus Akade -
mi joje”, – džiaugėsi Kristina.

Kristina pasakoja, kad ir grįžusi
namo ji nesėdi rankų sudėjus – su
malonumu važiuoja į Dainavą pa dai -
nuoti ten atostogaujančioms mo ky to -
joms, koncerte Det roit lietu viams
ruošiasi dainuoti lietuvių ir užsienio
kompozitorių dainas. Koncertui yra
paruošusi ir ariją iš Wolfgang Ama -
deus Mozart „Figaro vedybų”. 

,,O tėtis neliūdi vienas. Ką jis
sako apie Tavo išvažiavimą į Lie tu -
vą?” – klausiu merginos. Kristina
juok  damasi atsako: ,,Jis nieko ne sa -
ko, tyli. Žino, kad aš vis tiek savo
darysiu. Tėtis gal norėtų, kad aš bū -
čiau mokytoja, tačiau aš noriu būti
dainininke”. 

Rugpjūčio 24 d. Kristina išsk ren -
da į Lietuvą. Jos svajonėse – baigti
ba kalauro ir magistro studijas ir ka -
da nors Lietuvos nacionaliniame
ope   ros ir baleto teatre sudainuoti
Tos  ką G. Puccini operoje „Toska”. 

Smagu, kad nelengvame mokslo
kelyje Kristinai nori padėti ir jos že -
miečiai iš Detroit. Lietuvių kul tūros
klubas kviečia visus, galinčius pa -
remti būsimą dainininkę, prisidėti
au komis. Čekius rašyti: Detroit Li -
thuanian Cultural Club, memo: Kris -
tina Petrauskaite ir siųsti adre su 3334
Oakland Ave., Farming ton, MI 48336.

Studijų metai prabėgs greitai. Ir
kas žino, gal po keleto metų Kristiną
išgirsime dainuojant ne tik garsiose
operos scenose, bet ir Lietuvių Ope -
ros pastatymuose Čikagoje.

Liepos mėnesį Lietuvos Res pub -
 likos garbės konsulė Cleve land,
OH Ing rida Bublienė Šiau  lių

universiteto bibliotekai perdavė ver -
tingą savo tėvų, lietuvių išeivių Hen -
riko ir Ste fanijos Stasų knygų siuntą.

Stefanija Bardauskaitė-Stasienė
(1913–2003) gimė Šiauliuose. Čia bai gė
pradinį mokslą, lankė Šiaulių mer -
gaičių gimnaziją, studijavo Mo kytojų
seminarijoje, įgijo mokytojos profesi-
ją. Vienas didžiausių jos gyve nimo po -
mėgių – kulinarija. Šiam po mėgiui
ne mažai įtakos turėjo apsilankymai
Aleksandrijos dvare, pas Ja navičius,
kur galėjo stebėti ir pa jausti maisto
ruošimo ir elegantiško stalo servira -
vimo subtilybes. Vėliau kulinarijos
žinias pildė keliaudama su vyru po
pasaulį, klausydama garsiausių pa -
saulio kulinarų paskaitų, dalyvau-
dama įvairiausiuose seminaruose,
praktikose. Visą sukauptą patirtį su -
dėjo į kelias knygas, kurio se subtiliai
sujungė valgių gaminimą ir patei -

kimą su tautos papročiai bei tradici-
jomis.

Henrikas Stasas (1915–2010) buvo
aktyvus išeivijos visuomenininkas,
lietuviškos spaudos bendradarbis,  li -
tuanistinės mokyklos talkininkas. Su
žmona Stefanija aplankė daugelį pa -
saulio kraštų ir savo įspūdžius iš gul -
dė knygoje „Kelionių vynas”, kurią po
1990-ųjų metų specialiai išleido Lie -
tuvos mokykloms, geogra fijos moky-
tojams ir 1,000 egz. pado vanojo Lie -
tuvos Švietimo ir mokslo ministerijai.
Jo dėka atsirado ir au tentiškumu ža -
vintis lietuvių karo li te ratūros kūri -
nys – Jono Tomkaus kny ga „Svetim -
ša lių legionas”.

1950 m. šeima emigravo į JAV ir
po metų apsigyveno Cleveland, OH.

Henrikas ir Stefanija Stasai pa -
laidoti Šiaulių mieste, Donelaičio ka -
pi nėse.

Šiaulių universiteto
bibliotekos info

LR garbės konsulė I. Bublienė perdavė
bibliotekai tėvų knygų siuntą

LAIMA APANAVIČIENĖ

Čikagoje gyvuojančioje Lietu -
vių Operoje yra dainavę tokie
solistai kaip Metropolitan

Ope ra (New York) baritonas Algirdas
Brazis, iški liau sias išeivijos tenoras
Stasys Ba ras. Čiabuviai dar mena
sce noje Daną Stankaitytę, Joną Vaz -
nelį ir daugelį kitų. Tačiau šiomis
dienomis statant veikalą, be pagalbos
iš Lietuvos neiš siverčiama. Tiesa, tu -
rime solistes Ni dą Grigalavičiūtę,
Ge novaitę Bige nytę, Lijana Kopūs -
taitę-Paulleti, so listą Liną Sprindį
dar vieną kitą, bet tai ir viskas. Nesi -
girdi, kad kas nors iš jaunimo siektų
dainavimo pas lap čių. Ir štai maloni
pažintis – Kristina Petrauskaitė, det -
roitietė Lietuvoje studijuojanti dai-
navimą. 

Kristiną pažįstu ne vienerius
me tus. Mūsų pažinties su šia jauna,
žavia mergina liudininkė – Dainavos
(Manchester, MI) stovykla. Nepame -
nu, kuriais metais viename Moky to -
jų kursų stovyklos talentų vakare iš -
girdome dainuojant tada dar moks -
leivę Kristiną. Į Dainavą ji buvo atvy-
kusi tobulinti sa vo lietuvių kalbos
prie šios sto vyklos veikian čiuose
Lietuvių kal bos kursuose. Ir taip ke -
letą vasarų iš eilės. Sto vyk lautojai
pamilo jaunąją daini nin kę, laukdavo
jos pasiro dy mų. O štai per nai apsi-
džiaugėme iš girdę, kad Kris tina išvy-
ko į Lietuvą stu dijuoti dai navimo. 

Metai prabėgo greitai. Šiuo metu
Kristina atostogauja savo tėčio na -
muose, tad atsirado maloni proga pa -
kalbinti savo seną pažįstamą. 

,,Iš kur tas meilė muzikai?” –
klausiu. ,,Mano tėtis Vytautas Pet -
rauskas groja akordeonu ir saksafo -
nu, turi gražų balsą. Gal tai persi da -
vė ir man? – šypsosi mergina.

Į mano klausimą, kodėl stu di -
joms pasirinko Lietuvą, Kristi na at -
sakė, kad viską lėmė keletas aplinky -
bių. Baigusi JAV gimnaziją su muzi -
kiniu paruošimu, jauna mergi na nu -
tarė toliau gilinti muzikines ži nias.
Pa sirinko obojaus ir vokalo kla ses
Eastern Michigan University ir čia
mokėsi dvejus metus. Prieš porą me -
tų Dievo Apvaizdos parapijos (Det -
roit) lie tu viams koncer tavo liau dies
instru mentų ansamblis „Vaivo ra” ir
solistė Irena Milke vi čiūtė. Iš girdusi
Kristi nos dai navimą, garsi Lie tuvos
solistė pa siū lė mer gi nai at važiuoti į
Lietuvą stu di juoti operinį dai na vi -
mą. Pasiū ly mas pasi ro dė toks vi -
liojantis, kad mergi na susiruošė Lie -
tu von, net ne pa galvo jusi, kokie sun -
ku  mai jos lau kia.

Pirmiausia reikėjo išversti visus
mokslo Amerikoje dokumentus. Kad
galėtų mokytis Lietuvos aukštojoje
mokykloje, Kris tina turėjo iš naujo
laikyti gimnazijos eg za minus, kurių
Lietuvoje jai neuž skaitė – muziko lo -
gijos (nors buvo baigusi Amerikos
gim naziją su muzikiniu ug dy mu),
Amerikos istorijos (!?), pa saulio li te -
ratūros. Savaime su pran  tama, lau kė
ir lie tu vių kalbos egza mi nas. 

Nugalėjusi visas kliūtis, už pil -
džiusi daugybę dokumentų, Kris tina
pra dė jo mokytis Lietuvos muzi kos ir
teatro akademijos (LMTA) Paren -
giamojoje dainavimo studijoje. Jos
voka lo mo kytoja tapo Asta Krikš -
čiūnaitė. Paklau sus, kodėl Kristina
pa sirinko būtent ją, bū si moji dai -
nininkė sakė, kad įtakos tu rė jo ir tai,
jog jos dės ty toja 1991–1994 m. sta ža -

vosi New York pas Clair Alex ander,
Yves Abel bei J. B. Klaviter. ,,Atrodė,
kad žmogus, ke letą metų praleidęs
Ame rikoje, la biau mane supras”, –
pa  sakojo Kristi na. – Ir aš ne apsi ri -
kau. Dai navimas – tai ne tik mo kė -
jimas ,,pa statyti” bal są ar tu rimas ta -
lentas. Tai sunkus kas die ninis dar -
bas, vaiz duotė, didelė at sa ko my bė
prieš save ir prieš žiū ro vus, draus -
mė. Dainavimas, yra su dė tin gas da ly -
kas, jo vaisiai skinami net ne po me -
tų ir ne po dvejų. Viskas vyksta lėtai,
reikia išlavinti ne tik balsą, bet ir kū -
ną, o tai užtrunka. Todėl labai svar-
bu, kai dėstytojas ir studentas su -
prastų vienas kitą iš pusės žo džio.” Ir
Kristinos nuomone, jai pasisekė – jos
moky to ja moka viską pui kiai, su -
prantamai išaiš kin ti, žino, kaip dau -
giausia jai padėti, ko iš jos reikalauti.
Dėstytoja neskaičiuoja darbo valan -
dų, net va sa rą būsimai dainininkei
da  vė nemo ka mas pamokas. 

Kristiną žavi ne tik moky tojos
pe dagoginė veik la. A. Krikščiū nai -
tė – puikaus balso atlikėja. Ji koncer -
tuo ja su įvairiais simfo niniais ir ka -
me  ri niais orkes t rais Lietuvoje, Esti -
joje, Lenkijoje, Vokie ti joje, Pran cū -
zijoje, JAV. Lietu vos kompozi toriai
yra pa rašę spe cialiai A. Krik ščiū nai -
tei skir tų kūri nių. ,,Ją ir per radiją
iš  gir si, ir per televizorių pamatysi,
ne seniai dar Juozo Tallat-Kelpšos
kon servatorijoje pra dėjo dirbti. Kaip
ji visur ir spėja?”, – vardina Kristina
savo dėstytojos darbus. 

Būsimoji dainininkė teigia, kad
mokytis Akademijoje nėra lengva,
nes tenka ne tik tobulinti savo mu zi -
kinius gebėjimus, bet ir įgyti daug
teorinių ir istorinių žinių. Be dai -
navimo paslapčių Kristina dar lanko
muzikos teorijos, muzikos istorijos,
solfedžio ir fortepijono pa skaitas.
Bui  tis taip pat slegia jos pečius –
mergina gy vena studentų bendrabu -
ty je, pati gaminasi valgį. 

Paklausta, kuo panašios muzi kos
studijos JAV ir Lietuvoje, Kris tina
sakė, kad jai atrodo, jog Lie tuvoje
,,aukštesnis lygis”. Čia labai rimtai
žiūrima į darbą. Net mokantis pa ren -
giamajame skyriuje iš studen tų daug
reikalaujama. ,,Mokytis tik rai nėra
lengva, tačiau aš žinau savo tikslą ir
todėl stengiuosi kiek įma ny dama”, –
teigia mergina. 

Baigusi Parengiamąsias dainavi -
mo studijas, Kris tina nutarė bandyti
laimę tapti Lietuvos muzikos ir teat -
ro akademijos Dieninio skyriaus stu -

Mokytis nėra lengva, tačiau aš žinau savo tikslą

Kristina Petrauskaitė.                                                      Asmeninio albumo nuotrauka
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liETuvoS ir PASAulio nAujiEnoS

Premjeras A. Beliacki duomenų
perdavimą vadina nesusipratimu

Vilnius (BNS) – Per Žolinę Kreke-
navos bažnyčia pasipuošė popiežiaus
insignijomis – sukryžiuotais raktais ir
karūna. Ilgainiui bazilikos ženklai pa-
puoš ir bažnytinius reikmenis.  Į Vati-
kaną šiek tiek mažiau nei prieš trejus
metus buvo išsiųstas visas tomas doku-
mentų, liudijančių apie Krekenavos
bažnyčios ypatingumą, kad šiai švento-
vei būtų suteiktas bazilikos vardas. Jos
pagrindinis akcentas – šventu laikomas
ir, kaip manoma, sveikatą žmonėms
grąžinantis bei nuo įvairių nelaimių
saugantis Mergelės Marijos su kūdikiu
paveikslas.  Šį paveikslą tyrę moksli-
ninkai nustatė, kad jis priskiriamas pa-
saulyje garsiems Marijos Kelrodės sti-
liaus kūriniams, tapytiems XV a. Itali-
joje. Ėmus rūpintis, kad Krekenavos
bažnyčiai būtų suteiktas bazilikos var-
das, Vatikanas suskubo ją dvasinės gi-
minystės ryšiais susieti su viena iš Ro-
mos bazilikų. Krekenavos bažnyčia
tuomet buvo pavadinta jos filija. 

Krekenavos šventovė įtraukta į Jo-
no Pauliaus II piligrimų kelio maršrutą. 

Katmandu (BNS) – Nepalo prem-
jero atsistatydinimas į nugramzdino
šalį į naują politinę krizę, besivar-
žančioms partijoms nesugebant įgy-
vendinti nacionalinio susitaikymo ir
sudaryti stabilios vyriausybės.

Jungtinės marksistų ir leninistų
partijos (UML) pirmininkas Jhala-
nath Khanal įteikė atsistatydinimo
pareiškimą šalies prezidentui, kai
žlugo derybos su kitų partijų vado-
vais. 

Nepalas pastaraisiais metais mė-

gino atsigauti po 2006 m. pasibaigu-
sio dešimtmetį trukusio pilietinio ka-
ro, tačiau įstatymų leidėjai, kuriems
pavesta parengti naują šalies konsti-
tuciją, nesugebėjo susitarti dėl pa-
grindinio įstatymo, vadovaujant ke-
lioms netvirtoms koalicinėms admi-
nistracijoms. Ši neturtinga Himalajų
kalnų šalis net septynis mėnesius gy-
veno be premjero, kol Jh. Khanal šių
metų vasarį tapo vyriausybės vado-
vu. Jam atsistatydinus, parlamento
darbas vėl gali atsidurti aklavietėje.

Naująją Zelandiją sukaustė šalčio banga

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

Maskva (BNS) – Rusijos saugu-
mo tarnybos sužlugdė vienos isla-
mistų grupuotės planus susprogdinti
greitąjį traukinį, važiuojantį tarp
Maskvos ir Sankt Peterburgo. Šį iš-
puolį planuota įvykdyti tame pačia-
me geležinkelyje, kuriame per trau-
kinio sprogdinimą 2009 m. lapkritį,
taip pat siejamą su musulmonų suki-
lėliais, žuvo 28 žmonės.

Šiaurės Kaukaze veikiantys su-
kilėliai jau buvo pagaminę sprogsta-
mąjį užtaisą iš trąšų ir ruošėsi už-
baigti savo operaciją, tačiau buvo su-
imti Federalinės saugumo tarnybos

(FST) agentų. Numanomi teroristai
sprogdinimui  pasirinko vietą prie
Firsanovkos geležinkelio stoties
Chimkuose, kur kelis kartus per die-
ną važiuoja traukinys. Per kratą iš
vyrų buvo paimtas smulkus vietovės
planas. FST visiškai kontroliavo te-
roristų veiksmus jiems baigiant pa-
sirengimą sprogdinimui. Iš suimtųjų
buvo paimta bomba, kurios galingu-
mas prilygo 10 kg trotilo.

Rusija tebekovoja su musulmonų
sukilėliais Šiaurės Kaukaze, pasta-
raisiais metais kovotojai vėl surengė
virtinę kruvinų išpuolių Maskvoje. 

Vilnius (BNS) – Rugpjūčio 12 d.
pastebėta, kad jūros paviršiuje 34 jūr-
mylės į vakarus nuo Klaipėdos yra
nenustatytos taršos dėmė. Taršos dė-
mės mastui nustatyti buvo pakeltas
Lietuvos kariuomenės Karinių oro
pajėgų sraigtasparnis, kuris patvirti-

no, kad minėtoje vietoje jūros pavir-
šiuje yra 7 jūrmylių ilgio, 0,3 jūrmy-
lės pločio ,,S” formos dėmė. Apie įvy-
kį pranešta Klaipėdos regiono aplin-
kos apsaugos departamento Jūros ap-
linkos apsaugos agentūrai.

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidento Barack Obama populiaru-
mas pirmą kartą smuko žemiau 40
proc. ribos, rodo apklausa.

Tik 39 proc. apklaustųjų mano,
kad B. Obama gerai atlieka savo dar-
bą. 54 proc. yra priešingos nuomonės.
Tai, anot žiniasklaidos, yra pras-
čiausi rodikliai nuo B. Obama kaden-

cijos pradžios. Apklausą atliko ,,Gal-
lup” institutas.

B. Obama populiarumas po ,,al
Qaeda” vadovo Osama bin Laden nu-
žudymo gegužę buvo išaugęs iki 53
proc. Tačiau pasirodžius praneši-
mams apie prastėjančią šalies eko-
nominę padėtį, prezidento populiaru-
mas pradėjo smukti. 

Sužlugdytas islamistų sąmokslas Rusijoje

Lenkų teisininkas apskundė Lietuvą Briuseliui 

Nepale premjero atsistatydinimas
sukėlė naują politinę krizę

Vilnius (BNS) – Lietuvos policija
teigia šiuo metu nematanti rimtų
priežasčių, kad šalyje galėtų kilti to-
kie masiniai neramumai, kokius ne-
seniai turėjo malšinti Jungtinės Ka-
ralystės pareigūnai. Vis dėlto policija
teigia stebinti ir įvykius Anglijoje, ir
socialinį gyvenimą Lietuvoje.

Pasak pareigūnų, prielaidos kilti
socialiniams neramumams priklau-
so ne tik nuo policijos ar kitų jėgos
struktūrų darbo, tačiau nuo imigra-
cijos masto, nedarbo bei ekonominės
šalies padėties. Tačiau Policijos de-
partamentas susilaikė nuo išsamaus

vertinimo, dėl ko kilo masinės riau-
šės įvariuose Jungtinės Karalystės
miestuose. Pasak pareigūnų, ,,dabar
gausu įvairių gandų, daug skirtingai
pateikiamos informacijos”.

Jungtinėje Karalystėje per di-
džiules riaušes, kurios pirmiausiai
įsiplieskė Londone, o vėliau išplito
kituose miestuose, apiplėštos šimtai
parduotuvių, padegta daug pastatų ir
automobilių, taip pat žuvo mažiau-
siai penki žmonės. Visoje šalyje su-
imta daugiau nei 1,500 asmenų, sie-
jamų su keturias naktis Anglijos
miestus krėtusia smurto banga.

Policija teigia nematanti prielaidų 
Lietuvoje kilti riaušėms                             

Sirijos kariuomenė toliau apšaudo Latakiją
Amanas (BNS) – Sirijos kariuo-

menė  kelintą dieną iš eilės tęsia La-
takijos uostamiesčio sunitų gyvena-
mųjų kvartalų puolimą. Aktyvistų
duomenimis, nužudyti 29 taikūs
miesto gyventojai.

Be tankų, Viduržemio jūros uos-
tamiestį apšaudo karo laivai. Tuo tar-
pu valstybinė informacijos agentūra
paneigė pranešimus apie miesto ap-

šaudymą iš jūros ir nurodė, kad žuvo
du policininkai, taip pat keturi gink-
luoti vyrai, kurie ,,terorizavo” vietos
gyventojus. Nuo šventojo Ramadano
mėnesio pradžios rugpjūčio 1 d. Siri-
jos prezidento Bashar al Assad pajė-
gos visoje šalyje suaktyvino kovą su
demonstrantais, mėgindamos pada-
ryti galą protestams, prasidėjusiems
prieš penkis mėnesius.

Minskas (BNS) – Premjeras
Andrius Kubilius situaciją, kai Lie-
tuvos teisingumo ministerija perda-
vė Baltarusijos režimui šios šalies
žmogaus teisių gynimo organizacijos
,,Vesna” vadovo Ales Beliacki banki-
nius duomenis, vadina nesusiprati-
mu, dėl kurio tenka apgailestauti.
Anot Vyriausybės vadovo, nepaisant
šio nesusipratimo, išlieka Lietuvos
parama demokratinei Baltarusijos
ateičiai.

A. Beliacki prieš pora savaičių

sulaikytas Minske, jis įtariamas mo-
kesčių slėpimu. A. Beliacki yra Mins-
ko 1-ajame tardymo izoliatoriuje, jam
gresia septynerių metų laisvės atė-
mimo bausmė.

Lietuva ir Lenkija atsiprašė, kad
perdavė Minskui duomenis apie A.
Beliacki bankines sąskaitas. Abi ša-
lys nurodė, kad informacija suteikta
remiantis dvišalėmis sutartimis, neį-
tariant, jog teikiami duomenys gali
būti panaudoti politiniam susidoroji-
mui.

Wellington (BNS) – Naujosios
Zelandijos miestuose Wellington ir
Auckland rugpjūčio 15 d. prisnigo, o
nuo Antarktidos atslinkusi šalčio
banga privertė uždaryti kai kuriuos
kelius, nutraukė elektros tiekimą ir
sukaustė gyvenimą didelėje šalies
dalyje.

Sostinės Wellington priemiesčių,
įsikūrusių kalvų šlaituose, gyvento-
jai buvo perspėti pasiruošti didžiau-
siam snygiui Šiaurinėje saloje per
pastarąjį pusšimtį metų. Naujosios
Zelandijos didžiausiame mieste
Auckland prisnigo daugiausiai nuo
praeito amžiaus 8-to dešimtmečio, ta-
čiau didžiąją sniego dalį vėliau nu-
plovė smarki liūtis.

Blogiausia padėtis susiklostė
Pietinėje saloje, kuri nors ir labiau
pratusi prie pūgų, tačiau sunkiai do-
rojosi su šiuo metu užklupusiais at-
šiauriais orais, kurie, kaip spėjama,
išsilaikys didžiąją dalį savaitės.

Rugpjūčio 15 d. buvo uždaryti ke-
li šalies oro uostai, kuriuose buvo iki
minus 4 laipsnių Celsijaus. Pagrin-
diniai keliai į Queenstown taip pat
buvo uždaryti, todėl šis Pietų salos
slidinėjimo kurortas liko atskirtas
nuo pasaulio. Šalyje tapo neišvažiuo-
jamais daugiau nei 12 pagrindinių
kelių, tūkstančiai namų liko be elekt-
ros, Pietų saloje uždaryta daug mo-
kyklų. 

Mažėja B. Obama populiarumas 

Vilnius (BNS) – Lenkijos Gdans-
ko universiteto teisės ir administra-
cijos fakulteto padėjėjas Tomasz
Snarski kreipėsi į Europos Parla-
mento peticijų komitetą Briuselyje
prašydamas išaiškinti, ar draudimas
Lietuvos lenkams rašyti savo pavar-
des gimtąja kalba nepažeidžia žmo-
gaus teisių.

T. Snarski savo peticiją įteikė šių
metų kovo mėnesį, o šiuo metu gavo
iš komisijos pirmininkės Erminia
Mazzoni patvirtinimą, jog skundas
bus nagrinėjamas. Pasak lenkų spau-
dos, prie skundo gali prisijungti visi,

kurie Lietuvoje ,,jautėsi arba jaučia-
si diskriminuojami”.

Kaip sakė T. Snarski, tai didelis
jo laimėjimas, kadangi ES teisingu-
mo teismas pripažino, jog Lietuva
ginče su vietos lenkais dėl pavardžių
rašybos yra teisi. Jis tvirtino besiti-
kintis, jog europarlamentarai savo
rezoliucijoje kvies Lietuvą gerbti len-
kų mažumos teises, taip pat atsiųs de-
legaciją į Lietuvą, kuri išsiaiškins
lenkų mažumos padėtį.

Lietuvos lenkų tautinė mažuma
siekia, kad galėtų dokumentuose ori-
ginalo kalba rašyti pavardes. 

Baltijos jūroje pastebėta nemaža teršalų dėmė



Pažvelkime į savo Dangišką Mo -
tiną, su visu kūnu paimtą į ro -
jaus džiaugsmą. Šiandien aš

lei džiu malo nių lietui kristi ant Jūsų
visų, mano vaikeliai.

Mano garbingojo kūno šviesa nu -
šviečia jus ir nurodo jums kelią, ku -
riuo turite sekti. Tai skaistumo, mei -
lės, maldos, kančios ir šventumo ke -
lias. Jis reiškia gyvenimą, artimai
susivienijusį su Jėzumi. Jūs irgi, dar
tebegyvendami žemėje, galite būti
apšviesti ir apsupti tos šviesos, kuri

šviečia čia, rojuje. Ypač per šį sunkų
ir skausmingą laikotarpį mano gar -
bingojo kūno šviesa šviečia vis stip -
riau, kad paguostų ir padrąsintų jus
visuose jūsų kasdieniniuose rūpes -
 čiuose. 

Šiandieną esate pašaukti išgy -
ven ti kruvinąsias apsivalymo va -
landas, nes Didieji įvykiai, kuriuos
aš jums anksčiau pranašavau, jau
pra  sidėjo. Ir užtat jums reika linga
mano motiniška paguoda, kad nepra -
rastumėte drąsos. Pažvelkite į rojų,
kur jūsų Dangiška Motina buvo su
kūnu ir siela paimta, ir būkite pa -
guosti. Gyvenkite visa širdimi ir sie -
la rojuje, kur Jėzus iš anksto kiek -
vienam iš jūsų yra paruošęs vietą ir
kur niekas nesudrums jūsų ramybės.
Mano garbingojo kūno šviesa pa -
trauks jus link mano saldžiausio
žiedų kvapo dvelkimo. Tai kvapsnys
visų dorybių, kurios puošė mano
žemiško gyvenimo sielą. Tai mano
nekalčiausio grožio dangiškasis kva-
pas. 

Šiandien aš noriu visus jus
apšlakstyti skaistumo, nusižemini-
mo, paprastumo, tylumo, maldingu-
mo, paklusnumo ir susimąstymo pui -
kiausiais kvepalais. Tuomet jūs irgi
skleisite jūsų Nekalčiausios Motinos
Dangiškus kvepalus. Tuo būdu jūs
suteiksite širdies ramybę visiems ir
tapsite mano taikos įrankiu, nes jūs

esate mano numylėti savo motinos
vaikai, kuri buvo paimta Dangun ir
kuri šiuo metu nori būti visų vadina-
ma Taikos Karaliene. 

Aš esu Šventojo Rožančiaus (Ro -
žinio) Karalienė. Aš esu jūsų vadė,
vedanti jus šioje bai sioje kovoje prieš
Šėtoną ir visas piktąsias dva sias. Jei
leisitės būti mano klusniai vedami,
visuomet jausitės turį prie savęs tą
brangią pagalbą, kurią jums teikia
Viešpaties  Ange lai, Palaimin tieji ir
Šven tieji, esantys rojuje, ir visos sie-
los, tebeskaistinamos Skais tykloje. Iš
tikrųjų aš esu vieno ištiso dalinio
vadė. 

Šiandien, kai prisi-
menate mano didžiosios
pergalės dieną, noriu jus
pakviesti kovoti drąsiau
ir su pasitikėjimu, nesi-
baiminant dėl įmantrių
ir pavojingų ėjimų, ku -
riais mano priešas ban -
do jus privesti prie nusi-
minimo. Dėl tos prie žas -
ties aš noriu jus perspėti
apie tris spąstus, kurie
sudaro dalį mano viešos
strategijos šioje didžioje
kovoje. 

Pirmasis – tai sklei-
dimas minties, kad jis jau
yra nugalėjęs visą pa -
saulį, ten įkūręs sa vo ka -
ra lystę ir pilnai ją val do,
jo di džioji pergalė reiš -
kia si žmonijoje, kuri su -
ki  lo prieš Dievą ir kar -
toja Šė tono išdidų pasi -
prie ši nimo aktą. Ypač pa -
vojin gas šiais lai kais šė -
tono vartojamas metodas
yra suda ry mas vaizdo,
kad jau nieko daugiau ne -
begalima pada ryti, kad

jau ne bėra vilties ką nors pakeisti ir
kad bet kokios pastangos atvesti
žmoniją atgal prie Dievo ar gėrio yra
be reikšmės. Jūsų Dan giškoji Motina
už tikrina jus, kad šių laikų žmonija
su daro brangią dalį Die vo tautos, iš -
pirktos Jėzaus kraujo kaina, kuris
iki paskutinio lašo buvo pralietas jos
išganymui. Vien Dievas, ypač šian -
dien, yra nugalėtojas, jis my li visą
var gšę sergančią žmoniją, kuri buvo
iš jo pagrobta, ir jis ruošia tą aki -
mirką, kuomet jis per savo gailes -
tingos mei lės didžiausią stebuklą ją
atves prie grįžtančio kelio į save, kad
pagaliau ji galėtų pažinti naują tai -
kos, meilės, šventumo ir džiaugsmo
amžių. Dėl šios priežasties aš kviečiu
jus visuo met pasinaudoti galingais
dvasiniais ginklais: pasitikėjimu, sū -
nišku atsi vertimu, didžia ir beribe
mei le, būti visiškai prieinamu savo
kaimynams, teikiant dvasinę bei me -
džiaginę pa galbą ir motiniškų bei
neribotų gai les tingumų.

Antra – tai yra sėkmingas baž -
nyčios įklam pinimas į labai rimtą
pa dėtį, kur susiskaldymo, ginčo, ne -
tikėjimo ir atsimetimo audros yra ją
sukrėtusios iki pat pamatų. Daugelis
praranda dvasią, matydami, kiek
šian dien yra ganytojų, kurie leidžia -
si būti apgaunami šio gudraus ir
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Modernus miestas buvo pastaty-
tas, pagal gido pasakojimą, neabejoti-
nai virš buvusių etruskų gyvenvie-
čių. O pats uostas buvo įkurtas im -
peratoriaus Trajan įsakymu II šimt-
mečio pradžioje. Šiandienykštis Civi -
tavecchia miestas su savo uostu tar-
nauja kaip labai svarbus „kruizinių”
laivų, o kartu ir kelto pareigas tei -
kiantis ne tiktai uostas, savotiška
„prieglauda”, bet ir pagrindi nis pra-
džios taškas, jungiantis Ita lijos vidu-
rį su Sardinijos sala bei Barce lona,
Ispanijos miestu. Žvejoji mas yra ant-
roji – pati svarbiausioji šios vie tos
savybė.

Tvirtovė gynė nuo piratų 
užpuolimų

Popiežius Julius II pavedė Bre -
mante pastatyti didelę tvirtovę, da bar
žinomą Forte Michelangelo var du,
kuri apgintų uostą nuo dažnų pi ratų
užpuolimų. Ji buvo baigta sta tyti XVI
šimtmetyje (1535 m.), po piežiumi ta da
esant Pauliui III. Tačiau viršuti nioji
„maschio” tvirto vės bokšto da lis
buvo baigta statyti vėliau – jau Mi -
chelangelo, kuris ir da vė tvirtovei sa -
vo vardą Forte Mi che langelo,  lai kais.

Roma – penkių vardų miestas!

Valdantieji karaliai pasižymi
var dų gausybe. Panašiai ir pasau li -
nio garso bei ypatingos istorinės
reikš mės miestas kaip Roma neapsiė-
jo ir visai nestebina beveik savo pus-
tuzinio vardų virtine... Pirmiau sia tą
svarų krovinį lotynų kalba pradeda
„Caput Mundi” (Pasaulio sostinė);
tuojau iš pasakos seka „La Citta
Eterna” (Amžinasis  miestas); ne  atsi -
lieka nei „Limen Apostolo rum”
(Apaš  talų slenkstis), na, ir va, pagal
Italijos sostinės vietą „la citta dei
sette colli” (Septynių kalvų miestas),
pagaliau, it pritrūkus vardų, pa pras -
čiausiai mestelta trumpai „l’Ur be”
(Miestas)! Nuo senų laikų ži noma, jog
„kaip pavadinsi – taip nepagadinsi!”
Taigi ir šiuo atveju ne atimsi Romai
jai priklausančių gar bingų vardų, nei
jos pačios svarbumo, kuris šimtme-
čiais buvo Vakarų civilizacijos cent-
ras, taip pat yra Katalikų Baž ny čios
centras! Šiandie ni nė Ro ma yra labai
moderniškai be sivaldantis ir kosmo-
politinis miestas. Roma yra tre čia
labiausiai turistų lankoma vi soje
Europoje vieta, didmiestis, turintis
kultūrinį bei politinį svarumą. Be to,
reikia nepamiršti, jog Roma yra
viena iš tų nedaugelio didžiųjų Euro -
pos miestų, kurie tie siog stebuklingu
būdu išvengė Antro jo pasau li nio ka -
ro baisumų, vidurio (centri nė) Roma
iš esmės išsaugojo sa vo renesanso bei
baroko grožybes. Todėl ir is torinis
Ita lijos sostinės centras ne liko nepa -
stebėtas nei neįvertintas – UNESCO
įtraukė jį į pasaulio paveldo sąrašą!

Ak, Neapolio „pizza”!!

Iš Romos pasiekti Neapolį atrodė
it paduoti ranką greta gyvenančiam
kaimynui... Taigi, laivui įplaukus į
miestą, įvyko tarsi „stebuklas”! Pa -
galiau, savo ilgo gyvenimo beveik vir -

šūnėje išvydome miestą jo visoje už -
tarnautoje grožybėje! Gimnazijos
suo  le girdint istorijos mokytojos Ne a -
polio miesto gražumą apibūdinant
tvir tinimu „Pamatyk Neapolį ir
mirk!”, jis visam gyvenimui liko kaip
koks nepasiekiamas, bet geidžiamas
pasiekti laimės žiburys.

Didžiai apgailestavome, kai, pir -
mą kartą lankant Neapolį, visiškai
nepastebėjome to jo tariamo grožio...
O, pasirodo, reikėjo grožėtis Neapoliu
iš jūros pusės, o ne iš sausumos, kaip
mes tada darėme.

Ak, ir štai dabar iš laivo denio 14-
tojo aukšto, lyg ant delno padėtas atsi -
 vėrė Neapolio nuostabus grožis! Jį
stebint, tikrai – beveik „mirei”... Sau -
 lei nesigailint, gausiai apibėrus auk -
si niais spinduliais visą miestą, Ne a -
polis žybčiojo žemėje, tarytum iš dan -
gaus nusileidusi žvaigždė! Labai pa -
našiai kaip Capri saloje arba Taxco
mieste, Meksikoje, namai, lyg prilipę
kregždžių lizdai, „kopė” vis aukštyn,
daž nai baltuodami dangiškos šviesos
glėbyje. O fone stūksantis Vezu vi jus
neatrodė it grasinanti baisenybė, bet,
atvirkščiai, gal greičiau tarsi ginan-
tis nuo visokiausių audrų.

Neapolis, tarptautiniu vardu
Nap les arba Napoli, yra Italijos pro -
vincija,  taip pat jos sostinė. Tai
turtinga žemės ūkio sritis su derlin-
ga dirva nuo Vezuvijaus ugnikalnio.
Ten gausiai auga vynuogės, medvil-
nė, įvairūs vaisiai, kanapės bei ku ku -
rūzai. O pats miestas įsikūręs Nea -
polio įlankoje, Vezuvijaus papėdėje.
Nagi aplinkui, tiesiog „ranką pa -
duoti” atstumu išsibarsčiusios istori -
nės garsenybės – Pompeii, Hercula -
neum ir Sorrento.

Anot mūsų „vaikščiojančios en -
cik lopedijos”, puikaus vadovo vaiz -
din go atpasakojimo, romėnų didingo-
jo poeto Virgilijaus (Vergil) kapas
yra Neapolio, kuriame mieste jis
mokėsi, apy linkėje.

Didžiausią įspūdį iš viso pasau -
lio besilankantiems turistams palie -
ka spalvingas Neapolio senamiestis.
Jame kaip tik yra patys įdomiausi
bei žymiausi statiniai, pavyzdžiui,
seno viška St. Elmo pilis, puošnūs
karališ kieji Castelnuovo rūmai, val-
stybinė biblioteka, tapybos galerija.

Neapolio mieste alsuoja maž-
daug vienas milijonas  ir su trupučiu
„dūšių”, vietinių gyventojų. Nuola -
tiniai gyventojai žinomi napolitani
vardu arba poetiška italų kalba –
partenopei. Neapolis ištikimai lai -
kosi bei puoselėja savo istorines, me -
no, kultūrines tradicijas ir maisto
gaminimo meną (gastronomiją).

Neapolio miestas viešpatavo nuo
XIII iki XIX šimtmečio, lygiai 600 me -
tų, kaip Neapolio karalystės sostinė,
paprastai tik trumpu „karalystės”
vardu vadinama.

Sekant tradicija, Neapolis yra
„pizza” (picos) tėvyne. Tuo mes įsi-
tikinome sunkiu būdu. Mat, pirmą
sykį lankant Italiją, didžiai nustebo -
me neradę itališkos picos visoje Ro -
moje. O juk Jungtinėse Amerikos
Vals tijose, net kiekviename mieste,
picų restoranų apstu, daugiau, nei jų
reikia. 

Karališku laivu 
Viduržemio jūra!

STASė E. SEmėnIEnė
nr. 15

Bus daugiau.

Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimas.
Egid Quirin Asam skulptūra 

Nukelta į 11 psl.



Nei karščiai, nei blogi orai
netrukdo Čikagos lietuvių
futbolo lygos (ČLFL) koman-

doms šešta die nio popietėmis rungty-
niauti šios ly gos pirmenybėse, vyk-
stančiose prie Pasaulio lietuvių cen-
tro, Lemont.

Čia žaidžia 8 komandos, tarp
kurių viena – „FC Hettrick” – suda -
ryta iš arabų kilmės futbolininkų.
Tiesa, jos žaidimo lygis yra žemesnis
negu lietuvių komandų, todėl ji turi
tenkintis paskutine – aštunta vieta.

Liepos 30 d. baigėsi pirmasis šių
pirmenybių ratas. Įdomu, kad jo

metu jokio pralaimėjimo nepatyrė
„Vilniaus” futbolininkai, kurie iš 7
rungtynių iškovojo 21 tašką.

Štai pirmenybių lentelė po pir-
mojo rato:

1. „Vilnius” 33:12; 21
2. „Kaunas” 27:13; 13
3. „Legalai” 21:22; 11
4. „Žemaitija” 19:24; 10
5. „Šiauliai” 14:16; 7
6. „Pokerio klubas” 12:13; 6
7. „Jaunimas” 21:18; 6
8. „FC Hettrick” 22:37; 6
Dabar visos komandos susitiks

ketvirtfinalyje (žais po du kartus), o
laimėtojai eis į tolimesnį ratą. Tad
šių ČLFL pirmenybių pa baiga jau
netoli.
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VIDAS J. nEmICkAS, m.D.
KARDIOLOgAS�–�ŠIRDIES��LIgOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELBImŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

EDmUnDAS VIŽInAS, m.D., S.C.
VIDAUS�LIgŲ�gYDYTOjAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, m.D.
AKIŲ�LIgOS�–�CHIRURgIjA
219�N.�Hammes�Avenue

joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�gYDYTOjAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�gYDYTOjA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�gYDYMO�SpECIALISTĖ

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

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

www.draugas.org

SPorTAS

Lietuva įveikė Armėnijos futbolo  rinktinę

Kaune praėjusį antradienį, rug-
pjūčio 9 d., į Dariaus ir Girėno
stadioną susirinkę futbolo en -

tu ziastai stebėjo Lietuvos rink tinės
gražią pergalę (3:0) prieš gana stip rią
Armė ni jos valstybinę rink tinę.

 Po netikėto pralaimėjimo birželio
mėnesį prieš Lichtenšteiną (0:2), kur

Lie tuvos rinktinė žaidė dėl pa tekimo į
Europos futbolo pirmenybių baigia -
mąjį ratą, šis draugiškas susiti kimas
buvo geras jėgų išbandymas prieš ar -
tėjančias pirmenybių kovas su tuo
pačiu Lichtenšteinu ir Škotija.

Su Armėnijos futbolinin kais Lie -
tuvos rinktinė neturėjo jo kios bėdos.
Jau rungtynių pradžioje, 8-ąją minu -
tę, Edgarui Česnauskiui prie varžo vų

vartų pakėlus kampinį, Lie tuvos
komandos gynėjas Arūnas Kli mavi -
čius jį sėkmingai nukreipė į armėnų
var tų tinklą.

Po to žaidimas lyg ir aprimo, o
sve      čiai kurį laiką kontroliavo ka muo -
lį, bet prie Žydrūno Kače mars ko sau -
go  jamų vartų sėkmingų progų nesu-
darė.

Po pertraukos Lietuvos vyrai pra -
dėjo vėl aktyviau žais  ti. Čia jiems pa -
dėjo armėnai, kurių žaidėjas V. Haro -
yan už dvi geltonas korteles tu  rėjo ap -
leisti aikštę. Tai įvy ko 59-ąją žaidimo
minutę ir tai palengvino Lietuvos
puo  lė jams dažniau užgulti svečių var -
tus.

Antrasis įvartis krito 75-ąją mi -
nutę, kada E. Česnaus kis iš 20 metrų
atstumo paleido stiprų baudos smūgį,
kurio armėnų vartininkas nepajėgė
sulaikyti.

Po trijų minučių lie tu viams lai -
mė nusišypsojo tre čią kartą. Po E.
Česnauskio pa davimo Ričardas Ba -
niu šis kamuolį nukreipė į tuščius
var tus. Toks rezultatas iš liko iki bai -
gia mojo teisėjo švilpu ko, o lietuvių
žiū rovų džiaugsmui nebuvo ribų, nes
pagaliau nugalėta ir gana pajėgi rink-
tinė.

Dabar tikimasi, jog rugsėjo 2 d.
Kaune būsimos atsakomosios rung-
tynės su mažučio Lichtenšteino ko -
manda nebus tokios baisios, nors, be
abejo, svečiai gynybai skris bent 8
savo žaidėjus ir nepaliks daug vie tos
Lietuvos puolėjams. Lietuvos rinkti -
nės treneris Raimondas Žutau tas tiki -
si, jog Kaune Lichtenšteino koman dai
bus tinkamai atsilyginta už pra lai -
mėjimą jos aikštėje.

Sekmadienį, rugpjūčio 7 d., Čeki -
joje baigėsi Europos jaunučių
(iki 16 metų amžiaus) krepšinio

pirmenybės. Jose panašiai, kaip ir
20-mečių čempionate, jaunieji lietu-
viai kovojo ne dėl medalių, bet dėl
išlikimo ,,A’’ divizione. 

Tik mūsiškiai 16-mečiai tarp
čem pionato uodegėlėje likusių ko -
man dų pasirodė kiek geriau nei 20-
mečiai ir užėmė ne 14-ą, o 13-ą vietą (į
žemesnę grupę iškrenta 15-oje ir 16-
oje vietose likusios rinktinės). 

Lietuvos jaunučiai kovose dėl iš li -
kimo savo grupėje laimėjo visas 6
rungtynes – po 2 kartus nugalėdami
Juodkalniją, Bulgariją ir Lenkiją. 14-a
liko Lenkija, o kitos dvi užėmė 15–16
vietas ir kitais metais turės žaisti
Europos pirmenybių ,,B’’ divizione. 

Sekmadienį 16-mečių aikštelėje
šeimininkavo kroatai, kurie čekus
įveikė rezultatu 67:57. Bronzos meda -

lius pelnė Ispanija, tik po pratęsimo
įveikusi prancūzus 61:53. Rungtynėse
dėl 5 vietos Rusija nugalėjo mūsų
kai mynų latvių rinktinę 84:70. 

Vitoldo Masalskio treniruojami
Lietuvos jaunučiai kovose dėl išliki-
mo ,,A’’ divizione parodė savo charak-
terį ir jų pergalės buvo akivaizdžios.
Sekmadienį mūsiškiai sutriuškino
Bulgariją net 103:82. Prieš tai rezul-
tatu 73:55 buvo įveikta Juodkalnija ir
kiek kuklesniu rezultatu – 85:75 –
nugalėta Lenkija. 

Rezultatyviausiai lietuvių ko -
man doje žaidė Edvinas Šeškus, kuris
pagal pelnytų taškų skaičių buvo ant -
ras tarp visų komandų žaidėjų. 

Tad Europos jaunimo pirmeny-
bėse labiausiai pasisekė 18-mečiams.
Jie, žaisdami Lenkijoje, liko 5-oje
vietoje. Tobuliausiai pasirodė Lietu -
vos 19-mečių krepšinio rinktinė, kuri
pasaulio pirmenybėse Latvijoje lai -
mėjo auksą. 

Lietuvos jaunučiai turėjo 
pasitenkinti 13-a vieta

Baigėsi Čikagos Lietuvių 
futbolo lygos pirmasis ratas

I can show you how to
get a high % yield on
your money today.
Take con trol of your
IRA, Pen sion Plan, Sa -
vings, CD’s and invest
these monies in Pri -
vate Mortgage Loans.

SKAMBINKITE

tel. 630-965-6608

These loans are se cured
by a 1st mort gage with
low loan to value (LTV)
ratios of 70% or less.
Increase the yield on the
same mo ney you’re in -
vesting now and see
what happens! 

BUILD WEALTH IN A HURRY!

Prenumeruokime ir skaitykime
,,DRAUGĄ”!

,,DRAUGĄ” atminkime 
savo testamente.

SIūLO DARBą

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based house-

hold goods moving company. Good pay
& benefits available. Must be at least 21
years of age. Call Jacob 847-980-0906

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos futbolo rinktinės žaidėjas Arūnas
Klima vičius džiaugiasi įmušęs pirmąjį įvar -
tį į armėnų vartus.

Lietuvos futbolo rinktinė nugalėjo armėnus. 
Aliaus koroliovo (ELTA) nuotr.
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DALIA CIDZIKAITĖ

Nepraėjus nė metams nuo Lie -
tu vos viešosios įstaigos E2K
(edukacija, kultūra ir kinas)

kū rybinės grupės viešnagės Šiaurės
Amerikoje, kurios metu ji rinko me -
džiagą istoriniam dokumentiniam fil -
mui ,,Pavergtųjų sukilimas”, skir tam
1941 metų Birželio sukilimo septyni-
asdešimtmečiui, sukurtą fil mą netru -
kus pamatys ir JAV lietuviai.

Lietuvos Respublikos Seimas dar
praėjusiais metais 2011 metus paskel-
bė Laisvės gynimo ir didžiųjų netek -
čių metais. Kurti filmą studijai E2K
pasiūlė žurnalistas Vidmantas Valiu -
šaitis, kuris JAV ir Kanadoje lankėsi
praėjusių metų gruodį, lydimas filmo
direktorės Agnės Zalanskaitės ir ope -
ratoriaus Andriaus Bartkaus. Vieną
iš viešnagės popiečių filmo kūrėjai
susitiko su Čikagos lietuviais Ateiti -
ninkų namuose Lemont, IL.

Kalbėdami apie filmo sumanymą
ir jo kūrimą, svečiai kalbėjo apie iššū -
kius. Valiušaitis neslėpė, jog jų pa si -
rinkta tema – 1941 metų Birželio suki -
li mas – ypač sudėtinga, nevienodai
ver tinama, o ją lydinčios prieštarin-
gos nuomonės ir vertinimai tę sia si jau
70 metų ir vis dar nėra iš spręsti. To dėl
jam šio projekto įgy vendinimas yra
savotiškas bandymas surasti ,,tą vi -
suo  meniškai tinkamą modus vivendi”. 

Režisierė Zalanskaitė pastebėjo,
jog šiuolaikiniuose Lietuvos mokyk-
lų vadovėliuose tokioms temoms
kaip 1941 metų Birželio sukilimas nė -
ra vietos. ,,Apie Romos imperijos rai -
dą mes galime papasakoti kur kas
daugiau, – sakė ji, – nei apie 20 metų
ne priklausomos Lietuvos istoriją,
kurią dar gyvai atsimename.” Ne ge -
riau atrodo ir lietuviškų istorinių fil -
mų sąrašas – jis labai jau kuklus.
Todėl filmo ,,Pavergtųjų sukilimas”
kūrėjai mano, jog filmas tarnaus ne
tik kaip pažinimo priemonė, bet ir
kaip siekis gaivinti visuomenės isto -
rinę sąmonę. ,,Tikime, – sakė režisie -
rė, – kad mums bent iš dalies tai
pavyks. Kad sukūrę filmą ir jį dera-
mai pristatę būsime ramūs, jog prie -
monės susipažinti su ta istorija yra.” 

Kadangi filmo tema jautri, jo kū -
rėjai iškėlė sau tikslą 1941 metų įvy -
kius pristatyti kuo sąžiningiau. Pasak
Valiušaičio, 1941 metų įvykiai ilgą
laiką buvo demonizuojami. ,,Sukili -
mas, – susitikimo su Čikagos visuo -
me ne metu sakė jis, – buvo vaizduoja-
mas kaip velnių orgijos. Kita vertus,
kai išeivijoje apie jį skaitai, sukili-
mas atrodo kaip didvyriškas žygis,
pareikalavęs milžiniškų pastangų.”
Filmo kūrėjai įsitikinę, jog lietu -
viams, kalbant apie šį konkretų isto -
ri jos įvykį, nereikia gėdytis savo isto -
rijos ar rodyti, kad nieko nevyko. 

Nors, kaip ir bet kuriame istori -
niame įvykyje, ir Birželio sukilime
netrūko dramos ir įtampos, juk, pa -
sak Valiušaičio, valstybių, tautų,
žmo nių interesų susikirtimai buvo
likiminiai: vieniems – mirtis, ki -
tiems – išsigelbėjimas. Kurdami fil -
mą kūrėjai siekė vadovautis tais kino
dokumentikos principais, kuriais va -
do vaujasi, pavyzdžiui, britų kūrėjai.
O tai reiškia: pristatyti istorinį kon-
tekstą, apie jį kalbėti, bet tai daryti
ramiai. ,,Vien sąžiningas istorijos
faktų pristatymas, – Valiušaičio nuo -
mone, – būtų pats geriausias ir teisin-
giausias kelias pasiekti tuos tikslus,
apie kuriuos Agnė kalbėjo, – žmonės

turi pamatyti, kas tada dėjosi.” 
E2K kuriami filmai šiek tiek

skiriasi nuo lietuvio akiai įprasto do -
kumentinio filmo žanro. Prieš filmo
premjerą Vilniuje režisierė sakė, jog
,,be autentiškos archyvinės medžia-
gos, nuotraukų, mokslininkų komen-
tarų, pokalbių su įvykių liudinin kais,
filme yra to meto įvykių at spin džių,
kurie žiūrovą įtraukia ir įtikina”. 

Viena iš svarbesnių E2K kūry-
binės grupės užduočių JAV ir Ka -
nadoje buvo žmonių, kurie dalyvavo
sukilime, suradimas ir jų kalbini-
mas. Tiesa, tokių liudininkų jau yra
li kę labai nedaug. Kalbėdamas Ateiti -
ninkų namuose Valiušaitis apgailes -
tavo, jog dėl prastos sveikatos nepa -
vyko nufilmuoti Čikagoje gyvenan -
čio vieno iš 1941 metų Birželio sukili -
mo vadovų Pilypo Naručio.

Dviejų dalių filme kalba ne tik
liudininkai, bet ir jų palikuonys,
kaip antai dr. Adolfo Damušio vaikai,
Juozo Brazaičio anūkė. Valiušaitis
sakė, jog tokie pokalbiai parodo, kaip
štai jau kelinta karta, užaugusi kitoje
aplinkoje, laikosi tų pačių principų,
kuriais tikėjo tėvai ar seneliai. Tai
liudija Damušių pavyzdys. Tačiau

išryškės ir kita linija, kur, kaip ir iš -
eivijoje, viena visuomenės dalis išsi-
laikė patriotiška, o kita jos dalis ištir-
po. ,,Brazaičio anūkės pasisakymas –
labai dramatiškas, – pasakojo E2K
grupės narys Valiušaitis, – gal at spin -
dintis ir tautos likimą, pastangą su -
vokti save istorijoje.” 

Tą vakarą filmuojant Brazaičio
anūkę, ji daug klausinėjo apie savo
senelį. Pradėjo vieną kitą žodį lietu-
viškai įterpti. ,,Matai, kaip žmogus
akyse persilaužė, – sakė žurnalistas.
– Jeigu tokie dalykai vyksta žmonių
sielose, neabejoju, jog ir tautos gali
keis tis. Tautos gali pakeisti savo
kryptį, atsikratyti nusiminimų, kitų
neigiamų jausmų.”

Kita filmo ,,Pavergtųjų sukili-
mas” plotmė yra mokslinė, kur
išsakoma žinovų nuomonė. Apsilan -
kymo Čikagoje metu vienas iš kal -
bintųjų buvo dr. Augustinas Idzelis.
Kūrėjų planuose buvo ir amerikiečių
požiūrio pristatymas filme, tarp to -
kių – neseniai knygą ,,Bloodlands:
Europe Between Hitler and Stalin”
(Basic Books, 2010) parašęs Timothy
Snyder. ,,Mes kalbėjomės ne tik su
tais, kurie sukilimą vertina teigia-

mai, – sakė Valiušaitis. – Per daug
yra kontroversijų, kad galima būtų
nu tylėti, kad nekreiptume dėmesio į
tuos žmones, kurie sukilimą vertina
kaip politinį įvykį.” 

Valiušaitis įsitikinęs, jog yra
labai svarbu filme sukurti galimybę
tokiam dialogui ir požiūriui, kuris
pa sauliui kalbėtų balsais tų, kurie
turi vardą, kartu pristatant ir lietu-
vių požiūrį. ,,Lygiai svarbu pakalbėti
su rusų, vokiečių istorikais, nes tai –
ir jų istorija”, – įsitikinęs jis. 

Viešnagės Čikagoje metu reži -
sierė pasidžiaugė kūrybiniu-darbi -
niu apsilankymu Amerikoje. Išva -
žiuo dami filmo kūrėjai turėjo 15 va -
landų filmuotos medžiagos, daugiau
nei 300 gigabaitų atminties, įrašytos
Amerikoje kalbant su tų įvykių liu-
dininkais, klausant atsiminimų, ver-
tinimų. Nemažai parsivežta ir kitos
medžiagos: nuotraukų, dokumentų. 

Filmas ,,Pavergtųjų sukilimas”
ekrano šviesą išvydo šių metų birže-
lio mėnesį. Jį jau pamatė Vilniaus,
Klaipėdos ir Šiaulių žiūrovai. Pasak
režisierės Zalanskaitės, ,,svarbu, ko -
kį gyvenimą tas filmas gyvens po to.
Svarbu, kad po premjeros valsty-
binėse institucijose filmas būtų paro-
dytas per televiziją, o svarbiausia –
norime išleisti DVD ir pristatyti jį į
šalies mokyklas”.

Išvažiuodami filmo kūrėjai ne
tik užtikrino, jog filmas bus sukur-
tas, bet ir patikino, jog jis bus tikrai
geras. Tad mūsų dėmesiui – neviena -
reikšmiškai vertinamam Lietuvos
istorijos įvykiui– 1940 metų Birželio
sukilimui – skirtas dokumentinis fil-
mas.

Dokumentinio filmo „Pavergtųjų
sukilimas” peržiūros vyks rugpjūčio
19 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje (6500 S
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) ir rug-
pjūčio 21 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre (4911 127th St., Le -
mont, IL). Filmo peržiūrose dalyvaus
1939–1941 m. įvykių liudininkai, ku -
rie pasidalins savo prisiminimais,
išgyvenimais.

Renginių metu bus galimybė įsi-
gyti filmo DVD kopijas. Peržiūras
rengia Lietuvių fronto bičiuliai, lie -
tuviškų suvenyrų parduotuvė inter-
nete „Dalelė Lietuvos”, LR generali -
nis konsulatas Čikagoje. Daugiau in -
formacijos tel. (312) 397-0382 arba
agne@ltconschi.org.

Filmas apie 1941 metų Birželio sukilimą: ieškant modus vivendi
JAV lietuviai kviečiami į istorinio-dokumentinio filmo „Pavergtųjų sukilimas” peržiūrą

E2K filmavimo grupės nariai viešnagės Čikagoje metu trumpai apsilankė ir „Draugo” redakcijoje, kur su dideliu susidomėjimu vartė
senuosius „Draugo” numerius. Dalios Cidzikaitės nuotr.

Nuotraukose filmo akimirkos.  Iš VšĮ E2k internetinės svetainės.
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jAV�LB�Archyvų�komitetas�ir�
Lituanistikos�tyrimo�ir�studijų�centras�kviečia�į

JAV ARCHYVŲ IR BIBLIOTEKŲ
KONFERENCIJĄ 

kuri vyks 2011 m. rugsėjo 3–4 dienomis Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje (5600 South Claremont Ave., Chicago, IL). 

Konferencijos pradžia rugsėjo 3 d., šeštadienį, 9 val. ryte. 

Jau ne pirmą kartą renkamės aptarti dokumentų, liudijančių mūsų
išeivijos veiklą, surinkimo ir išsaugojimo klausimus. Nepaisant to, vis dar
lieka rūpesčių, kurie nėra lengvai išsprendžiami, todėl, laikui bėgant, rei-
kia juos iš naujo svarstyti ir ieškoti sprendimo kelių. 

Į konferenciją kviečiame visus, kurie laiko, saugo ar tvarko archyvus ir
bibliotekas, tuos, kurie šia sritimi domisi. Konferencijos metu gautos žinios
bus naudingos ateityje archyvus tvarkant ir juos išsaugant. Programoje su
pranešimais dalyvaus mūsų didesnių ir mažesnių archyvinių centrų, bib-
liotekų bei organizacijų atstovai. Į konferenciją atvyksta Lietuvos vyriau-
siasis archyvaras dr. Ramojus Kraujelis, Lietuvos centrinio valstybės
archyvo direktorius Dalius Žižys ir Lietuvos ypatingojo archyvo direkto-
rius Ovidijus Leveris. Kviečiami JAV lietuvių organizacijų vadovai. Taip
pat atvyksta LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, kuris domisi
kultūriniu paveldu. Konferencijoje vyks ir apskritojo stalo pokalbis, ku-
riam vadovaus LTSC Tarybos pirmininkas dr. Robertas Vitas.

Dėl registracijos prašome kreiptis į Dalę Lukienę tel. 301-598-6657
arba e. paštu: dalelukas@verizon.net

pavojingo veiksmo. Priemonė, kuri
leis kovoti prieš šią pasalą, yra jūsų
pasišventimas mano Nekalčiausiajai
Širdžiai, nes bažnyčia, nors šiandien
ir atrodo sužeista, aptemdyta ir
besitraukian ti, yra Jėzaus pavesta
meilingai jūsų Dangiškos Motinos
globai. 

Noriu jai padėti, ją paguosti ir
pagydyti per jus, mielieji vaikai,
pasišventusius mano širdžiai ir pasi-
dariusius mano mo tiniškos valios
klusniais įrankiais. Per jus aš lieju
balzamą ant jos skausmingų žaizdų,
guosdama ją nykiose kančios valan-
dose ir ruošdama jos didžiausią
atnaujinimo laiką. Tai darau šiais
laikais labai ypatingu būdu per savo
popiežių Benediktą XVI, kuris visur
neša mano motiniš ko buvimo ženklą,
jis veda jus šiose grumtynėse, jis jus
moko dvasios ir pasitikėjimo, jis jau
dabar jums pra neša mano pergalę.
Sekite jo nurodytu keliu, jei norite
kartu su manimi paruošti visai
bažnyčiai naujas ir spinduliuo-
jančias Sekmines.

Trečia – tai sėkmingas skleidi-
mas per visus socialinio susisiekimo
ir susižinojimo tinklus apie jo piktus
naikinimo ir mirties darbus. Tokiu
būdu susiskaldymai dauginasi, ne -
skaistumas yra išaukštinamas, ko -
rupcija visur paplitusi, smurtas vis
labiau įsigali. Neapykantoje skendi
kraštas, ir karai grėsmingai plečiasi.

Kad galėtute kovoti ir nugalėti visą šį
blogį, grasinantį paskandinti visą
žmoniją, jums reikalingas galingas
maldos ginklas. Iš tikrųjų naujasis
amžius jums galės ateiti ne kaip žmo-
gaus darbo vaisius, bet tiktai kaip
Viešpaties dvasios dovana. Todėl
reikia prašyti šios dovanos ne -
nutrūkstančia, nesibaigiančia ir pa -
si tikinčia malda. Melskitės kartu su
manimi. Visa bažnyčia turi įžengti į
mano Nekalčiausios Širdies maldos
sambūvį, kad išmelstų kartu su
Dangiškąja Motina labai ypatingą
šventosios dvasios įsiliejimą, kuris
prives ją išgyventi antrąsias švytin -
čias Sekmines. Užvis labiausiai kal -
bėkite rožinę maldą. Rožinis tebūna
tas galingas ginklas, kuriuo visi šiais
laikais naudojasi. Rožinis atves jus į
taiką. Per šią maldą jūs galėsite
išgauti ir Viešpaties Didžių malonių,
kurios pakeistų širdis, padarytų
įmanomu sielų atsivertimą ir visos
žmonijos sugrįžimą prie Dievo
einant atgailos, meilės ir Die viškos
malonės keliu.

Tada jūs jau nebesakysite, kad
jau visuomet ir visur viskas tebėra
kaip buvo. Niekas niekada nepasi -
keičia – tai netiesa. Mano mylimieji
vaikai, kas dieną tyliai ir paslėptai
Dangiškoji Motina veda kovą prieš
savo priešą ir veikia per nuostabiau-
sius ženklus ir pasireiškimus, kad
pakeistų pasaulio širdį.

1980 m. rugpjūčio 15 d.

Žolinė
Atkelta iš 8 psl.

A † A
RAMUTĖ ELENA VYŠNIA

KUKUTUTĖ
Mirė sulaukusi 84 metų.
Nuliūdę liko: duktė Audronė su vyru Phillip Sauer, anūkai

Phillip „PJ” ir Erich Sauer, svainė Janina Poška.
A. a. Ramutė buvo žmona a. a.  Alfonso.
Velionė pašarvota antradienį, rugpjūčio 16 d. nuo 4 v. p. p. iki 9

v. v. Kosary laidojimo namuose, 9837 S. Kedzie Ave., Evergreen
Park, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 17 d. Iš laidojimo na -
mų 10 val. ryto a. a.  Ramutė bus nulydėta ir palaidota Šv. Kazi -
miero lietuvių kapinėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Kosary FH. Tel. 708-499-3223

Mylimam

A † A
TĖVELIUI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame klubo narę
INDRĘ SKEBERDIENĘ ir jos šeimą.

Beverly Shores Lietuvių klubas

Savo veiklą naiviai vadinęs tie-
siog „pomėgiu”, jaunas švedas
policijos suimtas po bandymo

skaldyti atomus savo virtuvėje. Ri -
chard Handl savo bute pietų Švedijo-
je turėjo turtingas įvairių radioakty-
vių elementų – radžio, americio ir
urano – atsargas. Tad nenuostabu,
kad atvykus policijai vaikinas
susidū rė su rimtomis problemomis –
jis buvo suimtas dėl neleistino
radioaktyvių medžiagų laikymo.

31-erių metų vyriškis maloniai
dalijosi savo atominės bombos konst-
ravimo istorija. Jis pasakojo, kad
mėnesių mėnesius bandė įsirengti
atominį reaktorių savo namuose, o
kaip jam sekėsi šis bandymas, nuolat
aprašydavo savo tinklaraštyje. Pavyz -

džiui, kai įvyko nedidelis radioakty-
viųjų medžiagų nutekėjimas jo virtu-
vėje, rašo Telegraph.co.uk.

Tik vėliau vyrukas atsitokėjo,
kad ši jo veikla gali būti laikoma
neteisėta, o norėdamas išsklaidyti
visas kilusias abejones, nusprendė
tiesiog pasiteirauti Švedijos radiaci-
jos įstaigos. Šios atsakas į naivuolio
klausimą buvo policijos nusiunti-
mas.

Nors policija švedo namuose
apsilankė liepos pabaigoje, tačiau
policija iki šiol nelinkusi jo komen-
tuoti. Jei švedas bus pripažintas
kaltu, jam gresia baudos arba iki
dvejų metų kalėjimo.

Lrt.lt

Švedas atomus skaidė savo virtuvėje

www.draugas.org
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� Kiekvieną trečiadienį 1  val. p. p.
JAV LB Lemonto apylinkės socialinių rei -
kalų skyrius kviečia kartu praleisti laiką
lietuviško  kino  mėgėjus. Rugpjūčio
17 d. žiūrėsime filmą ,,Riešutų duona”,
pagal Sauliaus  Šalte nio  apsaky mą  1977
m.  pa statytą Lietuvos  ki no  studijoje.
Filmai rodomi PLC skaitykloje.

� Kviečiame į dokumentinio filmo „Pa -
vergtųjų sukilimas” peržiūrą rugpjūčio
19 d., pen k ta  die nį, 7 val. v. Balzeko lie -
tu  vių kultūros muziejuje (6500 S. Pu -
laski Rd., Chica go, IL 60629). Daugiau
in formacijos tel. 773-582-6500; tel.
312-397-0382; arba agne@ltconschi.
org.

� Rugpjūčio 21 d., sekma die nį, 12:30
val. p. p. Lie tuvių dai lės muziejuje, PLC 
(14911 127th Street Lemont, IL) bus
ro  domas dokumentinis filmas „Pa verg -
tųjų sukilimas”. Daugiau in formacijos
tel. 312-397-0382 arba agne@ltcon-
schi.org.

� Franz Lehar operetės ,,Grafas Liuk -
semburgas” premjera įvyks š. m. rugpjū -
čio 28 d., sekmadienį, 3 val. p. p. Mor -
ton High School Auditorium (2423 S.
Austin Blvd., Cicero, IL 60804). Ma lo -
niai kviečiame visus į 55-tąjį jubiliejinį
Ope ros sezoną! Tel. pasiteiravimui 630-
833-1893 (prašome palikti žinutę).

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje (Marquette Park) sekmadienį, rug -
sėjo 25 d., 10:30 val. r. šv. Mišiose da -
ly vaus garbingas  svečias vyskupas And -
rew P. Wypych. Kviečiame visus akty viai
dalyvauti Mišiose ir susipažinti su nau -

juo ju mūsų vikariato vyskupu.

� Čikagos lituanistinei mokyklai, įsikū -
rusiai Jaunimo centre (5620 S. Clare -
mont Ave., Chicago, IL 60636), reika-
lin gi 2-os ir 5-os klasių mokytojai bei
muzikos mokytoja ikimokyklinukams.
Kreiptis į mokyklos direktorę Jūratę
Dovilienę tel. 630-805-4036 arba el.
paštu jurate124@yahoo.com

� Kviečiame pasiklausyti vilniečio
kom  pozitoriaus ir multiinstrumentalisto
Tomo Dobrovolskio specialiai JAV pa -
ruoštos programos ,,Kelionės išlaidos”
Lietuvių susivienijimo Amerikoje patal-
pose (307 W. 30th St. Manhattan, NY
10001) š. m. rugpjūčio 18 d. 7 val. v.
Įėjimas 15 dol., veiks baras. 

čikAGojE 
IR

APylinkĖSE

IŠ ARTI IR TOLI...

Labdaringi pietūs ,,Drau go”  veiklai paremti
vyks spalio 30 d., sekmadienį, ,,Royalty West Banquet” 

(8675 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480) 
Pradžia 1 val. p. p. 

Meninę programą atliks Kauno valstybinio dramos teatro vadovas, aktorius
Egidijus Stancikas

Daugiau informacijos suteiks ,,Draugo” administracija tel. 773-585-9500. 

Dr. Laura Junutytė.
Filosofija.vu.lt nuotr.

Santaros-Šviesos 
58-ame suvažia vime

rugsėjo 9 d., penktadienį, 
pranešimą 

„Lietuvių išeivių 
fenomenas Lietuvoje”

skaitys 
Vilniaus pedagoginio 

universiteto 
Filosofijos katedros 
darbuotoja, filosofė 

dr. Laura Junutytė.

Čikagos apylinkės lietuviai ir jų sve čiai 
kviečiami dalyvauti organizacijos ,,Vai ko vartai į mokslą”

kasmetiniame lė  šų tel kimo renginyje ,,Derliaus pietūs”

rug sėjo 11 d. 12:30 val. p. p. PLC (Le mont) didžiojoje salėje. 
Jūsų laukia valgis, trumpa mu  zi kinė programa, lote rija. Muzikiniais talentais

dalinsis moksleivių trio (Dovas, Kovas ir Tomas), jaunoji dainininkė Sandra
Giedraitytė ir smuikininkės Monika bei Diana Satkauskaitės. 

Svečius prie stalų linksmai aptarnaus savanoriai, Kun. Alfonso Lipniūno ir Prez.
Aleksandro Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos. 

Vie tas užsi sakyti prašoma tel. 630-243-1228 (Ri ta Ven c  lovienė) arba el. paštu
venclovas@ comcast.net

Texas lietuvių dėmesiui!
Š. m. rugsėjo 29 – spalio 2 dienomis  Lietuvos Respublikos (LR) užsienio reikalų

ministerija ir LR generalinis konsulatas Čikagoje (JAV) rengia pirmąją išvažiuojamąją
konsulinio pareigūno misiją į Texas valstijos Houston miestą  teikti konsulinių paslaugų
minėtoje valstijoje gyvenantiems Lietuvos piliečiams ir lietuvių kilmės asmenims.

LR garbės konsulate Houston dirbsiantis konsulinis pareigūnas priims Lietuvos
piliečių prašymus dėl pasų keitimo/išdavimo, civilinės būklės aktų (gimimo ir san-
tuokos) įtraukimo į apskaitą, gyvenamosios vietos deklaravimo. Iš lietuvių kilmės
asmenų bus priimami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo.
Konsulinio bendradarbiavimo klausimus konsulinis pareigūnas aptars su šioje šalyje
paskirtu LR garbės konsulu William Altman, taip pat susitiks su Texas Lietuvių
Bendruomenės atstovais.

Asmenys, pageidaujantys pateikti dokumentus konsului, kviečiami iš anksto regis -
truotis LR generaliniame konsulate Čikagoje el. paštu  karoline@konsulatas.org arba
telefonu 312-397-0382, ext. 201 arba 203.

Konsulinės paslaugos bus teikiamos LR garbės konsulate (4030 Case St.,
Houston, Texas, 77005).

Daugiau informacijos apie konsulines paslaugas rasite LR generalinio konsulato
Čikagoje tinklalapyje www. chicago.mfa.lt.

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė  (de ši -
nėje)  ir  komplektavimo  vadovė Vitalija  Kazilionytė  pasitinka  neseniai  išleistą  kny gą
,,Vydūno fondui – 55”, kurią bibliotekai atvežė ir padovanojo redakcinio ko mi teto narė
fil. Ritonė Rudaitienė. Bibliotekoje yra  saugoma  fil. R. Rudaitienės  tė ve lių – Tonkūnų
šeimos/giminės archyvinė medžiaga.

Ritonės Rudaitienės nuotr.

Tomas Dobrovolskis

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija kviečia visas ne pelno siekiančias 
or ga nizacijas, kurioms rūpi savanoriškas  darbas ir tarnys tė, daly vau ti

Bendruomenės šv. Mišiose ir tarnysčių mugėje
rugsėjo 18 d. 10:30 val. r. (tą savaitgalį bus tik šios Mišios) 

Tai pui ki pro ga organizacijoms pristatyti save. Misi ja pasirū pins stalais ir vaišė -
mis. Kvie čia me atvykti 8:30 val. r., kad iki 9:30 val. r. pasiruošimo dar bai bū tų baig -
ti. Apie dalyvavimą prašoma pranešti el. paštu matulaitismission@sbcglobal.net

Akimirka iš ,,Derliaus pietų” 2010 metais. Ramunės Kubiliūtės nuotr.


