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Londonas (ELTA) – Rugpjūčio 12
dieną, paskutinę Londono olimpinių
žaidynių dieną, vykusių šiuolaikinės
penkiakovės varžybų pabaigoje nu-
skambėjo ne kurios nors kitos šalies,
o Lietuvos himnas. To „kaltininkė” –
Laura Asadauskaitė. Šių metų Euro-
pos čempionė ir daugkartinė pasau-
lio čempionatų prizininkė 28-erių
metų lietuvė šaudymo ir bėgimo var-
žybose rungtyniauti išbėgo pirma,
tačiau po pirmos šaudymo serijos bu-
vo praleidusi į priekį kartu bėgusią
28-erių metų brazilę Yane Marques.
Po antro šaudymo etapo L. Asadaus-
kaitė išsiveržė į priekį ir atitrūkusi
nebepaliko varžovėms jokių vilčių.
Lietuvė surinko 5,408 taškus ir pa-
gerino olimpinį rezultatą. 

Du aukso, vieną sidabro ir du
bronzos apdovanojimus iškovojusi
Lietuvos rinktinė Londono olimpi-
nių žaidynių medalių lentelėje už-
ėmė 34-ą vietą. Auksą Lietuvai iško-
vojo L. Asadauskaitė ir plaukikė Rū-
ta Meilutytė, sidabrą – kanojininkas

Jevgenijus Šuklinas, bronzą pelnė
imtynininkas Aleksandras Kazake-

vičius ir boksininkas Evaldas Pet-
rauskas.

• Tema: Seimo rinkimams artė -
jant – 2, 11

• JAV atsigauna katalikiškos
mokyklos, daugėja pašau -
kimų – 3

• Šiek tiek apie JAV LB Dallas,
TX apylinkę – 4 

• Sutapimai – 5
• V. Kasiulio muziejus ruošiasi

atverti duris – 6
• Lietuviai Londono olimpia -

doje – 8
• Paskutinė kadencija (52) – 9
• Šventadienis – 9, 11
• Tuskulėnų aukas tiria ir JAV

antropologijos studentės –
10

Penkiakovininkė L. Asadauskaitė Londono olimpinėse žaidynėse iškovojo aukso
medalį.                                                                                                  Tomo Gaubio (ELTA) nuotr.

Dalyvavimas triatlone – parama
K. Donelaičio lit. mokyklai – 5 psl.

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė rugpjūčio 13 d. su-
sitiko su Vyriausiojo Lietuvos iš-
laisvinimo komiteto (VLIK) pirmi-
ninku Kaziu Bobeliu. Susitikime ap-
tarti kitąmet Lietuvoje vyksiančio 70
metų VLIK jubiliejaus paminėji-
mo renginiai. Susitikime taip pat da-
lyvavo K. Bobelio sūnus Jonas Bo-
belis.

VLIK – 1943 m. lapkričio 25 d.
Kaune politinių partijų ir rezistenci-
nių organizacijų atstovų steigiama-
jame susirinkime įkurta organizaci-
ja. VLIK 1944 m. veikė Berlyne, nuo
1945 m. kovo – Viurcburge, po to –
Roitlingene, nuo 1955 m. – New York,
XX a. 9-ame dešimtmetyje persikėlė į
Washington, DC. VLIK vadovavo Ste-
ponas Kairys, Mykolas Krupavičius,
Jonas Matulionis, Antanas Trima-
kas, Juozas Audėnas, Kipras Bieli-
nis, Vaclovas Sidzikauskas, Juozas
Kęstutis Valiūnas, 1979 m. kovo 11
d.–1992 m. gegužės 30 d. – K. Bobe-
lis.

Paskutinis olimpiados auksas – Lietuvos penkiakovininkei

PLB valdybos pirmininke išrinkta D. Navickienė iš JAV
Vilnius (ELTA) – Pasaulio Lietu-

vių Bendruomenės (PLB) valdybos
pirmininke išrinkta Danguolė Navic-
kienė iš Jungtinių Valstijų, pranešė
naujai išrinktos PLB valdybos narė,
pirmininkės pavaduotoja Dalia Hen-
ke. D. Navickienė šiose pareigose kei-
čia šešerius metus prie PLB valdybos
vairo stovėjusią Reginą Narušienę.

Praėjusią savaitę Vilniuje posė-
džiavęs XIV PLB Seimas išrinko nau-
ją PLB valdybą. Į kontrolės komisiją

išrinkti Saulius Kačiulis (Italija), An-
gelė Nelsienė (JAV), Aldona Seghal
(Švedija). Į konfliktų sprendimų ko-
misiją išrinkti Vytautas Maciūnas
(JAV), Marytė Šmitienė (Vokietija) ir
Laurynas Vismanas (JAV).

Naujoji PLB pirmininkė 68 metų
D. Navickienė, gyvenanti Los Ange-
les mieste, sako pastebinti, kad ne-
mažai naujai į JAV atvykusių mūsų
tautiečių pastaruoju metu vengia ry-
šių su Lietuva. Ji pabrėžia, kad dvi-

guba pilietybė – labai opus ir sudė-
tingas klausimas. Dėl pilietybės ki-
lusi painiava apsunkina nemažos da-
lies užsienio lietuvių gyvenimą. D.
Navickienė nemano, kad siūlomas
kelias spręsti problemą referendumu
yra teisingas.

Pagal profesiją matematikė D.
Navickienė daugelį metų dirbo inži-
niere karinių lėktuvų pramonėje. Ji
yra Los Angeles Lietuvos ,,Vaikų vil-
ties” komiteto pirmininkė.

Lietuvos paviljonui ,,Expo 2012” – 
sidabro apdovanojimas

Jeosu (ELTA) – Lietuvos paviljo-
nas pasaulinėje parodoje ,,Expo 2012”
Jeosu, Pietų Korėjoje, įvertintas
sidabro medaliu už kūrybišką paro-
dos temos ,,Gyvieji vandenynai ir
pakrantės” įgyvendinimą. Apdova-
nojimą skyrė Tarptautinio parodų
biuro (BIE) sudaryta nepriklausoma
aštuonių žinovų komisija. Tai pir-
mas oficialus Lietuvos paviljono įver-
tinimas ,,Expo” parodose po nepri-
klausomybės atgavimo.

Lietuvos paviljoną per tris mėne-
sius spėjo aplankyti 612,000 lankyto-
jų, kuriuos traukė parodos temai neį-
prasta gintarine šviesa, originaliais
rodiniais – Lietuvos dailės muziejaus
gintaro inkliuzais ir dirbiniais.

Lietuvos paviljono svečiai daly-
vavo Turizmo departamento, Klai-
pėdos universiteto, Lietuvos dailės
muziejaus, pasirengimo pirminin-
kauti Europos Sąjungai konferenci-
jose, dizaino ir literatūros dienose,
gintarinės suknelės ir papuošalų iš
gintaro bei paviljone eksponuojamų
skulptūrų pristatymuose. Paviljone

atidaryta 10 fotografijų parodų, orga-
nizuotas jau ,,Expo” parodų tradicija
tampantis krepšinio turnyras ,,Ex-
poBasket”.

Lietuvos paviljonas neliko nepa-

stebėtas ir vieno garsiausių žurna-
lų JAV – ,,Exhibitor Magazine” pavil-
jonui skyrė ,,geriausios ekspozici-
jos mažų paviljonų grupėje” įvertini-
mą. 

Lietuvos paviljoną per tris mėnesius
spėjo aplankyti 612,000 lankytojų.

2012expo.lt nuotr.

Prezidentė su K. Bobeliu
aptarė jubiliejinius 

VLIK renginius
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JAV 
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JAV
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Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis
oro paštu 
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Vyriausioji redaktorė – Dalia Cidzikaitė
dalia.cidzikaite@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com
Moderatorius – kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos
gavus prašymą, ką nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja.

Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

El. paštas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

Postmaster: Send address changes to 

Draugas – 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5532

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą
nesiunčiame. Prie pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį

pažymime, iki kada prenumerata galioja.
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Lietuvoje� nuo� seno� švenčiama
vasaros�ir�rudens�sandūra.�Svarbiausi
lauko� darbai� jau� nudirbti,� javai� jau
nupjauti�ir�suvežti,�uogos�ir�vaisiai�su-
rinkti,� privirta�uogienių.�Tad�pats� lai-
kas�švęsti�Žolinę�–�Švč.�Mergelės�Ma-
rijos�ėmimo�į�Dangų�šventę.�Moterys
tą� dieną� rinkdavo� gražiausias� laukų
gėleles,�vaistažoles,�dėkodavo�Žemei
už�derlių�ir�grožį.�Ūkininkai�šiai�šven-
tei� iškepdavo� duonos� iš� šviežio� der-
liaus� ir�padarydavo�alaus,�giros.�Žoli-
nių� švęsti� susirinkdavo� visa� giminė,
buvo�prisimenami�ir�giminės�mirusie-
ji.�Nors�daugelis�jau�seniai�nebegyve-
na�kaime,�tą�dieną,�rankose�laikydami
lauko� gėlių� puokštelę� ar� nedidelę
pintinėlę� daržovių,� skuba� į� iškilmin-
gus�Žolinės�atlaidus.�Tad� ir�mes� rug-
pjūčio� 15� d.,� pagal� iš� gilios� senovės
atėjusį�paprotį,�nueikime�į�bažnyčią,�o
po�šv.�Mišių�nepamirškime�susitikti�su
giminėmis,� paviešėti,� kad� visus� kitus
metus�gyventume�sočiai,�laimingai�ir
santarvėje.�

Redaktorė�Laima Apanavičienė
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Redakcijos žodis
Rašiau apie Tėvy-

nės sąjungą, LS DP, li-
beralcentristus, Libe-
ralų sąjūdį, „tvarkie-
čius” bei Darbo parti-
ją. Vi sos šios politinės
jėgos turi gana tvir tą
atramą dabartiniame
Seime, ilgiau ar trum-
piau yra paragavusios
val džios skonio ir vieningai kritikuo-
ja naujai įkurtas politines jėgas, kaip
populistus, keliančius nereikalingą
su  maištį. Dabar keletą straipsnių no -
riu  skirti toms partijoms, kurios rin -
kimuose yra pasiryžusios mesti iš šū -
kį dabartiniam politiniam elitui. Pra -
dė siu nuo tų partijų, kurių vadovai
ga li būti vadinami lietuviškos politi -
kos veteranais.

Kaimo partija?

Milijonierius Ramūnas Karbaus -
kis pastaraisiais metais pasiekė, kad
ne didelės Naisių gyvenvietės pava-
dinimas taptų žinomas absoliučiai
daugumai Lietuvos žmonių. Šiandien
apie Naisius yra girdėję net ir tie, ku -
rie nieko nežino apie Karbauskio va -
dovaujamą politinę partiją, turinčią
3 atstovus Seime, visus išrinktus
vienmandatėse apygardose (Antanas
Bau ra, Konstantinas Ramelis ir
Rima Baš kienė).

Pradžioje šiek tiek istorijos. Kar -
bauskio vadovaujama Lietuvos val-
stiečių ir žaliųjų sąjunga save kildina
iš pirmosios  nepriklausomos Lietu -
vos metais veikusių liaudininkų, ku -
rie anuomet buvo viena įtakingiau -
sių kairuoliškų partijų. 1990 m. Lie -
tuvos valstiečių sąjunga formaliai
bu vo atkurta, o jos pirmininku tapo
profesorius Petras Biečius, kuriam,
tiesa, nepavyko suburti tikrai rimtos
ir įtakingos politinės jėgos. Tad jau
1994 m. vadovavimą partijai perėmė
parlamentaras Albinas Vaižmužys,
ku ris glaudžiai bendradarbiavo su
LDDP. 1995 m. pakeistas organizaci-
jos pavadinimas ir ji virto Lietuvos
valstiečių partija (LVP).

Šios partijos įtaka gerokai padi -
dė jo, kai vadovavimą perėmė jaunas
verslininkas Ramūnas Karbauskis,
sa vo laiku tapęs jauniausiu Seimo
na riu. Atrodė, kad jo vadovaujama
partija gali tapti itin rimtu varžovu
LSDP. 2000 m. savivaldos rinkimuose
LVP laimėjo net 209 mandatus ir opti-
mistiškai laukė Seimo rinkimų, ku-
riuose tikėjosi pakartoti sėkmę, ta-
čiau patyrė visišką pralaimėjimą. Įsi -
ti kinome, kad LVP stiprybė yra žmo -
nėms gerai pažįstami ir autoritetą tu -
rintys vietos politikai, o didmiesčių
gy ventojai nėra linkę balsuoti už
vals tiečius.

Karbauskis pradėjo ieškoti są -
jun ginin kų, kurie galėtų sustiprinti
partijos pozicijas Vilniuje, Kaune,
Klai pėdoje. Paieškos baigėsi politine
sąjunga su Kazimieros Prunskienės
vadovaujama partija. Karbauskis už -
leido vadovo vietą ambicingai politi -
kei ir pasinėrė į verslo reikalus. 2004
metų Seimo rinkimai tarsi patvirti-
no, jog susijungimas buvo teisingas
žingsnis ir valstiečiai liaudininkai
laimėjo 10 mandatų Seime.

Netrukus, 2005 m., dar kartą pa -
keistas partijos pavadinimas ir ji
tapo Lietuvos valstiečių liaudininkų
sąjunga (LVLS). Tačiau vidinė idilė
tę sėsi neilgai ir netrukus įtampa tarp
Prunskienės ir Karbauskio pradėjo
tik didėti. Ją skatino ir politinių ne -
sėk mių ruožas, į kurį pateko eks pre m-
 jerė. Karbauskis buvo įkalbėtas duo ti

atkirtį Prunskienės pastangoms visą
partiją pajungti savo valiai ir pa-
sirodė, kad jo įtaka partijoje vis dar
didelė. Po to, kai jis vėl tapo pirmi-
ninku, Prunskienė pasitraukė iš
LVLS, įkūrė savo politinę organiza -
ciją, pareiškusi, kad likti kartu su
Kar bauskiu būtų buvusi išdavystė.

Vienu iš svarbiausių žingsnių
LVLS po Prunskienės pasitraukimo
tapo Žaliųjų frakcijos įsteigimas šios
partijos viduje. Grupė aktyvių aplin -
kosaugininkų būtent LVLS atrado
politinę nišą savo  mintis siūlyti poli -
ti nei darbotvarkei. Vienu iš frakcijos
steigimo sumanytojų tapo jaunas
politologas ir visuomenininkas To -
mas Tomilinas, muzikologė Virginija
Apanavičienė, aplinkosaugininkas
Andrejus Gaidamavičius. Tai galima
vertinti ir kaip dar vieną bandymą
„kai mo partijai” ieškoti rakto į mies -
telėnų širdis.

2011 m. savivaldos rinkimai vėl
buvo sėkmingai „pažaliavusiems”
valstiečių liaudininkams, kurie gavo
beveik 10 nuošimčių visų mandatų.
Tai šios partijos nariams teikia vil-
ties įveikti 5 procentų barjerą ir per
Seimo rinkimus, tačiau…

a) Valstiečiai liaudininkai visada
kur kas sėkmingiau pasirodo per
savivaldos nei per Seimo rinkimus.
Tai susiję pirmiausia su tuo, kad jie,
daugiausia kalbėdami apie kaimo gy -
ventojų interesus, praktiškai neturi
tvirtesnio pamato didesniuose mies-
tuose.

b) Šiuo metu skelbiamos apklau-
sos nežada „pažaliavusiems” vals tie-
čiams (2012 metų pradžioje buvo pra-
nešta, kad partija keičia pavadinimą
ir dabar yra Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjunga, LVŽS) liaudinin kams
sėkmės daugiamandatėje apygar doje.

c) Karbauskis yra talentingas
vers lininkas, sugebėjęs neįsivelti į jo-
kius politinius skandalus ir per pas-
taruosius kelis metus vykdantis įvai-
rius projektus, kurdamas „Nai sių”
prekės ženklą. Tačiau jis nėra ge rai
žinomas Lietuvos žmonėms kaip poli-
tikas, nedalyvauja politinėse laidose
TV ar radijuje. Nei jis, nei kiti svar-
būs šios partijos politikai, pavyz -
džiui, Ignalinos ir Šakių merai, nė
ne sirengia kandidatuoti vienman-
datėse apygardose. Tai siunčia žen-
klą rinkėjams, kad didelių ambicijų
LVŽS per rinkimus neturi.

Mano įsitikinimu, geras rezul-
tatas Karbauskio vadovaujamai par-
ti jai būtų praėjusių Seimo rinkimų
rezultatų pakartojimas, t. y. 3 manda -
tai. Jei pavyktų pasiekti daugiau, tai
būtų rimtas ženklas, jog partija didi-
na įtaką ir atranda vis daugiau pa -
laikymo ir miestuose.

Atominei – ne, saikingam 
vartojimui – taip

LVŽS esu linkęs vadinti alterna -
tyva dabartiniam politiniam elitui,
nes jie siūlo gerokai keisti jau tra -
dicine tapusia politinę darbotvarkę.
Kita vertus, teko girdėti ne vieno ap-
žval gininko kritiką, kad LVŽS savo
es me yra kelių interesų grupių dari-
nys, besirūpinantis išskirtinai šių

grupių interesais.
Esą pats Karbaus-
kis yra vers linin-
kas, kuriam politi-
nė veikla rūpi kaip
galimybė sudaryti
kuo pa lankesnes są-
lygas jo verslo kles-
tėji mui. Taip pat ir
toli gražu ne visi

ge rokai susiskaldžiusio Lietuvos ža-
liųjų judėjimo nariai buvo patenkinti
tuo, kad 2012 m. pradžioje buvo pa -
skelbta, kad valstiečiai liaudininkai
keičia pavadinimą ir vadinsis Lietu -
vos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.
Ypač kritiškas buvo naujai įsteigtos
Lie tuvos žaliųjų partijos vadovas
Juozas Dautartas, kuris tokį žingsnį
įvertino kaip spekuliavimą aplinko-
saugos idė jomis.

Prieš artėjančius Seimo rinki -
mus LVŽS svarbiausiu dalyku tapo
griežtas nusistatymas ne tik prieš
ato minės elektrinės statymą Lietuvo -
je, bet prieš atominę energetiką ap -
skritai. LVŽS nariai buvo vieni iš su -
manytojų, renkant parašus dėl to, kad
būtų surengtas referendumas dėl Ig -
nalinos AE ir jis būtų ne pataria mo-
jo, bet privalomojo pobūdžio. Toks su -
manymas  nepavyko, tačiau tai bu vo
gera galimybė LVŽS pristatyti „paža-
liavusį” politinį veidą visuome nei.

LVŽS programoje įtvirtintas sie -
kis sustabdyti naujos atominės elekt -
rinės statybas ir tam numatytas skir-
ti lėšas permesti biomasės ir alterna -
tyvios energetikos sričių plėtrai.
LVŽS tvirtinimu, Lietuva turi pa-
kankamai vietinių atsinaujinančių
energijos šaltinių ir todėl ekonomiš-
kai ne naudinga statyti IAE. Vykdant
bioma sės energetikos projektus esą
Lie tuvoje galima sukurti mažiausiai
30,000 naujų darbo vietų. Tai, LVŽS
tvir tinimu, padėtų spręsti emigraci-
jos problemą.

Jei LVŽS laimėtų Seimo rinki -
mus, jie žada įvesti progresinius mo -
kes čius, pertvarkyti PVM mokėjimą,
aktyviai kovoti su korupcija. Nors,
pripažįstu, LVŽS programa surašyta
patraukliai lakoniškai ir dalykiškai,
tačiau šiuo atveju pasigedau aišku-
mo, kaip valstybės biudžete būtų su -
renkamos pakankamos lėšos pa trau -
k  liai skambantiems socialiniams įsi-
pareigojimams įgyvendinti.

LVŽS prie alternatyvų dabarti -
nei sistemai priskyriau ir dėl to, kad
jos programoje esama tokio teiginio:
„Sudarant galimybę visiems gyven-
tojams laisvai išreikšti pilietinę pozi-
ciją mitinguose įgyvendinant Susi-
rin ki mų įstatymą. Savivaldybėse ne-
gali būti jokių papildomų, nei numa-
to įstatymas, apribojimų ir mitin-
gams skirtų ‘tinkamų vietų sąrašų’
ar ‘mi tinguotojų elgesio taisyklių’”.

LVŽS siūlo nuosekliai decentra-
lizuoti valstybę, įtvirtinant tikrą sa-
vivaldą, rūpinasi tuo, kad į mokyklų
programas būtų įtrauktas ir pasiruo -
ši mas šeimai bei patriotinis ugdy-
mas, nebūtų lengva ranka naikina -
mos kaimų mokyklos. Ši partija žada
mažinti mokesčių naštą kūrėjams,
skirti daugiau dėmesio Lietuvos kul -
tūrai, skatinti sveiką gyvenimo būdą
ir saikingą vartojimą.

Galima nesutikti su atskirais
LVŽS programos punktais, kritikuo-
ti tai, jog, pavyzdžiui, nėra paaiškin-
ta, iš kokių išteklių būtų randama lė-
šų papildomoms investicijoms į kul-
tūrą ir į ką konkrečiai būtų investuo-
jama, tačiau pati šios partijos progra-
ma tikrai verta dėmesio. 

Nukelta į 11 psl.

„Pažaliavę” valstiečiai 
liaudininkai
ANDRIUS NAVICKAS

Tema: Seimo rinkimamS arTėjanT



Porą metų keliuose savo straips-
niuose rašiau apie mažėjantį
katalikų skaičių mokyklose ir

pašaukimuose. Ne taip seniai pasau-
lio žiniasklaidoje nubangavo skan-
dalai, palietę mažą dalį Katalikų
Bažny čios dvasiškių. Dabartinis po-
piežius yra susirūpinęs dėl JAV mo-
terų vienuolių lyg ir per didelio ak-
tyvumo, joms darbuojantis su nu-
skriaustaisiais ir beturčiais. Jo nuo-
mone, jos užmiršo ištikimybę Baž-
nyčios autoritetui ir mokymui.

Tačiau ne viskas, kas spaudoje
ra šoma apie Katalikų Bažnyčią, yra
neigiama. Neseniai sūnus Aldas at-
siuntė man porą dienraščio ,,The
Wall Street Journal” (WSJ) iškarpų,
kur apie Bažnyčios rei ka lus atsilie-
piama teigiamai. Tai tik rai dėmesio
verti atvejai. Noriu juos trumpai čia
pristatyti. 

WSJ š. m. ba lan džio 13 d. laidoje
buvo paskelbtas straipsnis, teigiąs,
kad tradicinė ka talikybė laimi.
Straipsnio autoriai yra King College
profesorė Anne Hen dershott ir vie-
nas iš Pasaulio jaunimo sąjungos di -
rektorių Christopher White. Netru-
kus pasirodys jų knyga ,,Beyond the
Catholic Culture Wars” (leis leidykla
,,Encounter Books”). 

Autoriai rašinį pradeda cituoda-
mi dabartinį popiežių Benediktą
XVI, pasisakantį prieš sąlyginį cele-
batą ir moterų ku ni gystę. Anot po-
piežiaus, tikrasis at sinaujinimas įma-
nomas tik per ,,tikė jimo džiaugsmą”
ir  ,,radikalų nuo lan ku mą”. 2002 m.
iškilus dvasiškių lytiniam skandalui,
progresyvūs ka talikai pranašavo  ce-
lebato ir vyrų ku ni gystės pabaigą.
Tačiau paskutiniu metu šventinimų į
kunigus padaugėjo. Sta toma nauja

kunigų seminarija Char lo tte, NC.
Washington, DC arkivys ku pijoje pra-
plėstos patalpos naujai se minaristų
bangai. Boston kardinolas Sean Pat-
rick O’Malley pasakoja, kad 2003 m.
jam pradėjus ei ti naujas pareigas, bu-
vo siūloma tu rimą seminariją užda-
ryti. Dabar Boston kunigų seminari-
joje mokosi 70 klierikų. Trūkstant vie-
tos, kai kurie norintieji buvo atmesti. 

Vatikano žiniomis, 2009 m. pa sau-
 lyje buvo 5,000 daugiau kunigų nei
1999 m. Tai tikrai geros naujie nos. 

Padėtis JAV yra ant ribos. Nuo
1980 m. JAV katalikų skaičius padi -
dėjo nuo 50 mln. iki 77.7 mln., tačiau
ti ki nčiųjų ir kunigų santykis  pablo-
gė jo. 1965 m. vienas kunigas aptarna-
vo 780, 1985 m. – 900 tikinčių jų, 2011
m. vienam kunigui teko 2,000 tikin-
čiųjų. Tačiau padėtis pa ma žu gerėja.
Pernai metais JAV kunigys tės šven-
tinimus gavo 467 vyrai. Prieš 10 metų
turėta 442 šventini mai. Nauji pašau-
kimai atsiranda katali kų apyventuo-
se rajonuose. Pernai Čikagoje įšven-
tinti 26 nauji kunigai. Pašaukimų pa-
gausėjimas matomas ir ten, kur ka -
talikai sudaro mažumą. Pvz., nors
Lin coln, NE, tik 16 proc. gyventojų
yra katalikai, 2012 m. ten turėta 10
naujų šventinimų.

Bandant įvertinti padėtį, teigia-
ma, kad pašauki mų skai čių skatina

aiškus bažnytinės hierarchijos nusis-
tatymas laikytis nusistovė jusios
tvarkos. Tai aiškus atsiribojimas nuo
ankstesnės katalikų teologų ir istori -
kų kartos, manančios, kad Katalikų
Bažnyčia turėjo vesti į dar neišsipil-
džiusias Ant rojo Vatikano suvažiavi-
mo viltis. Gal voje turėta reprodukci-
jos teisės, tos pačios lyties asmenų
vedybos ir mo terų kunigystė. Šių lai-
kų jaunus vyrus ir moteris imponuo-
ja Bažny čios prisirišimas ir rodoma
ištikimybė savo doktrinai.  Juos do-
mina katalikų kontrakultūra, randa-
ma filosofijoje, mene, literatūroje ir
teologijoje. Straipsnio autorių teigi-
mu, tereikia juos į savo būrį priimti
išskėstomis ran komis.  Tad tradicinė
katalikybė laimi!

Antra gauta iškarpa yra iš š. m.
birželio 9 d. WSJ laidos. Čia rašoma
apie JAV katalikiškų mokyklų atsiga-
vi mą.  Reportažo pradžioje minima
Šv. Sta nislovo katalikiška mokykla,
esan ti East Chicago, IN. Ji pamažu
nyko, bet 2011 m. Indiana valstijos
įstatymas įgalino valdiškais pinigais
remti mokslą vaikų, einančių į priva -
čias mokyklas. Į minėtą mokyklą įs -
tojo 72 nauji mokiniai, taip mokinių
skaičių pakeldami iki 38 proc. 

Pirmą kartą per dešimtmečius
katalikiškos mokyklos pamažu atsi-
gauna. Čika gos, Boston, Los Angeles,
Indiana polis ir Bridgeport, CT,  kata-

likiškose mokyklose padidėjo moki-
nių skai čius. Visame krašte, prade-
dant 2000 m., JAV katalikiškų mokyk-
lų mokinių skai čius krito (iki 23
proc.), nuo to laiko už si darė 1,900 mo-
kyklų. Tačiau šiais lai kais tų mokyk-
lų mokinių skaičiaus mažėjimas su-
lėtėjo. Šiais me tais JAV katalikiškas
mokyklas lanko 2 mln. mokinių.

Palyginti su valdiškomis mokyk-
lomis, katalikiškų mokyklų mokiniai
geriau pasirodo standartizuotuose
egzaminuose, didesnis jų procentas
sėkmingai baigia mo kyklas. Plačiai
žinoma, kad tiek valdiškos, tiek pri-
vačios mokyklos turi finansinių sun -
kumų. Praeityje katalikiškose mo -
kyk lose pusiau veltui dirbo daug vie -
nuolių. Pvz., 1980 m. jos sudarė 30
proc. visų mokytojų. Dabar vienuolės
te sudaro tik 3 proc. visų mokytojų.
Pa sauliečiams mokytojams reikia
dau giau mokėti, nors jų algos nepri-
lygsta valdiškoms mokykloms. 

Įdomi statistika, susijusi su mo-
kinių religija JAV. Visame krašte 17
proc. ka talikiškų mokyklų mokinių
nėra ka talikai. Nekatalikų mokinių
tėvus ypač domina tokių mokyklų
disciplina ir moralinių vertybių mo-
kymas.  

Mano sūnus Aldas, uolus mano
straipsnių skaitytojas,  kritiškai atsi -
liepia apie mano rašinius, kuriuose
pa teikiu statistiką ir cituoju kitus
žmones. Tokie rašiniai jam mažiau-
siai įdomūs. Įdomu bus išgirsti jo
reak ciją į šį straipsnį, kuriam mintį
pats pakišo. 

Romualdas Kriaučiūnas – kliniki-
nis psichologas, 2005 m. gavęs JAV LB
Kultūros tarybos Žurnalistikos premi-
ją už ilgalaikį darbą žiniasklaidoje.
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LaiŠkai 

AR NE TAS PATS LIKIMAS
LAUKIA?

Perskaičius Donato Janutos
straip  s nį „Drauge”, pavadintą ,,Pilie -
tinis karas tarp Amerikos lietuvių”
(2012 m. liepos 17, 19 ir 21 d.), galima
pagalvoti, kad autorius rašo apie gin-
kluotą susirėmimą. Iš tikrų jų straips-
nyje kalbama apie minčių ir žodžių
karą. 

Esant dideliam dirbančiujų iš -
nau dojimui JAV, kūrėsi organizaci-
jos, kuriomis sie kta apsiginti nuo
tokio išnaudojimo. Daug įtakos tam
pa darė Upton Sinclair parašyta kny-
ga ,,The Jungle” (,,Raistas”), kurioje
buvo aprašyti sker dyklose dirbančių
žmonių vargai, nepritekliai ir jų
išnaudojimas. Šios knygos dėka JAV
federalinė val džia atkreipė dėmesį į
sunkias darbo sąlygas ir priėmė daug
taisyklių, skirtų pagerinti jas. 

Mūsų tautiečiai, atvykę iš Lie tu -
vos, nemokėdami anglų kalbos, netu -
rėdami profesinio išsilavinimo, gau-
da vo pačius prasčiausius ir sunkiau-
sius darbus. Šiuos darbo žmones ne-
bu vo sunku prikalbinti prisijungti
prie socialinių organizacijų, komu-
nistų grupių. Asmenys, prisijungę
prie tų grupių, teturėjo  vieną tikslą –
pagerinti savo gerovę. Išskyrus re tas
išimtis, jie buvo mažamoksliai, o tai
ribojo jų galimybes, neleido aiš kiau
suprasti pasaulį, kuriame jie gyve no. 

Įsigilinę į Janutos straipsnį, at-
ra sime ir priežastis, sukėlusias nuo-
mo nių skirtumus tarp anksčiau at-

vyku sių lietuvių ir dipukų. Autorius
rašo, jog dipukams prarasta tėvynė,
bol ševikų įvykdytos žudynės ir trė -
mimai į Sibirą buvo dar šviežia, atvi-
ra žaizda. JAV lietuviai komunistai
nevežė lietuvių į Sibirą, nedalyvavo
NKVD kankinimuose ir žudynėse.
Žvelgdamas iš šio taško, Januta ma-
no, jog, pripažįstant dipukų išgyven-
tas kančias ir vargus, kovose su kai-
riaisiais iš naujųjų ateivių  buvo ga-
lima tikėtis daugiau tolerancijos
tiems, jau pasenusiems, mažamoks-
liams JAV lietuviams komunistams.

JAV lietuviai komunistai dingo
beveik be pėdsakų. Jų organizacijos
iš nyko, jie patys išmirė, o vaikai nu-
tautėjo. Ar ne tas pat atsitiks ir su da-
bartine JAV lietuvių karta?  

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

DŽIUGU DĖL ŠALFASS
ARCHYVŲ

Mane pradžiugino š. m. liepos 24
d. žinutė „Drauge” apie Šiaurės Ame-
rikos fizinio lavinimo ir sporto sąjun-
gos (ŠALFASS) archyvų atkeliavimą į
Li tuanistikos tyrimo ir studijų cent-
rą (LTSC).

Džiugu, kad a. a. Algirdo Biels -
kaus sukaupta medžiaga apie išeivi-
jos sportinę veiklą – archyvai – liks
išei vijos sportininkams prieinamoje
vietovėje ir bus gražiai sutvarkyti
LTSC patyrusių ir gabių archyvarų.
Manau, kad tai buvo pats geriausias

sprendimas, padarytas ŠALFASS
centro valdybos pirmininko Lauryno
Misevičiaus ir jo valdybos.

Noriu padėkoti visiems, kurie
internete dalyvavo įtemptoje kovoje,
kad archyvai liktų Amerikoje ir būtų
perduoti LTSC. Dėkoju Kristinai La -
pienytei, Dalei Lukienei, Liūdai Ru -
gie nienei, Ritai Kliorienei, Rimantui
Dirvoniui, Audriui Šileikai, Algiui
Avižieniui bei Kanados ir Amerikos
sporto darbuotojams, kurie šiuo
klau simu domėjosi ir pasisakė.

Tikrai tikiu, kad išeivijos sporto
siela a. a. Bielskus sutinka su šiuo
sprendimu ir džiaugiasi kar tu su mu-
mis.

Elvyra Vodopalienė
Occaquan, VA

LIETUVIŲ ORO BALIONŲ
PRADŽIA

Labai įdomų straipsnį apie oro
balionus („Draugas”, 2012 m. liepos
28 d.) norėtųsi papildyti senesniais
negu 1891-aisiais – lietuvių oro ba-
lionystės – me tais. Nors ne Lietuvoje,
o Brazi lijos-Argentinos kare su Pa-
ragvajumi 1867 m. karo metu inžinie-
rius pulkininkas Robertas Adolfas
Chodasevičius savo gamybos balionu
lygumose pakilo į 100 m aukštį mūšių
laukus stebėti. Jis palaidotas Parag-
vajaus didvyrių mau zoliejuje Buenos
Aires mieste. Plačiau aprašytas en-
ciklopedijose. 

Antanas Saulaitis, SJ
Lemont, IL

JAV atsigauna katalikų 
mokyklos, daugėja
pašaukimų
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Robertas Adolfas Chodasevičius.
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TeLkiniai

Vis gausėjantis Dallas lietuvių telkinys. Apy linkės pirmininkas Kęstutis Truškū nas.

Tolimoje Texas valstijoje (žvel-
giant iš Rytinio pakraščio) gy-
vena daug lietuvių, besibu-

riančių apie dides nius šios valstijos
miestus. Pati di džiausia ir gausiau-
sia Lietuvių Bendruomenės narių
skaičiumi yra Houston apylinkė.
Viena iš se nesnių apylinkių yra San
Antonio. Bet lietuviai noriai buriasi
ir apie valstijos sos tinę Austin. Gal
kada išgirsime ir apie jų norą susi-
telkti į vieną branduolį. Dar viena
apylinkė, subūrusi aplink Dallas
miestą ir jo apylinkes gyvenan čius
lietuvius, yra Dallas apylinkė (dau-
giau informacijos apie Texas lie tuvių
veiklą rasite internetiniame Texas
lietuvių forume).

Labai apsidžiaugiau gavusi Dal-
las lietuvių kvie timą dalyvauti jų
metiniame susitikime-piknike. Prieš
dvejus metus įsikūrusi apylinkė gra -
žiai ir sutartinai dirba, vadovaujama
vyresnės kartos atstovo Kęstučio
Truškūno. Ši nedidelė (aktyvių žmo -
nių yra apie 50) apylinkė į šiemetinę
JAV LB XX Tarybą turėjo iškėlusi net
tris kandidatus, pasiry žusius tapti
naujos Tarybos nariais. Į Tarybą
pateko Aušra Laurušaitė-Kromelis,
buvusi Dallas apylinkės narė, dėl
darbo persikėlusi gyventi į Houston
apylinkę.

Gražiai dirba Dallas lietuvių šeš-

tadieninė mo kyklėlė „Varpelis”,
kuriai vadovauja Živilė Symeonidis.
Nors mokyklėlę lanko tik 10 vaikų,
apylinkės val dyba tiki, kad jų tikrai
padaugės atei nančiais metais, nes
yra nemažai jaunų šei mų.

Su gerbiamu Kęstučiu glaudžiai
palaikome ryšius nuo pat jo vadovau-
jamos apylin kės  įkūrimo.  Kęstutis
Truškūnas – vienintelis vyresnės
kartos atstovas valdyboje, visi kiti
yra trečiabangiai, labai norintys
prisidėti prie lietuvybės išlaikymo
Texas valstijoje. 

Penktadienį vakare įvyko Dallas
apylinkės valdybos narių susitiki-
mas. Apylinkė, kaip ir daugelis mūsų
LB telkinių, neturi savo patalpų, tad
renginiai vyks  ta išnuomotose patal-
pose arba par kuose. Pasisekė mokyk-
lėlei „Varpe lis”, kuri įsikūrė pačia-
me Dallas, tu rinčiame 9 milijonus
gyventojų, centre, banko patalpose.
Scot Heft, didelis lietuvybės puoselė-
tojas, pa siūlė mokyklėlei ar LB su-
sirinkimams savo vadovaujamo ban-
ko at sargines  patalpas. Pats Scot aš-
tuo ne rius metus gyveno Lietuvoje,
iš moko kalbėti lietuviškai ir, aiš-
ku, gra  žią lietuvaitę ten sutiko. Da-
bar puiki šeima augina tris sūnus,
kurie taip pat yra „Varpelio” auklė-
tiniai.

Smagu buvo piknike susitikti ir
pabendrauti su Vilija Jakubauskaite
ir jos vyru, su V. A. Paškauskais, Eri -

ka Snytkin ir jos vaikučiais Daniel ir
Emma, su Robertu Seku, Ramona,
Kęs tučio Truškūno žmona, kuri pui-
kiai kepa lietuvišką kugelį, Virginija
ir Scot Heft ir kitais. Labai norėjau
sutikti Ramūną Petraitį ir paspausti
šiam šauniam vyrui ranką – jis jau
kelinti metai iš eilės atveža  jaunus
krep šinio mėgėjus į ŠALFASS rengia-
mus krepšinio turnyrus, globoja jau-
nus krepšininkus, rodydamas jiems
pavyzdį, kad lietuviai gali vienytis,
gali likti ištikimi krepšiniui ir čia,
Amerikoje.

Neatsistebėjau mokytojos Živi lės
Symeonidis sumanumu ir noru dirb-
ti su vaikais. Taip jau sutapo, kad,
viešėdama Dallas, dalyvavau ir pa-
čiame mokyklėlės mokslo metų užda-
ryme. Nors keletas vaikų jau buvo
išvykę į Lietuvą, ber niukai, kurie da-
lyvavo mokyklėlės užbaigimo šventė-
je, rašė diktantą, atsakinėjo į viktori-
nos klausimus. Bu vo smagu matyti,
kaip Amerikoje gimę vaikai rašo Lie-
tuvos kunigaikš čių vardus, ką jie ži-
no apie Trakų pilį. Visi vaikai už pui-
kų mo kymąsi gavo dovanėles.

Kaip pasakojo Dallas apylinkės
pirmininkas Truš kūnas, jų apylinkė
ruošia tris dides nius lietuvių susi-
būrimus-susitiki mus: Kūčių vakarie-
nę, Vasario 16-ąją ir, aišku, vasaros
pikniką. Šiais me tais jie turės dar
vieną susitikimą Vė linių metu – Te-
xas lietuviai iš visų apylinkių ir tel-

kinių vyks į šalia, prie  San Antonio
miesto, esančias lietuviškas kapines,
kur palaidoti pirmieji lietuviai. Jau
sudarytas kapinių tvarkymo komite-
tas. Kęstu tis sako, jog labai svarbu
parodyti jau niems žmonėms, kaip
mes gerbia me savo tautiečius ir kaip
svarbu juos atsiminti.

Truškūnas, nepaisant garbingo
amžiaus, yra pilnas energijos ir su -
manymų. Prieš metus jis surado lie-
tuvių kilmės lietuvius, juos subūrė į
„Lithuanian Heritage” klubą. Šian-
dien jam priklauso 20–40 žmonių. Šio
klubo nariai, pasakoja įkūrėjas, do-
misi Lietuva, tęsia lietuviškas tradi-
cijas, stengiasi kuo daugiau kalbėti
lietuviškai.

Tikrai niekas nepaneigs, kad
mūsų gyvenime didelę reikšmę turi
pažintys. Manau, kad ir Lietuvių Bend-
ruomenėje asmeninis ryšys nie kada
neprilygs bendravimui elektroniniu
paštu. Tokie šilti ir nuošir dūs susi-
tikimai su mūsų tautiečiais tik
sustiprina mūsų organizacijos  gre-
tas.

Džiaugiuosi, kad teko aplankyti
karštos saulės nepabūgusius lietu-
vaičius Dallas ir dar kartą įsitikinti,
kad, kur begyventume – Texas, Alas-
ka ar Čikagoje, Lietuvių Bend ruo  me-
nės kertiniai uždaviniai – švie timas,
lietuvių tautos tradicijos ir kultūra  –
nepraras savo svarbos.

Dallas,�TX

Šiek tiek apie JAV LB Dallas apylinkę
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Piknike ne tik linksmintasi, bet ir rimti reikalai aptarti. Živilės Symeonidis nuotr.



Tamsų, ankstyvą 2011 m. rug-
pjū čio 21 d. rytą virtinė auto -
mobilių pajudėjo link Central

Park, Co lumbia, MD. 2,400 mergai čių
ir moterų nuo 12 m. iki 71 m. iš 25 val-
stijų su nerimu ir virpančiomis šir -
dimis vyko dalyvauti šeštame šios
apylinkės triatlone „Athleta Iron
Girl Columbia Triathlon”. Į šį įspū -
dingą renginį vyko ir šešios šaunios
lietuvaitės, priklausan čios Lithua-
nian-American Racing Club (LARC).
Tai Kristijono Done laičio lituanis-
tinėje mokykloje Washington, DC be -
simokančių vaikučių mamos: Rūta
Aidis, Živilė Balaišytė, Vita Laignel,
Gaila Leščinskienė, Judita Ruškytė
ir Jurgita Rohde. Paskutinius kelis
mė nesius jos daug valandų ruošėsi ir
treniravosi šiai ypatingai dienai.  

Triatlono dalyvės par ke turėjo
būti 4:50 val. ryto. Kiekvienai ant
ran kos užrašytas registracijos nume-
ris, ant kojos – jos amžius. Plaukimo
rung  čiai rikiavosi pagal amžių ir
plaukimo kepuraičių spalvą. Pirmo -
sios buvo profesionalės, po jų sekė
vy riausios ir taip iki pačių jauniau-
sių.  Pasigirdus švilpukui, į ežerą
įbrido profesionalių grupė baltomis
kepuraitėmis ir, lyg mažos baltos gul-
bės, nu plaukė nurodytu keliu. Vėl
pasigirdo švilpukas, ir kita grupė
brido į vandenį.  

Lietuvaitės išsiskyrė gražiais
maudymosi kostiumais – geltonos,
ža lios ir raudonos spalvų. Jų drau-
gai, stovėję šalia su lietuviška vėlia-
va, sten gėsi mažinti dalyvių jaudulį
bei įtampą. Plaukikėms išnykus iš
akių, draugų grupelė nuėjo jų pasi -
tikti kitoje rungtyje.

Baigusios 0.62 mylių plaukimą
dalyvės gaivinosi vandeniu ir sku-
bėjo į dviračių aikštę. Jurgita prabėg-
dama suspėjo į rankas pa imti mažąjį
sūnelį, jį pabučiuoti.  Dviratininkių,
važiuojančių 17.5 mylios, negalėjome
nei išlydėti, nei su tikti, todėl nužy-
giavome prie jų 3.4 mylių bėgimo
tako ir laukėme jų ten, kad prabėgan-
čioms pamosikuotumė me ir nusišyp-
sotumėme. Joms prabėgus, ėjome į
lenktynių baigimo vie tą pasitikti ir
pasveikinti. 

Kiek vie na dalyvė, baigusi triat-
loną, per garsiakalbį išgirdo savo
pavardę ir praneši mą, kad ji dabar –
jau „geležinė mer gina” (Iron Girl).
Dalyvės sako, kad tai labai ypatinga
akimirka. Kai ku rias mamas prieš
pat rungtynių galą pasitiko vaikučiai
ir jos, nors la bai pavargusios, pakėlė
mažuosius ant rankų arba paėmė už
rankučių. Taip visi drauge šypso-
damiesi perbėgo varžybų užbaigimo
liniją.  

Juditos ir Tomo Krunkaičių so -
dy boje vykusios vaišės buvo skirtos
atšvęsti ir pa si džiaugti šešių drą-
suolių pasisekusiu dalyvavimu triat-
lone. Pen kiukė, gražiai sutarianti

tarpusavyje, padėkojo Jurgitai, daly-
vavimo triatlone „kaltininkei”, už jų
sudomi nimą šiomis varžybomis ir
ap dovanojo ją gėlėmis. Jurgita padė-
kojo savo vyrui Jim už jos ir visos
grupės palaikymą.  

Jurgita triatlonu susidomėjo
prieš maždaug trejus metus. Tada ji
stebėjo savo draugę, dalyvavusią šio-
se varžybose. Besiklausydama drau-
gės pasakojimų apie puikų jausmą ir
svei  kesnį gyvenimo būdą, Jurgita
nusprendė pati tapti „geležine mergi -
na”. Po pirmo sėkmingo ir uždegan -
čio dalyvavimo 2010 m. ji pa noro apie
triatloną paskleisti informaciją ir
kitoms moterims. Po jos pranešimo
tėve liams Donelaičio lituanistinėje
mo kyk loje penkios mamos pasiryžo
kartu su Jurgita ruoštis atei nan-
čioms varžyboms. Taip įsikūrė LARC,
nutaręs surinktas lėšas paskirti K.
Donelaičio mokyklai. Šis lietuvių
užsimojimas jau atnešė mokyklai per
4,700 dol. pelno. Mokyklos vedėja Ilo -
na Verbušaitienė ir tėvų komiteto
pirmininkė Diana Vizgirdaitė atvyko
į vaišes padėkoti dalyvėms už jų pas-
tangas ir ryžtą taip gražiai paremti
mokyklą.  

Šis moterų triatlonas yra di-
džiau sias tokios rūšies sporto įvykis
vi soje Amerikoje. Kas vilioja moteris
pasiryžti tokiam daug laiko ir jėgų
reikalaujančiam trijų sporto šakų to -
bulinimui? Organizatoriai renginį
apibūdina kaip kvietimą bei ragini -
mą moterims būti geriausiomis, ko -
kios jos gali būti – sau ir savo šei -
moms siekti geresnio bei sveikesnio
gyvenimo būdo. Daugelis moterų nu -
sprendžia dalyvauti triatlone, kad
lengviau ga lėtų nugalėti kitas asme-
nines kliūtis, lengviau išgyventų
netektis, pastotų kelią ligoms, visa-
pusiškai pagerintų savo gyvenimą

bei pajustų pasiten kinimą, žinoda-
mos, kad gali ką nors pasiekti. Dau-
gelis gautas lėšas skiria įvairioms

šalpos organizacijoms.  
Lietuvaičių pasiryžimas treni -

ruo tis bei dalyvauti triatlone išties
stebino. Kai kurios jų turėjo ne tik
treniruotis, bet ir naują sporto šaką
išmokti. Buvo nemokančių plaukti
ar dviračiu važiuoti. Beveik visos jų
nemėgo nors vienos sporto šakos. Ta-
čiau jas trau kė užsimojimas pasiekti
užsibrėžtą tikslą ir tikėti, kad jei kam
pasiryš, tai ir pasieks. Nenorėjo pri-
sileisti min ties – „Aš negaliu”.  

Šiais metais triatlone dalyvau-
sian čių lietuvių skaičius beveik pa -
trigubėjo. Pasiruošimas daug įvai-
resnis ir platesnis. LARC surengė mi-
tybos seminarą, kuriame mokytojos
išsamiai pasakojo, kada kokį maistą
valgyti, ne tik ruošiantis lenkty nėms
ar treniruotėms, bet kad kiek viena
diena joms bei jų šei moms taptų
„sveika” diena. Jurgita, subū rusi
mo teris į LARC, praplėtė ir pradėjo
aktyviai dalyvauti kitose lenktynėse
su gražiais rezultatais.  

Už kelių dienų ir vėl išauš ypa-
tingas rytas – šių metų rugpjūčio 19
d.  per 2,000 moterų, tarp jų 17 lietu-
vaičių, su nerimu, bet ir su džiaugs-
mu vėl rink sis prie ežero.
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Mano rankose ne šiandieninis
lei dinys, o 1967 metais Mai-
zeville, Pennsyl va nia, išleis-

ta ,,The Dedication of  Our La dy of
Siluva” (November 26, 1967). Leidinio
viršelis – dailus, su didelės šventovės
nuotrauka. Iš 25-ių lapų 12-ka paskir-
ta  aprašymams, 13-oje puslapių – ko -
mer ciniai skelbimai-sveikinimai iš
įvairių anglies kasyklų vietovių:
She nandoah, Frackville, Hazleton,
Maha noy City, Pine Grove, Pottsville,
Rea ding, Shamokin. Daug vaizdų. 

Po įvadi nio žodžio ,,May This
Chapel Stand As A Remembrance Of
Our Beloved Miners and Laborers –
Our Lady of  Si luva Bless Them” seka
Pau liaus VI delegato ir Allen town,
PA vys kupo sveikinimai, didingas
Ma rijos su Kūdikiu vaizdas ir išsa-
mūs istoriniai įvykių, asmenų ir

anksčiau sudegusios St. Louis baž-
nyčios, jos papuošimo ir praradimo
apra šy mai. 

Šiuo leidiniu pagerbiama 1967 m.
nauja Šiluvos Marijos vardu pava-
dinta, Pen nsylvania lietuvių anglia-
kasiams de dikuota šventovė. Ji iš-
dabinta žymiojo dail. Vytauto K. Jo-
nyno menu ir vitražais, paaiškintais
leidinyje. V. K. Jo nynas tuo metu bu-
vo  ,,Jonynas & Shepherd Art Studio,
Inc.” (New York) prezidentas.

Leidinyje pažymima, kad ,,This
is the only (sic!) church in the world
bearing her (sic!) name, other than
the original church in Lithuania.”
Vie nin telė – tikėčiau, jei gerai nepa -
žin čiau Kanados London mieste 1964
m. vasario 16-ąją (trejais me tais
anksčiau) Šiluvos Marijos vardu
pavadintos lietuvių Romos katalikų
šventovės ir jos liūdnos pabaigos
2010 m. 

Įdomūs trys sutapimai. Pir ma –
to paties vardo Šiluvos Ma rijos
pasirinkimas. Antra – dailininko  Jo -
nyno brolis Antanas su žmona Anta -
nina gyveno ir mirė, yra palaidoti
London mieste, Canada; sūnus
Vaidotas – To ronto mieste, vyresnė
dukra Dalia vis dar gyvena  London.
(Šv. Petro kapinės London glau džia ir
Lietuvos žymiojo muziko, kom -
pozitoriaus, dirigento Konstan ti no
Kavecko jaunesnio brolio, medicinos
dr. Antano, jo austrės žmonos Thussy
ir jos motinos palaikus. Kur tik
pasaulyje neatrasi išbarstytų lietu-
vių, lietuvaičių kaulų...). 

Trečia, Maizeville Our Lady of
Siluva rektorius kun. Albin J. Biels -
kis, londonietės Genovaitės Pačkaus -
kaitės Petrauskienės (muz. Jono Pet -
rausko našlės) ir į Kauną (iš  Toron-
to) seniai sugrįžusio, jos dviem me-
tais jau nesnio brolio Vytauto pusbro-
lis.

EDMUNDAS PETRAUSKAS

London,�Canada

Sutapimai

Apsilankius Šv. Petro kapi nėse, London,
Canada.

Lithuanian-Ame rican Racing Club sportininkės, dalyvavusios praėjusių metų „Athleta
Iron Girl Columbia Triathlon”, džiaugiasi tapusios „geležinėmis merginomis”. Iš k.: Judita
Ruškytė, Rūta Aidis, Vita Laignel, Gaila Leščinskienė, Jurgita Rohde ir Živilė Balaišytė.

Janinos Čikotienės nuotr.

Washington,�DC

Dalyvavimas triatlone – parama K. Donelaičio 
lituanistinei mokyklai 

JANINA ČIKOTIENĖ

Vytautas Rukuiža, gyvenantis Naperville, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio leidybai. Labai Jums
ačiū už paramą.

Nijolė V. Bražėnas-Paronetto, gyvenanti Sparkill, NY, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Tariame Jums
nuoširdų ačiū už paramą.
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V. Kasiulio muziejus ruošiasi 
atverti duris

Prezidento Antano Smetonos vardo mokykloje-muziejuje – romansų vakaras
M. K. Čiurlionio kultūros ir pa -

veldo fondas 2006-ųjų metų rugpjūčio
6 d. jau yra lankęsis Užugirio (Anta -
no Smetonos) dvare. Tąkart prezi -
den to gimtadienis buvo minimas tau-
tinių giesmių ir M. K. Čiurlionio pre-
liudų fone.

O šiemet, minint prezidento An -
tano Smetonos gimimo 138-ąsias me -
tines, rugpjūčio 12 d. M. K. Čiurlionio
kultūros ir paveldo fondas suruošė
programos „Romansų vakaras” pris-
tatymą Prezidento Antano Sme tonos
vardo mokykloje-muziejuje (Užulė -
nio kaimas, Taujėnų seniūnija, Uk -
mergės rajonas). Tai – penktasis ren -
ginys, kuris vykdomas edukacinio-

Rugpjūčio 3 d. Panevėžio miesto
dailės galerijoje vyko XIX Pa-
nevėžio tarptautinio kerami-

kos simpoziumo parodos atidarymas.
Šis renginys vainikuoja simpoziumą,
kuris tęsėsi visą mėnesį. Vakaras
Dailės galerijos kiemelyje prasidėjo
Džiazo muzi kos vakaru.

Parodoje išstatyti įspūdingi ke -
ra mikos darbai, kuriuos sukūrė 7
me nininkai, atvykę iš Japonijos,
Len  kijos, Lietuvos, Meksikos, Rusi -
jos, Ukrainos. Parodos architektė
Gra  žina Pajarskaitė keramikų dar-
bus surežisavo tarsi režisierius spek-
taklį.

Panevėžiečiai ir miesto svečiai
šį kart pirmąjį darbą pamatys dar ne -
įėję į galerijos vidų – japonė kera mi -
kė, tarptautinės keramikos akademi-
jos narė Itsue Ito papuošė galerijos
sieną savo kūriniu.

„Gausiai, įvairiai, talentingai”, –
taip trumpai galima apibūdinti lietu-
vio keramiko Valdo Pukevičiaus dar-
bus. Įspūdį daro ir didelę kūrybinę
patirtį turintis lenkų menininkas
Michal Puszczynski savo didžiuliu
darbu „Nebaigtas”.

Sergey Sorinsky iš Sankt Pe ter -
burg šmaikštauja gamtos ir naujųjų
technologijų tema. Formų subtilumu
ir faktūrų išmone žavi ukrainietės
Tamara Bereza kūriniai.

Meksikietės tarptautinės kera -
mi kos akademijos narės Gloria Car -
rasco darbai savo konstrukcija pri-
mena, kad jų autorė dar ir architektė.
Simpoziumo senbuvis, panevėžietis
ke ramikas Romualdas Aleliūnas
turėjo dvigubą krūvį, nes ne tik kūrė,
bet ir talkino savo kolegoms.

Menininkai penkias savaites dir -

bo keramikos įmonėje „Midenė”, o po
darbo Dailės galerijoje rengė kūry-
bos vakarus miesto bendruomenei.
Simpoziumo metu įvyko konferenci-
ja „Keramikos meno tendencijos”.
Laisvalaikiu keramikai susipažino
su Lietuva: Vilniumi, Anykščių apy -
linkėmis, Vytauto Valiušio kera mi-
kos muziejumi Leliūnuose. Vi siems
didelį įspūdį paliko kelionė siauruku
ir ypač Kuršių nerijos gro žis bei poil-
sis Nidoje.

„Panevėžio tarptautinis kerami -
kos simpoziumas užima išskirtinę
vietą tarp keramikai skirtų renginių.
Tai – ilgiausiai, nepertraukiamai ir
kryptingai šiuo metu Lietuvoje vei -
kianti keramikų kūrybinė ‘labora-
torija’ (pradžią šiai ,,laboratorijai”
davė čikagietis keramikas Alvydas
Pakarklis – ,,Draugo” info).

Simpoziumas turi tinkamą tech-
ninę bazę, plačią programą, atvirą
reikšmingiems atradimams. Į rengi -
nį kviečiami saviti, įdomūs kūrėjai”,
– teigia tarptautinio keramikos sim-
poziumo organizatorė, Panevėžio
miesto dailės galerijos direktorė Jo-
lanta Lebednykienė.

Panevėžio dailės galerijoje sau -
goma per 600 šamotinės keramikos
kūrinių, kurių autoriai – 149 meni -
nin kai iš 32 valstybių. Po šio simpo -
 ziumo Dailės galerijos keramikos
rinkinys pasipildė naujais vertingais
kūriniais.

XIX Panevėžio tarptautinio ke -
ramikos simpoziumo kūrinių paroda
veiks iki rugsėjo 23 d. Tad, jei sve-
čiuositės Lietuvoje, apsilankykite.

Panevėžio miesto 
dailės galerijos info

V. Kasiulis. „Moteris pas dailininką“. 1948 m.

MARGARITA ALPER

Prieš dvejus metus Lietuvą pa -
sie kė vertinga dovana – Pary-
žiuje gy venusio ir kūrusio dai-

lininko Vy tauto Kasiulio vertingiau-
sių darbų kolekcija. Dailininko našlė
kūrinius Lietuvai padovanojo su są-
lyga, kad jie bus tinkamai eksponuo-
jami.

Todėl prieš metus buvo pradėta
buvusių dailės muziejaus saugyklų
pertvarka, kur įsikurs muziejus. Dar-
 bai jau įsibėgėjo, muziejų ketinama
atidaryti po metų. 

Prano Gudyno restauravimo cen -
t re tapybos restauratoriai Algirdas
Vai neikis ir Juozapas Blažiūnas ruo -
šia tapytojo V. Kasiulio darbus būsi-
mo muziejaus ekspozicijai.

Visi darbai, kuriuos Lietuvai
padovanojo V. Kasiulio našlė, prieš
dvejus metus atkeliavo aplankuose,
todėl dabar restauratoriai kiekvieną
darbą tempia ant porėmių, dezinfe -
kuoja, po to laukia rėminimas. 

Muziejuje bus įrengta V. Ka siu -
lio, tapytojo, gyvenusio ir kūrusio
Pa ryžiuje, vertingiausių darbų ko -
lekcija. Iš viso Lietuvai padovanota
per 900 kūrinių, pastoviai bus ro -
doma apie 300–400 V. Kasiulio dar bų.

Kelios salės bus skirtos kei čia -
moms parodoms, kur planuojama ro -
dyti kitų lietuvių išeivių dailininkų
kūrinius.

„Iš viso kolekcijoje – 951 darbas.
Tai didelis skaičius: apie 260 tapybos
kūrinių, per 100 litografijų, per 100
pastelių, 200 lengvų guašo akvarelių
ant popieriaus, labai didelis pluoštas
eskizų – nedidelio formato kūrinių.
Atskiras pluoštas – dovanos, šiek tiek
sistemintas archyvas, 10 dėžių, foto -
grafijos, dokumentai, spaudiniai,
iškarpos iš spaudos, kur apie jį rašo-
ma. Taip pat ir memorialiniai daik-
tai, marškiniai, skrybėlės, chalatas,
molbertas, seni dažai”, – vardijo Dai-
lės muziejaus direktoriaus pa va duo-
toja Laima Bialopetravičienė.

Šis palikimas buvo padovanotas
su sąlyga, kad darbai bus tinkamai
eksponuojami. Dėl to prieš metus
buvo pradėta buvusių dailės muzie-
jaus saugyklų, esančių Vilniaus cen-
tre, greta Operos ir baleto teatro, re -
konstrukcija. Dabar patalpose spar -
čiai dirba statybininkai.

„Pirmoji salė bus skirta anksty-
vajam laikotarpiui, toliau – Paryžius,
Vokietija ir taip toliau. Ekspozicija
bus išdėstyta pagal laikotarpius. Čia
sąlygos V. Kasiuliui eksponuoti pui -
kios”, – tvirtino Dailės muziejaus di -
rektorius Romualdas Budrys.

Muziejus rekonstruojamas Euro -
pos Sąjungos lėšomis. Rekonst ruk -
cijos vertė – per 4 mln. litų. Muziejų
ke  tinama atidaryti po metų, Lietuvos
pirmininkavimo Europos Sąjungai
išvakarėse. 

Simpoziumo dalyviai, organizatoriai ir keramikai V. Valiušio keramikos muziejuje. 
Organizatorių nuotr. 

kul tūrinio-meninio projekto „Vakar
ir visados” rėmuose. Nuo 2012 m. pa -
vasario projektą vykdo M. K. Čiurlio-
nio kultūros ir pa  veldo fondas.

Programą „Romansų vakaras”,
kurią vedė Alvidas Jancevičius, at li -
ko Jaunimo teatro aktoriai – ansamb-
lis „Be grimo”. Ansamblį „Be grimo”
sudaro grupė Jaunimo teatro akto -
rių: Giedrius Arbačiauskas, Povilas
Keblikas, Janina Mateko nytė, Sau -
lius Sipaitis, Vytautas Tau kinaitis.
„Romansų vakare” skam  bėjo partiza -
nų dainos, lietuviški „smetoniško”
lai kotarpio romansai, rusų ir kitų
tautų romansai. Taip pat buvo gali-
ma pamatyti vai dybines sce neles ar

šmaikščias parodijas.
Iš pradžių šis renginys buvo

numatytas Užugirio (Antano Smeto -
nos) dvare. Tačiau, paaiškėjo, kad
šiemet prasidėjo dvaro atnaujinimo
darbai, tad buvo nutarta persi kelti į
Prezidento Antano Smetonos mokyk-
lą-muziejų. O pats dvaras, ku rį prezi-
dentas vadino „Užugirio kie mu”,
dabar yra įtrauktas į Ukmergės ra-
jone vykdomą pažintinę apžvalgą
„Dvarų žiedą”. Džiugu, kad imtasi
dvaro atnaujinimo bei aplink jį esan -
čios 80-ties hektarų te ri torijos sut-
varkymo. Tai numatyta atlikti iki
2013 metų rugpjūčio.

Organizatorių info

Keramikos simpoziumo parodoje –
garsūs menininkai ir nauji talentai
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Baltarusijos saugumas kviečia 
švedų pilotus į apklausą

JAV karinis laivas susidūrė su tanklaiviu

Nerimaujama dėl Medvedev lankymosi Cchinvalyje

Vilniaus ir Telšių kunigų seminarijose 
mokslo metus pradės bent 9 naujokai

Lietuvei įteiktas Jaunojo dirigento apdovanojimas

Zalcburgas (ELTA) – Jaunosios
kartos lietuvių dirigentei Mirgai
Gražinytei-Tylai savaitgalį įteiktas
Zalcburgo festivalio Jaunojo dirigen-
to apdovanojimas.

Šių metų balandį vykusiame
Jaunojo dirigento konkurse lietuvių

dirigentė įveikė 90 varžovų ir laimėjo
15,000 eurų bei galimybę diriguoti
Gustav Mahler jaunimo orkestrui
garsiajame Zalcburgo festivalyje. Šis
apdovanojimas vadinamas milžiniš-
ka paskata tolesnei jauno dirigento
karjerai.

Iš žinomos muzikų šeimos kilusi
26 metų M. Gražinytė nuo 2004 m. dir-
ba Vokietijoje, o Austriją vadina ant-
rąja muzikine tėvyne. M. Gražinytė
studijavo Graco (Austrija) muzikos ir
vaizduojamojo meno akademijoje,
Bolonijos (Italija) muzikos konserva-
torijoje, studijas tęsia Leipcige (Vo-
kietija) ir Ciuriche (Šveicarija). 2011
m. jaunoji dirigentė pradėjo dirbti
Heidelbergo teatro antrąja kapel-
meistere.

Siūloma turėti sutrumpintą himno variantą

Lietuva skaičiuos užsienyje gyvenančius lietuvius

Norfolk (BNS) – JAV respubli-
konų kandidatas į prezidento parei-
gas Mitt Romney pasirinko Kongreso
narį iš Wisconsin Paul Ryan savo rin-
kimų kampanijos partneriu ir kandi-
datu į viceprezidento pareigas.

42 metų P. Ryan atstovauja jau-
nesnei kartai nei 65 metų M. Romney.
Šis respublikonas politikas, laikomas
biudžeto klausimų žinovu, gimė 1970
m. sausio 29 d. Wisconsin mieste Ja-
nesville. JAV Atstovų rūmų narys
nuo 1998 m. Anksčiau P. Ryan yra dir-
bęs JAV senatorių Sam Brownback ir
Bob Kasten padėjėju, ekonomikos pa-
tarėju ir kalbų rašytoju nevyriausy-
binėje organizacijoje ,,Empower
America” bei rinkodaros patarėju sa-
vo giminaičių valdomoje bendrovėje
,,Ryan Inc. Central”. 1992 m. jis įgijo

bakalauro laipsnį Miami University
Ohio.

Vokiečių ministras palaiko referendumą
dėl Europos konstitucijos

Mirga Gražinytė-Tyla.             Delfi.lt nuotr.

Minskas (BNS) – Baltarusijos
valstybės saugumo komitetas (KGB)
išsiuntė Švedijos piliečiams Per
Cromwell, Thomas Mazetti ir Han-
nah-Lina Frey oficialius šaukimus
atvykti į apklausą pas valstybės sau-
gumo tyrėją. Šaukimai yra išversti į
anglų kalbą ir paskelbti oficialiame
Baltarusijos KGB tinklalapyje.

Šaukimuose nurodyta, kad mi-
nimi švedų piliečiai turi per 10 dienų
atvykti į Minską centrinio KGB apa-

rato būstinę tyrimo veiksmams. Jie
privalo turėti pasus ar kokius nors
kitus asmens liudijimus. Taip pat
pažymima, kad apie atvykimo lai-ką
Švedijos piliečiai privalo pranešti iš
anksto. Jeigu Švedijos piliečiai ne-
atvyks, jiems taikytinas Baltarusijos
baudžiamojo kodekso 402-asis straips-
nis, kuriuo numatoma bausmė iki še-
šių mėnesių laisvės atėmimo, nuro-
doma šaukimuose, kurie švedams iš-
siųsti el. paštu.

Menama (BNS) – JAV karinis jū-
rų laivynas pranešė, kad vienas jo
valdomų raketų eskadrinis mininin-
kas rugpjūčio 12 d. Persijos įlankoje
susidūrė su naftą gabenančiu tank-
laiviu, bet niekas per tą įvykį nebuvo

sužeistas. ,,USS Porter” ir su Pana-
mos vėliava plaukiojančio tanklaivio
,,M/V Otowasan” susidūrimas įvyko
maždaug 1 val. vietos laiku, sakoma
JAV karinio jūrų laivyno pranešime.

M. Romney kampanijos porininku 
pasirinko P. Ryan

JAV prabilo apie neskraidymo zoną virš Sirijos

Ukmergės rajone švenčiamos Smetoninės

Tbilisis (BNS) – Europos Sąjun-
gos ambasados Gruzijoje vadovas
Philip Dimitrov sunerimęs dėl Rusi-
jos premjero Dmitrij Medvedev apsi-
lankymo Pietų Osetijoje rugpjūčio 8
dieną. ES ambasadoriaus rugpjūčio
11 d. išplatintame pranešime sako-

ma, kad ES ambasada Gruzijoje su
nerimu pažymi, jog ministro pirmi-
ninko D. Medvedev apsilankymas
,,neatitinka valstybių suverenumo ir
teritorinio vientisumo principų lai-
kymosi”.

Bus rengiami aktoriai Panevėžio J. Miltinio teatrui

Vilnius (BNS) – Ukmergės rajo-
ne rugpjūčio 12 d. surengta pirmo
Lietuvos prezidento Antano Smeto-
nos 138-ojo gimtadienio minėjimo
šventė. Ukmergės rajono savivaldy-
bės kultūros ir viešųjų ryšių sky-
riaus darbuotoja Violeta Širmenė sa-
kė, kad renginys pastaraisiais metais
tampa vis didesnis.

Šiemet dalis šventės renginių
vyko prie Užugirio muziejaus,  vėliau
ją buvo numatyta rengti šiuo metu
tvarkomame A. Smetonos dvare Užu-
lėnyje. Šiame prezidento pastaty-
tame dvare 1934 m. buvo švenčiamas
jo šešiasdešimtasis gimtadienis. Vė-
liau prezidento gimtadienis buvo mi-
nimas jo gimtinėje Užulėnyje. 

Washington, DC (BNS) – Jung-
tinės Valstijos, norėdamos paremti
Sirijos sukilėlius, svarsto galimybę
virš šalies nustatyti neskraidymo zo-
ną. Tai yra viena iš galimybių, viešė-
dama Turkijoje pareiškė JAV valsty-
bės sekretorė Hillary Clinton. Skry-
džių draudimo zona būtų beveik tas
pats, kas kariniai veiksmai, nes be
NATO naikintuvų Sirijos oro erdvėje
jos užtikrinti būtų neįmanoma. Va-
karai, atsižvelgdami į Sirijos sąjun-
gininkes Rusiją ir Kiniją, iki šiol mė-
gindavo vengti karinio kišimosi. 

Vilnius (BNS) – Vilniaus šv. Juo-
zapo ir Telšių vyskupo Vincento Bo-
risevičiaus kunigų seminarijose šie-
met mokslo metus pradės bent 9 nau-
jokai. Į Vilniaus seminariją šiemet
priimti 7 dvasininkais siekiantys
tapti vyrai, pranešė Vilniaus arkivys-
kupijos kurija. Pernai šioje aukšto-
joje mokykloje mokslo metus taip pat

pradėjo 7 naujokai.
Į Telšių kunigų seminariją kol

kas įstojo 2 jaunuoliai. Joje rugpjū-
čio pabaigoje vyks antras priėmimo
ratas, tad priimtųjų skaičius dar gali
padidėti, sakė seminarijos rektorius
Viktoras Ačas. Kauno kunigų semi-
narija žinias apie priėmimą žada pa-
teikti mėnesio pabaigoje.

Berlynas (BNS) – Vokietijos už-
sienio reikalų ministras Guido Wes-
terwelle kalbėdamas su laikraščiu
,,Bild am Sonntag”, išreiškė paramą
referendumui jo šalyje dėl Europos
konstitucijos. Tokią mintį parėmė ir

kitos įtakingos politinės figūros, tarp
jų – Bavarijos žemės premjeras Horst
Seehofer, kuris vadovauja kanclerės
Angela Merkel krikščionių demo-
kratų seserinei partijai CSU.

JAV valstybės sekretorė kalba apie ne-
skraidymo zoną virš Sirijos.         EPA nuotr.

Vilnius (BNS) – Lietuvos Statis-
tikos departamentas planuoja su-
skaičiuoti užsienyje gyvenančius lie-
tuvius. Per Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės (PLB) Seimo posėdį Sta-
tistikos departamento generalinio di-
rektoriaus pavaduotoja Dalia Ambro-
zaitienė pranešė, kad Statistikos de-
partamentas ketina kreiptis į užsie-
nio valstybių nacionalinius statisti-
kos biurus, Eurostatą, PLB, Jungti-
nių Tautų statistikos padalinį, prašy-
damas padėti surinkti informaciją
apie užsienyje gyvenančius lietu-
vius. Bus stengiamasi sužinoti ne tik

skaičių, bet ir amžių, išsilavinimą,
užsiėmimo pobūdį ir pan.

Kai kurių šalių statistikai renka
duomenis apie jų šalyje gyvenančius
kitataučius, kitų valstybių – ne. Tau-
tiečių surašymas turėtų užtrukti pu-
santrų metų. D. Ambrozaitienė pri-
pažino, kad kol kas nenustatyta me-
todika ir kriterijai, pagal kuriuos
bus renkama informacija – ar pagal
turėtą ar turimą Lietuvos pilietybę,
ar pagal gimtąją kalbą, ar gimimo
vietą ir t. t. Lietuvių surašymas nu-
matytas programoje ,,Globali Lietu-
va”.

M. Romney išsirinko P. Ryan porininku
prezidento rinkimuose.             EPA nuotr.

Vilnius (BNS) – Lietuvos muzi-
kos ir teatro akademija (LMTA)
rengs 14 studentų kursą Panevėžio
Juozo Miltinio dramos teatrui. Teat-
rui vadovaujantis režisierius Ro-
mualdas Vikšraitis sakė, kad kursas

jau surinktas. Pasak jo, studentai ne-
įsipareigoja po studijų dirbti būtent
šiame teatre, bet tikimasi, kad dalis
jų papildys J. Miltinio dramos teatro
aktorių trupę.

Vilnius (ELTA) – Seimo narys
Žilvinas Šilgalis sako, kad daugybė
nesusipratimų ir ginčų dėl sutrum-
pinto Lietuvos Respublikos valstybi-
nio himno atlikimo tarptautinėse
sporto varžybose būtų išspręsta pa-
tvirtinus sutrumpinto valstybinio
himno variantą. Jį turėtų patvirtinti
Vyriausybė.

Daugumos tarptautinių sporto
varžybų taisyklėse nustatyta ilgiau-
sia atliekamo valstybės himno truk-
mė – trumpesnė nei Lietuvos Res-

publikos himno atlikimo trukmė.
Tarptautinis olimpinis komitetas
(TOK) dar iki 2012 m. Londono olim-
pinių žaidynių pranešė, jog 2012 m.
olimpiadoje bus trumpinami ilgesni
nei 80 sekundžių trukmės nacionali-
niai himnai. ,,Tautiškos giesmės”
trukmė yra 91 sekundė, taigi dar iki
2012 m. Londono olimpinių žaidynių
buvo akivaizdu, jog skambant Lietu-
vos Respublikos himnui šis bus trum-
pinamas net 11 sekundžių.
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LieTUViai LonDono oLimPiaDoje

Jevgenijus Šuklinas Londono
olimpinėse žaidynėse padarė tai, ko
iš jo tikėjosi visa Lietuva. 26 metų
olimpinis vienviečių kanojų 200 m
varžybose iškovojo olimpinį sidabro
medalį. Lietuvis atstumą įveikė per
42,792 sek. Čempionu tapo ukrainie -
tis Jurij Čeban, 200 m įveikęs per
42,291 sek. „Dar nesuprantu, ką
padariau. Kai paimsiu medalį į ran-
kas, jį suspausiu, gal tada suprasiu”,
– iškart po plaukimo kalbėjo J. Šukli-
nas.

* * *
Evaldas Petrauskas Londono

„ExCeL” bokso ringą paliko pra lai -
mėjęs, neslėpdamas ašarų, tačiau iš -
sinešęs žiūrovų simpatijas. Bokso
svorio kategorijos iki 60 kg pusfina-
lyje 20-metis lietuvis nusileido ko -
rėjiečiui Soonchul Han 13:18 (4:5, 5:6,
4:7) ir į finalą nepateko. Teisėjui pa -
skelbus nugalėtoją tribūnose pasigir-
do švilpimas ir gaudesys, o iš salės

išeinant lietuviui publika plojo atsis-
tojusi.

,,Negalima nepripažinti teisėjų
sprendimo, bet mano nuomone, aš
lai mėjau kovą. Tokia buvo ir žiūrovų
nuomonė. Tikėjausi pergalės. Po pir-
mojo raundo pralaiminėjau tik vienu
tašku ir pats jaučiau, kad mano smū-
giai buvo švarūs ir pataikiau dau-
giau nei varžovas man. Jis laimėjo
nepelnytai”, – po pusfinalio sakė E.
Pet rauskas.

E. Petrausko sėkmingas pasiro -
dy mas tapo netikėtumu ir šalies
sporto vadovams, prieš žaidynes jau-
najam boksininkui kėlusiems tikslą
užimti nuo 5 iki 17 vietos. Net jei bok -
sininkas savo olimpinį kelią būtų
bai gęs aštuntfinalyje, jis šią užduotį
būtų įvykdęs.

* * *

Olimpinis debiutantas Justinas
Kinderis Londono olimpinėse žai-
dynėse medalio neiškovojo, tačiau
tarp olimpinių prizininkų pateko. 25
metų lietuvis paskutinėje, jungtinėje
bėgimo ir šaudymo rungtyje užėmė
antrąją vietą, kuri leido jam iš pen-
kioliktos vietos pakilti į aštuntą.

Paskutinėje rungtyje J. Kinderis
surinko 2,524 taškus. Iš viso spor ti -
ninkas surinko 5,732 taškus ir užėmė
aštuntą vietą. Olimpinėse žaidynėse
prizinėmis laikomos pirmos aštuo-
nios vietos.

,,Mano didžiausias noras buvo
patekti į aštuntuką. Bet prieš atvyk-

damas net nežinojau, kas čia yra, kas
ta olimpiada. Per pirmąją kovą galvo-
jau, kur aš čia esu. Kiekvieno spor ti -
ninko svajonė yra patekti į olim -
piadą, bet kai čia iš tikrųjų patenki...
Ta dvasia čia labai jaučiama. Euro -
pos ir pasaulio čempionatas – tik
varžybos, čia – kitaip”, – po varžybų
sakė Justinas.

* * *
Londono vasaros olimpinių žai -

dy nių moterų 20 km sportinio ėjimo
rungtyje sėkmingiausiai iš trijų
Lietuvos atstovių pasirodžiusi Kris -
tina Saltanovič atstumą įveikė per 1
valandą 31 minutę bei 04 sekundes,
pasiekė geriausią sezono pasiekimą
ir užėmė 21-ąją vietą. Pirmąkart žai-
dynėse dalyvavusi 27-erių metų Bri-
gita Virbalytė (1:31:58) tenkinosi 26-a,
o 29-erių Neringa Ai dietytė (1:34:01) –
39-ąja vieta.

* * *
,,Gyvenime nebuvau šokusi to -

kio didelio pradinio aukščio”, – prisi-
pažino Airinė Palšytė. 20-metė lietu-
vė Londono olimpiados finale įveikė
tik pirmąją kliūtį –189 cm ir užėmė
11-ąją vietą. 

Dalyvavimas olimpiniame finale
yra didžiausias A. Palšytės pasieki-
mas. Vos šiemet pradėjusi dalyvauti
suaugusiųjų varžybose lietuvė Euro -
pos čempionate Helsinkyje užėmė 9-
ąją vietą.

* * *
Ėjikas Tadas Šuškevičius olim -

pinių žaidynių greitojo ėjimo varžy-
bose liko 46-as iš 51 atstumą baigusio
dalyvio. 27 metų lietuvis 50 km įveikė
per 4 val. 8 min. 16 sek.

Iš 63 pradėjusių ėjimo varžybas
ėjikų keturi nefinišavo, o aštuoni bu -
vo diskvalifikuoti.

* * *

Trečiajame bandyme įsidrąsinu -
si ir traumą užmiršusi vienintelė
Lie tuvos atstovė olimpinėse moterų
mažųjų dviračių kroso (BMX) varžy-
bose Vilma Rimšaitė į pusfinalį ne -
pateko. Bendroje įskai toje Lietuvos
atstovė savo grupėje už ėmė 7 vietą. V.
Rimšaitė bendroje į skaitoje užėmė
13–15 vietas.

V. Rimšaitė birželio 23 d. tre -
niruotės Pran cūzijoje metu susilaužė
dešinės rankos delnikaulį, trūko
raiš čiai. Dviratininkė traumą patyrė
griūdama, kai trūko dviračio gran-
dinė. V. Rimšaitei dar Prancūzijoje
bu vo atlikta operacija.

Pagal Lietuvos ir užsienio
spaudą paruošė L. A. 

Teisėjų nuomone, E. Petrauskas pusfina -
ly je nusileido varžovui iš Pietų Korėjos. 

R. Dačkaus nuotr.

Justinas Kinderis olimpiadoje įrodė, kad
ko voti reikia iki galo.    R. Dačkaus nuotr.

Tadas Šuškevičius.            A. Pliadžio nuotr.

Jevgenijus Šuklinas – olimpinis vicečem-
pionas.                                „Reuters“ nuotr.

Brigita Virbalytė 20 km sportinio ėjimo
rungtyje buvo 26-oji.   A. Pliadžio nuotr.

Olimpinis ugnies deglas rugpjūčio 12 d. užgęso. Žaidynėse daugiau negu dvi sa-
vaites varžėsi gausus skaičius sportininkų – daugiau kaip 10,000 iš daugiau kaip dviejų
šimtų valstybių. Stipriausius pasaulio sportininkus jau kviečia Rio de Žaneiras, kur po
ketverių metų vyks kitos vasaros olimpinės žaidynės.

Sportininkai, tarp jų ir lietuviai, atsisveikino su Londonu. Vieni namo grįžo su me-
daliais, kiti – pagerinę asmeninius pasiekimus, treti – įgyvendinę gyvenimo svajonę.
Bet buvo ir tokių, kurie iš olimpiados parsivežė kartėlį ir nusivylimą.

Lietuviai olimpiadoje pelnė 5 medalius: 2 aukso (plaukikė Rūta Meilutytė, pen-
kiakovininkė Laura Asadauskaitė), 1 sidabro (kanojininkas Jevgenijus Šuklinas, 2 bron-
zos (imtynininkas Aleksandras Kazakevičius ir boksininkas Evaldas Petrauskas)
apdovanojimai.

Trijų milijonų tautai Londono olimpiada buvo sėkminga. Galutinėje medalių ri-
kiuotėje tarp 205 šalių Lietuva užėmė 34-ąją vietą. Iš viso Londono olimpiadoje pasi-
rodė 10,500 sportininkų, o Lietuvos rinktinėje buvo 62 atletai.

Sėkmingas pasirodymas Londono žaidynėse atletui – ne tik sportinė pergalė. 1–8
vietas olimpiadoje užėmę atletai gaus premijas: už 1-ąją vietą – 400,000 litų, už 2-ąją –
200,000, už 3-iąją – 150,000, už 4-ąją – 80,000, už 5-ąją – 60,000, už 6-ąją – 40,000, už
7-ąją – 30,000, už 8-ąją – 20,000 litų.

„Mano rungtyje buvo vieni nesusipratimai – vieną apdovanojo, kitą, niekuo
dėtą sportininkę, diskvalifikavo. Po to iš apdovanotosios atėmė medalį, o iš tikrųjų
prasižengusiai merginai iš Rusijos jokių baudų nebuvo taikoma”, – iš nesusipra-
timų Londono žaidynėse juokėsi septynkovininkė Austra Skujytė. 

A. Skujytė sugrįžo iš olimpiados, kur užėmė penktąją vietą. Nė vienam iš 20
mūsų šalies lengvaatlečių nepasisekė namo parsivežti olimpinio apdovanojimo.
Gausiausia Lietuvos olimpinės rinktinės dalis – lengvaatlečiai Londono žaidynėse
liko be apdovanojimų. Lietuviai buvo arti medalių, tačiau jų vis dėlto nelaimėjo.
Prie pat pakylos liko ketvirtąją vietą iškovojęs disko metikas Virgilijus Alekna, o
per paskutinę rungtį – bėgimą – medalį iš rankų išleido A. Skujytė.

J. Stacevičius nuotr.

Airinė Palšytė.                      Reuters nuotr.

Vilma Rimšaitė.               R. Dačkaus nuotr.



Žydai ėmė murmėti, kad Jėzus
pasakęs: „Aš duona, nužengusi
iš dangaus.” Jie sakė: „Argi jis

ne Jėzus, Juozapo sūnus?! Argi mes
nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip
jis gali sakyti: ‘Aš esu nužengęs iš
dangaus’?” Jėzus jiems atsakė: „Liau-
kitės tarpusavyje murmėję! Niekas
negali ateiti pas mane, jei mane pa-
siuntęs Tėvas jo nepatraukia; ir tą aš
prikelsiu paskutiniąją dieną. Prana-
šų parašyta: Ir bus visi mokomi Die-
vo. Kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė,
ateina pas mane. Bet tai nereiškia,
jog kas nors būtų Tėvą regėjęs; tiktai
kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo.

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas
tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą. Aš
esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dyku-
moje valgė maną ir mirė. O štai ši
duona yra nužengusi iš dangaus, kad
kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji
duona, nužengusi iš dangaus. Kas
valgys šią duoną – gyvens per am-
žius. Duona, kurią aš duosiu, yra ma-
no kūnas už pasaulio gyvybę”. (Jn 6,
41–51)

Šio sekmadienio Evangelijos tek-
stas tęsia jau prieš tai pradėtą Jėzaus
kalbą apie gyvybės duoną. Prisimin-
kime, kai Jėzus stebuklingai padalijo
duoną, niekas jam nepriekaištavo,
dargi jį išaukštino, ir tik pabėgimas
jis išgelbėja, kad minia jo nepa-
skelbtų karaliumi (Jn 6, 1–15).

Tačiau šiandien jau regime visai
ką kita. Kai Jėzus pradeda aiškinti
duonos padauginimo prasmę, nuo jo
nusigręžiama: kai duona tampa ke-
lionės pagrindu, nusprendžiama likti
nevalgius, nes tai, pasirodo, yra per
daug įpareigojantis reikalas. Dau-
gelis, kurie valgė stebuklingos duo-
nos, dabar lyg niekur nieko klausia:
„Kuo jis save laiko? Žinome jo tėvą,
motiną...”

Greičiausiai ir mes, jeigu esame

nuoširdūs, keliame tuos pačius klau-
simus; taip pat dažnai esame suneri-
mę dėl Jėzaus mums nurodyto gyve-
nimo kelio. Kas yra šis Jėzus, kuris
mums siūlo save kaip gyvenimo
maistą, prasmę? Kaip jis gali galvoti,
kad jis gali veikti mūsų gyvenimą
šiandien, kai pats gyveno prieš du
tūkstančius metų?

Abejojimas nėra tikėjimo trūku-
mas. Abejonė ir tikėjimas gali pui-
kiai tarp savęs sugyventi, nežinoji-
mas ir paieška yra autentiško dvasi-
nio kelio dalis. Tamsa yra normali
kiekvieno susitikimo su Dievu patir-
tis, o ryški šviesa – dažniausiai tik
tam tikrų aplinkybių akimirka.

Išties turime sutikti, jog visiškai
ir iki galo nepasitikime Jėzumi.
Galbūt jau patyrėme, kad, nors ir
pasitikėjome Evangelija, gyvenimo
reikalai pakrypo ne ta linkme, kaip
norėjosi. Turbūt čia ir glūdi mūsų
problema: prašome Dievo, kad mes
galėtume jį turėti kaip nuosavybę ir
juo naudotis, užuot prašę, kad būtu-
me Dievo nuosavybe.

Mūsų padėtis darosi dar sudė-
tingesnė, kai Jėzus pasako, jog nie-
kas niekada nėra matęs Dievo (Jn 6,
46). Žydams buvo uždrausta vaizduo-
ti Dievo veidą. Nė vienas paveikslas,
nė viena skulptūra negali išreikšti
Viešpaties veido. Net negalima pa-
aiškinti Dievo. Niekas negali vietoj
Dievo mokyti kitą. „Pranašų parašy-
ta: Ir bus visi mokomi Dievo” (Jn 6,
45). Vadinasi, niekas neturi Dievo pil-
natvės, nes toks noras prilygtų pa-
sakymui, kad jis yra Dievas.

Bet jei Dievas negali būti mums
suprantamas, artimas, tada jis yra
tolimas, nežinomasis, nublokštas į
šalį po Didžiojo visatos sprogimo.
Kaip tik dėl to sutikti Dievą ir atrasti
gyvenimo kelio tikrą kryptį daugelis
iš mūsų bando savarankiškai, savo
jėgomis: Dievas bejėgis įžengti su
savo galia į laiko       Nukelta į 11 psl.
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PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 52

Kai buvo įnirtingai puolami tuo -
mečiai aukšti valstybės pareigūnai –
užsienio reikalų ministras Antanas
Valionis ir Valstybės teisingumo de -
partamento vadovas Arvydas Pocius,
su specialistais pasiaiškinau, kas bu -
vo tie KGB rezervistai. Mane patikino,
kad universitetų karines katedras bai -
gę ir sovietinės kariuomenės atsar gos
karininkų laipsnius gavę kai kurių
specialybių absolventai būdavo auto -
matiškai įtraukiami į KGB kariuo -
menės rezervą nė neklausiant jų su -
tikimo. Jokios šių asmenų kaltės ne -
įmanoma rasti nė su žibu riu. Ta čiau
jų pavardės buvo nuolat linksniuo-
jamos, keliama sumaištis, kad jie ka -
žin ką negero galėjo daryti sovietme -
čiu, nė nesistengiant aiškintis tiesos.

2007 metų gegužės 4 diena,
Vil  nius. Iš ryto į Prezidentūrą atvy -
kęs VSD pareigūnas Darius Jurgele -
vi čius supažindino mane su surinkta
informacija apie savivaldybių rinki -
mus, mūsų politikų ryšius, jų finan -
savimą. Neįtikėtinas tinklas! Schema
net su nuotraukomis. Gavau pažy-
mas ir apie bendroves „Neo Group”
veiklą bei Lietuvos pasų su baromet-
riniais duomenimis užsakymus. Kve-
pia ko rupcija.

2007 metų gegužės 10 diena,
Vil nius-Varšuva. Seimas pritarė
ma  no dekretui, kuriuo iš VSD ge ne -
ralinio direktoriaus pareigų atlei-
džiamas Arvydas Pocius. Tačiau
svars tant šį klausimą nekultūringos
dema gogijos buvo per akis. Ir tai –
dar tik pusė darbo. Ne mažiau iečių
bus su laužyta ir dėl naujo VSD vado-
vo skyrimo. Aistros jau verda, vie-
niems vie nas kandidatas nepriimti-
nas, kitiems kitas, nors oficialiai dar
niekas net nėra siūlomas.

Keletą kandidatų esu numatęs.
Telefonu kalbėjausi su Egidijumi
Meilūnu, Prezidentūroje susitikau
su Alvydu Šakočiumi,  Algiu Vaiče-
liūnu ir Povilu Malakausku. Kitų
peršamų kandidatų nė nesvarstysiu,
nes vie nintelis jų kvalifikacijos
požymis – partiškumas.

2007 metų gegužės 14 diena,
Vil nius. Mano pareiškimas Kroku -
voje „Bloomberg” agentūrai dėl ta-
ria mo „Družbos” naftotiekio remon-
to su laukė tarptautinio atgarsio. Pa-
sa kiau, kad stumiami į kampą ir
netu rėdami kito pasirinkimo, mes
galime pasinaudoti net savo veto
teise ir blo kuoti ES bei Rusijos ben-
dradarbiavimo sutartį. Sureagavo ir
Vakarų Europa, ir Rusija. Sakyčiau –
ir gerai.

Namuose vėlai vakare susitikau
su Gediminu Kirkilu. Kalbėjomės
apie švietimo reformą ir VSD reika -
lus. Nors G. Kirkilas ir neprisipažįs-
ta, aiškiai jaučiu jo norą, kad VSD
va dovu taptų Algis Vaičeliūnas.
Social demokratai tikisi, jo jam jie
galėtų lengviau daryti įtaką. Man tai
netin ka. Idealaus kandidato nėra,
bet, manau, Povilas Malakauskas –
pats profesionaliausias. G. Kirkilas
pripa ži no, kad tai labai kvalifikuotas
pa rei gūnas, ir pažadėjo socialdemo -
kra tų paramą šiai VSD vadovo kan-
didatūrai Seime. Tik prašė, kad kol
kas neskelbčiau savo pasirinkimo,
nes savaitgalį vyks Sociademokratų
partijos pirmininko rinkimai, o jis

kandidatuoja į šį postą.
2007 metų gegužės 15 diena,

Vil nius. Svarstant mano vetuotą
KGB rezervistų įstatymą, Seime kun -
kuliavo turbūt dar neregėtos aistros.
Siaurakakštišką partiškumą demon-
stravo Andrius Kubilius, ką jau kal -
bėti apie klumbius, pečeliūnus. Žino -
ma, įžūlumo viršūnė – Petras Gra -
žulis. Jis drįso mane, Lietuvos žmo -
nių išrinktą  Respublikos Prezidentą,
viešai pavadinti KGB bendradarbiu!
Tokio įžeidimo prezidentui dar nėra
buvę mūsų istorijoje. Mano atstovai
protestuodami paliko posėdžių salę.
Bent Seimas sureagavo tinkamai: pa -
reikalavo, kad P. Gražulis pasišalintų
iš salės, o kai jis nepakluso, jam pen -
kiems posėdžiams atimta pasisaky-
mo ir balsavimo teisė. Jo poelgis taip
pat bus svarstomas Seimo Etikos ir
procedūrų komisijoje.

Priėmiau Estijos užsienio reika -
lų ministrą Urmą Paetą. Jis padėkojo už
Lietuvos paramą per riaušes Ta line.

Aplankiau į namus iš ligoninės
sugrįžusį Vytautą Landsbergį. Va lan -
dą kalbėjomės apie politines aktuali-
jas. Nuomonės nesutapo, bet, atsižvelg-
damas į jo sveikatos būklę, sąmo nin-
gai vengiau aštresnės diskusijos.

2007 metų gegužės 24 diena,
Vilnius. Pats nuvykau į Seimą pris-
tatyti pasirinkto naujojo Valstybės
sau gumo departamento generalinio
direktoriaus Povilo Malakausko. Tai
pirmas kartas, kai prezidentas parla-
mentarams asmeniškai teikia insti-
tucijos vadovo kandidatūrą, – iki šiol
taip būdavo daroma tik skiriant mi -
nis trą pirmininką. Taip norėjau at -
kreipti Seimo ir visuomenės dėmesį,
kokiu svarbiu laikau šį skyrimą ir
paraginti politikus baigti žaisti savo
bjaurius politinius žaidimus.

Deja, jų neišvengta ir šiandien
svarstant P. Malakausko kandida -
tūrą. Po posėdžio paskambinau pre-
mjerui Gediminui Kirkilui ir išsa-
kiau savo nuostabą, kad, nors mudu
ir su tarėme dėl naujo VSD vadovo
skyrimo, jo partietė Irena Šiaulienė
vis viena kėlė Seime didžiulę sumaiš-
tį, mėgino įtikinti parlamentarus ne-
pritarti mano pasirinkimui. Nuvylė
ir mano gerbiamas Justinas Karosas.
Gaila ir sunkiai suprantama.

P. Malakauskas puikiai atsaki nė -
jo į klausimus ir dar kartą įrodė esąs
ne tik labai aukštos kvalifikacijos
profesionalas, bet ir kultūringas, ra-
mus, sugebantis nepasiduoti emoci-
joms žmogus.

PASTABOS PARAŠTĖSE

Paradoksas, kad ir naujasis VSD
vadovas Povilas Malakauskas, nepai -
sant jo dešiniųjų politinių įsitikini -
mų, netrukus ėmė kliūti konservato-
riams. Matyt, kai kurių politikierių
netenkino, kad šis profesionalus pa -
reigūnas nepataikavo jokiai partijai,
vadova vosi tik įstatymais bei valsty-
bės interesais ir gynė savo instituciją
nuo politinio kišimosi.

Konservatoriams tapus valdan -
čiąja partija, P. Malakauskui teko
atlaikyti itin stiprų spaudimą, bet kol
ėjau prezidento pareigas, gesinau vi -
sus mėginimus jį nušalinti. 

Bus daugiau.
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Tuskulėnų�aukas�tiria�ir�JAV�antropologijos�studentės

Pirmosiomis rugpjūčio dieno-
mis namo į Jungtines Ameri-
kos Valstijas grįžo visą mėnesį

Lietuvoje praleidu si antropologijos
studentė iš Mi chi gan State Universi-
ty Julie Fleis ch man. Ji, kartu su
anksčiau čia atvy ku sia savo kolege
Catherine Bird, ty rinėjo Tuskulėnų
memorialo aukas. 

Nuo 1944 m. rugsėjo 28 d. iki 1947
m. balandžio 16 d. NKGB-MGB vi-
daus kalėjime Vilniuje pagal SSRS
karo tri bunolų ir Ypatingojo pasitari-
mo nuosprendžius mirties bausmė
buvo įvykdyta 767 asmenims (dar 7
mirė ka lėjime, neįvykdžius mirties
nuo sprendžio). Dauguma jų (613) bu-
vo kaltinami ir nuteisti pagal Bau-
džia mojo kodekso 58 straipsnį „Tė-
vynės išdavimas”. 

Mirties nuosprendžius vykdžiusi
specialioji grupė, sudaryta iš NKGB-
MGB A skyriaus darbuotojų, po egze -
kucijų savo aukas slapta užkasdavo
masinėse kapavietėse buvusio Tus -
kulėnų dvaro teritorijoje. Duobės bū -
davo iškasamos iš anksto, kai kurios
jų naudojamos net kelis kartus. To -
kiais atvejais, sumetus aukas, duobės
būdavo užpilamos kalkėmis, dy zeli -
niu kuru ir apdengiamos tolio sluok-
sniu, vėlesnių egzekucijų aukos me -
ta mos ant viršaus.

Tuskulėnų masinėse kapavietėse
užkastųjų sąraše – rezistencijos da -
lyviai, 1941 m. birželio sukilimo da -
lyviai, Armija Krajova kovotojai ir
kiti. Tarp nužudytųjų buvo įvairių
tau tybių žmonių: 559 lietuviai, 56
rusai, 52 lenkai, 38 vokiečiai, 32 bal-
tarusiai, 18 latvių, 9 ukrainiečiai, 3
žydai, dar po vieną kelių kitų tauty-
bių žmonių.

1988 m. Lietuvoje prasidėjus tau-
tiniam atgimimui, imta rūpintis isto -
rinės tiesos atkūrimu. Buvo tiriami
buvusio KGB archyvo dokumentai,
baudžiamosios bylos, kaupiami liu -
dy tojų atsiminimai, pradėta ieškoti
ginkluotojo pasipriešinimo dalyvių
kapaviečių. 1994 m. pradžioje Valsty -
bės saugumo departamentas nustatė,
kad Tuskulėnų dvaro teritorijoje yra
masinė 1944–1947 m. sovietinių aukų
kapavietė. Tais pačiais metais Tus-
ku lėnų dvaro teritorijoje pradėti ar-
cheologiniai tyrimai ir palaikų eks-
humavimo darbai, kurių metu 1994–
1995 m. rasti 706 nužudytųjų palaikai. 

2003 m. pradėjus Tuskulėnų kop -
lyčios-kolumbariumo statybą, aptikti
dar 18 žmonių palaikai. Iš viso arche-
ologinių tyrimų metu buvusioje Tus -
kulėnų dvaro teritorijoje atkastos 45
kapaduobės su 724 žmonių palaikais.
Žinovams iki šiol pavyko atpažinti 51

asmens palaikus, tarp jų – vyskupo
Vincento Borisevičiaus, pokario gin-
kluoto pasipriešinimo vadų Jono Se -
maškos-Liepos ir Leono Taunio-Kovo
palaikus.

„Mano kolegė Catherine prieš
kelerius metus susipažino su vienu
iš archeologinių tyrimų Tuskulė-
nuose vadovų Rimantu Jankausku.
Jai, kaip būsimai antropologei, buvo
la bai įdomu prieš dvejus metus at-
vykti į Lietuvą ir dirbti Tuskulėnuo-
se, kur palaidota daugiau kaip 700 žu-
vusių kovotojų palaikai. Šiemet ji
grįžo rinkti medžiagą savo mokslini-
am darbui. Kai sužinojau apie jos
darbą Tuskulėnuose, kreipiausi į
Rimantą Jankauską, kuris sutiko
priimti ir mane”, – pasakojo antro-
polo gijos studentė.

Mergina sakė, jog jai labai svarbi
buvusi informacija, kas tai yra Tus -
kulėnai ir kokios aukos ten palaido-
tos. Jai labai naudingas buvo ir apsi-

lankymas Genocido aukų muziejuje
Vilniuje, nes ten įsitikinusi, kaip
žmo nės mylėjo ir aukojosi dėl savo
tėvynės, kokias didžiules aukas teko
sudėti ant Nepriklausomybės auku -
ro.

Trejus metus University of  Mi -
chi gan antropologiją studijuojanti
Julie įgijo magistro laipsnį ir nori
tęsti mokslus toliau, nors prisipažįs-
ta, kad studijos ir sunkios, ir bran-
giai kainuoja. Viso Amerikoje yra
vos trys universitetai (be Michigan,
dar Tennessee ir Florida), kur galima
įsigyti antropologo specialybę, ir
juose iš viso studijuoja vos apie šim-
tas studentų. Įstoti į šią specialybę
labai sun ku – Julie neslėpė, kad
reikia ne tik žinių, bet ir pažinčių, o
jai padėjo ir tai, kad jos tėvas yra
gydytojas rent genologas, pažįstantis
nemažai įtakingų žmonių.

„Antropologija mane domino

ALGIS VAŠKEVIČIUS

nuo mokyklos laikų, nors kai ku -
riems mano draugams tai atrodė
keis tas pomėgis. Aš nemėgstu autop-
sijos, kai yra nustatinėjama mirties
priežastis, tačiau tyrinėti skeletus ar
kaukoles man yra labai įdomu. Mano
kolegos tiria nelaimių keliuose, žmog -
žudysčių aukas, taip pat žmo nes,
žuvusius lėktuvų ar traukinių katas-
trofų metu. Man labai įdomu prisi-
liesti prie seniai mirusių žmo nių
palaikų, pabandyti nustatyti esa mas
traumas, mirties priežastį, gal net
asmenybę”, – pasakojo ame ri kietė.

Praktika Tuskulėnuose jai buvo
nepaprastai vertinga, nes aukos yra
žuvusios daugiau kaip prieš 60 metų,
tad bandoma nustatyti jų mirties
priežastį, taip pat traumų pobūdį.
Fleischman pasakojo, kad dauguma
aukų žuvę nuo šautinių žaizdų, kai
kurios aukos dar turi ir durtinių ar
muštinių žaizdų, o tai reiškia, kad
smūgiai teko po šūvių dar galimai

gyvai aukai.
„Profesorius Rimantas Jankaus -

kas labai aiškiai pasakė – Tuskulėnai
yra ypatinga vieta, tai memorialas,  o
ne studijoms skirta kolekcija. Mes
galime tik nustatyti mirties priežas-
tį, aprašyti traumas, galbūt pabandy-
ti nustatyti asmenybes, nes kol kas
nustatyta tik labai nedidelė dalis
žuvu siųjų. Kai prisilieti prie tų kau-
lų, apima sunkiai apsakomas jaus-
mas, nes neįmanoma įsivaizduoti,
kokį siau bą teko išgyventi tiems
žmo nėms, toms nekaltoms aukoms”,
– su sijaudinusi pasakojo Julie.

Paklausta, kaip reagavo jos uni-
versitetas ir dėstytojai į norą vykti į
Lietuvą ir tirti stalinizmo aukas, stu-
dentė sakė, kad per daug nesistebėjo,
nes antropologijos studentai dirba ir
praktiką atlieka įvairiose šalyse, o
pa laikai ištyrimui atsiunčiami iš
įvairių šalių, pavyzdžiui, iš Sudano

neseniai gauti tūkstančio metų senu-
mo palaikai. Julie tikėjosi, kad uni-
versitetas apmokės jai dviejų mėne-
sių darbą Lietuvoje, bet gavo lėšų tik
vienam mėnesiui.

„Kai savo mamai užsiminiau, jog
skrisiu į Lietuvą ir ten dirbsiu tokį
darbą, ji pasakė iš savo giminaičių
girdėjusi, jog mūsų šeimos šaknys
gali būti Lietuvoje. Ir išties gana
greitai internete susiradau informa-
ciją, kad abu mano seneliai XIX a. vi-
duryje yra gimę ir gyvenę Marijam-
polėje. Iš ten jie, dar vienas kito ne-
pažinodami, jauni atvyko į Čikagą,
kur susitiko ir 1886 metais susituokė.
Tai mane paskatino pamatyti Mari-
jam po lę, kuri pasirodė esanti tikrai
gra ži, bet tos labai tolimos žydų pra-
eities čia jau neįmanoma surasti”, –
sakė Fleischman. 

Vilniaus universiteto Medicinos
fakultete visą liepą dirbusi studentė
pastebėjo, kad Lietuvos studentai
labai gabūs, smalsūs ir gerai išsilavi -
nę. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad
visa naudojama įranga, tyrimo būdai
yra pakankamai modernūs ir beveik
niekuo nesiskiria nuo tų, kurie yra
naudojami panašiose Amerikos mok-
slo įstaigose. 

Julie gimė ir su tėvais gyveno
Ari zona valstijoje, netoli Phoenix
miesto, kol išvyko studijuoti į Uni -
versity of  Michigan. Paklausta apie
ateities planus mergina teigia, kad
labai norėtų surasti gerą darbą, bet
tai gana sunku. Be to, jei pavyktų
gauti finansavimą, dar grįžtų į Lie -
tuvą ir tęstų ją labai sudominusius
tyrinėjimus Tuskulėnuose. Tiesa,
antropologų poreikis Amerikoje nėra
labai didelis ir norimo darbo paieš -
kos gali ilgai užtrukti.

„Lietuva man labai patiko, nes
tai veržli, neįtikėtinai įdomi, labai
seną praeitį turinti šalis. Čia viskas
taip sena, laikas skaičiuojamas šimt-
mečiais, Vilniaus senamiestis, uni-
versitetas  – tiesiog fantastiški. Man
pavyko truputį pakeliauti po šalį, pa -
matyti Kauną, Trakus, taip pat Du-
bingius – viskas labai įspūdinga. 

Aš stebiuosi, kaip mažai ameri -
kiečiai žino apie jūsų šalį, kiek mažai
informacijos mus pasiekia. Mes jau -
čiamės tokie dideli ir vieninteliai,
kad dažnai net neįsivaizduojame, ko -
kios įdomios yra kitos nedidelės ša -
lys.  Ir aš mokykloje tik girdėjau apie
tokią šalį kaip Lietuva, bet neturėjau
jokio supratimo, kokia ji yra. Būtina,
kad kuo daugiau amerikiečių čia at -
važiuotų ir atrastų šį nuostabų kraš -
tą. Aš ir pati dar būtinai sugrįšiu į
šią šalį, kurią pamėgau per tą mė-
nesį”, – įsitikinusi studentė.

Tuskulėnų memorialas Vilniuje.         A. Vaškevičiaus nuotr. 

Julie Fleischman protėvių krašte – Marijampolėje.
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Laiko matavimas olimpiadose
smarkiai pažengė į priekį nuo 1932
m. Los Angeles žaidynių, kuriose
Ralph Metcalfe, anot naujienų pra-
nešimų, laimėjo 100 metrų bėgimą,
tačiau liko antras, kai teisėjai peržiū-
rėjo įrašą, kuriame matyti, kad ant-
roje vietoje buvęs bėgikas baigimo
liniją kirto pirmiau. 1932 m. Los An-
geles laikininkai naudojo laikma-
čius, kurie laiką matavo dešimtosio-
mis sekundės dalimis. 2012 m. Lon-
done bėgikų laikai elektroniškai ma-
tuojami milijoninių sekundžių dalių
tikslumu. Baigimo linijos kameros

padaro 2,000 kadrų per sekundę, kad
padėtų išaiškinti nugalėtoją. Jos dir-
ba dvigubai greičiau nei naudotos
Beijing 2008 m.

Inžinieriai spėja, kad ateityje
elektronika ir naudojamos medžia-
gos taps dar pažangesnės, o žmonių
galimybių ribas bėgimo take, baseine
ar kelyje matuos dar tiksliau. Jie taip
pat numato naujos rūšies grafikos
atsiradimą, kuri rungtynes pavers
suprantamesniais televizijos žiūro-
vams, varžybas stebintiems.       

Lrt.lt

Kaip�matuojamas�laikas�olimpiadoje?

Atkelta iš 2 psl. Ji gerokai ski-
riasi nuo kitų programų, yra pakan-
kamai daugiasluoksnė, remiasi aiš-
kia valstybės raidos vizija. Tiesa,
šiandien parašyti rimtą programą
moka ne tik LVŽS. Esminis klausi-
mas – ar pa tys politikai tiki ir rimtai
priima tai, kas parašyta jų progra-
mose?

Šiuo požiūriu galiu tik pasi-
džiaugti, jog LVŽS veikia pakanka-
mai nuosekliai. Pavyzdžiui, organi-
zuoja originalias šeimų stovyklas be
alkoho lio, kuriose, kalbama apie sai-
kingą vartojimą, partijos nariai akty-
viai da lyvauja  akcijoje „Darom”. 

Aišku, yra sričių, kurios akivaiz-
džiai nepatenka į LVŽS akiratį. Pa-
vyzdžiui, užsienio politika, krašto
apsaugos sistema, bankų veikla. Nė-
ra sunku įsivaizduoti LVŽS atstovus
žemės ūkio, švietimo ir mokslo, ap -
lin kos ar net vidaus reikalų minist-
rų, bet ne premjero, ūkio, teisingumo
mi nistro ar Seimo pirmininko kė-

dėse. Na, po šių Seimo rinkimų per-
imti vals tybės valdymą į savo rankas
LVŽ S dar tikrai negresia.

Kita vertus, jei LVŽS nesusivi-
lios kokiomis naujomis keistomis
politi nėmis ,,santuokomis”, jei Kar-
bauskiui ne pabos vadovauti parla-
mente ne daug įtakos turinčiai poli-
tinei jėgai, tai tikėtina, jog dar prieš
kitus rin ki mus, turėsime rimtą kiek
į kairę links tančią centristinę poli-
tinę jėgą. Tiesa, šiai jėgai dar reikia
rimtai pa sukti galvą, kaip pritraukti
specialistus, gerai suvokiančius di-
desnių mies tų žmonių rūpesčius ir
galinčius pasiūlyti veiksmingus poli-
tinius spren dimus.

Spalio 14 d. valstybės decentrali -
zacijos, aplinkosaugos ar net energe -
tikos problemas, tikėtina, užgoš rū -
pes tis teisingumo stoka Lietuvoje.
De ja, nepanašu, kad šioje srityje Kar -
bauskio vadovaujama partija turi pa -
siūlyti ką nors tikrai svaraus.

Bernardinai.lt

„Pažaliavę” valstiečiai liaudininkai

AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ 
GLOBOS FONDUI:

$500 dr. Paul Mileris, Omaha, NE (viso $3,800).
$200 Lietuvos Dukterų draugija Seattle skyrius per Vidą Zvirzdys-

Farler, Olympia, WA; Victor ir Leokadia Milukas, Plainview, NY
(viso $3,000).

$100 Halina Bagdonienė, Oak Lawn, IL (viso $3,150); Elden Genitis,
Morton Grove, IL (viso $200).

$75 Raminta E. Jacobs, La Grange, IL (viso $1,375).
$52 Marija Jasenas, San Francisco, CA (viso $322).
$50 Antanas Lingis, Burbank, IL (viso $470).
$25 Kęstutis Bileris, Richmond Hill, NY; Algis Norvilas, Oak Lawn

($325).
$20 Judy Pellett Varneckas, East Hartford, CT (viso $65); Elena Šeštokas,

Rahway, NJ (viso $50).
Širdingai dėkojame dosniai aukojusiems Lietuvos Partizanų Globos

fondui.
Dėkojame Seattle Lietuvos Dukterų draugijos narėms ir užtikriname,

kad jūsų pageidavimas bus išpildytas ir auka bus panaudota mirusio
partizano išlaidoms padengti.

Visos aukos nurašomos nuo fed. mokesčių (Tax. I.D. 363163350) ir jas
prašome siųsti šiuo adresu:

L.P. G. Fund, 2711 West 71st Street, Chicago, IL, 60629

Atkelta iš 9 psl.         tėkmę ir mums
dovanoti dieviškąjį gyvenimą mūsų
pačių lygmeniu, pagal mūsų pačių
suvokimą.

Todėl jaučiame pareigą jį pa-
keisti, „susikurti” pagal savo įgei-
džius. Kol jis nedaro stebuklų, o vis
kalba apie „dangaus maną, kūno ir
kraujo priėmimą, amžiną gyvenimą,
kuris pakeis tą, kurį dabar gyve-
name”, jaučiame turį teisę patys vie-
ni spręsti gyvenimo užduotis ir kaž-
ką sudievinti.

Mes bandome, bet, deja, vėl at-
siduriame pradiniame taške. Šeimos
meilė, atrodė, atves į galutinį spren-
dimą, tačiau pasijutome užgožti, nes
ji irgi yra siaura ir nepripildanti. Po-
litika, socialinė veikla mus nuvylė,
nes mūsų priimti sprendimai atnešė
dar didesnių bėdų. Bažnytinis įsipa-
reigojimas mums atskleidė, kad Baž-
nyčios viduje ir išorėje yra ne tik ge-
rų žmonių, bet ir pasipūtėlių, karje-
ristų, vagių. Darbas kai kam suteikė
prabangą, bet tam tikru metu nebeži-
noma, ką su tais pinigais daryti.

Tad daugelis mūsų brolių ir
sesių pasuko ieškoti kitų išganymo
kelių, kurie vadinasi įvairiai: alko-
holis, maistas, narkotikai, seksas,
psichologija, sportas, Rytų technikos,
karjera, o kartais ir savižudybė. O
juk visa tai – nusivylimo išraiška.

„Tuomet žmonės keliaus nuo
jūros lig jūros, nuo šiaurės lig rytų,
skubės šen ir ten, ieškodami Viešpa-
ties žodžio, bet jo nesuras” (Am 8, 12).
Kiek kartų buvome nusivylę Dievu.
Bet jis nepažadėjo šioje žemiškoje
kelionėje didžių dalykų, tik šiek tiek
„duonos, nužengusios iš dangaus”.
Apaštalai buvo išsiųsti keliauti be
nieko ir grįžę turėjo pripažinti, kad
jiems nieko netrūko: „Ar jums ko
nors trūko, kai aš jus buvau išsiuntęs
be piniginės, be krepšio ir be kur-
pių?” (Lk 22, 35).

Evangelija mus kreipia į esmę, į
tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo
nereikšminga. Dažnai žvelgiame į
Dievo žodį tik kaip į paguodą itin
sunkiais gyvenimo atvejais. Tačiau
Žodis visų pirmiausia mus įspėja
apie klaidingus stabus, kuriuos sta-
tomės ir garbiname. Viešpaties atsa-
kymas į mūsų problemas ne nuvilia,
bet pasiūlo esmę. Dievo pažadas yra
„tikroji duona”; tai juk ir yra gyveni-
mo pažadas. Žinoma, mums reikia
darbo, pažangos, draugystės, sociali-
nio įsipareigojimo, tačiau kiekvie-
nam dalykui – sava vieta.     Delfi.lt

Kelionės maistas

European Restaurant in Lemont
looking�for�part�time�person�with

kitchen�experience.�
Call�630-464-8773

SIūLO DARBą

A † A
JUOZAS PAŠKUS

Mirė 2012 m. rugpjūčio 12 d. Palos Park, IL.
Gimė 1928 m. spalio 27 d. Lietuvoje.
Gyveno Palos Park, IL, anksčiau Orland Park ir Čikagos Mar -

quette Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: sūnus Vytas; duktė Vida Wojewski su vyru Hen -

ry; anūkės Kristina Long su vyru Michael, Anne ir Mary Paš-
kus; sesuo Aldona Stasiulienė su šeima; sesuo Regina Patlabienė
su šeima; svainė Irena Pabedinskienė su šeima, švogeris Povilas
Žum bakis su žmona Giedre.

A. a. Juozas buvo vyras a. a. Eleonoros Danguolės Žumba-
kytės Paškienės.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, rugpjūčio 18 d. Holy Fa -
mily Villa, 12220 S. Will Cook Rd., Palos Park 9 val. ryto, ku rioje
10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Juozas
bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Nuliūdę sūnus ir duktė su šeimomis

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

Bronzos�laimėtojai�džiaugiasi�labiau�nei�sidabro
Sidabro medalis vertingesnis už

bronzinį. Vis dėlto, psichologai tei-
gia, kad po rungtynių bronzos me-
dalininkai yra kur kas laimingesni,
nei pelniusieji sidabrą. Kodėl? Anot
psichologų, tai susiję su lūkesčiais ir
palyginimais. Kai pelniusieji sidabro
medalį neišvengiamai save lygina su
juos pranokusiais aukso medalinin-
kais, ant kaklo užsikabinusieji bron-
zos medalį nesąmoningai savo pasie-

kimus lygina su daugybe kitų varžo-
vų, kuriems apskritai nenusišypsojo
laimė užslipti ant medalininkų paky-
los. Tyrėjai mėgino ieškoti ir kitų at-
sakymų. Jie svarstė, ar galima dides-
nio džiaugsmo, iškovojus bronzos
medalį, poveikį aiškinti tiesiog tuo,
kad sidabro medalininkai paskutines
varžybas pralaimėjo, o bronzos me-
dalininkai šventė pergalę. 

Lrt.lt
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� Atminimo Mišios už a. a. kun. dr.
Vik torą Rim šelį Čikagoje bus aukojamos
rugsėjo 1 d., šeštadienį, 11 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos baž -
nyčioje (6812 S. Washtenaw Ave., Chi -
cago, IL). Tel. 773-776-4600.

� Kunigo dr. Viktoro Rimšelio laidotu-
vėse, kurios įvyko rugpjūčio 13 d. mari -
jo nų National Shrine of Divine Mercy,
Stockbridge, MA, dalyvavo ses. Marga -
rita Bareikaitė, ses. Judita Zabitaitė,
ses. Paulė Savickaitė ir Al dona Prapuo -
lenytė iš Putnam, CT.

� Rugpjūčio 15 d., trečiadienį, 2 val.
p. p. JAV LB Lemont apylinkės Sociali-
nių reikalų skyrius kviečia visus į PLC
skai tyk lą, kur bus rodomas filmas iš cik-
lo ,,Mūsų miesteliai”.

�  Rugpjūčio 19 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. PLC (Lemont) didžiojoje salėje
JAV LB Lemont apylinkė ir Lietuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė” ruošia
Juodojo kas pino dienos (rugpjūčio 23
d.) paminė jimą ,,Ribbentrop-Molotov
paktas – ar Lie tuva saugi nuo jo pasi-
kartojimo?”. Pre le gentas Bronius Nai-
nys. Viešnia iš Lietuvos Marija Dubins-
kienė skaitys pas kaitą ,,Kova prieš tu-
ber kuliozę”. Kviečiame gausiai dalyvau-
ti. Bus vaišės.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos ALRK Moterų sąjungos 3 kuopa
rugpjūčio 25 dieną, šeštadienį, rengia
išvyką į Benet Lake, Wisconsin. Graži
gam ta, ežeras, Benedik tinų vienuolynas.
Atsikvėpsite nuo darbų, atsigausite dva -
siškai. Autobusas su visais patogumais.
Norinčius dalyvauti prašome užsirašyti
iki rugpjūčio 18 d. tel. 773-582-7452
(An gelė) arba tel. 773-776-4600 (Aud -
 ra).

� Šv. Kazimiero kongregacijos sese rys
šven čia kongregacijos įkūrimo 105-ą -
sias metines. Rugpjūčio 25 d. 10:30
val. r. šv. Mišiose melsimės už kongrega -
cijos įsteigėją Motiną Mariją Kaupaitę.
Mišias Moti niškajame name (2601 W.
Marquette Rd., Chicago, IL) atnašaus
Čikagos arkivyskupijos vyskupas And-
rew P. Wypych. Po Mišių seselių ka zi-
mieriečių auditorijoje – minėjimas-va -
saros festivalis, skirtas šiai datai pami -
nėti. Renginys tęsis iki 2 val. p. p. Tel.
pa siteirauti: 773-776-1324.

� Rugpjūčio 25 d., šeštadienį, nuo 12
val. p. p.  iki 12 val. nakties The Fourth
Lake Resort, 36670 N. Corona Drive,
Lake Villa, IL vyks JAV LB Waukegan-
Lake County apylinkės ,,Vasaros palydų”
šventė. Pirmą kartą šventė-piknikas
vyks prie gražuolio Miltmore ežero.
Kavinė ,,Naujoji Rūta” vaišins skaniais
lietuviškais patiekalais. Prekiautojams
nėra jokio mokesčio (prašoma iš anksto
užsiregis truoti). Įvažiavimo kaina – 20
dol. automobiliui. Tel. pasiteirauti: 847-
420-2068 arba 847-668-1731.

� Pasaulio lietuvių centras sek ma dienį,
rug pjūčio 26 d., 12:30 val. p. p. rengia
tra dicinę ,,Vasaros gegužinę”. Kviečia-
me visus dalyvauti šventėje, susitikti su
draugais, ska niai pavalgyti, pasidžiaugti
smagia mu zika, pašokti ir išbandyti lai-
mę loterijoje.

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) rug -
sėjo 7 d., penktadienį, 7 val. v. istorikas
Ma nuel Rosa skaitys paskaitą ,,Ar Kris -
tupo Kolumbo seneliai buvo lietuviai, tu -
rėję karališko kraujo?” (anglų kal ba). Bi -
lieto kaina 10 dol. Bus už kan džių. Tel.
informacijai: 773-582-6500. 

�  Š. m. rugsėjo 9 d. po šv. Mišių Pa -
lai mintojo J. Matulaičio misijoje JAV LB
Lemont apylinkė kviečia visus, kas mėg -
s ta šokti ir dainuoti, į PLC sodelyje vyk-
siančią gegužinę ,,Su die, vasara”.  Ne -
praleis ki te progos susitikti su draugais,
pabendrauti, pasivaišinti. Ne taip daž-
nai turime galimybę pabūti kartu.

� Rugsėjo 30 d., sekmadienį, Pa -
laimintojo Matulaičio misijoje, Lemont,
vyks Bendruomenės diena. Pradžia
10:30 val. r.

� LR Generalinis konsulatas Čikagoje
kviečia Čikagos maratoną ketinančius
bėgti bėgikus burtis į vieningą lietuvių
komandą ir registruotis siunčiant el.
laišką adresu: agne@konsulatas.org
arba skambinant konsulato darbuotojai
Agnei Vertelkaitei tel. 312-397-0382,
trump. nr. 204. Žinutėje nurodykite sa-
vo vardą ir pavardę, tel. numerį bei el.
pašto adresą. 

� Rugpjūčio 17–25 dienomis Battle
Creek, MI, vyks karšto oro balionų pa-
saulio varžybos, kuriose dalyvaus ir orei-
viai iš Lietuvos. Daugiau informacijos
apie varžybas rasite http://www.balloon-
worlds2012.com/  

� Gaston Hall, Georgetown University
(37th and O Streets, NW Washington,
DC 20007), rugsėjo 9 d. 3 val. p. p.
tarptautinio festivalio „Embassy Series”
rėmuose vyks koncertas ,,Vilniaus geto
dai nos”. Dalyvauja solistas baritonas Je -
rome Barry, pianistas Edvinas Minkš ti -
mas ir smuikininkas Peter Sirotin. Rug -
sė jo 13 d. 7:30 val. v. šis koncertas
vyks Žydų mu ziejuje, Phila delphia, PA,
rug sėjo 23 d. 7:30 val. v.  – Holokausto
mu  ziejuje, Sko kie, IL, o rugsėjo 24 d.
7:30 val. v. – Žydų istorijos muziejuje,
New York, NY.

� Rugsėjo 15 d. nuo 1 val. p. p. iki 8
val. v. Apreiškimo parapijos mokyklos
kie me (70 Havemeyer St., Brooklyn,
NY) ruošiama piknikas/gegužinė. Su rin k-
 tos lėšos bus skirtos Neringos stovyklai
ir New York atletų klu bui parem ti. Visus
maloniai kviečiame apsilankyti.

� Apreiškimo parapijos tradicinis pik ni -
kas rengiamas rugsėjo 16 d. parapijos
apatinėje salėje ir automobilių sto vėjimo
aikštelėje (259 North 5th St., Brooklyn,
NY 11211). 10 val. r. – lie tu viš kos šv.
Mišios, o po jų – parapijos salėjė vyks
šventė. Jūsų laukia skanus lietuviškas
maistas, įvairūs gardumynai, kava, gai-
vinantys gėrimai. Veiks lo terija, visus
linksmins muzikantas Stasys Tel šin s kas.  

� Kuriama nauja JAV LB Main apylin -
kė. Norinčius prisijungti prašoma rašyti
el. pašto adresu: mainelb@gmail.com

IŠ ARTI IR TOLI...

Rugsėjo 4 d., antradienį, Lietuvių meno ansamblis „Dainava” pradeda
naują veiklos sezoną. Repeticijos PLC Lemonte vyks antradieniais 7:45–9:45
val. v. Laukia turiningi metai, kupini įdomių koncertų, su kuriais ansamblio
meno vadovas Darius Polikaitis supažindins jau per pirmąją repeticiją. Beje,
joje ne tik dainuosime, aptarsime ateities planus, bet ir susipažinsime bei
pasivaišinsime pica ir gėrimais! Repeticija vyks PLC žemutinio aukšto salėje
prie Meno galerijos.

Skambių balsų vyrai! Antradienio vakarai Lemonte gali būti būtent tas
laiko praleidimo būdas, kurio seniai troškote. Nepraleiskite puikios progos
įsilieti į šį puikų meno kolektyvą,  kuris savo klausytojus kasmet pradžiugi-
na nepakartojamais koncertais. Tad iki pasimatymo rugsėjo 4-ąją! Daugiau
informacijos tel. 773-575-3440 arba rašykite adresu info@dainava.us

Ansamblio ,,Dainava” info

LMA ,,Dainava” pradeda naują sezoną

Ansamblio vadovas Darius Polikaitis repeticijoje.              ,,Draugo” archyvo nuotr.

Nijolė Nausėdienė, ,,Draugo” bendradarbė, ruošianti skyrių ,,Mūsų
stalas”, įdomiai pateikianti laikraščio skaitytojams valgių receptus ir už
tai neimanti honoraro, užsisakė visą stalą (net 12 bilietų) į ,,Draugo” iš-
kilmingus pietus.  

,,Draugo” administracija nuoširdžiai dėkoja N. Nausėdienei už para-
mą. Ti kime, kad jos pavyzdžiu paseks organizacijos, ypač tos, kurioms dar
rūpi iš laikyti ,,Draugą”.

Norinčius užsisakyti bilietus ar atsiųsti aukas prašoma kreiptis į
administraiją tel. 773-585-9500. Adresas” 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

Iškilmingi pietūs įvyks spalio 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Willowbrook Ballroom, Willow Springs, IL.

Devintasis fotomeno festivalis ,,Kaunas Photo’12” prasidės 2012 m. rug -
sėjo 4 d. ir tęsis iki spalio 14 d. Atidarymo renginiai vyks rugsėjo 4–7 die -
nomis. Šioje tarptautinėje parodoje dalyvauja ir fotomenininkas iš Los
Angeles Jonas Kulikauskas.

Nuo 2004 m. fotomeno festivalį ,,Kaunas Photo” organizuoja Viešoji
įstaiga ,,Šviesos raštas” (festival@kaunasphoto.info) ir Lietuvos fotome-
nininkų sąjungos Kauno skyrius (kaunasart@gmail.com).

Festivalio įkūrėjas ir meno vadovas Mindaugas Kavaliauskas (festi-
val(at)light.lt).

Pagrindiniai festivalio rėmėjai Lietuvos Respublikos kultūros ministe-
rija ir Kauno miesto savivaldybė.

Apmąstanti fotografijos profesijos, manijos, kūrybos ir žiūrėjimo tenden-
cijas pagrindinė festivalio paroda ,,Apie fotografiją” M. Žilinsko dailės galeri-
joje (Nepriklausomybės a. 12, LT-44311, Kaunas) apjungs daugiau kaip pus-
šimčio fotografijos žmonių kūrinius, mintis, išgyvenimus ir pakvies pažiū-
rėti į fotografiją kitaip.

,,Draugo” info

Jonas Kulikauskas. ,,Kryžiaus stovykla”.

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500


