
Washington – Izraelio ir palestiniečių derybos 
Washington, DC (ELTA) – Iz-

raelio ir palestiniečių derybinin-
kai liepos 29 dieną Washington at -
nau jina taikos derybas.

2010 metais nutrūkusios dis-
kusijos bus atnaujintos po mėne-
sius trukusių JAV valstybės sek -
re toriaus John Kerry diplomati-
nių pastangų.

Tai pranešta praėjus kelioms
valandoms po to, kai Izraelis pa-
tvirtino paleidžiantis į laisvę dau-
giau nei 100 palestiniečių kalinių.

Pasak JAV valstybės departa-
mento atstovės Jen Psaki, J. Kerry
sekmadienį susisiekė su Izraelio
ministru pirmininku Benjamin
Netanyahu ir Palestinos autono-
mijos Prezidentu Mahmoud Ab-
bas. Jie nutarė, kad diskusijos bus

Lietuvos Respublikos Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė kartu
su Estijos ir Latvijos Prezidentais
Toomu Henriku Ilvesu ir Andriu
Berziniu susitiks su Jungtinių
Amerikos Valstijų Prezidentu Ba-
rak Obama. Susitikimas vyks
Prezi dento Barak Obama kvie-
timu rugpjūčio 30 dieną Baltuosiuose rūmuose, Was-
hington.

Šiemet minime 15 metų, kai buvo pasirašyta
Baltijos šalių ir JAV partnerystės ir bendradarbia-
vimo chartija. Ši chartija užtikrino JAV paramą Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos siekiams tapti NATO narė-
mis.

Baltijos šalių ir JAV Prezidentų susitikime bus
aptarti regiono karinio, energetinio ir kibernetinio
saugumo klausimai. Didelis dėmesys bus skiriamas
ekonominio bendradarbiavimo aspektams ir Euro-
pos Sąjungos deryboms su JAV dėl Transatlantinės
prekybos sutarties. Taip pat ketinama aptarti bend -
ra darbiavimo NATO klausimus.

„Jungtinės Amerikos Valstijos supranta Lietu-
vos ir Baltijos valstybių iššūkius, o pastarųjų metų
bendradarbiavimas su JAV yra intensyvus kaip nie-
kada. Amerika yra pagrindinė partnerė, palaikiusi
NATO oro policijos misijos pratęsimą Baltijos ša-
lyse neribotam laikui, pagal Aljanso gynybos pla-

nus jau šiemet regione vyks didžiausios iki šiol ka-
rinės pratybos”, – sako Prezidentė.

Šalies vadovė pabrėžia, kad JAV yra svarbi Lie-
tuvos energetinio saugumo partnerė. Lietuva ypač
suinteresuota, kad JAV palengvintų skalūninių dujų
eksportą į NATO šalis – tai užtikrintų energijos šal-
tinių tiekimo įvairovę ir konkurencingas dujų kai-
nas Lietuvos žmonėms. Šiuo metu JAV dujos beveik
keturis kartus pigesnės negu moka Lietuva. Taip
pat Lietuva ir JAV aktyviai bendradarbiavo kuriant
Branduolinio saugumo kompetencijos centrą.

Pasak Prezidentės, Europos Sąjungos Tarybai
pirmininkaujanti Lietuva turi galimybę prisidėti
prie ES ir JAV santykių stiprinimo. Lietuvos pirmi-
ninkavimo ES metu įvyko pirmasis JAV ir ES derybų
susitikimas dėl Transatlantinės prekybos sutarties.
Tikimasi, kad antrasis derybų susitikimas taip pat
bus surengtas dar iki Lietuvos pirmininkavimo pa-
baigos.

Prezidentės spaudos tarnyba 
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Geriausias turtas, kurį mirštantis laikas gali duoti, yra nesuteptas vardas.  – Shakespeare

Lietuvos 
vadovė 
susitiks 
su JAV
Prezidentu

Prezidentai: Dalia Grybauskaitė ir Barack Obama praeitais metais susitiko Čikagoje.
EPA nuotr.

Palestiniečių vyriausiasis derybininkas
Saeb Erekat.                      

Izraelio teisingumo ministrė Tzipi Livni.
EPA – ELTA nuotraukos

,,galimybė susitarti dėl procedū-
rinio darbo plano, kaip abi pusės
ga lėtų tęsti derybas per ateinan-
čius mėnesius”.

Izraelio delegacijai vadovaus
teisingumo ministrė Tzipi Livni, o
palestiniečiams atstovaus vyriau-
siasis derybininkas Saeb Erekat.
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Šeštadienį Ravinia vėl koncertavo
Lang Lang. Tai jau dvyliktasis
pianisto pasirodymas šiame fes-

tivalyje, antras – Gala koncerte, pa-
čiame iškilmingiausiame kiekvieno
sezono vakare. 

Žinau, kad Ravinia – ypatinga
vieta šio jauno, bet jau brandaus ir vi-
same pasaulyje žinomo muzikanto gyvenime. Ki-
taip ir būti negali – juk čia užsižiebė jo žvaigždė.
Ir atsitiko tai prieš 14 metų, taip pat Gala kon-
certe.

Buvau tame ypatingame koncerte 1999 metų
rugpjūčio 14 dieną su dviem artimiausiais  žmo-
nėmis – savo vyru ir mama. Niekada neužmiršiu
to vakaro, nes tuomet mes visi, ta daugiatūkstan-
tinė minia, susirinkusi Ravinia parke, tapome ko-
lektyviniais jaunojo genijaus krikštatėviais. Dėl
tokių akimirkų verta gyventi!

Lang Lang vėliau išleido autobiografinę
knygą (,,Journey of  a Thousand Miles: My Story”,
2008), kurioje prisimena dieną, 180 laipsnių
kampu pakeitusią jo gyvenimą. Tas 24 valandas
muzikantas vadina ,,pačiomis siurrealistiškiau-
siomis” savo gyvenime. Štai kas atsitiko tą 1999
metų rugpjūtį.

17-metis Lang Lang sugrįžęs iš Čikagos, iš
perklausos su Ravinia meno vadovu Christoph
Eschenbach, miegojo New York viešbučio kamba-
ryje, kai 8 val. ryto paskambino jo vadybininkas.
Buvo pasakyta, kad susirgo pianistas Andre Watts,
turėjęs tą vakarą Ravinia Gala skambinti Čaikovs-
kio Concerto No 1, ir maestro Christoph Eschen-
bach nori, kad Lang Lang jį pakeistų. Susiruošti
buvo duota 20 minučių. Netrukus jaunasis pianistas
ir kelionėje jį lydintis tėvas sėdėjo lėktuve, o dar po
kelių valandų repetavo Ravinia su Čikagos simfo-
niniu orkestru. 

Repeticija pavyko puikiai – lyg kartų būtų groję
ne vieną savaitę. Taip jautėsi ir dirigentas, ir or-
kestrantai, ir pats Lang Lang. Koncertas tapo isto-
riniu. Jaunutis (jis atrodė žymiai jaunesnis nei 17)
ant suoliuko prie ,,Steinway” fortepijono strykčio-
jantis kinietukas tą vakarą buvo visatos centras –
gaudydamas bangas iš viršaus, jis sleidė jas aplin-
kui, įelektrindamas mus visus, o po to siuntė jas at-
gal į viršų. Nuskambėjus paskutiniam Čaikovskio

Concerto No 1 akordui, žiūrovai, iki tol užgniaužę
kvapą stebėję ir klausęsi pianisto megadialogo su
kompozitoriumi, dirigentu, orkestru ir pačiu Aukš-
čiausiu, tarsi sprogo – visi pašoko nuo kėdžių ir
pratrūko audringais plojimais. Mes ką tik sudaly-
vavome žvaigždės gimime. Tai iš tiesų buvo ,,Con-
cert of  the Century”!

Gerokai vėliau sužinojau apie šio stebuklo tę-
sinį. Pasirodo, po iškilmingos vakarienės ten pat
parke, palapinėje (tai tradicinė Gala vakaro tąsa), di-
rigentai C. Eschenbach ir Zarin Mehta užsiprašė
privataus rečitalio – 2 val. nakties Martin teatre
jiems ir saujelei kitų garsenybių Lang Lang skam-
bino 1 valandos ir 20 min. trukmės ,,Goldberg” Va-
riations – Bach kūrinį, kurį jis išmoko atvykęs į
Ameriką prieš porą metų, bet kurio senokai nebuvo
skambinęs. Pianistas tik vėliau suprato, kodėl
maestro Mehta (tai buvo jo pageidavimas) užsakė
būtent šį kūrinį. Kažkada šešiolikmetis Andre

Watts, pakeitė Glenn Gould, kurio iš-
skirtinis parašas buvo būtent šis kū-
rinys. Apsisuko ratas.

* * *

,,Grožis išgelbės pasaulį”, – kaž-
kada yra mestelėjęs Fiodoras Dosto-

jevskis. Galvodama apie šią frazę, kažkodėl vi-
suomet galvoju apie meną. Nes gražu, kas natū-
ralu, kas tikra. Gražus talentas, gražus įkvėpi-
mas, gražus sąlytis su Dievybe. Graži Meilė. Graži
Tiesa. O visa tai juk ir sudaro meno pagrindą.
Aleksandras Solženycinas puikiai pasisakė apie
Grožio (Meno) galią. Anot jo, Tiesos, Gėrio ir Gro-
žio trejybė – ne iš piršto laužta, šių trijų medžių
viršūnės susieina. Ir jeigu dėl kažkokių aplinky-
bių Tiesos ir Gėrio ūgliai nukertami arba už-
gniaužiami, jeigu jiems neleidžiama prasiveržti,
tuomet visą tą erdvę užpildo Grožis. 

A. Solženycinas taip kalbėdamas, be abejo,
turėjo galvoje totalitarinio režimo suvaržymus
Tiesai ir Gėriui. Tačiau ir kitoje visuomenėje, ir
kitais laikais iškyla įvairiausių pavojų, ypatin-
gai Tiesai. Štai čia ir gali savo darbą atlikti Grožis
(Menas), gelbėdamas pasaulį.

* * *

Šis šeštadienio vakaras buvo kitoks, bet ne ma-
žiau stebuklingas nei tas, prieš 14 metų. Prisiliesti
prie kūrybos proceso visuomet yra nuostabu. O
Lang Lang koncertas yra kūryba – jis skambina
tarsi nežinotų kūrinio, tarsi jis kiltų iš jo paties vi-
daus gelmių – čia ir dabar. Skambina ir tuo pačiu
klausosi garsų, kurie įsižiebia iš jo pirštų sąlyčio su
fortepijono klavišais, kuriuos skleidžia kiti instru-
mentai... Ir ta nustebusi išraiška veide – tarsi
klaustų, iš kur toks grožis?

Vėl noriu prisiminti A. Solženyciną. Nėra to-
kios ankstyvos žmonijos vystymosi stadijos, aiš-
kino jis, kurioje nebuvo Meno. Dar žmonijos prie-
šaušryje mes gavome jį iš Rankų, kurių nespėjome
įžiūrėti. Ir nespėjome paklausti: ką su juo daryti? 

Bet jis mums duotas. Jis buvo, jis yra, jis bus.
Jis niekada nesibaigs. Ačiū Dievui! Ir ačiū Lang
Lang. 

Apie meno galią
RAMUNĖ LAPAS 

Lang Lang.

Vertindamas pastarojo meto Vil-
niaus miesto savivaldybės tarybos pla-
nus naikinti Gelvonų, Salininkų,
Trakų Vokės ir Žvėryno bibliotekas
Seimo narys Audronius Ažubalis
įspėja apie rimtas neatsakingų spren-
dimų pasekmes sostinės vaikų ugdy-
mui ir vyresnio amžiaus žmonių gy-
venimo kokybei.

,,Klampindami Vilnių į skolas
savo neskaidriomis ,,reformomis” ir
utopiniais infrastruktūros projektais
sostinės vadovai numoja ranka į gy-
ventojų švietimą, kultūrą ir viską, kas
suinteresuotoms grupėms neteikia
tiesioginės komercinės naudos. Minė-
tųjų bibliotekų uždarymas – tai spjū-
vis tūkstančiams Vilniaus gyventojų,

neabejingų knygai”, – teigė Seimo na-
rys.

A. Ažubalis atkreipia dėmesį, kad
sprendimai dėl bibliotekų naikinimo

buvo priimti neatsižvelgus į priešin-
gus vietos bendruomenių pageidavi-
mus, o skaudžias reformos pasekmes
labiausiai pajus vaikai bei senjorai,
kurių nemažai daliai knyga yra pa-
grindinis ir bene vienintelis prieina-
mas laisvalaikio užsiėmimas.

A. Ažubalį stebina, kad į žalingas
Vilniaus mero užmačias deramai ne-
reaguoja Kultūros ministerija, nors
nemokamas kokybiškos literatūros
prieinamumas ir lietuviško žodžio
sklaida turėtų būti tiesioginė šios
įstaigos misija.

,,Kai keli šimtai Šeškinės seniū-
nijos gyventojų viešu pareiškimu
kreipėsi į kultūros ministrą, sulaukta
atsakymo, kad savivaldybė šios se-

niūnijos teritorijoje neva nerandanti
bibliotekai tinkamų patalpų. Atleis-
kite, bet tokie pasiteisinimai skamba
kaip biurokratinis išsisukinėjimas:
nejaugi daugiau kaip 36 tūkst. Šeški-
nės seniūnijos gyventojų praras bib-
lioteką vien dėl to, kad nesugebama
rasti patalpų knygoms? Pavyzdžiui,
paklauskite, ką mano Gelvonų biblio-
tekos lankytojai ir išgirsite, kad jiems
dabartinės patalpos yra tinkamos”, –
teigė parlamentaras.

Seimo narys tikisi, kad vietos
bendruomenė, viešai iškėlusi sostinės
bibliotekų naikinimo klausimą, su-
lauks didesnio dėmesio žiniasklaidoje
ir lietuviškai knygai neabejingų or-
ganizacijų bei politikų palaikymo, kad
Vilniaus savivaldybės sprendimai
būtų pakeisti. 

ELTA

A. Ažubalis: planuojamas bibliotekų uždarymas – 
tai spjūvis Vilniaus gyventojams

A. Ažubalis. Bernardinai.lt nuotr.



Skaitant lietuvišką spaudą būna ap-
rašymų, į kuriuos norisi atsiliepti,
kai ką papildyti ar šiaip pakomen-

tuoti. Šį kartą tokių atvejų  susikaupė pen -
ki.

Pavasarį daug kas sentimentaliai pri-
siminėme Maria gimnazijos Či ka goje už -
da rymą. Anksčiau ta gimnazija vadinosi
Šv. Kazimiero akademija. Ši kazimierie-
čių vienuo lių gimnazija išsilaikė daugiau
nei  šimtą me tų! Pirmą kartą apie Šv. Kazi-
miero akademiją sužinojau dar gyvenda mas pabė-
gėlių stovykloje pokarinėje Vokietijoje. Tada kaž-
kas, turbūt iš ame rikiečių (gal tai buvo Lietuvos
Vy  čiai) ėmėsi iniciatyvos, kad lietuvaitės gimna-
zistės Amerikoje susira šinėtų su tokio pat amžiaus
gimnazistėmis lietuvių gimnazijose Vokieti joje. To-
kiu būdu mano vyresnioji se sutė Elvyra gavo laišką
iš Loretos Kaselytės. Laiškas buvo rašytas lietuviš-
kai, bet man didžiausią įspūdį pa darė pridėta Šv. Ka-
zimiero akademijos nuotrauka. Tai buvo gražūs,
ke  lia aukščiai, raudonų plytų rūmai. Laiš ko rašytoja
buvo ta pati Loreta, kuri vėliau ištekėjo už dr. Jokū -
bo Stuko. Jie abu daug darbavosi Lietuvos Vyčių
or ganizacijoje, buvo pakelti į Lietuvos Vyčių garbės
narius.

Jau būdami studentai Čikagoje, kartais iš
anksto susitarę, Maria gim nazistes po pamokų pa -
im davome su savo automobiliais. Kadangi mo kyk -
los vadovybė tai draudė, susitardavome ant kokio
gatvės kam po jų lauksime. Tai buvo nekal ta, ta čiau
„pogrindinė veikla”. Maria gimnazijos pa talpose
dažnai vykdavo įvairūs lietuviški renginiai – mi-
nėjimai, operos, koncertai ir suvažiavimai. Juo se
apsilankant, dažnai tarp pa tar nautojų buvo tos pa-
čios šaunios merginos. Dabar jos jau tapusios mo -
čiutėmis.

* * *
Gegužės pradžioje Čikagoje įvy ko Amerikos lie-

tuvių tautinės sąjungos suvažiavimas (apie jį skai-
čiau „Dirvoje”, 2013.06.04). Jo metu, kal bant apie
Tautinės sąjungos tolimesnę ateitį, Sąjungos pir-
mininkas Pet ras Buchas suvažiavime pareiškė, kad
jis ir visa valdyba savo kad enciją baigia. Jis nesuti -
kęs toliau būti pirmininku ir siūlė valdybą per kelti
į Boston.  Siūlyti kiti kandidatai nesutiko būti ren-
kami. Tokiu būdu šis klausimas paliktas atviras.
Taip pat rašyta, kad Sąjunga yra veikli ir veikia
trys skyriai.

Prieš porą metų Ateitininkų sendraugių są -
jungoje (ASS)  buvo susidariusi panaši padėtis.  Bu -
vusi valdyba darbą baigė, o nauja valdyba nebuvo
išrinkta. Likę trys ar ke turi skyriai veikia toliau,

bet be centro valdybos.  Šiaurės Amerikos ateitinin -
kų taryboje yra asmuo, kuris rū pinasi sendraugių
reikalais. Tuo tar pu ASS savo skyriuose veikia be
centrinės valdžios. Nesistebėčiau, kad yra ir kitų
lietuviškų organizacijų, ku rios veikia ar bent eg-
zistuoja be  nurodymų iš aukščiau.

* * *
Jau kurį laiką „Drauge” skaitau įdo  mius ke-

lionės aprašymus, besitę siančius per kelioliką nu-
merių. Tai Dariaus Čibonio „Vienos įkvepian čios
kelionės istorija”. Kai kurie skai tytojai jau spėjo
pa sipiktinti, kad lie tuvių kalba tame aprašyme yra
ap gailėtina, ypač sudarkyti tikriniai daiktavardžiai.
Į tai per daug nekrei piant dėmesio, vis tik įdomiai
vis kas aprašyta. Man įdomu dar ir todėl, kad beveik
visose aprašytose vietovėse  teko pačiam apsilan-
kyti. Apsilankiau ne su motociklu, bet su motona -
miu   ku. Žinau, kad tame aprašyme per daug nesi-
rūpinta  faktų tikslumu, bet po tam tikro laiko pra -
dė jo kilti abe jonės. Paminėsiu tik porą atvejų. De -
vin toje skiltyje rašoma apie mažą Te xas valstijos
miestelį Amarillo.  Netei sybė!  Šis „miestelis” yra
keturioliktas pagal dydį tos valstijos miestas. 2010
m. gyventojų surašyme turėjęs 190,695 gyventojus.
Kitoje tos pačios skilties vietoje  minima „šilta nak-
tis prerijų miestelyje”. Pasirodo, kad tas „miestelis”
yra Albuquerque miestas New Mexico valstijoje
2011 m. turėjęs 552,804 gyventojų. Jis – didžiausias
valstijos miestas.

* * *
Paminėsiu dar kitą netikslumą. Nr. 23 skiltyje

ap rašomas  mažame Texas miestelyje užtiktas ,,Ca-
dillac Bel Air Nomad” modelio savininkų  klubo
sąs krydis ir paroda. Tokio auto mobilio JAV istori-
joje nebuvo, bet buvo ,,Chevrolet Bel Air Nomad”
modelis, turėjęs tokio pat pajėgumo variklį kaip ir
prabangusis ,,Cadillac”.

* * *
Akis užkliuvo už antraštės „Save ir krikščioniją

atnaujina tik tie, prieš kuriuos eina pats Kristus”

(„Drau gas”, 2013.05.25). Tai rimtas, gilus
kun. dr. Kęstučio Trimako sraipsnis, ver-
tas dėme sio ir apmąstymo. Neži nau, ar
sąmoningai buvo pa rinktas to ks provo-
kuojantis pa vadini mas.  Susido mėjau  ir
toliau skaičiau, nes no rėjau patirti, prieš
ką eina pats Kristus.  Pasirodo, kad gal-
voje turėta visai kas kita. Tik straipsnio
pabaigoje išaiškėja, kad  reikia daugiau
tokių, kurie pasiaukojančiai sektų Tą, ku-
ris eitų prie šais juos. Bū tų buvę dar aiš-

kiau, jeigu „eitų prieš juos” būtų buvę pa keista į „ei -
tų jų priekyje”. Bet tokiu atveju gal nebūčiau to
brandaus straipsnio net skaitęs.

* * *
Karts nuo karto gaunu negirdėtą ir nematytą

leidinį. Šį kartą tokiu leidiniu buvo žurnalas „Ap-
žvalga”, nr. 5, kurį gavau iš vieno kolegos Čika goje.
Žurnalas yra didelio formato, kalkinio popieriaus,
62 psl. apimties. Jis yra vien pasiskaitymui ir pa si -
gro žėjimui nuotraukomis, nes jame nėra jokių skel-
bimų ar reklamų. Tad kaip išsilaiko? Puoliau ieš-
koti žurnalo metrikos, kuri  pradedama ant viršelio.
Ten teigiama, kad žurnalas yra leidžiamas nuo 1889
m. Toliau aiškinama, kad jis buvo atkurtas 1989 m. ir
2009 m.  Atrodytų, kad iš viso iki šiol išleista 526 nu-
meriai. Redakcinę kole giją sudaro šeši asmenys. Be
jų dar yra informacijos, meninė ir kalbos redak torės
ir maketuotoja. Tikrai ne maža darbo koman da, lei-
džianti šį mėnesinį žurnalą. Jo tiražas irgi ne mažas
– 5,000 egz. Leidėjas yra VšĮ Lietuvos so  cia lios rinkos
plėtros institutas Vilniuje. Leidinį remia ELP grupė.
Internetinė svetainė yra www.apzvalga.eu. Nuosta-
biausią faktą palikau iki dabar. Juoda ant balto ra -
šoma, kad leidinys yra nemokamas. Pasidarė labai
įdomu, kas yra ta ELP grupė, kuri  tokia  dosni. (ELP
–  Europos  Liaudies  Parti ja. – Red.)

Šiame numeryje yra visa eilė įdo mių apžvalgi-
nių straipsnių apie bibliotekas. Toliau rašoma apie
energe tiką, pasaulinį terorizmą, vieningą Europą.
„Apžvalgos aikštelėje” kal ba ma apie šeimą, senąjį
pasaulį ir knygą apie dešimties moterų pasiprie -
šinimo istoriją. Prisimenamas  paskutinis Lietuvos
partizanas, do mi masi gamta ir ekologija. Aprašo -
mas klasikinės muzikos renginys „Vilniaus festi-
valis”. Ramunė Brun dzaitė rašo apie Vilnių, kuris
jai yra kaip namai, kaip šeima ir kaip jos gyvenimo
istorija. Paskutinis aprašymas yra apie turistinę
kelionę į „žyd riausios jūros ir balčiausių paplūdi -
mių rojų”, esantį Bahama salyne.

Dabar eisiu pasitikrinti, ar žurnalą „Apžvalga”
galėčiau nemokamai  gauti į namus Amerikoje.

Šis ir tas – po truputį
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Vilniuje, prie Energetikos ir technikos muziejaus, pirmadie-
nį, liepos 29 dieną, atidengta nauja skulptūra ,,Lituanicos
sparnas", skirta Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui pami-
nėti. Projekto autoriai – Saulius Pilinkus, Saulius Paukštys ir
Valdas Ozarinskas. Skulptūros atidaryme dalyvavo Vilniaus
meras Artūras Zuokas. 

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Barcelona (ELTA) – Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė Barselonoje
(Ispanija) vykstančiame 15-ajame pasaulio vandens sporto šakų čempio-
nate pirmadienį, liepos 29 dieną, 0,1 sek. pagerino pasaulio 100 m plau-
kimo krūtine rekordą. 

16-metė Londono olimpinių žaidynių čempionė antrajame pusfina-
lyje distanciją įveikė per 1 min. 4,35 sek.

Ankstesnis pasaulio rekordas – 1 min. 4,45 sek. – nuo 2009 metų
rugpjūčio 7 dienos priklausė amerikietei Jessica Hardy. 

R. Meilutytė pateko į finalą, kuris vyks antradienį.
EPA–ELTA nuotr.

Plaukikė Rūta Meilutytė pagerino pasaulio rekordą!
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Boston, MA

2013m. liepos 25–28 d. Bostone vyko vienos
seniausių lietuvių išeivijos organiza-

cijų – Lietuvos Vyčių – 100 metų jubiliejaus rengi-
niai. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo
kunigai iš JAV bei Romos. Per pirmą ją suvažia-
vimo sesiją susirinkusius Lie tuvos  Respublikos
ambasadoriaus JAV Žygimanto Pavilionio var du
sveikino laikinai einantis Lietu vos atstovybės JAV
vadovo parei gas  Simonas Šatūnas ir Lietuvos ge-
ne ralinis konsulas New York Valde ma ras Sarapi-
nas.

,,Jūs turite jaustis nepaprastai laimingi, žino-
dami, kad per visą šį šimtmetį lietuvių kalba, tra-
dicijos ir kultūra ne tik gyvuoja Jūsų organizaci-
joje, bet netgi pasklido plačiai už šios organizacijos
ribų – po visą JAV ir papildė šios nepaprastos šalies
kul tūrinį paveldą. Romos Katalikų principai, kurie
yra jūsų organizacijos motto, leido jūsų nariams
stiprėti dvasiškai, o mūsų šaliai buvo pama tas, lei-
dęs išgyventi mūsų kovas už bū vį”, –  LR ambasa-
doriaus JAV Ž. Pavilionio žodžius perskaitė S. Šatū -
nas.

Savo sveikinimo kalboje diplomatas pažymėjo,
jog šios organizacijos narių veikla ne tik remia įvai-
rius projektus, teikia stipendijas ir garsina Lietuvą

Šimtmetį minintiems Lietuvos Vyčiams – sveikinimai iš Amerikos ir Lietuvos

Valdemaras Sarapinas. Šv. Mišias aukojo  kunigai iš JAV ir Romos.

JAV, bet ir įkvepia ateities kartas. ,,Šiandien į šias
nepaprasta iš kilmes atvykau su savo vaikais, ku -
riems būtina pamatyti žmones ir organizaciją, kuri
net ir sunkiausio mis minutėmis stengėsi išsaugoti
ir puoselėti mūsų kalbą ir kultūrą labai toli nuo
Lietuvos. Tai neįkainojamas pavyzdys visiems lie-
tuviams pasau ly je. Tikiuosi, kad mes tęsime savo
vardo, kalbos ir kultūros garsinimą ne tik šiemet,
pirmininkaudami Eu ro pos Sąjungai, bet ir ateity -
je”, – sakė S. Šatūnas.

Lietuvos generalinis konsulas New York Val-

demaras Sarapinas pažymėjo, jog nuo pat savo įsi-
kūrimo 1913 m. Lietuvos Vyčiai aktyviai vyk dė savo
misiją puoselėti Lietuvos kul tūrą, palikimą, tradi-
cijas ir lietuvių kalbą. Jie aktyviai kovojo, stengda -
miesi išlaikyti Lietuvos identitetą ir lie tuvišką dva-
sią, padėdami nepra rasti vilties sunkiais mūsų Tė-
vynei lai kotarpiais, skleisdami katalikišką sias ver-
tybes. ,,Manau, sutiksite su manimi, kad šis jubi-
liejinis susirin ki mas yra pats geriausias metas stab -
telėti ir pažvelgti, kas buvo padaryta per šimtą
metų. Tai taip pat puiki pro ga nusistatyti naujus
tikslus atei nančiam šimtmečiui. Linkiu Jums ir to-
liau ištikimai tarnauti Dievui ir Tėvynei”, – sakė V.
Sa rapinas.

Išskirtinio jubiliejaus proga Lie tuvos Vyčius
JAV savo laiškais pa svei kino LR Prezidentė Dalia
Gry baus kaitė, LR Užsienio reikalų minist ras Linas
Linkevičius, JAV Sena to narė Elizabeth Warren,
Massachu setts valstijos gubernatorius Deval Pa-
trick, Illinois valstijos gubernatorius Pat Quinn,
New York valstijos gubernatorius Andrew Cuomo,
Wis con sin valstijos gubernatorius Scott Walker,
Washington, DC meras Vin cent Gray.

LR gen. konsulato New York info ir nuotr.

Simonas Šatūnas.

Iškilmingose Atsisveikinimo šv. Mišiose liepos 27 dieną, šeštadienį, Šv. Antano bažnyčioje Cicero daly-
vavo lietuvių ir amerikiečių kunigai. Priekyje vysk. John R. Gorman, kairėje kun. Antanas Gražulis.

Jono Kuprio nuotraukos

Atsisveikinome su kun. prof. dr. Kęstučiu Trimaku

Šilta kun.  K. Trimako šypsena ilgam išliks jį pažinojusiųjų atmintyje.
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Netiesinio Jėzaus skelbėjas
Kunigo Česlovo Kavaliausko devyniasdešimtmečiui

„Pažinojau ir pažįstu Lietuvoje daug ga-
bių kunigų. Tarp jų yra ir talentingų, bet tik
vieną laikau genialiu: Česlovą Kavaliauską.
Tai jis mokėjo sparčiai, giliai ir originaliai įsi-
smelkti savo žvilgsniu į daugybę mokslo, tikė-
jimo ir gyvenimo sričių, užsidegti ir įtaigiai iš-
reikšti, o kartu likti atviras ir kitokiems požiū-
riams”.

Kun. Vaclovas Aliulis

Vienam žymiausių XX a. antros pusės lietuvių
teologų, vertėjui, poetui kunigui Česlovui
Kavaliauskui (1923–1997) šiais metais būtų

sukakę 90 metų. Jis gimė 1923 m. liepos 20 d. Pum-
pėnuose, Pasvalio r.; studijavo Kau no kunigų semi-
narijoje; 1946 m. įšventintas kunigu; šešerius metus
buvo ištremtas į Sibirą; vėliau darbavosi įvairiose
Kaišiadorių vyskupijos parapijose, taip pat ėjo ku-
rijos kan clerio pareigas; aktyviai domėjo si moder-
niąja teologija, daug studijavo privačiai. Nors iš-
skyrus seminariją, niekur teologijos nestudijavo,
buvo teologas savamokslis, bet laikomas vieninteliu
originaliu pokario Lietuvos katalikų teologu.
Svariau sias jo gyvenimo darbas – Naujojo Tes ta -
mento vertimas iš graikų kalbos bei vėlesni verti-
mai: iš graikų kalbos – Euzebijaus Cezariečio „Baž -
ny čios istorijos” 1–7 sk., „Psalmyno” redagavimas,
taip pat į lietuvių kalbą vertė Vatikano II Susirin-
kimo nutari mų dokumentus, parašė „Trumpą te-
ologijos žodyną”, jo straipsniai bu vo išleisti atski-
rais leidiniais: „Tarp fizikos ir teologijos”, „Teolo-
gija šiandien”, „Eschatologija žmogui ir pa sauliui”,
„Iš kun. Č. Kavaliausko rankraš čių”, „Pažadėtoji
žemė” (po ezi ja). 

Dirbdamas Kaišiadoryse, jis skai tė teologinio
pobūdžio paskaitas ku nigams, tikybos mokytojams,
sakė pamokslus įvairiose Kaišiadorių vys kupijos
bažnyčiose, dalyvavo religi nėse radijo programose.
Jo pokalbius apie įvairias Šv. Rašto temas ir veikė-
jus iki šiol girdime per katalikų „Mažosios studijos”
laidą. Nors ir alinamas sunkaus darbo ypatingojo
re žimo lageriuose Sibire, įkalintų profe sorių pade-
damas jis nelegaliai stu dijavo aukštąją matema-
tiką, teorinę fiziką, anglų ir japonų kalbas. Ir vėliau
nuolat gilinosi į reliatyvumo teorijos, kvantinės
mechanikos ir informatikos, evoliucijos, filosofijos
ir ki tus mokslo klausimus. Susirašinėjo su žy-
miausiais to meto fizikais ir teologais Vokietijoje
bei Prancūzi jo je. Jį ypač domino metafizikos ir tiks-
liųjų mokslų santykis. Deja, dauguma kun. Č. Ka-
valiausko pamąstymų ieškant tikėjimo sąsajų su
nepažintu pasauliu moderniųjų mokslų laimėji mų
pagrindu liko nepaskelbta, kaip ir svajonė parengti
originalią egzistencinės filosofijos kritinę istoriją. 

Jis paliko ir poezijos, kurioje vy rauja filoso-
finė lyrika, kalbama apie pasaulio vieningumą ir
Kūrėjo pėdsakus materialioje tikrovėje, troškimas
pažinti Viešpatį supriešinamas su XX a. pabaigai
būdingu pragmatizmu. Kun. Č. Kavaliauskas turėjo
ypa tingą talentą kalboms: savarankiškai studijuo-
damas įvairius moderniojo mokslo šaltinius, greta
mokėtų 6–7 di džiųjų Europos kalbų, jis išmoko dar
keletą, skaitė net 12–13 kalbų. Jis taip pat išvertė E.
A. Poe, R. Kipling ir ki tų klasikų kūrinių, kara-
liaus Salia mono Giesmių Giesmę, o versdamas Nau-
jąjį Testamentą siekė lietuviškų atitikmenų pra-
sminio ir stilistinio tikslumo. 

Už vadovavimą seminarijoje vei kusiam Tomo
Akviniečio studijų bū reliui, antisovietinius pasi-
sakymus ir religinius patarnavimus partiza nams
kun. Č. Kavaliauskas 1950 m. gruodžio 19 d. buvo su-
imtas ir 1951 m. birželio mėn. Maskvos ypatingojo
pasitarimo nuteistas 10 m. kalėti. Iš pradžių kalin-
tas Norilske, paskui Ma gadano srityje. Lageriuose
įsigijo geležinkelininko profesiją. Dalyvavo 1953 m.
lietuvių ir ukrainiečių No rilsko sukilime, sukūrė jo
himną „Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo”. Kun. Č. Ka-
valiauskas žavėjosi jaunuoliais, kurie atsivežė ne-
klusnumo ir maišto dvasią. Toks jaunimas pamažu
keitė visą lagerio nuotaiką. Džiaugėsi, kad miško
brolių aukos nepražuvo veltui. Jie atėjo į lagerius su

nauja nuostata: verčiau mirti, negu vergauti.
Bet vertingiausia kun. Č. Ka va liausko pali-

kimo dalis – netiesinė teo logija, tiesiog mokymas
apie netie si nį Jėzų. Jis sugebėjo naujai pažvelgti į
moderniosios fizikos ir teologijos santykius, šiuo-
laikinius mokslo lai mė  jimus pritaikyti tikėjimui
naujai nušviesti. Mokslinis atsinaujinimas atrado
netiesinės fizikos ir matematikos laimėjimus. Taip
tiksliųjų moks lų neapibrėžtumo ir papildomumo
principus kun. Č. Kavaliauskas pradėjo taikyti ne-
tiesiniams reiškiniams teologijoje paaiškinti. Juk
ne tik moderni matematika įrodė, kad gali mos bet
kokios nuoseklios aksiomų sistemos, bet ir ekspe-
rimentinė fizika atskleidė, jog atominiame lygyje
mū sų loginės sampratos neatitinka tik rovės. Antai
keičiant galingo šviesos srauto intensyvumą (pa-
vyzdžiui, tai kant lazerius), ateina netikėtas me tas,
kai skaidriausias stiklas nustoja buvęs skaidrus ir
nebepraleidžia švie sos. O kita, neskaidri plokštė to -
kiomis sąlygomis ima praleisti švie są. Kun. Č. Ka-
valiausko manymu, taip buvo suvokta, kad chaosas
gali pereiti į tvarką, ir atvirkščiai. Tai ir yra ne-
tiesiškumo pavyzdys. 

Taip ir teologijoje turėtume naujai įsižiūrėti į
istorinį Jėzų, kuris at metė žmogišką išmonę ir pa-
saldintas ceremonijas, turėtume nuvalyti nuo Jė-
zaus sukalkėjusias apnašas. Kun. Č. Kavaliauskas
pastebėjo, kad Jė zaus logikos šviesoje visi moksli-
niai pa siekimai yra „menkas ir silpnas pradžia-
mokslis”. Jis pasakoja vieną Evangelijos ištrauką,
kaip netoli Betanijos išalkęs Jėzus prieina prie fig-
medžio, ieškodamas užsilikusio vaisiaus. Neradęs
jo jis prakeikia medelį. Ši parabolė apie nenau-
dingą figmedį bei pasakojimas apie pra keiktą me-
delį įrodo, kad kiekviena bū tis, neduodanti vai-
siaus (net ir figmedis žiemos metu!), yra pavaldi žu-
vimo dėsniams. Iš tiesų jie nebuvo specialiai nusi-
kaltę (kaip sprendžia spekuliatyvinė etika), esmi-
nis čia yra pats žuvimo dėsnis, kuris valdo vis ką ir
kiekvieną, kas neduoda vai siaus. Žuvimo dėsniai
yra gilesni už e ti nes normas, kurios senovės pa sau -
lyje būdavo suprantamos labai pa pras tai: kiek-
viena žūtis yra Dievo baus mė. Figmedžio prakei-
kimas tai aiš kiai paneigia: žuvimo dėsniai ga lioja
ir nenusikaltusiam (arba tyčia nenusikaltusiam).
Teisę egzistuoti turi tik kūryba, tik vaisiaus davi-
mas. Žodžiai apie tikėjimą, kuris pakelia kalną,
yra tiesioginis iššūkis visai logikai. Tikėjimui į
Dievą nėra negalimų dalykų ir kūrybai, kuri
išplau kia iš Dievo, nieko nėra negalimo. 

Kun. Č. Kavaliauskas iš pažangiausių Vakarų
teologų ir iš mūsų mąs tytojo Antano Maceinos per-
ima min tį, kad ankstesni Jėzaus apibūdinimai apie
Jo visažinystę, visagalybę, apie Jo mistines dova-
nas trukdo šiuolaikiniam žmogui įtikėti Dievą ir
peržengti vergišką požiūrį. Pasinėręs ne į mokytų

teologų raštus, bet į Šv. Raštą jis pastebi ir nus-
temba, jog Evan gelijos Jėzus nepanašus į Jėzų iš lo-
tyniškųjų traktatų su jų substancijomis ir hiposta-
zėmis. Jis ėmė žavėtis gyvu Jėzumi, kuris šaipėsi iš
puoš nių fariziejų, kuris nesibjaurėjo su silenkda -
mas žengti į Simono lūšnelę, kur gulėjo karščiuo-
janti šio uošvė. Jėzus pakėlė ją, paėmė už rankos ir
išgydė. Jis nevengė drauge su varguo liais ir nusi-
dėjėliais gulėti šalia bendro jų stalo. Jis nenusisu -
ko išdidžiai nuo nusidėjėlės, liejančios prie jo kojų
ašaras. Jis netgi paskelbė, kad daug ką jai atlei-
džia, kadangi ji daug ką pamilo. O dievobaimingie-
siems Jis pareiškė: „Palaimintas, kas Ma ni mi nesu -
sigundys”. Taigi Jis absoliu čiai nepanašus į teolo-
ginę iškamšą, atitikančią buhalterinį apskaičia-
vimą. Palaipsniui vaduojantis iš ver giš ko požiūrio
nelaisvės kun. Č. Ka va liauskui prieš akis nušvito
netiesinis Jėzus. Jis negali būti įspraustas į „pado-
raus” žmogaus arba „šventojo” rėmus. Jėzus yra
aukščiau eilinės lo gikos ir mes nerasime jame nie -
ko pa našaus į buhalterinį apskaičiavimą, prakticiz -
mą, sveiką nuovoką. Jame  matome Dievo Sūnų, o
jis gyvena ne turėdamas stogo virš galvos. Jis – pats
šventumas, o draugauja su varguoliais ir nusidėjė-
liais. Jis – pasau lio sutvėrėjas, o plauna kojas savo
mo kiniams. Kun. Č. Kavaliausko tekstuose regime
netiesinį Jėzų, kupiną paradoksų, nesusaisty tą
dogmų, atvi rą konkrečios situacijos tiesai ir klusnų
dieviškai valiai. Jis įkvėptai aiškina, kad Kristus
pasižymi neracionalia logika: Jėzus ne buhalteris,
jis paradoksalus, galintis pranokti visumą. Kun. Č.
Kavaliausko žodžiais tariant, „Jėzui papras tas nu-
sidėjėlis gali tapti per akimirką šventuoju, jam vis-
kas yra galima, jeigu tik visas žmogus puls jam po
kojomis. Kas puo la Kristui į rankas, tas peršoka
visus barjerus”. Taigi pabrėžiama, kad Jėzus prak-
tiškai įkūnija fizikos pa pil domumo principą,   moko
žiūrėti į visą žmogų: į priešą, į budelį, į sūnų palai-
dūną. Žiūrint į žmogaus visumą, suvokiant, kodėl
jis yra priešas, tokį asmenį galima pamilti. Griau-
damas sustingusias teologines tradicijas, kun. Č.
Ka valiauskas gyvais pavyz džiais rodė gyvąjį, už-
degantį Kristų. Jis ir pats buvo tikras Kristaus mo -
ki nys, galintis nusivilkti paskutinę su taną ir ati-
duoti ją bet kuriam vargetai. 

Norilsko sukilėlių himnas

Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo,
Bunda Vytis, galingas, rūstus!
Mūsų kruviną priesaiką girdi
Šiaurės uolos ir Šiaurės dangus.

Dzūkų girios, Žemaičių arimai
Ir Aukštaičių melsvi ežerai,
Nepakils jūsų sūnūs nurimę,
Tie gražiausi Tėvynės žiedai.

Nesileido saulutė tą dieną
Už aukštųjų Norilsko kalnų,
Vyrai ryžosi durtuvų sieną
Laužt krūtinėmis savo kartu.

Tėviškėlės laukų pasiilgę,
Merkės lino melsvieji žiedai,
Rausvos rožės krūtinę suvilgė,
Krito narsūs Šiaurės kaliniai.

Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo,
Bunda Vytis, galingas, rūstus,
Mūsų kruviną priesaiką girdi
Šiaurės uolos ir Šiaurės dangus.

Parengė 
Gediminas Mikelaitis

Kun. Česlovas Kavaliauskas.
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Užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnai pasiruošę padėti visą parą

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Ką daryti, jei svetimoje šalyje tu
pameti ar tau pavagia pasą?
Kokie veiksmai turėtų būti at-

sitikus eismo nelaimei? Į šiuos ir dau-
gybę kitų pa našių klausimų lietu-
viams yra pa si ruošusi padėti prie Už-
sienio reikalų mi nisterijos veikianti
pagalbos tar ny ba.

Jonas Mackevičius, buvęs Lie tu -
vos konsulas Kazachstane sako, kad
tar nybos darbas pasiteisino. Iš pra -
džių ji dirbdavo kasdien nuo 17 iki 21
valandos Lietuvos laiku, o dabar jau
dir ba visą parą. Telefonu +370
52362444 į šią tarnybą gali kreiptis visi
nelaimėje atsidūrę Lietuvos pi liečiai,
kokioje šalyje jie bebūtų. Visų Lietu-
vos ambasadų užsienyje telefonai po
darbo valandų taip pat perjungiami į
šį numerį.

„Lietuvos ambasados, atstovybės
ir konsulatai veikia 82 pasaulio šalyse.
Yra nemažai šalių, kur jokių ats -
tovybių nėra, tada Lietuvos pilie čių
in teresams atstovauja kokia nors kita
šalis. Pavyzdžiui, ambasada Ki nijoje
rūpinasi ir lietuviais Vietname ir pa-
našiai. Pagal Europos Sąjungos susi-
tarimus yra apskirtos valstybės, ku-
rios atstovauja mūsų piliečiams. Lie -
tu vai daugiausia atstovauja Veng rijos
diplomatai – jie rūpinasi į bėdą pa -
tekusiais lietuviais Irane ar In do ne zi -
joje, o, pavyzdžiui Alžyre mu mis rū-
pinasi Lenkijos diplomatai”, – aiš kino
sistemą J. Mackevičius. 

Diplomatas sako, kad dažnai į
keblią padėtį keliautojai patenka dėl
savo paties neatidumo ar išsiblaš-
kymo. Dažnai nepažiūrima, kad as-
mens dokumento – paso ar tapatybės
kortelės galiojimas baigiasi, ir tada
ke liautojo nepriima į lėktuvą. Tokių
at vejų įvairiose šalyse kasdien būna
po ke tu ris-šešis. Taip pat dažnos ir

dokumen tų vagystės – dėl jų per dieną
su laukiama po 6 –7 skambučius. 

„Visada patariame su savimi tu -
rėti porą nuotraukų, tada grįžimo do -
kumentus galima susitvarkyti grei-
čiau. Asmens grįžimo dokumentus iš -
duoda Lietuvos ambasada, jei toje ša -
lyje jos nėra – konsulatas ar kitos ša-
lies atstovybė. Žinoma, tai užtrunka,
nedelsiant dokumento negausi – dip -
lo matas siunčia informaciją į Lie tu -
vos užsienio reikalų ministeriją, ši už-
klausia Vidaus reikalų ministerijos
apie tą ar kitą pilietį, ir tik tada išrašo -
mas reikiamas pažymėjimas grįž ti į
Lietuvą, kuris galioja 15 die nų”, – sa -
kė diplomatas.

Paprastai tokie dokumentai pa -
ruošiami per tris dienas, bet, pavyz -
džiui tie patys vengrai neskuba ir kar-
tais tai užtrunka visą savaitę – čia jau
nieko negalima pakeisti. Jei žmo nės
neturi pinigų pragyventi, pata ria ma
kreiptis į artimuosius, kurie pi nigus
dažniausiai persiunčia per „Western
Union” sistemą. 

„Mes visada patariame regist -
ruotis ambasadoje, jei toje šalyje bū -
nama ilgiau nei šešis mėnesius. Turė -
jome puikią pamoką, kai Japonijoje
išsiveržė pavojingas ugnikalnis – ta da
šioje šalyje buvo apie 150 lietuvių ir ne
su visais turėjome ryšį, ne vi siems ga-
lėjome padėti saugiai išskristi”, – pa-
sakojo J. Mackevičius.

Skambučių tarnyba sulaukia
įvai riu paros metu ir pačių įvairiau -
sių. Čia dirbantys žmonės turi būti ir
geri psichologai, nes neretai skambi-
nantys būna labai susijaudinę, šau -
kia į telefono ragelį, sunkiai valdosi.
Dažni skambučiai dėl policijos veiks -
mų, kai žmonėms atrodo, kad polici -
nin kai vienoje ar kitoje šalyje elgiasi
neteisėtai.

Tarnybos atstovas sakė, kad Len -
kijos, Čekijos, Vengrijos policinin kai,

sustabdę eismo pažeidėją turi teisę
rei kalauti iš karto už pažeidimą su -
mo kėti baudą grynais pinigais. Jei
lietuvis uždaromas į areštinę, jis turi
teisę išsikviesti savo šalies atstovą,
kartais ambasada ar konsulatas gali
paskolinti pinigų, kai parašomas pa -
reiškimas grįžus skolą grąžinti. Lie -
tuviai neretai sulaikomi už įvairius
pažeidimus Norvegijoje, Švedijoje, ir
kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę
atsisakyti, kad apie sulaikymą būtų
informuojami artimieji. 

Pastaruoju metu padaugėjo at-
vejų, kai lietuviai užsienyje žūsta sta-
tybose, eismo įvykiuose, neretai ir pa -
tys pakelia ranką prieš save. Jei žmo-
gus būna apsidraudęs, jo pargabe-
nimo išlaidos yra apmokamos drau-
dimo, kitais atvejais – tai šeimos
reika las. Būna taip, kad artimieji ne-
turi pi nigų, ir tada Lietuvis pilietis
palai dojamas užsienio šalyje kaip
neatpa žintas asmuo. 

„Būna ir kurioziškų skambučių –
paskambina nuobodžiaujančios pa ne -
lės iš Švedijos ar benzino automobi-
lyje Čekijoje pritrūkęs pilietis. Nese -
niai skambino lietuviai iš Prancū zi -
jos, kad ant kelio rado šešias part -
renk tas žąsis. Jie sustojo, nežinojo ką
daryti, paskambino mums. Patarėme
kviestis policiją, ši atvažiavo, bet
prancūzai nemokėjo anglų kalbos, o
lietuviai nekalbėjo prancūziškai, tai
lietuvius ėmė kaltinti tas žąsis part -
renkus. Gerai, kad galų gale pavyko
viską išsiaiškinti, nors mūsų keliau-
tojai paskui gailėjosi, kad apskritai
ten sustojo”, – pasakojo J. Macke vi -
čius.

Jis teigė, kad darbas tarnyboje,
kurioje keturi asmenys dirba dienos
metu ir tiek pat – naktį yra ir sunkus,

ir atsakingas. Diplomatas ragino ke-
liautojus kelionės metu būti labai ati -
džius, nes neretai išsiblaškymas pri-
vilioja įvairius vagis ir aferistus. Pa-
vyzdžiui, Prahoje, kurią per metus ap-
lanko apie 20 milijonų turistų, siau-
tėja Rumunijos kišenvagiai, ir po licija
su jais nepajėgi susitvarkyti – žmo-
nės patys turi labiau saugotis. 

Paklaustas, ar būna atvejų, kai
tautiečiams vienoje ar kitoje užsienio
šalyje neįmanoma padėti, diplomatas
sako, kad paprastai problemos iš -
spren džiamos, kiekvienoje šalyje vei -
kia pagalbos telefonas 112. Tiesa, jis
pri siminė, kad kai buvo išsiveržęs ug-
nikalnis Islandijoje, dviem savai tėms
nutraukęs lėktuvų skrydžius ir įkali-
nęs apie 8 milijonus keliautojų, ne-
buvo įmanoma padėti iš Airijos iš vyk -
ti į Londoną garsiems lietuvių šir dies
chirurgams Jonui Sirvydžiui ir Gied-
riui Uždaviniui.

„Kad ir kokia padėtis susiklos -
tytų, reikia gerbti tos šalies kurioje
esi įstatymus. Mūsų ambasados turi
tos šalies teisininkų, advokatų sąra šą,
tad pagalbą tikrai galima gauti.
Mums labai padeda ir įtakingi Lie -
tuvos garbės konsulai Šiaurės bei Pie -
tų Amerikoje – jų pagalba išties daž-
nai būna neįkainojama”, – sakė J.
Mac  kevičius.

Diplomatas J. Mackevičius. A. Vaškevičiaus nuotr.

Kita Pasaulinės jaunimo dienos 
šeimininkė – Lenkija

Kita Pasaulinė jaunimo diena (PJD) įvyks po trejų metų, 2016-aisiais,
Krokuvoje. Tai pranešė popiežius Pranciškus užbaigdamas Pasaulinę jau-
nimo dieną Rio de Janeire. 

Šią žinią džiaugsmingai sveikino Krokuvos arkivyskupas kardinolas
Stanislav Dziwisz. Krokuva yra palaimintojo Jono Pauliaus II miestas, iš
kurio Karolis Wojtyla, PJD iniciatorius, 1978 metais iškeliavo į Romą ir
buvo išrinktas popiežiumi. Krokuvos ganytojas padėkojo Šventajam Tėvui
Pranciškui, nusprendusiam atkeliauti į PJD į palaimintojo, kuris netrukus
bus šventasis Jonas Paulius II, tėvynę, su jaunimu dalyvauti tikėjimo šven-
tėje Krokuvoje. Jau dabar Lenkija ir Krokuva atveria savo duris, kad sve-
tingai priimtų popiežiaus Pranciškaus lydimus jaunuosius piligrimus, – pa-
žymėjo Krokuvos kardinolas. 

PJD Krokuvoje įvyks Lenkijos Bažnyčiai ypatingu istoriniu laikotar-
piu: Lietuvai kaimyninės šalies krikščionių bendruomenė 2016 metais švęs
Krikšto 1050 jubiliejų. Kardinolas S. Dziwisz sekmadienį paskelbtame pa-
reiškime pasidžiaugė tuo, jog Šventasis Tėvas Pranciškus palankiai priėmė
Lenkijos valstybės ir episkopato vadovų kvietimą.

Bernardinai.lt
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LIETUVA IR PASAULIS

Japonijai reikia daugiau jūrų pėstininkų ir
bepiločių lėktuvų

Švenčiamos Rusijos ir Ukrainos krikšto metinės

Irakas ir JAV sutarė dėl vertybių grąžinimo

Istorinės priežastys trukdo susitarti 
dėl bevizio režimo su Rusija

Nida (ELTA) – Rugpjūčio 9–11 die-
nomis Neringos kurortas minės Ni-
dos sklandymo mokyklos 80 metų ju-
biliejų. Šešias vasaras veikusią mo-
kyklą šiandien primena Sklandytojų
kopa, nuo kurios leisdavosi mokyklos
auklėtiniai ir pilotai. 

Dvi dienas truksiančio šventinio
minėjimo metu Nidoje tikimasi su-
laukti buvusių mokyklos auklėtinių.
Vienam jų, Lietuvos aviacijos pa-
triarchui, Lietuvos aeroklubo (LAK)
garbės nariui Viktorui Ašmenskui
praėjusiais metais įteiktas Neringos
savivaldybės Garbės ženklas. Mokyk-
los istorija bus prisiminta senųjų fo-
tonuotraukų parodoje. Pustomo smė-
lio krašte vyravusi sklandymo sporto
dvasia po aštuoniasdešimties metų at-
gis sklandymo aparatų ekspozicijos,
edukacinių užsiėmimų ir aviatorių
pasirodymų virš Nidos dėka. Kurorto
gyventojus, svečius ir buvusius Sklan-
dymo mokyklos auklėtinius šventės
proga pasveikins Pasaulio ir Europos
akrobatinio skraidymo čempionas
Jurgis Kairys. Jo pasirodymą bus ga-
lima stebėti nuo Nidos uosto kranti-
nių. Gyvenvietės dangų nuspalvins ir
aitvarų paradas. Apie Nidos sklan-
dymo mokyklos reikšmę Lietuvos
aviacijai bei greta gyvenvie tės esančio
lėktuvų nusileidimo-pa kilimo tako
perspektyvas bus svarstoma konfe-

rencijos metu. Jubiliejui bus išleistas
atminimo medalis. Viena jo pusė at-
kartos mokyklos antspaudą. Mokykla
Nidoje buvo įsteigta 1933 m. Lietuvos
aeroklubo ir Kauno aukštesniosios
technikos mokyklos aviacijos būrelio
iniciatyva. Pietinėje Nidos dalyje, ša-
lia kopų, buvo pastatytas angaras ir
bendrabutis. Čia gyveno ir mokėsi
skraidyti mokyklos auklėtiniai, buvo
gaminami sklandytuvai. Mokykla
tapo pagrindine Lietuvos sklandytojų
vasaros stovyklaviete. 

Neringa minės Sklandymo mokyklos 
80-ąjį jubiliejų

Mažiausia pasaulyje Biblija rodoma Birštone 

Washington, DC (BNS) – Bag da -
das ir Washington sudarė esminį su-
sitarimą dėl daugiau kaip 10,000 isto-
rinių vertybių, kurios buvo pavogtos
iš Irako po 2003 m. sugrąžinimo iki
2014 m., kai JAV vadovaujamos gink -
luo tosios pajėgos įsiveržė į Iraką, pra-

nešė penktadienį vienas vyresnių pa-
reigūnų. Tačiau dar reikia patikslinti
šio susitarimo detales, vertybes rei-
kia užregistruoti elektroniniame ar -
chyve New York valstijos Cornell uni-
versitete; tik tada jas galima bus grą -
žin ti Irakui.

Vilnius (ELTA) – Į Baltarusijos
užsienio reikalų ministeriją buvo iš-
kviestas šioje šalyje reziduojantis Lie-
tuvos ambasadorius Evaldas Ignata-
vičius. Lietuvos diplomatui buvo iš-
sakytas nerimas dėl Vilniaus nuosta-
tos Astravo atominės elektrinės at-
žvilgiu ir esą neigiamo požiūrio į bal-
tarusių siūlomas rengti diskusijas
vertinant jėgainės poveikį aplinkai.

Apie tai skelbiama Baltarusijos už-
sienio reikalų ministerijos interneto
svetainėje. Privalome pareikšti, kad
Lietuva neatrodo pasirengusi teigia-
mai atsakyti į mūsų pasiūlymus dėl
dvišalio bendradarbiavimo pagal Po-
veikio aplinkai įvertinimo tarpvals-
tybiniame kontekste konvencijos nuo-
statas  –  pareiškė Baltarusija. 

Minsko priekaištai dėl Astravo jėgainės 

Kovai prieš odos vėžį pasitelkė telefonus

Vilnius (Bernardinai.lt) –  Vasa -
ros saulė suteikia ne tik malonumų ir
sveikatos, bet kartais tampa pik -
čiausiu odos priešu. Pirmą kartą lie-
tuviškai „prakalbinta” bei patobu-
linta apgamų patikrinimo mobilioji
programėlė leidžia laiku įspėti apie
klastingosios melanomos pavojų. Ser-
gančiųjų skaičius agresyviuoju odos
vėžiu – melanoma – Lietuvoje nuo-
sekliai auga. Efektyviau kovoti su šia
mirtinai pavojinga liga mūsų šalyje
dabar gali padėti išmaniesiems tele-

fonams skirta apgamų savikontrolės
programėlės „Mole Test” lietuviška
versija. Jos sukūrimui vadovavo VU
Onkologijos instituto chirurgas onko-
logas Gintaras Byčius. Aplikacija su-
kurta iPhone telefonams, bet netru-
kus pasirodys versija Android opera-
cinei sistemai, tinkanti ir Samsung
mobiliesiems telefonams. Nuolatinė
apgamų savikontrolė – patikimas bū-
das išvengti pavojingosios melano-
mos. 

Birštonas (ELTA) – Mažiausia
pasaulyje Biblija, dovanota JE Kai-
šiadorių vyskupui Juozui Matulai-
čiui, šiuo metu rodoma Birštono sak-
raliniame muziejuje. Tai kvadratinis,
pusės centimetro aukščio ir tiek pat
pločio (0,5 cm) miniatiūrinis, vos 10
gramų sverian tis įspūdingas leidinys.
Jį galima skaityti tik stipriu didina-
muoju stiklu, puslapius verčiant spe-
cialiu pincetu. Dydžio palyginimui
taip pat eksponuojama kita itin maža
knyga, kuri yra 2,7 cm pločio ir 3,7 cm
aukščio. Pirmajame puslapyje, nau-
dojantis didinamuoju stiklu, galima

perskaityti: „Holy Bible of  the New
Testament of  Our Lord Jesus Christ”,
224 psl., printed in USA (spausdinta
Amerikoje). Pas ku tiniame Biblijos
puslapyje spausdinama „Paskutinės
vakarienės” reprodukcija ir Kristaus
atvaizdas. Į Birštono sakralinį mu-
ziejų minia tiūrinė Biblija atkeliavo
2013 m. ir eksponuota vasaros pra-
džioje.

2010 m. Čenajuje (Indija) buvo su-
rengta Biblijai skirta paroda, ku rio je
eksponuota 800 įvairių Biblijos pa-
vyzdžių. Tarp jų – Kaišiadorių vysku-
pui J. Matulaičiui dovanotoji Biblija.  

Maskva (BNS) – Vis dar nepa -
siek tas istorinis Baltijos šalių ir Len-
kijos susitaikymas su Rusija trukdo
susitarti dėl bevizio režimo tarp Eu-
ropos Sąjungos (ES) ir Rusijos, pa-
reiškė Europos ekonomikos ir socia-
linių reikalų komiteto (EESRK) pir-
mininkas Henri Malosse. „Kai ku-
rioms ES narėms stinga geros valios
šiuo klausimu. Rusijos parlamentui
taip pat tenka dalis atsakomybės”, –
sakė H. Malosse, atsakydamas į klau-
simą, kodėl nėra pažangos spren-
džiant bevizio režimo reikalus. „Ar
tik nėra pasipriešinimo, tam tikro
anti rusiško bruzdėjimo tarp Baltijos
šalių ir Lenkijos politinio elito? Štai
kodėl susitaikymo procesas tarp šių

žmonių nebuvo sėkmingas”, – pridūrė
jis. Susitaikymas tarp Vokietijos ir
Prancūzijos įvyko prieš 50 metų, ir jo
poveikis tų šalių ry šiams buvo itin tei-
giamas, pažymėjo H. Malosse. ,,Susi -
tai kymo procesas nieko nekainuoja,
ir nėra jokių priežasčių Rusijai bijoti
Lietuvos, Estijos bei Latvijos. Stenki-
tės, siekite susitaikymo. Pripažinkite
Sovietų Sąjungos padarytas skriau-
das, kadangi jos laikomos mūsų dienų
Rusijos klaidomis”, – ragino jis. H.
Ma losse įsitikinęs, kad žengus šiuos
žingsnius padėtis pasikeistų. Vizų
prob lema visų pirma yra politinė
problema. Techniniai klausimai čia
yra antrojo plano.

Kijevas (BNS) – Rusijos Prezi-
dentas Vladimiras Putinas liepos 27
d. lankėsi Kijeve rengiamose politinį
atspalvį turinčiose iškilmėse, minint
Rusijos ir Ukrainos krikšto metines.
Šis vizitas atspindi politines virvės
traukimo varžybas, Kijevui siekiant
integruotis į Europos Sąjungą (ES).
Kijevo Rusios 1025-osios krikšto meti-
nių iškilmės vyksta prieš lapkritį Vil-
niuje rengiamą viršūnių susitikimą,
per kurį ES gali pasirašyti seniai ati-
dėliojamą asociacijos su Ukraina su-
tartį. Kartu su Rusijos Stačiatikių
Bažnyčios patriarchu Kirilu, V. Puti-
nas ir Ukrainos Prezidentas Viktoras
Janukovyčius Kijevo centre dalyvavo
pamaldose, kurios buvo pirmasis ren-
ginys Rusijos vadovo vizito progra-
moje, siekiančioje pabrėžti istorinius
ryšius tarp dviejų svarbių stačiatikių
valstybių. Abu vadovai taip pat susi-
tiko su Ukrainos Stačiatikių Bažny-
čios hierarchais ir aplankė šalies pa-
grindinę katedrą – Kijevo Pečiorų
Laurą. Prieš atvykstant iškiliems sve-
čiams, tarp jų ir Serbijos ir Moldovos
Prezidentams, Kijevo valdžia sutelkė

sostinėje daug milicijos ir uždarė
parką, kuriame vyko pamaldos. Prie
Dniepro upės esančiame parke stūkso
paminklas kunigaikščiui Vladimirui
Didžia jam, kuris pakrikštijo senovės
Rusią 988 m. Apie 100 ultranaciona-
listų partijos „Svoboda” ir kitų nacio-
nalistinių organizacijų narių surengė
mitingą netoli to parko, protestuo-
dami prieš V. Putino atvykimą. Ste-
bint milicijai, protestuotojai laikė pla-
katus su užrašais, išjuokiančiais Ru-
sijos autoritarinį vadovą. Nuo atėjimo
į valdžią 2010 metais V. Janukovyčius
įtemptai laviravo, siekdamas glaudes-
nių ryšių su Europa, tačiau taip pat
mėgindamas išlaikyti gerus santykius
su Maskva. V. Putino atstovas Dmitri-
jus Peskovas sakė, kad per  vadovų su-
sitikimą bus tariamasi dėl glaudesnio
bendradarbiavimo, nors neplanuoja -
ma pasirašyti jokių sutarčių. Maskvo -
je įsikūrusios Užsienio ir gynybos po-
litikos tarybos pirmininkas Fiodoras
Lukjanovas sakė, kad per šį vizitą V.
Putino vyksiančių derybų rezultatai
tikriausiai smar kiai lems tolesnius
dvišalius ryšius.

Tokijas (ELTA) – Japonijos gy-
nybos apžvalgoje teigiama, kad šalis
turėtų sustiprinti savo laivyną ir įsi-
gyti bepiločių lėktuvų. Teigiama, kad
Japonijos kariuo menei reikia padali-
nių, kuriuos prireikus būtų galima
greitai išsiųsti į atokias salas, bei
įrangos, kuri padėtų ankstyvoje sta-
dijoje užfiksuoti saugumo padėties
pasi keitimus. Ši pirminė ataskaita
buvo parašyta ministro pirmininko
Shinzo Abe prašymu įvertinti šalies
gynybą. Galutiniai pasiūlymai turi
būti pateikti iki gruodžio mėnesio. Pa-
gal pokaryje priimtą Konstituciją Ja-
ponija negali naudoti jėgos konflik-
tams spręsti, išskyrus savigynos at-

vejus. S. Abe nori praplėsti Japonijos
kariuomenei leidžiamus veiksmus.
Ataskaitoje, be pasiūlymų dėl jūrų
pėstininkų ir bepiločių lėktuvų, taip
pat siūloma sustiprinti ga li mybę at-
grasinti ir reaguoti į ba listines rake-
tas. Pareigūnai pabrėžia, jog tai ne-
reiškia, kad Japonija nori rengti pre-
vencinius priešų taikinių puolimus.
Ataskaitoje pabrėžiamas Japonijos
nerimas dėl Kinijos ir Šiaurės Korė-
jos. Tarp Japonijos ir Kinijos didėja
įtampa dėl ginčytinos Senkaku salų
priklausomybės. Salas kontroliuoja
Japonija, bet Kinija į jas reiškia pre-
tenzijas.  

Sklandytuvas-paminklas Nidoje.                                                                                              
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Po šeštadienio vakaro maldos budėjimo, kuriame dalyvavo dau-
giau nei 2 mln. žmonių, sekmadienio rytą grįžęs į Copacabana
popiežius Pranciškus aukojo Pasaulio jaunimo dienų užda-

rymo Mišias, kurios dalyvavo po vigilijos ten pat pasilikę nakvoti jau-
nuoliai ir daugybė kitų žmonių, visų pirma Rio de Janeiro gyventojų,
prie jaunimo minios prisijungusių sekmadienio rytą. Organizatorių
duomenis, Copacabana įlankoje sekmadienio rytą buvo trys milijonai
žmonių . 

Sekmadienio Mišių homiliją popiežius Pranciškus pradėjo pa-
kartodamas šiomis dienomis, o taip pat ir per visą pasirengimų lai-
kotarpį, skambėjusią šių Pasaulio jaunimo dienų temą: „Eikite ir pa-
darykite mokiniais visas tautas”. Šiandien, – sakė Šventasis Tėvas, –
Jėzus kreipiasi į kiekvieną iš jūsų: „Gera mums buvo dalyvauti Pa-
saulio jaunimo dienose, būti kartu su jaunimu, atvykusiu iš visų že-
mės pakraščių, bet dabar tu privalai eiti ir dalintis šia patirtimi su ki-
tais”. Toliau šią siuntimo į pasaulį temą Popiežius, kaip jam būdinga,
plėtojo komentuodamas tris žodžius: eikite – nebijodami – tarnauti.

Pirmasis žodis „eikite”. Šiomis dienomis Rio de Janeiro jūs gy-
venote susitikimo su Jėzumi ir tikėjimo džiaugsmu, sutikote Jį visi
kartu. Tačiau susitikimo patirtis negali likti uždaryta tik jūsų pačių,
jūsų parapijos, judėjimo ar bendruomenės gyvenime. Toks užsidary-
mas būtų ne kas kita kaip neduoti deguonies degančiai liepsnai. Ta-
čiau, dėmesio! Jėzus nesako: „jei galite, jei turite laiko”, bet sako: „Ei-
kite ir padarykite mokiniais visas tautas”. Dalintis gyvenamu tikė-
jimu, liudyti tikėjimą, skelbti Evangeliją – tai misiją, kurią Viešpats
suteikia visai Bažnyčiai, taip pat ir tau. Jėzus su mumis nesielgia kaip
su vergais, bet kaip su laisvais žmonėmis. Mes jo draugai, jo broliai.
Jis mus ne tik siunčia, bet ir palydi, yra su mumis šioje meilės misi-
joje. Nėra jokių sienų, jokių ribų: jis mus siunčia pas visus žmones.
Evangelija yra skirta visiems, o ne tik kai kuriems. Ne tik tiems, ku-
rie atrodo mums artimesni, dėmesingesni ir svetingesni. Ji skirta vi-
siems, iki pat toliausių gyvenimo periferijų, net ir tiems, kurie la-
biausiai nutolę ir abejingi. 

Antrasis žodis: „nebijodami”. Kai kam gali tuoj pat ateiti į galvą
mintis: „Aš nesu pasiruošęs, neturiu jokio specialaus išsilavinimo, tad
kaip gi galiu eiti ir skelbti Evangeliją?” Brangus bičiuli, – sakė Po-
piežius, – tavo baimė nedaug skiriasi nuo Jeremijo baimės, kai jis pa-
čioje jaunystėje buvo pašauktas tapti pranašu. „Viešpatie, aš nemoku
kalbėti, esu tik vaikas”, teisinosi jis. Dievas šiandien ir jums sako tai,
ką anuomet pasakė Jeremijui: „Nebijok nieko, nes aš esu su tavimi ir
tave apsaugosiu” (Jer 1,6.8). Nebijok! Kai einame skelbti Kristaus, jis
pats eina pirma mūsų ir mus veda. Siųsdamas savo mokinius, jis pa-
žadėjo būti su jais per visas dienas (plg. Mt 28,20). Tai galioja ir mums.
Jėzus mūsų nepalieka. Jis visą laiką mus lydi.

Jėzus nepasakė: „eik!”: bet, „eikite!”. Esame siunčiami visi kartu.
Brangus jaunime, – kalbėjo popiežius Pranciškus, – šioje misijoje su
jumis yra visa Bažnyčia ir visa šventųjų bendrija. Kai darbuojamės
visi kartu, tuomet esame stiprūs ir savyje atrandame sugebėjimus,
apie kuriuos net nežinojome. Jėzus pašaukė apaštalus ne tam, kad jie
gyventų atsiskyrę, bet kad sudarytų bendruomenę.

Trečiasis žodis: „tarnauti”. „Giedokite Viešpačiui naują giesmę”
(Ps 95,1) kviečia psalmininkas. Kas yra ta nauja giesmė? Ne tik žo-
džiai, ne tik melodija, bet mūsų gyvenimo giesmė. Mūsų gyvenimas
tebūna pašaus į Jėzaus gyvenimą, jo jausmai tebūnie mūsų jaus-
mai, jo mintys – mūsų mintys, jo veiksmai – mūsų veiksmai. Jėzaus
gyvenimas yra gyvenimas kitiems, tarnavimo gyvenimas. Apaštalas
Paulius Mišių skaitinyje sako: „Aš pasidariau visų vergas, kad tik
daugiau jų laimėčiau” (1 Kor 9,19). Norėdamas skelbti Kristų, Paulius
tapo visų vergu. Evangelizuoti, – sakė Šventasis Tėvas, – reiškia sa -
vo gyvenimu liudyti Dievo meilę, įveikti savo egoizmą, pasilenkus nu -
plau ti broliams kojas, taip kaip padarė Jėzus.

Eikite nebijodami tarnauti. Vadovaudamiesi šiais trimis žodžiais
evangelizuosite ir patys būsite evangelizuojami, skelbsite tikėjimo
džiaugsmą ir džiaugsitės jūs patys. Skelbti Evangeliją, reiškia skelbti
Dievo galią, griauti ir rauti su šaknimis blogį ir smurtą, griauti
egoizmo, nepakantos ir neapykantos barjerus, kurti naują pasaulį. Jė-
zus Kristus šito iš jūsų laukia! Bažnyčia šito iš jūsų laukia! Popiežius
iš jūsų šito laukia! Marija, Jėzaus ir mūsų Motina, su meile jus telydi.
„Eikite ir padarykite mokiniais visas tautas”.

Bernardinai.lt

Pasaulio jaunimo dienų uždarymo Mišios:

„Eikite – nebijodami – tarnauti”

Liepa    – rugpjūtis

Liepos 29 d.
– 1890 m. gimė Ignas Albavičius – JAV

lietuvių kunigas, visuomenės veikėjas (mirė
1970 m.).

– 1916 m. gimė Paulius Jurkus – rašy-
tojas, žurnalistas,  redaktorius, meno kriti-
kas, dailininkas, visuomenės ir kultūros vei-
kėjas (mirė 2004 m.).

Liepos 30 d.
– 1991 m. Rusija pripažino Lietuvos ne-

priklausomybę. 
– 1726 m. gimė Ignotas Jokūbas Ma-

salskis – Vilniaus vyskupas, Verkių rūmų sta-
tytojas, Vilniaus katedros atnaujinimo fun-
datorius, pirmasis Edukacinės komisijos pir-
mininkas (mirė 1794 m.). 

– 1863 m. Greenfield (Michigan) gimė
Henry Ford – JAV pramonininkas, automo-
bilių gamyklos savininkas. Jo įkurta „Ford
Motor Company” Detroit mieste gyvuoja iki
šiol. 2003 m. jos apyvarta buvo 164 mlrd.
dol., dirbo per 350,000 darbuotojų. Jis pir-
masis pritaikė konvejerį masinei įperkamų
automobilių gamybai, įgyvendindamas savo
šūkį „automobilis visiems”. Nors konvejeris
buvo sukurtas dar iki jo, tačiau jo paleista li-
nija buvo pirmoji komerciškai sėkminga.
Konvejeris padėjo darbą priartinti prie dar-
bininko, visą darbą atlikti geriausia seka; su-
trumpėjo automobilio surinkimo laikas;
darbą buvo nesunku išmokti; sumažėjo ga-
mybos sąnaudos. (Mirė Dearborn (Michigan)
1947 m.).

Liepos 31 d.
– 1926 m. mirė Jokūbas Šernas – Lie-

tuvos nepriklausomybės akto signataras, tei-
sininkas, visuomenininkas, žurnalistas (gimė
1888 m.).

– 1993 m. Jurbarke mirė Lidija Meš-
kaitytė – savamokslė liaudies dailininkė, ta-
pytoja, miniatiūrininkė. Subtiliomis akvarelės
miniatiūromis sukūrė tylos, ramybės ir grožio
pasaulį. Miniatiūrose atkūrė gimtojo Ant-
švenčių kaimo gamtos grožį. Mažuose pa-
veikslėliuose ji, vaizduodama paukštį, vaba-
lėlį ar uogų kekę, ne tik pakartojo natūrą,
bet ir sugebėjo išreikšti motyvo nuotaiką,
cha rakterį. Mikroskopinis, labai jautrus rea-
lizmas pirmą kartą platesnei visuomenės da-
liai buvo parodytas 1952 m., vykstant paro-
dai Jurbarko rajone. Po to garsas apie įdomią
dailininkę pasklido toli. Nuo 1956 m. ji tapo
plačiau žinoma. 1993 m. testamentu ji savo
kolekciją (358 miniatiūras) padovanojo Lie-
tuvai. Šiuo metu Lietuvos dailės muziejuje
saugomi 765 jos kūriniai. (Gimė Antšvenčių
k. Smalininkų vlsč. 1927 m.).

Rugpjūčio 1 d.
 – 1961 m. Kaune mirė Unė Babickaitė-

Graičiūnienė – lietuvių aktorė, režisierė. Dai-
navimo ir vaidybos mokėsi Peterburgo Im-
peratoriškoje konservatorijoje. 1919 m. per-
sikėlė į JAV. Sutrumpino vardą į Unė Babic-
kaitė, vėliau į Une Baye. Čikagoje įsitraukė į

lietuvių išeivių veiklą. Subūrė lietuvių dra-
mos kursus, pati statė pjeses ir jose vaidino.
1924–1925 m. vaidino Washington ir New
York teatruose. 1936 m. grįžo į Lietuvą, kartu
su vyru – vadybos teoretiku Vytautu Grai-
čiūnu, apsigyveno Kaune. 1936–1939 m.
Šaulių teatro Kaune vadovė. 1951–1953 m.
buvo ištremta į Sibirą. Žymesni vaidmenys:
Judita (L. Didžiulienės „Lietuvaitės”), Rita (E.
Sheldon „Romanas”). Iš prancūzų k. išvertė
eilėraščių, pjesių, romanų. (Gimė Laukminiš-
kiuose, Panevėžio vlsč. 1897 m.).

– 1779 m. gimė Francis Scott Key –
JAV advokatas ir poetas, parašęs nacionalinio
himno žodžius (mirė 1843 m.).

Rugpjūčio 2 d.
– 1945 m. Potsdamo konferencijos nu-

tarimu Karaliaučiaus kraštas (dab. Kalining-
rado sritis) perduotas Sovietų Sąjungai.

– 1926 m. gimė Albinas Elskus – tapy-
tojas, dailininkas vitražistas (mirė 2007 m.).

– 1955 m. mirė Juozas Vailokaitis –
kunigas, Steigiamojo Seimo narys, leidėjas,
verslininkas ir bankininkas (gimė 1880 m.).

Rugpjūčio 3 d.
–1996 m. mirė Henrikas nagys – poe -

tas, literatūros kritikas (gimė 1920 m.).  
– 2004 m. mirė Henri Cartier-Bresson

– prancūzų fotomenininkas, dar vadinamas
fotožurnalistikos tėvu, „lemiamo momento”
fotografas (gimė 1908 m.).

Rugpjūčio 4 d.
– 1999 m. mirė Rimtas Kalpokas –

tapytojas, grafikas (gimė 1908 m.).
– 1859 m. gimė Knut Hamsun – žy-

mus norvegų rašytojas, impresionistas, savo
literatūrinę veiklą pradėjęs po ilgų klajonių
JAV. 1920 m. už romaną „Žemės palaima"
apdovanotas Nobelio literatūros premija. Per
Antrąjį pasaulinį karą bendradarbiavo su hit-
lerininkais (mirė 1952 m.).

Automobilis ,,Ford T”.

A. Elskus. ,,Mėlyna Madona”.      

J. Vailokaitis.



Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

92013 LIEPOS 30, ANTRADIENISDRAUGAS

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUJAGYSLiŲ LiGOS

ViDAUS LiGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ LiGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOJAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Dviejų Čikagos bažnyčių likimai
GEDIMINAS INDREIKA

Griaunama gaisrą atlaikiusi 
istorinė St. James bažnyčia

Šiomis dienomis Čikagoje vyksta
St. James (Šv. Jokūbo) katalikų baž -
nyčios, architektūrinio paminklo, sta -
tyto 1875 m., griovimo darbai.  Nepai -
sant protestų iš parapijiečių ir iš Či ka -
gos architektūros paveldo sergėtojų,
Čikagos arkivyskupija įsakmiai sku -
ba šią istorinę  šventovę nušluoti nuo
žemės. Neatsižvelgdama į parapijie-
čių pageidavimą, arkivyskupija ke-
tina se nosios bažnyčios vietoje statyti
nau ją, mažesnę šiuolaikinę bažnyčią.
Jau ketvirtus metus dabartinė bažny -
čia uždaryta, nes jos fasadui ir vidui
reikalingas remontas. Dabar  šv. Mi-
šios  aukojamos parapijos salėje.

Lietingą birželio 26 d. rytą kelias-
dešimt St. James parapijiečių susirin -
ko prie klebonijos protestuoti prieš
griovimo darbus. Kol darbuotojai kū -
jais daužė ir ardė bažnyčios stogą, pa-
rapijiečiai giedojo giesmes „We shall
Overcome” ir „Amazing Grace”.
WBEZ radijui architektūros sergėtojų
organizacijos „Preservation Chica go”
prezidentas Ward Miller aiškino,  jog
nebuvo reikalo šios bažnyčios griau ti.
Nors arkivyskupija teigia, kad pilnai
restauruoti bažnyčią kainuotų apie 12
milijonų dol., darbų vykdytojas J. Cac-
ciatore siūlėsi restauravimą atlikti už
5 milijonus dol. ir dar prie do paaukoti
pusę milijono. Tačiau ar kivyskupija
atmetė jo planus, o arki vyskupijos at-
stovas žiniasklaidai at si sakė tai ko -
men tuoti. Tiek pat bus išleista naujos
bažnyčios statybai.

St. James bažnyčia yra 2940 S. Wa-
bash Ave., Douglas apylinkėje. Jos
šiau  rėje už keleto kvartalų yra McCor -
 mick Place parodų kompleksas, iš pie -
tų pusės ją supa Illinois Institute of
Technology pastatai. Parapija įkur ta
1855 m. airių imigrantų darbi ninkų
klasės. Civilinio karo metais joje buvo
pakrikštyti 250 sukilėlių ka reivių (ka -
ro belaisviai buvo laikomi greti moje
Camp Douglas). Dabartinė bažnyčia,
statyta 1875–1880 metais,  suprojektuo -
ta  jų pačių tėvynainio Pa trick C. Ke -
ely.  Pramintas „Katali kiškos Ameri-
kos architektu”, Keely suprojektavo
arti 600 bažnyčių JAV, nuo Maine vals-
tijos iki Čikagos. Jo ži nomesni kūri-
niai:  Švento Vardo ka tedra Čikagoje,
Notre Dame universi teto Sacred Heart
bazilika Indiana ir Immaculate Con -
ception katedra Albany, NY.  

Airių bendruomenės palikuonė
Mary Pat Kelly, kurios prosenelė bu vo
St. James parapijietė, pasakojo: „Ši
bažnyčia turi ypatingos reikšmės Či-
kagos airių istorijai. Mums ji yra sim-
bolis, tai mūsų motina šventovė.  Nu-
griauti ją išties neįtikėtina, ypač dėl
to, jog daugelį metų joje meldžiasi ir ją
išlaiko šioje apylinkėje vėliau įsikūrę
Afrikos-amerikiečiai. Ji yra ta pusi jų
pergalės simboliu prieš gy venimo ne-
gandas ir nelaimes (adversity).”  

St. James gelsvo akmens Vikto ri -
jos laikų gotikos bokštas iš mato mas iš
tolo, važiuojant CTA traukinėliu į
mies  to centrą. Algimanto Kezio ir
Geor  ge Lane knygoje „Chicago Chur -
ches and Synagogues” bažnyčia taip
apibūdinama: „St. James yra fenik sas.
Ši giedri, patraukli ir susikaupti mal-
doje kviečianti erdvė buvo po gaisro
restauruota jos pasišventusių parapi-

jiečių ir arch. Paul Straka dėka. Patys
parapijiečiai savo prakaitu ją iš valė ir
perdažė bažnyčios suolus.” Gais ras įsi -
žiebė 1972 m. gruodžio 22 naktį, baž-
nyčios rūsyje. Ugniagesiai išdaužė vit-
ražus, apipurškė vidų prieš gaisri nė -
mis putomis. Išgelbėjus bažnyčią, pa-
rapijiečiai užsidegė min timi atkurti
St. James, nes ji yra visos atsi nauji -
nančios pietų Čikagos rajo no katalikų
šventovė. Ir tokia ji tapo, vėl atvėrusi
duris tikintiesiems per 1974 metų Ka-
lėdas.  Šiuo metu parapija turi 300 na-
rių ir prie jos veikia katalikiška mo-
kykla. Sunku suvokti,  kad ši, šiandien
struktūriškai sveika, bažnyčia bus
pra rasta.  

Liepos 11 d. nuvykau šios bažny -
čios fotografuoti.  Iš pietų pusės para-
pijos kieme stovėjo sargo „Jeep” vi su -
reigis. Apžiūrėjęs bažnyčios priekį,
nu ėjau į šiau rinę pusę ir įžengiau į
kie mą pro atvirus vartelius. Staiga iš
paskos iš girdau riksmą: „Sustok!” –
pistoletu ginkluotas apsaugininkas
sekė mane, perspėjo, kad ten eiti drau-
džiama.

Pilgrim Baptist bažnyčia 
bus atstatyta

Paukščio skrydžiu vos penkeri
kvartalai nuo St. James, prie 33-čios
gatvės ir Indiana Ave., stovi Pilgrim
Baptist bažnyčios liekanos. 2006 m.
sausį ją ištiko didi katastrofa.  Remon -
tuojant bažnyčios stogą, darbuotojui
ap sivertė nešiojamas suvirinimo įran -
kis, įžiebęs gaisrą. Medienos stogas
sparčiai degė, o įgriuvęs ir užlie jęs
grindis, sunaikino visą šventyklą.  Be-
liko trys istorinės bažnyčios sienos.
Pilgrim Baptist bažnyčia, kažkada bu-
vusi Kehilath Anshe Maariv sinagoga,
yra įrašyta į JAV architektūros verty-
bių registrą. Jos architektai – Dank-
mar Adler ir Louis Sullivan.  Statyta
1889 metais ją pastatė Vokietijos ben-

druomenės žydai, jos
architektūra ro ma nes -
que stiliaus. Architek -
to Adler tėvas buvo jo -
je vyriausias rabinas.

Po pirmojo pasau-
linio karo apy linkei
besikeičiant, sinagoga
buvo parduota krikš-
čionims baptistams.
Nuo 1923 m. joje įsikū -
rė Pilgrim Bap tist baž-
nyčia, tarnaujanti Af -
ri  kos-ameri kie čiams.
Pilgrim Baptist baž -
ny čios chorui daugelį
metų vadovavo muzi-
kas Thomas Dorsey,
išgarsėjęs kaip „gos-
pel” muzikos pradi -
nin kas JAV.  Vienas jo
žinomiausių kūrinių
– giesmė „Take my
Hand, Precious Lord.”

1995 m. dalyvavau
Art Institute narių
ekskursijoje į šią baž -

ny čią (bu vu sią sinagogą). Jos vitra-
žai, atlikti Healy & Millet studijos,
puošė šoni nius langus ir virš prieki-
nių durų skliautą (lunette). Vienodi
„arabes que”ornamentai kartojasi lan-
guose.  Balkonų iš trijų pusių kraštai
pa puoš ti Sullivan būdingais lapuotais
drožiniais, juose eilė Dovydo žvaigž -
džių įrėmina elektros lemputės.  Di -
džiau sią įspūdį paliko bažnyčios lubų
skliautai, matyt architektas bu vo įk -
vėptas Biblijos. Pažvelgęs į ąžuolo me-
džių išklotas lubas jautiesi  lyg bū da -
mas Nojaus arkoje…. 

Jau aštuoneri metai Pil grim Bap-
tist parapijiečiai telkia lėšas švento-
vės atstatymui.  Pardavinėja marški-
nėlius ir ruošia renginius, architek-
tas jau paruošė originalios bažnyčios
atnaujinimo projektą. Nors Sullivan
vi daus puošyba jau prarasta, apie sie -
nų griovimą nėra kalbų. Atstatymas
kainuos per 30 milijonų dol., dalį pa-
dengs apdrauda. Tikėti na, kad šią pa-
minklinę bažny čią pavyks deramai
at statyti. Laimei,  pla nams netrukdo
jo  kie arkivyskupijos biurokratai. 

St. James bažnyčia.

Pilgrim Baptist bažnyčia
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Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

Staigmenų lavina – kelionės dienoraštis

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

„Grįšim, kai Lietuva bus laisva”, – taip saky-
davome augdami Ame ri koje. „Geležinė uždanga”,
ru  sų ko mu nistų okupacija, vokie čių nacių bei lie-
tuvių parsidavėlių žiaurumai padalijo tautą. Nors
mū  sų šeima nuo 1978 m. kasmet keliauja į Lie-
tuvą ir slenkantys metai bei atstumas neį stengė
nu traukti ryšių su giminėmis ir drau gais, vis tiek
persekioja kal tės jausmas, kad, atstačius Nepri -
klau somybę, neskubėjome grįžti gy venti į Tė-
vynę.

„Kur jūs buvote, kai mus trė mė? Kur jūs bu-
vote, kai stovėjome susikibę Baltijos kelyje? Kur
jūs bu vote, kai gynėme Seimą, tele vi zi jos bokštą,
kai tankai riedėjo Vil niaus gatvėmis?” Tokie klau-
simai iki šiol pasitinka ne vieną išeivijoje užau-
gusį, ir prieš juos nu blunka pasakojimai apie sun-
kiai pragyvenančių tėvelių, o vėliau mūsų pa čių,
nuolatines siuntas į Lietuvą, nenuilstamas akcijas
įta kojant po litikus nepamiršti pada ry tos žalos
Lietuvai, stengimąsi žemėlapiuose nepalikti Lie-
tuvos „raudoname plė me”.

2012 metų vasarą prisimename kaip staig-
menų laikotarpį. Netrukus po mūsų vaikų,
mums nežinant, lie pos 7 d. suruoštos mūsų 50
metų vedybų jubiliejaus šventės, vėl išsiruo šė me
į Lietuvą. Čia – vėl netikėtumas – vaikai pakeitė
mūsų bilietus į aukš tes nę klasę, tad skridome
LOT lėktuvo kėdėse, kurios šiek tiek išsitiesia!
Nors esame pripratę keliauti kaip sar dinės skar-
dinėje ir tokia prabanga mums nereikalinga, ši
kelionė tikrai buvo patogesnė.

2012 m. vasara taip pat buvo ypa tinga, nes į
Lietuvą atskrido mūsų sūnus Aras su savo dukry-
tėmis Sofija (6 m.) ir Viktorija (4 m.). Dabar jau vi si
mūsų 11 anūkų yra pabuvoję Lie tuvoje, o vyresnieji,
kaip ir 4 mū sų vaikai, Lietuvoje jau nereti sve čiai.

Per Suomiją į Rygą Aras skrido su savo bičiu-
liais Ramūnu ir Aušra Paulauskais ir jų 6 mėn.
Ąžuoliuku. Paatostogavę Palangoje ir Paulauskų
mieste Šiauliuose, jie prisijungė prie mū sų Vilniuje.

Vilniuje vis atsiranda naujovių. Prie Gedimino
prospekto ir Vilniaus gatvės sankryžoje esančio
„Centrinio knygyno” įsikūrė restoranas „La Cre  pe”
su plačia lauko kavine. Dideli skėčiai dengia stalų
oazę, po skėčiais kabo televizoriai, o ant aukštų stul -

pe lių – šildytuvai, užtikrinantys, kad ir vėsiais va-
karais galima bendrauti ska naujant įvairius lieti-
nius ir įman t rius gėrimus.

Vos spėjus po kelionės atsipei kė ti, Sigita ir Eu-
genijus Lipovai pa kvie tė į „The  Ditties” koncertą
„Kai svin guoja merginos” Šv. Kotrynos bažny čioje.
„The Ditties” dainuoja „Swing” stiliumi, lyg anų
laikų „Andrews Sis ters”. Vokalistės Vero nika
Čičinskai tė-Glovanova, Rūta Švipaitė ir Indrė Jur-
gelevičiūtė savo apranga, makia žu, šukuosena ir
lai kysena mus nukė lė į ketvirto dešimtmečio laikus.
Joms instrumentais pritarė Remigi jus Rančys, Pau-
lius Volkovas ir Denis Murašov. (Google – „The Dit-
ties”).

Sofijai (6 m.) ir Viktorijai (4 m.) didelį
džiaugsmą teikė karveliai Ku dirkos aikštėje, pra-
mogų centras „Nuo tykių miestas” prekybos
centro „Akropolis” trečiame aukšte ir, be abe jo,
Gedimino bokštas bei Trakų pilis su pramogo-
mis Galvės ežere. Pa langoje jos mėgavosi atrak-
cionais, ieškojo gintarėlių. Prie Palangos kavi nės
„Pas Juozapą” plūduriavo plastikiniuose kamuo-
liuose. Šiauliuose kopė į Kryžių kalną ir nuolat
džiūgavo žaisdamos su bendraamžiais giminai-
čiais. Švenčionėliuose jos stebėjo si Donato pus-
seserės Genovaitės su kaup tomis prosenelių pa-
gamintomis senienomis.

Prienuose aplankėme „Saulutės” bendra-
darbę mokytoją Reginą Žvirb lienę, kuri kepa nuo-
stabius šimtala pius ir ne tik kvapnią, bet ir labai
svei ką duoną. Kaune pabendravę su Donato vai-
kystės draugu Alvyčiu ir Rū ta Dagiais, Kauno
įgulos karinin kų ramovėje papietavę su prof. dr.
An zelmu Ba čausku, drauge su kardiolo ge Sigita
Lipoviene nuvykome į Kau no antrąją ligoninę,
kur organizacijos „Saulės smil tys” narė Jurgita
Bruo žienė ap rodė tuberkulioze ser gan čių vaikų
palatas.

Marijos Dubeckienės įkurta or ga nizacija
„Saulės smiltys” stengia si pagerinti tuberkulioze
sergančių vai kų aplinką ligoninėje, kur pulmuno -
lo gijos skyriuje jiems tenka praleisti net pusmetį.
Lietuvoje tu berkuliozė labai plinta, tad organiza-
cija stengia si visuomenę informuoti apie ligos ei -
gą ir antibiotikams atsparias bakte rijas, o ligoni-
nėje atnaujina vaikų pa la tas, įkūrė žaidimų bei
kompiuterių kambarius ir bibliote ką.

Kaune aplankėme art deco stiliaus, Kristaus
Prisikėlimo bažnyčią, pradėtą statyti 1927 m. pa-
žymėti Lie tuvos nepriklausomybės atkūrimą.
Kertinis akmuo buvo atgabentas iš Aly vų kalno
Palestinoje. Projektas inž. K. Reisono. Statybos

darbai vyko iki 1940 m. Įpusėjus vidaus įrengimo
darbams, Bažnyčia buvo konfiskuota ir joje įrengta
Radijo gamykla. Dabar bažnyčia at naujinta, bet ap-
linka ap verktina.

Prie Kauno užsukome į senąjį Linksmakalnį,
kuriame kadaise gy veno ma no vyro Donato senelis
Kazi mie ras Gus taitis. Buvo liūdna matyti dvaro pa-
statų griuvėsius. Sovietų laikais Linksmakalnis pa-
sižymėjo, nes KGB rusai buvusiame dvare įkū rė ry-
šių su Vakarais radijo žvalgybos centrą ir trukdė ra-
dijo laidas iš Va karų. Čia taip pat buvo kalinami vo-
kiečių be lais viai.

Bus daugiau

Loan of $165,000, rate of 4. 50%, payment is $836.03, Annual percentage rate of 4.557%, amortized over 30 years.  Rates are subject to change without noti-
ce.  Payment does not include private mortgage insurance, property taxes or hazard insurance.  Maximum loan amount of $417,000. Subject to credit appro-
val and acceptable credit score. Offer subject to flood certification, title, value verification. Home owners insurance is required.

Contact Jurga Jokimciute (NMLS 791901) 
at 608-224-5548 or Jurga.j@bankwps.com 
Apply online www.bankwps.com
NMLS # 520943

Take an advantage of historically low Mortgage 

interest rates and WPS Bank’s special Offer

Call today to see if you qualify for our special low closing
costs programs. Refinance your home for only $250.00 or
Purchase for only $500.00 in closing costs!

Šv. Kotrynos bažny čioje. „The Ditties” dainuoja „Swing” stiliumi. Sofijai (6 m.) ir Viktorijai (4 m.) didelį džiaugsmą teikė karveliai Ku dirkos aikštėje.

Pramogų centras „Nuo tykių miestas”.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Atėjo genijai... ir pasiliko. Tokia
šventiška, itin pakilia nuo-
taika pra ėjusį šeštadienį grį-

žau iš Ravinia festivalio Gala kon-
certo. Orai buvo ka  ra liški. Tačiau
jeigu šiauriniame High  land Park prie-
miestyje pūtė vė sūs Michigan eže -
ro  vėjai, pa čiame Ra vinia paviljone
kunkuliavo deginantis vulkanas. Po
14 metų pa sikartojo scenarijus. Klau-
sytojai ir vėl ug ningais plojimais įver-
tino pia nistą Lang Lang, muzikos pa-
saulyje jau vadinamą superžvaigžde.
To  is to ri  nio 1999 m. rugpjūčio 14 d.
vaka ro High land Park liudininku bu-
vau ir aš.

Tuometinio festivalio meno va do -
 vo Christoph Eschenbach atras tas 17-
metis kinietukas atliko Čai kovs kio
Concerto No. 1.  Pasigirdus pir mie -
siems jo sugrotiems akordams, buvo
aišku – šis vaikinas žaibiš kai užkops į
didžiausius muzikinius panteonus  ir
jo karjerą priva lu ati džiai stebėti. Jo
koncertai, jo įrašai nuolat teikia ne-
apsakomą džiaugsmą. 

Jau metai praėjo nuo paskutinio
mano apsilankymo Lang Lang kon-
certe. Šeštadienį Ravinia jis meistriš -
kai ir subtiliai skambino Beethove no
Piano concerto No. 1 C major opus 15.
Ir visą savo sielą atidavė atlikdamas
Prokofjevo Piano concerto No. 3 C ma-
jor opus 26. Labai nuoširdžiai sakau –
tikrai nesinorėjo, kad baig tųsi šis kū-
rinys, ypač jo trečioji dalis – „Allegro
ma non troppo”, kurioje Lang Lang
vedė nuostabų dialogą – tiek savo pirš-
tais, tiek akių žvilgsniu – ne tik su
„Steinway” fortepijono kla višu bei Či-
kagos simfoninio orkestro kolektyvu,
bet ir su žiūrovais. O jų buvo nuosta-
biai daug – ne tik pa viljone, bet ir per-
pildytame par ke. Sma  gu, jog tarp gau-
siai susirinkusių jų melomanų ne-
trūko ir jaunimo, net vaikų. Smagu ir
tai, kad Čikagos pa dangėje gabusis
Lang Lang ir toliau artimai draugauja
su legendiniais rusų klasikais.

Dirigentas James Conlon nuolat
sugeba parodyti erudiciją bei suma -
numą, atrenkant puikias programas
šiam seniausiam JAV muzikos festiva -
liui po atviru dangumi. Nieko nei pri-
dėsi, nei atimsi ir iš šio Gala koncerto.

Pradžioje nuskambėjusi uvertiū -
ra  iš Verdi operos „Likimo galia” bei
užsklaidai sugrotas tas „Valkyrių
skrydį” iš Wagner „Valkiria” („Die
Walküre”) buvo tie jungiamieji kūri -
niai, kurie sudarė nepakartojamą va-
karą. 

Tiesa, muzikiniu desertu maestro
J. Conlon  pavaišino puotos da lyvius
ne pabaigoje, o koncerto vidu ryje. 

Pirmąsyk Ravinia estradoje nu -
skambėjo Britten maršas iš „Mati nées
musicales” opus 24. 

Tikėkimės – ne paskutinį.

Mylimam sūnui

A † A
STEPUI SOLIUI

Amžinybėn išėjus, brangią mūsų draugę ALICIJĄ
SO LIENĘ, jos marčią ir anūkus skaudžios netekties
išgy venimuose, nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime
drauge.

Renata Armalaitė
Dalia Augūnienė

Ona Baranauskienė
Rožė ir Vladas Bariai

Liucija Beržinskienė
Eglė ir Vytas Dudėnai

Silvia ir Vytautas Daugirdai
Regina ir Antanas Greičiai

Rūta Gustaitytė-Bronišas
Nelė Karosienė

Regina Lagūnienė
Aldona Lipskienė

Vanda Majauskienė
Vida ir Zigmantas Matusaičiai

Jūratė ir Normanas
Meilutė ir Petras Ruliai

Gražina ir Jonas Stankūnai
Julius  Stankūnas

Aldona Vilčinskaitė
Aldona ir Vytas Urbai

Angelė Zarr
Andrea Zotovaitė

Rimgailė Zotovienė

Koncertų salėse

Žiūrovo kėdėje

Lang Lang atlieka Beethoven Piano Concerto No. 1 kartu su dirigento Ja mes Conlon di-
riguojamu Čikagos simfoniniu orkestru.                                                  Pa trick Gipson nuotr.

Prenumeruokime ir skaitykime 

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

APYLINKĖSE

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

� 99-asis lietuvių festivalis! Rugpjūčio
10–11 dienomis Lietuvių Vyčių #144
kuopa kviečia visus atvykti į seniausią
lietuvių festivalį Amerikoje. Festivalis
vyks Schuykill Mall, Rt. 61 ir I 81,
Frack ville, PA.

� Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 12 val.
val. p. p. JAV LB Waukegan-Lake
County apylinkė visus maloniai kviečia
į Vasaros palydų šventę, Van Patten
Woods, Shelter D., prie Route 173 ke-
lio, į rytus nuo Route 41 kelio, Wads-
worth, Illinois.  Tel. pasiteirauti:  847-
405-0794.

� Pasaulio lietuvių centras rengia tra-
dicinę Vasaros gegužinę, kuri vyks sek-
madienį, rugpjūčio 25 d., 12:30 val. p.
p. Kviečiame visus šioje šventėje daly-
vauti, pasimatyti su bičiuliais, skaniai
pavalgyti, pasidžiaugti širdžiai miela
muzika, smagiai pašokti ir išbandyti
laimę loterijoje. Nepraleiskite progos
pabūti šauniausių žmonių susibūrime. 

� Rugsėjo 29 d., sekmadienį: 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje PLC,

Lemont –  M. J. Šileikio ir Teofilio Pet-
raičio parodos-konkurso ,,Toli nuo tė-
vynės” atidarymas. Darbus pateikti ga-
lima iki rugpjūčio 22 d. Tel. pasiteirauti
630-257-2034.

� Socialinių reikalų skyrius, įsikūręs
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL,
priima lankytojus trečiadieniais nuo 10
val. r. iki 2 val. p. p. Patarimai dėl so-
cialinių paslaugų teikiami nemokamai.
Konsultuojame medicininės paramos,
vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių ge-
rovės, pagalbos namų praradimo at-
veju, smurto šeimoje, imigracijos ir ki-
tais klausimais. Norėdami susitarti dėl
konsultacijų skambinkite 630-257-
8788 ir palikite žinutę. Pasaulio lietu-
vių centras, kambarys S–4 (įėjimas prie
sporto salės).

IŠ ARTI IR TOLI...

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

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

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė už visuomeninę veik-
lą ordino „Už nuopelnus Lietuvai" medaliu apdovanojo profesionalų ledo ritu-
lio žaidėją Dainių Zubrų.

D. Zubrus – vienintelis Lietuvos ledo ritulininkas, žaidžiantis stipriausioje
pasaulyje NHL ledo ritulio lygoje. 2008 metais sportininkas Lietuvoje įsteigė
savo vardo labdaros ir paramos fondą, kuris didelį dėmesį skiria vaikų ir jauni-
mo ledo ritulio plėtrai bei šio sporto šakos populiarinimui Lietuvoje.
Sportininkas taip pat įsteigė Nacionalinę vaikų ledo ritulio lygą ir yra jos pre-
zidentas.

„Rūpintis jaunąja Lietuvos karta, jos užimtumu, sveiku gyvenimo būdu –
kiekvieno mūsų pareiga. Aktyvi žinomų žmonių visuomeninė veikla – įkve-
piantis pavyzdys jaunimui, skatinantis atsakomybę ir rūpestį, siekį dirbti
Lietuvai ir jos labui”, – sakė šalies vadovė.

Apdovanojimas D. Zubrui skirtas Valstybės dienos proga, tačiau Liepos 6-
ąją sportininkas jo atsiimti negalėjo.

Prezidentės spaudos tarnyba

Mieli ,,Draugo” 
bičiuliai – skaitytojai ir rėmėjai!
Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.

,,Draugas” kviečia visus į metinį renginį – pietus
Willow brook pokylių salėje. Stalus užsisakyti ir
atskirus bi lietus įsigyti galima ,,Draugo” admi-
nistracijoje. Labai ragintume organizacijas, apie
kurių veiklą ,,Draugas” nuolat rašo, paremti laik-
raštį, užsisakant bent 10 bilietų, t. y. sudarant
visą stalą.

,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

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

gimtadienių ar kitomis progomis, padovanodami jiems laikraštį. 

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

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

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

Dainius Zubrus ir Prez. Dalia Grybauskaitė apsikeitė apdovanojimais.
Dainiaus Labučio nuotr.

Kviečiame į naujai pastatytą, įspūdingą katalikišką 
dvasinį ir kultūrinį centrą Čikagos priemiestyje

Darien Center, 7800 Cass Avenue, Darien, IL
kuriame vyks susitikimas su ypatingu svečiu – kunigu Farrell Pe-
ternal. Kunigas Farrell iš Wyoming jau 20 metų uoliai tarnauja
Lietuvos katalikams, ypač jaunimui. 

Susitikimas vyks penktadienį, rug pjūčio 2 d., 7:30 val. v.  
Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į Rimą Sidrienę:

708-819-0051.

Sportininkui D. Zubrui – 
valstybės apdovanojimas


