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Rankos – gydymo 
instrumentas – 4 psl.

Lietuva –
puiki vieta verslui – 6 psl. 

Viltis yra bundančio žmogaus sapnas – Diogenas

25-mečio proga pasiūta 1000 m ilgio vėliava savo kelionę pradėjo Vilniuje.    D. Labučio nuotr.

„Lietuva, Latvija, estija!”

Rugpjūčio 23 d. pliaupiant lietui centrinėje Čikagos
miesto aikštėje – Daley Plaza įvyko akcija „Embrace
Freedom the Baltic Way”, kurios metu per tūkstantį

lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, amerikiečių susikibo
rankomis už laisvę ir taiką pasaulyje.

Specialiai šiai progai iš Washingtono į Čikagą atvy-
ko senatorius Mark Kirk bei JAV Kongreso narys John
Shimkus. Akcijoje taip pat dalyvavo Lietuvos bei Latvijos
ambasadoriai JAV Žygimantas Pavilionis ir Andris Ra-
zāns.

Kalbėdamas renginio dalyviams J. Shimkus tvirtino:
„Penktasis NATO straipsnis galioja! Amerika visuomet

gins Baltijos šalis nuo bet kokių grėsmių iš Rytų”. Am-
basadorius Ž. Pavilionis pabrėžė šiandieninės situacijos
Ukrainoje svarbą ne tik Europai, bet visam pasauliui:
„Šiandien ukrainiečiai kovoja ne tik už savo, bet ir už
mūsų, Baltijos šalių bei visos Europos, taip pat ir Rusijos
laisvę, tik, deja, ne visi tai supranta. Ukrainiečiai kovo-
ja už tokią Europą, kokia ji turi būti.” LR generalinis kon-
su las Marijus Gudynas pakvietė Baltijos šalių bendruo-
menes visapusiškai padėti ukrainiečių bendruomenei JAV
kovoti už Ukrainos laisvę, kaip kažkada JAV gyvenančios
Baltijos šalių bendruomenės padėjo ją iškovoti savo vals-
tybėms. – 3 psl. 

Vienybės vėliava keliauja po Lietuvą

Gausybe renginių Lie-
tuva minėjo Europoje
ir visame pasaulyje

unikalios akcijos – Baltijos ke-
lio trijose Baltijos šalyse 25-
erių metų sukaktį. ,,Kas buvo
Baltijos kelias? Tai nebuvo
sapnas. O kas jis buvo? Lais-
vė ir džiaugsmas. (...) Laisvės
džiaugsmas dar okupuotoje
šalyje, bet mūsų širdys jau ne-
okupuotos. (...) Ir mūsų tiek
daug, mes laikomės už rankų
– broliai ir seserys. Visai už-
miršom, kad ko nors bijoda-
vom ir atrodo, kad mūsų šir-
džių jungtis eina ne tik iki Ta-
lino, bet per visą pasaulį.
Taip, ji galėtų eiti per pasau-
lį, tą jutome, ir pradėjome
nuo Lietuvos. Ir nereikia gąs-
dintis, laisvieji žmonės, nes
laimina dangus, iš kurio byra
gėlės – štai, kas buvo Baltijos
kelias”, – Katedros aikštėje
kalbėjo Vytautas Landsber-
gis. – 11 psl.



Gerai prisimenu, – kaip tokio
vienintelio įvykio gyvenime ir
net Lietuvos istorijoje (pagal

Gineso rekordų knygą – ir pasaulyje)
neprisiminsi. Su visais trimis vaikais,
kuriems buvo 6-5-3 metukai, ėjome
skersai gatvę Vilniuje, Lazdynų mik-
rorajone, link kino teatro, kur buvo
„surinkimo” punktas – vienas iš dau-
gelio mieste, iš kur autobusai vežė no-
rinčius dalyvauti Baltijos kelyje ir okupantams pa-
sakyti – mes norime būti laisvi. Kieno buvo tie au-
tobusai, nebeprisimenu – ar juos samdė Sąjūdis, ar
juos davė organizacijos (tik, žinoma, ne tuometė ko-
munistų valdžia). Ties mumis sustojo „Žiguliukas”
– sovietų pažiba lengvoji mašinikė, Rusijoje gamin-
ta pagal itališką modelį. Juo važiavo dviese – pu-
samžiai vyras ir moteris. Prasivėrė mašinos durelės
ir važiavusieji mus pakvietė: „Sėskitės, jūs tikriau-
siai į Baltijos kelią”. Mes nespėjome nustebti, iš kur
jie žino, kur mes keliaujame, ir penkiese susigrū-
dome ant užpakalinės sėdynės... 

Išties ta diena buvo kažkokia ypatinga, – mes su-
gebėjome skaityti vienas kito mintis ir mylėjome vie-
nas kitą – kaip broliai. Visos dienos prieš tai ir po to
buvo ypatingos, iki pat 1991 m. rudens, kada pagaliau
puču Maskvoje baigėsi Rusijos agresija. Tada atlei-
dome raumenis ir pradėjome įprastą, bet naują gy-
venimą.

Vienas iš tuometinių Sąjūdžio vadovų Romual-
das Ozolas šiandien sako, kad Baltijos kelio diena
buvo vienintelė tautos pakilimo diena. Jis gal kiek
ir perdeda, bet iš principo taip, tik kyla klausimas –
o kam reikėjo daugiau tų pakilimų ir nusileidimų,
jeigu tauta gyveno normalų, ramų, kuriantį gyve-
nimą? Kūrėme savo naujus gyvenimus ir naują
valstybę – per tuos 25-erius metus nuo Baltijos kelio
1999-aisiais ne tik sukūrėme savo nepriklausomą
valstybę, bet ir ją pripažino pasaulis, užmezgėme dip-
lomatinius santykius su visu pasauliu, įstojome į
NATO ir Europos Sąjungą, štai ruošiamės įsivesti Eu-
ropos valiutą eurą. 

Ir mūsų šeimos vaikai jau suaugo – Daumantas
tapo informacinių technologijų specialistu, Vilniu-
je dirba D. Britanijos firmoje, kuri, – nepatikėsite, –
iš Vilniaus taiso kompiuterius visame pasaulyje. Mat
Lietuvoje yra daug gerų IT specialistų ir jie kainuoja
kur kas mažiau negu Anglijoje. Daumantas dirba su
klientais Jungtinėse Amerikos Valstijose ir telefonu
taiso vienos draudimo kompanijos, pasklidusios po
visą Ameriką, tarnautojų kompiuterius. Jam pa-
skambina interesantas kur nors iš Čikagos ar Cali-
fornijos ir sako: „Neįsijungia (ar neišsijungia) mano
kompiuteris... dingo tekstas” ar pan., – ir jis iš Lie-
tuvos pataria, ką žmogus turi daryti, kad jo kom-
piuteris pradėtų vėl normaliai veikti. Ir nieko, – ima
veikti.

Austėja tapo veterinarijos gydytoja (pasekė se-
nelio pėdomis) ir gydo arklius, turi savo individua-
lią kliniką ir dar studijuoja toliau – rezidentūroje
Kauno sveikatos universitete. Šiomis dienomis ji kaip
tik baigia rašyti rezidentūros baigiamąjį darbą.
Per tuos metus ji ne tik baigė čikagiškio mecenato
dr. Leono Kriaučeliūno remtą ir puoselėtą savo
Alma Mater – Kauno veterinarijos akademiją (dabar
ji sujungta su Medicinos universitetu, o jungtinė
aukštoji mokykla pavadinta Sveikatos universitetu),
bet ir stažavo gerose arklių klinikose Suomijoje, JAV
(Texas ir Kentucky) ir Anglijoje – Anglijos karalie-
nės remiamose arklių klinikose, pas žymiausią pa-
saulyje profesorę arklių šlubavimo srityje. Austėjos
svajonė buvo bent pamatyti šią arklių gydytojų die-
vaitę, o ji turėjo galimybės iš jos mokytis ir gauti au-
tografą. 

Žygimantas, kuriam Baltijos kelyje buvo tik tre-
ji, ką tik baigė japonų kalbos ir tarptautinių santy-

kių su Japonija specialybes Leeds universitete Ang-
lijoje. Šiuo metu namuose (pas mamą ant pečiaus) dar
negali atsimiegoti, nes per ketverius studijų metus,
sako, nė karto žmoniškai neišsimiegojo, mat šalia ja-
ponų kalbos (kuri turi 6 tūkstančius jeroglifų!!!) mo-
kėsi ir kinų kalbos. Studijų metais jis turėjo galimybę
vienerius metus studijuoti Japonijoje ir dar stažuotis
Kinijoje. Dabar jo laukia darbo paieška, tai irgi ne-
lengvas išbandymas, bet mes, tėvai, raminame, kad
darbo bus, nes visai neseniai Lietuvos vyriausybė pa-
sirašė sutartį su Japonijos firma „Hitachi” dėl ato-
minės elektrinės statybos Zarasų rajone, Visagine.
Negi ten darbo lietuviukui, mokančiam japonų kal-
bą ir išmanančiam tarptautinius santykius, neatsi-
ras vietos?!

Taigi štai kiek vandens per tą laiką nutekėjo.
Mūsų šeimai tie laisvės metai buvo labai
reikšmingi (per tą laiką aš ir pati pabuvojau

Amerikoje ir turėjau laimės patalkėti „Draugo” re-
dakcijoje, iš kur išsivežiau neužmirštamus prisi-
minimus; o sovietiniais metais niekur už „geležinės
uždangos” nebuvau išlindusi). Į Baltijos kelią va-
žiavome svetima mašina, aš auginau vaikus be jokios
valstybės paramos, nes buvau laisva žurnalistė (vie-
nos sovietinės damos žodžiais tariant, veltėdė), o vy-
ras mus maitino iš skurdžios jauno mokslininko al-
gos, todėl mūsų vaikai augo labai kukliomis sąly-
gomis. (Beje, dabar vyras važinėja į archeologų su-
va žiavimus visame pasaulyje, o Rusija jo iki šiol į šalį
neįsileidžia, ten jis yra persona non grata; matyt, to-
dėl, kad sovietiniais metais būdamas studentas Bal-
tarusijos lietuviams su žygeivių būreliu slapta ga-
bendavo lietuviškas knygas. Saugumas kartą grupę
sugavo, barė, grasino, o vadovus išmetė iš universi-
teto su „vilko bilietu” – be teisės toliau mokytis. Ka-
dangi kitų griekų prieš Rusiją vyras neturi, galimas
dalykas, kad rusų saugumas jį baudžia už lietuviš-
ką darbą sovietiniais metais, nors privačiai su Ru-
sijos archeologais jis bendrauja, dalijasi mokslo
naujienomis, netgi vadovauja jaunų rusų archeolo-
gų daktarinėms disertacijoms, ir jie atvyksta pas jį
į Lietuvą). 

Viskas aplinkui per tą laiką pasikeitė – užaugo
nauja karta, atsinaujino Lietuvos miestai ir kaimai,
o svarbiausia – lietuviai ėmė šypsotis (tie užsienie-
čiai, kurie sovietiniais laikais lankėsi Lietuvoje, pri-
simena, kad mūsų veidai būdavo kaip mediniai – liūd-
ni ar buki, – nesuprasi) ir išmoko rodyti dantis ne blo-
giau už amerikiečius (nes ir dantys dabar sutvarkyti).
Net užsieniečiai atvyksta gyventi į Lietuvą, nes
čia, sako, ramu, natūrali gamta, žmonės draugiški,
tvarkingi, keliai geri, aukštas informacinių tech-
nologijų lygis. O kad blogesni biurokratai ir daugiau
kyšininkų, – tai juk visur kokių nors problemų
esama. 

Šiandien mes galvojame, kad visa tai, kas gera,
jau buvo, nes atėjo diena X. Politinės padėties, susi-
dariusios aplink Lietuvą, vėl esame verčiami susi-
burti, susitelkti, kaip Baltijos kelyje, nes rusai vėl gra-
sina mus nušluoti nuo žemės paviršiaus. Niekas ne-
sijaučia tikras dėl ateities. Tuomet, kai mes rinko-
mės Baltijos kelyje, sovietinė Rusija tikriausiai iš
nuostabos buvo paralyžiuota ir nesugebėjo drastiš-
kai sureaguoti. Praktiškai nesureagavo ir 1990 m.,
netgi 1991 m., tik keli tankai buvo pasiųsti ar patys

išsiveržė pašaudyti – pagąsdinti tų bjau-
rių, nepaklusnių lietuvių, dėl kurių vie-
nos problemos buvo ir po karo miškuose,
ir lageriuose, o ir visą „socializmo” lai-
kotarpį – tai savo vėliavą iškels, tai nele-
galias knygas išleis, tai į užsienį pabėgs
ir ten velniavą užvirs... 

Praėjo 25 ramūs metai, ir vėl pavojaus
signalai. Bet šiandien mes jau esame ne
vieni, šiandien jau apie mus ir kartu su

mumis apie mūsų problemas galvoja NATO ir Eu-
ropos Sąjunga, netgi Amerika. Nes mes patys esame
NATO ir Europos Sąjunga. Kas ką bekalbėtų ir be-
kritikuotų, kad Lietuva ir visos buvusios okupuotos
ir „socializuotos” valstybės pasaulio didiesiems yra
tarsi šlapias lapas prie užpakalio, bet būkime bied-
ni, bet teisingi – esame ne tokioje padėtyje, kokioje
buvo mūsų partizanai miškuose prieš 60 metų. Jie
tuomet buvo susikūrę legendą ar kažkas jiems buvo
pakišęs mintį, kad ateis Amerika ir mus išvaduos.
Istorikai sako, kad nebuvo tokių Amerikos pažadų
– nei viešų, nei slaptų, tai, matyt, buvo paprasčiau-
sia pavergtųjų iliuzija, kad lengviau būtų išgyventi.
Viltis, kad demokratinis pasaulis mūsų neapleis. Ži-
noma, niekas neatėjo ir neišvadavo. Reikėjo daug de-
šimtmečių laukti Dievo apvaizdos įsikišimo ir pa-
drąsinimo. Ryžomės ir pakilome visa tauta. Oku-
pantą paralyžiavo mūsų vienybė. Kaip Vytautas
Landsbergis sakė Baltijos kelio 25-mečio proga, – mes
buvome nenugalimi.

Vilniaus Katedros aikštėje Baltijos kelio jubi-
liejaus koncerte dainavusi ukrainietė Ruslana, Eu-
rovizijos nugalėtoja prieš keletą metų, prašė – pa-
dėkite mums. Padėti Ukrainai jos kovoje su kaimy-
nine agresyvia Rusija. Ruslanos žodžiai mane nukėlė
į Vilniaus Rotušės aikštę 2002 m., kai Lietuvoje vie-
šėjo Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Geor-
ge W. Bush. Jis, kreipdamasis į sausakimšai toje aikš-
tėje susirinkusius lietuvius, pasakė garsiuosius žo-
džius: „Nuo šiol Lietuvos priešai bus ir Amerikos
priešai!” Per aikštę nuvilnijo audringi plojimai ir
džiaugsmo šauksmai. Vėliau jis, prisimindamas tą
susitikimą, yra prisipažinęs, kad minioje jis pama-
tė verkiančią moterį. Jis sakė, kad ašaros užgniau-
žė gerklę ir jam, jis išsigando, kad negalės pratarti
žodžio... Amerikos prezidentas, manau, gerai nesu-
prato, kodėl ta moteris verkė... Tiesa, tuomet minioje
verkė ne ji viena – ir aikštėje, ir prie televizorių. Ver-
kė visi tie, kurie išgyveno pokario baisumus ir žinojo,
kaip tuos žodžius norėjo išgirsti mūsų tėvai ir se-
neliai ilgo partizaninio išsivaduojamojo karo metais.

Vėl reikia mūsų susitelkimo, kad būtume ne-
nugalimi ir savo pasiryžimu paralyžiuotume ne-
draugus, kurie kėsinasi į mūsų ir mūsų bendra-
minčių laisvę. Šiandien reikia viso pasaulio laisvų
ir demokratiškų žmonių vienybės, kad atlaikytume
banditų armijas, grasinančias pasauliui trečiuoju pa-
sauliniu karu. Banditams negalioja taisyklės, todėl
tik dvasinė energija (gal malda, gal daina) gali iš-
gelbėti ir mus, ir mums artimą pasaulį.

Mums buvo duota 25-eri ramaus gyvenimo me-
tai. Prieškario Lietuva laiko turėjo dar mažiau. Is-
torikai yra paskaičiavę, kad kiekviena lietuvių kar-
ta patiria sunkių laisvės išbandymų, kad kiekvienos
kartos ryškiausi tautos atstovai okupanto būna su-
naikinami. 

Neapleisk mūsų, o Marija! – giedodavo į Sibirą
tremiami lietuviai. Taip giedojo jie Baltijos kelyje,
Sausio 13-ąją ir visus tuos 25-erius metus valstybinių
švenčių dienomis, minint didvyrių mirties metines,
dėkodami Dievui už laisvę ir taiką ir prašydami aukš-
tesnių jėgų užtarimo. Gal laikas vėl giedoti, prašant
sustabdyti bandito ranką, kuri siautėja Ukrainoje?
Kol kas Ukrainoje. 

Mes – vėl Baltijos kelyje?
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Mes – Baltijos kelyje 
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Šia ypatinga proga Čikagoje koncertavo svečias
iš Lietuvos, vienas ryškiausių dainuojančios revo-
liucijos simbolių, grupės „Antis” vadovas Algirdas
Kaušpėdas – kartu su choru ,,Dainava” jis atliko ke-
turias dainas. Taip pat dainavo latvis Armands Bir-
kens, estė Kristi Roosmaa, programoje dalyvavo
„DanceDuo”, „Laumės” ir „Suktinio” šokėjai. Renginį
vedė aktoriai Audrė Budrys-Nakas ir Kęstutis Nakas.

Akcijos dalyviai sulaukė ir staig-
menos – į sceną užlipo Ukrainos dai-
nininkė Sofiya Fedyna, kuri savo
dainomis palaikė Maidano kovotojų
dvasią. Richard M. Daley centro fojė
pristatyta Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus ir partnerių parengta pa-

roda apie Antrojo pasaulinio karo po-
litinius pabėgėlius iš Baltijos kraštų

,,No Home To Go To. The Story of  Baltic Displaced Per-
sons”, liudijanti Molotovo-Ribbentropo pakto pasek-
mes. Tradicinių patiekalų susirinkusiems siūlė res-
toranas „Kunigaikščių užeiga”. 

Svarbiausią renginio akimirką, prisimindami
Baltijos kelią bei skambant legendinei dainai „Bun-
da jau Baltija”, aikštėje gausiai susirinkę žmonės su-
sikibo rankomis, taip pademonstruodami visų laisvę

ir nepriklausomybę branginančių žmonių bei tautų
vienybę.

Akciją rengė LR generalinis konsulatas Čikago-
je, JAV Lietuvių Bendruomenė, Latvijos ir Estijos gar-
bės konsulai bei bendruomenės, Balzeko lietuvių
kultūros muziejus. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvių
Fondas, rėmėjai: JAV Lietuvių Bendruomenė, LR Už-
sienio reikalų ministerija, latvių ir estų bendruo-
menės. Generalinis konsulatas nuoširdžiai dėkoja vi-
siems, prisidėjusiems prie akcijos surengimo ir sėk-
mės, ypač Skaistei Bosas, Audrei Budrys-Nakas, Ri-
mai Gungor, Aušrai Jasaitei-Paulauskas, Ramunei La-
pas, Sonatai Kazimieraitienei, Jonui Kupriui, Vidai
Kuprytei, Dariui Polikaičiui, Loretai Timukienei ir
kitiems. 

LR generalinio konsulato Čikagoje info

„Lietuva, Latvija, estija!”
Atkelta iš 1 psl.

Lietuviai šokėjai išradingai pristatinėjo programos dalyvius

Lietuvos diplomatų ,,frontas” (iš k.): S. Balzekas, Jr.,  Ž. Pavilionis,
M. Gudynas ir  J. Prunskis

Nepabūgę šlapių kėdžių ir balų po kojomis – akcijos dalyviai

Kaip ir tada, susikibome už rankų – tik dabar jau laisvi!

Istorinė premjera: D. Polikaičio vadovaujama ,,Dainava” su Algirdu Kaušpėdu! Jono Kuprio nuotraukos

Estė Kristi Roosmaa

Latvis Armands Birkens
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LINA VAITIEKŪNAITĖ

Garsus New Yorko kineziterapeutas, Lietuvoje
gimęs Samuelis Tacas (Samuel Tatz), savo ži-
niomis ir gebėjimais yra padėjęs ne vienai pa-

saulio garsenybei – kompozitoriui Andrew Lloyd Web-
ber, legendiniams smuikininkams lordui Yehudi Me-
nuhin ir Isaac Stern, pasaulinio lygio violončelininkui
Mstislavui Rostropovičiui, beisbolo žvaigždei Moo-
kie Wilson, aktoriams F. Murray Abraham, Elizabeth
Berkley, Elaine May ir daugybei kitų. Unikalaus gy-
dymo metodo – kūno derinimo specialistas savo dar-
be rankomis taiko tai, ką randa geriausia natūralio-
je Vakarų bei Rytų medicinoje ir, žinoma, remiasi gim-
tinėje įgytomis žiniomis iš savo mokytojų – gydo-
mosios kūno kultūros specialisto Karolio Dineikos bei
gydytojos Filomenos Taunytės.

Darbo patirtį įgijo 3 žemynuose

Samuelis Tacas – pedagogikos mokslų daktaras,
Kaune baigęs Kūno kultūros institutą ir įgijęs gy-
domosios fizkultūros specialybę. Baigęs studijas
jis mokėsi Druskininkuose, pas K. Dineiką – ten sė-
mėsi masažo ir kvėpavimo paslapčių. „Profesorius
vienintelis pasaulyje aprašė, kaip masažu turi būti
gydoma hipertonija (aukštas kraujo spaudimas)
arba bronchinė astma”, – pasakoja S. Tacas, kuris
perėmė savo mokytojo atrastą gydymo techniką ir
džiaugiasi, kad šiandien Druskininkuose taip pat yra
jo mokinių, besiremiančių šiais profesoriaus meto-
dais.

Po studijų Lietuvoje gydytojas kurį laiką mokėsi
Maskvoje, studijavo magnetinę ir elektroterapiją,
akupunktūrą. Jo tyrimai leido jam dirbti su Sovie-
tų Sąjungos olimpine komanda 1970-aisiais, kai įgi-
jo žinias, kaip reikia gydyti sportininkų traumas.
Anksčiau krepšininku norėjusiam tapti Samueliui
pasirinkta specialybė ėmė patikti, nes parodė, kad
jis gali būti naudingas sportininkams ir pats juo ne-
būdamas. „Tuo laikotarpiu jau buvo užmegzta mūsų
draugystė su Pekinu, todėl nekeista, kad į Sovietų Są-
jungą anksčiau nei į kitas šalis atkeliavo ir Rytų me-
dicina. O Amerikoje ji atsirado tik prieš dešimt metų
– akupunktūra ir kiti gydymo metodai tik tuomet
buvo pripažinti oficialios medicinos priemonėmis”,
– prisimena Samuelis Tacas.

1973 m. studijas jau tęsė Izraelyje – toliau mokėsi
Rytų medicinos paslapčių ir studijavo fizioterapiją.

Po dešimtmečio jis persikėlė į Jungtines Ame-
rikos Valstijas ir čia įgijo fizinės medicinos gydytojo
kvalifikaciją. New Yorke gyvena bei dirba iki šiol –

Jo rankos – pagrindinis žmogaus gydymo instrumentas
Samuelio Taco „Kūno derinimo” studija veikia
centriniame Manhattane, į kurią dažniausiai ateina
žmonės, besiskundžiantys skausmais, pradedant
nuo kojos piršto ir baigiant pečių, nugaros ir galvos
skausmais.

Žmogaus kūną jis derina kaip 
muzikantas muzikos instrumentą

Pasak kineziterapeuto, skausmais žmonės jau
skundžiasi būdami 12 metų amžiaus. Taip pat ir mu-
zikantai, kurie groja po 4–5 valandas per dieną, arba
šokėjai, kurie, galima sakyti, savo kūną „prievar-
tauja” nuo ankstyvo amžiaus, jau turi problemų ir
prašo pagalbos. „Visi, kurie nori atsikratyti tų
skausmų, visų pirma turi suprasti, kad išgerta tab-
letė problemą išspręs tik trumpam laikotarpiui, – pa-
brėžia gydytojas. – Jie turi dalyvauti pačiame gydy -
me – tai reiškia, kad gydytojas ir ligonis turi būti są-
jungininkai kovojant su liga ir turi kartu ieškoti
skausmo priežasties – kodėl ta problema atsirado. To-
dėl, norint ją surasti, reikia praleisti daugiau laiko
su tuo ligoniu, reikia turėti kantrybės ir, žinoma, pa-

tirties. Bet svarbiausia – reikia ne tiek pacientą iš-
klausinėti, kiek jį apčiupinėti. Tai reiškia, kad su ran-
komis galima išsiaiškinti, kokia problema yra, ir tuo
pačiu rankomis ją gydyti.”

Todėl Samuelis Tacas savo darbą vadina „kūno
derinimu” – kaip muzikantas suderina muzikos
instrumentą, kol jis gerai dera grojant muziką, jis tą
patį daro ir su žmogaus kūnu.

Visų pirma S. Tacas stebi savo pacientą. Tuomet
fiziškai liesdamas jį judina. Nors klientas pasakoja
savo istoriją, jis klauso, ką sako žmogaus kūnas. Gy-
dytojas paaiškina, kad naudojant, pavyzdžiui, ma-
nualinę terapiją, bet kokią kūno dalį galima paim-
ti į rankas (net ir kepenis, jau nekalbant apie rau-
menis ir kaulus) ir daryti specialius judesius, ku-
riems tinkamai atlikti reikia laiko. „Bet tai galima
išmokti – taip pat, kaip galima išmokti groti forte-
pijonu ar smuiku, – priduria jis. – Tačiau kaip gro-
ti, čia jau kitas reikalas. Visi gali išmokti daryti pra-
timus – uždėti rankas ir bandyti gydyti, bet kaip – yra
kita tema, kaip ir geriau groti fortepijonu ar smui-
ku. Mes žinome, kad yra daug grojančių muzikan-
tų, bet mes ne visų jų norime klausytis, nes patinka

Ant S. Taco kabineto sienų kabo pacientų – pasaulio garsenybių nuotraukos su padėkos žodžiais (nuotraukoje – S. Ta-
cas su smuikininke Hanna Lachert) Nuotraukos iš asmeninio S. Taco albumo

S. Taco „Kūno derinimo” studija jau tris dešimtmečius veikia New Yorke; joje kineziterapeutas yra padė-
jęs ne vienai muzikos, kino ir sporto garsenybei

Prieš 10 metų S. Tacas kartu su muzikantu V. Majorovu lietuvių, ang-
lų ir rusų kalbomis išleido knygą „Muzikanto rankos”
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tik gerai grojančių muzikantų atlie-
kama muzika.”

Kaip gydymo priemonė naudojami 
M. K. Čiurlionio kvartetai

Muzikos klausosi ir Samuelio Taco
studijos lankytojai. Kineziterapeutas
pasakoja, kad ji taip pat yra viena iš gy-
dymo priemonių: „Suprantama, pas
mane skamba klasikinė muzika – visi
M. K. Čiurlionio kvartetai ir fortepi-
joninė muzika labai tinka mano pro-
cedūroms. Taip pat yra J. S. Bacho, W.
A. Mozarto rami klasikinė muzika,
naudojami malonūs F. Schuberto kvar-
tetai. Klausomės R. Katiliaus įrašų ir
populiaresnės muzikos”.

New Yorką pristato kaip
pasaulio sostinę

S. Taco „Kūno derinimo” studija
veikia centriniame Manhattane, to-
dėl gydytojas džiaugiasi, kad pro jos
langus galima matyti sodą – kas New
Yorke, pasak jo, tikrai yra malonus da-
lykas: „Kai kurie ligoniai net sako – aš
ateinu, atsisėdu, pažiūriu į sodelį ir jau
jaučiuosi geriau, – tai man yra malo-
nu.”

Kalbėdamas apie New Yorką jis pa-
brėžia, kad šis miestas labiausiai ski-
riasi nuo kitų miestų, nes jame yra
daug geros ir blogos įtampos vienu
metu. „Ką reiškia ‘geros įtampos’?
Tuomet tu net nebežinai, į kokį kon-
certą ar vakarėlį eiti. Tačiau kartu čia
– New Yorke – vyksta tiek daug įvairių
dalykų, kurie sukelia ir pakankamai
daug įtampos bei streso. New Yorke, ga-
lima sakyti, kaip mažoje saloje, tiek
daug įvykių vyksta vienu metu, todėl
žmonės dažnai į darbą išeina 6 val. ryto
ir į namus grįžta tik 9–10 val. vakaro.
Reiškia, darbo valandos, o kartu ir
įtam pa, čia yra daug didesnė.”

„Iš tikrųjų, gal ir teisybė yra, kai
sakoma, kad New Yorkas yra pasaulio
sostinė. Nepabuvęs ir nepagyvenęs ja -
me bent porą metų, negali pasakyti,
kad tu gyvenai XXI amžiaus pradžioje.
O priežasčių tokiam posakiui yra labai
daug – pradedant nuo žmonių ir bai-
giant kultūriniu gyvenimu”, – api-
bend rina garsus New Yorko kinezite-
rapeutas, į kurį kreipiasi ne viena šio
miesto ir pasaulio garsenybė.

Gydytojas neturi būti draugas

Lietuvoje gimusio ir gyvenusio
fizinės terapijos specialisto Samuelio
Taco „Kūno harmonizavimo” studiją
lanko daug žmonių, tarp jų – ir Ame-
rikos muzikos, kino bei sporto garse-
nybės. Ne viena JAV laikraščių ant-
raštė pasakoja apie garsųjį įžymybių
gydytoją. Tačiau kineziterapeutas, kal-
bėdamas apie pacientus, iš karto at-

sako, kad jis nesistengia „šokti” pagal
jų norus.

„Dar nieko nereiškia, jeigu dirbi
su ‘žvaigždėmis’. Tarp kitko, turbūt
visi žino, kad New Yorke gyvena di-
džiausias skaičius milijonierių, mili-
jardierių ir, tikriausiai, ‘žvaigždžių’.
Aišku, visi nori gydyti juos savo kabi-
nete, todėl kad jie yra turtuoliai. Tada
daroma viskas, kad jie pasiliktų. Kai su
žmogumi gražiai kalbama ir gražiai el-
giamasi, jis tuo ir tiki. Tačiau bet ko-
kioje profesijoje tie žmonės, kurie tik-
rai yra geri specialistai, nebūtinai
turi būti ir ne visada yra simpatiški, –
aiškina S. Tacas. – Pavyzdžiui, man ne-
reikia simpatiško staliaus – man rei-
kia, kad stalius pagamintų gerą stalą.
Aš noriu gero specialisto, kurio visos
mintys būtų, kaip padėti išspręsti
mano esamą problemą, o ne kaip su
manimi susidraugauti. Todėl ir gydy-
tojas šiuo atveju neturi būti draugas.
Nesvarbu, ar tu esi įžymybė, ar di-
džiausias turtuolis – jis turi tik tave gy-
dyti.”

Tikri draugai ir mokytojai
– Lietuvoje

Nors pastaruosius 30 metų Sa-
muelis Tacas gyvena ir dirba JAV, tik-
ri draugystės ryšiai, pasak jo, yra išlikę
su Lietuvoje gyvenančiais draugais.
„Kartą ar du kartu per metus važiuo-
ju į Lietuvą poilsiauti, bet svarbiausia
– susitikti su vaikystės ir jaunystės
draugais, kurie visuomet išliks drau-
gais. Taigi, mano ryšys su Lietuva
yra pastovus”, – sako New Yorko gy-
dytojas ir priduria, kad galvodamas
apie poeziją jis iškart pradeda dekla-
muoti ‘jau saulelė vėl atkopdama bu-
dino svietą...’ (K. Donelaičio poema –
red.). – Aš su tėvais kalbėjau lietuviš-
kai ir su visais savo mokytojais ben-
dravau lietuviškai. Todėl galiu pasa-
kyti, kad draugauju ir bendrauju su ki-
tais lietuviais ir net ne lietuviais, kal-
bančiais lietuviškai.”

„Be to, kiekvieną dieną darbe aš
turiu malonumo kalbėti lietuviškai,
nes su manimi jau 15 metų dirba lie-
tuviai gydytojai Robertas Glemža ir
Viktoras Jaromenka. Todėl lietuvių
kalbos, o kartu ir Lietuvos nepamirš-
tu”, – garantuoja S. Tacas, netrukus vėl
žadantis aplankyti Lietuvą.

Tik šį kartą kelionės į gimtinę
tikslą bus išskirtinis – rugsėjo mėne-
sį Samuelis Tacas kartu su bendraau-
tore žurnaliste Inga Liutkevičiene pri-
statys naujai išleistą knygą „Kūno de-
rinimas: malonus gyvenimas be vais-
tų”, kurioje bus pateikti geri ir paprasti
gydytojos Filomenos Taunytės moki-
nio patarimai – kitoks ir visuomenei
dar neįprastas daktaro S. Taco požiū-
ris į sveikatą.

Padėka už Lietuvos vardo garsinimą
Ameriką perbėgusiam lietuviui Aidui Ardzijauskui New Yorke įteikta
ambasadorės, Lietuvos nuolatinės atstovės Jungtinėse Tautose Rai-
mondos Murmokaitės  padėka

LAURA ŽILIAJEVAITĖ

2014 m. rugpjūčio 21 d. daugiau nei 5 000 km įveikęs Vilniaus ap-
skrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesys Aidas Ar-
dzi jauskas atbėgo į  New Yorką. Nuo Vakarų iki Rytų pakrantės bė-
gusį lietuvį Centriniame Parke pasitiko Lietuvos nuolatinės misi-
jos prie Jungtinių Tautų ministrė patarėja, misijos vadovės pava-
duotoja Nida Jakubonė, Lietuvos generalinio konsulato New Yorke
laikinoji patikėtinė Laura Žiliajevaitė, Šiaurės Amerikos lietuvių
fizinio auklėjimo sporto sąjungos (ŠALFASS) valdybos pirminin-
kas Laurynas Misevičius, JAV Lietuvių Bendruomenės krašto val-
dybos vicepirmininkas sporto reikalams Tomas Mitrulevičius ir
ŠALFASS rytų apygardos pirmininkas Deivis Pavasaris.

A. Ardzijauskui buvo įteikta ambasadorės R. Murmokaitės pa-
dėka.  ,,Šiemet minint 25-ąsias Baltijos kelio metines ši graži inicia -
ty va buvo dar viena galimybė priminti pasauliui apie Lietuvos
vals tybę. Dėkojame už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje ir Lie-
tuvių Tautos vienybės puoselėjimą”, – sakoma laiške.

ŠALFASS valdybos pirmininkas L. Misevičius įteikė A. Ard-
zijauskui dailiai išgraviruotą trofėjinę statulėlę ir  ŠALFASS me-
da  lius ir padėkojo už jo įdirbį garsinant Lietuvos vardą. T. Mitru-
levičius taip pat įteikė bėgikui padėką.

A. Ardzijauskas – pirmasis lietuvis, perbėgęs JAV. Bėgimas
pra sidėjo birželio 19 d Los Angeles, užbaigtas rugpjūčio 21 d. New
Yorke. Aido maršrutas kirto 11 JAV valstijų ir iki Čikagos ėjo pa-
lei ,,Route 66”.

Tokios lenktynės nuo 1928 metų vyko devynis kartus, o 1980-ai-
siais amerikietis Frank Giannino jaunesnysis pasiekė Guinnesso
rekordą, perbėgęs JAV per 46 dienas, 8 valandas ir 36 minutes.

Sutikimo dalyviai Central Parke, New Yorke                       Rūtos Jazukevičiūtės nuotr.

Bėgikas Aidas Ardzijauskas (antras iš d.) su pagalbininku Martinu Romanovski (pir-
mas iš k.) šalia savo Ameriką pervažiavusio automobilio su Rytų pakrantės lietuviais
Edison, NJ                                                                                             Artiomo Yarzutkino nuotr.
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Lietuvių kilmės verslininkė C. Pasky:

„Lietuva yra puiki vieta dirbti ir gyventi”

ALGIS VAŠKEVIČIUS 

Lietuvoje vėl lankėsi Cynthia Pasky – lietuvių kilmės
JAV verslininkė, JAV personalo paieškos bendrovės
„Strategic Staffing Solutions” įkūrėja ir vadovė. Itin
sėkmingą karjerą Amerikoje padariusi moteris šian-
dien yra Lietuvos investicijų patarėjų komisijos narė,
Detroito „Downtown Partnership” valdybos pirmi-
ninkė, Pietryčių Michigano bendruomenės fondo, Det-
roito meno instituto, Detroito „Riverfront” konserva -
torijos, Detroito „Youth Foundation” valdybų narė. 

C. Pasky yra pripažinta viena įtakingiausių mo-
terų Detroite ir moterų verslininkių Šiaurės
Amerikoje, jos vardas įrašytas į Michigano

moterų šlovės alėją, ji buvo pripažinta Michigano
valstijos metų žmogumi. Jos 1990 metais įkurta
bendrovė dabar turi 31 padalinius, iš jų 24 – JAV ir
7 – Europoje (Didžiojoje Britanijoje, Škotijoje, Lat-
vijoje, Lietuvoje). „Strategic Staffing Solutions” už-
ima 17 vietą tarp visų įdarbinimo bendrovių JAV.
Kompanijos metinė apyvarta siekia 238 milijonus do-
lerių, joje iš viso dirba apie 2 300 darbuotojų.

Cynthia seneliai, ieškodami geresnio gyvenimo,
iš Kauno į Bostoną atsikraustė 1911 metais, čia
sunkiai dirbo, senelis meistravo įvairius įrankius.
Cynthia tėvas buvo buhalteris. Ji prisimena, kad tė-
vai lietuviškai jau nekalbėjo, nors seneliai kalbėjo
tik gimtąja lietuvių kalba. Kai 1994 metais ji su vyru
pirmąkart apsilankė Lietuvoje, buvo ir Kaune, tačiau
kur šiame mieste gyveno jo seneliai, moteris nežino.

„Kai palyginu Lietuvą, kurią pamačiau tada,
prieš dvidešimt metų su ta, kokia ji yra dabar, pa-
sikeitimai į gerąją pusę yra didžiuliai. Gal jūs, nuo-
lat čia gyvendami, to nepastebite, tačiau aš, kiek-
vienąkart atvažiavusi, vis matau ką nors naujo ir įdo-
maus. Čia ypatingi žmonės, labai darbštūs, sumanūs,
nuostabus, motyvuotas ir atkakliai tikslo siekiantis
jaunimas, kuriuo negali nesižavėti”, – šypsodama-
si sakė verslininkė.

C. Pasky nuomone, Lietuva taptų dar labiau pa-
traukli užsienio investuotojams, jei ryžtingiau keis-
tų Darbo kodeksą. Dabar užsieniečius atbaido sun-

kios darbuotojų atleidi-
mo procedūros, taip pat
tai, kad jie galėtų dirbti
daugiau viršvalandžių
ir atsirastų daugiau
lankstumo pasirašant
terminuotąsias darbo
sutartis. 

Praėjusiais metais
Latvijoje savo padalinį
atidariusios kompanijos
vadovės nuomone, Lat-
vijoje yra gerokai pa-
prasčiau su darbuoto-
jais sudaryti laikinąsias
sutartis, ten labiau ir
greičiau atsižvelgiama
į rinkos poreikius, pa-
prasčiau įvertinama, ko-
kių darbuotojų reikia.
Tačiau Lietuva turi savo
privalumų – lietuviai
lenkia latvius kvalifika-
cija, savo sugebėjimu
bendrauti, mokėjimu
prisitaikyti prie užsie-
nio kompanijų poreikių,
be to, čia paprasčiau pra-
dėti verslą. Bendrovės
padalinyje Vilniuje dir-
ba devyni žmonės, jis
dar plėsis.

Šiemet sausio mė-
nesį Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė įtei-
kė prizus „Globalios Lie-
tuvos apdovanojimų”

nugalėtojams. Apdovanoji-
mams buvo pristatyti 43 as-

menys iš 13 pasaulio šalių, Lietuvą garsinantys
kultūros, sporto, mokslo ir verslo srityse. „Globalios
Lietuvos apdovanojimai” įteikti už eksporto skati-
nimą, tarptautinių naujovių diegimą, jaunimo ly-
derystės skatinimą, investicijų pritraukimą, patir-
ties sklaidą ir Lietuvos vardo garsinimą visame pa-
saulyje. Speciali nominacija
įsteigta Lietuvos draugams.

„Jūsų darbai kuria verž-
lios, modernios ir stiprios Lie-
tuvos įvaizdį, įkvepia mus tikėti
savo  šalimi  ir stengtis  dėl  jos
atei ties. Esate puikus pavyz-
dys, kiek daug galima pasiekti,
jeigu turi tikslą, tiki savo jėgo-
mis ir stengiesi savo valstybės
vardan”, – tada sakė Lietuvos
prezidentė.

Antrus metus vykstan-
čiuose „Globalios Lietuvos ap-
dovanojimuose” šiemet įteikti
devyni apdovanojimai. Tarp nu-
galėtojų buvo ir C. Pasky, kuri
specialiai atskrido iš Detroito.

„Man šis apdovanojimas
yra labai svarbus, nes įvertintas
mūsų 15 metų darbas Lietuvoje.
Esame paskaičiavę, kad per tą
laiką užsienio bendrovių pada-
liniuose Lietuvoje tiesiogiai ir
netiesiogiai įdarbinome apie 5
tūkstančius lietuvių”, – „Drau-
gui” sakė C. Pasky. 

Ji džiaugiasi, kad naujo-
mis darbo galimybėmis tokių
garsių kompanijų kaip „Barc-
lays”, „Western Union” ir kitų
padaliniuose Lietuvoje pavyko
sudominti ir į gimtinę paska-
tinti sugrįžti nemažą būrį į įvai-
rias šalis emigravusių lietuvių.
Moteris įsitikinusi, kad Lietuva
yra puiki vieta dirbti ir gyven-
ti, tik mes patys to kartais ne-

suprantame ir nevertiname. 
Jos nuomone, nereikėtų itin riboti aukštos kva-

lifikacijos ir trūkstamų specialybių gabių žmonių iš
Ukrainos ar Baltarusijos atvykimo į Lietuvą dirbti.
Talentai iš kitų šalių papildys trūkstamų specialis-
tų skaičių ir tikrai jie neatims darbo vietų iš lietu-
vių, kaip tik padės sukurti daugiau. Leidimo dirbti
nereikėtų išduoti užsieniečiams, norintiems dirbti
žemos kvalifikacijos darbus ar paslaugų sektoriuje.
Ukrainoje, Baltarusijoje yra daug informacinių
technologijų, medicinos specialistų – šių darbuoto-
jų šiandien trūksta Lietuvoje.

„Lietuvoje yra išties daug talentingų žmonių,
puikaus jaunimo. Kai čia ieškojome žmonių ‘Barc-
lays’ ar ‘Western Union’, vieni darbai buvo tinkami
universitetus baigusiems asmenims, kitais atvejais
reikėjo rasti žmonių, kurie norėtų grįžti į Lietuvą,
o dar kitais – žmonės dirbo ne tuose sektoriuose, ku-
riuose norėtų.

Mes sugrąžinome lietuvių iš Amerikos, Didžio-
sios Britanijos, Skandinavijos šalių, Olandijos, Lat-
vijos, JAV. Esu įsitikinusi, kad palyginus padėtį
prieš keliolika metų, šiandien tikrai yra daugiau prie-
žasčių, dėl kurių verta grįžti į Lietuvą”, – įsitikinu-
si bendrovės vadovė.

Kompanija didelį dėmesį skiria bendruomenei,
kurioje dirba. C. Pasky nuomone, jei tu kuri verslą
ir uždirbi pinigus, dalį jų turi atiduoti tai bendruo-
menei, kurioje esi. Todėl per pastaruosius devyne-
rius metus labdarai „Strategic Staffing Solutions”
skyrė 7 milijonus dolerių, vien praėjusiais metais –
apie milijoną dolerių. Šios kompanijos dėka Detroito
jaunimo choras „Mosaic” galėjo dalyvauti Latvijo-
je vykusiose pasaulio chorų žaidynėse ir ten laimė-
ti pirmąsias vietas. 

„Tokie žmonės kaip A. Carnegie ar J. Rockefel-
ler uždirbdavo daug pinigų ir jais dalindavosi – man
jie yra pavyzdys, kad bendruomenei, kurioje dirbi,
reikia atiduoti dalį savo pelno”, – įsitikinusi Cynthia. 

Ji prisipažino Lietuvoje neretai girdinti vietos
verslininkų kalbas, kad tokiu būdu nuviliojami ge-
riausi specialistai, tačiau, C. Pasky nuomone, čia kaip
ir visur turi būti konkurencija, ir darbuotojams būna
svarbu ne tik geras atlyginimas, bet ir darbo sąlygos,
aplinka, darbo kultūra. 

C. Pasky žavisi Lietuvos jaunimo sugebėjimais. A. Vaškevičiaus nuotr.

Apdovanojimas C. Pasky iš Lietuvos prezidentės D. Grybauskaitės rankų. 
Prezidentūros nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

Vilnius (BNS) – Įgyvendindama
Europos Sąjungos reikalavimus, Lie-
tuva planuoja įsigyti iki šimto pirštų
antspaudų skenerių, skirtų konsuli-
nėms įstaigoms.

Nurodoma, kad skeneriai bus nau-
dojami Lietuvos konsulinėse įstaigose
gaminant vizas. Reikalavimas ske-
nuoti pirštų antspaudus gaminant vi-
zas Lietuvos diplomatinėse atstovy-

bėse pradėtas taikyti 2013-ųjų vasarą
modernizavus vizų sistemą ir pradėjus
vykdyti laipsnišką prisijungimą prie
ES Centrinės vizų sistemos.

Migracijos departamentas nuro-
do, kad prašymą išduoti vizą pateikusių
užsieniečių pirštų atspaudai šiuo metu
imami Lietuvos atstovybėse Egipte, Iz-
 raelyje, Didžiojoje Britanijoje ir Šiaurės
Airijoje, Kazachstane, JAV, Kanadoje.

B.Obama pažadėjo Ukrainai draugystę ir paramą

Kijevas (BNS) – JAV prezidentas
Barack Obama pasveikino Ukrainos
žmones ir Prezidentą Petro Porošenką
su 23-iosiomis Ukrainos nepriklauso-
mybės metinėmis.

JAV prezidentas pažymėjo, kad
praėję vieneri metai Ukrainai buvo ir
teikiantys vilčių, ir ne tokie paprasti.
„Bet ir geriausiais laikais, ir pačiais
sunkiausiais momentais žmonės Uk-
rainoje turi žinoti, kad Jungtinės Vals-
tijos yra partneris ir draugas. Mes
ryžtingai palaikome Ukrainos suve-
renitetą ir teritorinį vientisumą, mes

ryžtingai palaikome Ukrainos teisę
rinktis savo ateitį”, – sakoma sveiki-
nime.

„Ryšium su tuo man buvo malonu
matyti, kaip jūsų vyriausybė pasirašė
Asociacijos sutartį su Europos Sąjun-
ga. Šis įvykis tapo reikšmingu žingsniu
siekiant sukurti demokratiškesnę, la-
biau klestinčią ir teisingesnę Ukrai-
ną”, – pridūrė JAV prezidentas.

B. Obama taip pat pabrėžė, kad
JAV brangina savo draugystę su Uk-
rainos liaudimi ir tikisi tolesnio ben-
dradarbiavimo.

Islandija paskelbė pavojų dėl ugnikalnių

Reikjavikas (BNS) – Islandija pa-
skelbė aukščiausio laipsnio pavojų dėl
didžiausios šalyje ugnikalnių siste-
mos ir uždraudė visus skrydžius tame
rajone, nes ekspertai mano, kad tikė-
tinas jo išsiveržimas.

Didelis sprogimas Bardarbunga
ugnikalnyje gali signalizuoti pasauli-
nio kelionių chaosą, panašų kaip prieš
ketverius metus sukėlė iš kito Islan-
dijos ugnikalnio išmestas ir virš Eu-
ropos pasklidęs didžiulis pelenų de-
besis, pasikartojimą.

Pareigūnai aiškino nusprendę ne-
evakuoti gyventojų, bet perspėjo juos,
kad būtų budrūs, visą laiką įsijungę
mobiliuosius telefonus.

Pirmadienį Islandijoje aviacijai
buvo paskelbtas oranžinio lygio pavo-

jus, kai suaktyvėjo Bardarbungos veik-
la, kuri buvo stipriausia nuo 1996 metų
– užregistruotas 4,5 balo stiprumo že-
mės drebėjimas.

J. Foley nužudymas yra ,,visiška išdavystė”
Londonas („Draugo” info) – Di-

džiosios Britanijos užsienio reikalų
sekretorius Philip Hammond pareiškė,
kad JAV žurnalisto James Foley nu-
žudymas, kurį įvykdė su anglišku ak-
centu kalbantis vyras, yra „visiška
mūsų šalies išdavystė”.

Tokie Ph. Hammond komentarai
pasirodė Londone didėjant susirūpi-
nimui, kad žmonės su britiškais pasais,
kurie vyksta kovoti Irake ir Sirijoje,
gali grįžti ir vykdyti atakas Jungtinės
Karalystės teritorijoje.

Džihadistų grupuotė „Islamo vals-
tybė” (IS) rugpjūčio 19 d. internete
paskelbė J. Foley nužudymo vaizdo
įrašą.

Jame matyti, kaip kaukėtas kovo-
tojas, kalbantis su londonietišku ak-
centu, įvykdo egzekuciją tam žurna-
listui, kuris buvo dingęs nuo pat jo pa-
grobimo Sirijoje 2012 metais.

Pranešama, kad žvalgybos tarny-
bos MI5 ir MI6 atpažino J. Foley nu-
žudymu įtariamą kovotoją. 

Britų žiniasklaida skelbia, kad
pagrindinis įtariamasis JAV žurna-
listo James Foley nužudymo byloje
yra 24 metų repo atlikėjas Abdel-Majed
Abdel Bary, dar žinomas „L Jinny” ir
lyriškojo džino slapyvardžiais. Pasta-
ruoju metu jis prisijungė prie IS ko-
votojų ir socialiniuose tinkluose pa-
skelbė nuotrauką su nupjauta galva
rankose. Iš Egipto kilęs jo tėvas Adel
Abdul Bary 2012 m., pateikus kaltini-
mus terorizmu, buvo perduotas JAV
kaip įtariamasis Osama Bin Laden
parankinis, prisidėjęs prie dviejų JAV
ambasadų Afrikoje susprogdinimų
1998 m.Oficialiai įtariamojo tapaty-
bės Didžiosios Britanijos pareigūnai
kol kas nepatvirtina.

Pabrėžta JAV paramos svarba
Lietuva pasmerkė Rusijos sprendimą

New Yorkas (urm.lt) – Jungtinių
Tautų Saugumo Tarybos konsultaci-
jose New Yorke Lietuvos nuolatinė at-
stovė JT ambasadorė Raimonda Mur-
mokaitė pasmerkė Rusijos vienašalį
sprendimą be Ukrainos pritarimo įvež-
ti humanitarinį krovinį į Ukrainos
teritoriją.

„Vienašalis Rusijos sprendimas
įvežti humanitarinį krovinį į Ukrainos
teritoriją be jos sutikimo ir be Tarp-
tautinio Raudonojo Kryžiaus komite-
to (TRKK) palydos yra akivaizdus tarp-
tautinės teisės pažeidimas. Tokie Ru-
sijos veiksmai prieštarauja anksčiau
pasiektiems susitarimams tarp Rusi-
jos, Ukrainos ir TRKK”, – sakė Lietu-
vos nuolatinė atstovė.

R. Murmokaitė pabrėžė, kad hu-

manitarinė pagalba turi būti teikiama
pagal galiojančias tarptautinės hu-
manitarinės teisės nuostatas ir prin-
cipus, humanitarine pagalba negalima
manipuliuoti siekiant politinių ar ka-
rinių tikslų. Lietuvos atstovė taip pat
išsakė susirūpinimą dėl besitęsiančio
Rusijos ginkluotės tiekimo separatis-
tams ir užsienio kovotojų srauto į
Rytų Ukrainą.    

JT Saugumo Tarybos konsultaci-
jos surengtos Lietuvos iniciatyva, rea-
guojant į paskutinius Rusijos veiksmus
Ukrainoje. Posėdžio metu Saugumo
Tarybos narės išreiškė stiprų susirū-
pinimą vienašaliu Rusijos sprendimu
įvežti humanitarinę pagalbą į Ukrai-
nos teritoriją be jos sutikimo ir TRKK
palydos. 

Vilnius (urm.lt) – Užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius Vilniuje
susitiko su JAV Kongreso narių dele-
gacija, su kuria aptarė saugumo si-
tuaciją regione Rusijos prieš Ukrainą
vykdomos agresijos akivaizdoje.

Iš respublikonų ir demokratų par-
tijų narių sudarytai JAV Kongreso At-
stovų rūmų delegacijai vadovavo Ste-
ve Chabot. Kartu su juo delegacijoje
buvo Lloyd Doggett ir Luke Messer. Jie
atstovauja svarbiems Atstovų rūmų
Užsienio reikalų ir Biudžeto komite-
tams.

L. Linkevičius su JAV politikais
aptarė būtinybę stiprinti NATO rytinių
sienų saugumą ir išreiškė viltį, kad ru-
denį JAV Kongresas galutinai priims
teigiamą sprendimą dėl JAV prezi-
dento Barack Obama iškeltos „Euro-
pinės saugumo užtikrinimo iniciaty-

vos”, pagal kurią numatoma skirti iki
1 mlrd. JAV dolerių priemonėms, stip-
rinančioms NATO sąjungininkų Vi-
durio Europoje ir partnerių Rytų Eu-
ropoje saugumą. 

Ministras su JAV pareigūnais ap-
tarė artėjantį NATO valstybių vadovų
susitikimą bei Lietuvoje vykdomus
energetinius projektus. L. Linkevi-
čius išreiškė viltį, kad ateityje dujas
Lietuvoje baigiamam statyti suskys-
tintų gamtinių dujų terminalui galės
tiekti ir JAV kompanijos. Ministras pri-
minė Lietuvos gamintojų interesą eks-
portuoti mėsos produkciją į JAV rinką
ir prašė pagreitinti tai įgalinančių
sprendimų priėmimą. L. Linkevičius
taip pat prašė paramos artėjančioms
deryboms dėl Lietuvos įstojimo į Eko-
nominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizaciją (EBPO).

Po mirties apdovanotas ,,Diplomatijos žvaigžde”

Vilnius (ELTA) – Užsienio reikalų
ministerijos garbės ženklu ,,Lietuvos
diplomatijos žvaigždė” po mirties ap-
dovanotas Lietuvos garbės konsulas
Luhanske Mykola Zelenecas. Apdova-
nojimas skirtas už Lietuvos ir Ukrainos
dvišalių santykių puoselėjimą, aktyvų
darbą stiprinant dvišalį bendradar-
biavimą.

Ukrainos verslininkas M. Zelene-
cas Lietuvos garbės konsulu paskirtas
2014 m. birželio mėnesį. Jis aktyviai

bendradarbiavo su Lietuvos ambasada
Ukrainoje, rėmė dvišalius kultūros ir
verslo renginius. Nepaisant perspėjimų
dėl pavojingos situacijos regione bei su-
dėtingų aplinkybių, M. Zelenecas buvo
pasirengęs atidaryti Lietuvos garbės
konsulatą, iškelti Lietuvos vėliavą ir
siekti diplomatinio krizės sureguliavi-
mo regione. 2014 m. rugpjūčio pabaigoje
M. Zelenecas buvo pagrobtas ir nužu-
dytas nežinomų asmenų Luhansko sri-
tyje.

VGT priėmė sprendimą dėl kariuomenės stiprinimo

Vilnius (Prezidentės spaudos tar-
nyba) – Valstybės gynimo taryba (VGT)
priėmė sprendimą, kuriuo Vyriausybei
siūloma 2015 m. valstybės biudžete di-
dinti Krašto apsaugos ministerijai ski-
riamą finansinę paramą. Sprendimas
priimtas įgyvendinant strateginį vals-
tybės siekį stiprinti krašto gynybą.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės
iniciatyva šių metų kovą pagrindinės
Lietuvos politinės partijos pasirašė
nacionalinį susitarimą dėl Lietuvos

užsienio, saugumo ir gynybos strate-
ginių gairių, kuriuo užsibrėžė iki 2020
m. padidinti gynybos finansavimą iki
2 procentų BVP. Vykdant nacionalinį
susitarimą dar šiemet skirti papildomi
130 milijonų litų krašto gynybai.

VGT taip pat nusprendė kitąmet
stiprinti Lietuvos kariuomenę didi-
nant karių skaičių, įsigyjant modernią
gynybinio pobūdžio ginkluotę, karinę
techniką ir įrangą bei gerinant karinę
infrastruktūrą. 

Numatoma įsigyti pirštų antspaudų skenerių 

LIETUVA IR PASAULIS

www.sott.net iliustr

Užsienio reikalų ministerijos nuotr. 
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ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Rugpjūčio 25 d.

Urugvajus – Valstybės diena.

– 1704 m. prie Jungtinės Karalystės prijung-
tas Gibraltaras.

– 1825 m. Urugvajus paskelbė nepriklauso-
mybę nuo Brazilijos.

– 1830 m. Belgijoje prasidėjo sukilimas, ku-
rio metu paskelbta nepriklausomybė nuo
Nyderlandų.

– 1873 m. mirė Eustachijus Tiškevičius, gra-
fas, istorikas, kolekcininkas, archeologas, Lie-
tuvos archeologijos pradininkas, Vilniaus lai-
kinosios archeologinės komisijos ir Vilniaus se-
nienų muziejaus steigėjas (g. 1814 m.).

– 1919 m. Lietuvos kariuomenė galutinai iš-
stūmė Raudonąją armiją iš Lietuvos ir išvadavo
paskutinį bolševikų atsparos punktą – Zara-
sus.

– 1940 m. Liaudies Seimo ypatingos sesijos
metu patvirtinta Lietuvos SSR konstitucija.

Rugpjūčio 26 d.

– 55 m. pr. m. e. Gajus Julijus Cezaris įsiver-
žė į Britaniją.

– 1429 m. Joanne D’Arc įžengė į Paryžių. 

– 1789 m. priimta Žmogaus ir piliečio teisių
deklaracija.

– 1858 m. telegrafu išsiųsta pirmoji žinutė.

– 1910 m. gimė Motina Teresė, Nobelio tai-
kos premijos laureatė (mirė 1997 m.).

– 1920 m. JAV Konstitucijos pataisa leista bal-
suoti ir moterims.

– 1978 m. konklavoje išrinktas popiežius Jo-
nas Paulius I.

– 1979 m. mirė Alvin Karpis, lietuvių kilmės Ka-
nados bei JAV nusikaltėlis, pagarsėjęs kartu su
„Barker” gauja įvykdytų nusikaltimų serija, dėl
kurių XX a. 4 deš. Karpis kurį laiką buvo „vals-
tybės priešas Nr. 1” („Public Enemy Number
1”) FBI sąrašuose (gimė 1908 m.).

– 1991m. visos Lietuvos teritorijoje esančios
sovietinės muitinės perduotos Lietuvos Res-
publikai. Lietuviškos muitinės pradėjo išduoti
lietuviškas vizas.

Rugpjūčio 27 d. 

– 1883 m. Krakatau ugnikalnio išsiverži-
mas. 

– 1970 m. gimė Karl Unterkircher, italų alpi-
nistas. Jis tapo pirmuoju žmogumi, tais pačiais
metais (2004) be papildomo deguonies įko-
pusiu į dvi aukščiausias pasaulio viršūnes – Eve-
restą ir K2, o 2007 m. iki tol neįveiktu maršru-

tu šiaurine siena įkopė į Gašerbrumo II viršū-
nę. Unterkircher žuvo 2008 m. kopdamas į
Nanga Parbato viršūnę Pakistane.

– 1991 m. mirė Petras Babickas, Lietuvos ra-
dijo žurnalistikos pradininkas, publicistas, ra-
šytojas, vertėjas, diplomatas, kraštotyrininkas,
keliautojas, fotografas (g. 1903 m.).

Rugpjūčio 28 d. 

– 430 m. mirė Aurelijus Augustinas, vienas įta-
kingiausių katalikų bažnyčios teologų, filoso-
fas ir bažnyčios mokslo skleidėjas. Augustinų
vienuolių ordino patronas. Katalikų bažnyčios
šventasis, palaimintuoju laikomas ir stačiatikių.
Daugelis protestantų, ypač kalvinistų, jį laiko
vienu iš teologinių Reformacijos įkvėpėju
(gimė 354 m.)

– 1774 m. gimė Elizabeth Ann Seton, ameri-
kiečių šventoji (mirė 1821 m.).

– 1990 m. mirė Bronius Kviklys, žurnalistas,
laikraščio „Draugas” redaktorius (gimė 1913 m.). 

Rugpjūčio 29 d. 

Stačiatikių bažnyčia – diena Jono Krikštytojo nu-
kirsdinimui atminti.

– 1698 m. Rusijos caras Petras I uždraudė au-
ginti barzdas ir įsakė vilkėti europietiškus
drabužius;

– 1915 m. gimė Ingrid Bergman, švedų aktorė,
laimėjusi tris ,,Oskarus”, du Emmy apdova-
nojimus ir vieną „Tony” apdovanojimą. Ame-
rikos Filmų Instituto įvertinta kaip ketvirta visų
laikų geriausia aktorė Amerikos kine. Geriau-
siai žinomas jos vaidmuo – Ilsa Lund, filme „Ca-
sablanca” (1942 m.) – Antrojo pasaulinio karo
laikų dramoje, kurioje ji vaidino su Humphrey
Bogart (mirė 1982 m.)

Rugpjūčio 30 d.

– 1797 m. gimė Mary Shelley, anglų rašyto-
ja, pirmoji siaubo romanų rašytoja, knygos
„Frankenstein” autorė (mirė 1851 m.)

– 1871 m. gimė Ernest Rutherford, fizikas, vie-
nas iš branduolinės fizikos pradininkų, Nobelio
chemijos premijos laureatas (mirė 1937 m.)

– 1937 m. gimė Bruce Leslie McLaren, lenk-
tyninių automobilių kūrėjas, lenktynininkas,
inžinierius, inovatorius, komandos McLaren
įkūrėjas (mirė 1970 m.).

Rugpjūčio 31 d.

Laisvės diena, minint sovietinės armijos išvedi-
mą iš Lietuvos. 

– 12 m. gimė Caligula, Romos imperatorius
(nuo 37 m.), iš Julijų – Klaudijų dinastijos (mirė
41 m.).

– 1867 m. mirė Charles Baudelaire, vienas žy-
miausių XIX a. prancūzų poetų, kritikas, ver-
tėjas (g. 1821 m.).

– 1920 m. Detroite transliuota pirmoji radijo
žinių programa.

– 1993 m. iš Lietuvos išvesta Rusijos armija.
23 val. 46 min. Rusijos armijos karinis ešelo-
nas nesustodamas pravažiavo Kenos gele-
žinkelio stotį.

– 1997 m. mirė Diana, Wales Princesė, viena
iš žymiausių XX a. pab. pasaulio moterų
(gimė 1961 m.).

Šv. Elena – archeologų ir 
senovės tyrinėtojų globėja

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Šventoji Elena (St. Helena) – ir jos
vardas yra neatsiejamas krikš  -
čionybės istorijos paveldas, pa-

likęs pėdsakus daugelio tautų istori-
joje. Šv. Elena – tikra istorinė, ne
mistinė ar išgalvota asmenybė, gy-
venusi 250–330 metais Romos imperi-
joje. Romos imperatoriaus Konstan-
tino Didžiojo motina, Romos imperi-
joje sulaukusi didžiausios pagarbos ir
šlovės, pelniusi Augustos titulą. 313 m.
apsikrikštijus ir tapusi krikščione, ji
krikščionybės pusėn patraukusi ir
savo sūnų Romos imperatorių Kons-
tantiną, vėliau galutinai įteisinusį
krikčionių tikėjimą Romos imperijo-
je. Šv. Elena krikščionių ypač ger-
biama už dosnumą ir bažnyčių staty-
mą. Būdama jau senyvo amžiaus –
apie 80 metų, nuvyko į Palestiną, ap-
lankė Jeruzalę ir ten atrado ir atkasė
kryžių, ant kuriuo buvo nukryžiuotas
Kristus. Todėl imperatorienė Elena
laikoma pirmąja archeologe pasau-
lyje. Dėl šio svarbaus atradimo ji pri-
pažinta archeologų ir naujų atradimų
ieškotojų dangiškąja globėja. Dėl nuo-
pelnų krikščionybei jos kultas plačiai
išplito pasaulyje. Ji yra katalikų ir
stačiatikių bažnyčių garbinama šven-
toji, kai kurių Europos miestų: Mad-
rido, Paryžiaus, Frankfurto prie Mai-
no, Bazelio ir kt. miestų globėja. Ji
taip pat yra naujakrikštų, imperato-
rienių, dažytojų, vinių gamintojų, iš-
siskyrusiųjų ir sunkiai santuokoje
besutariančių asmenų globėja. Šv.
Elenos diena tradiciškai minima pa-
gal Katalikų bažnyčios kalendorių
rugpjūčio 18-ją, jos mirties dieną, sta-
čiatikių – kovo 19 d. (Šv. Kryžiaus at-
radimo dieną) ir birželio 3 d.

Imperatorienė Elena 
ir Tikrasis kryžius

Būdama giliai tikinti, nuolanki
krikščionė, dariusi gerus žemiškus
darbus, Elena mėgo keliauti šventųjų
pramintais keliais, lankyti šventą-
sias vietas. Savo gyvenimo saulėly-
dyje, jau visai senatvėje, apie 326–328
metus nuvyko į Palestiną ir čia, Je-
ruzalėje, vietinių gyventojų padeda-
ma, surado Kristaus nukankinimo
vietą ir atkasė kryžių, ant kurio buvo
nukryžiuotas Jėzus Kristus. Jį atpa-
žinusi iš kitų trijų kartu rastų kryžių,
Elena kartu su jai talkinusiais žmo-
nėmis, atrastąją šventą relikviją pa-
dalino į tris dalis. Vieną kryžiaus
dalį ji paliko ten, kur jis ir buvo ras-
tas. Netrukus Elenos rūpesčiu toje vie-
toje iškilo graži Bazilika, o į ją ir bu -
vo perkelta pirmoji padalintojo kry-
žiaus dalis. Dar ir šiandien Jeruzalė-
je toje vietoje stovi Kristaus Kapo
baž nyčia (Church of  the Holy Sepul-
chre), sauganti imperatorienės Elenos
atrastojo kryžiaus liekanas. Tiesa,
jau ne vieną kartą ji buvo sugriauta
ir atstatyta. Antrąją atskirtą rastojo
kryžiaus dalį Elena nusiuntė į Kons-
tantinopolį, kur, pagaminus gražų
relikvijorių, jis buvo saugotas iki XIII
a., kol prancūzų riteriai jį pergabeno
į Paryžių ir patalpino Sainte Chapel-
le bažnyčioje, naujai pagamintame
įspūdingame auksiniame relikvijo-
riuje. Trečią Tikrojo kryžiaus dalį

Elena nusiuntė savo sūnui – impera-
toriui Konstantinui, kuris jį nugabe-
no į Romą ir ten pasirūpino Šventojo
Kryžiaus (Santa Crose) bažnyčios sta-
tyba, kurioje vėliau ir buvo saugoma
iš Jeruzalės atsiųstoji Šventojo/Tikro -
jo kryžiaus dalis. Vėliau šiais Šventojo
kryžiaus likučiais imta dalintis. Taip
po Europą pradėjo plisti Šventojo/
Tikrojo Kryžiaus relikvijoriai su šven-
tojo kryžiaus gabalėliais. Dar ir šian-
dien jie saugomi bažnyčiose, dalis jų
jau yra patekusi į žymiausius pasau-
lio ir Europos muziejus.

Atrastojo Kryžiaus kultas

Garsas apie šventųjų relikvijų
atradimą skatino krikščionybės raidą,
todėl Europoje ypač viduramžiais iš-
populiarėjo Kristaus kapo ir Tikrojo/
Šventojo Kryžiaus bažnyčių bei alto-
rių statyba bei paties Kryžiaus kul tas.
Lietuvoje, Vytauto Didžiojo laikais, at-
stačius Vilniaus katedrą buvo įreng-
tas Tikrojo Kryžiaus altorius, vėliau
išgarsėjęs Vytautinio altoriaus vardu.
Čia jis stovėjęs nuo XV iki pat XVII a.
karų. Kaip tik čia po šiuo altoriumi ir
turėję būti palaidoti Vytauto ir jo
žmonos Onos palaikai. Kaip istorijos
tyrinėtojai mini, šis altorius turėjo re-
likvijorių su Šventojo Kryžiaus dale-
lėmis. Vienoje 1427 m. popiežiaus
Mar tyno V indulgencijoje sakoma,
kad tam tikromis sąlygomis aplankius
Vilniuje esantį Šv. Kryžiaus altorių,
suteikiami vienerių metų atlaidai. O
kad maldininkai ir piligrimai iš tolo
orientuotųsi, kur keliauti, Vilniaus
katedros bokštai buvo papuošti dvi-
gubais – dviejų skersinukų kryžiais. 

Reiktų priminti, kad istorijoje
imperatorienės Elenos atrastasis kry-
žius viduramžiais buvo vaizduoja-
mas kaip dvigubas nelygių galų kry-
žius ir istorijoje žinomas labai įvai-
riais pavadinimais. Vadinamas jis ne
tik Šventuoju ar Tikruoju, bet dažnai
Kristaus Kančios, Jeruzalės, Šventų-
jų Kryžiumi bei dar kitais pavadini-
mais. Todėl ant dabartinės Vilniaus
katedros iškilusi Šv. Elenos skulpūra
nėra paminklas Rusijos imperijai, o
tik priminimas, kad šioje katedroje
yra saugomas gabalėlis to Tikrojo
Kry žius, kurį Jeruzalėje atrado Šv.
Elena. 

Elenos atrastojo Tikrojo kryžiaus
kultas Europoje ypač sustiprėjo Kry-
žiaus karų eigoje. Prancūzijoje Anjou
provincijos grafai ir kunigaikščiai,
jau XII a. iš Bizantijos pagrobę bran-
gią relikviją su Tikrojo kryžiaus da-
lelėmis, ją saugojo savo pilyje. XIV–XV
a. Anjou provincijos grafų ir kuni-
gaikščių dėka išsivystė Šventojo kry-
žiaus kultas. Garbinti Tikrąjį Kryžių
didžiųjų švenčių metu susirinkdavo
minios žmonių iš visos Anjou provin -
cijos. Ši tradicija įsigalėjo ne tik An-
jou provincijoje, bet ir visoje Prancū -
zijoje bei kitose Europos šalyse. Tik-
rojo Kryžiaus garbinimas vyko Itali-
joje, Ispanijoje, Vengrijoje, Lenkijoje,
o taip pat ir Lietuvoje. Taip plačiai iš-
garsintas Elenos atrastasis kryžius
imtas vaizduoti Kryžiaus žygių daly-
vių heraldikoje, monetose, antspau-
duose, meno kūriniuose, freskose, au-
džiamuose kilimuose. 1365/75 –1384 m.
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kuotos darbo jėgos. Jos gamtos tur-
tams iškelti kasyklos vis gilėjo, vis la-
biau skverbėsi į begalines džiungles ir
kopė į Andų šlaitus. Nafta, geležis, va-
ris, auksas, deimantai, druska, man-
ganas, asbestas ir kiti mineralai buvo
didelė dovana krašto žmonėms, bet dar
didesnė Amerikos korporacijoms, sė-
musioms iš čia savo pelnus. Plokšti-
kalniai tiko galvijams, o žemė ir kli-
matas – kavai ir kitoms tropikų kul-
tūroms.

Lietuviai buvo įsileisti kartu su ki-
tais pabėgėliais, o jų karantinas bei lai-

kas ieškant darbų prabėgo
specialiai džiunglėse įreng-
toje El Trompillo stovykloje
prie Valencios. Krašto val-
džia matė didelę naudą kva-
lifikuotų europiečių imi gra-
cijoje: Lietuvos diplomai
buvo pripažįstami ir gerai
kotiruojami. Medikai, vete-
rinarai, inžinieriai, akade-
minių sluoksnių žmonės grei-
tai darė karjeras. Ko lumbijos
valdžios politika buvo atsar-
gesnė, tačiau jau 1940 m. Bo-
gotoje įsikūręs, tarnybos Lie-
tuvos saugumo organizaci-
jose bei diplomatiniame kor-
puse ragavęs Stasys Sirutis
su keletu saleziečių kunigų
įdėjo daug pastangų, kad lie-
tuviai būtų įsileisti be jokių
apribojimų dėl sveikatos ar
amžiaus. Tam 1946 m. buvo
įsteigtas Lietuvių katalikų
komitetas, pasižymėjęs uo-

lumu, rūpinęsis DP išeivių informa vi-
mu, vizomis (buvo gauta apie 1 500
vizų, nors pasinaudojo gal tik trečda-
lis jas gavusiųjų), įsikūrimo paleng-
vinimu 427. Tai iš dalies atskleidžia,
kaip lietuviams išeiviams atsivėrė abi
šios šalys.

425. Stravinskienė, Vitalija. Pasaulio lietuvių ben-
druomenė 1949–2003, p. 141.

426. Ten pat, p. 349.

427. Sirutis, Stasys, Lietuvių enciklopedija, t. 27, Bos-
tonas, 1962, p. 507.
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viDaus LiGOs 

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

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

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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Mažiau nesusikalbėjimo at-
garsių atklysta iš Argenti-
nos ir Urugvajaus. Į Ar genti-

ną nauji ateiviai atsinešė PLB ir Lie-
tuvių Chartos idėjas. Senųjų diasporos
organizacijų aktyvistai patikėjo jo-
mis, ir prisidėjo prie Argentinos lie-
tuvių ben druomenės (ALB) sukūri-
mo. 1950 m. spalio 22 d. Buenos Airė-
se susirinkę kai kurių organizacijų at-
stovai pasisakė už bendruomenę. Po
metų buvo išrinkta nuolatinė ALB
valdyba, prasidėjo veikla, kuri, be
senų ir išbandytų lietuviškų veikimo
sričių, siekė palaikyti ryšius
su viso pasaulio lietuviais.
Kadangi dau giausia ALB kū-
rėjų buvo naujieji ateiviai,
taip pat dėl to, kad ilgainiui
jie pajudėjo į JAV, bendruo-
menė sunyko. Nuo 1970 m.
jos vaidmenį perėmė Argen-
tinos lie tuvių organizacijų ir
spaudos taryba425, kurioje
telkėsi laiko išbandymus at-
laikę senųjų kolonijų atsto-
vai. Taryba atsirado 1956 m.
iš Buenos Airių apylinkėse
vei kusių lietuvių organiza-
cijų atstovų, jos veikla pa-
laipsniui sutapo su ALB
veikla – išlaikyti lietuvybę,
koordinuoti draugijų ir
meno grupių bendrą veiklą,
palaikyti ryšius su PLB. Tad
funkcijų perėmimas buvo
gana natūralus, o konkura-
vimas niekad nepranoko
įprastinio tiems kraštams
lietuvių rietenų lygio.

Urugvajų pasiekė palyginti ne-
daug naujų emigrantų. Tad čia dides-
nių nesusi kalbėjimo atvejų niekas ne-
užfiksavo, nors ankstesnių išeivių su-
kurta Urugvajaus lietuvių kultūros
draugija (ULKD) įtariai žiūrėjo į iš išo-
rės atplukdomus sumany mus. Mon-
tevidėjuje gan lemtingas buvo Lietuvos
atstovybės persikėlimas iš Bue nos Ai-
rių. 1950 m. Lietuvių Chartos žodžiai
pirmiausiai ir nuskambėjo diplomato
dr. K. Graužinio namuose, kur buvo
įkurta Urugvajaus lietuvių bendruo-
menė (ULB). Tačiau abi organizacijos
veikė žaismingos konkurencijos sąly-
gomis, kol 1967 m. PLB Valdybos vi-
cepirmininkas Stasys Barzdukas su-
gebėjo suderinti ben dradarbiavimo
stygas. Kaip ir Argentinoje LB funk-
cijas perėmė ULKD. 426

Visų trijų šalių lietuviai po II pa-
saulinio karo patyrė dar vieną išban-
dymą: Lietuvos okupantų – Sovietų Są-
jungos – įtaką ir net viliones sugrįžti
į tėvynę. Ka dangi kairiosios organi-
zacijos ir dargi komunistai buvo gana
aktyvūs, sovietinė agitacija turėjo pa-
kankamai vešlią dirvą. Sovietų inte-
resas nebuvo vienareikšmis. Jų glo-
balios įtakos siekiai pirmiausiai ver-
tė palaikyti komunistų spaudą ir orga -
nizuotą veikimą. Kita vertus, Pietų
Ameriką niaukiant antikomunizmo
audros debesims, skatinti reemigraciją
taip pat buvo suprantamas dalykas.
Tad taip jau nutiko, kad dešimtims
tūkstančių lietuvių išeivių minant
naujus emigracijos ta kus, šimtai se-
nosios išeivių kartos atstovų su šei-
momis po pusamžio tropikuose plau-
kė atgal į sovietinę Lietuvą, kurią tu-
rėjo pažinti iš naujo. Kita vertus, tuo
metu, kai lietuviai okupantų buvo te-
rorizuojami ir tremiami į Sibirą, Pie-
tų Ame rikos vargus iškentę ir deši-
niųjų persekiojimą patyrę kairiųjų
nuostatų išeiviai keliavo į sovietų pro-
pagandos nupieštą Tarybų Lietuvą.
Tai, ką jie pamatė, ne vie nam kėlė
šoką. Kiti buvo patenkinti sovietinės
valdžios jiems rodomu dėmesiu: ree-
migrantai buvo aprūpinami valdiš-

kais butais neblogose vietose pastaty-
tuose dideliuose namuose, jų sueigose
lankydavosi valdžios atstovai, tačiau
neabejoti nai stebėdavo ir įtari KGB
akis. Kai kuriems buvo lemta nusivil-
ti ir po kankinančių pastangų, dar sykį
gauti atgalinį bilietą į Pietų pusrutu-
lį. Lietuvių pasaulyje likimai buvo
margi it genys.

Laikas nuo II pasaulinio karo pa-
baigos iki Lietuvos valstybės atkūrimo
1990-aisiais buvo ilgas ir dramatiškas
ne tik Argentinos, Brazilijos ir Urug-
vajaus lietuviams. Keitėsi režimai,
dar nesyk demokratija buvo pamina-
ma ir taikos są lygomis. Brazilijos val-
džia bene ilgiausiai ribojo žmonių tei-
ses, persekiojo ne tik komunistus, bet
ir varguoliais besirūpinančius jėzui-
tus. Net ilgiausiai demokra tijos kely-
je išsilaikęs Urugvajus 1970–1990 m. iš-
gyveno dešiniųjų karinę chuntą ir
mirties batalionų, be jokio teismo iš-
žudžiusių kelis tūkstančius kairiųjų
opozicio nierių, siautėjimą. Šiandien
Montevidėjuje atidengtame režimo
aukų memoriale atrasime ir Lietu-
vos konsulo Urugvajuje Anatolijaus
Grišono dukters pavardę. Ji taip pat
buvo nužudyta su komunistus palai-
kiusiu vyru. Liko vaikai, stebuklin gai
surasti Anduose indėnų kaimelyje.
Tebūnie tai tik vienatinis atvejis, ta-
čiau ir jis rodo, kaip lietuvių pasaulio
gijos pynėsi į naujų tėvynių tikrovę,
atidengia atminties randus ir žmo-
giškosios Golgotos kelyje į laisvę bei
demokratiją žymes.

Ir dar vienas labai panašus visų
trijų kraštų lietuvių kolonijų bruožas.
Per po kario dešimtmečius jaunoji lie-
tuvių karta labai pasikeitė. Lietuvių
Chartos prin cipai, skelbiantys etno-
lingvistinę lietuvių diasporos pri-
gimtį, čia jau buvo per skaitomi su
liūdesiu ir įtarumu. Dauguma senųjų
Pietų Amerikos išeivių vaikų jau nu-
stojo kalbėti lietuviškai. Ar tai reiškė,
kad jie buvo išbraukiami arba save iš-
braukė iš diasporinės lietuvių tautos
sąrašų? Kalba traukėsi, tačiau atmin-
tis ir pasididžiavimas savo lietuviš-
komis šaknimis liko. Mokyklos išnyko,

mažėjo lietuvių koncentracija net Vila
Zelinoje, sumažėjo chorų, tačiau ten,
kur kalba nebuvo taip svarbi (pvz., šo-
kių rateliuose) lietuvių būriai nema-
žėjo. Tautiniai rū bai, spalvos, visa,
kas taip artima pietiečių tradicinei
kultūrai, darėsi svarbiausiu dalyku. Is-
paniškai ir portugališkai kalbantys lie-
tuviai tapo diasporos dalimi ir ski-
riamuoju bruožu. Tik problema buvo
Lietuvos lietuvių suvokimas.

Pokario lietuviškiems atradi-
mams priskirtinos dar dvi kontinento
šalys – Venesuela ir Kolumbija. Anks-
tesniais uždarbio emigrantų krausty-
mosi laikais čia lietuvių nebūta, o du
metai po karo atplaukė didelis lietuvių
pabėgėlių bū rys – nuo 1 300 iki 2 000
žmonių teko Venesuelai, apie 550 – Ko-
lumbijai. Tai buvo didžiausias naujų
lietuvių emigrantų išsilaipinimas Pie-
tų Amerikoje nuo 1926–1930 metų. Kas
lėmė tokį egzodo posūkį? Atsakymas
paprastas: Venesuelai trūko kvalifi-

Prenumeruokime
ir skaitykime 
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Simbolinis Baltijos kelias driekėsi tūkstančius mylių
Prabėgus ketvirčiui amžiaus nuo istorinės Baltijos valstybių
akcijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovybių bei bendruo-
menių užsienyje renginių dėka rugpjūčio 23 dieną simbolinis
Baltijos kelias vėl nusidriekė daugeliu pasaulio šalių. Juose
buvo reiškiamas solidarumas su ukrainiečių tauta bei darsyk
pažymėta nuolatinio laisvės puoselėjimo svarba. 

Didelio Kijevo visuomenės, politikų bei žurnalistų susidomėjimo sulaukė
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų Ukrainoje surengtas Baltijos kelio 25-
mečio minėjimas ir solidarumo su ukrainiečiais, patiriančiais Rusijos remia-
mą agresiją, akcija. Jos metu savo tautų tautiniais kostiumais pasidabinę lie-
tuviai, latviai, estai ir ukrainiečiai susikibo į gyvą grandinę. 

Susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos ir Latvijos ambasadoriai Kijeve P.
Vaitiekūnas ir A. Daudze, Estijos ambasadoriaus pavaduotoja U. Uibo, Ukrai-
nos užsienio reikalų ministro pavaduotojas D. Lubkivskis, Ukrainos kultūros
ministras J. Niščiukas, liaudies deputatai.

Akcijos dalyviams sugiedojus Ukrainos himną, į dangų buvo paleistos ke-
turios iš oro balionų sudarytos Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos vėliavos.

Lietuvos ir Latvijos pasienyje Saločiuose rugpjūčio 23-osios rytą jau tra-
dicija tapusio tarptautinio bėgimo „Baltijos kelias” bėgikus, įveikus pirmąjį
maršruto Vilnius-Ryga-Talinas etapą, sutiko ir pasveikino Lietuvos ministras
pirmininkas Algirdas Butkevičius ir ambasadorius Latvijoje Ričardas Degu-
tis.

Rygoje Baltijos tautų laisvei ir vienybei skirto bėgimo dalyviai kartu su Lat-
vijos lietuviais ir Lietuvos ambasados Rygoje darbuotojais padėjo gėlių prie Lais-
vės paminklo. Vėliau buvo sutikti ir Baltijos kelio sukakčiai skirtos pilietinės
iniciatyvos ir žygio automobiliais per Lietuvą, Latviją ir Estiją „Flash Mob” da-
lyviai. 

Lietuvos ambasada Lenkijoje Baltijos kelio sukaktį minėjo kartu su Var-
šuvoje vykusios penktosios tarptautinės „Onko-Olimpiados” mažaisiais daly-
viais – Lietuvos labdaros ir paramos fondo „Rugutė” sportininkais bei jų tėveliais.

Kartu su ambasados darbuotojais jie susikibo į gyvą lietuvių, latvių ir estų
laisvę bei vienybę simbolizuojančią grandinę. Tai jau trečias kartas, kai „Ru-
gutės” globojami mažieji sportininkai čia stoja į kovas dėl medalių, simboli-
zuojančių įveiktą ligą bei atgautas jėgas.

Londone Baltijos kelio vienybė atgimė Lietuvos, Latvijos ir Estijos am-
basadų bei bendruomenių Jungtinėje Karalystėje atstovams susirinkus istorinėje
Marble Arch aikštėje.

„Stovėję Baltijos kelyje niekada nepamirš to jaudulio, ryžto, pasididžiavi-
mo ir vienybės jausmo, kuris mus lydėjo tą gražią vėlyvos vasaros dieną. Ne-
abejoju, jog ir dabar esame susitelkę ir, prireikus, petys petin stotumėme gin-
ti savo laisvės. Pastarųjų mėnesių įvykiai mūsų regione primena, kokią svar-
bią pergalę pasiekėme anuomet, o Baltijos kelyje pirmą kartą tvirtai pajutome,
jog laisvės pergalė neišvengiama”, – sakė Lietuvos ambasadorė Londone Asta
Skaisgirytė-Liauškienė. 

Vėliau visų trijų šalių ir Ukrainos bendruomenės Jungtinėje Karalystėje
rinkosi į koncertą „Būkime vieningi”, skirtą Baltijos kelio 25-mečiui ir pade-
monstruoti solidarumui su savo valstybę ginančia ukrainiečių tauta.

Baltijos valstybių ambasadų bei bendruomenių Dubline minėjimas pradėtas
simboliniu Baltijos keliui skirtu bėgimu miesto gatvėmis, kurį surengė Airi-
jos lietuvių bėgikų klubas. Vėliau jungtinis choras trimis kalbomis atliko Bal-
tijos kelio himną „Bunda jau Baltija”, buvo prisiminta šio legendinio įvykio is-
torija ir svarba Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybei.

Dublino miesto meras Christy Burke pasveikino daugiau nei pusantro tūks-
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Liudvikas I Kapetas de Valois-Anjou
buvo įkūręs Tikrojo Kryžiaus ordiną.
Viduramžiais gyvavusieji kiti gausūs
religiniai-kariniai, o taip pat ir atski-
ri civiliniai ordinai Tikrojo Kryžiaus
ženklą naudojo kaip aukščiausią rite-
rystės relikviją. 

Šventųjų relikvijų atradimas iš-
garsino ir pačios Elenos vardą istori-
joje. Elena laikoma archeologijos pra-
dininke, o paskelbus šventąja, ji tapo
archeologų ir naujų atradimų ieškotojų
dangiškąja globėja. Jos vardas ir at-
vaiz das išliko iki mūsų dienų istori-
niuose pasakojimuose, ikonografinio ir
bažnytinio meno kūriniuose. Papras-
tai ji, kaip ir jos sūnus Romos impe-
ratorius Konstantinas Didysis, istori-

niuose kūriniuose ir senojoje ikonog-
rafijoje vaizduojama vilkinti puoš-
niais rūbais, su imperatoriška karūna
su atrastuoju Kristaus Kančios-Tik-
ruoju/ Šventuoju Kryžiumi, o šalia
kar tu savo rankose dar laikanti skydą
su dvigubuoju – Tikruoju kryžiumi.
Vėlesnių ir mūsų laikų vaizdavimuo-
se ji stovi apglėbusi didelį lotynišką
kryžių, kartais rankoje laikanti tik
mažą kryželį. Jeruzalėje atrastas kry-
žius tapo Elenos atpažinimo simboliu,
o įdėtas į skydą – ir jos herbu. 

Elena mirė Nikomedijoje. Jos kū-
nas buvo nugabentas į Romą ir palai-
dotas šalia Šv. Petro ir Marcelijaus
bazilikos specialiai pastatytame mau-
zoliejuje, purpuro sarkofage (dabar
jis yra Vatikano muziejuje). 

Tad prisimindami Šventojo Kry-
žiaus radėją, pasidžiaukime, kad ar-
cheologus ir visus senovės ieškotojus
iš Dievo aukštybių stebi ir globoja jų
dangiškoji globėja – Šventoji Elena. 

Šv. Elena
Atkelta iš 8 psl.

Vienybės vėliava
Atkelta iš 1 psl.

25-mečio proga buvo pasiūta re-
kordinė 1000 metrų Lietuvos vėliava,
susidedanti iš keturių ritinių, kurie
simbolizuoja skirtingus šalies etni-
nius regionus – Aukštaitiją, Žemaitiją,
Dzūkiją ir Suvalkiją.

Vėliavą tris dienas siuvo 160 sa-
vanorių. Išskleista vėliava kartu su ei-
sena keliavo iki Katedros aikštės, kur
vyko koncertas ,,Koks tu ir aš – tokia

ir Lietuva”.
Iš Vilniaus Vienybės vėliava iške-

liavo po visus Lietuvos miestelius, ant
jos bus išsiuvinėti tų miestų ir mies-
telių pavadinimai. Tikimasi, jog vėliau
vėliava aplankys ir kitas šalis, pasi-
pildys ne tik užsienio šalių miestų pa-
vadinimais bet ir palinkėjimu ,,Vie-
nybės”, užrašytu vietos kalba.

ELTA

A † A
IZABELA NAUJALIENĖ

Mirė 2014 m. rugpjūčio 21 d., sulaukusi 90 metų.
Gyveno Cicero, IL.
Iki pensijos dirbo United States Tobacco Company.
Nuliūdę liko: sūnus Romas (Michelle), duktė Vida (Alvydas)

Tu minas, anūkai Jenny Naujalis, Gytis, Darius (Samantha) ir
Vi lija Tuminai, šeši broliai.

A. a. Izabela buvo žmona a. a. Juozo.
Velionė  bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 29 d. nuo 9 val.

r. iki 10 val. r.  Šv. Antano bažnyčioje 1510 S. 49 th. Ct., Cicero, IL,
kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė
bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Ivins/Moravecek FH, Riverside, IL, 
tel. 708-447-2261 arba www.ivinsfh.com

tančio renginio dalyvių ir pakvietė susikibti rankomis į nemarius Baltijos ke-
lio principus simbolizuojančią žmonių grandinę.

Šventiniai renginiai Dublino centre tęsėsi visą dieną – vyko lietuvių, lat-
vių ir estų amatininkų ir maisto gamintojų mugė, Baltijos keliui skirta nuo-
traukų paroda, renginio lankytojus linksmino folkloro grupės.

Istorinė diena paminėta ir tolimojoje Brazilijoje, kur Lietuvos generali-
nio konsulato San Paule atstovai su Brazilijos lietuvių bendruomene Lietuvos
vardu pavadintoje aikštėje Vila Zelinos rajone dar sykį prisiminė šio įvykio reikš-
mę Baltijos valstybėms. Čia taip pat pristatytas renginiui sukurtas specialus
plakatas, kuriame vaizduojamos 1989-ųjų įvykio nuotraukos. Daugiau nei
pusšimtis šventės dalyvių, apjuosę aikštę gyva grandine, giedojo Lietuvos him-
ną.

Lietuvos ambasadorius Paryžiuje Dalius Čekuolis dalyvavo trijų Baltijos
valstybių bendruomenių Prancūzijoje iniciatyva pačioje Paryžiaus širdyje, Mar-
so laukuose prie Eifelio bokšto, surengtoje Baltijos kelio 25-mečiui skirtoje vi-
suomeninėje akcijoje. Jos metu dalyviai ir praeiviai pakviesti susikibti rankomis
į simbolinę gyvą grandinę ir kartu atlikti lietuvių, latvių ir estų laisvės sim-
boliu tapusią dainą „Bunda jau Baltija”. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasados bei bendruomenės Švedijoje šį is-
torinį įvykį minėjo bei solidarumą už savo laisvę tebekovojančioms tautoms pa-
demonstravo Stokholmo centre esančioje Norrmalmstorgo aikštėje vykusiame
renginyje.

Jo dalyvius sveikino Baltijos valstybių bendruomenių atstovai, jiems per-
duotas Švedijos užsienio reikalų ministro Carl Bildt kreipimasis, kuriame pa-
brėžiama, kad principai, padėję Baltijos šalims išsikovoti nepriklausomybę, ir
toliau išlieka itin aktualūs. 

Tai pabrėžė ir kiti garbingi minėjimo dalyviai – „Pirmadienio mitingų” or-
ganizatoriai, kurių metu šioje pačioje aikštėje Stokholme buvo reikalaujama
Baltijos valstybių nepriklausomybės, Švedijos ir Europos Parlamento nariai,
žurnalistai bei visuomenininkai. Šiuo metu „Pirmadienio mitingai” čia rengiami
paremti Ukrainos laisvę bei demokratiją. 

Vakare šventinių renginių ciklą pratęsė režisieriaus Audriaus Juzėno fil-
mo „Ekskursantė” premjera Švedijoje, įvykusi Stokholmo filmų institute.

„Molotovo-Ribentropo paktas padalijo Europą ir lėmė daugiau nei pusę am-
žiaus trukusią Baltijos šalių okupaciją bei daugybės nekaltų žmonių tremtį. Ko-
voje už Tėvynės laisvę žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų atminimas mus įpareigo-
ja likti ištikimiems šiems laisvės bei demokratijos idealams ir toliau puoselė-
ti savo nepriklausomybę”, – renginyje pabrėžė Lietuvos ambasadorius Švedi-
joje Eitvydas Bajarūnas.

URM info ir nuotraukos
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� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, rugpjūčio 27 d.,
1 val. p. p. kviečia visus i PLC Le mon -
te skaityklą, kur matysime filmą apie š. m.
Dainų šventę Lietuvoje ,,Čia – mano na-
mai”. 

� Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienį, 6:30
val. v. Lietuvos Respublikos generaliniame
konsulate New Yorke, 420 Fifth Ave. 3rd
Fl. – susitikimas su Algirdu Kaušpėdu.
Improvizacinis vakaras: pokalbiai, atsimi-
nimai, klausimai ir diskusijos su įvairiapu-
siška asmenybe, architektu, legendinės

roko grupės  ,,Antis” įkūrėju ir dainininku,
vienu iš Lietuvos Sąjūdžio iniciatorių, Są-
jūdžio tarybos nariu, Vilniaus miesto garbės
piliečiu. Kviečia Lietuvių Fondas   

� Une Baye – ne tik teatro ir kino aktorė,
ji buvo Sibiro kankinė. Monospektaklį apie
jos nuostabų gyvenimą, kurį sukūrė Audrė
Budrytė, bus galima pamatyti rugsėjo 6 d.
6 val. v. Lietuvių Fondo salėje, PLC, Le-
monte. Spektaklis vyks anglų kalba. Po to
– vaišės ir pabendravimas. Visus maloniai
kviečia Giedros korporacija.
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J. E. vysk. Paulius Baltakis, OFM, Šv. Sosto paskirtas išeivijos lie-
tuvių katalikų vyskupu nuo 1984 m. iki 2003 m. šiais metais šven-
čia 30 metų vyskupystės bei savo garbingo 90 metų amžiaus jubi-
liejus.

Didžiausias vyskupo Baltakio ganytojiškasis darbas ir misija išeivi-
joje vyko tuo metu, kai Lietuva buvo prislėgta sovietinės okupacijos, kai
Lietuvos katalikų Bažnyčia ir tikinčiųjų teisės buvo niekinamos. Per savo
asmenybę ir autoritetą jis vienijo išeivijos lietuvius katalikus laisvajame
pasaulyje ir tarp jų tapo Lietuvos katalikų Bažnyčios pogrindžio balsas.

Vysk. Baltakio pagerbimas organizuojamas 2014 m. rugpjūčio
30 d. su padėkos Mišiomis ir iškilmingais pietumis lietuvių pran-
ciškonų vienuolyne Kennebunkporte, Maine, JAV.

JAV lietuviai kviečiami dalyvauti šv. Mišiose (12 val. p. p.) ir vaišė-
se (1 val. p. p.), kuriose pagerbsime mūsų T. Paulių. (The Franciscan Guest
House of Kennebunk, PO Box 273, 26 Beach Ave, Kennebunk Beach,
ME 04043). Pokylio pietų kaina 25 dol. asmeniui. 

Pagarbiai Kristuje,
prel. Edmundas J. Putrimas 

Prenumeruokite
sau, savo vaikams, 

draugams,
vaikaičiams! 

DRAUGAS NEWS

Vardas, pavardė ___________________________________________________________

Adresas _________________________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ________________________________________________________

El. paštas ________________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas News, 4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

TIK

$35
pirmiems
metams

Lietuvos sportininkai sėkmingai
rungtyniauja Nandzinge (Kinija)
vykstančiose antrosiose jaunimo (iki
18 metų) vasaros olimpinėse žaidy-
nėse.

Tenisininkė Akvilė Paražins-
kaitė merginų vienetų varžybose iš-
kovojo bronzos medalį.

Dar vieną bronzą A. Paražins-
kaitė kartu su latve Jelena Ostapenko
iškovojo merginų dvejetų varžybose. 

Lietuvos atstovas Vadimas Ko-
robovas jaunimo vasaros olimpinių
žaidynių vaikinų vienviečių kanojų
sprinto varžybose iškovojo sidabro
medalį. 17-metis Lietuvos sportininkas
finale atstumą įveikė per 2 min. 1,407
sek., beveik 4 sek. atsilikęs nuo aukso
medalį pelniusio Sergejaus Tarnovščio

(1 min. 57,688 sek.) iš Moldovos.

Dovydas Vaivada Nandzinge šiuo-
laikinės penkiakovės varžybose lai-
mėjo bronzos medalį. 17-metis lietuvis
surinko 1151 tašką. 

Įspūdingi Lietuvos krepšinio rink-
tinės pasiekimai. Pirmąjį jaunimo
olimpinio turnyro etapą baigusi be
pralaimėjimų, mūsų jaunoji komanda
tęsia pergalių virtinę. Vasaros olim-
pinių žaidynių vaikinų ,,trys prieš
tris” (3x3) krepšinio turnyro aštuntfi-
nalyje pirmadienį Lietuvos rinktinė
22:11 nugalėjo Tuniso komandą, o ket-
virtfinalyje tą pačią rugpjūčio 25 die-
ną 16:12 įveikė Lenkijos krepšinin-
kus. Pusfinalyje lietuviai žais su Ru-
sijos komanda.                                

ELTA

Medalių lietus 

Plaukikei R. Meilutytei – Europos čempionato auksas!

Olimpinė ir pasaulio čempionė lietuvė Rūta Meilutytė Berlyne (Vokietija)
besibaigiančio 32-ojo Europos plaukimo čempionato moterų 50 m plaukimo krū-
tine varžybose sekmadienį iškovojo aukso medalį. 

17-metė mūsų šalies sportininkė atstumą įveikė per 29,89 sek. Antra atplaukė
švedė Jennie Johansson (30,52 sek.), o bronzos medalį iškovojo olandė Moniek
Nijhuis (30,64 sek.). 

R. Meilutytei priklauso šios rungties pasaulio rekordas – 29,48 sek. 

Europos plaukimo čempionato vyrų 50 m plaukimo krūtine varžybose rugp-
jūčio 23 d. Giedrius Titenis 0,05 sek. pagerino savo paties pusfinalyje pasiek-
tą Lietuvos rekordą ir iškovojo sidabro medalį.

25-erių metų anykštėnas atkarpą įveikė per 27,34 sek.
G. Titenis 100 m ir 200 m plaukimo krūtine varžybose iškovojo bronzos me-

dalius. ELTA


