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Apie kitą žmogų neįmanoma papasakot todėl, kad svetimą gyvenimą kiekvienas mato savo spalva — Jurga Ivanauskaitė

,,American Dream” prisilietė prie
jautriausių jausmų  – 5  psl.

Prisimename
Leonidą Donskį – 3 psl.
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Penktadienį, rugsėjo 23 d. Panerių memoriale pagerbtos žydų
genocido aukos. Aštuoniolikoje šalies miestų ir miestelių buvo
skaitomi žydų genocido aukų vardai. Tolerancijos ugdymo

centrai ir kitos švietimo institucijos dalyvavo pilietinėje iniciaty-
voje ,,Atminties kelias” – ėjo į masines žydų žudynių vietas tais ke-
liais, kuriais žydai buvo varomi į paskutinę savo kelionę. Lietuvoje
tokių vietų yra daugiau nei 200.

Šiuo paminėjimu buvo siekiama prisiminti per genocidą su-
naikintas Lietuvos miestuose ir miesteliuose gyvenusias žydų ben-
druomenes. Šiais metais į kvietimą dalyvauti atsiliepė daugiau nei
du šimtai Lietuvos mokyklų.

Panerių memoriale surengtoje aukų pagerbimo ceremonijoje
dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Aukščiau-
siosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Lands-
bergis, Seimo nariai, Kultūros, Užsienio reikalų, Krašto apsaugos
ministerijų, Lietuvos žydų bendruomenės, Tarptautinės komisijos
nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įver-
tinti, Vilniaus miesto savivaldybės atstovai, Lietuvos kariuomenės
Garbės sargybos kuopos kariai, miestiečiai. – 2 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Dideli norai
atveria kelius
prasmingai
veiklai

Panerių memoriale – Lietuvos žydų genocido aukų pagerbimas.
Martyno Ambrazo (ELTA) nuotraukos

Sunki
skaudžios
istorijos
pamoka

Reno, Nevada Lietuviai

RASA SĖJONAITĖ

Netiesa, kai sakoma,
kad mūsų norai visa-
da pavaldūs galimy-

bėms. Yra tvirtai  manančių,
kad svarbu labai norėti, o ga-
limybės visada atsiras. Aki-
vaizdus pavyzdys – vos prieš
pusę metų Nevadoje, Reno
mieste, įsikūrusi pirmoji nau-
jos kartos lietuvių išeivių ben-
druomenė. ,,Nevada” – taip
pasivadino šis išeivijos sam-
būris ir per labai trumpą lai-
ką jau spėjo įsitikinti, koks

gali būti neįkainojamas ir gyvas bendrumo
jausmas, kai suėjus draugėn gali kalbėti
gimtąja kalba, kai gali viena nata giedoti

tautinę giesmę ir savo kasdienybę pra-
skaidrinti gražiais bendruomeniškumą
žadinančiais renginiais. – 4 psl.

Ugniagesių stoties Nr. 11 patalpose  laikinai veikia Reno, Nevados,  vaikų  lituanistinė sekmadie-
ni nė mokykla. 

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupa-
cinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pir-
mininkas, Nepriklausomybės akto signataras Ema-
nuelis Zingeris prie Panerių memorialo.  



Neaiškumai liko kitur. Galėjau pasiųsti tuos abu
biuletenius kaip užpildžiau, bet taip pat žinau, kad
jeigu ką ne taip užpildžiau, mano balsas, pagal rin-

kimų taisykles, pateks į šiukšlių
dėžę. Ką daryti? Nusibasčiau į LR

Vyriausiąją rinkimų komisiją
internete (www.vrk.lt).  Pir-
miausia norėjau sau išsi-
aiškinti, koks yra skirtu-

mas tarp vienmandatės ir
daugiamandatės rinkimų
apygardos. Man vis atro-

dė, kad priklausau vienai ar
kitai apygardai. Duotoje in-
formacijoje aiškaus atsaky-
mo neradau.  

Ką dabar daryti? Priklau -
sau  pašnekesių/diskusijų rate-

liui el. pašto formate. Galvoju, ten yra
išmanančių ir gal man kas padės pabalsuoti pagal tai-
sykles. Nesistebėjau, kai keletas iš ratelio taip pat tu-
rėjo sunkumų dėl balsavimo. Jie irgi nebuvo gavę jo-
kių partijų kandidatų sąrašų. Pagaliau vienas rate-
lio narys, suprasdamas mano pasimetimą, konkre-

čiai atsiuntė Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų kandidatų sąrašą. Są-
raše sakoma, kad yra  gauta 140 mandatų. Iš-
kelta ir vienmandatėse 71. Nežinau, ką tai
reiškia. Toliau duodamas sąrašo numeris,
vardas, pavardė ir pažymėta to asmens vien-
mandatė apygarda. Tame sąraše radau Žy-
gimantą Pavilionį (nr. 18) iš Naujamiesčio
apygardos. Visi kiti tame sąraše yra iš kitų
vienmandačių apygardų. Pasirodo, gerbiamo

kolegos patarimu, aš turiu iš to sąrašo parinkti dar
keturis kandidatus ir jų numerį įrašyti Daugia-
mandatės  rinkimų  apygardos  rinkimų biuleteny-
je. 

Be reikalo varginu kai kuriuos skaitytojus, jei-
gu jie jau pabalsavo ir neturėjo jokių sunkumų. Ne-
trukus išsiųsiu abu savo balsavimo biuletenius. Ta-
čiau niekada nežinosiu, ar mano balsavimas buvo už-
skaitytas, ar rastas netinkamu. Tik viena aišku –
šiems rinkimams jau praleidau beveik visą savait-
galį.

Jei neturėčiau ką veikti, surasčiau šimtą tau-
tiečių, susodinčiau vienoje salėje ir išdalinčiau  ly-
giai tokią pat informaciją, kurią gavau paštu. Tada,
nediskutuojant tarp savęs, prašyčiau pabalsuoti. Bal-
sų skaičiavimo grupė gautus balsus tuoj pat su-
skaičiuotų ir dalyviams praneštų rezultatus. Lau-
kiant rezultatų už dalyvavimą šiame „eksperimen-
te” pasiūlyčiau vyno taurę ar alaus bokalą su lietu-
višku sūriu, rūkytą dešrą su lietuviška rugine duo-
na.

Ačiū visiems, kurie jau balsavote. Laikinai at-
sidūrusiems mano padėtyje sakau – nepasiduokite
ir balsuokite! 

Kaip daugelis skaitytojų žino,
spalio 9 d. vyksta Lietuvos Res-
publikos Seimo rinkimai.  Rei-

kia būti LR piliečiu ir iš anksto užsi-
registruoti.  Pilietinė pareiga, tautinė
savigarba ir  demokratinė tradicija
kito pasirinkimo nesuteikia. Tad bal-
suokime.

Pasirodo, kad viso to neužtenka.
Dar reikia  kantrybės, užsispyrimo, pa-
sitikėjimo nepažįstamais ir laiko. Pradėsiu
nuo pradžių.

Jau daug metų dalyvauju įvairiuose LR rinki-
muose. Kiekvieną kartą reikia vis iš naujo už-
siregistruoti, nors nebūtum pakeitęs nei
vardo, nei pavardės ar gyvenvietės. Užsi-
registruojant reikia pateikti LR paso
numerį ir asmens kodą. Koks skirtumas
tarp numerio ir kodo? Ta informa-
cija yra pase. Savo pasą laikau ne-
degamoje dėžutėje banke. Čia nieko
tokio. Nuvažiuosiu ir pasą paimsiu.
Nuvažiavau penktadienį po pietų,
bet prie durų stovinti tarnautoja
pranešė, kad bankas uždarytas. Ne-
veikia kompiuteriai. Patarė vykti į kitą
skyrių už keletos mylių. Padėkojau už pa-
tarimą, bet man reikėjo Lietuvos paso, o ne
kompiuterio paslaugų. Pirmadienį paskambi-
nau tam pačiam banko skyriui ir sužinojau, kad ten
viskas jau veikia. Gavau pasą, užpildžiau interne-
te rastą prašymą balsavimui ir pasiunčiau į Čika-
gą.

Už keleto dienų, rugsėjo mėn. viduryje, gavau
rinkėjo kortelę iš Generalinio konsulato Čikagoje.
Kortelės nr. 311. Ar tai reiškia, kad prieš mane jau
užsiregistravo 310 kitų balsuotojų?  Baisu net pa-
galvoti, ką tai gali reikšti. Gavau trumpą informa-
ciją rinkėjui, kaip balsuoti paštu. Atsiuntė Nauja-
miesčio vienmandatės rinkimų apygardos Nr. 1 rin-
kimų biuletenį. Taip Lietuvoje vadina balsavimo la-
pelius. Taip pat pridėjo daugiamandatės rinkimų
apygardos biuletenį ir tris vokus. Čia jau pradėjo da-
rytis neaišku. Mano galva, reikėtų balsuoti vien-
mandatėje apygardoje arba daugiamandatėje apy-
gardoje, bet ne abiejose. Čia turbūt paliekama man
nutarti, katrą biuletenį užpildyti.

Daugiamandatės rinkimų apygardos rinkimų
biuletenyje reikia pažymėti tą kandidatų sąrašą, už
kurį balsuoju. Gerai. Pasirinkau Tėvynės sąjungą-
Lietuvos krikščionis demokratus. Toliau nurodo,
kad galiu paduoti pirmumo balsus už to sąrašo, už
kurį balsavau, kandidatus.  Darosi neaišku, kaip pa-
duoti pirmumo balsą. Net neaišku, ką reiškia „pir-
mumas”. Ar tai asmuo, kurį pirmąjį įrašiau? Ar taip
pat yra antrumas, trečiumas ir t. t.? 

Kuo toliau į mišką, tuo mažiau medžių. Tai iš-
virkščia patarlė. Manęs prašo biuletenio apačioje į
langelius įrašyti penkių kandidatų numerius iš to
sąrašo, už kurį balsavau. Jokio kandidatų sąrašo ir
jokių numerių negavau. Man draugiškai primena-
ma, kad už vieną kandidatą galiu paduoti tik vieną
pirmumo balsą. Pažadama, kad pagal paduotus
pirmumo balsus bus nustatoma kandidatų sąrašo
galutinė eilė. Galutinė eilė? Atrodytų, kad po to bus
dar kitas balsavimas, nors žinau, kad nebus.

Dar ne viskas. Naujamiesčio vienmandatės
rinkimų apygardos nr. 1 rinkimų biuletenyje prašo
pažymėti pavardę to žmogaus, už kurį balsuoju. Pa-
balsavau už Žygimantą Pavilionį, Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų kandidatą. Tame
sąraše buvo dar trylika kitų kandidatų iš girdėtų ir
negirdėtų partijų. Jas visas galėčiau išvardinti, bet
su tuo sąrašu sunkumų neturėjau. Pagalvojau, kad
tų partijų per daug, bet čia rinkėjų valia. Tokia yra
demokratija.
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Nepasiduokime –
balsuokime!?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Atkelta iš 1 psl.

Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis savo kalboje pažymėjo, kad šios tragedijos nevalia pa-
miršti.

„Niekados neblėstanti atmintis – tai mūsų įsipareigojimas žuvusiems ir nukankintiems. Tai mūsų
įsipareigojimas, kad ateityje neiškiltų pavojus žmogiškumui”, – sakė A. Mačiulis.

Vyriausybės kancleris pažymėjo, kad įvykdyti nusikaltimai žmogiškumui, žmogaus orumui yra
nesuvokiami ir gėdingi. Kartu jis pabrėžė, kad šių veiksmų negalima teisinti praėjusio amžiaus vi-
duryje visą Europą užgriuvusiu sovietų ir nacių teroro baisumu.

„Tai – ne pasiteisinimas. Prievarta, smurtas, žudymas neturi tautybės, – sakė Vyriausybės kanc-
leris. – Šiandien mes dalyvaujame ypač sunkioje skaudžios istorijos pamokoje. Tačiau ši pamoka yra
tuo vertingesnė, kuo geriau ją išmokstame. Norėčiau, kad šiandienos istorijos pamoka suvienytų mus
ir įkvėptų drąsos būti mylinčiais, gerbiančiais ir pasiaukojančiais žmonėmis, savo valstybės piliečiais”.

Lietuvos žydų genocido aukų atminties diena Lietuvoje minima nuo 1994-ųjų.
Antrojo pasaulinio karo metais nacistinė Vokietija vykdė suplanuotą žydų genocidą. Masinis žydų

naikinimas okupuotose Europos šalyse prasidėjo 1941 metais, per ketverius metus išžudyta apie 6 mi-
lijonų žydų. Lietuvoje buvo sunaikinta beveik 200 tūkstančių Lietuvos žydų. 

ELTA

Sunki skaudžios istorijos pamoka

Panerių memoriale – Lietuvos žydų genocido aukų pagerbimo apeigos. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.



Alytaus. Jame per 2 dienas buvo su-
naikinta 2 tūkst. žydų. Taip pat žuvo ir
mano tėvo giminės, sušaudytas buvo jo
brolis, nužudyti dėdės, tetos pusbroliai.
Mano tėvas, senelė, senelis ir dėdė

buvo tarp 4 iš 11 likusių
gyvų miestelio žydų. Šią
istoriją aš žinojau, o mano
tėvas stengėsi nuo šių da-

lykų mane apsaugoti, ne-
pasakojo nieko, kol aš nesu-

augau. Užaugau netraumuo-
tas ir nepaliestas neap-
ykantos. Manau, kad mano
didžiausias pralaimėjimas

būtų tada, jeigu pradėčiau
komplikuoti santykius ‘ly-

gioje vietoje’. Istoriją reikia
studijuoti, suvokti, kas įvyko.

Daryti viską, kas įmanoma, kad
nei tavo šalyje, nei kur nors kitur

tai niekada nepasikartotų. Negalima
suvedinėti sąskaitų su žmonėmis pa-
sitelkus praeitį. Tokio santykių aiš-
kinimosi aš nepripažįstu. Kartais
būna labai nesubtilių žingsnių abiejose
pusėse. Vieni nori kaip galima greičiau
užmiršti, kas įvyko, o kiti siekia ait-
rinti žaizdą. Abu šie sprendimai, jų va-
riantai, yra gana ydingi. Holokaustą
reikia prisiminti, reikia apie tai kal-
bėti, rasti orią kalbą, kuri padėtų
mums visiems laimėti. Neverta aitrinti
santykių, būtina likti oriais ir įsipa-
reigojusiais, kad tai ateityje niekada
nepasikartotų.”

Jis pažadino mumyse 
ekumeniškumą

Minėtame interviu, duotame prieš
mirtį, sukrečia Leonido Donskio, at-
rodytų, dar jauno ir sveiko žmogaus,
likiminis pareiškimas: „Kaunas –
mano paskutinė stotelė. Savo gyveni-
mą noriu baigti Kaune” (nuo 2002 m.
čia ir gyveno). Kažkur pasąmonės už-
kaboriuose mirties žinutė jau, matyt,
kabojo, – po kelių savaičių buvo pa-
laidotas Kaune, kur gimė ir augo jo
mama. Tame interviu jis dar sakė:
„Žmogaus gyvenimas yra pažeidžia-
mas ir trapus – lygiai kaip ir mūsų ge-
bėjimas prisiminti žmonijos tragedi-
jas.” 

Taigi šiomis dienomis mes Lietu-
voje tapome labai ekumeniški dvasia,
ir tą dvasią mumyse pažadino mūsų bi-
čiulio, didžiojo Žydo, Lietuvio (jis pats
yra sakęs, kad lietuviai jį laiko žydu,
o žydai – lietuviu), Pasaulio žmogaus
netekimas. Šiomis dienomis, apsėsti
buities ir rinkimų šurmulio, buvome
priversti stabtelti ir pamąstyti – ar vis-
ką darome taip, kad nebūtų gaila tuš-
čiai praleistų metų, ar viską padarėme,
kad atsiskaitymo valandą ramia šir-
dimi stotume prieš Teismą?

Post Scriptum

„Taigi šiandien aš gedžiu ne L.
Donskio, gedžiu pasaulio be pykčio. Pa-
saulio, kuriame trūksta įsiklausymo į
kitą ir kitokios nuomonės priėmimo,
nepaneigiant savosios. Suvokimo, kad
mes visi esam daugiau panašūs negu
skirtingi. Nes šiandien būtent šioje vie-
toje prasivėrė smegduobė, ir praeis
kažkiek laiko, kol atsiras kažkas, kas
sugebės ją savaip uždengti, ir mano pa-
saulio mozaika vėl bus pilna. Ir nors
šiandien labai norisi klausti to neat-
sakomo klausimo, „kodėl jis turėjo
numirti?” stengiuosi galvoti: o kas, jei
Umberto Eco ten neturėjo sau lygaus
pašnekovo...” Anoniminė komentato-
rė, „Vox Populi”, Delfi.lt

rie draugai dabar sako, kad pavyduo-
lių nenoras įsileisti jo, protingesnio už
save, intrigos prisidėjo prie Leonido
staigios mirties – jis dėl to labai išgy-
veno, nors to neparodė (nors tai buvo
seniai, dabar Kaune jis buvo labai my-
limas ir jautėsi reikalingas); kai kas
sako, kad jis persidirbo, nes buvo labai
populiarus ne tik Lietuvoje, bet ir Eu-
ropoje, jį visur kviesdavo, ir jis į visus
kvietimus atsiliepdavo. Jis buvo ar-
tistas iš prigimties, jam patikdavo būti
žmonėse, jiems kalbėti, su jais disku-
tuoti, buvo pratęs atsidurti dėmesio
centre; buvo neeilinis, nestandarti-
nis, visada su savo originalia nuomo-
ne, bet tolerantas iš didžiosios raidės.
Buvo labai įsijautęs į Rusijos skriau-
džiamos Ukrainos problemas, beje, ir
mirė vykdamas į Ukrainą Vilniaus
oro uoste. Jam buvo tik 54-eri.

Liekame dėkingi už supratimą

Bet daugelis lietuvių, kuriems
skaudėdavo dėl pareiškimų „žydšau-
džių tauta” ir kurie šioje vietoje niekuo
dėti, Leonidui Donskiui labiausiai liks
dėkingi už poziciją Holokausto trage-
dijos akivaizdoje. Jis, Alytaus žydo, ku-
rio visa giminė buvo išžudyta, vaikas

turėjo tokią pat formalią teisę būti
piktas dėl Lietuvos teritorijoje išžu-
dytos prieškario žydų bendruomenės
ir mėtytis tokiais pat apibendrintais
kaltinimais, kaip ir daugelis kitų Lie-
tuvoje ir pasaulyje, bet jis buvo kitoks.
Štai paskutiniame interviu prieš keletą
savaičių „Kauno dienos” korespon-
den tui  L. Donskis sakė: Holokaustas
„yra tiesiogiai palietęs mano šeimą, to-
dėl į tai žvelgiu labai atsargiai. Gyve-
nimas išmokė praeitį vertinti labai
ramiai, subalansuotai, suvokiant, kad
tie dalykai labai daug sveria. Visada
jaučiu pavojų pradėti perkelti atsako-
mybės naštą (kartais visiškai neuž-
tarnautą politinę ir etinę) ant niekuo
dėtų žmonių pečių. Vengiu to, nes tai
būtų labai neteisinga ir nehumaniška.
Nenoriu traumuoti žmonių ir jiems pa-
sakoti dalykų, kurie sukurtų jausmą,
kad jie kažkodėl yra nusidėję ir kalti.
Tai būtų visiška nesąmonė. Nespeku-
liuoju tais dalykais, jaučiuosi atsa-
kingas už orų ir garbingą kalbėjimą
apie šį sudėtingą reikalą. Pripažin-
siu, apie tai kalbėti labai sudėtinga, nes
tai tiesiogiai palietė mano šeimą. Esu
Holokaustą išgyvenusio žydo sūnus.
Mano tėvas per stebuklą liko gyvas
Butrimonyse, mažame miestelyje šalia

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Išminčiai ir Dievui reikalingi

Seniai Lietuvos inteligentija (ne
vien intelektualai) buvo taip su-
krėsta ir paskendo filo-

sofiniuose mąstymuose apie
gyvenimą, jo prasmę ir žmo-
gaus misiją Žemėje. Staiga mirė
Leonidas Donskis – eruditas, pa-
saulinio (kiti rašantys sako – euro-
pinio) masto mąstytojas, Lietuvos
patriotas, mūsų Žydų bendruo-
menės vicepirmininkas, žmogus
„be pykčio” (taip jis buvo pavadinęs
televizijos laidą, kurią vedė keletą
metų), tobulos lietuvių kalbos varto-
tojas ir t.t. Nebuvau su juo pažįstama,
pažinojau jį tik iš televizijos ekranų,
konferencijų tribūnų, žymių žmonių
minėjimų, bet dėl jo netekties taip pat
išgyvenu iki širdies gelmių ir manau,
kad Lietuva neteko labai daug. Jis
mokėjo aistringai, saliamoniškai, kaip
gali tik Žydas, kalbėti ir uždegti, įti-
kinti, nes pats tikėjo tuo, ką sakė. Ir
darė tai, ką sakė. Dažnas savęs klausia
– kodėl Jis išėjo taip anksti – tas iš-
minties kalnas ir gerumo bokštas? Jis
tiek daug žinojo, kad jam reikėjo su-
teikti du gyvenimus, kol viską kitiems
išdalintų. Bet tokia buvo Aukščiausiojo
valia, matyt, jis jau spėjo atiduoti Že-
mėje tai, kas iš jo buvo reikalauta. O
gal tai, ką jis mąstė, niekur nedingo ir
nedings, o įsiliejo į Aukščiausiojo iš-
minties archyvą? Tokiais atvejais ra-
minamės: geri, išmintingi žmonės rei-
kalingi ir Dievui. 

Filosofas Leonidas Donskis pa-
staruoju metu profesoriavo Kauno Vy-
tauto Didžiojo universitete, buvo Klai-
pėdos universiteto vienas iš sumany-
tojų ir signatarų, yra buvęs Helsinkio,
Geteborgo, JAV, Didžiosios Britanijos,
kitų šalių universitetų vizituojantis
profesorius, bet grįžo į Lietuvą kartu
su ištikima bendražyge žmona lietu-
vaite Jolanta, nors, kaip dabar aiškė-
ja, čia buvo susidūręs su senosios aka-
deminės visuomenės priešiškumu ir
nenoru jį pripažinti. Jis pateikdavo
save kaip liberalą (vieną kadenciją
buvo ir politikas – Liberalų sąjūdžio at-
stovas Europos Parlamente), buvo ar-
timas Santaros-Šviesos ideologijai, bet
aš jį ryškiausiai prisimenu, pvz., pran-
ciškonų vienuolių įsteigto internetinio
dienraščio „Bernardinai.lt” prisista-
tymo vakarėlyje, kur jis dainavo savo
gražias dainas, pritardamas gitara. O
2005 m. jis buvo apdovanotas katalikų
ideologo Stasio Šalkauskio premija. 

Kaip oficialiai skelbiama, L. Dons-
kio mokslinių tyrimų pagrindinis ob-
jektas – šiuolaikinė socialinė, politinė
ir kultūros filosofija, šiuolaikinė vi-
suomenė ir kultūra. Veikalai yra tarp-
disciplininio pobūdžio, jiems būdingas
analizės ir socialinės kritikos kultū-
rinio liberalizmo požiūriu derinimas.
Tyrimų medžiaga skelbta lietuvių ir
anglų kalba. Yra parengęs apie 30 mo-
nografijų ir daugiau nei 500 straipsnių
bei knygų, sudaręs ir redagavęs knygų,
buvo profesinių žurnalų specialių nu-
merių kviestinis redaktorius. L. Dons-
kio darbai išversti į Brazilijos portu-
galų, danų, estų, ispanų, italų, korė-
jiečių, lenkų, portugalų, rumunų, rusų,
suomių, švedų, turkų, ukrainiečių,
vengrų ir vokiečių kalbas...

Kodėl išėjo taip anksti?

Jis buvo toks visapusiškas, kad
jam pavydėti tikrai buvo ko, ir kai ku-
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Mąstymai netekus didžiojo Žydo, kuris buvo mūsų

Leonidas Donskis kalba Illinois universiteto, Lietuvių katedros jubiliejaus iškilmėse. 
Vidos Kuprytės nuotr.

Leonidas Donskis susitikimą su Dalai Lama įamžino nuotraukoje.  Iš asmeninio archyvo
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TELKINIAI

Atkelta iš 1 psl.

,,Buvo tikrai nelengva suburti visus Reno mies-
te gyvenančius lietuvius. Mūsų čia nėra daug, o ir tie,
kurie dideli entuziastai ir nori daugiau laiko praleisti
susitikimuose su tautiečiais, yra labai užsiėmę.
Mūsų valstijoje truputėlį kitokia situacija. Žinia,
Reno yra labai daug kazino ir vyksta aktyvus turis-
tinis gyvenimas, todėl beveik 50 proc. lietuvių dirba
vakarais arba šeštadieniais ir sekmadieniais. Kiti
tautiečiai dirba tradiciniu grafiku, todėl laisvadie-
nių nesutapimas yra vienintelė priežastis, kodėl juos
taip sunku suburti draugėn”, – sako viena iš ben-
druomenės steigėjų Laima Etchegoyhen, dėjusi ne-
mažai pastangų, kad  šalyje, kurioje gyvena jau 17
metų, ne tik ji, bet ir čia gimę jos vaikai nepamirš-
tų gimtosios kalbos. Atsikrausčiusi iš Washingtono
į Reno L. Etchegoyhen iš karto pajuto, kaip trūksta
jai ir jos vienuolikmečiui sūnui Vyčiui Augustui bei
aštuonmetei dukrai Liepai Skirgailei bendravimo lie-
tuvių kalba. 

,,Reno nebuvo bendruomenės, kuri vienytų čia
gyvenančius lietuvius, todėl tik labai retomis pro-
gomis tekdavo pabendrauti gimtąja kalba. Esu ište-
kėjusi už baskų kilmės amerikiečio. Namie mes kal-
bame angliškai. Dirbu Nevados universiteto Reno me-
dicinos mokykloje, kurioje taip pat nėra lietuvių, to-
dėl darbe irgi netenka susidurti su lietuvių kalba. Vi-
sai rimtai buvau sunerimusi, kai mano sūnus, dar
būdamas mažesnis, atsisakė kalbėti lietuvių kalba,
teigdamas, kad tai moterų kalba. Jis girdėdavo,
kaip tėtis ir visi jo amžiaus berniukai kalba angliš-
kai, o lietuviškai kalbėdavau tik aš”, – pasakoja  gerb.
Laima, ir čia pat vardija pavardes tų lietuvių šeimų,
kurios  ėmėsi  entuziastingai  steigti  pirmąją išei-
vių bendruomenę  Nevadoje. 

Pasak Laimos Etchegoyhen, Reno gyvenantys lie-
tuviai nuoširdžiai dėkoja Sigito ir Irenos Jakaičių šei-
mai, kuri pirmoji ėmėsi titaniškos organizacinės
veiklos. ,,Jie tiesiog ieškojo ir būrė lietuvius draugėn.
Praėjusiais metais savo namuose pirmieji suorga-
nizavo smagią Kalėdų šventę, į kurią sukvietė visus
Reno lietuvius.  Būtent tada išgyvenome tas nepa-
mirštamas bendrumo akimirkas ir supratome, koks
reikšmingas ir svarbus mums yra gyvas lietuviškas
bendravimas”, – pasakoja  viena iš steigėjų, negai-
lėdama pagyrimo žodžių ir kitiems bendruomenės
nariams, o ypač toms moterims, kurios savanoriškai
ėmėsi organizuoti sekmadieninę lietuvišką vaikų mo-
kyklėlę. Aktyviausia mokytoja Irena Poškutė-Rod-
riguez ėmėsi lietuvių kalbos mokyti mažuosius iki
septynerių metų, 7–12 metų vaikus gimtojo žodžio
moko Miglė Valuntė, o su vyresniais moksleiviais dir-
ba Monika Grigonis. ,,Pastebėjome labai gražių vai-
kų trapusavio bendravimo pokyčių. Ši mokyklėlė tik-
rai davė naudos. Vaikai tapo draugais, labai noriai
sekmadieniais eina į užsiėmimus, ir tai yra nuostabu.
Žinoma, be mokytojos Irenos Poškutė-Rodriguez
pasišventimo ir kitų moterų pagalbos ir pasiauko-
jimo tokių rezultatų turbūt nebūtų”, – sako pašne-

kovė, džiaugdamasi, kad mokyklėlėje yra jau su-
kaupta ir nedidelė lietuviškų vaikiškų knygelių bib-
liotekėlė. 

Naujai susikūrusi lietuvių išeivių bendruome-
nė kol kas neturi nuosavų patalpų, tačiau tai nėra
kliūtis bendrauti ir veikti kartu. Laikinai sekma-
dieninės lietuviškos mokyklos pamokėlės ir išeivi-
jos susirinkimai vyksta Reno Ugniagesių 11 stoties
patalpose. Lietuviai ypač dėkingi šios organizacijos
vadovams, kurie nemokamai ne darbo metu leidžia
naudotis viena didele stoties sale. Deja, į šią vietą ne-
galima neštis jokio maisto, daryti kažkokių didesnių
švenčių. Todėl  nuosavų patalpų neturėjimas šiek
tiek kelia sunkumų organizuojant kitokio pobūdžio
šventes. Tarkim, planuose yra  kelis kartus per mė-
nesį rengti lietuviškų patiekalų gaminimo pamo-
kėles, tačiau patalpų neturėjimas šią veiklą kol
kas atitolina. ,,Antra vertus, bendruomenė nėra la-
bai didelė, todėl išlaikyti patalpas jos nariams būtų
tikrai nelengva. Bet, kai yra didelis noras, visada at-
siras ir galimybės”, – sako gerb. Laima.

Šiuo metu Nevados bendruomenės nariai įvai-
riomis progomis susitinka kieno nors namuose. Pa-
vyzdžiui, šiltuoju metų laiku krepšinio varžybas ste-
bėjo Sigito ir Irenos Jakaičių namų kieme, Atvely-
kį šventė Reno parke, susitikimas su JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) krašto valdybos pirmininke Si-
gita Šimkuviene vyko Laimos Etchegoyhen na-
muo se.   

Tai, kad bendruomeniškumas yra nepaprastai
svarbus, rodo kiekvieno žmogaus patirtis. Nevados
lietuvių išeivių bendruomenė nėra išimtis. Nors šis
sambūris oficialiai gyvuoja tik nuo birželio mėne-
sio, įvairių svarbių lietuviškų datų paminėjimas, tra-
dicinių švenčių organizavimas kiekvienam ben-

druomenės nariui leido pajausti, kad žmogiškas ry-
šys tautiečiui, gyvenančiam toli nuo tėvynės, pa-
rodytas net nedidelis dėmesys yra neginčytina ver-
tybė. ,,Vien ko vertas  gerb. Irenos Jakaitienės ga-
mintas kugelis per Užgavėnes! Jis buvo ypatingas to-
dėl, kad šeimininkė bulves tarkavo rankomis. Įsi-
vaizduokite, kiek bulvių reikėjo pritarkuoti, kad iš-
keptų skanų kugelį 20–30 žmonių”, – šiltai apie
šventę kalbėjo Bendruomenės vicepirmininkė Lai-
ma Etchegoyhen, patvirtindama, kad Jakaičių šei-
ma yra bene stipriausia bendruomenės grandis, vie-
nijanti aktyviausius Reno lietuvius. ,,Beveik visos
šventės vyksta šios šeimos kieme. Sigitas Jakaitis
nuolat sugalvoja įvairių žaidimų ir susirinkusiems
niekuomet neleidžia nuobodžiauti. Tarkime, minė-
dami Lietuvos valstybės Karaliaus Mindaugo ka-
rūnavimo dieną ne tik giedojome himną, bet ir Si-
gito Jakaičio rūpesčiu žaidėme žaidimą ‘Pažink
Lietuvos istoriją’. Tad, kai oficialiai steigėme Ben-
druomenę, net nebuvo abejonių, kad Sigitas bus
mūsų pirmininkas”, – pasakojo pašnekovė. 

Žmogiško ryšio ir santykių forma, kurią įkūnija
priklausymas Bendruomenei, šimtmečiais užėmė ne-
nuginčijamą vietą žmogaus gyvenime. Todėl visiš-
kai dėsninga, kad panašūs lietuvių išeivių sambū-
riai vis dar atsiranda įvairiose pasaulio vietose. Šian-
dien Nevados bendruomenės aktyvas dėlioja ateities
planus. Jau baigti tvarkyti visi būtini dokumentai.
Bendruomenė įregistruota kaip pelno nesiekianti or-
ganizacija, kurios tikslas – pritraukti kuo daugiau
narių. Didėjantis jų skaičius leistų rengti reikš-
mingesnius renginius, įvairias akcijas ir duotų vil-
ties, kad būsimoms lietuvių išeivių kartoms liks ne
tik materialiniai, bet ir dvasiniai dalykai – kalba, tra-
dicijos, papročiai, tautinės savivertės samprata.  

Dideli norai atveria kelius prasmingai veiklai

Bendruomenės pirmininkas Sigitas Jakaitis Lietuvos valstybės Karaliaus Mindaugo karūnavimo šventėje kartu su
kitais lietuviais savo namų kieme  organizavo tautinės giesmės giedojimą. 

Jakaičių šeimos kieme Reno lietuviai žiūri krepšinio varžybas. Pir-
mame plane – bendruomenės vicepirmininkė Laima Etchegoyhen. 

Nevadoje, Reno mieste, pirmą kartą susikūrė lietuvių išeivių bendruomenė.
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ANETA KASTRICKIENĖ

Jau bus keletas savaičių, kai savo repertuaru Amerikos lietuvius džiugi-
no Alytaus teatras. Trupė su vienu iš trijų Alytaus teatro režisierių, Albertu
Vidžiūnu, kaitino jausmus ir pradžiugino ne vien tokiais renginiais išle-
pintus Illinois lietuvius, bet ir New Jersy bei Wisconsino išeiviją.

Kaip teatro gerbėja bei mylėtoja praėjusį šeštadienį, rugsėjo 17 d., ir aš
atbėgau į ,,Sielos” galeriją, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, pažiū-
rėti vieno iš trupės atsivežtų spektaklių – ,,American Dream”. Atlėkiau

,,for entertainment”. Buvau girdėjusi, kad spektaklis pastatytas pagal
,,Džiungles”. 

Ką reiškia Upton Sinclair ,,Džiunglės”, jau po dvidešimties minučių pa-
jutau, kai automatiškai paieškojau atramos savo stovinčiai povyzai. Auto-
matiškai, nes tuo pat metu iš sėdimų vietų ,,prasivėdinti” pakilo ir išėjo ke-
letas kitų žiūrovų. 

Tik vėliau sužinojau, jog į Ameriką režisierius atvežė 2 valandų ir 15 mi-
nučių, sutrumpintą Lietuvoje rodomą ,,American Dream” variantą. Ką reiš-
kia sutrumpintą, jei ne tai, jog sukoncentruota ir atrinkta, kas svarbiausia,
esmė. Štai šituo koncentruotu užtaisu režisierius ir pakaitino! Nesutrukdė
nei tai, jog sąlygos ne visiškai leido panaudoti scenografiją (ar pačios scenos
veik nebuvimas), kas, tikiu, režisieriui turėjo būti skausminga. Nepaisant šių
komplikacijų, idėją perteikti pavyko tikrąja to žodžio prasme – pribloškian-
čiai. 

Nežinantiems derėtų užsiminti apie knygos ,,Džiunglės” siužetą. Pacituosiu
paties Alytaus teatro tinklalapį: ,,American Dream” – spektaklis pagal Upton
Sinclair 1906 m. parašytą apysaką „The Jungle” („Džiunglės” arba ,,Raistas”).
Ameriką sukrėtęs romanas vaizduoja XX a. pradžios emigrantų gyvenimą Či-
kagoje. Čikagos skerdyklų kompleksai, kuriuose dirbo 30 000 darbininkų, vien
savo apimtimi jau buvo reiškinys, o socialine prasme – visiškai savita terpė:
uždara, įbauginta bendruomenė, priversta besąlygiškai paklusti darbdaviams
ir viršininkams, kurioje virė aistros ir niekšybės.

Skerdyklose, kuriose, anot autoriaus, nesunaudojamas tik kiaulės žvie-
gimas, dirba ir kabinasi į gyvenimą pagrindinis veikėjas lietuvis Jurgis Rut-
kus. Jo šeimos išlikimo pastangos, kai vardan to „gero” gyvenimo į apyvar-
tą leidžiamos visos vertybes, ir po šimto metų yra aktualios, nes emigravi-
mo tempai ir mastai yra bauginantys”.

Būdinga sceninė kalba, juodai balti aktorių kostiumai perkėlė geru
šimtmečiu atgal, į mūsų senelių, prosenelių Ameriką. Niekada iki šiol ne-
susimąsčiau, kokiu stipriu simboliu gali tapti paprasčiausias šaukštas, ku -
rį režisierius panaudojo kaip stiprią, daug savyje talpinančią išraiškos prie-
monę.

Anot paties režisieriaus, šis spektaklis, ši skausminga tema, brandinta šir-
dyje ne dvejus ir ne trejus metus, kol pagaliau išvydo sceną. Pats buvojęs ir
gy venęs Amerikoje, Albertas Vidžiūnas buvo susipažinęs su emigranto gy-
venimu, kas, be abejonės, tik prisidėjo prie gilesnio spektaklių perteikiamos
minties išreiškimo.

...Pasijutau tarsi kas būtų veidrodyje parodęs giliai, gal net nuo savęs pa-
čios slepiamus jausmus ir mintis. Atskiros scenos nelauktai ir netikėtai pri-
silietė prie pačių jautriausių jausmų, „pačiupinėdamos”, kas be galo jautru
ir kas nuo visuomenės akių pridengiama. Kas neišnyks ir kas jokiais ,,en-
tertainment” niekada nebus užgožiama.

Alytaus 
teatras, 
arba Upton Sinclair veidrodis

Įtampa dažnai pasireikšdavo emigranto gyvenime – Vaidas Praspaliauskas (k.) ir Jonas
Gaižauskas. Jono Kuprio nuotraukos

Alytaus teatro aktoriai iš k.: Vaidas Praspaliauskas, Ona Gudaitytė, Eglė Juškaitė, Andra
Virbičianskienė, Vidas Vaškius, Eugenijus Rakauskas, Jonas Gaižauskas.

Pagrindinio  vaidmens  atlikėjas  Vidas  Vaškius (Jurgis Rutkus) ir Andra Virbičianskienė.

,,Šaukštas” – šeima, namai, sotumas – emigranto atiduodamas į kelionės batą.  
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Minint 75-ąsias Lietuvos žydų žudynių
metines, rugsėjo 22 ir 23 dienomis, Lie-
tuvos žydų genocido aukų atminimo
dieną ir jos išvakarėse Lietuvoje buvo
skaitomi Holokausto aukų vardai. Išta-
riant konkrečioje vietovėje gyvenusių
žmonių vardus ir pavardes pilietinė ini-
ciatyva VARDAI kvietė prisiminti žiauriai
sunaikintus Lietuvos gyventojus. 

Ši pilietinė iniciatyva Lietuvoje
kilo 2011 metais. 

Pasak VARDŲ koordinatorės, mu-
ziejininkės Mildos Jakulytės-Vasil, šis
vardų skaitymas – tai asmeninė atmi-
nimo ir empatijos išraiška. Einant
pro šalį pakanka stabtelėti 5 minutėms. 

Dalyvavusių renginiuose teigi-
mu, būtent toks Holokausto aukų pri-
siminimas padeda labai asmeniškai
pajusti tragedijos mastą. Kai ištari
žmogaus vardą, nebegali apsimesti,
kad tas žmogus negyveno, ir statisti-
ka, jog Antrojo pasaulinio karo metais
sunaikinta  90 procentų iš 220 tūks-
tančių Lietuvoje gyvenusių žydų, pra-
deda reikšti ne tik skaičius. 

VARDŲ skaitymai viešose Lietu-
vos miestų ir miestelių vietose vyks-
ta jau šeštus metus ir prie jos prisi-
jungia vis daugiau bendruomenių.
Šiais metais Holokausto aukų vardai
buvo skaitomi beveik keliose dešim-
tyse Lietuvos miestų ir miestelių – Vil-
niuje, Kaune, Marijampolėje, Ukmer-
gėje, Merkinėje, Molėtuose, Jonavoje,
Kėdainiuose, Švėkšnoje, Dieveniškėse,
Eišiškėse, Kretingoje, Jurbarke, Že-
maičių Naumiestyje ir kitur. 

Taip pat daugelyje šių vietų buvo
surengti ir papildomi renginiai – tvar-
kytos žudynių vietos, lankytos senosios
žydų kapinės, organizuoti susitikimai
su išsigelbėjusiaisiais ir gelbėtojais.

Iniciatyva VARDAI surengta jau
penktą kartą ir pirmąsyk Vilniaus
geto kalinių sąrašai buvo skaitomi
dviejose vietose.  

Antrojo pasaulinio karo metais
sunaikinta 90 procentų iš 220 tūkstan-
čių Lietuvoje gyvenusių žydų, o VAR-
DŲ organizatoriai kviečia prisiminti
ne tik statistiką. „Tai yra mūsų istori-
ja, mūsų atmintis, kurią siekta naikinti
kartu su žmonėmis. Kai savo balsu
tari vardus, pavardes ir profesijas tų
žmonių, kurie čia gyveno, nebegali
apsimesti, kad jų nebuvo”, – sako at-
viros piliečių iniciatyvos rengėjai.

Įprastai VARDŲ renginyje daly-
vauja visi norintieji, nuo moksleivių
iki tų žmonių, kurie patys prisimena
skaudų Lietuvos istorijos laikotarpį.
Pavyzdžiui, praėjusiais metais Vil-
niuje Holokaustą išgyvenusi buvusi
Vilniaus geto kalinė Fania Jocheles-
Brancovski perskaitė savo šeimos var-
dus. „Po jos šis vardų sąrašas nebėra
tik popierius su juodomis raidėmis ir
skaičiais, koks buvo anksčiau”,– vėliau
pasidalijo mintimis viena skaitovė.

„Aš tikiuosi, kad tokie skaitymai
dar daugiau priartins mus prie isto-
rinės tiesos, kurios neįmanoma pa-
slėpti ar iškreipti”, – taip į žinią, kad
jo gimtajame mieste Jonavoje bus pir-
mą kartą skaitomi nužudytųjų žydų
vardai, reagavo rašytojas, Nacionali-
nės premijos laureatas Grigorijus Ka-
novičius, kurio kūryba daugybei skai-
tytojų padeda geriau suprasti ir žydų
gyvenimo Lietuvoje kasdienybę, ir
itin sudėtingą Holokausto laikotar-
pį.

Vilnius: 12.30-14.30 val. VARDAI
buvo skaitomi prie visai neseniai ati-
dengtų „Atminimo akmenų”, skirtų
gydytojams dr. Jakovui Vygodskiui ir
dr. Samueliui Margoliui, vegetariško
restorano Vilniuje įkūrėjams ir savi-
ninkams Faniai bei Lazarui Lewando
(Vokiečių g.).

VARDŲ skaitymą buvusios geto
bibliotekos kiemelyje (Žemaitijos g. 4),
perskaitydamas žuvusiųjų minėjimo
maldą Molei, pradėjo Vilniaus chora-
linės sinagogos kantorius Šmuel Ja-
tom. VARDŲ skaitymas vyko Žemai-
tijos g. 4 kiemelyje.

Surengta Tarptautinio litvakų fo-
tografijos centro foto instaliacija ir
vaizdo projekcijos Vilniaus geto bib-
liotekos kieme. O Vilniaus dokumen-
tinių filmų festivalyje rodomi specia-
liosios programos „Šoa” filmai „Skal-
vijos” kino centre.

Kaune: VARDAI skaityti prie bu-
vusios Vilijampolės Ješivos, Panerių g.
51. Skaitymai ir buvo pradėti nuo Je-
šivos studentų vardų. 

Čia, kaip ir kituose didesniuose
miestuose, galima buvo užsirašyti iš
anksto ir pasirinkti patogiausią skai-
tymo laiką. Po skaitymo buvo lanko-
mos Senosios Vilijampolės žydų kapi-
nės. O dar vėliau vyko susitikimas su
iš Vilijampolės geto išgelbėtų kaunie-
čių medikų anūke rašytoja Maia Ipp
(JAV). 

Kauno savivaldybės statistikos
biuro duomenimis, 1937 m. Kaune gy-
veno 135 tūkst. gyventojų, tarp jų – 27

515 žydai (20 proc. kauniečių). 
Kodėl Vilijampolė? Būtent Vili-

jampolėje buvo įkurtas Kauno getas,
kuriame kalinti tūkstančiai kauniečių,
dauguma jų buvo nužudyti.

Biržuose: Eisena prasidėjo nuo
miesto centro iki žydų žudynių vietos.
VARDŲ skaitymas vyko masinėje Bir-
žų žydų žudynių vietoje, Pakamponyse. 

Dieveniškėse: VARDUS susirin-
kusieji skaitė miesto aikštėje.

Jonavoje: VARDAI skaityti kraš-
to muziejaus kiemelyje.

Žemaičių Naumiestyje: VARDAI
skaityti prie Žemaičių Naumiesčio si-
nagogos. 

Eišiškėse: VARDAI buvo skaityti
Miesto aikštėje.

Jašiūnuose: Prie miestelio esan-
čiose Lenkiškėse VARDAI skaityti per
akciją „Čia guli musiškiai”. Čia buvo
nužudyta 265 ir 575 žydų tautybės ja-
šiūniečių. Tačiau, manoma, jog tai
nėra galutiniai skaičiai.

Jonavoje: Jonavos krašto muzie-
juje buvo surengta pilietinė akcija
VARDAI, skirta Lietuvos žydų Holo-
kausto dienai paminėti. Akcijos daly-
viai – svečiai iš Londono Tessa Rajak,
Harry Rajak, Jonavos politechnikos
mokyklos, Jonavos Senamiesčio ir Je-
ronimo Ralio gimnazijų moksleiviai
bei mokytojai ir visi, jautę pareigą per-
skaityti nužudytų žydų pavardes, pri-
siminti ir pagerbti Holokausto aukas.

Jurbarke: Jurbarko žydų kapinė-
se ir žudynių vietoje buvo skaitomi

„Žmogus nėra skaičius”
Lietuvoje penktą kartą buvo skaitomi Holokausto aukų vardai

VARDAI. Vėliau lankyta masinių žu-
dynių vieta Naujasodžių kaime: už-
degtos žvakutės, padėtos gėlės, dalija-
masi  prisiminimais apie miestelio
žydų bendruomenę. Po to Viešosios
Jurbarko bibliotekos salėje demonst-
ruotas režisieriaus Sauliaus Beržinio
sukurtas dokumentinis filmas „Kai
apie Jurbarką skambėjo jidiš”.

Beje, nors iki šiol VARDŲ renginiai
dažniausiai vykdavo pačią Lietuvos
žydų genocido atminimo dieną, šie-
met iniciatyva viena diena paankstin-
ta dėl to, kad 2015 metais rugsėjo 23 d.
sutapo su Jom Kipuru, itin svarbia
žydų religine švente, vadinamąja At-
pirkimo diena, kai laikas skiriamas ap-
mąstymams, atgailai ir ribojamos įvai-
rios kitos veiklos.

Kėdainiuose: VARDŲ renginiai
vyko žudynių vietoje, prie paminklo
Daukšių kaime.

Kretingoje: VARDŲ renginiai vyko
Rotušės aikštėje.

Marijampolėje: VARDŲ renginiai
vyko buvusioje sinagogoje, Beatričės
Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje.

Molėtuose: VARDŲ renginiai vyko
Savivaldybės aikštėje.

Semeliškėse: VARDŲ renginiai
vyko miesto aikštėje prie gimnazijos.

Šeduvoje: VARDAI skaityti mies-
telio centre, prie ,,Stelos” paminklo
Šeduvos žydams. Po to aplankytos žydų
kapinės, o 17 val. aukotos šv. Mišios Še-
duvos bažnyčioje, koncertavo Šiaulių
universiteto Muzikos pedagogikos ka-
tedros mišrus choras ,,Studium”.

Švėkšnoje: Šilutės Hugo Šojaus
muziejaus Švėkšnos skyrius kartu su
Švėkšnos skautais kvietė susirinkti
prie sinagogos (Liepų aikštėje) VARDŲ
skaitymui. Po skaitymų visi buvo pa-
kviesti į talką senosiose žydų kapinė-
se.

Švenčionių raj.: VARDŲ rengi-
niai vyko Inturkės žydų žudynių vie-
tose, šalia Parašės k., Labanoro seniū-
nijoje.

Ukmergės raj.: VARDAI buvo skai-
tyti Senosiose žydų kapinėse Vilniaus
g., žydų žudynių vietoje, bei Lyduokių
seniūnijoje, Antakalnio II kaime.

Atvirosios pilietinės akcijos VAR-
DAI koordinatoriai pabrėžia, jog čia pa-
teiktas tikrai neišsamus VARDŲ akci-
jos vietų sąrašas, kadangi daug kur ji
vyko spontaniškai. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

Minint 75-tąsias Lietuvos žydų žudynių metines Holokausto aukų vardai buvo skaitomi visoje Lietuvoje. 
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DR. VIKTORAS STANKUS

Clevelando Lietuvių kultūriniai darželiai yra vieni iš
29  tautinių grupių darželių Cleveland Cultural Gar-
dens. Juose – trys terasos, kunigaikštienės Birutės fon-
tanas, Jono Basanavičiaus, Vinco Kudirkos, Maironio
biustai, ir Gedimino stulpai. Jų 80 metų klestėjimo
šventė vyko rugsėjo 18 d. Iškilmes atidarė Lietuvių dar-
želių valdybos iždininkė Violeta Leger. Lietuvos var-
du sveikino LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bub-
lienė, perskaičiusi Clevelando mero Frank Jackson
sveikinimus ir miesto proklamaciją.

Konsulė pakvietė ilgametį Clevelando miesto
tarybos narį ir nuoširdų lietuvių draugą Mi-
chael Polensek perduoti sveikinimus ir per-

skaityti miesto tarybos proklamaciją. Jisai padėko-
jo lietuviams už paramą Clevelando miestui, už iš-
laikymą lietuvių parapijos ir Lietuvių namų ir klu-
bo. Jam buvę ypatinga dirbti kartu su lietuviais Lie-
tuvai atgaunant laisvę.

Konsulė I. Bublienė perskaitė Ohio guberna-
toriaus John Kasich sveikinimus ir pristatė JAV
senatorių Rob Portman. Senatorius Portman,
įkvėptas Vinco Kudirkos, Lietuvos himno žodžiais
tarė: „Lithuania is a land of  worthy heroes (tu di-
dvyrių žemė), that the USA should help to preser-
ve its freedom”. Patyręs lietuvių meilę Amerikai,
JAV Senate užstoja Lietuvą, Estiją ir Latviją bei Uk-
rainą prieš Putino agresiją. Senate pravedė Uk-
rainos apginklavimo ir pasipriešinimo Rusijos
dezinformacijai aktą. Linkėjo darželiams bujoti dar
80 metų. Lietuvių darželių sekretorei Ritai Ma-
tienei jis įteikė Amerikos vėliavą, kuri plevėsavo
virš Amerikos kapitolijaus Washingtone, kad ji ple-
vėsuotų lietuvių darželiuose kartu su Lietuvos vė-
liava.

Gražiai lietuvius sveikino Anda Cook, „Cleve-
land Cultural Gardens Federation” valdybos narė ir
Latvių darželių atstovė. Taip pat ir Estų darželių at-
stovė Erika Puusaar, linkėjusi visiems trim baltų dar-
želiams bujoti. 

Algis Gudėnas, Clevelando LB apylinkės pir-
mininkas, kalbėjo, kad lietuvių darželiai yra tikra pa-
žiba kultūrinių darželių tinkle. Rimas Aukštuolis,
Plėtros fondo atstovas, paaiškino, kad fondas mielai
rėmė lietuvių darželių rekonstrukciją ruošiantis 80
metų šventei, nes darželiai vaizdžiai atstovauja lie-
tuvių kultūrai ir istorijai.

Algis Rukšėnas trumpai, bet įdomiai apibūdino
lietuvių darželių istorinę raidą. Darželiai tarp pen-
kių Heritage darželių dedikuoti 1933 m. birželio 11
d. atidaryti 1936 m spalio 11 d. Pirmieji – Shakespeare

Clevelando Lietuvių kultūriniai darželiai 
šventė 80 m. sukaktį

(vėliau perkrikštyti į British Garden) darželiai
įsteigti 1916 m.

Darželius steigė lietuvių organizacijos: Lietuvių
Romos katalikų susivienijimas Amerikoje, Susivie-
nijimas lietuvių Amerikoje (SLA), prisidėjo Lietuvos
vyčiai, Moterų draugija, Sandara (studentų draugi-
ja), Švento Jurgio katalikų parapija ir jos klebonas
kun. Vincas Vilkutaitis ir kt.

Tarp kitų uoliai darbavosi lietuvių ir visų kul-
tūrinių darželių buvęs sekretorius ir ilgametis „Dir-
vos” laikraščio redaktorius (sudarė sąlygas Prezi-
dentui A. Smetonai įsikurti Clevelande) Kazys Kar-
pius. Jis įkalbėjo švedų komercinę laivų kompaniją
nemokamai iš Lietuvos atgabenti A. Basanavičiaus
ir V. Kudirkos biustus. Maironio skulptūros lėšų tel-
kimui vadovavo klebonas Vincas Vilkutaitis.

Darželių atnaujinimui 1968 m. vadovavo gam-
tovaizdžio žinovas Vincas Apanius, bankininkas
Kęstutis Šukys, verslininkas Kęstutis Steponavičius
(Stephens) bei kiti. Darželių priežiūrai šiandien
vadovauja Lietuvių kultūrinių darželių valdyba:
prezidentas Vytas Matas, viceprezidentė Salomėja Šu-
kienė, iždininkė Violeta Leger, sekretorė Rita Ma-

tienė, nariai: Nijolė Kersnauskaitė, Paulina Mašio-
tienė, Dalia Puškorienė, Gidonė Stephens (Stepo-
navičienė) ir Ada Stungienė.

Ypač oriai giedojo nuostabusis „Exultate” cho-
ras, vadovaujamas muz. Ritos Kliorienės, atlikęs „Ei,
jovar, jovar”, „Ąžuolėli šimtašaki”, „Žemėj Lietu-
vos”, „Pamario dainos”, „Viena šeima – viena tau-
ta” ir jausmingai kartu su žiūrovais šventę baigęs
„Lietuva brangi”. Chorui akompanavo William
Shaffer.

LR garbės gen.  konsulė Ingrida Bublienė,
kuri darželiams padovanojo lietuvišką kryžių, koor-
dinavo dalyvavimą senatoriaus Portman bei spau-
dos atstovų: „Cleveland Plain Dealer”, „TV channel
3” ir 5 bei internetinio leidinio „clevelandpeople.
com”, kurio žurnalistas Dan Hanson filmavo ir fo-
tografavo (žr. http://www.clevelandpeople.com/
groups/lithuanian/2016/lithuanian-cultūral-gar-
den.htm). 

Lietuvių kultūriniuose darželiuose, apart se-
natoriaus Portman, yra kalbėję: Prezidentas Anta-
nas Smetona, Clevelando merai, JAV senatorius
John Glenn ir Ohio gubernatorius Bob Taft.

Senatoriaus R. Portman pasakė įspūdingą kalbą, kurios
metu Darželių atstovei buvo įteikta Amerikos vėliava,
ple  vėsavusi virš JAV kapitolijaus Washingtone.

Gieda muz. Ritos Kliorienės vadovaujamas „Exultate choras”.

Darželių valdyba su programos dalyviais. Iš k.: Dalia Puškorienė, Salomėja Šukienė, Ada Stungienė, LR garbės gene-
ralinė konsulė  Ingrida Bublienė, Cleveland Cultural Gardens Federation atstovas Romas Zorska, Lietuvių radijo ve-
dėjas Eugenijus Dicevičius, autorius Algis Rukšėnas, Violeta Leger, Anda Cook, Rita Matienė, Gidonė Steponavičienė
(Stephens) ir Cleveland Cultural Gardens Federation atstovė Aldona Zorskienė.                   Nijolės Rukšėnienės nuotr.
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Baisiojo birželio rytas Putvinskio gatvėje
Valdemaro Čarneckio
šeimos trėmimas

Šiemet minime pirmųjų ir žiauriausių trėmi-
mų 1941 m. 75-metį. Tuomet vyrai, šeimų
maitintojai, nuo šeimų būdavo atskiriami ir

vėliau sunaikinami sunkiausiuose lageriuose, o mo-
terys su vaikais – išmirimui išvežamos į atšiau-
riausius Sibiro kraštus, į amžinojo įšalo regionus.
Čia skelbiame prisiminimus apie valstybininko, dip-
lomato (1921–1923 m. Mažosios Lietuvos vy-
riausybės įgaliotinio, vėliau Lietuvos Respublikos
laikinojo reikalų patikėtinio JAV) Valdemaro Čar-
neckio šeimos tragediją. Pasakoja jo žmona Eleo-
nora Čar neckienė (gimusi Amerikoje), jo duktė Liu-
čija Čarneckaitė-Jasiuke vičienė ir sūnėnas Stasys
Birutis, gyvenantis Floridoje. Tai ištraukos iš spau-
dai ruoštos knygos.

Dievas man viską davė, 
Dievas man viską atėmė, 

palaimintas Viešpats

ELEONORA ČARNECKIENĖ

1940-ųjų vasara. Ištuštėjo mūsų Kaunas. Senų
draugų nebėra. Valdemaras kasdien grįžta iš darbo
su šiurpinančiomis žiniomis: praėjusią naktį tas ir
tas bendradarbis dingo be žinios ir t.t. Šeimyninės
dramos, tragedijos. Motinos, vaikai lieka be mai-
tintojų. Sunkvežimiai su enkavedistais važinėja
po miestą, vyksta kratos ir suėmimai. Tokioje at-
mosferoje pragyvenome ištisus metus, iki nelemtos
1941-ųjų metų birželio 14-osios. Po šalto, vėjuoto ir
lietingo pavasario pirmosios birželio dienos buvo
kaip reta saulėtos, šiltos ir gražios. Išsiskleidė aug-
menija, Kaunas apsivilko žaliu vasaros rūbu. Apie
10–12 birželio pas mane atėjo mūsų sargienė Anta-
naitienė ir man labai konfidencialiai pranešė, kad
jai rusų pulkininko žmona pasakė, jog jos šeimi-
ninkai netrukus bus išvežti iš Lietuvos. Ji buvo la-
bai susirūpinusi ir išsigandusi, nes jos vyras pas
mus sargavo ir gavo algą. 1941 m. birželio 13 d. mes
buvome pakviesti pas prof. Šalčių švęsti vardadie-
nio. Svečių nebuvo daug. Visi buvo labai nusiminę,
ore tvyrojo nežinia, – kas čia bus. Visos kalbos – vien
apie suėmimus ir išvežimus. Namo grįžom apie 12
val. nakties. Pakeliui į namus susitikome Natkevi-
čių. Jis palydėjo mus namo. Irgi buvo labai susirū-
pinęs. Parėję namo atsigulėme miegoti. Švintant iš-
girdome beldimą į duris. Į butą įsiveržė du ginkluoti
ir dar vienas vyras ir viena moteris. Areštas. Įpuo-
lė į miegamąjį ir liepė keltis. Vyrą pasodino valgo-
majame kambaryje, pradėjo daryti „inventorizaci-
ją”. Pasikalbėti su vyru neleido. Man liepė eiti
ruošti vaikų, nes teks važiuoti iš Lietuvos, o su sa-
vimi pasiimti – tik 100 kg mantos. Man neleido pa-
siimti jokių rūbų. Vyras iš valgomojo šaukė pasiimti
virdulį, bet ta moteris neleido, ištraukdama iš ran-
kų. Visą mūsų sidabrą jie sudėjo į lagaminą ir kaž-
kur išnešė. Vaikai kažkokiu būdu, man nežinant, į
maišą įdėjo mano dvi sidabrines lapes ir sidabrinį
kavos servizą, kurį kaip išleistuvių dovaną išva-
žiuojant iš Londono mums padovanojo atstovybės
tarnautojai. Aš tai pamačiau jau vėliau, kelionėje.
Mums liepė paskambinti kam nors, kad ateitų kaip
liudininkai. Paskambinome vyro seseriai Jadvygai
Grigienei. 

Nors buvo vasara, vyras užsivilko kailinius, jie
jam nieko nesakė. Mes su vaikais išvažiavom kaip
stovim. Rūbų pasiimti neleido. Į maišą visi įsidėjom
po pagalvę, kelias paklodes, o antklodę – tik vieną.
Maisto pasiimti irgi neleido. Kelionėje matėme,
kad kitiems tremtiniams leido pasiimti daugiau
maisto, rūbų, kai kurie turėjo pilnus krepšius tabako
ir ten nuvažiavę galėjo mainyti į  maistą. Mes na-

muose turėjome pasiruošę daug maisto, bet pasiimti
nieko neleido, enkavedistai buvo ypač brutalūs. Vie-
nam iš jų, kalbėjusiam lietuviškai, aš pasakiau:
„Kaip jūs gerai kalbate lietuviškai”. Jis man atsa-
kė: „Kad aš ir esu lietuvis”. „Negali būti, –  sakiau,
– lietuvis negali ištremti savo tautiečio”. „Ponia, –
sakė jis, – šiandien – jus, rytoj – mane…” Tai jis pa-
kartojo tris kartus. Kai mūsų šeimą susodino į sun-
kvežimį, aš atsisveikindama peržegnojau mūsų
namą.

Šančiuose – ant keturių bėgių išrikiuoti preki-
nių vagonų ešalonai su grotuotais langais. Visur pil-
na sunkvežimių su žmonėmis ir kariškiais. Vyksta
dramatiški šeimų išskyrimai. Atskirti vyrai sodi-
nami į atskirus ešalonus. Moterys su vaikais ir su
nedideliais pundeliais daiktų grūste grūdami į va-
gonus pro siaurus durų plyšius. Deportacijai ko-
manduoja aukšti enkavedistų pareigūnai. Iš mies-
to ir apylinkių vis plūsta naujos partijos žmonių. Di-
džiulis mašinų triukšmas, žmonių balsų nesigirdi.
Anksti rytą revolverio ar šautuvo vamzdžiu prikelti
žmonės tyliai, tarsi be žado paklūsta brutaliai ko-
misarų jėgai.

Sunkvežimis su mano šeima privažiuoja prie
pirmojo ešalono. Ten vyrus atskiria nuo šeimų ir, pa-
naudojus jėgą, juos įstumia į vagonus. Atėjo mūsų
eilė, ir Valdemarą išlaipino iš mūsų mašinos. Tuoj
apsisukome, ir enkavedistai mus privežė prie kito
ešalono. Tik įlipusi į vagoną pripuoliau prie langelio
ir pro plyšelį pamačiau, kaip į kitą vagoną brutaliai,
jėga stumia Valdemarą. Jis, atsistojęs ant paskuti-
nio laiptelio, iškėlęs ranką į viršų, visu balsu sušuko:
„Tegyvuoja Lietuva”, – tai buvo paskutiniai Jo žo-
džiai, kuriuos mes girdėjome ir paskutinį kartą ma-
tėme. 

Į mūsų vagoną baigė kraustytis Vaitkevičių šei-
ma: motina ir du berniukai. Jiems nebuvo leista pa-
siimti reikalingiausių mažajam (pusės metukų vai-
kui) drabužiukų ir vystykliukų. Aš suplėšiau pa-
klodę ir jai atidaviau. Artėjo vidurdienis, mūsų va-
gonas, baisiai prikimštas žmonių, labai įkaito nuo
saulės. Diena buvo labai karšta, neužteko oro, tiesiog

dusom. Vandens nebuvo. Tuomet su-
pratau, kokios žiaurios ir beširdės tos
jėgos, kurios gali tiek daug nekaltų
žmonių šitaip kankinti. Tik atėjus va-
karui oras kiek atvėso. Traukinys ne-
judėjo. Vilniaus link pajudėjom apie 2
val. nakties. Vagone tamsu, ankšta. Ne-
suprantu, ar mano bendro likimo žmo-
nės miega, ar atmerktomis akimis dar
bando suvokti realybę ir ją atskirti nuo
košmaro. Vis stiprėjant geležiniam
ratų dundesiui, fiziškai jutau kiek-
vienos sekundės kankinantį jausmą, –
kad tolstu, kad atsitolinu nuo bran-
giausio man žmogaus, nuo mano pen-
kių vaikų tėvo! Tolstu ir nuo savo my-
limo miesto, į kurį buvau pradėjusi
įleisti šaknis. Paplūdusi ašarom mel-
džiuosi Jobo žodžiais iš senojo Testa-
mento,  kaip  ir  ponia Du Long, suži-
nojusi  apie  vokiečių  užimtą    Pary-
žių: „Dievas man viską davė, Dievas
man viską atėmė, palaimintas Vieš-
pats”. 

Jaunystėje, kai dar gyvenau Ame-
rikoje, mano tėvas daug pasakodavo
apie Lietuvą, carus, sukilimus ir trė-
mimus į šaltąjį Sibirą. Kaip visa tai
buvo baisu! Mano išvargintoje vaiz-
duotėje jau aiškiai pasimatė baltos ir
šaltos Sibiro platybės… Šalia manęs
guli Kamutė Vaitkevičienė, o jos ma-
žasis vaikelis (vadindavom Pupa) vi-
duriuoja.  Mano mažieji (jiems po 7 me-
tus) miega. Jie, ačiū Dievui, sveikučiai,
bet žinau – rytą jie prašys valgyti. Ką
aš jiems duosiu, nežinau... tai yra ži-
nau, kad nieko neturiu, net vandens la-
šelio... Pro grotuotą vagono langą ma-
tau trumpos birželio nakties šviesė-

jantį dangų. Retkarčiais mano veidą prasmelkia
ankstyvo ryto vėjukas. Apie vidudienį privažiavo-
me Naująją Vilnią. Pakeliui stovėjome tris sykius,
nes dar prikabinėjo daugiau vagonų su žmonėms,
pasmerktais žūti Sibiro platybėse. Vagonuose buvo
dviaukštės lentynos, vadinamos narais. Kiekvienas
toks prikabinimas buvo siaubingas mums, kadan-
gi lokomotyvo mašinistas kiekvieną kartą iš visų
jėgų trenkdavo į vagonus, ir mes susižeisdami kris-
davome žemyn nuo narų. Naujojoje Vilnioje besto-
vint pravažiavo mūsų vyrus vežantis ešalonas, ir Al-
girdas (vyriausias mano sūnus) sekundei matė
savo tėvą, tačiau toje riksmų ir šauksmų jūroje Val-
demaras jo nespėjo pamatyti. Tai buvo mūsų pa-
skutinis priartėjimas… Vakarop vėl įvyko baisus
trenksmas į pirmutinius vagonus, ir po truputį il-
giausias traukinys pradėjo savo kelionę į nežinią...

Kertam Lietuvos rubežių su Baltarusija ir va-
žiuojam į svetimos šalies teritoriją. Man taip praneša
pro langelį žiūrėdami vaikai. Ir čia visame gražu-
me pasimatė komunistinis rojus: bakūžės sukry-
pusios, žmonės išsekinti, apiplyšę ir alkani. Susto-
jus traukiniui prie vagonų prieidavo moterys su vai-
kais prašyti išmaldos bei duonos trupinių. Vaizdas
baisus! O mes važiuojam toliau ir toliau, į pasibai-
sėtinai ubagišką imperiją! Kas mūsų laukia? Neį-
manoma suvokti sveiku protu. Bėga kelionėje die-
nos, retkarčiais mums numeta po pusę kilogramo
duonos ir silkių galvų „buljono”. Jei kur gauname
kipiatoką (rus. – karštas vanduo), tai didelė šventė!
Po aštuonių dienų kelionės pro garsiakalbį vieno-
je stotelėje išgirstame, kad Vokietijos ginkluotosios
pajėgos peržengė SSRS teritorijos sieną. Paskelbta
visuotinė mobilizacija. Pradžia II Pasaulinio karo.
Gal jie mus išvaduos?!!! Atsirado viltis.

P.S. Perskaičiusi savo rašinį nusivyliau, kad neį-
stengiau perteikti to viso išgyvento žiaurumo,
skausmo, teroro. Popieriuje šitam išreikšti žodžių
– nėra!

1995-04-04

Bus daugiau

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ’’! www.draugas.org

Čarneckių vestuvės Amerikoje. Jis vedė Eleanorą Šaltenytę (gimusi Wor-
cester, Massachusetts). Valdemaras Čarneckis buvo Lietuvos Charge d’af-
fairs JAV.                                                                       Jurgio Biručio archyvo nuotr. 
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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

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
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

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
Tel. 708-422-8260 

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą
daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org

DAINORA BALIUTAVIČIENĖ

Sekmadienį, spalio 16 d., pirmą va-
landą po Mišių, Marquette Parko baž-
nyčioje vyks Juditos Leitaitės koncer-
tas. Solistei talkins Palai min tojo Jur-
gio Matulaičio vaikų choras „Vyturys”,
vadovaujamas Dariaus Polikaičio, ir
Alinos Šimkuvienės vaikų choras „Sva-
jonė”.

Niekas taip nesuartina šeimos,
kaip kartu patirti įspūdžiai, ir
nieko nėra geresnio už malo-

nius, iki širdies gelmių nuvilnijan-
čius muzikos garsus, taip artimus vi-
soms kartoms, taip naujai skamban-
čius iš profesionalių atlikėjų ir jaunų
vaikų lūpų. Tokių dainų, kaip A. Rau-
donikio „Švelnumas” (E. Selelionio
žodžiai), R. Racevičiaus „Atsiliepki tu
manoj dainoj” (St. Žlibino žodžiai) ir
T. Leiburo (L. Vilkončiaus žodžiai)
„Prie pasakų miesto” neįmanoma iš-
trinti iš atminties. Jie vėl skambės
gražiuose Marquette Parko bažnyčios
skliautuose, jungdami ir jaunus, ir se-
nus. 

Mecosopranas Judita Leitaitė at-
vyksta ne viena. Jai talkina ir duk ra,
smuikininkė Paulina Daukšytė, kuri
atliks C. Sen-Sans „Gulbė” ir J. Mass-
net „Meditacija”. Mergaitė gimė 1993
m. Vilniuje. Nuo 6 metų pradėjo mo-
kytis M. K. Čiurlionio menų gimnazi-
joje, pas puikią smuiko pedagogę Be-
atą Šmidtienę. 2012 metais baigė gim-
naziją ir įstojo į Vytauto Didžiojo uni-
versiteto muzikos akademiją, pas
prof. R. Butvilą. Šiuo metu mokosi pas
doc. R. Bliškevičių.

Paulina nuo pat mažens pasižy-
 mėjo įgimtu muzikalumu, artistine

nuojauta, absoliučia klausa. Jau bū-
dama 7 metų pradėjo koncertuoti, iš
pradžių važinėdama su savo mama,
dainininke Judita Leitaite, vėliau sėk-
mingai grojo jaunimo orkestre, diri-
guojant maestro S. Sondeckiui. Jau-
noji smuikininkė grojo Zalcburge
(Austrija), Sankt-Peterburge (Rusija),
Suomijoje, Švedijoje, Estijoje, JAV.

Didelę muzikinę ir atlikėjos pa-
tirtį sukaupė grodama bažnyčiose: su-
grota apie 60 įvairių koncertų mo-
kyklose ir kt. bei mažuose provincijos
miesteliuose. Smuikininkės reper-
tuare: L. van Beethoven, J. Brahms,
M. Bruch, E. Grieg,  J. Sibelius, D.
Shostakovich, S. Racha ma ninov, F.
Chopin, Philip Glass, W. A. Mozart, B.
Dvarionas, J. Gruodis, B. Kutavičius,
R. Schumann, C. Saint-Sens, J. Pakal-
nis ir A. Šenderovas. Paulina Dauk-
šytė talkina Kauno simfoniniam or-
kestui, dalyvauja festivaliuose, šiuo
metu groja orkestre „Mo dus”.

Gražų šeimos portretą papildo ir
Juditos Leitaitės sūnus Dainius, pa-
dėsiantis atlikėjoms techniškai. Kon-
certe dalyvaus apie šešiasdešimt jau-
nųjų atlikėjų. Tai bus šeimos šventė,
kur bus galima atsivesti ir pačius ma-
žiausius, tegu ir jie klauso, tegu ir jie
mokosi iš dainuojančių broliukų bei
sesučių, tegu pripranta prie muziki-
nio šurmulio ir kilnios muzikos,
skambančios kilnioje aplinkoje. 

Programoje skambės lietuvių ir ame-
rikiečių kompozitorių kūriniai. Bilietus bus
galima įsigyti Marquette Parko bažnyčios
prieangyje prieš ir po sekmadieninių Mišių,
„Old Vilnius” kavinėje arba tiesiog prieš
koncertą: 15 dol. suaugusiems, 10 dol.
studentams ir moksleiviams, o vaikams
iki 5 metų – nemokamai. 

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Šeimos, meilės 
ir muzikos šventė

Sol. J. Leitaitė su sūnumi Dainiumi ir dukra Paulina.    Asmeninio archyvo nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuviai JAV atsilieka nuo JK lietuvių
Vilnius (VRK info) – Rugsėjo 20 d.

duomenimis, rinkėjų, balsuojančių
užsienyje, elektroninės registracijos
sistemoje rinkėjo registracijos prašy-
mus balsuoti Seimo rinkimuose buvo
pateikę 9 395 rinkėjai. Tai sudaro 55,24
proc. nuo 2012 m. Seimo rinkimuose už-
siregistravusių rinkėjų skaičiaus.

Daugiausiai rinkėjų užsiregistra-
vo balsavimui Jungtinėje Karalystėje
(2 422), atstovybėse JAV (1 002), amba-
sadose Belgijoje (788), Vokietijoje (709),
Norvegijoje (560), Danijoje (466) ir Ai-
rijoje (420). 

Visi rinkėjai, pageidaujantys Sei-
mo rinkimuose balsuoti užsienyje,
turi registruotis iš naujo – net ir tie rin-
kėjai, kurie nuolat gyvena užsienyje ir
jau buvo įtraukti į užsienyje balsuo-

jančių rinkėjų sąrašus praėjusiuose
rinkimuose ar referendumuose.

Kiekvienoje diplomatinėje atsto-
vybėje ar konsulinėje įstaigoje balsa-
vimo paštu terminas, t. y. data, iki ku-
rios rinkėjai gali registruotis balsavi-
mui paštu, yra skirtingas ir priklauso
nuo to, kaip veikia pašto tarnybos
konkrečiose užsienio valstybėse.

Rinkėjai, pageidaujantys balsuoti
asmeniškai diplomatinėse atstovybėse
ir konsulinėse įstaigose, gali regist-
ruotis balsavimui iki pat rinkimų die-
nos, t. y. spalio 9 d.

Rinkimai į Seimą vyks spalio 9 d.
Juose dalyvauja 12 partijų ir du koali-
ciniai sąrašai. Tam, kad patektų į Sei-
mą, partija turi surinkti ne mažiau kaip
5 proc. rinkėjų balsų, koalicija – 7 proc.

Skubus susitikimas dėl Sirijos

Vilnius (KAM
info) – Lietuva ofi-
cialiai atšaukė gyny-
bos atašė Rusijoje
pulkininką Saulių
Pikturną dėl jo san-
tuokos su Rusijos
aneksuoto Krymo gy-
ventoja.

„Jis atšaukia-
mas iš atašė. (...) Nuo
rytojaus jis yra per-
vedamas į Lietuvos
kariuomenės rezer-
vą”, – sakė krašto ap-
saugos ministras Juo-
zas Olekas.

Paaiškėjus S. Pik-
turnos šeiminei padėčiai, praėjusią
savaitę jis buvo grąžintas į Lietuvą
konsultacijoms.

Dėl karininko ministerija yra krei-
pusis į Lietuvos karinę žvalgybą, kad
būtų išsiaiškintos visos aplinkybės.

„Antrasis operatyvinių tarnybų

departamentas atliks tyrimą ir tada
mes gausime atsakymą, kaip bus dėl
tolesnės jo tarnybos, ar jis turi visas
teises tarnauti”, – sakė J. Olekas.

Anot jo, kai S. Pikturna buvo siun-
čiamas dirbti į Rusiją, jis buvo vedęs
lietuvę.

Lietuva atšaukė gynybos atašė Rusijoje

Vilnius (BNS) – Buvęs „Snoro” ak-
cininkas Raimondas Baranauskas
žada sekti Vladimiro Antonovo pa-
vyzdžiu ir bylinėtis su Lietuva dėl
kompensacijos už banko nacionaliza-
vimą.

„Be abejo, aš noriu, kad man būtų
grąžinta tai, ką iš manęs atėmė”, – sakė
R. Baranauskas.

„V. Antonovas 557 mln. eurų pa-
prašė už savo 68 proc. banko akcijų. Aš
už savo 25 proc. taip pat atitinkamai pa-
prašysiu”, – teigia jis.

Lietuvoje turto pasisavinimu įta-
riamas R. Baranauskas šiuo metu gy-
vena Maskvoje.

Uždarius banką, 2011 metais V.
Antonovas ir R. Baranauskas išvyko į
Didžiąją Britaniją. Šios šalies teismui
nusprendus juos perduoti Lietuvai,

R. Baranauskas ir V. Antonovas pabė-
go į Rusiją.

R. Baranauskas sakė, kad nuo
Lietuvos teisėsaugos slapstosi, nes yra
įsitikinęs, kad byla yra sufabrikuota,
ir dėl to kaltino prezidentę, Centrinio
banko vadovą ir konservatorius. Kal-
bėdamas apie išvykimą iš Britanijos,
jis tepasakė, kad „sienos tarp valstybių
nėra tinkamai kontroliuojamos”.

Lietuvos prokurorai yra pateikę
Europos arešto orderį dėl V. Antono-
vo ir R. Baranausko suėmimo, jie įta-
riami pasisavinę apie pusę milijardo
eurų „Snoro” turto.

V. Antonovas ieškinį Lietuvai pa-
teikė Maskvos arbitraže. Lietuvos vy-
riausybė laikosi pozicijos, kad arbit-
ražas neturi jurisdikcijos nagrinėti
šios bylos.

Bankininkas žada bylinėtis su Lietuva

Klaipėda (ELTA) – Klaipėdos pa-
plūdimiai papildomi švariu smėliu.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto di-
rekcijos užsakymu atlikti uosto akva-
torijos valymo darbai, ir dalis iškasto
švaraus smėlio buvo išpilta Klaipė-
dos paplūdimiuose.

„Valyti sąnašas akvatorijos dugne
privalome pagal uosto įstatymą, ir tai yra
būtina daryti norint palaikyti projekti-
nį gylį ir, žinoma, siekiant išlaikyti uos-

to konkurencingumą”, – sako Uosto di-
rekcijos atstovas Vidmantas Paukšė.

Priklausomai nuo oro sąlygų, dar
ir kitą savaitę, iki rugsėjo 28 dienos,
žemsiurbė „Poseidon I” uosto prieigose
išsiurbtą švarų smėlį, kuris atitinka sa-
nitarinius ir higieninius reikalavi-
mus, išpurkš jūroje, 4-7 m gylyje, ruo-
že tarp Melnragės ir Girulių paplūdi-
mių. Taip prisidedama prie paplūdi-
mių erozijos stabdymo.

Smėliu papildomi Klaipėdos paplūdimiai

New Yorkas (ELTA) – Likus še-
šioms savaitėms iki JAV prezidento
rinkimų įtakingas amerikiečių laik-
raštis „New York Times” oficialiai pa-
skelbė remiantis demokratų kandida-
tę Hillari Clinton. Ji turi ilgametę pa-
tirtį ir daugybę pragmatiškų idėjų,
teigiama redaktorių kolegijos straips-
nyje.

Respublikonas Donald Trump tuo
tarpu esą tik daug žadėjo, tačiau ne-
pasakė nieko konkretaus apie save

patį ar savo planus. Laikraštis pareiš-
kė išspausdinsiantis komentarą, ku-
riame išdėstys, kodėl D. Trump yra
„blogiausias kandidatas, kurį viena di-
džiųjų partijų yra iškėlusi šiuolaiki-
nėje istorijoje”.

H. Clinton turi reikalingų gebėji-
mų įveikti ateinančių metų politinius
iššūkius, – teigiama straipsnyje. „Mes
gerbiame jos intelektą, jos patirtį, at-
kaklumą ir jos drąsą”, – kurią ji paro-
dė per ilgą savo karjerą.

Ką rems įtakingasis „New York Times”?

Seulas (ELTA) – Pietų Korėja turi
konkretų planą, kaip esant reikalui fi-
ziškai likviduoti Šiaurės Korėjos dik-
tatorių Kim Jong Un. Tai parlamente
pareiškė šalies gynybos ministras Han
Min-Ku.

Anot ministro, jei Pietų Korėja
pajus Šiaurės Korėjos branduolinio
ginklo grėsmę, elitinis dalinys bus pa-
siruošęs nužudyti Kim Jong Un.

„Taip, yra toks planas, – cituoja-
mas Han Min Ku. – Pietų Korėja turi
planą panaudoti tikslias raketas prie-
šiškiems objektams apšaudyti ir taip

pat planą eliminuoti priešišką vado-
vybę”.

Kad Pietų Korėja turi atitinkamų
planų, spėta jau anksčiau. Tačiau da-
bar tai pirmą kartą atvirai pripažino
aukštas vyriausybės narys.

Pietų Korėja mano, kad Šiaurės Ko-
rėja po penkių ligšiolinių branduolinių
bandymų vykdys jų ir daugiau. Pasta-
rąjį kartą šalis branduolinį ginklą iš-
bandė rugsėjo pradžioje, taip sukelda-
ma tarptautinę kritikos bangą. Dėl au-
gančios įtampos pusiasalyje savo karinį
buvimą pademonstravo ir JAV.

Seulas žino, kaip likviduoti diktatorių

Los Angeles (ELTA) – Aukcio-
ne Los Angeles už 45 000 dolerių par-
duoti amerikiečių rašytojo Truman
Capote pelenai. Kas įsigijo medinę
dėžutę su garsaus rašytojo ir sce-
naristo palaikais, neskelbiama.

Pranešama, kad interesantas
už pelenus sumokėjo beveik dešimt
kartų didesnę sumą nei pradinė
kaina.

59-erių T. Capote mirė 1984 m.
savo senos draugės Joanne Carson
namuose Los Angeles. Ši rašytojo
pelenus ir kitą jo palikimą saugojo
iki savo mirties 2015-aisiais. Prieš
mirdama ji pareiškė, jog T. Capote ne-
prieštaravo, kad jo pelenai būtų par-

duoti. „Truman nenorėjo, kad jie dul-
kėtų mano lentynoje”, – esą teigė mo-
teris.

Prekiauta rašytojo T. Capote pelenais

Varšuva (Alfa.lt)
– Dešimtys tūkstančių
žmonių rugsėjo 24 d.
Varšuvoje protestavo
prieš vyriausybę. Mies-
to valdžios duomeni-
mis, į gatves išėjo iki 30
000 lenkų. Žmones į mi-
tingą sukvietė Demok-
ratijos gynimo komi-
tetas (KOD).

Mitinguotojai kal-
tino vyriausybę var-
žant Konstitucinio te-
ismo nepriklausomybę ir siekiant dar
labiau sugriežtinti jau ir taip griežtą
abortų įstatymą.

Prieš protesto eitynes buvęs lenkų
disidentas ir publicistas Adam Mich-
nik įspėjo vyriausybę dėl galimų kons-
titucijos pažeidimų. KOD, anot jo, ne-
nori nuversti vyriausybės, o tik siekia,

kad būtų gerbiama teisė ir konstitu-
cija. 

Jei ji to nedarys, visuomenės pa-
reiga esą bus nušalinti vyriausybę
per demokratiškus rinkimus. „Mes
negalime taikstytis su politika, kuri
izoliuoja Lenkiją ir kelia konfliktus su
jos kaimynėmis”, – kalbėjo A. Michnik. 

Tūkstančiai lenkų protestavo prieš vyriausybę

Varšuvoje protestuota prieš vyriausybę. Miesto valdžios
duomenimis, į gatves išėjo iki 30 000 lenkų.         ELTA nuotr.Pulk. S. Pikturna nuslėpė vedęs Lietuvos nepripažįstamos Kry-

mo aneksijos pilietę.     KAM nuotr.

New York (Bernardinai.lt) – JAV,
Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos ini-
ciatyva Jungtinių Tautų Saugumo Ta-
ryba sušaukė skubų pasitarimą dėl
kritinės situacijos Sirijos Aleppo mies-
te, kuriame pastarosiomis dienomis vėl
suaktyvėjo kraujo praliejimas.

Jungtinių Tautų vadovas Ban Ki-
moon pareiškė esantis pasibaisėjęs at-
sinaujinusių mūšių mastu ir perspėjo,

kad padegamųjų ir stambaus kalibro
aviacinių bombų naudojimas prieš ci-
vilius gali būti vertinamas kaip karo
nusikaltimas. 

Sirijos armija paskelbė ketinanti
susigrąžinti Aleppo rajono, kurį dabar
yra užėmę sukilėliai, kontrolę.

Virš miesto vyksta ir vyko nuola-
tiniai oro antskrydžiai, kurių metu
jau žuvo mažiausiai 45 žmonės.

T. Capote mirė savo senos draugės Joanne Car-
son namuose. „Newsclip com” nuotr.
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DRAUGO 
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Namo jau grįžta paukščiai,
O plunksnos žiba ištiestų sparnų.

Nusišypsojai ir tarei: Man laikas –
Sudie – aš jau einu.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

A † A
Inž. TADAS BUKAVECKAS

Mirė 2016 m. rugsėjo 23 d., sulaukęs 93 metų.
Gimė Marijampolėje. Gyveno Čikagoje. 
A. a. Tadas daugiau nei 30 metų dirbo Goodman Equipment Cor-

poration. 
Priklausė Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai,

Medininkų pilies atstatymo fondo valdybai ir Lie tu vių golfo klu-
bui, buvo skautas.

Giliame nuliūdime liko: duktė Kristina ir anūkas Jonas Vaiči -
konis, duktė Viktoria su vyru Gintautu Juodgudžiu, sūnus Pau-
 lius, dukterėčios Laura (Michael) Follenweider, Audronė (John)
Parker, Jurgita (Victor) Santucci ir Dana (Kevin) Guyot bei kiti gi-
 minės.

Velionis buvo vyras a. a. Irenos Voldemaraitės.
A. a. Tadas bus pašarvotas Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-

 ny čioje rugsėjo 30 d., penktadienį,  9 val. r.  Šv. Mišios bus au kojamos
10 val. r. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapi-
nėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lituanistikos tyrimo ir studijų
centrui arba Alzheimer’s Association.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Kilnios širdies

A † A
PETRAS J. BUCHAS

Apsuptas šeimos ir artimųjų, tvirtai tikėdamas į Amži ny -
bę, ra mia širdimi pakilo į šviesą ir amžiną džiaugsmą.

Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Žmona Birutė Tumaitė-Buchas ir šeima

www.draugas.org/kalendorius
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Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

Išeina tris kartus per savaitę
– antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

www.draugas.org www.draugas.org/kalendorius

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Rugsėjo 29 d., ketvirtadienį, 6:30 val. v.
Library Bar at Hudson (358 W 58th Street,
New York, NY 10019) vyks New Yorko lie-
tuvių profesionalų (NYLP Social) susitikimas.
Bendrausime, dalinsimės profesine patirtimi,
idėjomis, geriau pažinsime vieni kitus ir pa-
kviesime naujai atvykusius į New Yorką ar ne-
seniai atradusius NY Lietuvių Bendruomenę
į mūsų ratą.Visi labai laukiami!

� Spalio 1–2 d., šeštadienį-sekmadienį, Šv.
Kazimiero lietuvių parapijoje (2718 St., Geor-
ge St., Los Angeles, CA 90027) vyks 30-toji
Lietuvių dienų šventė. Lietuviškas maistas,
gėrimai, meno kūriniai, muzika ir šokiai! Ren-
ginyje taip pat pasirodys Andrius Mamon-
tovas su grupe, „Dainavos” ansamblis, „LB
Spindulys”, „Tolimi aidai” bei daugybė kitų
dainininkų ir šokėjų. Daugiau informacijos
tinklalapyje ltdays.com. Visi labai laukiami!

� Švč�. Mergele�s Marijos Nekaltojo Prasi-
de�jimo bažnyc�ioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) spalio 2 d. 10 val. r. šve�sime 27-
a�ji� eilini� metu� sekmadieni�. Eucharistijos šven-
tima� atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po šv.
Mišių parapijos salėje vyks paskaita, kurią
skaitys svečiai iš Lietuvos. Jie pasakos apie
Sibiro tremtinių kapus ir jų priežiūrą.  Visi
kviečiami gausiai dalyvauti. 

� Spalio 2 d., sekmadienį, 11 val. r. Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) bus suteikiamas Sutvir -
tinimo sakramentas. Sakramentą suteiks J.
E. arkivyskupas Lionginas Virbalas. Vėliau
visi kviečiami į Rudens pietus, kuriuose ga-
lėsite ne tik pabendrauti su arkivyskupu, bet
ir  su sakramentą priėmusiu jaunimu. Vie-
tas užsisakyti Pal. Jurgio Matulaičio misijos
raštinėje tel. 630-257-5613. Visi labai
laukiami!

� Spalio 8 d., šeštadienį, planuojama 3 die-
nų piligriminė kelionė autobusu į Šiluvos Die-
vo Motinos koplyčios, esančios Washingto-
no bazilikoje, 50-ties metų jubiliejaus mi-
nėjimą. Išvykimas – šešt., spalio 8 d., 6 val.
r. Sugrįžimas – pirm., spalio 10-osios vakare.

Registruotis misijos raštinėje. Daugiau in-
formacijos tel. 630-257-5613 arba el.
paštu: matulaitismission@gmail.com.

� Spalio 9 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Pa-
saulio lietuvių centro, Lietuvių dailės mu-
ziejuje, Lemonte, Lietuvos kariuomenės va-
das, generolas majoras Jonas Kronkaitis skai-
tys paskaitą ,,Lietuvos apsaugos perspektyva
grėsmingame pasaulyje.” Lituanisktikos ty-
rimo ir studijų centras kviečia visus dalyvauti.

� Lietuvos generalinis konsulatas Čikago-
je kviečia visus, spalio 9 d. Čikagos mara-
tone ketinančius bėgti ir jam užsiregistra-
vusius bėgikus prisijungti prie akcijos „Lie-
tuviai Čikagos maratone”  ir burtis į vienin-
gą komandą. Registracija el. paštu: agne.ver-
telkaite@urm.lt arba paskambinus tel.
312-397-0383. Žinutėje nurodykite savo
vardą ir pavardę, telefono numerį, el. paš-
to adresą ir reikalingų marškinėlių dydį. Taip
pat kviečiame visus sirgalius dalyvauti ma-
ratone ir palaikyti saviškius sirgalių zonoje
ties 17 maratono mylia, prie Illinojaus uni-
versiteto Čikagoje vakarinėje Halsted gatvės
pusėje, šiek tiek į pietus nuo Polk gatvės.
Lauksime visų pasipuošusių lietuviškais
marškinėliais, kepuraitėmis ir nešinų tris-
palvėmis.

� Spalio 9 d., sekmadienį, 2 val. p. p. San-
ta Maria del Popolo  koplyčioje (116 N. Lake
St., Mundelein, IL 60060) kiekvieno mėnesio
antrą sekmadienį yra atnašaujamos lietu-
viškos šv. Mišios. Maloniai kviečiame visus
dalyvauti.

� Spalio 23 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Pasaulio lietuvių centro salėje (14911
127th St., Lemont, IL 60439) vyks kasme-
tiniai organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” ren-
giami lėšų telkimo „Derliaus pietūs”. Bilie-
tai bus platinami Pal. Jurgio Matulaičio mi-
sijos prieangyje prieš ir po šv. Mišių rugsė-
jo 25, spalio 2, 9 bei 16 dienomis. Stalus
galima užsakyti paskambinus Ritai Venclo-
vienei tel. 630-243-1228 ar Ritonei Ru-
daitienei tel. 630-257-6451.

•Susitikimai su Baltijos ambasadoriais
•Prisaigdinta nauja JAV ambasadorė Lietuvai

Penktadienį, rugsėjo 9 d., Washingtone, Amerikos lietuvių tarybos ir
Jungtinio pabaltiečių komiteto (angliškai – Joint Baltic American National Com-
mittee, arba JBANC) atstovai susitiko su Estijos, Latvijos ir Lietuvos amba-
sadoriais aptarti bendro intereso klausimų ir pasidalinti informacija apie nau-
jausius pokyčius ir būsimą veiklą. Susitikimas vyko Latvijos ambasadoje. Da-
lyvius priėmė naujai paskirtas Latvijos ambasadorius JAV Andris Teikmanis.
Taipgi dalyvavo Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas ir Estijos amba-
sadorius Eerik Marmei. JBANC rengia tokius susitikimus su Baltijos amba-
sadoriais ir jų štabų nariais apie tris kartus per metus. 

Dabartinis JBANC ir ALT’o pirmininkas adv. Saulius Kuprys pirmininkavo
pasitarimui.

Naujai paskirtas ALT’o atstovas prie JBANC Tomas Sadauskas taipgi da-
lyvavo pasitarime. 

Vėliau tą popietę vyko susitikimas su naujai nominuota JAV ambasadore
Lietuvai Anne Hall. Susitikime Valstybės departamente buvo pasidalinta rū-
pimais klausimais prieš jos numatytą kelionę į Vilnių kitą mėnesį. Hall anks-
čiau tarnavo JAV ambasadoje Vilniuje kaip misijos vadovo pavaduotoja (nuo
2010 iki 2013 m.). Ji atliko lemiamą vaidmenį plečiant JAV vyriausybės puoselėtus
saugumo ir ekonominius siekius Lietuvoje. Ambasadorė Hall buvo prisaikdinta
rugsėjo 16 d. ir pradės eiti pareigas Lietuvoje spalio mėn. Ji pakeičia ambasa-
dorę Deborah McCarthy.

ALT’o info

Šiluvos koplyčios Vašingtone 50 metų Jubiliejaus organizacinis komitetas dė-
koja visiems, kurie savo aukomis mus remia ir sudaro sąlygas jubiliejų dera-
mai atšvęsti. Mums labai reikalinga finansinė parama padengti renginių iš-
laidas. Norintys prisidėti ne apmo kes tinama auka kviečiami čekį rašyti  „Lit-
hua nian Catholic Religious Aid” vardu ir siųsti adresu: 64-25 Perry Avenue,
Maspeth, NY 11378-2441. Ant čekio pa žymėti „Siluva Chapel Jubilee”.

Kviečiame įsigyti bilietus į spalio 9 d.  priėmimą, kuris vyks tuoj po Šiluvos
koplyčios Vašingtone 50-tojo jubiliejaus Pa dėkos Mišių. Kaina – 25 dol. as-
meniui (14-os ir jaunesniems vaikams įėjimas nemo kamas). Bilietus galite įsi-
gyti internetu: www.Siluva50usa.org arba paštu. Čekį rašy ti Siluva Chapel in
Washington 50 Year Jubilee Committee ir iki spalio 1 d. siųsti šiuo adresu:
26069 Rachel Hill Drive, South Riding, VA 20152.

Amerikos Lietuvių Taryba Washingtone

Pabaltiečiai susitiko su naująja JAV ambasadore Lietuvai. Iš k.: JBANC stažuotojas Alexander
Blum, ALT’o pirmininkas adv. Saulius Kuprys, naujai prisaikdinta JAV ambasadorė Lietuvai
Anne Hall, ALT’o atstovas JBANC Tomas Sadauskas, JBANC direktorius Karl Altau ir Ame-
rikos estų tarybos atstovė Washingtone Karin Shuey. Raits Eglitis nuotr. 

Penktadienį, rugsėjo 9 d., Washingtone, Amerikos lietuvių tarybos ir JBANC atstovai su-
sitiko su Estijos, Latvijos ir Lietuvos ambasadoriais aptarti būsimą veiklą.


