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Vilnius (BNS) – Lenkijos Punsko
savivaldybėje, kur gausu lietuvių
gyventojų, rugpjūčio 22 d. naktį raudo-
nos ir baltos spalvos dažais užtepti lie-
tuviški miestelių ir kaimų pavadini-
mai, išpaišyti lenkų nacionalistų orga-
nizacijos ženklai. Nuniokotas ir
Punske esantis paminklas, skirtas pir-
mojo lietuviško vaidinimo šimtme-
čiui. Ant jo esantis užrašas taip pat
užpaišytas balta ir raudona spalvomis,
parašytas žodis ,,Falanga”. Taip vadi-
nosi anksčiau veikusi radikali deši-
nioji lenkų nacionalistinė organizaci-
ja. Apie įvykius Lietuvių Ben druo -

menė Lenkijoje pranešė policijai.
Remiantis Lenkijos tautinių mažumų
įstatymu, Punsko savivaldybėje 2009
m. pakabinti ženklai, kuriuose mieste-
lių pavadinimai parašyti ir lenkiškai,
ir lietuviškai. Tuo tarpu Lenkijoje gy -
venantys lietuviai pasipiktino spren -
dimu nutraukti lietuviškų laidų rody-
mą Balstogės televizijoje. ,,Lietuvių
tautinės mažumos padėtis Lenkijoje
blogėja. Pasitvirtina informacija, kad
nuo rugsėjo 5 d. visiškai nebus lietu-
viškų laidų (,,Lietuvių panoramos”)
Bal stogės televizijoje”, – rašoma Len -
kijos lietuvių interneto svetainėje

Puns  kas.pl. Pasak tinklalapio, protes-
tuojant dėl tokio žingsnio rugpjūčio 18
d. buvo išsiųstas raštas radiofonijos ir
televizijos tarybos pirmininkui Jan
Dworak, o rugpjūčio 29 d. planuojama
surengti protesto akciją prie Balstogės
TV būstinės.

Punsko miestelio vadovas Vytau -
tas Liškauskas sakė, kad jis taip pat
kreipsis į J. Dworak prašydamas  at -
kurti laidas ir sudaryti technines sąly-
gas jas matyti Punske, nes iki šiol dėl
techninių priežasčių jos buvo nemato-
mos nei Punske, nei Seinuose.

Briuselis (BNS) – Libijos sukilė-
liams įžengus į sostinę Tripolį,
Europos Sąjunga (ES) dar kartą para-
gino Muammar el Gaddafi atsistaty-
dinti. Sukilėliai Libijoje nežino, kur
galėtų būti Libijos vadovas ir šiuo
metu stengiasi tai išsiaiškinti. Pasak
žiniasklaidos, M. el Gaddafi vis dar
gali būti Tripolyje, čia netoli jo rezi-
dencijos vyksta aršios kovos. Vyriau -
sybės pajėgos atsisako pasiduoti,
nors sukilėliai užėmė didžiąją Tri -
polio dalį ir sulaikė du M. el Gaddafi
sūnus.

M. el Gaddafi režimui artėja
galas, Briuselyje pareiškė ES užsie-
nio reikalų ministrės Catherine Ash -
ton atstovas. Anot jo, M. el Gaddafi
privalo nedelsiant atsistatydinti, kad
būtų užkirstas kelias tolesniam krau-

jo praliejimui.
Italijos užsienio reikalų ministro

Franco Frattini duomenimis, M. el

Gaddafi pajėgos vis dar valdo ,,ne
daugiau kaip 10–15 proc.” Tripolio
teritorijos.

Kinija pareiškė gerbsianti ,,libių
tautos apsisprendimą”. Užsienio rei-
kalų ministerija Beijing kartu pa -
reiškė viltį, kad po pilietinio karo
padėtis Libijoje netrukus vėl nusisto-
vės. Atsistatydinti M. el Gaddafi
paragino ir Vokietijos kanclerė An -
gela Merkel bei Prancūzijos prezi-
dentas Nicolas Sarkozy. JAV prezi-
dento Barack Obama atstovas Wa sh -
ington, DC sakė, kad M. el Gaddafi
dienos suskaičiuotos. JAV vadovas
patvirtino, kad sukilėlių pereinamo-
jo laikotarpio tarybą pripažįsta teisė-
ta libių tautos atstove. Jis paragino
tarybą vesti šalį demokratijos keliu.

Lietuvos kanojininkams – 
pasaulio čempionato auksas!

Lenkijoje – išpuoliai prieš lietuviškus užrašus 

Segedas (ELTA) –
Vengrijoje besibaigiančio
pa saulio baidarių ir kanojų
irklavimo čempionato dvi-
viečių kanojų varžybų 200
m atkarpoje baigiamosiose
varžybose Lietuvos atsto-
vai Raimundas Labuckas ir
Tomas Gadeikis iškovojo
aukso medalius. Lietuvos
irk luotojai atkarpą įveikė
per 37,101 sek. ir antrą vie -
tą užėmusius rusus Viktor
Melantjev bei Nikolaj Lip -
kin pranoko 0,312 sek. Pen -
kiskart Europos čempionai
R. Labuckas ir T. Gadeikis
pasaulio čempionais tapo
tre čius metus iš eilės.

Šio čempionato dvivie-
čių baidarių varžybų bai-
giamajame rate neolimpi-
nėje 500 m atkarpoje Lie -
tuvos atstovai Andrejus
Oli jnikas ir Ričardas Ne -
kriošius iškovojo sidabro
medalius. Dviviečių baida-

rių varžybose dalyvavo 22
įgulos.

Tuo tarpu Šendžene (Ki -
nija) vykstančių pasaulinių
studentų vasaros žaidynių
(universiados) vaikinų krep-
šinio turnyro rungtynėse dėl
trečiosios vietos pirmadienį
Lietuvos rinktinė po atkak-
lios kovos 76:74  įveikė Ru -
sijos krepšininkus ir iškovo-
jo bronzos medalius. Univer -
siadoje sidabrą pelnė dvi Lie -
tuvos atstovės – lengvaatletės
19-metė Viktorija Žemaitytė
ir 19-metė Airinė Palšytė.

Mūsų šalies atstovai sėk-
mingai pasirodė ir Tur kijoje
vykusio pasaulio jaunių (iki
18 metų) šiuolaikinės penkia-
kovės čempionate –  mer ginų
estafetėje Lietuvos atstovės
Emilija ir Ieva Sera pinaitės
bei Karolina Gu žaus kaitė
iškovojo sidabro medalius. 

• Tema: Dviguba pilietybė – 2,
11

• Kada Lietuva turės tikrų mili -
jonierių?  – 3

• Dar apie holokaustą – 3
• Pagerbti Šv. Juozapo para pi -

jos Waterbury, CT parapijie -
čiai – 4

• Žolinė Šv. Antano parapijoje
Detroit, MI – 4

• V. Zalatorius: ,,80 metų pra bė -
go labai greitai” – 5

• Šventadienis – 8
• Karališku laivu Viduržemio jū -

ra! (17) – 8
• Sveikata – 9
• Tėvynėje apsilankius – 10

Lietuviški lazeriai – 6 psl.

Kanojininkai R. Labuckas ir T. Gadeikis – pasaulio čempionai. 
ELTA nuotr.
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Niekas� tiksliai� nežino,� kiek� lietu-
vių�gyvena�jAV�nelegaliai.�Žinodami�ar
nežinodami�apie�jų�padėtį�šioje�šalyje,
mes� lankomės� tuose� pačiuose� rengi-
niuose,� valgome� restoranuose,� mūsų
vaikai�mokosi�drauge�su�tokių�lietuvių
vaikais�lituanistinėse�mokyklose�šešta-
dieniais.� Kartas� nuo� karto� išgirstame,
jog� iš� šalies� buvo� deportuota� mums
pažįstama� lietuvių� šeima� ar� pavieniai
asmenys.�Kaip�praneša�jAV�žiniasklai-
da,� šalies� Vidaus� saugumo� departa-
mentas�nusprendė�šiuo�metu�turimas
300,000� depotracijos� bylų� nagrinėti
atskirai,�ieškant,�kurie�iš�sulaikytųjų�yra
kriminaliniai� nusikaltėliai,� tokioms
byloms� teikiant� pirmenybę.� pasak
komentatorių,� toks� žingsnis� ateityje
gali� gerokai� pakeisti� jAV� imigracinę
sistemą.�pasak�anonimu�pageidavusio
likti�minėto�departamento�darbuoto-
jo,� apie� 79�proc.� deportuojamų� žmo-
nių�yra�nelegalūs� imigrantai,� neturin-
tys� kriminalinės� istorijos.� Tai� žmonės,
kurie� neteisėtai� įvažiavo� į� šalį� arba
anksčiau�buvo�deportuoti�ir�vėl�netei-
sėtai� į� ją� sugrįžo.� Tarp� tokių� yra� ir
didžioji� dauguma� šalyje� nelegaliai
gyvenančių�dabartinių�lietuvių.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis TEMA: DVIGUBA PILIETYBĖ

Sunku surasti tinkamų žo -
džių, matant savo tautie -
čius po litiškai tremia-

mus iš savo gimtinės. Norom
ne no rom tai suspaudžia širdį,
bet tą širdį suspaudžia dar
labiau tai, kad nėra jokio teisi -
nio, politinio, o už vis svar-
biau – mo ralinio – pagrindo at -
imti tėvynę iš lietuvio. Susi -
daro įspūdis, kad išvykę lietuviai laikomi kone tėvynės
išdavikais. Prisimenant ne tokius senus įvy kius, nuo ku -
rių mūsų tauta nespėjo morališkai atsigauti, vyko labai
pa našūs dalykai – žmonės buvo tre  miami politiniais
sumetimais. Tiesa, tada tai vyko fiziškai, dabar tai vyk-
doma pasitelkus teisinį aparatą, kuris Lie tuvoje aki-
vaizdžiai netarnauja tėvynainių labui. Diskusijos nebu-
vimas šia svarbia tema labai glumina – nejau leisime
Lietuvos tautai išnykti?

Atsivertę Lietuvos Konstituciją išvysime didingus
žodžius, pa rašytus dar mūsų Aukščiausiosios Tarybos:
,,Lietuvių tauta – prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos
valstybę; jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Sta -
tutais ir Lietuvos Res publikos Konstitucijomis; šimtme -
čiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę;

 išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius;
įkūnydama prigimtinę žmogaus ir  Tautos teisę laisvai
gy venti ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklau-
somoje Lietuvos valstybėje;  puoselėdama Lietuvos že -
mėje tautinę santarvę; siekdama atviros, teisingos,
darnos pilietinės vi suomenės ir teisi nės valstybės,
atgimusios Lietu  vos valstybės piliečių va lia priima ir
skel bia šią KONSTITUCIJĄ.”

Kon s tituciją, kaip ži nia, priėmė visa tau ta – tauta,
kuri ir gynė mūsų tautos laisvę, nepriklauso mybę, kovo-
ja už prigim tines žmogaus teises. Ir ta pati lietuvių tauta,
jos žmonės, pri ėmę Konstituciją, antruoju numeriu įrašė
šį straipsnį: „Lietuvos valstybę kuria tauta. Suve re ni te -
tas priklauso tautai.” 

Mūsų tauta prieš 20 me tų labai puikiai suprato, kad
viena svarbiausių prigimtinių lietuvio tei sių – yra teisė
kurti savo valstybę, kuri yra kuriama TAUTINIU pagrin -
du. Ir štai, tepraėjus 20 metų nuo mū sų Konstitucijos
priėmimo, matome, kaip yra naikinami etniniai lietu -
viai, at skiriami nuo tautos, kaip iš jų atimama viena iš
pagrindinių jų prigimtinių teisių – teisė dalyvauti savo
gimtinės kū rime. Morališkai tai yra nepagarba visiems
už Lietuvos laisvę kovojusiems žmonėms – jie kovojo už
mūsų tautą ne tam, kad vėliau ji naikintų savo tautiečius.

Ne mažiau tokia Lietuvos valstybės politika glumina
ir pasau liniame kontekste. Ar galime Va karų pasaulyje
surasti valstybę, kuri įteisintų teisinį mechanizmą, lei-
džiantį niekuo nenusidėjusius, net politiškai ir vi suo -
meniškai aktyvius savo piliečius naikinti? Atimti iš jų
bet kokią globą ir visiškai nuo jų atsiriboti? Mūsų Kons -
titucija, kuri išreiškia mūsų tautos valią, aiškiai teigia,
kad Lietuvos valstybės kūrimas yra lietuvių tautos pre-
rogatyva. 

Galima drąsiai teigti, kad problema glūdi ne mūsų
valstybės Konstitu ci joje, kuri aiškiai pasisako už ją ku -
 riančios tautos globą ir suteikia valstybės valdymą bū -
tent mūsų tautai. Kaip ir kitose demokratiškai išsivy s -
čiusiose šalyse, kur yra gerbiamos žmogaus teisės, pra -
dedant Skandi navija, Anglija, Prancūzija, baigiant Ame -
rika, Kanada, iš piliečio tautybė leidžiama atimti tik už
labai sunkius politinius nusikaltimus. Ar išvykda mas į
kitą šalį Lietuvos pilietis pa daro nusikaltimą prieš vals -
tybę?

Pažvelkime į Lietuvos istoriją. Dar Pirmojo pa -
saulinio karo metais lietuvių išeivija smarkiai rė mė Lie -
tuvoje gyvenančius tautiečius, kūrė rėmimo fondus, siun-
tė pagalbą į Lietuvą. Jų dėka 1916 metais Ameri koje lap-
kričio 1-oji buvo paskelbta „Lietuvių diena”, kurios metu
Ame rikos piliečiai galėjo aukoti nuo karo nukentė -
jusiems. Surinkta parama viršijo 220,000 JAV dolerių. Ši

parama tęsėsi ir vėliau, o 1918
metais buvo įkurtas vykdoma-
sis išei vijos lietuvių komitetas,
viešai pra dėjęs pasisakymus
už Lietuvos ne priklausomybę
ir toliau rėmęs nuo karo nu -
ken tėjusiuosius tautiečius Lie -
tuvoje.

Net ir 1919 m. vasario 16
dieną Lietuvos ministro pir mi -

ninko Augustino Vol demaro Prancūzijai įteiktoje notoje
pažymima, kad Lietuvos laikinoji val džia remiama ne tik
Lie tuvoje gy venančių lietuvių, tačiau ir labai smarkiai
remiama JAV gyvenančių lietuvių. Jau prieš beveik 100
metų Lie tuvos valdžia suprato mūsų išeivijos svarbą poli-
tiniuose ir ekonomi niuose Lietuvos procesuose.

Tie patys Lietuvos išeiviai savo lėšomis delegavo į
Paryžiaus Taikos konferenciją Lietuvos atstovus, kurie
kovojo už mūsų pripažinimą tarptautinėje arenoje. Mūsų
išeivija su rinko per milijoną parašų, pasisa kančių už
nepriklausomą Lietuvą ir įteikė juos Baltiesiems rū -
mams. Ir tai tebuvo pradžia. 

Išeivių tei kiama pagalba Lietuvai niekada ne nu trū -
ko ir vis dar tęsiasi iki šian  dien, pvz., jų parama Val dovų
rūmų statyboms. Tai tik ke letas faktų iš mūsų tautos

istorijos, kurie rodo, jog būtent
Lietuvos išeiviai, šiandien dis -
kriminuojami savo valstybės,
darė viską, ką ga lėjo, kad ta val-
stybė nesunyktų ir klestėtų. 

Šiandien Lietuvos išeiviai
skleidžia lietuvybę, deda visas
pastangas, kad lietuvių kultūra
nesunyktų, leidžia lietuviškus
laikraščius užsienyje, steigia
lietuviškas mokyklas, mo kyto -
jau ja jose, dalyvauja politiniu-
ose procesuose. Šiandien Lie tu -

vos išei  viams iškilo didelė grėsmė. Lietuvos valstybė,
kuri susilaukia paramos iš išeivijos jau 100 metų,
Lietuvos tau tiečiams atsuko nugarą, taip pa mindama
visas vertybes, už kurias ko vojo ne viena karta lietuvių ir
prie kurių ypač prisidėjo išeivijos lietu viai.

• • •
Kaip ir anksčiau mūsų istorijoje, lietuvių tauta, kur

ji bebūtų, nelieka abejinga sa vo šalies problemoms. Ir
šiandien demografinių ir eko nomi nių problemų akivaiz-
doje lietuvių tauta iš viso pasaulio buriasi tam, kad būtų
išsaugota jos prigimtinė teisė į Lietuvos pilietybę.
Siekdami apsaugoti tiek Lietuvos valstybės įvaizdį
Europos Sąjungos ir kitų pa žangių pasaulio valstybių
akyse, ku rių dauguma suvokė ryšių su emigran tais
palaikymo svarbą, tiek steng damiesi išsaugoti mūsų
kultū rinę tapatybę, įkūrėme Judėjimą Lie tuvos pilietybei
išsaugoti.

Nekalbant apie jau išvardytas priežastis, dėl ko
Lietuvos pilietybė, kaip prigimtinė teisė, priklauso vi -
siems lietuviams, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios
vietos, reikėtų pridurti, kad emigrantų perlaidos į Lie -
tuvą vis dar išlieka akivaizdi pa galba Lietuvos eko -
nomikai. Išeivijos lietuvių dalyvavimas Lietuvos politi -
niuose procesuose taip pat yra akivaizdus: pradedant bal-
savimu ir bai giant atstovavimu Lietuvos interesams Lie -
tuvoje ir svetur. Jau daug metų kovojame už dvigubą pi -
lie tybę, norėdami išsaugoti galimybę ateities lietuviams
turėti savo pilietybę ir tuo pačiu suteikti įrankį ją jau
prara dusiems, tačiau turintiems pilną tei sę į ją, atgauti
pilietybę. Mes įteisinome galimybę būti dviejų šalių pi -
liečiais asmenims, išvykusiems iš Lie tuvos iki jai paskel-
biant nepriklauso mybę, t. y. 1990 metų kovo 11 dienos. To -
kių žmonių buvo tūkstančiai. Tada teisybė laimėjo ir
žmo nės, kurie dėl politinių ar asmeninių sumetimų
pasitraukė iš Lietuvos, gavo antrą progą suartėti su
Lietuva ir čia gyvenančiais tautiečiais. Ste bintiems vi -
suo meninius procesus ir dabar turė tų būti aišku, kad
vyksta masinė emigracija. Tai – neginčyjamas faktas.
Žmo nės emigruoja tiek dėl asmeni nių, tiek dėl ekono-
minių priežasčių, daugybei žmonių svetur tiesiog atsi -
randa geresnės galimybės išgyventi, tačiau tai nereiškia,
kad jie nori kaip nors nutolti nuo savo tautiečių, savo val-
stybės. Gyvename informacijos ir technologijų amžiuje,
pasaulis nebe atrodo toks didelis ir platus, Vaka ruose
ryškėja globalizacijos bruožai, kodėl mes taip įkaliname
savo tautiečius?

• Ar yra teisinga, kad lietuvis gali tapti kelių skir -
tingų valstybių pilie čiu, tačiau viena iš tų valstybių ne -
gali būti jo gimtinė – Lietuva?

Neleiskime sunykti 
mūsų tautai
GIEDRIUS ALASEVIČIUS

Siekdami apsaugoti tiek Lietuvos valstybės įvaizdį
Europos Sąjungos ir kitų pa žangių pasaulio valstybių
aky se, ku rių dauguma suvokė ryšių su emi gran tais
palaikymo svarbą, tiek steng  damiesi išsaugoti mūsų 
kul tū rinę tapatybę, įkūrėme Judėjimą Lie  tu vos 
pilietybei išsaugoti.

Nukelta į 11 psl.



Prieš keletą metų gyvendamas
Da nijos Karalystėje pastebėjau
lie tuvio akiai keistą dalyką. Jei -

gu danas dėvi pigioje parduotuvėje įsi -
gytus drabužius, jei į darbą atva žiuoja
ne pra bangiu ,,mersedesu”, o ge  ro kai
aptrintu dviračiu, jei jo kelioninis
krepšys – ne pirmos jaunys tės, o ant
rankų pirštų nėra nė vieno au ksinio
žiedo, žinok, prieš tave greičiausiai
stovi turtingas arba labai tur tingas
žmogus, užimantis itin aukštas pa -
reigas puikiai besiver čiančioje įmo -
nėje. 

Panašių dalykų esu regėjęs ir Suo -
mijos sostinėje Helsinkyje, kai vie šė -
jau pas žinomą suomių žurna listą, vi -
suomenės veikėją Teemu Ma tin pu ro.
Suomiai girdavosi ne savo tur tais, ne
užimamomis pareigomis, bet suo miš -
ku kuklumu. Jei suomis ga lįs įsigyti
kelių aukštų ko tedžą, jis bū tinai staty-
sis tik vieno aukšto kuk lų na melį. Jei
suomis ga lėtų įsigyti pra ban gų auto-
mobilį, jis būtinai pa si elgs prie šingai
– pirks kuo kuklesnį, pigesnį.

Apie skandinavišką kuklumą,
san tūrumą, taupumą yra pasakojęs ir
Lietuvoje ilgokai gyvenantis švedų re -
žisierius Jonas Ohman. Šis žurna lis -
tas, vertėjas, dokumentinių isto rinių
filmų kūrėjas, beje, daug keliaujantis
po pasaulį, perprato taisyklę, kuria vi -
suomet vadovaujasi, kai ten ka vertin-
ti, kokie vienos ar kitos šalies eko no -
mi niai pajėgumai. Jo teigimu, susi -
gau  dyti, ko iš tiesų verta valstybės
ekonomika, nė ra sunku. Tereikia at -
kreipti dėmesį, kiek sostinės gat vė se
važinėja prabangių džipų. Kuo dau-
giau blizgan čių, tamsintais langais iš -
puoselėtų džipų, tuo valstybė arčiau
bankroto. Vadovaujantis šia taisykle,
Lie tuvos ne galima laikyti pasiturin -
čia vals tybe, nes Vilniuje, J. Ohman
pa stebėjimu, dar labai daug džipų.
Gal kiek ir mažiau nei Ukrainoje, Bal -
ta rusijoje ar Rumunijoje, bet vis tiek –
neįsivaizduojamai daug, jei omenyje
tu rėsime skaičius, bylojančius, kiek ir
kokių lietuviškų produktų Lietuva
par duoda tarptautinėse rinkose.

Dalindamasis savo požiūriu į
priežastis, kurios lemia valstybės pa -
jėgumus, lietuviškai puikiai pramo -
kęs švedas pabrėžė, jog ir valdžioje
esančius politikus jis vertinąs gana
ne įprastai. Jam nė motais, kokius
moks lus baigęs, kokią patirtį turįs
par lamentaras ar ministras. Tiksliau
tariant, svarbūs, žinoma, ir šie duo -
menys, bet kur kas reikšmingiau, ko -
kius patarėjus ir pagalbininkus pasi -
ren ka minėtas valstybės veikėjas. Jei
patarėjais pakviečiami dirbti gimi-
naičiai ar vaikystės draugai, su ku -

riais kadaise kartu vaikš čiota į šok-
ius, toks Seimo narys ar departamen-
to vadovas – niekam ti kęs, tegul ir bai -
gęs 10 prestižinių universitetų Vaka -
ruose. 

Lietuva pirmauja, deja, ne ten,
kur derėtų siekti pirmauti. Visa pa -
sau lio spauda kartas nuo karo mėgsta
pateikti sensacingų straipsnių apie
tur tingiausius pasaulio ar savo šalies
žmones. Lietuva – ne išimtis. Beje, čia
dar vienas skurdžios šalies ypatumas:
kuo ekonomiškai sunkiau besi ver -
čian ti visuomenė, tuo ji godžiau gau -
do pranešimus apie milijardie rius ir
milijonierius. Tarsi labai svarbu, kiek
– 1 ar 10 milijar dierių – mes turime. 

Kritiškai žvelgiant į turtingiau-
sius šių dienų Lietuvos žmones, paste-
biu vieną ne itin malonią tiesą. Taip,
turime keletą milijardierių ir kelioli-
ka milijonierių. Bet jie, žvelgiant san-
tūriųjų skandinavų akimis, nėra tikri
milijardieriai ir tikri milijonieriai.
Mat dauguma iš jų turtus susikrovė
ne kurdami, bet prekiaudami: perku
pigiau – parduodu brangiau. Žinoma,
prekyba – reikalingas užsiėmimas. Ir
sudėtingas. Daugelis iš mūsų bandė
pre  kiauti, bet iš tos veiklos nieko ne -
išėjo. Didžioji dauguma bankrutavo
ar  ba šiandien vos galą su galu sudu -
ria. 

Tad ,,Vilniaus prekybos” grupės
atstovas Nerijus Numavičius turi pa -
rako. Ir vis dėlto tai – tik prekyba. Pre -
kyba tuo, ko pats negamini. Šiuo atve-
ju man labiau patinka žydų tautybės
verslininkas, kuris Amerikos prerijo -
se, pramintose Laukiniais Va karais,
kadaise siuvo kelnes gyvulių auginto-
jams ir ženkliai praturtėjo, kai dieną
naktį eksperimentuodamas išrado...
džinsus. Tokį prekybininką galima
drą siai laikyti tikru milijo nieriumi.
Jis turtus susikrovė su savo paties
išrasta ir sukurta preke, kuri pasiro -
dė žmonėms esanti labai reikalinga.

Arba štai kad ir ,,Achemos gru -
pės” vadovas Bronislovas Lubys. Sy kį
kalbindamas jį žavėjausi šio pramo -
nininko kuklumu. Milijonierius (o gal
milijardierius?) Lubys elgė si taip, tar -
si būtume lygiaverčiai. Jis nė sykio
ne parodė, jog daro didelę malonę,

duodamas interviu. Iš jo elgesio nebu-
vo galima suprasti, jog jis – vienas iš
turtingiausių Baltijos šalių versli -
ninkų. Perfrazuojant šve dų režisie -
riaus Ohman žodžius, Lubys tapęs tik -
ru, savo milijonais nesipuikuojančiu
turtuoliu, beje, ga minančiu reika lin -
gą prekę – trąšas. Tačiau jo karjeros
pradžia – proziška. Tiesiog reikiamu
laiku atsidūrė reikiamoje vietoje. Jam
užteko žinių, proto ir darbštumo pasi -
naudoti pui kiomis galimybėmis. Ir
štai sovieti nių laikų gamybininkas
ne priklausomoje kapitalistinėje Lie -
tu voje ne tik kad neprapuolė, bet ir pa -
siekė sun kiai įsivaizduojamų aukš-
tumų. Gražus, prasmingas pavyzdys.
Bet Lubio milijonai neatsirado tuščio-
je vietoje. Lubys nepradėjo savo verslo
nuo nulio.

Todėl ir klausiu: kada Lietuva pa -
galiau turės milijonierių, kurie di -
džiuosis savo sėkmingą verslą pra dėję
lygioje vietoje? Juk milijonus užsi -
dirb ti galima ir kiek kitokiais būdais.
Pavyzdžiui, švedų mokslinin kai šian-
dien sukūrė tokius povandeninius ka -
ro laivus, kurių radarais nepagauna
nei JAV, nei Rusijos žvalgybos. Šis
išradimas – viena iš didžiausių Švedi-
jos Karalystės pasl apčių, kurią norėtų
perprasti tiek Washington, tiek ir
Maskva. Už šios paslapties atskleidi -
mą šnipai grei čiausiai paklotų ne vie -
ną milijoną. Tad jei šį išradimą pa -
darę švedų moks lininkai taps mili-
jonieriais, reikėtų tik džiaugtis. Jie to
nusipelnė. 

Arba štai dar vienas švediškas iš -
radimas – ,,Skype’’. Jei nori pasi kal -
bėti su Amerikoje ar Tailande gyve-
nančiu draugu, nebūtina ieškoti tele-
fono. Nebūtina ir pinigų, reika lingų
sumokėti už pokalbį. Tereikia kom -
piuterio, interneto, ir ,,Skype’’ tau leis
su bet kurioje kitoje šalyje esančiu
žmogumi valandų valandomis kalbė -
tis... nemokamai. Ne tik kalbėti, bet ir
matyti savo pašnekovą kompiuterio
ekrane. Puikus išradimas, reikalingas
išradimas. Už tokią techninę naujovę
tikrai negaila pakloti milijonų. 

Deja, būtent tokių milijonierių
Lie tuva ir neturi. Kaip, beje, neturi ir
jos artimiausios kaimynės – Latvija ir

Estija. Gretinant Estiją, Latviją ir Lie -
tuvą, nesunku pastebėti, jog Estijos
turtuoliai savo turtus susikrovė pa -
sinaudodami jūros teikiamomis gali -
mybėmis. Omenyje turiu 60-metį Fio -
dor Berman, kuris šiuo metu vado -
vauja milžiniš kai laivų statyklai. Bet
ir jis, žvelgiant priekabiai, praturtėjo
greičiausiai tik dėl to, kad, kaip ir per
70-dešimt perkopęs Lubys, ka daise
reikiamu metu atsidūrė reikia moje
vietoje – buvo privatizuojamos laivų
statyklos darbuotojas. 

Įdomus ir Estijos turtuolio Hillar
Teder, priklausančio jaunesniajai ver-
slininkų kartai (jam – 49-eri metai)
pavyzdys. Jis užsiima prekyba, ir jo
pre kybos centrai dirba daugiau Ru -
sijoje ir Ukrainoje, kur žy miai plates-
nės galimybės, nei gimtojoje Estijoje.
Savo karjerą jis pradėjo nuo prekybos
automobiliais. Išskirtinis H. Teder
bruožas – nuolat lydinti sėk mė. Sykį
grįžęs po darbo jis lauke prie automo-
bilio paliko lagaminą su beveik
100,000 JAV dol. grynai siais. Ryte at -
sikėlęs pasigedo krepšio su pinigais.
Puolė ieškoti. Lagaminas stovėjo prie
automobilio niekieno nepavogtas. 

Vienas turtingiausių Latvijos
žmo nių – pusiau politikas, pusiau ver-
slininkas Aivar Lemberg. Šis Venst -
pilio meras šiandien išgyvena gilią
krizę. Galbūt atsidurs net už grotų,
nes kai kurie jo finansiniai sandoriai
Latvijos teisėsaugai kelia įtarimų.
Žodžiu, čia matau ryškią takoskyrą
tarp to, kas yra tikras ir ne visai
tikras milijonierius. Lietuvos padėtis
– vėl kitokia. Lietuvos turtuolių iš -
skirtinis bruo žas – mažmeninė ir did-
meninė prekyba, maisto pramonė bei
žemės verslas. Taigi daugelis Baltijos
šalių turčių savo milijonus susikrovė
pusvelčiui privatizuodami sovietme -
čio laikų ga myklas ir jas paversdami
kapitalizmo sąlygomis varžytis pajė-
giančiomis įmonėmis. Be abejo, Vaka -
rų verslo patirtis, pritaikyta gaivi -
nant sovietmečio pramonės milžinus,
reikalavo žinių, išmanymo, darbštu-
mo. Tačiau, Baltijos šalių milijo nie -
rius gretinant su Skandinavijos tur -
čiais, skirtumas akivaizdus: mes dar
neturime rokfe lerių, kurie savo veiklą
suktų aukš tųjų ir informacinių tech-
nologijų srityse.

Mes neturime tikrųjų milijonie -
rių, ir, regis, artimiausiu metu jų ne -
turėsime. Nes Lietuvoje kol kas nėra
sąlygų, palankių kūrybai, išra di -
mams ir naujovėms.

Gintaras Visockas – Lietuvos žur-
nalistas, interneto tinklalapio 

Slapt ai.lt steigėjas.
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Perskaičius „Drauge” Leonido
Ra go holokausto apibūdinimą
(2011 m. rugpjūčio 2 d.), kurio

viena iš reikšmių yra „viską sudegin-
ti, sunaikinti”, pirmiausia prieš akis
iškyla Vokietijos miestų Dresdeno ir
Hamburgo visiškas sunaikinimas ka -
ro metu, o taip pat Rytprūsių, taip va -
dinamos Kaliningrado srities, gyven-
tojų išnaikinimas. Reikia atskirti
žudymus, vykdomus karo ir taikos
metu. Kaip anglų posakis sako, „All
is fair in love and war” – neva karo
metu padaryti nusikaltimai yra ver -
tinami kitaip, negu jei jie būtų pa da -
ryti tai kos metu. 

Čia visu savo nepaprastu dydžiu
iškyla Stalin įvykdytas „Man-made-
famine (holodomor)” Ukrainoje, kur
badu buvo numarinta apie 7 mln.
ukrai niečių. Sovietų kompartija, ly -
giai kaip ir naciai, tvirtai tikėjo, kad
iš žudžius tam tikrą visuomenės
sluoks nį, bus galima sukurti geresnę

ateitį visiems. Naciai žudė žydus, tuo
tarpu sovietai savo gyventojus – įta -
riamus turinčius neigiamą nuomonę
apie sovietinę santvarką. Tokių
aukų Sovietų Sąjungoje buvo kelis
kartus daugiau negu nacių karo me -
tu nu žudytų žydų. 

Žydai neužsimena, kad naciai su
jais elgėsi nevienodai. Pa čioje Vokie -
tijoje žydai buvo suvaryti į koncen-
tracijos stovyklas, iš kurių jie po
karo išvažiavo į Palestiną. Kitų oku -
puotų kraštų žydai buvo vežami į
sunaikinimo stovyklas (Vernich -
tung s  lager), pastatytas Lenkijoje.
Pra  sidėjus sovietų-vokiečių karui,
vokiečių užimtose teritorijose, įskai-
tant ir Lietuvą, žydai buvo masiškai
žudomi juos sušaudant.

Mes, paprasti žmoneliai, galime
tarp savęs diskutuoti, kas yra tikras
holokaustas, kur ir kada jis buvo vyk-
domas. Tačiau čia svarbiausia yra ne
skaičiai, ap linkybės ir laikas, kada
tos žudy nės buvo įvykdytos, o žydų
organizacijų nutarimai. Jiems 6 mln.
žy dų nužudymas yra pats svarbiau-
sias įvykis jų istorijoje, o sovietų
nusi kaltimai mažiau reikšmingi.
Pagal juos, holokausto terminas gali
būti taikomas vien nacių žydų žu -
dynėms. O žydų organizacijų balsas
ir jų galia yra ypač įtakingi, ypač
Ame rikoje. Per daugelį dešimtmečių
Ame rikos vy riau sybės, naudodamos
iš savo piliečių surinktus mokesčius,
įvairiomis pa šalpomis kas metai po
1,000 dol. šelpdavo kiekvieną Izraelio

pilietį. Ame ri kos mokyklose yra įves-
tas privalomas žydų holokausto
mokymas. Nors žydai Amerikoje su -
daro apie 2 proc. visų gyventojų, ta -
čiau per rinkimus jie suteikia pusę
visų surinktų lėšų kandidatams
remti. Šis faktas verčia visus kandi-
datus į politinius postus gerai ap mąs -
tyti savo pareiškimus ir veiklą Iz -
raelio ir žydų klausimais, nes gali pa -
sitaikyti, kad žydų pinigai gali būti
nukreipti remti jo varžovą.

Mes galime būti nepatenkinti
žydų nuomonėmis ir sprendimais
iškeliant žydų holokaustą aukščiau
visų kitų žudynių, bet – kieno galia,
to yra ir valia bei tiesa. Kaip tekanti
upė, žydų keliamas holokausto rei -
kalas niekuomet nesustos, nes jis yra
naudingas jų augančiai kartai auk-
lėti, jis yra pagrindas jų įgytoms
teisėms ir veiklai pateisinti tarp-
tautinėje plotmėje.

Dar apie holokaustą
JERONIMAS TAMKUTONIS

Kada Lietuva turės 
tikrų milijonierių?
GINTARAS VISOCKAS



Žolinė 
Šv. Antano lietuvių parapijoje
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TELKINIAI

Detroit,�MI

Waterbury,�CT

Pačiame rugpjūčio viduryje 15-ą dieną švenčiame vieną didžiausių
Švč. Mergelės Marijos švenčių – jos Paėmimo dangun dieną. ,,Ir
pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po

jos kojų mėnu lis, o ant galvos – dvylikos žvaigždžių vainikas” (Apr. 12, 1).
Ši šventė Žo line praminta todėl, kad bažnyčioje tą dieną buvo šventi-
namos laukų gėlės, auga lai ir žolės. Kiekvienais metais Žoli nės atlaidai,
rengiami Lietuvos baž nyčiose, suburia daugybę žmonių iš tolimiausių
šalies kampelių.

Norėdami prisiminti šį gražų paprotį, Žolinė – Švč. Mergelės Ma -
rijos dangun ėmimo šventė – buvo mi  nima sekmadienį, rugpjūčio 14 d.
ir Šv. Antano lietuvių parapijoje, Det roit, MI. Šv. Mišias aukojo kun.
Min  dau gas Grigalius, Mišių metu giedojo pa rapijos moterys. Skaitinius
skaitė Algis Kaunelis. Prieš baigiant šv. Mišias, kun. Grigalius pašventi-
no parapijiečių atneštą derlių: daržo ves, vaisius, gėles, žoleles. Mišios
baigtos visiems sugiedojus ,,Marija, Marija”.

Po Mišių parapijiečiai susirinko parapijos salėje, kur šeimininkės
pavaišino priešpiečiais. Turėjome lietuviškos duonos, suspausto sūrio,
įvai  rių mišrainių, silkės, vaisių. Troš kuliui numalšinti turėjome ir
lietuviškos arbatos, ir ,,alijošiaus lašų”. Degė kvapniosios žvakės. 

Po užkandžių klausėmės liaudiš kų dainų, vėliau ir patys daina -
vome.

Baigėme Žolinės šventę su gera nuotaika ir šypsenomis.

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Kun. Mindaugas Grigalius šventina derlių.

Šv. Juozapo parapijos parapijiečiai: pirmoje eilėje sėdi (iš k.) Agnes Bauza, Nellie Benesevich, Collette Shukis, Helen Kleiza, Doris Snirpūnas, Ann Kundrotas, Ann Valuckas, Anna
Ruthkauskas ir Mary Pultinas; antroje eilėje stovi (iš k.): Kazimieras Paliulis, Paul Kuras, Matthew Kleiza, Al Jarus, Albertas Melninkas, Al Bara nauskas, Sr., kun. Francis Karvelis ir
Joseph Kazlauskas. Nuotr. trūksta Richard ir Rose Dubauskas ir Marcella Laureckas.

Pagerbti Šv. Juozapo parapijos parapijiečiai

Š. m. birželio 5 d. Šv. Juozapo parapijoje įvyko
graži ir prasminga šventė! Parapijos komi -
teto pastangomis buvo pagerbti parapijos

administratorius kun. Richard Okiria ir visi, su -
laukę 80-ties ir daugiau, parapi jiečiai, kurie daug
metų nuoširdžiai dirbo ir talkino pirmųjų ateivių
įkurtai seniausiai lietuvių New England bažnyčiai
(įkurta 1894 m. kovo 28 d.), kuri ir šiandien yra gy -
va. Ir koks malonus jausmas buvo švęsti Šv.
Juozapo parapijos buvusios katalikų mokyklos
auditorijoje, kuri dėl mažo skaičiaus moksleivių
pen kerius metus buvo išnuomota  Water bury
viešosios mokyklos administra cijai.

11 val. ryte vyko iškilmingos šv. Mišios,
atnašaujamos adm. kun. Oki ria. Prieš Mišias 20-
čiai parapijiečių prisegti gvazdikai. Visus juos pa -
sveikino adm. kun. Okiria. Po to rin komės į audi-
toriją, kur vyko pa ger bimas-pietūs. Jų metu
padaryta ben dra nuotrauka.

Įžangos žodį tarė adm. kun. Oki ria, pasi -

džiaugęs, jog nuo pat įsikūrimo dienų Šv. Juozapo
bažnyčioje stip riai gyvavo krikščioniška veikla.
Jis linkėjo ir ateityje likti tikėjimo ir švie   sos šal-
tiniu.

Po to vyko sveikinimai – kiek vie nas pagerbta-
sis buvo pristatytas, parapijos komiteto nariams
įteikiant padėkos raštą.

Šio šventės metu pagerbti: Šv. Juo  zapo bu vęs
klebonas kun. Pr. Karvelis; Lietuvos vyčių veikė-
jai – Do ris Snirpūnas, Ann Rut kauskas, Ann
Valuckas, Ann Kun drotas, Al Ba  ranauskas, Al
Jarus, R. R. Du bauskas; Lietuvių Romos katalikų
moterų 43 kuopos narės – Mary Pul tinas, Helen ir
Matt Kleiza. Taip pat Nellie  Benesevich, Agnes
Bauza, Mar   cella Laureckas ir Collette Shu kis.

Džiugu, jog gražiai pristatyti, pa gerbti ir vė -
liau į Ameriką atvykę lie tuviai. Juozas Kazlauskas
nuo pat atvy kimo dienos darbavosi choro gretose,
buvo lektorius šv. Mišiose. Kartu su P. Kuru ir Al.
Melninku gie dojo a. a. prof. kompozitoriaus Alek -

sandro Aleksio chore, a. a. Anta no Paliulio bei jo
vadovaujamame sekstete. Savo stipriais, gražiais
balsais džiugino mus vietos renginiuose ir
išvykose. Pagerbtas ir Kazimieras Pa  liu lis, litur -
ginių skaitinių lietuviškose šv. Mišiose skaitovas.

Po to gėrėjomės vadovės vargoni ninkės Zitos
Rossi (gimusi Sibire) choristų atliekamomis lietu-
vių dainomis. Kai kurios padainuotos pageidau-
jant svečiams, nemažai jų – senos lie tuvių dainos,
susirinkusiems šven tėms dalyviams priminusios
praeitį.

Šią brangią šventę mums suruošė energingas
parapijos komitetas – pirm. Fr. Melvin,  R. Orintas,
J. Co vino, Ed Paige ir Marlene Stokes-Shea – subū -
ręs gausų talkininkų būrį. Ačiū jiems visiems! O
dabar ruošiamės kasmetinei parapijos išvykai-
piknikui, kuris įvyks rugsėjo 11 d.

Vietos korespondentė



Bet Vytauto dukra Snieguolė Zala -
toriūtė (vėliau tapusi Zalatore) buvo
išimtis. Nors ji Amerikoje baigė žur-
nalistiką, tačiau šiame krašte beveik
nedirbo. 

Snieguolę traukė Lietuva, tad ne -
trukus ji ten ir išvyko. Turėdama
Klai pėdoje tolimą giminaitį Antaną
Stanevičių, tuokart dirbusį „Klaipė -
dos’’ dienraščio redaktoriumi, 1989
metais atvy kusi į šį miestą įsidarbino
tame leidinyje. Jaunoji žurnalistė
rengė įdomią skiltį „Čia ir ten’’ (su -
prantamiau būtų – „Klaipė doje ir kur
nors Čikagoje’’). 

Snieguolės rašinių pasirodė ir ki -
toje Lietuvos spaudoje, ilgą laiką ji
darbavosi ir Prahoje (Čekijoje) anglų
kalba leidžiamame žurnale. Dabar S.
Zalatorė vėl gyvena Vilniuje, yra My -
kolo Romerio universiteto (antras pa -
gal studentų skaičių Lietuvoje) Ko -
mu nikacijos ir rinkodaros centro
Rin  kodaros skyriaus vyriausioji re -
daktorė/vertėja.

V. Zalatoriui švenčiant savo 80-
metį, Snieguolė buvo atvykusi į Či -
kagą, o kitą dieną po lietuviškų pa -
maldų dalyvavo lietuvių susibūrime
Cicero, kur papasakojo savo įspū -
džius iš tėvų krašto. 

,,Mano profesija – lietuvis’’

Grįžkime prie sukaktuvininko V.
Zalatoriaus, su kuriuo man teko ben-
drauti nuo pat jo atvykimo į Cicero.
Gyvenome tada toje pačioje gatvėje –
48 Court. Ten buvome įsikūrę trys

„nenuoramos’’. Be manęs ir
Vy  tauto, dar gyveno Juozas
Kreivėnas – pedagogas, chor ve -
dys, vargoninin kas, savi nin kas
muzikos archyvo, kurį vėliau
sujungė su Juozo Žilevi čiaus
archyvu ir kurie šiuo me tu yra
Lituanistikos tyrimų ir studijų
centro padalinys Jau nimo cen-
tre. 

V. Zalatorius mėgo rašyti
atvirai – be nutylėjimų ar
užuominų, taip pat pasisakė už
artimų ryšių su okupuotos Lie -
tuvos žmonėmis palaikymą.
„Vienybėje’’ rengtame puslapy-
je spausdindavo gana ob jek -
tyvią medžiagą apie gyvenimą
tėvynėje, ko kita lietuviška
spau da vengė daryti arba tai
darė tendencingai. Mūsų tri-
julė už tiesos apie Lie tuvą
sklei dimą buvo visokiais bū -

dais koneveikiama ir niekinama, pra -
var džiuojama „komunistais”. Ypač
Vy tautas buvo puolamas tada, kai jo
žmo na, kelionių agentūros va dovė,
kartu su mokytoju J. Kreivėnu orga-
nizavo vaikų išvyką į Lietuvą. Į
kelionę tuo kart vyko ir abi Zalatorių
dukrelės, o pats žygis sulaukė priešiš -
kos reakcijos. Sukaktuvininkas labai
mylėjo Lietuvą ir, kai tik atsirado ga -
li mybė, 1992 metais išvažiavo ten ir
ketverius metus dirbo „Sodros’’ pa -
tarėju.

Zalatoriui Vilniuje įsigijus butą,
dėl jo kilusius nesusipratimus bei
vargus vaizdžiai aprašius „Akira -
čiuose’’, pajutome jau laisvos Lietu -
vos „veikėjų’’ daromus įvairius truk -
dymus, norint naujakuriams įsit vir -
tin ti tėvynėje, dėl kurios laisvės ir
nepriklausomybės tiek daug pastan -
gų jis padėjo. 

Dabar, būdamas pensininkas, ju -
biliatas nemažai laiko praleidžia Lie -
tuvoje. Grįžęs atgal į namus, pasakoja
savo tautiečiams ten matytus vaiz-
dus, kurių dalis nėra tokie žavūs,
kaip buvo galvojama prieš daugelį
me tų. Beje, prieš savaitę jis vėl išskri-
do į tėvynę, kur išbus iki lapkričio
mėnesio.

Išlikti lietuviu nei anksčiau, nei
dabar Amerikoje nėra lengva, todėl
suprantamas ir Vytauto posakis:
„Ma no pro fesija – lietuvis.’’ Jis tai
turbūt kartos iki grabo lentos.
Ilgiausių ir sveikų metų, kolega
Vytautai.

Vytauto Zalatoriaus pavardė
yra gerai žinoma ir išeivijoje,
ir Lietu voje. Gimęs Pane vė -

žyje 1931 m. liepos 31 d., jis neseniai
at šventė savo ilgo ir prasmingo gy ve -
ni mo 80-metį. 

Čikagos pašonėje gyvenantis vy -
ras nuo 1956 m. spėjo įgyti du moksli -
nius laipsnius, vieną jų – žurnalisti -
kos bakalauro laipsnį – prie Čikagos
Evanston miestelyje esančioje garsio-
je žurnalistikos mo kykloje Nothwes -
tern University. Tačiau žurnalistikos
srityje, jeigu neskaity sime trumpo
lai kotarpio amerikiečių priemiesčių
laikraštyje, Vytautas praktiškai ne dir -
bo. Jį labiau traukė socialiniai moks -
lai, kurių jis sėmėsi 1958–1961 m. Uni -
ver sity of  Chicago, viename žy miau -
sių universitetų Vėjų mieste. Čia jis
ap sigynė socialinių mokslų magistro
laipsnį ir pradėjo darbuotis draudi-
mo bei sveikatos apsaugos srityse.

Kaip ir dauguma tautiečių išeivi-
joje, jis gyveno dvigubą gyvenimą:
ati  dirbęs pas amerikiečius, Vytautas
visą laisvalaikį nemokamai pašvęs -
da vo lietuviškai veiklai. Jį buvo gali-
ma pamatyti ir JAV LB Cicero apy -
linkės valdyboje, kurį laiką buvo JAV
LB Vidurio vakarų apygardos valdy-
bos narys. Vytautas buvo vienas iš
Lietuvių žurnalistų sąjungos Čika gos
skyriaus valdybos darbuotojų. Daly -
vavo visur, kur tik jautė, kad yra rei -
kalingas, niekad neatsisakydavo pa -
gelbėti savo tautiečiams, pvz., litua -
nistinių mokyklų tėvų komitetų veik-

loje ar kitur. 
Sukūręs šeimą su Birute

Anta naityte (jos 75-asis gimta-
dienis buvo šių metų pradžioje)
užaugino dvi duk ras – Snie guo -
lę ir Alę, turi būrį anūkų. 

Šie metai – 
Zalatorių sukakčių metai

Kaip jau minėta anksčiau,
šių metų sausį savo 75-ąjį gim-
tadienį at šventė Vytauto žmona
Birutė. Vėliau 85-metį minėjo
šiuo metu Florida gyve nanti jo
sesuo Leontina (populiariai
Liu ce vadinama). Po to sekė Bi -
ru tės ir Vytauto 50-ies vedybi -
nio gyvenimo metų sukaktis,
na, ir, žinoma, pats svarbiau-
sias visoje švenčių virtinėje –
Vytauto 80-mečio jubilie jus. 

Ilgėliau užsibuvo Vokietijoje

V. Zalatoriaus tėvai Julius ir Bro -
nė iš Vokietijos stovyklų, kur jie gy -
veno kaip karo pabėgėliai, Cicero
atsirado 1949 metais. Tiesa, Vytautas
nevažiavo kartu su tėvais, todėl il gė -
liau užsibuvus Vokietijoje, esant vy -
res niam nei 18 metų, važiuojant į JAV
reikėjo kito kių dokumentų. 

Tačiau tai vaikinui išėjo į naudą,
mat jis turėjo progą lankyti ir baigti
vokiečių gimnaziją Manheime, kur
gerai išmoko vokiečių kalbą. Vėliau
Heidelbergo universitete metus stu -
dijavo anglų kalbą ir teisę. O 1956 m.
atvažiavo pas Cicero įsikūrusius savo
tėvus, kurie šiandien jau ilsisi Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse Čikago-
je. 

Studijų metais ir po jų Vytautas
nemažai rašė išeivijos lietuvių spau-
doje. Buvo tuo metu seniausio Ame -
rikoje lietuvių laikraščio „Vienybė’’
(užsidarė 1985 metais, likus viene -
riems metams iki 100 metų sukakties)
redakcinėje kolegijoje. Čia jis spaus-
dino reportažus ir rašė skiltį ,,Lietu -
voje’’. Rašė jis ir į „Draugą’’ bei „Tė -
viš kės žiburius’’, leidžiamus Kana -
doje. Įsisteigus mėnraščiui „Akira -
čiai’’, netrukus tapo jo redakcinės ko -
legijos nariu. 

Dukra Snieguolė – 
irgi žurna listė

Nedažnai nutinka, kad vaikai pa -
seka savo tėvų pėdomis ir pasirenka
tas pačias profesijas, ypač tose sri-
tyse, kur reikia gerai mokėti kalbą
šalies, kurioje nori gyventi ir dirbti.
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V. Zalatorius: „80 metų prabėgo labai grei tai’’ 
EDVARDAS ŠULAITIS

Vytautas Zalatorius ir žmona Birutė su savo jau nesnės dukros Alės šeima. Nuo traukoje matyti
dukra Alė, jos vyras Ramūnas ir anūkai Sigita, Ingrida, Brigita, Vytas ir Mintas.

V. Zalatorius (d.) su ,,Draugo’’ re daktoriumi ir knygų leidėju Bro niumi Kvikliu. 
Iš E. Šulaičio archyvų

Lietuvoje žurnalistinį darbą dir banti
Zalatorių dukra Snieguolė Za latorė,
atvykusi pasisvečiuoti į savo gimtinę
Ameriką, buvo nuvykusi į Florida pas
savo tetą Leontiną Dar gienę, kuri nese -
niai šventė savo 85-ąjį gimtadienį.

Vytautas Zalatorius ir jo žmona Birutė ,,Poezijos
pavasaryje”, Jaunimo centre Čikagoje, 1979 m.



Š. m. gegužės 1–6 dienomis
Bal ti more, MD Convention
Cen   ter vyko kon ferencija

,,CLEO – 2011”. Joje lietuviškus la -
zerius ame rikietiškoms bendro vėms
ir mok s lo įstaigoms siūlė lie tu vaitė
Jur gita Meiliūtė Hand.  Apie jos da -
lyvavimą parodoje mums parašė
skaitytoja Liuda Avi žo nienė, o mes
susisiekėme su Jur gita ir ją pa kal -
binome.

– Gal galite mūsų skaityto-
jams trumpai pasakyti, kas tai yra
CLEO?

– CLEO (Conference on Lasers
and Electro Optics), tai paroda, kur
mokslininkai rodo naujausius pasie -
kimus lazerių ir elektrooptikos srity-
je, o bendrovės, padedančios moks -
lininkams pasiekti rezultatus, paro-
doje rodo savo naujausius produk-
tus.  Pirmą kartą tokioje konferenci-
joje dalyvavau 2004 metais. Ji vyksta
kasmet. Šįmet man tai buvo jau 8-oji
konferencija. 

– Kokia buvo Jūsų misija kon-
ferencijoje?

– Dirbu bendrovėje ,,Altos Photo -
nics, Inc.”, platinančioje lietuviškas
lazerines sistemas Šiaurės Ameri -
koje. Mūsų bendrovė siūlo pir kėjams
lazerius ir lazerines siste mas, optiką,
kristalus, opto-elektronikos ir opto-
mechaninius komponentus ir t. t.
Konferencijoje pristatėme 4 lietu-
viškas lazerinių technologijų ben-
droves – UAB „Ekspla Ltd” (kuri ir
gamina įvairius mokslinės ir pra-
moninės paskirties lazerius, lazerių
optoelektroniką, lazerių sistemas ir
įrangą), UAB  „Šviesos konversija”
(tarp  tautinėje rinkoje žinoma kaip
,,Light Conversion” ku ria ir gamina
mokslinės ir pramoninės paskirties
lazerius), UAB ,,Stan da” (gamina la -
ze rinius ir opto-me cha ninius įrengi -
nius) ir „Eksma Optics” (net į 46 pa -
saulio šalis tiekia itin tikslius op -
tikos komponentus, kristalus ir me -
cha nikos sprendimus, skirtus lazerių
bei kitų fotonikos sistemų kūrimui).  

– Kiek suprantu, Jūsų parduo-
dami lazeriai yra visiškai lietuviš -
kas produktas. Kas lietuviškais
lazeriais domisi Amerikoje?

– Lazerių pritaikymas yra labai
platus, pradedant nuo fundamen-
tinių mokslinių tyrimų ir baigiant
apa ratūra, kuri sukuria ypač stip -
rius spinduliuotės laukus, naują me -
džiagą, ją išgarina, perveda į skystą
ar plazmos būklę. Tai yra mokslinis
instrumentas, be kurio mokslinės
laboratorijos, užsiimančios kieto kū -
no tyrimais, biocheminiais, bio tech -
nologiniais ar biomedicininiais, ne -
gali apsieiti. Lietuviški lazeriai gerai
žinomi pasaulyje. Lietuva garsi dau-
giaspalviais lazeriais, labai trum pų
impulsų lazeriais, naujos kartos kie -
to kūno lazeriais. Įprasta tarptau -
tinėse parodose prie lietuviškų la -
zerių stendų matyti daug klientų. Jie
žino lietuviškus lazerius ir laukia vis
naujų mūsų produktų. Tarp mū sų
užsakovų – garsūs pasaulyje univer-
sitetai, tyrimų centrai, pramonės
įmonės. Paminėsiu tik keletą – NASA,
(National Aeronautics and Space Ad -

ministration), NRL (,,Naval Rese arch
La boratory”), ARL (,,US Army Re -
search Laboratory”), University of
Ca lifornia, Berkeley, ,,Sandia Natio -
nal Laboratories”, LLNL (Lawrence
Li vermore National Laboratory) ir t. t.

–   Sutikti moterį – fizikę ne
daž  nas reiškinys. Kokie keliai at -
vedė į fiziką?

– Neplanavau nei fizikos moky -
tis, nei į Ameriką važiuoti. Taip jau
tas gyvenimas susidėliojo (juokiasi).
Po mokyklos nežinojau, ką noriu da -
ryti, tad stojau ten, kur visi stojo ir,
ačiū Dievui, neįstojau (ruošiausi stu -
dijuoti ekonomiką). Kažkas patarė
gretimame fakultete metus pasimo -
kyti fizikos. Besimokydama kartu
lankiau kai kurias ekonominių mok -
s lų paskaitas, ir man jos įspūdžio ne -
paliko. O studijuoti fiziką buvo įdo -
mu. Žinoma, mąsčiau, ką gi veiksiu
baigusi mokslus, kokį darbą ra siu.
Bet patys fizikai mus, studentus,
ramino – baigus šią specialybę, gali
dirbti bet kuo (tuometinis premjeras
A. Abišala taip pat fizikas). 

– Atrodo Lietuvoje turėjote
viską – baigtas mokslas, geras dar-
bas. Kaip atsidūrėte šioje Atlanto
pusėje?

– Į Ameriką atvažiavau būsimo
vyro vedama. Besibaigiant studijoms
pradėjau dirbti bendrovėje ,„Eksp -
la”. Mano būsimasis vy ras, pradėjęs
atstovauti šią bendrovę (ir kitas Lie  t u -
vos bendroves) Šiaurės Ameri ko je,
atvyko į Lietuvą pasimokyti ap tar -
nauti ,,Eksplos” lazerius. Tokia buvo
mūsų pažintis.

Labai patinka kalnai. Kadangi

kalnų į Lietuva perkelti negalėjau,
nutariau nuvažiuoti į Ameriką –
porą kartų ten apsilankiau. Būsimas
vyras buvo gudrus – mane, pirmą -
kart besilankančią, pirmiausia nuve -
žė į Yellowstone National Park. Še -
šias dienas grožėjomės nuostabiais
vaiz dais, mėgavomės karštais šalti -
niais.  Kaip vyras sako: ,,Aš jai pasa -
kiau, kad visa Amerika šitokia, o ji ir
patikėjo” (juokiasi). 

Po antros kelionės nusprendžiau
atvažiuoti pabandyti pagyventi sva-
jonių krašte. Įsikūriau Bozeman,
Mon tana, kur gyveno mano būsimas
vyras Lucian Hand.  Tiesa, jis manęs
be veik neapagavo –  čia taip pat gražu
kaip Yellowstone (juokiasi).

Prieš išvažiuojant nuėjau pas
,,Eksplos” direktorių ir, pasakiusi,
kad išvažiuoju gyventi į Ameriką,
pa  klausiau, gal jie norėtų man ten
su kurti darbo vietą (tuo metu optikos
pardavimai Amerikoje šlubavo). Ilgai
negalvojęs direktorius atsakė: ,,Pa -
bandom”. Man lietuviai mokėjo net
ne didelį atlyginimą. Per tris mėne-
sius mano darbo pardavimų apimtys
nuo 10,000 dol. per metus išaugo iki
10,000 dol. per mėnesį.   Gavau darbo
vizą trims metams. 

Įdomu, kad pirmasis ,,Altos”
savininkas Bob Tamosaitis turi lietu-
viškas šaknis. Norėdamas padėti lie -
tuviams parduoti lazerius University
of  California, Berkeley ir University
of  California, Davis, Bob Tamosaitis
įsteigė bendrovę, mat  universitetai
negalėjo pirkti lazerių iš užsienio fir-
mos.  Tai buvo 1997-ieji.   2006 metais
mano vyras Lucian Hand kartu
,,Eks pla” ir ,,Šviesos konversija” nu -
pirko ,,Altos”.

–   Kokie buvo pirmieji žings -
niai Amerikoje? Kaip pavyko įsi -
tvir tinti naujoje vietoje? 

– Persikėlimas į Ameriką dabar
atrodo kaip sapnas. Neįsivaizduoju,
kaip aš tada sugalvojau palikti tai, ką
turiu, ir važiuoti ten, kur nieko ne -
pažįstu.  Galiu pasakyti – lengva ne -
bu vo.  Anglų kalba – mokyk li nio/
universitetinio lygio. Tiesa, teko tru -
putį bendrauti su užsieniečiais (ma -
no mama – anglų-lietuvių kalbų ver -
tėja). Ta čiau čia atvykus sunku būda-
vo su prasti, ką žmonės kalba, ypač
susibūrimuose, kai daug jų kalbėda-
vo vie  nu metu. Draugų, šeimos netu -
rėjau. Laisvalaikis taip pat kitoks nei
Lietuvoje. 

Bet pamažu prisitaikiau. Išmo -
kau važinėti kalnų dviračiais, slidi -
nėti snieglente, kopti ledu. Dabar vi -
sa tai be galo patinka, bet tada buvo
nauja.

– Ar skiriasi darbo stilius šioje
šalyje nuo darbo stiliaus Lietu vo -
je?

– Darbo stilius skiriasi.  Mano
nuo mone, čia dirbama daug veiks -
min  giau, yra mažiau biurokratijos,
dirbama, kol darbas padarytas. Nie -
kas neturi 3–4 savaičių atostogų kaip
Lietuvoje ar Europoje.  Darbas žmo -
gui čia parenkamas pagal žmogaus
ga limybes – jei žmogus sugebės atlik-
ti gerai darbą, tai ir bendrovei bus ge -
rai. 

Lietuvoje neretai žmogus ,,įme -
tamas” į darbų karuselę ir turi arba
išmokti plaukti, arba paskęsti. Per
ma žai kreipiamas dėmesys, ką tas
žmo  gus galėtų atlikti, kad visiems
būtų geriau. Na, o jei žmogus ,,skęs-
ta”, nesusidoroja su jam skirtu dar -
bu, jį ,,meta” į kitas pareigas. Gerai
jei žmogui sekasi, o jei ne – gali tekti
ir visai iš darbo išeiti arba dirbant
taip ir nepasiekti gerų rezultatų.

– Kaip suderinate mamos pa -
reigas ir darbą?

– Mamos pareigas ir darbą sude -
rinu dėka lankstaus darbo grafiko.
Mes galime dirbti namuose. Pusę me -
tų tik taip ir dirbau, o kai eidavau į
darbovietę, mažylį veždavausi kartu.
Nuo pat pirmų dienų, maitindama
pasidėdavau jį ant kelių, o kompiu-
teriu dirbdavau, atsakinėdavau į
laiš kus. Su vyru juokėmės: ,,Įdomu,
koks bus pirmasis vaiko žodis? Gal
‘lazeris’?”

Kajus greit bus pusantrų. Jau
pus metis, kaip pusę dienos  pa lieku jį
su aukle.  O kitą pusę dienos, kol Ka -
jus miega, dirbu namuose. Jam pra -
budus jį prižiūrime pasikeisdami su
vyru. Vėlyvi vakarai taip pat yra
skir ti darbui.  Greit sūnus užaugs ir
vė lyvais vakarais dirbti nebe rei kės,
bet kol kas noriu kuo daugiau būti su
juo. 

Padeda ir į svečius dukart per
me tus atvažiuojanti mano mama.
Mo čiutė visada reikalinga anūkui. 

–   Ar galite pasakyti, kad jau
prisijaukinote Ameriką?

– Ameriką gal jau ir prisijauki -
nau.  Tačiau Lietuvos, Vilniaus pasi -
ilgstu. Jei kasmet ten 2 kartus nenu-
važiuočiau, nežinau, kaip būtų.   Kai
,,pamatau” save Vilniaus gatvėmis
vaikštant, žinau – jau laikas grįžti. 

– Gyvenate Bozeman, MT. Tai
nėra ta vieta, kur aplink gyvena
lietuviai. Ar nepasiilgstate lietu-
viškos veiklos?

– Lankydamasi Amerikoje (tur-
būt tai buvo mano antra kelionė)
,,Macy’s” parduotuvėje sutikau lietu-
vę pardavėją. Ji buvo vienintelė ma -
no pažįstama lietuvė toje apylinkėje.
Pasirodo, rasti naujus draugus nėra
lengva. Atrodo, visi draugiški, bet
tuo viskas ir baigiasi.  

Jau gyvenau čia 3 metus, kai
mano kirpėjas su pažindino mane su
baldų gamintoju lietuviu Ryčiu.  Ry -
tis pažinojo dar vieną lietuvaitę –
Nel dą. Taip pama žu plėtėsi mano pa -
žįstamų lietuvių ratas. Dabar mūsų –
aštuoni.  Dar turime 3 ,,laikinus” lie -
tu vius – ,,Altos Photonics, Inc” pa k -
vietė aptarnavimo inžinie rių iš ,,Eks -
pla” Lietuvoje. Jis su šeima į Boze -
man atvyko 2 metams. Tad mū sų –
nemažai. Mes ir lietuviškus susitiki -
mus padarom, ir Kalėdas kartu su -
tinkam.

– Ačiū už pokalbį. Linkime
sėk mės platinant lietuviškus laze -
rius šioje Atlanto pusėje.

Kalbino Laima Apanavičienė
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Lietuviški lazeriai laukiami JAV įmonėse, 
universitetuose ir mokslinėse tyrimo įstaigose

,,CLEO–2011” dalyvavo ir lietuvaitė Jurgita Meiliūtė Hand.

Lucian Hand, mažasis Kajus  ir 
Jurgita Meiliūtė Hand.
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LIETUVOS IR PASAULIO NAUJIENOS

Naujasis Delis (BNS) – Indijoje
plečiasi masinės demonstracijos už
griežtesnį kovos su korupcija įstaty-
mą. Sostinėje Naujajame Delyje rug-
pjūčio 21 d. į mitingą Ramlilos aikštė-
je susirinko 30,000 žmonių. 

Čia aktyvistas Anna Hazare ba-
do streiku nori priversti vyriausybę
ir parlamentą priimti griežtą įstaty-
mą. 74 metų vyras jau kelias dienas
nieko nevalgo. Jį palaikydami, žmo-

nės į gatves išėjo ir Mumbajuje, Ban-
galorėje, Chenajuje bei kituose Indi-
jos miestuose.

Po pavasarį vykusių protestų vy-
riausybė rugpjūčio pradžioje pateikė
parlamentui kovos su korupcija įsta-
tymo projektą. Tačiau A. Hazare ir jo
šalininkai laiko jį nepakankamai
griežtu. Kongreso partija, kuri parla-
mente turi daugumą, jau pranešė
esanti pasirengusi derėtis. 

Tvirtinama, kad mįslinga liga kelia pavojų 
J. Tymošenko gyvybei

Vilnius (ELTA) – Rugpjūčio dvide-
šimt trečioji – Juodojo kaspino diena.
Šiandien prisimename tą 1939 metų
rugpjūčio 23-iąją, kai Maskvoje buvo
pasirašytas baisus išdavystės ir būsimo
pasaulinio karo pradžios dokumentas –
Molotov-Ribbentrop paktas, – kai buvo
pasmerktos ištisos tautos, buvo pas-
merkta pasaulio taika. Ši diena reiškia
ir susitelkimą, pasmerkimą, ryžtą ko-
voti. 1989 m. šimtai tūkstančių Estijos,
Latvijos ir Lietuvos gyventojų, sudary-
dami gyvą grandinę, susikibo ranko-
mis, siekdami parodyti savo solidaru-
mą. Ši grandinė – Baltijos kelias – nu-
sidriekė nuo Vilniaus iki Talino. 

ELTA nuotr.

Gyventojai raginami grąžinti KGB dokumentus 

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

Dėl lėktuvo avarijos kaltinimai pateikti
dviem pareigūnams

Madridas (BNS) – Madride bai-
gėsi Pasaulio jaunimo dienos festi-
valis. Kitas Katalikų Bažnyčios Pa-
saulinių jaunimo dienų festivalis
įvyks 2013 m. Rio de Janeiro, pranešė
popiežius Benediktas XVI, Madride
baigdamas aukoti šv. Mišias, kuriose

dalyvavo pusantro milijono žmonių.
Tai bus antras kartas, kai šis jauni-
mo festivalis įvyksta Lotynų Ameri-
koje – pirmas kartas buvo Buenos
Aires 1987 m. Brazilijoje gyvena maž-
daug 125 mln. katalikų – tai didžiau-
sia katalikiška valstybė pasaulyje.

Kijevas (BNS) – Buvusios Uk-
rainos premjerės Julija Tymošenko
advokatas teigia, kad jo ginamosios
gyvybė yra pavojuje. Prasidėjus teis-
mo posėdžiui pati J. Tymošenko nu-
rodė jaučianti jai nežinomos ligos
požymius. 

,,RIA Novosti” korespondentas
sakė, kad teisme pasirodžiusi J. Ty-
mošenko neatrodė serganti. Jau pra-
ėjusią savaitę J. Tymošenko advoka-
tai teigė, kad jų klientės sveikata pa-
blogėjo. Į tardymo izoliatorių asme-
ninis jos gydytojas neįleidžiamas.
Pati J. Tymošenko nesileidžia apžiū-
rima kitų medikų. Gynėjai reikalau-
ja, kad politikei būtų leista pasirink-

ti medicinos seserį, kuri paimtų jos
kraujo mėginį bei kad ją apžiūrėtų
gydytojai, kuriais ji pasitiki. J.
Tymošenko paprašė teismo įvardyti
priežastis, kodėl ji negali pamatyti
savo gydytojo. 

Rugpjūčio 22 d. vykusiame teis-
mo posėdyje žiūrovų buvo daugiau,
nei įprastai. Tarp jų buvo ne tik Uk-
rainos deputatų ir žurnalistų, bet ir
užsienio diplomatų. J. Tymošenko
teisiama dėl piktnaudžiavimo val-
džia 2009 m. su Rusija pasirašant du-
jų tiekimo sutartį. Buvusiai Ukrai-
nos premjerei gresia laisvės atėmimo
bausmė iki 10 metų.

Varšuva (BNS) – Dėl lėktuvo, ku-
riuo skrido Lenkijos prezidentas
Lech Kaczynski, avarijos, įvykusios
2010 m. balandžio mėnesį, prokurorai
Lenkijoje kaltinimus pateikė dviem
vyresniems pilotus apmokiusiems
pareigūnams.

Prokuratūros atstovas neatsklei-
dė pareigūnų tapatybių, bet teigė,
kad jiems dėl nesugebėjimo tinkamai
apmokyti įgulos gresia iki trejų metų
laisvės atėmimo bausmė. Pareigūnai
tvirtina esantys nekalti.

Lėktuvas TU-154, kuriuo skrido
Lenkijos prezidentas L. Kaczynski ir
aukštų pareigūnų delegacija, sudužo
per tvyrantį rūką bandant nusileisti
oro uoste netoli Rusijos miesto Smo-
lensk. Sausio viduryje Tarpvalstybi-
nis aviacijos komitetas Maskvoje pa-
skelbė Rusijos pranešimą, kuriame
kaltė dėl lėktuvo avarijos buvo su-
versta Lenkijos įgulai. Tačiau kitame
pranešime Lenkija dėl nelaimės iš
dalies kaltino taip pat ir Rusijos oro
uosto dispečerius.

Kitas katalikiškas jaunimo festivalis vyks Brazilijoje 

Atrankoje į „Oskarą“ dalyvauja ir lietuvių filmai 

Indijoje plečiasi demonstracijos
Vilnius (DELFI.lt) – Gyventojai

raginami grąžinti neteisėtai laiko-
mus su KGB veikla Lietuvoje susiju-
sius dokumentus. Grąžinę tokius do-
kumentus pagal pusmetį galiojantį
laikinąjį įstatymą išvengs administ-
racinės ir baudžiamosios atsakomy-
bės – galimos baudos iki 2,000 litų ar
kalėjimo iki 6 metų.

Jau antrą kartą valstybė skelbia
amnestiją tiems, kurie turi neteisėtai
įgiję, laikę ir neperdavę archyvams
Lietuvoje veikusių buvusios Sovietų
Sąjungos specialiųjų tarnybų doku-
mentus. 2007 m. galiojant laikinajam
įstatymui sulaukta vos keleto bylų.

Lietuvos ypatingasis archyvas
laukia visų su sovietų specialiosio-
mis struktūromis susijusių doku-
mentų nuo pat 1940 m. – iš tokių ir
apie tokias struktūras kaip Vidaus
reikalų liaudies komisariatas, Vals-
tybės saugumo ministerija, Vidaus
reikalų ministerija, vėliau Valstybės
saugumo komitetas, NKGB, MGB,
KGB, NKVD ir kiti sovietinių struk-

tūrų padaliniai.  „Tai yra ne tie doku-
mentai, kurie buvo, pavyzdžiui, KGB
išduoti įvairiais laikotarpiais – įvai-
rios pažymos, o būtent tie, kurie iš
buvusio KGB buvo išnešti neteisėtai
ir dabar saugomi pas kai kuriuos as-
menis. Taip pat norėčiau paprašyti
žmonių, kurie žino apie tuos doku-
mentus ar asmenis, kurie dokumen-
tus turi, apie tai pranešti”, – sako
Kęstas Remeika, Lietuvos ypatingojo
archyvo direktoriaus pavaduotojas. 

Gyventojai, atnešę turimus do-
kumentus, net ir anonimiškai, bus
atleidžiami nuo baudžiamosios ir ad-
ministracinės atsakomybės. Bau-
džiamasis kodeksas numato baudą,
suėmimą ar net kalėjimą iki šešerių
metų. Pagal administracinių teisės
pažeidimų kodeksą už dokumentų
neperdavimą archyvams gresia bau-
da nuo 1,000 iki 2,000 litų. Panorusieji
grąžinti su sovietų specialiosiomis
struktūromis susijusius dokumentus
gali kreiptis į bet kurį valstybės ar-
chyvą iki kitų metų sausio 19 d.

Paskelbti geriausi pasaulio universitetai
Vilnius (lrytas.lt) – Akademinio

pasaulio universitetų vertinimo de-
partamentas (ARWU) paskelbė šių
metų 500 geriausių planetos universi-
tetų. Sąraše vyrauja amerikiečių
aukštosios mokyklos: 17 iš 20 pirmų-
jų vietų atiteko JAV universitetams.
Pirmame dešimtuke – dvi britų mo-
kymo įstaigos – penktą vietą užiman-
tis Cambridge ir dešimtoje likęs Ox-
ford universitetai. Pirmosios trys
vietos atiteko Harvard, Stanford uni-
versitetams ir Massachusetts Institu-
te of  Technology (MIT). Geriausiu pri-
pažintas JAV Harvard universitetas.  

Geriausiomis pripažintos Azijos
mokymo įstaigos – Tokijo (21 vieta) ir
Kioto (27 vieta) universitetai (Japo-
nija). Kinijos universitetų skaičius,
palyginti su praėjusiais metais, išau-
go nuo 32 iki 35. Pietų Amerikoje pir-
mauja Brazilija: sąraše yra net septy-

ni brazilų universitetai, iš kurių ge-
riausiai įvertintas Sao Paulo univer-
sitetas (tarp 102 ir 150 vietos).

Tarp 500 geriausių planetos uni-
versitetų – 151 JAV bei 37 Jungtinės
Karalystės aukštosios mokyklos. 77-
oje vietoje – Maskvos universitetas,
Sankt Peterburg universitetas – tarp
301 ir 400 vietos, tokioje pat vietoje –
kaimyninės Lenkijos Jogailaičių ir
Varšuvos universitetai.

Vertinimas atliekamas atsižvel-
giant į Nobelio premija ir Fieldso me-
daliais apdovanotų universiteto ab-
solventų ir akademikų skaičių,
„Thomson Scientific” pasirinktų
mokslininkų skaičių, skelbtų straips-
nių mokslo ir gamtos tema skaičius,
straipsnių, įtrauktų į „Science Cita-
tion Index” ir „Expanded and Social
Scienes Citation Index”, skaičių bei
aukštosios mokyklos aktyvumą.

Vilnius (BNS) – Lietuviškų fil-
mų, siekiančių gauti ,,Oskaro” apdo-
vanojimą geriausio filmo užsienio
kalba kategorijoje, atrankoje daly-
vauja trys filmai – tai patvirtino vie-
na iš atrankos rengėjų studija ,,Nomi-
num”. Vis dėlto, kokie tai filmai, neno-
rėta atskleisti. Lietuvių kūrėjai galėjo
teikti visų žanrų – t. y. vaidybinius, do-
kumentinius, animacinius, filmus. 

2006 m. buvo pirmą kartą  pateik-

tas filmas iš Lietuvos juostos  užsie-
nio kalba ,,Oskaro” apdovanojimui –
tai buvo Arūno Matelio dokumenti-
nis filmas ,,Prieš parskrendant į
žemę”. 2007 m. lietuviško filmo tarp
pasiūlytųjų ,,Oskarui” nebuvo, 2008
m. atrinkta Maris Martinsons drama
,,Nereikalingi žmonės”, 2009 m. – Gy-
čio Lukšo  juosta ,,Duburys”. Pernai
Lietuvai atstovaujančios juostos ,,Os-
karui” nebuvo pasiūlyta.

Vilnius (ELTA) – Rugpjūčio 22 d.  kamuolio varymo estafetės ,,Varom už Lie-
tuvą” dalyvius sutiko prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šalies vadovė Daukanto aik-
štėje priėmė kamuolį iš Vilniaus universiteto studentų ir vėliau perdavė jį jaunie-
siems Vilniaus krepšininkams. D. Grybauskaitė paliko autografą ant kamuolio ir
žygio metraštyje. Iškilmes stebėjo ir gausus būrys užsienio turistų. Žygis ,,Varom
už Lietuvą” prasidėjo liepos 6 d. Kaune. Krepšinio kamuolys jau aplankė 102
miestus ir miestelius, įveikė daugiau nei 2,100 kilometrų. Apkeliavęs visą šalį,
prieš pat Europos vyrų krepšinio čempionatą kamuolys bus įteiktas Lietuvos rink-
tinės vyrams kaip tautos pasišventimo simbolis ir pažadas – už Lietuvą žaidžia trys
milijonai. ,,Eurobasket 2011” prasidės rugpjūčio 31 d.                     ELTA nuotr.



Brangus jaunime,
Švęsdami Eucharistiją pasiekėme

svarbiausią šių Pasaulio jaunimo die -
nų metą. Matant jus čia, taip gausiai
atvykusius iš įvairių ša lių, ir žinant
su kokia ypatinga meile Jėzus į jus
žvel gia, mano širdis prisipildo
džiaugs mo. Taip, Viešpats jus myli ir
jus vadina savo draugais (plg. Jn
15,15). Jis išeina jūsų pasitikti ir trokš-
ta jus palydėti jūsų kelyje, ati da ryti
duris į gyvenimo pilnatvę, pada ry ti
jus savojo meilės ryšio su Tėvu dali -
ninkais. Mes, savo ruožtu, suprasdami
jo meilės dydį, trokštame į ją at si liepti
pasiryždami dalytis su kitais gautu
džiaugsmu. Žinoma, šiandien daug
yra susižavėjusių Jėzumi ir trokš tan -
čių jį geriau pažinti. Jie su pranta, kad
Jisai yra atsakymas į dau gelį asme -
ninių rūpesčių. Bet kas Jis iš tiesų
yra? Kaip įmanoma, kad jis, gy ve nęs
žemėje prieš daugelį metų, šiandien
turi ką nors bendra su manimi?

Evangelijoje, kurios ką tik klau -
sėmės (plg. Mt 16,13-20), buvo kalbama
apie du skirtingus būdus pažinti Kris -
tų. Pirmas – tai išorinis pažinimas,
dau gu mos požiūris. Į Jėzaus klausi -
mą: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sū -
nų?”, mokiniai atsako: „Vieni Jonu
Krikš tytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar
dar kuriuo iš pranašų.” Kitaip tariant,
manoma, kad Kristus tai dar vienas
re  liginis veikėjas, panašus į kitus
žmo  nėms žinomus. Paskui kreipda -
masis asmeniškai į mokinius, Jėzus
klausia: „O kuo jūs mane laikote?”
Pet ras atsako žodžiais, kurie yra pir-
masis tikėjimo išpažinimas: „Tu esi
Me sijas, gyvojo Dievo Sūnus.” Tikė -
jimas siekia toliau negu vien paprasti
empiriniai ar istoriniai faktai, jis su -
ge ba įsismelkti į Kristaus asmens slė -
pinio gilumą.

Vis dėlto tikėjimas nėra žmogaus,
jo proto pastangų rezultatas, bet Dievo
dovana: „Palaimintas tu, Simonai, Jo -
nos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai
tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris
yra danguje.” Tikėjimas kyla iš Dievo
pastangų. Dievas atskleidžia mums
savo meilę ir kviečia dalyvauti jo die -
viškajame gyvenime. Tikėjimas ne tik
suteikia tam tikros informacijos apie
Kristaus asmenį, bet sukuria asme -
ninį ryšį su Juo, reikalauja visu savi-
mi, visu protu, valia ir jausmais
pritar ti Dievui, kuris mums apsireiš -
kia. Taip klausimas: „O kuo jūs mane
laikote” provokuoja mokinius asme -
niš kai už Jį apsispręsti. Tikėjimas ir
Kristaus sekimas labai artimai tarpu -
savyje susiję. Ir žinant, kad tikėjimas
reikalauja sekimo, jį reikia nuolat
stiprinti ir auginti, reikia gilinti ir
bran dinti, tuo pačiu stiprinant ir
mūsų ryšį su Jėzumi, meilę jam. Ir
Pet ras su kitais mokiniais turėjo eiti
šituo keliu iki tol, kol susitikimas su
prisikėlusiu Viešpačiu atvėrė jų akis
tikėjimo pilnatvei.

Brangus jaunime, ir šiandien
Kris tus į jus kreipiasi tuo pačiu klau -
simu kaip ir į apaštalus: „O kuo jūs
mane laikote?” Atsakykite dosniai ir
drąsiai, kaip dera jaunajai širdžiai.
Sakykite jam: Jėzau, aš žinau, kad tu
esi Dievo Sūnus, kad už mane atidavei
savo gyvybę. Noriu ištikimai tave sek -
ti ir vadovautis tavo žodžiu. Tu mane
pažįsti ir mane myli. Aš tau save ati -
duodu, į tavo rankas atiduodu visą
savo gyvenimą. Noriu, kad tu būtum
jėga, kuri mane palaiko, džiaugsmas,

kuris ma nęs niekados neapleidžia.
Atsakyme į Petro išpažinimą, Jė -

zus kalba apie Bažnyčią: „Ir aš tau sa -
kau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos
aš pastatysiu savo Bažnyčią.” Ką tai
reiškia? Jėzus stato Bažnyčia ant
Petro, išpažįstančio Jėzaus dievišku -
mą, tikėjimo uolos. Iš tiesų Bažnyčia
nėra paprasta žmonių institucija, kaip
kitos, bet yra glaudžiai susieta su Die -
vu. Pats Kristus ją vadina „savąja”
Baž nyčia. Neįmanoma Kristaus at -
skir  ti nuo Bažnyčios, kaip neįmano ma
atskirti galvos nuo kūno (plg. 1Kor
12,12). Bažnyčia gyvena ne savęs pa -
čios, bet Viešpaties dėka. Jis joje yra,
jis ją gaivina, maitina ir stiprina.

Brangus jaunime, leiskite man,
jus paraginti stiprinti šitą, iš apaštalų
paveldėtą tikėjimą, ir statyti Kristų,
Die vo Sūnų, į jūsų gy venimo centrą.
Leiskite jums taip pat priminti, kad ti -
kėjimu sekti Kristų, reiš  kia eiti su Juo
bendrystėje su Bažnyčia. Neįmanoma
sekti Kristaus vie niems. Kas pasiduo-
da pagundai eiti „savais keliais” arba
tikėjimą iš gy venti vadovaudamasis
šian dien vi suomenėje vyraujančia
indi vidualistine mąstysena, tam gre-
sia rizika niekados nesusitikti su Jė -
zumi Kris tu mi arba nusekti paskui
netikrą jo at vaizdą.

Tikėti reiškia remtis brolių tikė -
jimu ir savuoju tikėjimu paremti kitų
žmonių tikėjimą. Prašau jus, brangūs
bičiuliai, mylėti Bažnyčią, kuri jus pa -
gimdė tikėjime ir kuri jums padėjo ge -
riau pažinti Kristų, kuri padėjo jums
atrasti jo meilės grožį. Draugystės su
Kristumi augimui esmiškai reikalin-
ga pripažinti, koks svarbus jūsų džiu-
gus dalyvavimas parapijų, bendruo -
menių ir judėjimų veikloje, kaip svar-
bu kiekvieną sekmadienį dalyvauti
Eu charistijoje, dažnai švęsti Susitai ki -
nimo sakramentą, melstis ir medituo -
ti Dievo Žodį. Iš šitokios draugystės su
Jėzumi gims ir  paskata liudyti tikė -
jimą įvairiausiose aplinkose, įskaitant
ir tas, kuriose vyrauja tikėjimo atme -
ti mas arba abejingumas. Sutikus Kris -
tų neįmanoma jo neskelbti kitiems.
Tad nesisavinkite Kristaus – skelbkite
kitiems savo tikėjimo džiaugsmą. 

Pasauliui reikia jūsų tikėjimo liu -
dijimo, pasauliui tikrai reikia Dievo.
Ma nau, kad jūsų buvimas čia, jau-
nime, atvykęs iš penkių žemynų, yra
pui kus įrodymas, koks buvo vaisingas
Kristaus Bažnyčiai suteiktas siunti-
mas: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite
Evangeliją visai kūrinijai” (Mk 16,15).
Ir jums skirta nepaprasta užduotis bū -
ti Kristaus mokiniais ir misionieriais
tose šalyse, kur daugybė jaunų žmo -
nių trokšta didesnių dalykų, savo šir -
dyse skiria vietos tikrosioms verty-
bėms, nesileidžia sugundomi melagin-
gais gyvenimo be Dievo pažadais.

Brangus jaunime, meldžiuosi už
jus visa širdimi. Prašau, kad Mergelė
Ma rija visada jus globotų, kad jos
motiniškas užtarimas padėtų jums
būti ištikimiems Dievo Žodžiui. Ir jus
pra šau melstis už Popiežių, kad vyk -
dydamas Petro Įpėdinio tarnystę stip -
rintų brolių tikėjimą. Visi Bažnyčios
nariai, ganytojai ir tikintieji, kiek -
vienas teartėja prie Viešpaties, tebran-
dina gyvenimo šventumą ir patikimai
teliudija, kad Jėzus Kristus tikrai yra
Dievo Sūnus, visų žmonių Išganytojas
ir gyvas jų vilties šaltinis. Amen.
Homilija, pasakyta per Pasaulio jaunimo

die  nų baigiamąsias šv. Mišias.
,,Vatikano radijas”
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„Neįmanoma sekti Kristaus vieniems“

21 Eilinis sekmadienis
Popiežius Benediktas XVI

ŠVENTADIENIS

Daugelyje pasaulio dalių varnos
laikomos pranašu ir blogu būsimo
įvykio ženklu. Anglijos gyventojai
taip tvirtai įsitikinę varnų legendos
tikrumu, jog atkakliai ligi šių dienų
laikosi papročio juos globoti. Todėl
iki šių dienų bent pustuzinis (būti-
nai!) varnų-kranklių, laikomų TOL,
yra britų valdžios prižiūrimi.

Viduržemis susitinka su Atlantu!

Tarsi sekant sena britų istorija,
it jos paveldas, prie Gibraltaro „var -
tų”, kur gražioji jūra susitinka su
galingu vandenynu, vaizdas toks ku -
pinas šurmulio, toks jis įdomus ir
žavus, kad negali atitraukti akių ! Už -
būręs savo judrumu bei gyvumu, taip
ir sužadina prisiminimus apie Lon -
dono amžinai gyvybingą milžinišką
didmiesčio judėjimą, nė trupučiu ne -
palyginamą su dar prieš Antrąjį
pasaulinį karą visad karinga dvasia
alsavusį sėslųjį Berlyną – vokiečių
sostinę!

Vaikaitis pradėjo skaičiuoti gal
200 delfinų būrį, plaukiantį link di -
dingojo  Atlanto. Na, o iš paskos
jiems – vikrios „skrendančios” žu -
vys, lyg kokios balerinos, iššokdavo
iš van dens, paskrisdavo bene porą
metrų ir vėl nerdavo į vandenį, tary-
tum skubėdamos užbaigti paskutinį
mirštančiosios gulbės šokį. Bema -
tant susimąstai, ar mes – žmonės –
Visa galio Kūrėjo to bu liausias kūri -
nys, ne galėtume pasi mokyti iš jų –
gyvū nijos – džiaugtis Jo sukurtu pa -
sakišku pasauliu, įver   tin ti jį visu
gerumu: nepriekaištauti dėl menk -
nie kių, palaidoti piktą įnir šį, neapy -
kantą, pa giežą, užmiršti vi sa, kas
bloga, o vietoj to mylėti savo artimą,
kaip patį save?!

Herkulio stulpai

Istorijos mėgėjams – žiupsnelis
žinių. Gibraltar senovės laikais buvo
garsus kaip vienas iš Herkulio stul -
pų. Herkulis (Hercules) klasikinėje
mitologijoje vaizduojamas garsiau-
siu bei stipriausiu herojumi. Jis bu -
vo dievo Zeus ir gražuolės Alcmena
sū nus, dėl ko jį nuolat persekiojo
Zeus žmona Hera. (Zeus graikų mi -
tologijoje – aukščiausias dievas, žmo-
gaus ra sės tėvas, romėnų vadinamas
Ju piter).

O vardą tuomet Gibraltar gavo iš
mauro, kuris užgriebė Uolą 711 metų
po Kristaus, pavadindamas ją savo
pa ties vardu Gebel-al-Tarik. XV a. ją
pa sisavino ispanai, o savo ruožtu
seras George Rooke prijungė Gibral -
tar prie Anglijos 1704 m. Taip nuo
XVIII šimtmečio Gibraltar valdo
Jung tinė Karalystė.

Lisbon – meniškų koklių miestas!

Pagaliau prieš nuostabios kelio -
nės beveik pabaigą priplaukėme Lis -
bon (portugališkai Lisboa), Portuga -
lijos sostinę. Ją puošia Tagus upė,
kurios žiotys tiktai už kelių mylių
glau džiasi su Atlanto vandenynu.

Keletą kartų gerokai anksčiau
lankyta Portugalija iki šiol paliko
neišdildomus pėdsakus savo ilgesin-

gomis Fado dainomis, kurios melo -
dingai pasakoja apie praeitį, meilę,
jos praradimą ir kitus  sentimentalu-
mo kupinus gyvenimo reiškinius. O
jau krašto grožis iki šių dienų vaide-
nasi savo egzotiška gamta bei nuos -
tabiais paplūdimiais (aistringai
plau kikei – didis malonumas!) kaip
Estoril (sostinės kaimynystėje), Al -
gar ve toli pietuose (beveik ant Afri -
kos slenksčio), Nazare – žvejų „tvir-
tovė” bei kiti kurortai savo kone bal -
tu smėliu...

Sostinė ant 7 kalvų

Lisabona yra didžiausias Portu -
galijos miestas.  XVIII šimtmetyje šis
viduramžių miestas buvo žemės dre -
bėjimo visiškai sunaikintas su žeme
taip, kad jį reikėjo naujai iš pagrindų
atstatyti. Sostinės istorinis centras
pastatytas ant septynių kalvų (pana -
šiai kaip Roma), todėl kai kurios did-
miesčio gatvės pernelyg stačios
mašinoms važiuoti. Tačiau Lisabo -
no je veikia trejetas lynų (funikulie -
rių) bei vienas keltuvas pėsčiųjų pa -
togumui (ir mūsų džiaugsmui!). Va -
ka rinė miesto dalis yra didesne dali-
mi užimta Monsanto miško parko,
vie no iš di džiausių miesto parkų vi -
soje Euro poje (beveik keturių kvad -
ratinių mylių).

Miesto gyvai plakanti širdis yra
Baixa arba sostinės centras. Šiuo
metu svarstoma šį centrą įtraukti į
UNESCO pasaulinio paveldo sąrašą.

Sostinėje aukštai ant vienos iš
septynių kalvų, į rytų pusę nuo Bai -
xa, puikuojasi Sao Jorge (Šv. Jur gio)
pilis ir Lisabonos katedra.

Didmiesčio pats seniausias rajo -
nas yra Alfama, arčiausias prie srau-
nios Tagus upės, kuri apsaugojo ir
gerai išlaikė per įvairius žemės dre -
bėjimus nenukentėjusį rajoną.

Architektūros turtingumas!

Lisabona pasižymi architektūros
įvairumu bei gausumu! Lyg apsvaigę
žavėjomės apsčiai radę ro man tiško,
gotiško, baroko, tradicinio, portuga -
liško, modernaus, postmodernaus
sti liaus pastatų per visą ištisą platų
miestą! Sostinė taip pat didžiuojasi
didingais bulvarais, puikiais pamin-
klais. O jau senamiestis tiesiog spin-
di savo žavumu bei įdomumu, it seno -
viškas žemčiūgėlis, savo siauro mis,
kreivomis gatvelėmis, grįsto mis ak -
me nimis. Galop, itin gėrėjo mės anti -
kiniais namais, skęstančiais egzo tiš -
kų augalų bei gėlių glėbyje! Negalėjai
atitraukti akių nuo namų su puikiais
meniškais kokliais! Ste bėjai juos,
tyrinėjai, o jie tarsi prabildavo tavo
širdyje! 

Geriausia vieta atostogoms!

Esame beveik įsitikinę, kad šiais
laikais Portugalija yra bene idealiau-
sia vieta atostogauti. Patraukli savo
grožiu, geru klimatu, nepamaino-
mais paplūdimiais bei gaivinančia
jūra ar upe, o dolerio vertei kritus,
vis dar Europoje pigiausia kišenei!

Karališku laivu 
Viduržemio jūra!

STASė E. SEmėnIEnė
Nr. 17

Bus daugiau.
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SVEIKATA

Klinikiniai ir ,,paprasti” psichologai

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Vienas uolus ir retkarčiais į
straipsnius reaguojantis skai -
ty tojas atsiliepė į mano skiltį

apie aukš tąjį mokslą ir nedarbą. Ačiū
jam! Savo pastabas jis baigė su nauju
siūlymu: ,,Manau, kad ‘Draugo’ skai -
tyto jams būtų įdomu susipažinti, kas
yra tie ‘klinikiniai ir paprasti psicho -
logai’. Kur jie dirba ir ką? Taip pat
būtų įdomu sužinoti apie psichiat -
rus”. Spėju, kad jo smalsumą pažadi-
no vis kartojamas mano pristatymas
skilčių pabaigoje, kur esu įvardija-
mas kaip klinikinis psichologas.
Gerai!

Į klausimą, kas yra klinikinis psi -
chologas, glaustai atsako Asta Pranc -
ke vičienė ,,Blog Archive’’ 2008 m. rug-
pjūčio 12 d. laidoje. Ji rašo, kad Lie -
tuvoje dar nėra klinikinio psicho logo
pareigų, Sveikatos priežiūros įstai -
gose dirbantys psichologai yra vadi-
nami ,,medicinos psichologais”. Ji
pastebi, kad klinikinio psichologo
dar bas yra sudėtingas, nes reikalauja
gana didelio teorinio ir praktinio
pasirengimo. Į tą pasirengimą įeina
ži nios apie psichikos sutrikimus, ži -
nios apie asmenybės vystymąsi ir
indi vidualius skirtumus, žinios apie
psichologinį įvertinimą ir diagnos-
tiką, psichologinių įsiterpimų (Lie -
tuvoje vadinamų ,,intervencijomis”)
išma ny  mas, mokslinių tyrimų pa -
grin dų ir psichologo etikos bei profe -
sinių principų žinojimas. 

Kita klinikinio psichologo darbo
pusė yra dažnas darbas komandose su
kitais psichikos sveikatos specia -
listais. Tai reikalauja ne tik gerų ben-
dravimo įgūdžių, bet ir kitų koman-
dos narių veiklos išmanymo, kad būtų
lengviau susikalbėti ir bendradar-
biauti. Tokiose komandose tenka
dirb ti su psichiatrais, psichi kos svei -
katos slaugytojais, sociali  niais dar -
buo tojais, užimamumo tera peutais,
reabilitologais, mokyklų psicholo-
gais. Manau, kad čia būtų gera proga
trumpai aptarti psichiatrus. 

Psichiatras yra medicinos gydy-
tojas, kuris specializuojasi protinių
ligų sri tyje. Kaip ir kiti gydytojai, jis
yra baigęs medicinos mokyklą, po to
atli kęs keleto metų psichiatrijos rezi-
dentūrą ir gavęs leidimą verstis savo
profesija. Iš kitų komandos narių jis
išsiskiria tuo, kad turi teisę išrašyti
vaistus, tinkamus psichinėms ligoms
gydyti. Kai kuriose Amerikos valsti-
jose tos teisės pamažu suteikiamos ir

specialiai apmokytoms slaugėms bei
tam tikrą pasiruošimą turintiems psi-
chologams.

Pagrindinė klinikinio psichologo
praktinė veikla dažniausiai yra psi -
cho loginė diagnostika ir konsultavi-
mas/psichoterapija. JAV, pagal Trull
(2005) apibendrinimus, dažniausios
klinikinio psichologo veiklos sritys
yra šios: terapija (37 proc. skiriamo
laiko), diagnostika (15 proc.), moky-
mas (10 proc.), kitų profesionalų prie -
žiūra (6 proc.), mokslinis dar -
bas/straips niai (14 proc.), konsultaci-
jos (7 proc.) ir administracinis darbas
(11 proc.). Kaip matome, klinikinė psi-
chologija yra gana plati veiklos sri tis,
kurioje galima pasirinkti skir tingas
veiklos sritis, apimančias nuo psi -
chikos sveikatos planavimo iki indi-
vidualaus darbo su sunkiomis psi -
chikos ligomis sergančiais asme ni -
mis, skirtingus amžiaus tarpsnius,
do mėjimąsi konkrečiais sutrikimais
ar įvairiais pagalbos būdais (indivi -
duali, grupinė psichoterapija, skir -
tingos psichoterapijos kryptys). Iki
šiol kalbėjau daugiausia apie klini -
kinę psichologiją. Norint ja verstis
Amerikoje, reikia daktaro laipsnio,
in ternatūros atlikimo ir valstijos lei-
dimo. 

Keletas pastabų apie JAV psi-
chologiją apskritai. Pag rin dinė psi-
chologų organizacija JAV yra Ame ri -
kos psichologų sąjunga, įsteigta 1892
m. Clark University. Savo veiklą pra -
dėjusi su 31 nariu, šiandien ji yra iš -
augusi į 150,000 narių tu rinčią
organiza ciją, apimančią 54 specialias
interesų ir specializacijos grupes. Psi -
chologus galima suskirstyti į dvi pa -
grin dines grupes – tai moks lininkai,
akademikai, daugiausia dir bantys
uni versitetuose, tyrinėtojai valdžios
įstai gose ir taikomieji psichologai,
dir bantys ligoninėse, klini kose, proti -
nės sveikatos centruose bei privačioje
praktikoje. Tad, kal bant kasdienine
kalba, turime ,,teoretikus” ir ,,prak-
tikus”. Tačiau tai – ne specializacijos
pabaiga, o tik pradžia. Liudmila Lo ba -
nova paruoštame paskaitų konspekte
(Vilnius, 2004) psichologijos mokslo
šakos yra išskiriamos pagal tai, kokiu
aspektu tiriamas psichologijos objek-
tas. Šiuo laikinė psichologija tiria la -
bai įvai  rius žmogaus psichinio gy -
veni mo aspektus. Dažnai psichologi-
jos šakos yra skirstomos pagal tyrimo
už davi nius, metodus arba rezultatų
pritaikymo sritis. ,,Nemažai šiuolai -
ki  nės psichologijos šakų turi savaran -

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

SKAMBINKITE

tel. 630-965-6608

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

BUILD WEALTH IN A HURRY!

Immediate positions available: excel-
lent pay & benefits!!! Established�Skokie
Moving� company� looking� for� assistant
managers.�

Call Jacob 847-980-0906.

SIūLO DARBą

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

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

kišką statusą, kurį sąlygoja ne tik ty -
rimo objektų ir taikomosios paskir-
ties me todikų skirtumai, bet ir kon -
krečios srities specialistų rengimo
specifika”, – aiškina L. Lobanova. Tai
pacitavau tyčia, norėdamas parodyti,
kad ir psichologams kartais yra sun -
ku tiesiai šviesiai išdėstyti reikalą. 

Fundamentaliosios arba moks -
linės psichologijos šakų specifika yra
susijusi su teoriniu psichologijos
moks lo pamatų kūrimu. Šiai sričiai
priklauso bendroji psichologija, psi-
chologijos istorija bei filosofija ir psi-
chologijos metodologija. Čia yra ir so -
cialinė psichologija, amžiaus tarps -
nių arba raidos psichologija, medici -
ninė psichologija, zoopsichologija. 

Taikomosios psichologijos šakos
su siformavo vėliau. Taikomosios
kryp  ties tikslas yra aiškinti žmogaus
psi chikos dėsningumus bei darbo
ypatumus atskirose veiklos srityse ir
pa teikti konkrečius patarimus tam
tikrų veiklos sričių bei profesijų žmo -
nėms. Čia minėtina veiklos ir inži -
nerinė psichologija, aviacinė psi-

chologija, kosminė psichologija, karo
psichologija, sporto psichologija, pe -
da goginė psichologija, šeimos psi-
chologija, vadovavimo psichologija,
organizacinė psichologija. Pabaigai
palikau klinikinę psichologiją, kuri
taikomojoje psichologijoje, bent JAV,
yra seniausia ir didžiausia savo apim-
timi bei dydžiu. 

Pabaigai, pora žodžių apie psi-
chologų laipsnius. Psichologai turi
daktaro laipsnį – Ph.D., Psy. D. arba
Ed. D. Dirbantys taikomojoje srityje
turi turėti valstijos leidimą. Papras tai
tokio leidimo nereikia dėstan tiems
universitete. Yra ir psichologijos tech-
nikai, turintys bakalauro ar magistro
laipsnius. Tokios grupės kaip ,,pap -
ras tas psichologas” iš tikrųjų nėra.
Taigi yra klinikiniai ir daug kitų spe-
cialybių psichologų.

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

Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienį ir ketvirtadienį, nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGInė PAGALBOS LInIJA
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RITONĖ RUDAITIENĖ

Kiekvienas iš viešnagės tėvynė-
je sugrįžtame su savais įspū -
džiais ir pri  siminimais, kurių bū -
na įvairių. Vie nok, pasidalinus
su kitų tėvynai nių patirtais išgy -
venimais ir nuoty kiais, apie Lie -
tuvą galima susidaryti kiek pil -
nes nį ir tikresnį vaizdą. 

Šios vasaros ne visai pilnų trijų
savaičių ap silankymas Lietu -
voje (keturias die nas pralei-

dome Rygoje ir Taline), kėlė nuostabą
ir džiaugsmą. Džiaugsmą, nes kur tik
teko lan kytis, beveik visur dėka iš
Eu ropos Sąjungos gautų pinigų vyko
miestų ir miestelių centrų gražinimo
darbai. Marijampolėje, Pakruojyje,
Kaišiado ryse ir Pasvalyje buvo ardo-
mas asfaltas, ir gatvės klojamos
suskaldyto ak mens ,,trinkutėmis”.
Sun kiau vaikš čio ti, bet patvariau,
senoviškiau ir, at rodo, šiuo laiku tai
yra madinga.

Šį kartą lankantis tėvynėje teko
aplankyti net šešis dvarus, iš kurių
bent trijuose vyko restauravimo dar-
bai. Nemažą įspūdį padarė Užutrakio
– buvęs Tiškevičių dvaras, kuriame
lie pos 17 d. klausėmės Lietuvos na -
cio  nalinės filharmonijos kamerinės
mu zikos ansamblio ,,Musica Huma -
na” kon certo. Meno vadovas – nacio -
nali nės premijos laureatas prof. A.
Viz gir da, solistai: R. Beinoris (obo-
jus), R. Vaičekauskaitė (sopranas), P.
Bi vei nis (smuikas). Programoje skam -
bėjo  XIX a. romantizmas ir vir tuozi nė
salono muzika. Koncertas buvo tikrai
aukšto ly gio, tiesa, solistės balsas
buvo per stip rus apie 200 klausytojų
talpinan čiai salei. Dvaro vidaus re -
monto darbai jau užbaigti, dar tebe -
vyksta klasikinio simetrinio parko
dar bai. 

Labai gražus netoli Vilkaviškio
esantis Paežerio dvaras, kuriame
įkurtas dail. Magdalenos Stankūnie -
nės muziejus, eksponuojantis jos su -
kur tų paveikslų ciklus. Visi dailinin -
kės kūriniai (esantys ir kituose dai -
 lės muziejuose ar privačiose kolekci-
jose) yra nufotografuoti, aprašyti ir
pe dantiškai sukataloguoti specia -
liuo se albumuose. Apžiūrėję muzie -
jų, nusprendėme kopti į aukštą bokš -

tą. Kaž kada teko girdėti, kad tokius
bokš tus dvarininkai statydavo ne
tiek apylin kės grožiu pasigėrėti, kiek
baudžiau ninkams – patikrinti ar jie
netinginiauja. 

Kitas, labai įspūdingas ir šiuo
me tu smarkiai remontuojamas dva -
ras, yra Pakruojo, įsikūręs palei upę
Kruoja. Šio dvaro ansamblis yra mil -
žiniškas, pradėtas statyti XVIII a. pa -
baigoje. Rūmai pastatyti XIX a. pra -
džioje. Vokiečių kilmės grafai von Ro -
ppai dvarą valdė nuo 1780 iki 1940 m.
Tai išties didingi, simetriško plano,
puošnios išorės dvaro rūmai. Vaikš -
čio jant rūmų erdviomis salėmis
perse kio  jo mintis, kaip ir kas žiemos
metu visa tai apšildys? Ar po šių
restauravimo darbų rūmai turės pūti
ir sunykti? Ar sugebės Pakruojis šią
praban gą išlaikyti? Juk miestas vis
dėlto nėra koks didmiestis ar sostinė
Vilnius.

* * *

Nuostabą kėlė Lietuvoje matytos
kapinės. Jos ne tik labai gražios,
puoš nios, bet ir bet kuriuo metu gau-
siai lan komos. Jei tikrai Lietuvoje
yra daug netikinčių ir religijos ne -
prak ti kuojančių, iš kur toks didelis
dėme sys mirusiesiems? Kodėl taip
brangina mos ir švenčiamos Vėlinės?
Ar tai nėra savotiškas paradoksas? 

Nuste bau aplankiusi tėvelio vy -
riausio brolio a. a. dr. Jono Tonkūno
kapą Daujė nų kapinėse – tikroje
,,pro vincijoje”. Dėdė, būdamas 32-jų
metų, mirė ligo nės užkrėstas dėmėtą-
ja šiltine. Bu vo palaidotas 1919 m. nu -
matytą savo ves tuvių dieną. Rašy -
tojas, vaistinin kas Antanas Vienuo -
lis šią liūdną is to riją aprašė savo
apysakoje ,,Auka”. Pra ėjo jau tiek
daug metų, o dėdės kapą atra dome
sutvarkytą ir apsodintą žydin čiomis
gėlėmis. 

* * *

Turiu prisipažinti, kad be galo
maloniai nuteikė Lietuvos jaunimo
(giminaičių) meilė savo gimtajam
kraštui – senovės istorijai, gamtai.
Su didžiausiu entuziazmu Vilniuje
gyvenančios pusseserės dukra ir
dukrai tės pasakojo, vežiojo ir rodė
gražiausius jų pamėgtus Lietuvos
kampelius: Dzūkijos Marcinkonių
kaimą, kur la bai karštą vasaros

dieną gaivinomės šalta versme iš
,,Ulos akies” šaltinio, Nevėžio regio -
ninį parką, kuriame yra net penki
Karmazinų piliakalniai, teka nepa-
prastai srauni, garsiai čiurlenanti
Dukšos upytė. Mergaičių mama –
fizioterapeutė – nuolat ruošia išvy -
kas, panašias į mūsiškių skautų
,,Paslapčių ieškonė”, kad jos moki-
niai geriau susipažintų ir pamiltų
Lie tuvos praeitį, istoriją.

Dvylikametė Saulutė papasako-
jo, kaip jai pasisekė išgelbėti jų gy -
venvie tę supantį Valakampių nuosta -
bų pu šyną nuo  uogautojų ir poilsiau-
tojų paliekamų šiukšlių. Visa šeima
kovoja su užmiesčio paežerių šiukš-
lynais. Kai vieną die ną į pliažą atvy -
ko aplinkos apsaugos tar nautojai,
paprašė, ar nebūtų įmano ma ten, kur
lankosi daug žmonių, pa keisti netin -
kamas mažas šiukšlių dė žes į di -
desnes ar bent dažniau jas ištuštinti.
Žmonės savo šiukšles pa lie ka šalia
esa mų dėžių, kurios labai greitai
prisipildo, o šunys, katės ir lau kiniai
žvėrys bematant viską iš nešioja po
plačią apylinkę. Kol kas vi sa tai –
,,tyruose šaukiančiojo balsas…”

* * *

Marijampolė – mano gimtasis
miestas – tampa labai gražus. Erd -
vioje centrinėje aikštėje puikuojasi
Lietuvos 1000-mečiui paminėti skir-
tas didingas, su prasmingais įrašais
(ir paminklo statymui aukojusių as -
menų pavardėmis) paminklas. Jo tik -
rai gali pavydėti bet kuris Lietuvos
didmiestis – net ir Vilnius. Aikštę
supa merija, policijos rūmai, parduo-
tuvė ,,Gulbė”, puikus naujas viešbu -
tis ,,Europa Royal” ir sovietų okupa -
cijos metu statytas, bet neseniai at -
nau jintas Marijampolės kultūros
cen tras su jame įsikūrusia Dailės ga -
le rija. Skoningai įrengtas Kultūros
centro vidus, didžiulė salė su balkonu
ir erdvia scena vis dėlto visiškai nesi -
derina su išorine pastato išvaizda.
Pri sipažinsiu, iš nuotraukų, kol savo
pačios akimis nepamačiau, maniau,
kad tai kažkoks sunkvežimių gara -
žas. Ką daryti? Manau, kad būtinai
reikia kokio nors patrauklaus užra -
šo.

Kadangi jau kuris laikas siunčia -
me lietuviškų knygų siuntas Mari -
jam polės P. Kriaučiūno viešajai bib-
liotekai, teko apsilankyti ir joje. Nu -

stebino Izraelio dovana – ,,Multicent -
ras”, ko neturi jokia kita Lietuvos
biblioteka. Internetinė multicentro
vaiko ,,laboratorija” apibūdinama
kaip technikos, geografijos, me no ir
muzikos pasaulis vaikams. ,,Tai vai -
ką supanti aplinka, pirmieji bandy-
mai ir atradimai, transportas ir sau -
gumas keliuose, loginiai, mate ma -
tiniai ir konstrukciniai žaidimai, pa -
žintis su spalvomis, geometrinė mis
figū romis, skaičiais, modelių kū ri -
mu, gyvūnais ir augalais.”

Lankantis Marijampolėje, būtina
aplankyti vieną iš geriausių visoje
Lie tuvoje Tauro apygardos partiza nų
ir tremties muziejų. Jame galima
apžiūrėti parodas: 1. Tauro partizanų
apygardos įkūrimas; 2. Atskirų Tau -
ro apygardos partizanų rinktinių ko -
va; 3. Moterys partizanės; 4. 1941 me -
tų tremtis; 5. Pokario tremtys; 6. At -
gimimas; 7. Kova ne vien ginklais. Be
to, stenduose galima pamatyti, kaip
at rodė NKVD, KGB rūsiai ir kankini-
mo kameros. Lietuvoje kovose prieš
okupantus žuvo 30,000 partizanų.
Tau ro apygardoje jų žuvo 5,000. Mu -
zie jaus direktorius Justinas Sajaus -
kas, sužinojęs, kad T. Rudaitis, būda -
mas Lietuvoje, stengiasi aplankyti
kuo daugiau partizanų kovų ir žūties
vietovių, asmeniškai atvyko, parodė
svarbiausius archyvinius do kumen -
tus, atsakė į klausimus, pa do vanojo
sa vo rinkinio ,,Vizitėlės – pasiprie -
šinimo liudininkės” parodos kata-
logą. Apie ,,Vizitėles – kančių ir
skaus mo liudytojas” 2011 m. liepos 23
d. ,,Draugo” šeštadieniniame priede
rašė Stanislovas Abramavičius.

Aprašyti visų įspūdžių viename
straipsnyje neįmanoma. Tačiau prieš
padedant tašką, norisi prasitarti, ko -
kią Lietuvą (nekalbant apie visas
eko nomines ir politines bėdas) norė -
tųsi matyti artimoje ateityje. Pir -
miausia – švaresnę. Apie ekologišką
ir kitokį švarumą būtų galima pa si -
mo kyti iš kaimynų latvių ir estų.
Taip pat norėtųsi paklausti Vilniaus
merijos, mero Artūro Zuoko ir visų,
ku rie myli Vilnių, ar nebūtų įmano -
ma kur nors toliau nuo Vilniaus oro
uosto iškeldinti visus šalia jo gyve-
nančius? Jei ne, tai gal būtų galima
jų namelius ir bakūžes apdengti
gražiais (gal raudonos spalvos) stoge -
liais? Leidžiantis lėktuvui, pirmą
kar tą į Lietuvą atskrendantiems sve -
čiams ir turistams gali atrodyti, kad
per kažkokią klaidą atvyko ne į Vil -
nių, bet į Haiti. Pirmas įspūdis –
svarbus!

Tėvynėje apsilankius
Didingas Lietuvos Tūkstant me čiui atminti pastatytas paminklas Marijampolės Kultūros
centro ir Dai lės galerijos fone. R. Rudaitienės nuotr.

Marijampolės P. Kriaučiūno bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklie nė (centre) su Ritone ir
Teodoru Ru dai  čiais. V. Paškausko nuotr. 



• Ar lietuviai nėra diskriminuo-
jami tuo požiūriu, kad gyvenantys
daugybėje kitų užsienio valstybių,
turi teisę į dvigubą pilietybę, o lietu-
viai – ne?

• Ar lietuviai nėra diskriminuo-
jami tuo požiūriu, kad daliai jų dvi -
guba pilietybė yra leidžiama, o liku -
siems – ne?

• Ar Lietuvos valstybės interesai
nukenčia, jei jos piliečiai, norėdami
palengvinti savo gyvenimą, įgyja ki -
tos valstybės pilietybę, tačiau jų po -
žiūris į tėvynę – akivaizdus, antraip,
kodėl būtų dedama tiek pastangų
išsaugoti ryšį su tėvyne?

• Ar neatrodo kontroversiška,
kad valstybėje, kuri kuriama tauti -
niu pagrindu, jos tautietis turi pra -
šyti leidimo įgyti pilietybę?

Kiekvienas atsakykime į šiuos
klau simus sau, turėdami omenyje,
kad paprastai žmonės emigruoja ne -
matydami kitos išeities, o ne dėl kon -
kretaus noro palikti tėvynę. Bū tent
todėl jiems ryšys su tėvyne tam pa
itin svarbus ir brangus, nes jie pap -
rasčiausiai fiziškai nuo jos nutols ta,
tačiau ne morališkai.

• • •
Lietuvos premjeras viešai yra

pareiškęs, kad lietuvių tautai trūksta
patriotiškumo, visuomenėje yra gvil -
denamos protų nutekėjimo proble-
mos, tuo tarpu štai yra didžiulė
grupė išsilavinusių, Lietuvai ištiki -
mų žmo nių, kurie iš visų jėgų sten-
giasi pa dėti Lietuvai ir išsaugoti savo
lietuviškas šaknis. Kiek įžymių lietu-
vių kilmės žmonių svečiuose kraš -
tuose užsiima labdara, yra savo sri -
čių spe cialistai, dalyvauja globalini-
uose proce suose, tačiau yra priversti
pri sista tyti esą svetimos tautos atsto-
vai?

Lietuvių tauta mano, kad tai ne -
tei singa, todėl matome vis daugiau
pa stangų išsaugoti pilietybę. Judėji -
mas Lietuvos pilietybei išsaugoti
atstovauja ištikimiems Lietuvos
žmo  nėms, kurie nenori matyti, kaip
iš jų yra atimama jų prigimtinė
teisė – dalyvauti Lietuvos valstybės
gyvenime ir būti visaverčiais savo
tautos piliečiais. Pagrindinis mūsų
judėjimo uždavinys ir yra išsaugoti
šią pri gimtinę teisę, kuri mums prik-
lauso. Suteikti galimybę lietuviams
balsuo ti, reikšti savo valią, taip įtvir -
tinant demokratijos principus val-
stybėje, kurie turi atspindėti tikrąją
visos tau tos valią. Augantis žmonių
palai kymas mūsų judėjimui rodo,
kad mūsų tauta neskirs to savo tau-
tiečių pagal gyvenamąją vietą ar tam
tikrus teisinius duomenis. Mes ma -
nome, kad atimti iš Lie tuvos piliečių
pilietybę yra nekonstituciška, atsi -
žvelgiant į antrą Kons titucijos straip-
snį, žalinga Lietuvos politikai, eko -
nomikai bei kenkia vi suomeniniam
gyvenimui, kadangi tarp lietuvių
išeivijos yra labai daug aktyvių
žmonių. Gerbkime visus, ko vojusius
už laisvę ir nepriklausomą Lietuvą,
ir stenkimės dėl jos ateities. Ne -
leiskime mūsų tautai sunykti, mes
negalime sau leisti naikinti mūsų pi -
liečių, kurie teisėtai nusipelnė to -
 kiais būti tiek etnine, tiek kultūrine,
tiek pilietine prasme. Leiskime jiems
teikti savo įnašą į Lietuvos visuo me -
ninį, politinį ir ekonominį gyveni mą.
Kovokime už Lietuvos pilietybės
išsaugojimą.

Giedrius Alasevičius – baigė KTU
gimnaziją, šiuo metu studijuoja Da -
nijoje, Aalborge interneto ir dizaino
studijose. 
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ATRANKA Į LIETUVOS AMBASADOS VAŠINGTONE ŪKVEDŽIUS

Lietuvos�Respublikos�ambasada�jungtinėse�Amerikos�Valstijose�ir�Meksikos�jung�tinėms�Valstijoms
skelbia�atranką�į�ambasados�ūkvedžio�pareigybę��(darbuotojo,�dir�bančio�pagal�terminuotą�darbo
sutartį).� Ambasadai� ūkvedžio� pareigybė� rei�kalinga� vykdyti� administracines,� technines,� viešųjų
pirkimų�organizavimo�funkcijas.

Reikalavimai:
� turėti�ne�žemesnį�kaip�vidurinį�išsilavinimą;
� mokėti�anglų�kalbą�B2�lygiu;
� turėti�vairuotojo�pažymėjimą�(B�kategorijos);
� turėti�patirtį�patalpų�remonto�darbų�srityje;
� turėti�ne�mažiau�kaip�trejų�metų�administracinio�darbo�patirtį;
� atitikti�Lietuvos�Respublikos�teisės�aktuose�nustatytus�reikalavimus,�būtinus�
išduodant�leidimus�dirbti�arba�susipažinti�su�įslaptinta�informacija,�žymima�
slaptumo�žyma�„konfidencialiai

Funkcijos:
� tvarkyti,�prižiūrėti,�rūpintis�ambasados�turtu�ir�inventoriumi;
� prisidėti�organizuojant�atstovybės�ūkinį-techninį�bei�materialinį�aprūpinimą,�
vykdyti�viešuosius�pirkimus;

� vykdyti�ambasados�turto�apskaitą�ir�nustatyta�tvarka�rengti�ir�teikti�ataskaitas�apie�
turto�kitimą�ir�likučius,�dalyvauti�turto�ir�piniginių�lėšų�inventorizacijose;

� atlikti�einamuosius�atstovybės�patalpų�bei�inventoriaus�remonto�darbus;
� stebėti�elektros,�vandentiekio,�kanalizacijos�ir�šildymo�sistemų�techninę�būklę,�
bendrauti�su�šias�sistemas�techniškai�aptarnaujančiais�fiziniais�ar�juridiniais�asmenimis;�

� laiku�informuoti�atstovybės�vadovybę�apie�atsiradusius�gedimus�bei�kitas�su�
patalpų�eksploatacija�susijusias�problemas�ir�teikti�pasiūlymus�dėl�jų�pašalinimo,�
imtis�priemonių�jas�šalinti;

� atlikti�techninius�įvairių�renginių�pasirengimo�darbus,�paruošti�susitikimams�
patalpas;

� dalyvauti�logistiniame�vizitų�ir�reprezentacinių�renginių�aptarnavime;
� esant�poreikiui�vairuoti�transporto�priemones;
� gebėti�veikti�stresinėse�situacijose,�greitai�orientuotis�kintančioje�aplinkoje,�gebėti�
planuoti�ir�organizuoti�savo�veiklą;

� pagal�savo�kompetenciją�vykdyti�kitus�atstovybės�vadovo�ir�jo�pavaduotojo�tarny
binius�pavedimus.

Susidomėjusius�prašome�siųsti�savo�gyvenimo�aprašymą�ir�motyvacinį�laišką�elektroniniu�paštu
amb.us@urm.lt iki�2011 m. rugsėjo 16 d.�(imtinai).�pirminę�atranką�praėję�kandidatai�bus�kvie�-
čiami�pateikti�gyvenimo�aprašyme�pateiktą�informaciją�pagrindžiančius�dokumentus�ir�atvykti�į
pokalbį�dėl�darbo�arba�apie�jį�pasikalbėti�telefonu.�Atrinktas�kandidatas�turės�gauti�Lietuvos
Respublikos�teisės�aktų�nustatyta�tvarka�išduotą�leidimą�dirbti�su�įslaptinta�informacija,�žymima
slaptumo�žyma�„konfidencialiai“.

Neleiskime sunykti mūsų tautai
Atkelta iš 2 psl.

A † A
GIEDRĖ GIRDAUSKAITĖ

Labai netikėtai savo namuose mirė 2011 m. rugpjūčio 14 d.
Anksčiau gyveno Čikagoje, o 1959 m. persikėlė į Seattle, WA.
Gimė 1937 m. Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 61 metus.
Nuliūdę liko: pusbrolių ir pusseserių šeimos Amerikoje ir

Lietuvoje.
A. a. Giedrė buvo duktė a. a. Aldonos ir a. a. Vytauto Gir -

dauskų.
Velionė bus palaidota Lietuvoje.

Artimieji

www.draugas.org

VYTAUTAS MATULIONIS

Dvi seserys

Vėlyvas vakaras. Į langą beldžiasi lietus...
Ant drėgno grindinio žibintų atspindžiai...
Sunkiasi ašaros pro drebančius pirštus
Ir byra ant grindų skambėdamas gūdžiai.

Blyškus sidabro mėnuo – dangaus akis budri –
Ant debesies parimęs stebi seną namą:
Jame sau gūžtą susisuko vienatvė nuobodi,
Nors neseniai laimingai žmonės čia gyveno...

Atsliuogus patylom, lyg slėnio rūkas,
Aklai uždangstė langus ir užsklendė duris.
Tamsiam tinkle įklimpęs rauda pienės pūkas,
Lopšinę jam niūniuoja dargana naktis.

Už durų klega žmonių pritvinkus gatvė,
Gyvenimu alsuoja vilties pilni veidai,
Baugiam name suklupus meldžiasi senatvė:
Jos sąžinę kankina jaunų dienų geismai.

Kurčioj tyloj dvi seserys švelniai apsikabina,
Dvi širdys suskamba viena gailia gaida.
Veltui paguodos žodžiais jos save ramina:
Kelionę baigus miršta išsekusi diena...
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� Trečiadienį, rugpjūčio 24 d., 1 val. p.
p. JAV LB Lemonto socialinių reikalų
sky rius kviečia lietuviško kino gerbėjus
žiūrėti Lietuvos televizijos dviejų dalių
dramą ,,Barbora Radvilaitė”. Filmai ro -
do mi PLC  skai tykloje (14911 127 th
St., Lemont). 

� Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) pen -
k tadienį, rugpjūčio 26 d., 7 val. v. bus
ro  domas 2010 m. režisieriaus Peter
Weir sukurtas filmas „Kelias atgal” („The
Way Back”). Filmas pastatytas Sla wo -
mir Ra wicz, Antrojo pasaulinio karo len -
kų kil mės belaisvio, knygos motyvais.
Truk mė  2 val. 13 min. Filmas bus rodo -
mas ang lų kalba. Įėjimas – 5 dol. Dau -
giau in for macijos tel.773-582-6500
arba www. balzekasmuseum.org

� Franz Lehar operetės ,,Grafas Liuk -
semburgas” premjera įvyks š. m. rugpjū -
čio 28 d., sekmadienį, 3 val. p. p. Mor -
ton High School Auditorium (2423 S.
Austin Blvd., Cicero, IL 60804). Ma lo -
niai kviečiame visus į 55-tąjį jubiliejinį
Ope ros sezoną! Tel. pasiteiravimui 630-
833-1893 (prašome palikti žinutę).
Pasitei rau ti dėl išvykos į ope re tę galima
JAV LB Lemonto socialinio reikalų sky -
riaus  tel. 630-243-8611 arba atvykus
į skyrių trečiadienį nuo 10 val. r. iki 4
val. p. p.

� Santaros-Šviesos 58-ame suvažia vi -
me rugsėjo 10 d., penktadienį, dalyvaus
Boston University dėstytoja, ver tė ja dr.
Jūra Avižienytė. Suva žia vi me Avižienytė
pristatys pranešimą „Sovietmečio nos-
talgija: vaikystė ir jaunystė lietuvių au -
torių, gimusių tarp 1964–1973 metais,
literatūriniuose tekstuose”.

� JAV LB Cicero apylinkės lietuviai rug -
sėjo 11 d. po 9 val. r. lietuviškų  šv. Mi -
šių, 10 val. r. įprastoje kavinėje minės
Tau tos dieną. Pagrindinė kalbėtoja  isto -
rikė, ,,Draugo” bendradarbė Violeta Rut -
kauskienė. Visus, besidominčius mūsų
tautos istorija, kviečiame pasiklausyti
įdomios paskaitos. Bus kugelio vaišės. 

� Rugsėjo 25 d., sekmadienį, Lietuvių
Tautinėse kapinėse (8201 S. Kean Ave.,
Justice, Il 69458) vyks iškilmingas ka -
pi nių 100-mečio minėjimas. Pradžia
12:30 val. p. p. Po minėjimo 1 val. p.
p. Willowbrook Ballroom (8900 S. Ar -
cher Ave., Willow Springs, IL 60480)

vyks jubiliejiniai pietūs ir dokumentinio
filmo apie Lietuvių Tautines kapines prem -
jera. Vietas užsisakyti prašoma tel. 708-
458-0638.

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

� Ansamblio „Sodžius” koncertas vyks
spalio 9 d. 12:30 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centro didžiojoje salėje (14911
127 Steet, Lemont, IL). Į smagų labda -
ros koncertą visus maloniai kviečia Lie -
tuvos vaikų globos būrelis „Saulutė”.

� Spalio 23 d. Lietuvių dailės mu zie ju -
je, Pasaulio lietuvių centre, 12:30 val.
p. p.  vyks M. K. Čiurlionio 10-ųjų mir-
ties metinių paminėjimas. M. K.  Čiurlio -
nio gyvenimą apžvelgs Čiurlio nio galeri-
jos Jauni mo centre direktorė ir „Draugo”
re daktorė Laima Apanavičienė, M. K.
Čiurlionio laiškus žmo nai skaitys aktorė
Audrė Budrytė, kompozitoriaus kūrinius
atliks Juilliard muzikos mokykloje nese-
niai apgynęs daktaro laipsnį pianistas
Edvinas Minkšti mas. Visus kviečia
„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis.

� Rugsėjo 17 d. nuo 12 val. p. p. visus
kviečiame į New York Apreiškimo para-
pijos (70 Havemeyer St., Brooklyn, NY)
mugę kur džiaugtis lietuviška muzika,
maistu, gėrimais ir žaidimais galės ne
tik suaugusieji, bet ir vaikai! Surinktos
lėšos bus skirtos New York lietuvių at -
letų klubui ir Ne ringos stovyklai.

� Ieškome redaktoriaus internetiniam
vaikų žurnalui www.eglute.org. Leidinys
skirtas užsienyje gyvenantiems jaunie -
siems lietuvaičiams, ypatingai tiems,
ku rie lanko lituanistines mokyklas JAV ir
Ka nadoje. Leidžiami rudenio ir pa va sa -
rio numeriai. Redaktorius turi surinkti
medžiagą, suredaguotą me džia gą patal -
pinti internetinėje svetainėje, mokėti
nau dotis WORD, ,,Adobe Acro bat” ir
,,Ado be Photoshop”, ,,Ele ments” prog -
ra mo mis. Be si dominčius šiuo darbu
pra  šoma susisiekti su JAV LB Švietimo
tarybos pirmininke Daiva Navickiene el.
paštu donavickas95 @hotmail.com

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

IŠ ARTI IR TOLI...

Labdaringi pietūs 
,,Drau go”  veiklai paremti

vyks spalio 30 d.
,,Royalty West Banquet” 

(8675 S. Archer Ave., 
Willow Springs, IL 60480) 

Pradžia 1 val. p. p. 
Meninę�programą�atliks�
Kauno�valstybinio�dramos�
teatro�vadovas,�aktorius

Egidijus Stancikas

Daugiau informacijos suteiks
,,Draugo” administracija

tel. 773-585-9500. 

Kad Dainavos stovykla traukia daugelį, niekam ne paslaptis. Kas savaitę čia keičia -
si poilsiautojai – vieni atvyksta, kiti atsisveikina su stovykla. Neretai prie vadinamų
,,Baltųjų rūmų” gali išvysti stirtas poilsiautojų daiktų.

Nuotraukoje: smagiai praleidę laiką stovykloje moksleiviai ateitininkai liepos 24 d.
susiruošė namo.

Remigijaus Satkausko nuotr.

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

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

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

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

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

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

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Sekmadieniais didelis būrys senjorų atvyksta pietums ar popietiniams kokteiliams
į Willowbrook Ballroom, esantį Willow Springs, IL. Jiems groja Teddy Lee orkestras (nuo-
traukoje). Laidojimo namų savininkas Dave Gaidas, organizuojantis šias popietes, sako,
kad tai – kelias vėl pasijausti bendruomenės nariu.  Apie čia vyksiančius būsimus
renginius galite sužinoti paskambinę tel. 708-974-4410.

Dave Gaidas archyvo nuotr.

Artėja naujieji mokslo metai JAV lituanistinėse mokyklose. Rugpjūčio 20 d. Čika-
gos lituanistinėje mokykloje buvo suruošta pasiruošimo mokslo metams talka.
Ateinantiems mokslo metams į šią mokyklą užsiregistravo 392 mokiniai. 

Mokyklos tėvų komiteto pirmininkė Marytė Rekašienė ir Tėvų komiteto narys
Rimas Rekašius susirinkusius pagalbininkus vaišino sumuštiniais.

Jūratės Dovilienės nuotr.

Egidijus Stancikas


