
Plaukikė R. Meilutytė pasaulio 
čempionate iškovojo ir sidabro medalį!

Rugpjūčio 4 d., sekmadienį, IV,
jubiliejinio Telšių vyskupijos
eucharistinio kongreso pa-

grindinės dienos rytą, prieš 8 val. šv.
Mišias Telšių Katedroje baigėsi tris
paras trukusi Švč. Sakramento ado-
racija, o nuo pat ryto į šį miestą iš vi-
sos Lietuvos plūdo žmonės.

11 val. Telšių miesto pagrindinėje
aikštėje vyko katechezė ir iškilmin-
gas šlovinimas. Katechezės metu, ku-
rią tiesiogiai perdavė Marijos radijas,
mintimis apie tikėjimą ir santykį su
Dievu bei artimu dalinosi kunigai
kan. Andriejus Sabaliauskas ir kun.
Sigitas Žilys, giedojo Telšių Švč. M.
Marijos į Ėmimo į Dangų parapijos
šlovintojų grupė, vadovaujama var-
gonininkės Ernestos Dargužienės.

Tuo pat metu Telšių „Žemaitės”
dramos teatre vyko iškilmingas Že-
maičių Krikšto 600 metų jubiliejaus
paminėjimas, kuriame dalyvavo gar-
būs svečiai: Bažnyčios hierarchai, ku-
nigai, Lietuvos Respublikos vadovai,
Seimo nariai, Telšių miesto ir rajono
vadovai. Renginys pradėtas menine
programa, jo metu Lietuvos dailės
akademijos profesoriui dr. Adomui
Butrimui ir Telšių dekanato dekanui
prel. dr. Juozui Šiuriui suteikti Tel-
šių miesto garbės piliečių vardai ir
įteiktos regalijos.

Prieš pagrindines 13 val. šv. Mi-
šias buvo atidengta ir pašventinta Že-
maičių Krikšto 600 jubiliejui bei Eu-
ropos kristianizacijos užbaigos 1100-
ųjų metinių paminėjimui skirta at-
minimo lenta. Lentą, sukurtą prof.
Romualdo Inčirausko, atidengė ir
sveikinimo žodį tarė LR Prezidentė
Dalia Grybauskaitė, lentą pašventino
ir visus gausiai susirinkusius pasvei-
kino Telšių vyskupas J. Boruta, SJ.
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Namai ten, kur širdis – 3 psl.
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Knygos – mano ginklas: jomis nukariavau visą pasaulį. – Voltaire

Telšiuose baigėsi jubiliejinis 
vyskupijos eucharistinis kongresas

Pagerintas dar vienas pasaulio rekordas!
EPA – ELTA nuotraukos

Savo kalboje Prezidentė teigė, jog že-
maičių krikštas – svarbus įvykis ne
tik Lietuvos, bet ir visos Europos is-
torijoje, užbaigęs daugiau kaip tūks-
tantį metų trukusį krikščionybės pli-
timą visame žemyne: ,,Krikštas su-
jungė Lietuvą su krikščioniškąja Eu-
ropa. Vadinasi, ir su kultūra, mokslu
bei tikėjimo vertybėmis, neatsiejamo-
mis nuo stiprios ir pažangios visuo-
menės. Išlaikydami savitumą, tapome
stiprios ir vieningos bendruomenės
dalimi”. 

Anot D. Grybauskatės, pasirin-
kusi krikštą Lietuva žengė europie-
tišku keliu. Per 600 metų šaliai ir jos
žmonėms teko atlaikyti daug sunkių

išbandymų, tačiau dabar Lietuva – vi-
sateisė Europos Sąjungos narė, o šį
pusmetį ėmusi pirmininkauti ES Ta-
rybai tapo ir 28 Europos šalių ben-
druomenės vedle.

Valstybės vadovė žemaičių tarme
visiems palinkėjo drąsos ir ištvermės,
ryžto ir užsispyrimo puoselėjant Lie-
tuvos žemę. Pasak Prezidentės, vis-
kas, kuo buvome, kas esame ir kuo bū-
sime, skirta mūsų visų valstybei – Lie-
tuvai.

Žemaičių Krikšto 600 metų jubi-
liejaus proga Telšiuose į iškilmingą
minėjimą susirinkusiuosius sveikino
ir Ministras pirmininkas Algirdas
Butkevičius. – 11 psl.

Barcelona (ELTA) – Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė Ispanijoje vyks-
tančio 15-ojo pasaulio vandens sporto šakų čempionato moterų 50 m plau-
kimo krūtine varžybose sekmadienį, rugpjūčio 4 d.,  iškovojo sidabro me-
dalį.

16-metė lietuvė finale nuotolį įveikė per 29,59 sek. Už antrąją vietą jai
atiteko 10 tūkst. JAV dolerių (apie 26 tūkst. litų) premija. 

Pasaulio čempionės titulą iškovojo rusė Julija Jefimova (29,52 sek.), o
bronzos apdovanojimą pelnė amerikietė Jessica Hardy, 29,80 sek.

Didžiojoje Britanijoje besimokanti ir besitreniruojanti R. Meilutytė
pusfinalyje šeštadienį pagerino dar vieną pasaulio rekordą – 16-metė lie-
tuvė antrajame pusfinalio plaukime penktuoju takeliu 50 m nuotolį krūtine
įveikė per 29,48 sek. Už pasaulio rekordą R. Meilutytei atiteks 25 tūkst. JAV
dolerių (apie 65 tūkst. litų) premija.

Ankstesnis pasaulio rekordas – 29,78 sek.– priklausė rusei Julijai Je-
fimovai. Šį rezultatą Rusijos plaukikė pasiekė šeštadienį ryte atrankos var-
žybose.

Kaip žinoma, R. Meilutytė pagerino ir pasaulio 100 m plaukimo krūtine
rekordą. 

Lietuvos plaukikę suskubo pasveikinti Lietuvos vadovai.  – 2 psl.

Jaunimo diena Varniuose. Edvino Bružo nuotr.



,,Mieloji Rūta, iš visų jėgų plaukei už Lietuvą ir
užtikrintai iškovojai sidabrinę pergalę, kuria džiau-
giasi visa šalis. Tu laimėjai aukso ir sidabro meda-
lius ir du kartus pagerinai pasaulio rekordą, įvei-
kusi itin stiprias varžoves. Su tavimi laimi visa Lie-
tuva!”, – sakoma Prezidentės Dalios Grybauskaitės
sveikinime.

Prezidentė palinkėjo Rūtai Meilutytei visada
būti su Lietuva, išlaikyti nepalaužiamą atkaklumą
ir jausti šiltą šalies žmonių palaikymą, siekiant
naujų įspūdingų pergalių ateityje.

Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas sveikinda-
mas jaunąją sportininkę, išreiškė viltį, kad netoli-
moje ateityje Lietuvoje galėtų būti surengtas plau-
kimo čempionatas.

,,Tikiu, kad Rūtos Meilutytės laimėjimai šiame
čempionate, visos mūsų šalies plaukikų iškovotos
pergalės Nepriklausomybės laikotarpiu, plaukikų
rengimo tradicijos, trenerių ir plaukimo sporto ša-

kos specialistų profesionalus ir nenuilstamas dar-
bas suteiks po metų kitų puikią progą ir galimybę
mums Lietuvoje surengti europinio lygio plaukimo
čempionatą”, – sakė V. Gedvilas.

Tuo tarpu Ministras pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius
džiaugėsi pozityviais jausmais,
kuriuos šalyje pažadina plauki-
kės laimėjimai: ,,Mieloji Rūta,
Barcelonoje tu nustebinai visą
pasaulį, o svarbiausia, jog dau-
gelyje mūsų pažadinai patrio-
tiškumo jausmą ir pasididžia-
vimą Lietuva. (...) Nuoširdžiai
sveikinu tave, Rūta, aplenkus
daugelį galingų plaukikių ir vėl
įrašius į šio nuostabaus sporto
istoriją naują pasaulio rekordą
bei pasidabinus šlovingu si-
dabro medaliu”, – rašoma prem -
jero sveikinime.

,,Linkiu tau stiprybės, iš-

tvermės kasdienos treniruotėse, sėkmės ateities
varžybose, šaunaus poilsio gimtajame Kaune, gar-
džių močiutės blynų ir smagių susitikimų su drau-
gais”, – plaukikei palinkėjo Vyriausybės vadovas.
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REDAK TORIAUS  ŽODIS

Lietuvai pradėjus pirmininkauti Europos Są-
jungos Tarybai, matome ypač daug Lietuvos
aukštų valdžios atstovų susitikimų su užsie-

nio valstybių pareigūnais. Daug kitų šalių politikų
atvyksta į Lietuvą, Lietuvos vardas dažniau mini-
mas užsienio žiniasklaidoje, dažniau pasirodo in-
terviu su mūsų šalies politikais. Galima džiaugtis,
kad taip didėja Lietuvos, kaip nepriklausomos vals-
tybės, žinomumas ir mūsų šalis prisideda prie ben-
dros Europos Sąjungos politikos formavimo. Bet po-
litika yra ne tik taip mūsų pareigūnų mėgstamas
įvairių Lietuvos „iniciatyvų” ir „prioritetų” aiški-
nimas užsieniečiams. Politika – tai, kaip gerai ži-
nome, yra taip pat viešųjų reikalų tvarkymas, žmo-
nių gyvenimo visuomenėje organizavimas. Tai ne
tik menas valdyti valstybę, kaip yra sakęs dar Aris-
totelis, tačiau ir atstovavimas visuomenės intere-
sams bei nuolatinė pagalba piliečiams sprendžiant
rūpimus klausimus. Politika pirmiausia prasideda
nuo savo valstybės reikalų tvarkymo. 

Atsigręžę į Lietuvos politikos vasarą ištuštė-
jusį lauką, matome įdomių įvykių. Štai kai kurios
Lietuvos žiniasklaidos priemonės prieš savaitę pa-
skelbė įsidėmėtiną žinią, kad per pastaruosius rin-
kimus prie suskilusios geldos likusi Liberalų ir
centro partija byra toliau. Iš  jos gretų šiomis die-
nomis pasitraukė dvylikos žmonių grupė. Dauguma
jų – partijos steigėjai, tarp jų – ir partijos valdybos
na rys, buvęs partijos pirmininko pavaduotojas, ke-
turias kadencijas buvęs Lietuvos Respublikos Seimo
narys, kadaise tvirtai krikščionių demokratų nuo-
statas gynęs Vytautas Bogušis. Žinoma, susikomp-
romitavusios ir korumpuotos partijos byrėjimas
nėra didelis įvykis. Ją per rinkimus nubaudė patys
rinkėjai, kai nė vienas partijos kandidatas nepa-
teko į dabartinį Seimą.

Įdomesnis dalykas – partijos vaidmuo kai ku-
riuose netolimos praeities Lietuvos politiniuose įvy-
kiuose ir kaip partijos veikla buvo vertinama kitų

politikų bei politologų. Štai ir dabar, aiškindamas,
kodėl bėga iš skęstančio liberalcentristų laivo, V.
Bogušis, kaip jau šioje partijoje tapo įprasta, pats
jautėsi „ne prie ko”, bet kaltą rado – dabartinį libe-
ralcentristų pirmininką Artūrą Melianą. Kalbėda-
mas apie jį V. Bogušis buvo kaip niekad kritiškas:
tai jis, pasirodo, „surietė partiją į „ožio ragą, [...] su-
žlugdė partiją”. Kitoks nei liberalcentristų laikais
partijai vadovavęs Algis Čaplikas. Tuometis Seimo
vicepirmininkas buvo tapęs savo patarėjo Dainiaus
Dabašinsko ir Valstybės saugumo departamento
(VSD) valią vykdančiu politiku, privertusiu ir visą
partiją vykdyti VSD instrukcijas. Vienas jų – Rai-
mundas Palaitis, partijos deleguotas į vidaus rei-
kalų ministrus, apšmeižęs ir susidorojęs su FNTT
vadovais. O pati partija, kaip teigė viena Lietuvos te-
levizija, buvo „antra dosniausiai verslininkų fi-
nansuojama partija Lietuvoje”.

Pats V. Bogušis, tuo metu užėmęs vieną vado-
vaujamų postų liberalcentristų partijoje, viešai pri-
tarė tokiems A. Čapliko, R. Palaičio ir A. Meliano
veiksmams ir niekada jų nekritikavo. V. Bogušis
niekada nekritikavo ir buvusio sveikatos apsaugos
ministro A. Čapliko, ir jo pavaduotojo Artūro Skiko
korupcinės veiklos ir niekada nuo jos neatsiribojo.
Tik tuomet, kai neliko abejonių, kad aptarnaudama
VSD, liberalcentristų partija pati ėmė skęsti, V. Bo-
gušis puolė iš laivo ir padejavo: „Dievai mus ap-
leido”. 

O juk dar visai neseniai, 2012 m., vyriausybei
vadovaujant konservatoriui Andriui Kubiliui, libe-
ralcentristai vienu metu buvo beveik perėmę val-
džios vadžias: nepaisė vyriausybės vadovo nuro-
dymų ir vos nesugriovė visos koalicijos. Melą ir žai-
dimą su visuomene liberalcentristų partija buvo
paskelbusi jų valdomos valstybės principais kaip so-
vietinės okupacijos laikotarpiu. Tarsi apibendrin-
damas ginčą dėl FNTT vadovų, viešai iš jų pasity-
čiojęs tuometinis Seimo vicepirmininkas Algis Čap-

likas pareiškė: „Politinių veikimų Seime nereikia
painioti su tikra realybe”, nes pasak liberalcent-
ristų vado, parlamente siekiama „ne tiesos, bet po-
litinės naudos – tokia esanti Seimo logika”. Tada į
politinio melo įteisinimą niekas iš politikų nerea-
gavo ir niekas jam nepasipriešino. 

Tuo metu vadinamieji politologai propagan-
distai Vladimiras Laučius, Lauras Bielinis ir kiti
gyrė liberalcentristų veiksmus ir kartu su kai ku-
riais sociologais pranašo jiems pergalę Seimo rin-
kimuose. V. Laučius net paskelbė nuostabų įverti-
nimą, kad liberalcentristų partija „apgynė teisinės
valstybės principus”. Dabar tie patys vadinamieji
politologai meistriškai nutyli tiesą, kad  FNNT
skandalo metu liberalcentristai elgėsi, taikliais V.
Lansbergio žodžiais tariant, kaip tikrų tikriausi
„politiniai banditai”, jų vadovai sąmoningai ir labai
tikslingai siekė pašalinti kliūtis savo partijos rė-
mėjams, todėl atleido profesionalų kriminalistų
bendruomenėje labai vertintus pareigūnus. 

Nusikalstamos grupuotės narių gynėjos libe-
ralcentristų partijos byrėjimas siunčia gerą žinią:
Lietuvoje gali sumažėti visuomenės ir valstybės va-
dovų klaidinimo, politikų bauginimo, sąžiningų pa-
reigūnų persekiojimo. Tai yra priemonių, kurių
prieš svetimą kraštą paprastai imasi priešo slapto-
sios tarnybos. 

Antra gera žinia: Lietuvoje vis dėlto yra sąži-
ningų teisėjų, gebančių suderinti teisę bei teisė-
tumą ir įstengiančių apginti teisybę nuo politikų sa-
vivalės – atleistieji FNTT pareigūnai teismo buvo iš-
teisinti ir sugrąžinti į darbą, o vienas iš jų, Vitalijus
Gailius, buvo išrinktas Seimo nariu. 

Trečia gera žinia: nors ir niekinti, apšmeižti, po
teismus tampyti visuomenininkai, rengę protestus
bei piketus dėl teisėsaugos savivalės, apgynė Lietu-
voje demokratiją ir piliečių laisves. Visa tai galima
laikyti maža, tylia, bet reikšminga pilietiškumo per-
gale.  

Geros žinios Lietuvos politikoje
GEDIMINAS MIKELAITIS

Plaukikė R. Meilutytė pasaulio čempionate iškovojo ir sidabro medalį!
Atkelta iš 1 psl.

EPA-ELTA nuotr.
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Namai ten, kur širdis
Kaip jaučiasi lietuvė po 18 metų Amerikoje sugrįžusi į tėvynę? 

VIOLETA DRUPAITĖ

Aštuoniolika metų praleidau JAV, dabar jau
treji metai kaip vėl Lie tuvoje. Kuris kraštas
artimesnis,  pa klausite? Man tai primena

vaikystėje užduodamą klausimą: ką labiau my li –
tėtį ar mamą... Manau, kad visi mūsų ieškojimai,
laimė ir gyvenimo pilnatvė slypi tik mūsų pačių
galvose, priklausomai nuo to, kaip patys už pro -
gramuojame savo smegenų ląsteles. Juk tikrai nėra
šalies, kurioje viskas būtų labai gerai arba jau taip
ypatingai blogai. Yra tik individua lios žmonių sėk-
mių arba praradimų istorijos, susidedančios į mo-
zaiką, kuri ir sukuria įvaizdį.

Už Atlanto atvedė smalsumas

Nuo vaikystės galvojau, kad lai min gas tas, ku-
riam nereikia ieškoti laimės svetur. Keliauti – TAIP,
net, sa kyčiau, – BŪTINAI. Jau vien tam, kad galė-
tum iš šalies pamatyti save, kad suprastumei ap-
linką, neapsiribojančią nuosavo kiemo tvora. Ir,
paga liau, kad turėtum kur grįžti... Juk, kur bebū-
tum nukeliavęs, taip gera su grįžti į namus. Bent
jau man. Visa da.

Iškart noriu pasakyti, kad į Ame riką vykau
nei kaip ekonominė, nei kaip politinė emigrantė, ir
išvis ne siruošiau emigruoti. Vedė smalsu mas
staiga atsivėrus „geležinei už dan gai”. Jeigu tada
kas būtų pasakęs, kad grįšiu beveik po dvidešim-
ties me tų, būčiau tik nusijuokus. Bet gy ven imas
paruošia savo scenarijus. Kai jau įsikūriau Ame-
rikoje taip, kad ga lėjau sau leisti dirbti pagal spe-
cialybę, mano „bosas”, antrosios bangos lie tuvis,
paklausė: „Argi tikrai būtų buvę jau taip blogai,
jeigu būtum pasilikusi Lietuvoje?!” Aišku, kad ne.
Bet labai daug ko gyvenime būčiau ne tik nesu-
pratusi, bet ir nepagalvojusi apie tai. Myliu Lie-
tuvą, myliu Ame riką, ir dabar jau jos abi man ar-
timos ir brangios, kaip sudėtinės mano gy venimo
dalys, kartu kūrusios mane ir atvedusios ten, kur
esu ir kokia esu. O gyvenu ten, kur yra mano šei -
ma, kaip lietuviškame TV seriale – ,,Namai ten,
kur širdis”.

Viena pagrindinių šiandienos po kalbių temų
Lietuvoje ir už jos ribų t. y. visur, kur gyvena lie-
tuviai, yra  emi gracija. Verda ginčai, ir kiek vie nas
iki užkimimo gina savo tiesą. Ne galiu pasisakyti
nei prieš, nei už. Tie siog kiek žmonių, tiek gyveni -
mų. Ir tai, kas sudaro vieno gyvenimo esmę, kitam
atrodo visiška beprasmybė. Taip jau yra, ir taip,
matyt, ir turi bū ti. Kitaip būtumėme jau nebe žmo-
nės, o ta pačia programa užprogramuoti kompiu-
teriai. Esu tokia, kaip ir visi besiginčijantys, su
savo įsitikinimais ir savo fobijomis, tik gyvenimas
Ame rikoje išmokė tolerancijos ir noro su prasti

graoponentą, o ne perrėkti jį.
Taigi, manau, kad pagrindiniai gy venimo va-

rikliai yra MEILĖ ir BAIMĖ, o kiekvienam iš mūsų
duota galimybė rinktis. Esu už meilę savo gyveni-
mui, savo darbui, idėjai, arti miesiems, tėvynei ir pa-
galiau sau pa čiam, nes tik tada, kai dingsta nepasi-
tikėjimas savimi, dingsta ir baimė.

Kaip jau minėjau, išvažiavau į Jungtines Ame-
rikos Valstijas tiesiog norėdama pasižmonėti. Jokių
planų nebuvo. Pirmiausia norėjau susipa žinti su
giminėmis, nes Lietuvoje po Antrojo pasaulinio
karo iš didelės giminės tebuvo likusi tik mūsų
šeima – mama, tėtis, o vėliau ir brolis bei aš. Aišku,
vyliausi kiek pasitobulinti už sienyje dirbdama jei
ne architekte, tai bent braižytoja amerikietiškoje
fir moje, kuri tuo metu man atrodė gąs dinančiai
pranašesnė. Euforija Lietuvoje, kai visa tauta sto-
vėjo susi kibusi už rankų Baltijos kelyje ir iš laimės
verkė, pirmąkart po daugelio metų kylant trispalvei
vėliavai, deja, jau buvo pasibaigusi. Ir inteligentijos
atstovų niekam nebereikėjo. Vyko krašto dalybos.
Visa šalis buvo pasidalinusi į dvi stovyklas, kaip Vy-
tauto Žalakevičiaus filme „Niekas nenorė jo mirti”
– arba su manim, arba prieš mane. Po nepaprastai
jaudinančio atgimimo atėjo labai materialus lai -
kotarpis, kuriame idėjos tebuvo rei kalingos nebent
rinkiminei kalbai (prisimenant literatūros klasiką
– „opiumas liaudžiai”). Tad, genama dar neatvėsu-
sio jaunatviško maksimalizmo, vietoje to, kad pul-
čiau į ko vą už konkretų būvį, trinktelėjau du rimis
ir išėjau „kur akys mato, kur kojos veda”.

Taip ir atsidūriau Čikagoje – Ame rikos lietuvių

sostinėje. Apie pirmuosius penkerius metus galima
būtų parašyti atskirą knygą. Jei trumpai, visą tą
laiką pragyvenau lyg sėdėčiau ant lagamino trauki -
nių perone. Kaip oro trūko visko, ką palikau Lietu -
voje...  Amerika buvo įdomi, spalvinga ir ...labai
sve tima.

Amerika tapo namais, bet neilgam

O laikas nesutramdomai lėkė, tarsi smėlio smil-
telės byrėtų iš suspausto  delno... Vos ne visus pini-
gus išleisdavau pokalbiams su Lietuva, ir nebuvo nė
vieno, kuris man patartų grįžti ar bent jau su-
prastų... Genama ilgesio įsijungiau į lietuvišką
veiklą, atsirado draugų, susipažinau su daugybe
įdomių ir puikių žmonių, ištekėjau, gimė dukra.
Gyvenimas, rodos, atsistojo į savo vėžes.

Labai aiškiai prisimenu, kaip, 2008-aisiais grį-
žusi po atostogų Lietu voje, pirmąkart pasakiau,
kad mano namai jau yra čia – vakariniame Či ka gos
priemiestyje, o nebe Kaune. Kaip anksčiau ilgėjausi
tokių jaukių vingiuotų Vilniaus ar Kauno sena -
miesčių gatvelių, raudonų čerpių stogų, žalumoje
paskendusių bažny čių bokštų, taip dabar jau džiau-
giausi grįždama į  gaivališką amerikietiško gyve-
nimo sūkurį, žavėjausi saulėje spindinčiais dango-
raižiais ir didingo mis erdvėmis. Pagaliau – po aš-
tuoniolikos metų – Amerika iš tikrųjų tapo namais!

O tada susirgo mama. Širdies aritmija, kurią
pavėlavo atstatyti, nes tuo metu buvo vienas ilgųjų
šventi nių savaitgalių. (Beje, kalendorinių švenčių
Lietuvoje nepalyginamai dau giau, negu JAV) Diag-
nozė: kadangi gyvena penktame aukšte, kur pa gal
tarybinius standartus nebuvo  projektuojami liftai,
toliau gyvenimas turės slinkti tarp keturių sienų,
net neužsimenant apie ankstesnes pastoves viešna-
ges pas mus JAV. Kas toliau? Apsisprendimui daug
laiko nesugaišome. Reikėjo parduoti na mus JAV,
kad galėtumėme įsikurti Lie tuvoje, ieškoti darbo,
pasirūpinti dukros mokykla. Tuo metu JAV jau
buvo įsismarkavusi krizė. Gyvenome praktiškai iš
komisinių, todėl dirbo me su vyru pasimatydami
tiek, kiek užtrukdavo perduoti aštuonmetę duk rą
vienas kitam. Su visais net ir atsisveikinti nesu-
spėjome... Draugai negalėjo patikėti, kad išvažiuo-
jame, ir klausė, kada laukti sugrįžtant, o aš tegalė-
jau atsakyti tik tiek, kad tikiuo si susitvarkyti gy-
venimą Lietuvoje taip, kad grįžti nebereikėtų.

Kai palikome JAV, buvo jau rugpjūčio pabaiga.
Žinojau, kad grįžtu į savo namus, bet ramu tikrai
nebuvo. Atro dė, kad visa tauta emigruoja – į Ang-
liją, Airiją, Vokietiją, Norvegiją, Daniją, Ispaniją...
Rodos, bet kur, kad tik toliau nuo namų. Jaučiausi
lyg visi bėgtų nuo artėjančio fronto, o aš irčiausi
prieš srovę į nežinią. Pana šiai lyg baigiantis Antra -
jam pasau liniam, tik tada žmonės gelbėjosi, kad iš-
liktų... 

Nukelta į 11 psl.

Lietuvoje pati gražiausia gamta ir nuostabus dangus. Straipsnio autorė su dukrele. 

Ant Nemuno kranto puikuojasi šeimos namas.                                                                          Violetos Drupaitės nuotraukos
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Įdomios popietės Lietuvių klube

Valdovų rūmų atidarymas

Liepos 7 d., sekmadienio popietėje Mečys Šil-
kaitis parodė filmą apie Valdovų rūmų Vilniuje ati-
darymo iš kilmes.

Svečiai, vietiniai ir iš toliau atvy kę, stebėjo iš-
kilmių apeigas rūmų kie  me. Prasminga buvo Lie-
tuvos Pre zidentės Dalios Grybauskaitės kalba, įspū-
dinga senoviniais rūbais apsi ren gusių aktorių at-
liekama programa ir šokiai, o jų atvykimas – jie į
rū mų kiemą atjojo didikų žirgais  – nu kėlė mus į se-
nuosius amžius.

Ilgą laiką kontroversinė Rūmų statyba paga-
liau pradėjo rodyti vaisius. Tai tikrai didingas ir tin-
kamai reprezentuojąs Lietuvos valstybingu mą pa-
statas.

Kultūros būrelio popietė

Liepos 14 d. popietėje Lietuvių klu bo Kultūros
būrelio narė Vita Patašiūtė-Blough pateikė įdomią
programą apie Senuosius ir Naujuosius Trakus, pa-
įvairintą vaizdais ekrane. Savo paskaitoje – „Trakai
per šimtmečius – praeitis, dabartis ir ateitis”, ji ve-
džiojo mus gilios ir didingos Lie tuvos valstybės is-
torijos takais.

Trakų miestas – rajono centras (apie 7,000 gy-
ventojų) – vienas labiausiai lankomų Rytų Europos
miestų, traukiantis dėmesį ne tik dėl savo archi-
tektūrinio savitumo, bet ir savo kultūriniais rengi-
niais bei pramogo mis. Trakų istorija prasideda
Senuo siuose Trakuose, nedideliame už tri jų kilo-
metrų (nuo dabartinių Trakų) esančiame kaime.
Legendos pasakoja, kad Senuosius Trakus XIV pra-
džioje įkūrė Lietuvos Didysis kunigaikštis Gedi mi -
nas. Manoma, kad apie 1350 m. čia gimė žymiausias
Lietuvos viduram žių valdovas Lietuvos Didysis ku-
nigaikštis Vytautas. Pastačius pi lis Naujuosiuo se
Trakuose, Senųjų Tra kų pi lis neteko reikš mės ir
nebuvo atsta tinėjama.

Trakų istorija – tai pilių istorija, kurių viena
stovi pusiasalyje tarp Galvės ir Lukos ežerų, kita –
Galvės ežero viduryje, saloje. Lietuvos pasididžia-

vimas – Galvės ežero saloje stūksanti XIV a. pabai-
gos pilis. Tai vienintelė Rytų Europoje pilis, pasta -
tyta saloje. Ją sudaro konventinio ti po rūmai su
donžonu ir priešpilis. Manoma, kad Salos pilį XIV a.
pab. pradėjo statyti Kęstutis, o XV a. pra džioje baigė
jo sūnus Vytautas. Pilyje lankėsi žymūs Europos
diplomatai: Vokietijos imperatoriaus Zigmanto pa-
siuntinys Benediktas Makra, flamandų riteris, Li-
vonijos ir kryžiuo čių ordinų magistrai. XV a. pir-
moje pusėje apie 13 kartų pilyje viešėjo Lenkijos
karalius Vladislovas Jogai la. Tradicijos tęsiamos.

Mūsų dienomis pilyje kasmet apsilanko kelios
aukšto rango vyriau sybinės delegacijos iš įvairių
pasau lio šalių, čia pasirašomos svarbios tarp -
valstybinės sutartys. Į Pilies isto riją įrašyti gar-
bingi svečiai: Danijos karalienė Margaretė II, Šve-
dijos ka ra lius Karlas XVI Gustavas su kara liene Sil-
via, Estijos, Graikijos, Islan dijos, Kazachstano, Lat-
vijos, Len ki jos, Makedonijos, Rumunijos, Slovė -
nijos, Ukrainos, Kinijos prezidentai, kitų užsienio
šalių premjerai. 2008 m. Trakams suteiktas kuror-
tinės vieto vės statusas.

XIV a. pabaigoje, kai Lietuvos Di džiosios Kuni-
gaikštystės teritorija siekė net Juodąją jūrą, Kuni-
gaikštis Vytautas iš Krymo atsiveže totorių ir ka-
raimų šeimas ir įkurdino Trakuo se. Jie saugojo Di-
džiojo Kunigaikščio pilį ir buvo ištikimi Vytauto
sargybi niai. Karaimai iki šiol išsaugojo savo tautinę
savimonę. Šiandien turistus domina išlikę karaimų
gyvenamieji namai, maldos namai Kenesa. Ne vie -
nas skuba paragauti garsiųjų karai mų kibinų ir
kitų tautinių patiekalų.

Trakai –  ypatingas miestas dar ir tuo, kad jame
gyveno ir jį kūrė lietuviai, lenkai, žydai, rusai, to-
toriai ir karaimai. Tai vienintelis miestas Lietu-
voje, turėjęs dvi savivaldas: nuo 1409 m. – Didžiojo
miesto, t. y. krikš čio niškosios Trakų miesto dalies,
ir nuo 1441 m. – Mažojo miesto, t. y. ka raimų gyven-
tos Tra kų miesto dalies. Jų palikimas pasiekė mus
ir stebina savo architektūros lakoniškumu ir tra -
dicišku mu.

Ekrane matėme srautus turistų, besilankančių
pilyje ir jos muziejuje. Dėkojame Vitai Blough už

įdomią pas kaitą ir suteiktą progą prisiminti gal jau
ir primirštas mūsų didingos senosios istorijos aki-
mirkas. Dėkoja me taip pat Aurelijui Kilbauskui, vi-
sada suteikiančiam techninę pa galbą Būrelio prog-
ramose.

Juodojo kaspino diena

Rugpjūčio 23 d. Lietuvoje yra oficiali švente. Ji
vadinasi ,,Juodojo kas pi no diena” ir skirta Ribent -
ro  po-Mo lotovo pakto ir Baltijos keliui pami nėti.
Anksčiau tą dieną prie Lietuvos vėliavos visame
krašte kaip gedulo ženklas būdavo pririštas juodas
kas pi nas. Todėl ji ir vadinasi „Juodojo kaspino
diena”.

1939 m. rugpjūčio 23 dieną Sovie tų Sąjunga ir
nacistinė Vokietija pa sirašė Ribentropo-Molotovo
paktą. Šia sutartimi Baltijos šalys prarado savo ne-
priklausomybę.

Po penkiasdešimt metų, 1989 me tais, Baltijos
šalių gyventojai drama tiškai paminėjo tos sutar-
ties 50-ąsias metines. Už rankų susikibę jie sukū rė
grandinę nuo Vilniaus iki Talino, ją pavadinę „Bal-
tijos keliu”. Baltijos kelyje dalyvavo apie 2 mln. žmo-
nių.

„Baltijos keliui” prisiminti Vil niu je yra pasta-
tyta skulptūra. Tai ply tų siena, į kurią Baltijos šalių
ats tovai įmūrijo savo valstybių vėliavų spalvų ply-
tas.

Įmūrijusi Lietuvos „plytą” į skulp  tūrą, Lietuvos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasakė: „Tokios
pilie tiš kumo pamokos nežinojo ne tik mū sų, bet ir
pasaulio istorija, todėl ši pamoka išliks nemari.”

JAV Lietuvių Bendruomenė ragina visas LB
apylinkes organizuoti akciją, kad Atstovų Rūmuose
būtų priimta rezoliucija „H.R. 302 – Expressing Su-
pport for Designation of  August 23rd as ‘Black Rib-
bon Day’ to recognize the victims of  Soviet Commu -
nist and Nazi regimes.”

Parengė Angelė Karnienė

,,Lietuvių žinios”, Nr. 444

Dr.  Pranas Budininkas ir Dana Mažeikienė registruoja ir sugrąžina į lentynas knygas.

St. Petersburg Lietuvių klube veikla nenutrūksta ir vasarą.

Klubo biblioteka su tūkstančiais knygų.                                     Mečio Šilkaičio nuotraukos

Klubo direktorė Laimutė Alvarado registruoja svečius sekmadieniniams pietums.
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Penkeri metai „Klasikai” – nedaug, bet rimta

ANTANAS SEIBUTIS

Šiemetinės Biržų miesto šventės metu vis su-
kosi informacinėje erdvėje keletas datų – 80
metų S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per At-

lantą, 45-eri metai Biržų aeroklubui ir 5-eri metukai
senovinės technikos klubui „Klasika”. Kaip sakė klubo
direktorius Egidijus Einoris, surengęs pirmą seno-
sios technikos „išvažiavimą” 2008 metų rugpjūčio
16-ąją, dabar buvo nutarta paminėti ir klubo 5-erių
metukų jubiliejų.

Į šventę rugpjūčio 3-iąją dieną, šeštadienį, buvo
pakviesti senovinės technikos mylėtojai ir turėtojai
iš visos Lietuvos ir ypač nemažai atvyko kaimynų
,,braliukų” latvių. Užsiregistravę degalinėje prie
įvažiavimo į Biržus kelyje Pasvalys – Biržai, saugiai
palikę savo techniką, automėgėjai, jų šeimų nariai
ir draugai, pasiskirstę į tris grupes, susipažino su
biržietiško alaus subtilybėmis Biržų krašto muzie-
juje „Sėla”, alaus daryklose „Biržų alus” bei „Rin-
kuškiai”.

Po to visi susirinko į vieną vietą, prie Biržų pi-
lies rūmų, kur šių eilučių autorius trumpai supa-
žindino su Biržų miesto ir pilies istorija, kuni-
gaikščių Radvilų ir grafų Tiškevičių šeimų vaid-
meniu joje, Biržais ir biržiečiais.

Po linksmosios ir rimtosios susitikimo dalių,
„Klasikos” klubo nariai su svečiais surengė seno-
sios technikos paradą miesto gatvėmis ir apsistojo
porai valandų Biržų aeroklubo teritorijoje, kur tapo
Biržų miesto šventės dalimi, kur visi susirinkę ga-
lėjo grožėtis transporto priemonėmis, šauniai at-
rodančiais vairuotojais ir jų poniomis, rūsčiais uni-
formuotais „milicininkais bei milicininkėmis” ir
„vokiečiais”, klausytis ir žavėtis klasikiečio Kle-
mento Sakalausko gramofonų, patefonų bei muzi-
kinių dėžučių kolekcijos parodėle.

Po poros valandų visa didžiulė mašinų ir mo-
tociklų kolona pasuko link Vinkšninių kaimo, kur
Alės Podėnienės kaimo turizmo sodyboje prasidėjo
neoficiali „Klasikos” 5-erių metų jubiliejuko dalis.
Kai visi pasistatė pievutėje automobilius, nuramino
kirminą ir sudrėkino gomurį alučiu, gira ar vais-
vandeniais, nuskambėjo Klaipėdos Muzikinio te-
atro solisto Mindaugo Gylio atliekamas Lietuvos
himnas, kviečiantis į iškilmingąją šventės dalį ir
apdovanojimus.

„Klasikos” direktorius Egidijus Einoris pri-
minė klubo atsiradimo aplinkybes, pirmąjį pasiro-
dymą, džiaugėsi gausiai susirinkusiais dalyviais ir
svečiais. Pasak Egidijaus, pagerbti ir paminėti kla-
sikiečių 5-erių metukų datą, susirinko iš viso 70 se-
nosios technikos vienetų – 63 automobiliai ir 7 mo-
tociklai.

Koncertui ruošiasi Lietuvių Operos Čikagoje solistė Ge -
no vaitė Bigenytė (k.) ir Lina Šatkutė (akompaniatorė).

„Klasikos” klubo nariai su svečiais prie Biržų pilies rūmų.

„Klasikos” klubo direktoriaus Egidijaus Einorio laukė nemažai organizacinių rūpesčių.
Antano Seibučio nuotraukos

Apdovanojimus gavo nemažai šventės dalyvių,
svečių, rėmėjų ir draugų. Ypatingai E. Einoris iš-
skyrė seniausią „svečią” – ,,Oldsmobile 30A”, pri-
klausantį latviui Alfreds Zamockiui. Klasikiečiai
ne tik apdovanojo svečius, bet ir patys susilaukė
daugybės sveikinimų iš Lietuvos ir Latvijos.

Po apdovanojimų prasidėjo muzikinis vakaras
ir naktis – duetus iš populiarių operų ir operečių at-
liko Lietuvių Operos Čikagoje solistė Genovaitė Bi-
genytė ir Klaipėdos Muzikinio teatro solistas Min-

daugas Gylys, akompanuojant Linai Šatkutei, seną
gerą roką atliko Kęstutis Jablonskis, dainavo Jū-
ratė Garnelienė, padangę nušvietė šventiniai sa-
liutai.

Sekmadienį, rugpjūčio 4-ąją, klasikiečių ir jų
svečių dar laukė „Labas rytas” su maudynėmis, ry-
tinė „Klasikos” sriuba, atsisveikinimai bei pažadai
vėl ir vėl susitikti, kalbėtis apie senąją techniką  ir
dar kartą techniką iki pat išnaktų ir paryčių.
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Palangos gintaro muziejui – 50

Lietuvos dailės muziejus padalinys – Palangos
gintaro muziejus – jubiliejinius metus pasi-
tinka atnaujinta gintaro ekspozicija, atkurtais

istoriniais rūmų interjerais ir įrengtomis naujojo
įėjimo į muziejų erdvėmis. Visapusišką istorinio pa-
stato atnaujinimą šiuo metu vykdantis muziejus 50
metų sukakčiai surengė ir įspūdingą paroda. Joje
apibendrinama kryptinga muziejaus penkių de-
šimtmečių veikla, atskleidžiama savito muziejaus
sėkmės istorija. 

Palangos gintaro muziejus buvo įkurtas 1963 m.
rugpjūčio 3 d. grafų Tiškevičių rūmuose, pastaty-
tuose 1897 m. gražiausioje Palangos vietoje – parke,
netoli legendinio Birutės kalno ir Baltijos jūros.
Muziejaus įkūrimui vadovavo ir kaupti eksponatus
pradėjo buvęs Lietuvos dailės muziejaus direkto-
rius Pranas Gudynas, o pirmąją ekspoziciją sukūrė
ir iki šiol ekspozicinius bei tiriamuosius darbus
tęsia ilgametis muziejaus vadovas Romualdas Bud-
rys. Pasak direktoriaus, „1963 m. rūmų pirmojo
aukšto dviejose salėse atidarius pirmąją ekspozi-
ciją, sulaukta didžiulio visuomenės susidomėjimo
– per pirmąjį mėnesį ekspoziciją aplankė per 25,000
žiūrovų! Todėl stengtasi kaupti muziejaus rinkinį,
plėtoti ekspoziciją ir kuo plačiau skleisti žinią apie
lietuvių gintaro kultūrą”. Per pusę amžiaus Palan-
gos gintaro muziejus tapo vienas iš labiausiai lan-
komų muziejų Lietuvoje – jį aplankė per 8,83 mln.
Lietuvos gyventojų ir užsienio svečių. Tokius re-
zultatus lėmė tikslingas savito muziejaus, kaip gin-
taro kaupimo, tyrinėjimo ir populiarinimo centro,
formavimas, gintaro grožį atveriančio muziejaus
kultūrinis svetingumas. 

Muziejaus rinkiniuose sukaupta per 30,000 eks-
ponatų, tarp jų – apie 15,000 inkliuzų kolekcija, kuri
yra viena didžiausių ir moksliniu požiūriu vertin-
giausių pasaulyje. Gintaro inkliuzai – tai įvairios
augalų ir gyvūnų liekanos. Išsiskiriant gintarme-
džių sakams, jie įklimpo ir vėliau sakams virstant
gintaru, užsikonservavo likdami nepakitę savo iš-
vaizda iki šių dienų. Inkliuzai – tai vertinga moks-
linė medžiaga daugelio dabartinių augalų ir gy-
vūnų protėvių kaitos tyrinėjimams. Vitrinose su
didinamaisiais stiklais galima pamatyti vabzdžius,
voragyvius, vabalus, tarakonus, o kolekcijos pažiba
– driežas. Į sakus pateko ir augalijos pavyzdžių:

Palangos gintaro muziejus iš paukščio skrydžio. 
Antano Varankos nuotr.

Gintaro inkliuzai. Tomo  Kapočiaus nuotr.

žiedų, žiedadulkių, lapų. Čia saugomas ir pats di-
džiausias gintaro gabalas – vadinamasis „Saulės
akmuo”, sveriantis 3,5 kilogramo. Lankytojai taip
pat supažindinami su gintaro panaudojimu, įvairių
amžių dirbiniais. Čia galima apžiūrėti XIX a. pa-
baigos gintaro apdirbimo stakles, Nepriklausomos
Lietuvos gintaro produkciją iš Palangos.   

Lietuvos istorijai yra ypač reikšmingas ar-
cheologinio gintaro rinkinys, kurio seniausieji, ak-
mens amžiaus, radiniai byloja apie mūsų sentėvių
kultūrą ir glaudžias sąsajas su gintaru. Lietuvos
dailės muziejus jau 50 metų ne tik renka, saugo,
eksponuoja, bet ir atlieka mokslinius gintaro tyri-
mus. Nuo 1964 m. vykdytos žvalgomosios ekspedi-
cijos po Kretingos, Šilutės bei Šilalės rajonuose iš-
artus ir pažeistus senųjų kapinynų plotus, rengtos
mokslinės konferencijos, o muziejaus Prano Gu-
dyno muziejinių vertybių restauravimo centre gin-
taras konservuojamas ir restauruojamas. Istorinę
vertę turi Šventosios gyvenvietėje rasti neolito lai-
kotarpio gintaro kabučiai, o archeologė dr. Rimutė
Rimantienė 1966–1972 m. nusausintoje Pajūrio pel-
kėje aptiko 42 akmens amžiaus laikotarpio pa-
minklus.

Tačiau muziejui rūpi ne tik praeities paveldas,
daug dėmesio skiriama ir dabarties gintaro
meistrų, tęsiančių per daugelį amžių susiformavu-
sias gintaro apdirbimo tradicijas, kūrybai. Nuo 1971
m. Gintaro muziejuje rengiamos Lietuvos meni-
ninkų gintaro dirbinių parodos, kurių vertingiau-
siais darbais papildomi muziejaus fondai. Nuo pir-
mojo veiklos dešimtmečio Palangos gintaro muzie-
jaus rinkinys rodomas užsienio šalyse: Prancūzi-
joje, Vokietijoje, Austrijoje, Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kt. Viena reikšmingiausių lietuvių gin-
taro pristatymo tarptautinių arenų yra pasaulinės
parodos. 2012 m. Pietų Korėjoje surengtoje pasauli-
nėje parodoje Lietuvos paviljonas įvertintas sidabro
medaliu už kūrybišką parodos temos įgyvendinimą
– eksponuota Palangos gintaro muziejaus inkliuzų
ir gintaro dirbinių kolekcija. 

Dar viena reikšminga istori-
niuose rūmuose įsikūrusio muzie-
jaus veiklos sritis – Palangos kul-
tūros istorijos atodangos. Čia buvo
pirmą kartą pristatyta didžiausia
Lietuvoje Henriko Grinevičiaus
sukaupta senosios Palangos fotog-
rafijų ir atvirukų kolekcija. Su-
rinkta ir atskleista grafų Tiškevi-
čių gyvenimo Palangoje istorija.
Slaptajame Prūsijos valstybės kul-
tūros paveldo archyve Berlyne ap-
tiktas ir visuomenei parodytas vo-
kiečių architekto Franz Heinrich
Schwechten rūmų statybos projek-
tas, pagal kurį pavyko atkurti
rūmų architektūrinį vaizdą ir jo

raidą. Išsamia paroda užpernai buvo pažymėtas Pa-
langos parko kūrėjo, pasaulinio garso prancūzų
kraštovaizdžio architekto Édouard François André
mirties šimtmetis, o pernai lietuvių literatūros kla-
siko Jono Mačiulio-Maironio 150 gimimo metinėms
skirtoje parodoje ir kultūros vakare apmąstytas
poeto santykis su jo pamėgtąja senąja Palanga ir
Baltijos jūra. 

Visiems Palangos poilsiautojams yra gerai ži-
nomi ir mėgstami Gintaro muziejaus erdvėse ren-
giami muzikos ir kultūros vakarai. Ypač gausiai
lankomi yra Lietuvos nacionalinės filharmonijos
kamerinio orkestro koncertai „Nakties serenados”
– nuo   1971  m.  kasmet  vasaros  vakarais pietinė-
je rūmų terasoje skamba klasikinės muzikos kūri-
niai.

Jubiliejaus metus Palangos gintaro muziejus
užbaigs 2014 m. pavasarį, galutinai įgyvendinęs pro-
jektą „Palangos gintaro muziejaus reprezentacinių
rūmų atnaujinimas ir pritaikymas šiuolaikiniams
kultūrinio turizmo poreikiams”. Europos Sąjungos
ir Lietuvos valstybės lėšomis bus ne tik visiškai at-
naujintas pastatas, bet ir sukurtas šiuolaikinis lan-
kytojų aptarnavimas, atidarytas Baltijos jūros šalių
kultūrinių susitikimų centras. Tad po atnaujinimo
antrąjį penkiasdešimtmetį muziejus pradės kaip
šiuolaikinė daugialypė kultūros ir meno įstaiga.

Lietuvos dailės muziejus rugpjūčio 3 d., šešta-
dienį, pakvietė į Palangos gintaro muziejaus 50
metų jubiliejaus renginius: simbolinį žibinto prie
naujojo Gintaro muziejaus įėjimo įžiebimą, susiti-
kimą su Gintaro muziejaus kūrėjais ir puoselėtojais
rūmų Didžiajame salone, parodos „Palangos gin-
taro muziejui – 50” atidarymą rūmų koplyčioje. Da-
lyvavo parodos autoriai: Lietuvos dailės muziejaus
direktorius Romualdas Budrys ir fotografijos isto-
rikė dr. Margarita Matulytė.

Parengė Gediminas Mikelaitis

2011 m. atnaujinta muziejaus ekspozicija. Danutės Mukienės nuotr.
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LIETUVA IR PASAULIS

Planuojama atstatyti Šventosios uostą

Šveicarija nori pakeisti savo himną

Irano prezidentas paragino sunaikinti Izraelį

Uždarytos ambasados islamo šalyse

Kaunas (Tiesos.lt) – Kauno apy -
linkės teismo teisėjas Aurelijus Rauc-
kis nutraukė prokuratūros ir policijos
iškeltą bylą Evelinai Paltanavičiūtei-
Matjošaitienei, prieš kurią per Gar-
liavos šturmą 2012 m. gegužės 17-ąją
neteisėtai smurtavo policija. Veidus
po juodomis kaukėmis slėpę neži-
nomo padalinio smogikai su klūpan-
čia ir besi meldžiančia moterimi elgėsi
itin žiauriai, skausmingu ir sveikatai
pavojingu būdu išvilkdami iš kiemo.
Norėdama palaužti ir pasityčioti, po-
licija buvo pradėjusi baudžiamąją
bylą už neva pasipriešinimą pareigū-
nams, bet neradę įrodymų buvo ap-
kaltinę nevykdžius pareigūnų reika-
lavimų. Teismas nustatė, kad „nėra
objektyvių, tiesioginių, nenu gin čija -
mų įrodymų”, jog teisės pažeidimas
buvo padarytas. Teismas taip pat pri-
pažino, kad policininkai prieš ją taikė

jėgą be būtino pagrindo, nesilaiky-
dami Policijos įstatymo nuostatos:
jeigu žmogus nesipriešina, policijos
pareigūnai neturi teisės prieš jį nau-
doti fizinio smurto. E. Paltanavičiūtė-
Matjošaitienė taip sakė apie teismo
sprendimą: „Keturiolika mėnesių vi-
siems sa kiau, kad nepadariau jokios
veikos, už kurią mane būtų galima
teis ti ar bausti. Esu dėkinga teisėjui
Aure lijui Rauckiui, kuris išdrįso pa-
rodyti, jog teisingumas ir teisė gali
būti tapačios, jos yra viena šalia ki-
tos.” Šis Kauno teismo nutartimi pri-
stabdytas keturiolika mėnesių trukęs
policininkų smurto aukos teisminis
persekiojimas, virtęs politine byla,
yra ne vienintelis policijos persekio-
jamų žmonių laimėjimas: tas pats tei-
sėjas yra sustabdęs vaikų ir jų šeimų
persekiojimą už Nemuno krantinėje
rašytą žodį „Tie-SOS!”.

Lietuvos policija pralaimėjo politinę bylą 

Tremtiniai prašo stiprinti patriotinį ugdymą ir
valstybės gynybą

Teheranas (ELTA) – Išrinktasis
Irano prezidentas Hassan Rouhani pa-
ragino sunaikinti Izraelį. Rug pjūčio 2
d. kalbėdamas masiniame mitinge Te-
herane, skirtame kai kuriose musul-
monų šalyse pažymimai Palestinos
dienai, jis pavadino žydų valstybę „pū-
lingu augliu islamo pasaulio kūne, ku-
ris turi būti pašalintas”. H. Rouhani
pradėjo eiti prezidento pareigas rugp-
jūčio 3-iąją, kai Irano religinis vado-
vas ajatola Ali Khamenei patvirtino
rinkimų rezultatus. Kitą dieną Irano
sostinėje įvyko iškilminga naujojo
vykdomosios valdžios vadovo inaugu-
racija. Į iškilmes pirmą kartą po 1979
m. islamo revoliucijos pakviesta sve-
čių iš užsienio. Pirmuoju H. Rouhani
išbandymu taps pastangos įtikinti
parlamentą pritarti jo kandidatams į
ministrų kabinetą. H. Rouhani teks
atremti didžiulius iššūkius, įskaitant
kovą su infliaciją, kuri siekia 42 proc.,
taip pat kovoti su dideliu nedarbu ir
mėginti panaikinti politinį susiprie-
šinimą tarp konservatorių, nuosai-
kiųjų ir reformų šalininkų. Perėmęs
prezidento postą H. Rouhani pažadėjo

stengtis, kad būtų atšauktos tarptau-
tinės sankcijos, taikomos Teheranui
dėl jo ginčijamų branduolinių siekių.
Iš penktadienį pasakytos H. Rouhani
kalbos galima daryti išvadą, kad jo
politika Izraelio atžvilgiu niekuo ne-
siskirs nuo tos, kurią vykdė visi anks-
tesni Irano prezidentai. 

Vilnius (Alkas.lt) – Rugpjūčio 7
d. – rugsėjo 20 d. Lietuvos mokslų aka-
demijos Vrublevskių bibliotekoje
veiks paroda „Švietimo istorikei ir re-
formos iniciatorei Meilei Lukšienei –
100”. Tai vienas iš renginių, skirtų
UNESCO 2013 m. minimai sukakčiai –
Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo
meti nėms. Parodoje panaudoti doku-
mentai iš Vrublevskių bibliotekos,
Vilniaus universiteto, M. Lukšienės
šeimos ir asmeninio Elenos Tervidy-
tės archyvų. Bus rodomi dokumentai,
pristatantys M. Lukšienės (1913–2009)
gyvenimą ir įvairiapusę veiklą. Ši gar -
si moteris kilusi iš visuomenei ir kul-
tūrai nusipelniusios Janulaičių šei-
mos. Matjošaičių namai išsiskyrė dar -
bo ir kūrybos kultu, juose didžiausias

dėmesys buvo skiriamas visuomenės
reikalams. Tai ir išugdė pilietiškai
brandžią, laisvą asmenybę, suformavo
jos nuostatas pertvarkant atkurtos
Lietuvos valstybės švietimą: pabrėžti
demokratinę ugdymo mintį, sąsajas
su Vakarų Europos ugdymo teorijo-
mis. 

Paroda apie švietimo istorikę M. Lukšienę

Paviešinti diplomatų pokalbiai – provokacija

Vilnius (BNS) – Internete pa -
viešinti galbūt Lietuvos diplomatų po-
kalbių įrašai – provokacija, nukreipta
prieš Lietuvą ir jos pirmininkavimą
ES Tarybai, teigia prezidentė Dalia
Grybauskaitė. Jos manymu, tai kartu
yra ir gera pamoka bei paskata labiau
pasitempti Lietuvos diplomatinei tar-
nybai. Lietuvos ambasadorius Azer -
bai  džane Artūras Žurauskas parašė
prašymą atšaukti jį iš pareigų. Dėl
URM atliekamo tyrimo į Lietuvą iš-
kviestas ir ambasadorius Veng rijoje

Renatas Juška. Liepos 8 d. svetainėje
youtube.com paviešinti trijų pokalbių
telefonu įrašai, kuriuose kalbasi Lie-
tuvos diplomatai: R. Juška, A. Žu kas
ir kiti ministerijos pareigūnai. Jie ne-
oficialiai aptaria  Azerbaidžano ir Ar-
mėnijos santykius, azerbaidžaniečių
ir armėnų diplomatų suaktyvėjimą
Lietuvos įstaigoje sprendžiant su jais
susijusius klausimus, draugystės su
Kalnų Karabachu grupės įkūrimą Sei -
me. 

Ariogala (Bernardinai.lt) – Ra -
seinių rajone Ariogaloje vykusiame
tradiciniame Lietuvos tremtinių, po-
litinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių
sąskrydyje priimta rezoliucija dėl pa-
triotinio ugdymo, parengimo šalies
gynybai ir gynybinių pajėgumų stip-
rinimo. Joje pažymima, kad reikia iš
esmės sustiprinti jaunimo tautinį pa-
triotinį ugdymą bendrojo lavinimo
mokyklose, o ugdymo programos pa-
grindu turėtų tapti laisvės kovų isto-
rijos dėstymas. Taip pat siūloma dau-
giau lėšų skirti modernios karo tech-
nikos įsigijimui, kitų metų biudžete
didinti Krašto apsaugos ministerijai
skiriamą bendrojo vidaus produkto
dalį. Rugpjūčio 3 d. sąskrydis tradi-

ciškai prasidėjo jos dalyvių – buvusių
Lietuvos tremtinių ir politinių kali -
nių, rezistentų, Lietuvos kariuo -
menės, Seimo atstovų, Latvijos ir Es-
tijos delegatų, Lietuvos šaulių sąjun-
gos, „Misija Sibiras” dalyvių, skautų,
įvairių visuomeninių organizacijų at-
stovų ir kitų svečių – eisena nuo Ario-
galos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios
Dubysos slėnio link. Eiseną lydėjo
Garbės sargybos kuopos kariai ir Ka-
rinių oro pajėgų orkestras. Sąskrydžio
dalyviai tylos minute pagerbė režimo
aukas, žuvusius už Lietuvos laisvę,
negrįžusius iš tremties, prie Kanki-
nių memorialo Ariogalos kapinėse
Lietuvos kariuo menės Garbės sargy-
bos kuopos kariai padėjo gėlių. 

Washington, DC (BNS) – In -
terpolas rugpjūčio 3 d. išleido pasau-
linį saugumo perspėjimą po pabėgimų
iš kalėjimų, siejamų su „al Qaeda”, o
Vakarų valstybės paskelbė laikiną
tam tikrų ambasadų uždarymą dėl te-
rorizmo grėsmės. Washington nurodė
rugpjūčio 4 d. uždaryti jo ambasadas
islamo pasaulyje, o Vokietija, Didžioji
Britanija ir Prancūzija mažiausiai
dviem dienoms turi uždaryti savo mi-
sijas Jemene. Kanada paskelbė, kad
sekmadienį nedirbs jos ambasada
Bangladešo sostinėje Dakoje. Pa-
skelbdamas savo perspėjimą Interpo-
las nurodė įtariantis, jog „al Qaeda”
yra susijęs su pastarojo meto pabėgi-
mais iš kalėjimų devyniose valsty-

bėse, tarp jų – Irake, Libijoje ir Pakis-
tane. Pasaulinė policijos agentūra nu-
rodė, kad vien per pastarąjį mėnesį
pabėgo šimtai teroristų ir kitų nusi-
kaltėlių. Interpolas taip pat paprašė
190 savo narių nedelsiant perduoti bet
kokią žvalgybinę informaciją, kuri ga-
lėtų padėti užkirsti kelią kitos nelai-
mėms. Interpolo perspėjimas pasirodė
kitą dieną po to, kai Washington pa-
skelbė pasaulinį perspėjimą dėl kelio-
nių, nurodydamas „al Qaeda” planus
rugpjūtį smogti JAV interesams Arti -
muosiuose Rytuose ar Šiaurės Afri-
koje. Perspėjimas buvo paskelbtas
JAV pareigūnams pastarąją savaitę
perėmus elektroninį susi rašinėjimą
tarp „al Qaeda” aukšto rango agentų.

Bernas (ELTA) – Šveicarija nori
1841-aisiais sukurtą savo nacionalinį
himną pakeisti energingesne daina.
Himno tekstas turėtų būti šiuolai -
kiškesnis, o muzika – patrauklesnė,
pa reiškė Šveicarijos organizacija
SGG, kuri rūpinasi nacionalinėmis
vertybėmis ir interesais. SGG pla -
nuoja naujo himno konkursą. Norin-
tieji jame dalyvauti savo pasiūlymus
turės pateikti pirmąjį 2014 m. pus-
metį. Antrąjį pusmetį 20 narių žiuri
vertins idėjas ir skelbs nugalėtoją. Ga-

lutinį sprendimą 2015-aisiais priims
vyriausybė. 

Viena konkurso sąlygų yra ta, kad
ligšiolinio himno muzika turėtų būti
atpažįstama naujojoje versijoje. Be to,
himnas turi atspindėti 1999 metų
konstitucijos preambulės dvasią. Da-
bartinį nacionalinį himną, vadina-
mąją Šveicarijos psalmę, 1841 m. su-
kūrė Alberich Zwyssig. Vokiško
teksto autorius – Leonard Winter. Šis
himnas pirmiausiai apdainuoja Švei -
carijos gamtos grožį. 

Palanga (BNS) – Aptartos Šven-
tosios uosto atstatymo galimybės – Pa-
langos miesto valdžiai pristatyta
uosto atstatymo samprata, aptartas fi-
nansavimas. Palangos atstovams pri-
statytos idėjos, kaip galėtų atrodyti
Šventosios uostas. Palangos savival-
dybė praneša, kad šalia uosto būtų pa-
sirūpinta žmonių traukos centrais:
siūloma krantinėje įrengti pėsčiųjų
alėją, o uoste galbūt įrengti įdomes-
nės architektūros verslo objektų, to-
kių kaip viešbutis ar bu ria vimo mo-
kykla. Pietinį uosto molą, iš kurio yra
likę vertikalūs poliai, siūloma palikti

pramogautojams, o šalia pastatyti
naują molą, atvirą pėstiesiems – ant jo
galėtų būti ir į jūrą nusileidžiantys
laiptai. Būtų siekiama, kad uostas ne-
liktų atsietas nuo kurorto, o plėtotųsi
drauge, pėsčiųjų ir poilsio zonomis su-
jungiant jį su pagrindine miesto
gatve. Uosto įrengimas galėtų kai-
nuoti apie 200 mln. litų. 140 mln. litų
tikimasi gauti iš Europos Sąjungos
(ES) struktūrinių fondų: šis projektas
yra įtrauktas į Susisiekimo ministe-
rijai pateiktą 2014–2020 m. numatomų
įgyvendinti projektų sąrašą.  

Iranas paragino sunaikinti Izraelį.
ELTA nuotr.
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Sekmadienį Telšiuose vyko pagrindi-
nės Žemaičių krikšto 600 metų jubilie-
jaus iškilmės. Mišias šia proga aukojo
popiežiaus Pranciškaus ypatingasis
pasiuntinys, Budapešto ir Estergomo
arkivyskupas kard. Peteris Erdo, kon-
celebravo Telšių vyskupas Jonas Bo-
ruta ir kiti Lietuvos vyskupai, taip pat
apaštališkasis nuncijus arkiv. Luigi
Bonazzi. Mišių pradžioje buvo per-
skaitytas popiežiaus Pranciškaus laiš-
kas.

Garbingajam broliui Kristuje 
Telšių vyskupui Jonui Borutai, SJ

Garbingasis broli, kreipiuosi į
Tave ir į Telšių vyskupiją, o taip pat į
visus Lietuvos vyskupus, kunigus,
vienuoles ir vienuolius bei pasaulie-
čius tikinčiuosius su nuoširdžiu svei-
kinimu Žemaitijos krikšto 600 metų
jubiliejaus proga. Man buvo pranešta,
kad neseniai gausus tikinčiųjų būrys,
vedamas Žemaitijos krašto vyskupų
ir kunigų, atvyko į Romą, prie šven-
tųjų apaštalų Petro ir Pauliaus kapų
trokšdami padėkoti Viešpačiui už
įstabiąją tikėjimo dovaną bei gilios
vienybės su Romos Vyskupu ženklan.

1413 m. pirmieji jūsų protėviai
priėmė krikščioniškąjį tikėjimą iš mi-
sionierių, kuriuos jūsų valdovai buvo
pakvietę iš tolimų ir artimų šalių.
Evangelijos žodis pagaliau pasiekė ir
šią Lietuvos dalį, tokiu būdu tarsi bai-
giamuoju akcentu vainikuodamas
Kristaus žinios skleidimą Europos
kontinente. Šia nuostabia proga vyks-
tant jubiliejinėms iškilmėms Telšių
vyskupijoje, jos šiandienėje katedroje
bei istorinėje Varnių katedroje, lygiai
kaip ir Žemaičių Kalvarijos švento-
vėje, dalyvaujant mano ypatingajam
pasiuntiniui kardinolui Peteriui
Erdo, trokštu išreikšti savo kaip Ro-
mos Vyskupo ir apaštalo Petro Įpėdi-
nio meilę ir artumą. Dvasia vienijusi
su jumis, būdamas tikras, kad ši
džiaugsminga sukaktis pagyvins
Viešpaties malonę, suteiks naujų do-
vanų jūsų krikščioniškajam gyveni-
mui. 

Per prabėgusius šimtmečius
krikš čionybė giliai palietė jūsų isto-
riją ir kultūrą. Netrūko ir išbandymų
laikotarpių, vedusių iki pat kanki-
nystės, kuri dar labiau sustiprino są-
sajas su Kristumi ir įdėjo savo įnašą į
visos Bažnyčios lobyną. Tikėjimo do-
vana yra visuomet nauja, gyva ir
veiksminga. Ji niekuomet netampa
praeities dalyku, bet atvirkščiai – tei-
kia gyvybę šiandienai, nes būtent
šiandien Kristus mus toliau kviečia
su juo sutikti ir sekti juo tuo keliu, ku-
ris perkečia visą mūsų egzistenciją.

Ypatingai mąstau apie jaunimą,
kuris pasitinka gyvenimo iššūkius to-
kiais laikais kai nelabai aiškus atei-
ties horizontas. Tegul kiekviena
jauna siela glaudžiasi prie Evangeli-
jos, o jos skaityme, įsiklausyme į ją,
apmąstyme, giluminiame suvokime
teranda tą šviesą, kuri išryškina gy-
venimo kelio gaires ir suteikia nepa-
laužiamą viltį. Juk Šventojo Rašto žo-
džiai yra tarsi neišsenkantis lobis, ne-
išsibaigianti versmė, iš kurios galime
semtis džiaugsmo ir prasmės mūsų
gyvenimui. Jėzaus sekimas neatima
nieko iš mūsų, o atvirkščiai – mus

praturtina jo bičiulyste, užlieja mūsų
gyvenimą jo gailestingumu ir artumo
švelnumu bei praverčia anksčiau net
nesuvoktus, stulbinančiai naujus ta-
kus. Būtent čia, brangus jaunime, yra
jūsų raktas į iš tiesų laime nušviestą
gyvenimą: leisti Kristui būti visa ko
centre, leistis būti jo užkariaujamais.
Auginkite asmeninį ryšį su juo kas-
dienine malda, sakramentais, ypa-
tingai Eucharistija ir Susitaikinimo
sakramentu bei rūpestingai žvelg-
dami į brolių ir sesių bei visos ben-
druomenės reikmes. Jėzus jūsų nie-
kuomet neapvils. Gautąjį tikėjimą vi-
suomet gyvenkite jaunatviška ir
džiaugsminga širdimi.

Tuo pat metu trokštu paraginti
tėvus, ugdytojus ir visus suaugusius
tikinčiuosius tvirtai išlaikyti ir savo
gyvenimu liudyti tą tikėjimo dovaną,
kurią tikėjimo tėvai ištvermingai ir
ištikimai saugojo.

Kaip sakydavo Pranciškus Asy-
žietis, Evangelija yra skelbiama taip
pat ir žodžiais, tačiau dar pirmiau
eina asmeninis gyvenimas. Būti Kris-
taus mokiniais nereiškia pasišalinti
iš savo gyvenimo aplinkos ir tikrovės,
bet reiškia į viską žvelgti naujomis
akimis, suvokiant, kad Dievas yra ša-
lia mūsų ir mus veda ir kad mūsų ke-
lias turi labai aiškų ir šviesų, vilties
pripildytą tikslą – amžinąjį gyve-
nimą.

Vienuolėms ir vienuoliams, ku-
nigams, seminaristams ir vienuolynų
novicijams šis Žemaitijos krikšto 600
metų jubiliejus tegul tampa puikia
proga atnaujinti savąjį „taip”, kurį
sakote Viešpačiui ir save jam dar pil-
niau dovanoti. Prieš jus esantys pa-
storaciniai iššūkiai yra platūs ir su-
dėtingi, tačiau tuo pat metu jūsų šir-
dyse labai aiškiai tespindi tikrumas,
kad niekuomet nesate vieni. Mūsų
niekuomet neapleis Viešpaties mei-
lės galia, nes būtent Jis veda savo Baž-
nyčią. Visuomet būkite šalia savo
žmonių. Viešpats jus pašaukė tam,
kad jam ypatingu būdu save dovano-
dami paliudytumėte broliams ir sese -
rims krikščioniško gyvenimo grožį ir
vestumėte juos į susitikimą su Kris-
tumi. Vieni kitus drąsinkite ir stip -
rin kite, puoselėdami broliškumą ir
bendrystę, nes tai be galo pagausina
ir jūsų pastoracinės veiklos vaisius.

Eucharistinis kongresas, kuriam
paskyrėte pagrindinius šio svarbaus
jubiliejaus momentus, mums visiems
primena kas yra ir turi būti Bažny-
čios ir kiekvieno krikščionio gyve-
nimo centras. Eucharistijoje, kurią
švenčiame ir adoruojame, Viešpats
tęsia savo buvimą su mumis tokiu ar-
timu būdu, kad tampa net mūsų val-
giu. Jis ir toliau mums teikia išga-
nymo dovaną kuomet sudabartina
savo meilės auką ant kryžiaus. Jis ir
toliau mus moko, kad būtent gailes-
tingumas ir broliška meilė kiekvie-
nam artimui ir yra tas kelias, kuris
perkečia mus pačius, o taip pat ir pa-
saulį, kuriame gyvename.

Meldžiu Švenčiausiosios Merge-
lės Marijos ir visų šventųjų užtarimo
Žemaitijai ir visai Lietuvai ir iš šir-
dies siunčiu jums visiems Apaštališ-
kąjį palaiminimą.

Bernardinai.lt

Popiežius pasveikino krikšto
jubiliejų švenčiančią Žemaitiją 

Antroji rugpjūčio savaitė
Rugpjūčio 5 d.

– 1753 m. valstiečių šeimoje Migonyse,
Ukmergės apskr., gimė Laurynas Gucevi-
čius – architektas, brandžiojo klasicizmo at-
stovas Lietuvoje. Mokėsi Panevėžio pijorų
mokykloje. Iš pradžių studijavo seminarijoje,
paskui architektūrą Vilniuje, Paryžiuje, Ro-
moje. Buvo VU architektūros profesorius. Su-
projektavo: Vilniaus rotušę, Vilniaus katedrą,
Verkių ansamblio centrinius rūmus, Čiobiš-
kio dvaro rūmus, Sudervės bažnyčią ir kitus
pastatus. Už architektūros nuopelnus Sei-
mas jam suteikė bajoro titulą, o vyskupas I.
Masalskis iš vyskupijos valdų paskyrė jam iki
gyvos galvos dalį Šešuolių seniūnijos žemių.
Dalyvavo 1794 m. sukilime, organizavo Vil-
niaus civilinę gvardiją ir jai vadovavo. (Mirė
1798 m., palaidotas kapinėse prie Šv. Ste-
pono bažnyčios Vilniuje). 

– 1985 m. mirė Juozas Žilevičius – var-
gonininkas, kompozitorius, pedagogas,
choro dirigentas, muzikologas, kultūros vei-
kėjas (gimė 1891 m.).

Rugpjūčio 6 d.
– 1914 m. gimė Romanas Marijošius –

dainininkas (baritonas) (mirė 1980 m.). 

– 1660 m. mirė Diego de Silva y Veláz-
quez – ispanų tapytojas, ispanų renesanso
dailininkas. Jis gimė Sivilijoje 1599 m., nedi-
delėje kilmingų portugalų šeimoje. Mokėsi
tapybos Sevilijoje pas Francisco Pacheco, ku-
rio dukterį vėliau vedė. 1623 m. išvažiavo į
Madridą, kur buvo paskirtas rūmų tapytoju.
Tai buvo didžiulė sėkmė, nes Velázquez gavo
teisę tapyti paties karaliaus Pilypo IV portre-
tus. 1627 m. nutapytas „Maurų išvarymas”, žy-
miausias šito periodo darbas. 1629–1631 m.
tapytojas keliauja po Italiją. 1634 m. jis pa-
skirtas karališkuoju garderobmeisteriu, o 1643
m. – kamerdineriu. Nutapęs popiežiaus Ino -
cen to X portretą, tapytojas buvo visuotinai
pri pažintas ir išrinktas Romos akademijos na-
riu. Kūriniams būdingi šviesos ir tamsos kont-
rastai, psichologinis skvarbumas ir gelmė.
(Gimė 1599 m.). 

Rugpjūčio 7 d.
– 1858 m. gimė Martynas Jankus –

Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas,
publicistas, spaustuvininkas, vienas „Aušros”
leidėjų (mirė 1946 m.).

Rugpjūčio 8 d.
 – 1655 m. Rusijos kariuomenė oku-

pavo Vilnių, kuriame kilo 17 parų trukęs
gaisras.

– 1960 m. mirė Pranas Mantvydas –
filosofas, vertėjas (gimė 1894 m.).

Rugpjūčio 9 d.
– 1906 m. gimė Jurgis Jankus – rašy-

tojas (mirė 2002 m.).
– 1942 m. mirė Edith Stein – šventoji,

žydų kilmės filosofė, vienuolė karmelitė
(gimė 1891 m.).

– 1945 m. JAV numetė atominę bombą
ant Japonijos miesto Nagasakio. Nuo karščio
(per 5000 °C) ir smūgio bangos žuvo 40,000
žmonių, dar 140,000 buvo sužeisti, nudegė
ar gavo didžiulę apšvitą. 12 km² plote buvo
visiškai sugriauti visi pastatai.

– 1966 m. mirė Antanas Žmuidzinavi-
čius – dailininkas, kolekcionierius, visuome-
nės veikėjas (gimė 1876 m.).

Rugpjūčio 10 d.
– 1874 m. gimė Antanas Smetona –

Lietuvos Respublikos politikas, prezidentas
(mirė 1944 m.). 

– 1921 m. Juodbūdyje, Marijampolės
apskr., gimė Juozas Lukša-Daumantas –

kovotojas už Lietuvos laisvę. 1940 m. baigė
Kauno „Aušros” gimnaziją, Kauno universi-
tete studijavo architektūrą. Priklausė atei -
tininkų organizacijai, per pirmąją sovietų
okupaciją – Lietuvos aktyvistų frontui. 1941
m. buvo kalinamas. Dalyvavo pogrindinėje
veikloje prieš vokiečius ir prieš sovietus, pri-
klausė pogrindžio Lietuvos išlaisvinimo ta-
rybai. Prasidėjus Lietuvos partizanų sąjūdžio
areštams, 1946 m. išėjo partizanauti, buvo
paskirtas Tauro apygardos Geležinio Vilko
rinktinės spaudos skyriaus viršininku, rezis-
tencinių laikraščio „Laisvės žvalgas” ir „Kovos
keliu” organizatorius ir redaktorius. Dalyvavo
Vyriausiosios partizanų vadovybės kūrime.
Nuo 1947 m. vadovavo Kauno apylinkėse
veikusiai partizanų Tauro apygardos Birutės
rinktinei. 1949 m. gavo specialius įgalioji-
mus atstovauti įkurtam Lietuvos laisvės ko-
vos sąjūdžiui užsienyje. 1950 m. grįžo į Lie-
tuvą, paskirtas Ginkluotųjų pajėgų štabo
žvalgybos skyriaus viršininku. Parašė kn. „Par-
tizanai už geležinės uždangos”. (Mirė Kauno
r. išduotas 1951 m.).

Rugpjūčio 11 d.

– 1873 m. gimė Domininkas Bukan-
tas – gydytojas, antropologas (mirė 1919
m.).

L. Gucevičiaus paminklas Vilniuje.

D. Velázquez. Popiežius Inocentas X.     

J. Lukšos-Daumanto lenta Vilniuje.
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VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAnTŲ GYDYTOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Staigmenų lavina – kelionės dienoraštis – 3

Labdaros fondo ,,Saulės smiltys” atnaujini  tuberkulioze sergančių vaikų  kambariai Kaune. Indrės  Tijūnėlienės nuotraukos

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Yra nuostabu, kad mes daug ži -
no me apie M. K. Čiurlionį, bet
mažiau apie jo jauną našlę So-

fiją Kyman taitę-Čiurlionienę. Išsila -
vinu si, ryžtinga ir drąsi moteris, ji bu -
vo mokytoja, literatė. Per ją jos dukra
Danutė susipažino su Jonu Ja blons -
kiu, Pranu Mašiotu, Vydūnu,  Juozu
Tu mu Vaiž gan tu, Vincu Mykolaičiu
Pu tinu, Baliu Sruoga, Ieva Si mo nai -
tyte, Salomėja Nėrimi. Sofija buvo
skautė, stovyklos viršininkė. Ji bu vo
rašytoja, nuo 1925 m. skaitė pas kaitas,
dirbo universitete. Gyveno Paryžiuje
ir Ženevoje. Danutė Čiur lio nytė-Zu bo -
vienė nepažino savo tė ve lio, bet supa-
žindino mus su savo nuos tabia mo-
tina.

Gimusi Rygoje 1875 m. Marija
Urb šienė ne tik parašė, bet ir iliust-
ravo savo atsiminimų knygą. Tokiu
būdu mes susipažįstame su jos tė ve liu
rašytoju ir pedagogu Pranu Mašio tu
bei patiriame jos pačios nelengvą gy-
venimo kelią. Marijos Mašiotaitės-
Urbšienės dėka pajuntame tų laikų
gyvenimą, sutinkame iškilias as me -
ny   bes. Ji padeda su prasti kaimo gy -
venimą, senų praei ties daiktų vertę:
„Seni šeimos daiktai! Jūs galite būti
nedailūs, paprasti ir pigūs, jūs bran -
gūs dėl tų rankų, kurios jus lytėjo,
mieli, kaip atsiminimas tų, kuriems
tarnavot, jūs esate praėjusių ir dingu-
sių amžinybėje laikų išlikęs gyvas ai-
das. Myliu aš jus, seni daiktai!”

Įdomu buvo sužinoti apie pažintį
su Lietuva skatinantį žaidimą „Na -
cionaliniai parkai kviečia”, kurį su -
rengė „Kelionių ir pramogų” žurna -
las. Buvo pateikiama užduotis ap -
lankyti 50 vietovių Lietuvoje, ten nu si -
fotografuoti ir nuotraukas internetu
nusiųsti redakcijai. Vilniečiai gimi-
nės Rasa ir Kęstutis Dikai su savo ke-
turiais vaikučiais dalyvavo šiame žai-
dime. Nors iš pradžių vietovės buvo
netoli Vilniaus, vėliau teko ir į atokes -
nes vietas pavažinėti, net per purvy-
nus klampoti, kad prie tam tikro ąžuo -
lo nusifotografuotų. Jie įvykdė visas
50 užduočių. Rasa sakė, kad žaidmo
dė ka susipažino su tokio mis įdomio-
mis vietomis, apie kurių buvimą nė
nenutuokė. Aplankę vi sas 50  vietoves
buvo apdovanoti įvairio mis dovano -
mis.

Praėjusiais metais mums viešint
Lietuvoje, Londone vyko Olimpinės
žai dynės. Su įtampa ir nusivylimu ste-
bėjome Lietuvos krepšinio rinkti nės
nesėkmes. Tačiau penkiolikme tės
plaukikės Rūtos Meilutytės švytin tis
veidelis iškovojus aukso medalį vi-

siems pakėlė nuotaiką. Nuo 2012 m.
Anglijoje gyvenanti – Lietuvoje nėra
tinkamų baseinų – Rūta buvo treni-
ruojama anglo Jonathan Rudd (jos tre-
neris Lietuvoje buvo Giedrius Marti-
nionis). Rūtos sėkme džiaugėsi tėtis,
du broliai ir močiutė. Rūta buvo ap-
dovanota ne tik medaliu, bet ir 400,000
litų premija. Nors spaudoje britai no-
rėję ją savintis, Rūta pasakė: „Visą
laiką būsiu lietuvė. Kiek manęs to
klausia, visą laiką tą patį atsakau.”

Tačiau per Rūtos sutiktuves ir pa-
gerbimą Vilniaus rotušėje man buvo
jos gaila ir skaudu. Ilga programa
vyko lauke, aikštėje prieš Rotušę. Su-
sirinko tūkstantinė minia. Buvo svei-
kinimai, dainos, kalbos. Per visą tą
lai ką, gal dvi valandas, su grįžusi iš
Olimpiados ir po ke lio nės nuovargio,
Rūta sto vė jo. Maža to – po jos gražių
tvirtinimų kad esanti lietuvė ir atsto-
vausianti tik Lietuvą, ją pasitiko dai-
nininkė Rū ta Ščiogolevaitė su ame -
rikietiško mis dainomis! O juk buvo
tokia pui ki proga pasidžiaugti lietu-
vybe!

Kitą aukso medalį pelnė Londone
penkiakovininkė Laura Asadauskai -
tė. Tuo labai džiaugėsi jos vyras ir
dukrytė. Vis dėlto Londono olimpiada
buvo sėkmingiausia Lietuvos is -
torijoje. Lietuvai atstovavo 62 atletai,
iškovoję 5 medalius – 2 aukso (R. Mei -
lu tytė ir L. Asadauskaitė), 1 sidabro
(ka no ji ninkas J. Šuklinas) bei 2 bron-
zos (imtynininkas A. Kazakevičius ir
boksininkas E. Petrauskas). Visi – jau -
nosios kartos atstovai.

Išėjo įsimintinas 2012 m. vasaros
žurnalo „Veidas” leidinys pavadini -
mu „Dvi Lietuvos – 22 metai tada ir
dabar”. Jame įvairūs straipsniai ly-
gina pirmosios nepriklausomybės lai -
ko tarpį su šiuo – sėkmes ir nesėkmes,
nedarbą, gyvenimo trukmę, eksportą
ir importą, Prezidentus, kariuomenę,
Kauną, Lietuvos ūkį, verslą, ban kus...
Įdomūs straipsniai: „Pirmoji Res -
publika siekė įveikti neraštingu mą,
antroji – sovietinę ideologiją”, „Tar -
pukarių patriotizmas buvo svarbus
kiekvienam, šiandien – vienam ki -
tam”.

Aplankytos šeimos dėkojo už Lie-
tuvos vaikų globos būrelio „Sau lutė”
paramą. Mokslo metams prasi de dant
vaikams visuomet reikia daug kuo ap-
sirūpinti. Norėdama jiems padėti ka-
talikiška savanorių gru pė ,,Caritas”
paskelbė akciją „Pa pil dyk vaiko kup-
rinę gerumu”. Ja ti kimasi padėti bent
pusei tūkstančio vaikų, aprūpinant
juos įvairiais mo kyk liniais reikmeni-
mis. Ši akcija tai koma ne pašalpas
gaunančioms so cia linės rizikos šei-

moms, bet toms, ku rių paja -
mos menkos, balansuoja -
mos ties socialinės paramos
riba. Lie tuvoje ant skurdo
ribos gyvena kas penktas
vaikas. Vien Vilkaviškio
vys  kupijoje tokių vaikų yra
apie 1,100.

Kardinolui A. J. Bač-
kiui vėl įtei kiau 10,060 dol.
iš „Dieviško Kryžiaus I”
fondo, įsikūrusios Lietuvių
Fondo prieglobstyje. Mece-
nato-įkūrėjo nu ro dymu,
Fon das remia vargingiau-
siai gyvenančius. Per „Sau-
lutę” į Lie tu vą iškeliavusios
aukos jau artėja prie 3 mili-
jonų dolerių. „Saulutė” pri-
simena Motinos Teresės žo-
džius: „Jei ne gali išmaitinti
šimto, pamaitink vieną”.

Kiekviena kelionė į
Lie  tuvą yra pri silietimas
prie bočių, tautos ka mie no,
įkvėpimas ateičiai!
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NIJOLĖ KAVALIAUSKAITĖ-HUNTER

Žymus įvykis, nuvilnijęs per Ame riką, buvo
1902 metų angliakasių streikas, Pennsylva-
nia valstijoje. Kaip žinome, į šią vietą buvo at-

vykę daug mūsų kraštiečių. Vieni iš jų bė go nuo
rusų caro, kiti, patikėję mela gingais amerikiečių
agentų pažadais,  lengvai prisiraškyti pinigų. Prie -
žasčių atvykėlių streikui buvo kelios. Viena iš jų:
anglies-antracito streiko komisija buvo nustačiusi,
kad suaugusiųjų darbus kasyklose dirba vai kai.
Jie buvo išnaudojami. Vaikai dir bo darbus, kurie
neatitiko jų amžiaus bei fizinių galimybių. Kai ats -
tovas iš nacionalinio vaikų darbo komiteto Lewis
Hine nuėjo į antracito kasyklas nufotografuoti
vaizdo, jis negalėjo išgauti švarios kopijos. Tarsi
užuo laida tvyrojo kasamo antracito dulkės. Vaikai
dirbdami kvėpavo dulkėmis, kurios giliai nusės-
davo į plaučius. Grįžę namo, kosėdavo juodos spal-
vos gleivėmis. Jų liauni pirštai buvo su kietėję, nu-
pjauti, sužaloti anglies, skalūnų, o monotoniškas
triukšmas bu kino, žalojo nervų sistemą. Grėsmę
kėlė mašinos, su kuriomis teko dirbti. 

Neabejotina, kad darbas šachtose buvo labai
pavojingas. Žūdavo ne tik vyrai, bet ir vaikai. Šal-
tiniai mini, kad 1901 metais antracito pramonėje
žu vo 10,318 žmonių. Mirties prie žas timi taip pat
tapdavo: dujų sprogimas, gaisrai, stogo įgriuvimas,
pože mi niai apsėmimai vandeniu. Buvo pasyvi pa-
sitraukimo iš gyvenimo for ma – lėtinė mirtis. Ją su-
keldavo plaučiuose nusėdusios antracito dul kės.
Tai buvo vadinama  angliakasių astma arba ,,plau-
čių dulkialige’’. 

Sukilėliams vadovavo John Mit chell, gimęs
1870 metais Illinois vals tijoje, airių emigrantų šei-
moje. Še še rių metų jis tapo našlaičiu, o sulau kęs de-
vynerių, pradėjo dirbti anglies kasyklose. Būda-
mas penkiolikos jis įstojo į darbininkų organiza-
ciją. 1890 metais J. Mitchell tapo naujos Jung tinės
Amerikos angliakasių sąjungos nariu, o 28-erių –
šios organizacijos prezidentu. Minėta organizacija
ak ty viai reiškėsi piečiau esančiose bituminėse ang-
lies kasyklose. Šiaurinėje Pennsylvania dalyje, ku-
rioje veikė antracitinės anglies kasyklos ir ku rio se
dirbo daug lietuvių, iki 1899 me tų organizacijos,
ginančios darbi nin kų interesus, nebuvo. John Mit -
chell, kaip organizacijos vadovo tikslas bu vo su-
vienyti atnracito kasyklų darbi ninkus ir pagerinti
jų sąlygas kaip buvo pasiekta dirbantiesiems bitu-
minėse anglies kasyklose. 1898 me tais Jungtinei
Amerikos angliakasių sąjungai priklausė 100,000
na rių, ta čiau visi jie dirbo bituminėse anglies ka-
syklose. Be minėtos Sąjungos, vei kė šešėlinė airių
ang liakasių organizacija, vadinama ,,Molly Ma-
guire’’. Minima, kad 1865 metais organiza cija ne va
terorizavusi antracito regioną Pennsylvania vals-
tijoje. Ją su darė priešiškai nusiteikusių airių ang-
liakasių grupė, protestavusi prieš žmonių išnau-
dojimą. Protestas pasi reiškė muštynėmis, nužudy-
mais, sa bo tažu. Manoma, kad į grupę buvo įsi-
skverbęs užsimaskavęs detektyvas vardu James
McParland, kurio pagalba grupė buvo suimta ir jai
pateikti kaltinimai. Grupės nariai bu vo kaltinami
grupuotės plėtimu, grobimais, žmonių korimu
antracitinia me Pennsylvania rajone. Dvide šim čiai
narių buvo įvykdyta mirties baus mė. Po šios ekze-
kucijos angliš kai kalbantys angliakasiai  paliko šį
rajoną, ir jį netrukus užpildė emigrantai iš beveik
dvidešimties šalių. Pastariesiems rūpėjo užsidirbti.
Jie ne kreipė  dėmesio į mažus atlygini mus ir ne-
žmoniškas darbo sąlygas. Dėl skirtingų kalbų ir
kultūros, atvy kėliai vienas kito atžvilgiu buvo ne -
patiklūs, laikėsi atskirai, jiems rūpė jo tik uždarbis.
Tai apsunkino sąjungos vienijimo veiklą. 

Streikas

Gyvenimas nebuvo lengvas. Ang liakasiai fi-
zinį darbą dirbo tamsoje ir drėgmėje, ilgas valandas
ir už labai mažą atlyginimą. Jie skundėsi teisėtai.
Tačiau šachtų savininkai neįsiklausė į jų nepasi-

tenkinimus. Norėda mi atkreipti į save dėmesį,
šachtinin kai prabilo streiku. Jo repeticija įvy ko
1900 metais. Prasidėjo derybomis su vienu kasyklų
agentu. Derybų me tu buvo prašoma pakelti atlygi-
nimus bei pagerinti darbo sąlygas. Atly gi nimas se-
nokai įšalo, jis nebuvo keliamas daugiau nei pu-
santrų metų. Ka dangi operatoriai ignoravo ang -
liaka sių prezidentą J. Mitchell ir jo pateiktus rei-
kalavimus, 1900-ųjų metų rug sė jo mėnesį jis pa-
skelbė streiką. 

1900-ieji buvo Prezidento rinki mų metai. Tuo-
met savo kandidatūrą kėlė William McKinley.
McKinley par tijai priklausę atstovai išsigando, kad
jų gali neišrinkti, tad ieškojo bū dų, kaip užgniaužti
šį nemalonų įvy kį. Streikas buvo nutrauktas. Ta-
čiau reikalavimai dešimčia nuošimčių pa kelti
darbo užmokestį, nebuvo paten kinti. Nepagerintos
darbo sąlygos, milžiniškas pavojus, tvyrąs aplin-
kui, vertė sukilti dar kartą. J. Mitchell atšaukė
147,000 darbininkus iš darbo. 1902 m. gegužės 12-
ąją, antracitą kasę darbi -
nin kai, numetę darbo įran-
kius paliko kasyklas. Pra -
si dėjo didysis streikas.
Vengiant riaušių, buvo nu -
siųsta nacionalinė kariuo-
menė. At vy kusi į Shenan-
doah, angliakasių miestelį,
ji stengėsi palaikyti taiką.
Nebuvo imtasi brutualių
priemonių. Didžiojo strei -
ko metu angliakasiai rei -
ka lavo didesnio atlygini -
mo ir aš tuo nių valandų
dar bo dienos. Anglia kasių
įgaliotieji asmenys reika -
la vimus išsakė operato-
riams, tačiau šie eilinį kar -
tą juos atmetė. Streikas
tru ko 160 dienų, nusitęs-
damas net iki spalio mėne-

sio. Derėtis su streikuotojais privertė besiartinanti
žiema. Vie tiniai Amerikos gyventojai pradėjo neri-
mauti, kad žiemą teks praleisti neapsišildžius
(1800–1950 metų laikotarpyje antra ci tinė anglis buvo
populiariausias kur as namams šildyti). Kad iš-
spręstų šią nepalankią šaliai padėtį, teko įsikišti
Amerikos Prezidentui Theodore Roo sevelt. 1902 m.
spalio 3-čiąją jis pasi kvietė Sąjungos narius ir ope-
ratorius į Baltuosius rūmus. T. Roosevelt tapo pir-
muoju Amerikos Prezidentu,  ku ris tiesiogiai įsiter -
pė į darbo ginčą. Jo autoritetas gyventojų akyse pa-
kilo. Prezidentas pasirodė kaip rūpes tingas ir jaut-
rus žmogus. Pokalbio metu, Prezidentas priminė
apie besi artinančią žiemą ir šaliai reikalingas ang-
lis. John Mitchell sutiko atšaukti streiką, jei Prezi-
dentas ir operatoriai pradės derybas su angliakasių
sąjungos atstovais. Jis paprašė nieko ne laukiant
mi nimaliai pakelti užmokes tį, o tuomet spręsti vi-
sus kitus klau simus. Nepaisant Prezidento prašy -
mo, operatoriai buvo nepalen kiami. Po re zulta tų
neatnešusio susitikimo John Mitchell, angliakasiai,
operatoriai, šį kartą nedalyvaujant Prezidentui, su-
šaukė pakartotinį susirinkimą. Operatoriai parei-
kalavo grįžti į darbą. J. Mitchell anglia ka siams pa-
siūlė laikinai grįžti į darbą, kol bus sprendžiamos jų
problemos, – jis išties galvojo apie anglies reikšmę
šaliai. Angliakasiai laikėsi savo, jie nutarė neiti į
darbą tol, kol nebus pa tenkinti jų reikalavimai. Jie
nutarė streikuoti  – nesvarbu, kiek tai užimtų laiko,
ir kiek tai atneštų žalos abiems pusėms. Jie, kaip ir
šachtų opera to riai, buvo kurti ir bejausmiai. 1902 m.
spalio 23-ąją, angliakasiai paliko na mus ir išėjo
dirbti. Jiems buvo de šim čia nuošimčių pakeltas už-
mokestis ir sumažintos darbo valandos. Tačiau Są-
junga, kaip angliakasių užtarėjas, nebuvo pripa-
žinta. 

Tik tokiu būdu siekiant apginti save ir savo šei-
mas kelių mėnesių laikotarpyje buvo iškovota per-
galė. Ne lengvą kelią teko nueiti atvykė liams, tarp jų
ir lietuviams. Pasta rieji buvo palikę savo kraštą,
tikėda miesi  geresnio  rytojaus. Jis nebuvo švie-
sus. 

AnGliAKASiŲ
STreiKAS

Jauni angliakasiai. Lewis Hine nuotr.

John Mitchell.
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STEVEN HENRY SOLYS

(STEPAS)
Po sunkios ligos, sulaukęs 55 metų, mirė 2013 m. liepos 22 d.

6:12 val. ryto.
Baigė Detroito lituanistinę mokyklą ir Toledo, Ohio Jėzuitų

berniukų gimnaziją, studijavo University of  Michigan, baigė
University of  Toledo. Ilgus metus buvo pasižymėjęs teniso žai-
dėjas. Labai mėgo žvejoti ir žuvaudavo nuo Aliaskos iki
Mičigano, nuo Arkansas iki  Floridos. Mėgo žaisti golfą.

Ilgus metus dirbo finansų planavimo srityje. Įsteigė finansų
konsultavimo firmą „Legacy Private Capital LLC”, kurioje
dirbo iki pat mirties. Buvo Tarptautinio forumo ir valstybės
filantropijos planavimo draugijos narys. Buvo dažnas prelegen-
tas „Million Dolar Round  Table” ir Finansų planavimo draugi-
jos (FPA).

Mišios už velionį bus aukojamos rugpjūčio 9 d. 11 val. ryto
Dievo Apvaizdos bažnyčioje Detroite.

Stepo prisiminimui galima aukoti: vaikų šalpos organizaci-
joms, vėžio ligos tyrinėjimams ar „Hospice”.

Nuliūdę lieka: žmona Julianne Frost, sūnūs  Sponser Stepas
ir Chase Frost, giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

Giliai liūdinti motina Alicija Nika Solienė

Ar dabar vyksta tas pat?! Spauda
nežadėjo nieko gero, buvę drau gai ir
pažįstami aiškiai nesuprato mūsų
poelgio. Matėsi, kad bando pateisinti,
bet žvilgsniai – įtarūs lyg mūsų grįži-
mas slėptų kokią neįvar dintą prie-
žastį. Ne kartą teko pasiaiškinti, kurių
galų po tiek metų esu čia ir, nepaisant
visų krizių, visai nesiruošiu išva-
žiuoti atgal į Jungti nes Valstijas! Me-
dicininėje komisijoje, siekiant gauti
vairuotojo teises, registruojant dukrą,
– visur tas pats klausimas: „Kada grįž-
tate į Ameri ką?”. Tiek pažįstamų, tiek
ir nepažįstamų akyse tas pats klausi-
mas, ver čiantis jaustis taip, lyg būtu-
mėme nu kritę iš mėnulio ir nesuvok-
tumėme, kad reikia ne stovėti, o bėg -
ti... Tam tikra prasme tokie ir bu-
vome: su vi sais kalbėjome ta pačia lie-
tuvių kal ba, bet į mus žvelgė aiškiai
mūsų ne supran tančios akys, o mes
dažnai, su prasdami kiekvieną žodį,
taip ir ne suprasdavome savo pašne-
kovų.

Lietuvoje – pats gražiausias 
dangus

Taigi, teko iš naujo pratintis gy -
venti gimtinėje. Pasvarsčiau, kad, jei
aklimatizacijos procesas JAV užtruko
penkerius metus, čia turėčiau apsi-
prasti gerokai greičiau. 

O viskas klostėsi toli gražu ne lyg
sviestu patepus. Anaiptol! Rodosi, pati
gamta susimokė kerštaudama, kad
tiek metų kažkur bastėmės: 2009-ųjų
žiema buvo ypatingai šalta, lauko tem-
peratūra ne kartą siekė -30C. Gyve-
nome rekonstruojamame, tik ži diniais
apšildomame name užmiestyje ir tik
dukrą įkurdinome Kauno cen tre pas
senelius, šalia jos mokyklos. Pavasarį
Lietuvą užklupo potvyniai, o, kadangi

namus statėmės ant Nemuno kranto,
teko lakstyti su smė lio maišais, jais
dengiant cokolinio aukšto langus. Nu-
slūgus potvynio grėsmei, prasidėjo
ypatingai karšta vasara. Kondicionie-
rių dar neturėjo me, todėl užmigti kar-
tais pavykdavo tik paryčiais, o už po-
ros valandų jau reikėdavo būti darbe
bandant įsitvir tinti lietuviško verslo
pasaulyje. Kai dabar visa tai prisi-
menu, atrodo lyg sapnas. Buvome to-
kie nepasiruošę visoms permainoms! 

Užtat kaip pralėkė kita žiema, net
nepastebėjau! Visko mokėmės iš nau -
jo, tarsi prieš tuos aštuonioliką metų
atvykę į Ameriką: kas, kur, ko dėl.. O
es minis skirtumas, ko gero, tik tas,
kad ten bet kokia inciatyva skatina -
ma, o čia iškart viskas vertinama. Ir
žmonės šypsosi ne gatvėje, o tada, kai
su jais susipažįsti.

Eina laikas ir po truputį pradeda
atrodyti, kad niekur net ir nebuvau
išvažiavusi! Visi esame kartu. Ma mos
sveikata taip pagerėjo, kad gy dantys
gydytojai tik trūkčioja pe čiais: „Šitaip
nebūna!”. Dukrai labai patinka Lietu-
voje – čia ji jaučiasi daug savarankiš-
kesnė. Prižiūrėda mas namo statybas
vyras įsigijo dar vieną specialybę, ir
dabar jau viso kioms vidaus rekonst-
rukcijoms ne be reikia kviesti specia-
listų. Praktiš kai visi mano draugai,
klasiokai bei grupiokai tebėra ten,
kur palikau juos išvažiuodama. Ir tai
puiku.

Ir dar: Lietuvoje TIKRAI pats gra-
žiausias dangus. Anksčiau taip sa -
kydavo iš užsienio atvažiavę sve čiai,
dabar tuo įsitikinome patys, kiek -
vieną vakarą iš balkono fotografuo-
dami virš Nemuno plaukiančius de -
besis ir besileidžiančią saulę. Taip gi -
mė fotografijų ciklas „Saulėly džiai”.

Tikimės, kad šis straipsnis pradės su -
grį žusiųjų istorijų ciklą – Red.

Atkelta iš 1 psl.

,,Krikštas yra dovana ir įsiparei-
gojimas. Tai tikėjimo dovana, kurią
priėmęs žmogus atgimsta ir pakeičia
savo gyvenimą. Krikštas yra vienybės
ryšys ir bendrystės pamatas. Tai įsi-
pareigojimas burtis į bendruomenę.
Lietuvos istorija liudija, kaip krikš-
čioniškasis tikėjimas mūsų protė-
viams ne tik leido kurti ir stiprinti
savo valstybę, perimti krikščioniško-
sios Europos kultūrą, bet ir padėjo iš-
saugoti gimtąją kalbą, papročius ir
tradicijas, o svarbiausia – laisvės su-
vokimą”, – kalbėjo minėjime premje-
ras.

Anot jo, per prabėgusius amžius
žemaičiai parodė, kad moka branginti
tikėjimo dovanas: tai liudija senoji
vyskupystės sostinė Varniai – vienas
svarbiausių religijos ir kultūros židi-
nių, išaugusios bažnyčios, nuo seno
gausiai lankomos Šiluvos ir Žemaičių
Kalvarijos piligriminės šventovės,
vienuolynai, daug nusipelnę krašto
kultūrai, peizažą puošiantys kryžiai,
koplytėlės ir koplytstulpiai, tapę
vienu iš Lietuvos simbolių.

,,Mūsų Tautos istorinė atmintis
liudija, kad krikščioniškasis tikėji-
mas yra ta jėga, kuri gali užtikrinti
Lietuvos, o kartu ir visos Europos
laisvę, pažangą ir sėkmingą ateitį. To-
dėl šio jubiliejaus proga linkiu, kad
tikėjimo šviesa, kuri per šimtmečius
lydėjo mūsų protėvius, spindėtų kiek-
vieno lietuvio sieloje. Teišsipildys Pa-
laimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus
II palinkėjimas, kad tikėjimas visada
būtų mūsų galia, kuria galėtumėte
kurti savo Tėvynę, savo gyvenimą,
savo lietuviškąjį ir krikščioniškąjį
identitetą Bažnyčios, Europos ir žmo-
nijos labui”, – linkėjo A. Butkevičius.

Pagrindinėms 13 val. iškilmin-
goms šv. Mišioms vadovavo Popie-
žiaus Legatas – Budapešto ir Ester-
gomo arkivyskupas, kardinolas Péte-
ris Erdő,  koncelebravo apaštalinis nu-
ncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi,
kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vil-
niaus arkivyskupas metropolitas Gin-
taras Grušas, Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius, Tel-
šių vyskupas J. Boruta, SJ kiti iš Lie-
tuvos ir užsienio vyskupijų atvykę
vyskupai ir apie 200 kunigų iš visos
Lietuvos.

Iškilmingų šv. Mišių pradžioje
Telšių Vyskupo Vincento Borisevi-
čiaus kunigų seminarijos rektorius
kan. Viktoras Ačas daugiatūkstanti-
nei tikinčiųjų miniai lietuvių kalba
perskaitė popiežiaus Pranciškaus ta
proga atsiųstą specialų sveikinimą (žr.
8 psl. – Red.). Šv. Mišių metu pamokslą
pasakė Popiežiaus Legatas   – Buda-
pešto ir Estergomo arkivyskupas, kar-
dinolas Péteris Erdő.  Pasakodamas
apie evangelizacijos istoriją Europoje,
jis tuo pačiu prisiminė ir Lietuvą:
,,tuometinė Europos christianizacijos
pabaiga, neabejotinai sutampa su Lie-
tuvos Didžiojo kunigaikščio Jogailos
krikštu Šiaurės Rytų Europoje.
...Šiandien galime švęsti kulminaciją
to proceso: Žemaitijos atsivertimą.
Didi Europos tauta (15 liepos 1410 me-
tais) nusprendė tęsti iki galo evange-

lizacijos procesą. Todėl šiandien tu-
rime progą švęsti kartu dvasinėje vie-
nybėje su Lietuvos krikščio ni mis šeštą
šio atsivertimo šimtmetį”.

Telšių vyskupijos centrų: Kate-
chetikos, Jaunimo, Šeimų, „Caritas”
atstovai iškilmingai nešė atnašas, per
šv. Mišias ir Eucharistinės procesijos
metu, vadovaujant Klaipėdos univer-
siteto prof. Gediminui Purliui bei jun-
giantis kitiems vargonininkams, gro-
jant Klaipėdos karinių jūrų pajėgų pu-
čiamajam orkestrui, giedojo kelių
šimtų iš visos Telšių vyskupijos atvy-
kusių choristų jungtinis choras.  Šv.
Mišiose dalyvavo ir su tikinčiųjų mi-
nia meldėsi LR Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, LR Seimo pirmininkas Vy-
das Gedvilas, LR ministras pirminin-
kas Algirdas Butkevičius, Preziden-
tas Valdas Adamkus su žmona Alma
Adamkiene, europarlamentaras prof.
Vytautas Landsbergis su žmona, LR
Seimo nariai, Telšių miesto vadovai ir
daug kitų garbingų svečių. Po iškil-
mingų šv. Mišių Popiežiaus Legatas
visiems suteikė specialiųjų Popie-
žiaus Pranciškaus ganytojinį palai-
minimą, po kurio Telšių miesto gat-
vėmis, dėkojant Dievui, parapijoms
nešant savo vėliavas buvo einama iš-
kilminga eucharistinė procesija.

Daugiatūkstantinė minia giedojo
Viešpačiui ir sekė paskui jį, esantį
Švč. Sakramente monstrancijoje. Pro-
cesijai priartėjus prie Telšių Kated-
ros visa tikinčiųjų minia buvo palai-
minta Švč. Sakramentu, o po palaimi-
nimo visiems, o ypač Popiežiaus Le-
gatui padėkos žodį tarė Telšių vysku-
pas J. Boruta, SJ.

Šv. Mišias tiesiogiai transliavo
Lietuvos radijas ir televizija bei Ma-
rijos radijas. Po iškilmių Telšių Ka-
tedroje buvo surengta agapė, o Telšių
miesto aikštėje šventę vainikavo kon-
certas „Tautos gyvybės giesmė”. Su-
sirinkusiesiems koncertavo svečiai iš
Šiaulių.

Tokiomis iškilmingomis pamal-
domis sekmadienį, rugpjūčio 4-ąją,
buvo užbaigtas IV, jubiliejinis Telšių
vyskupijos eucharistinis kongresas,
skirtas Žemaičių Krikšto 600 metų ju-
biliejui paminėti. Eucharistinis kong-
resas Telšių vyskupijoje baigėsi, ta-
čiau jubiliejiniai renginiai tęsis visus
šiuos metus bei Jubiliejus bus šven-
čiamas iki pat 2017 metų, kada bus mi-
nimas Žemaičių vyskupijos įkūrimo
600 metų jubiliejus.

Žemaičių krikšto 600 metų jubi-
liejaus minėjimo renginiai prasidėjo
ketvirtadienį. Teologinėse ir istori-
nėse konferencijose buvo aptarti įvai-
rūs žemaičių krikšto aspektai, vyko
koncertai, pramogos ir parodos.

Žemaičių vyskupystė Senajame
žemyne yra vienintelė, įsteigta ne po-
piežiaus, o Visuotinio Bažnyčios su-
sirinkimo, teigia istorikai. Žemaičių
krikštą Vytautas ir Jogaila pradėjo
1413-aisiais, o baigė 1417 m. Varniuose
įsteigus Žemaičių vyskupystę. Taip
faktiškai buvo baigtas Žemaitijos
krikštas, paklojęs politinį pagrindą
sujungti Žemaitiją su Lietuvos vals-
tybe. 

Paruošta pagal Bernardinai.lt ir ELTA

Telšiuose baigėsi 
jubiliejinis vyskupijos 
eucharistinis kongresas

Namai ten, kur širdis
Atkelta iš 3 psl.



DRAUGAS

Rugpjūčio 7 dieną 6 val. v. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje patal-
pose (307 W. 30th Street, New York, NY) vyks susitikimas su profeso-
riumi iš Kauno Leonardu Rinkevičiumi, kuris pasidalins savo žiniomis
apie ekologijos padėtį Lietuvoje ir padainuos savo sukurtų dainų. 

Programa pavadinta ,,Purpurinis vakaras”.
L. Rinkevičius – Socialinių mokslų daktaras, (HP), Kauno technolo-

gijos universiteto Sociologijos katedros profesorius. Mokslinių tyrimų
sritys: aplinkosaugos sociologija, socialiniai judėjimai, informacinė
visuomenė, mokslo ir technologijų sociologija, tyrimų metodologija.

Dalyvavo Lietuvos Sajūdžio žaliųjų judėjimo organizacijose. 

12 2013 RUGPJŪČIO 6, ANTRADIENIS

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

� JAV LB Lemonto apylinės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, rugpjūčio 7
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai-
tyklą, kur bus rodomas filmas  ,,Seda”
iš  ciklo ,,Mūsų  miesteliai”.

� Rugpjūčio 11 d., sekmadienį, po
11 val. šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos salėje vyks Amerikos
Lietuvių Romos Katalikių Moterų są-
jungos # 3 kuopos susirinkimas. Kvie-
čiame naujas nares prisijungti prie or-
ganizacijos veiklos.

�  Brighton Park Švč. Mergelės Mari-
jos Nekalto Prasidėjimo bažnyčio -
je (2745 W. 44th St., Chicago, IL), šį
sekmadienį, rugpjūčio 11 d., 10 val. r.,
šv.  Mišias atnašaus  kun. Gediminas
Keršys.  Mūsų svečias vargonininkas
bus muz. Manigirdas Motekaitis. Per šv.
Mišias pagerbsime mūsų Dievo žodžio
skaitovę Loretą Keršytę, kuri grįžta at-
gal į Lietuvą. Po pamaldų, parapijos sa-
lėje Brighton Park Lietuvių Bendruo-
menė ruošia pietus. Maloniai kviečiame
visus dalyvauti. Taip pat primename,
kad kiekvieną ketvirtadienį, 8 val. r., šv.
Mišios yra laikomos lietuvių kalba. Po
šv. Mišių klausomos išpažintys.

� Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 12 val.
p. p. JAV LB Waukegan-Lake County
apylinkė visus maloniai kviečia į Vasa-
ros palydų šventę, Van Patten Woods,
Shelter D., prie Route 173 kelio, į ry-
tus nuo Route 41 kelio, Wadsworth, Il-
linois.   Tel. pasiteirauti:   847-405-
0794.

� Beverly Shores Lietuvių klubas ren-
gia tradicinę Vasaros gegužinę ,,Litua-
nica” parke. Šestadienį, rugpjūčio 24
d., 2 val. p. p. kviečiame visus, vasa-
rai besibaigiant, susiburti, pabendrauti,
pasidžiaugti atnaujintu S. Dariaus ir S.
Girėno paminklu, skaniai pavalgyti, iš-
bandyti laimę loterijoje. Tuo pačiu būtų
proga apsilankyti ir Depot muziejuje
(prie Beverly Shores geležinkelio sto-
ties), kur tebevyksta paroda, skirta S.
Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-mečiui
paminėti, susipažinti su ,,Lituanica”
parko įkūrimo istorija. Laukiame jūsų
atvykstant į Vasaros gegužinę ,,Litua-
nica” parke!

� Rugpjūčio 25 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centras ren-
gia tradicinę Vasaros gegužinę. Proga
susitikti su bičiuliais, skaniai pavalgyti,
smagiai pašokti ir išbandyti laimę lote-
rijoje.

� Rugsėjo 8 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centro didžiojoje salėje (Le-
mont, IL) vyks Lietuvos Dukterų drau-
gijos iškilmingi ,,Rudens pietūs”.

� Rugsėjo 14 d., šeštadienį, Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre 7:30 val. v. –
moksleivių sukurtų pašto ženklų, daly-
vavusių konkurse Dariaus ir Girėno
skrydžio 80-mečiui paminėti ir Čikagos
lituanistinės mokyklos mokinių darbų
parodos atidarymas.

� Rugsėjo 15 d., sekmadienį, vyks
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
Bendruomenės diena ir tarnysčių
mugė. 10:30 val. r. PLC kiemelyje bus
atnašaujamos šv. Mišios. 

� Rugsėjo 22 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje
(PLC) dr. Sigitos Lipovienės knygos
„Aukštuolių ąžuolai”, kurioje rašoma
apie partizanų Katliorių šeimą, prista-
tymas.

� Rugsėjo 22 d., sekmadienį, Jau-
nimo centro moterų klubas pradeda
naują sezoną ir po šv. Mišių visus kvie-
čia į Jaunimo centro kavinę pasivai-
šinti mieliniais blynais. Savo apsilan-
kymu paremsite lietuvišką kampelį –
Jaunimo centrą.

� Rugsėjo 29 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje PLC,
Lemont – M. J. Šileikio ir Teofilio Pet-
raičio parodos-konkurso ,,Toli nuo tė-
vynės” atidarymas. Darbus pateikti ga-
lima iki rugsėjo 22 d. Tel. pasiteirauti:
630-257-2034.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Rugpjūčio 10–11 dienomis Lietuvių
Vyčių #144 kuopa kviečia visus at-
vykti į seniausią, jau 99-ąjį lietuvių fes-
tivalį Amerikoje. Festivalis vyks Schuy-
kill Mall, Rt. 61 ir I 81, Frackville, PA.

Šiais metais švenčiame
Lietuvių skautų įstei-
gimo Lietuvoje 95 metų
ir ,,Skautų aido” 90
metų sukaktis. Visus
Lietuvių skautų sąjun-
gos narius kviečiame
pažymėti šį svarbų įvykį
Jubiliejinėje stovykloje
,,Viltis”, Camp Manatoc stovyklavietėje, Peninsula, Ohio ir šeš-
tadienį, rugpjūčio 10-ąją bei sekmadienį, rugpjūčio 11-ąją  da-
lyvauti iškilmingo savaitgalio renginiuose. Daugiau informacijos:

http://skautai.org/viltis-stovykla.php.

Lauksime svečių!

Mieli ,,DRAUGO” 
bičiuliai – skaitytojai ir rėmėjai!

Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.

,,Draugas” kviečia visus į metinį renginį – pietus
Willow brook pokylių salėje. Stalus užsisakyti ir at-

skirus bi lietus įsigyti galima ,,Draugo” ad-
ministracijoje. Labai ragintume organiza-

cijas, apie kurių veiklą ,,Draugas” nuolat
rašo, paremti laikraštį, užsisakant
bent 10 bilietų, t. y. sudarant visą

stalą.

Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Park) tikybos mokytoja
Birutė Lukminaitė ruošia vaikus Pirmajai Komunijai ir sakramentams. Kreiptis
tel. 708-415-7977 arba parapijos raštinės tel. 773-776-4600. Taip pat regist-
ruojame suaugusius (vyresnius nei 18 m.) pasiruošimui 2014 metais per (Ve-
lyknaktį) priimti įkrikščioninimo sakramentus. Skambinkite tel. 773-776-4600.
Pirmasis susitikimas su vaikais ir tėveliais vyks rugsėjo 8 d., sekmadieni, po
11val. Mišių bažnyčioje. Laukiame atvykstant.

Šeštadienį, rugpjūčio 3 d., Lietuvos Šaulių sąjunga išeivijoje surengė pikniką –
su ant grotelių kepta mėsa, akordeono muzika ir lietuviškomis dainomis.
Pikniko metu sutelktos lėšos bus panaudotos Jaunimo centro kiemelyje esan-
čio Laisvės ir Kovų paminklo atnaujinimui.         Irenos Šalaviejienės nuotr.

Smagus šaulių piknikas


