
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Rugpjūčio 14 dieną sukako devy ne ri metai nuo garsaus rašytojo, No belio premijos laureato Česlovo
Milo šo (1911–2004) mirties. Kaip ir kelis pastaruosius metus, taip ir šiemet ši sukaktis paminėta vi-
sai netoli nuo Lietuvos sienos, Lenkijos Krasnagrū dos kaimelyje esančiame dvare, kuris kažkada pri-

klausė rašytojo motinos šeimai.
Minėjimas prasidėjo šalia Kras na grūdos esančio Žagarių kaimelio baž nyčioje. Ši bažnyčia vietos lietuvių

ir lenkų aukomis buvo atstatyta ant senosios, 1983 metais sudegusios šven tovės pamatų, o jos viduje ant sie-
nos kabo iš senosios bažnyčios išlikęs metalinis kryžius. – 10  psl.

RAMUNĖ LAPAS 

Iš tiesų prasmingai buvo paminėta Juodojo kas-
pino diena (1939 m. rugpjūčio 23 d. Ribentropo-
Molotovo sandėris) LR generalinio konsulato Či-

kagoje ir JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto apy-
linkės sekmadienį, rugpjūčio 18 d. Pasaulio lietu-
vių centre surengtoje popietėje.

Pristatydamas pagrindinį pranešėją, Lietuvos
Respublikos Seimo narį, buvusį Seimo Nacionali-
nio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką, Lie-
tuvos nacionalinio istorinio komiteto narį, huma-
nitarinių mokslų daktarą Arvydą Anušauską, LR
generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas pa-
stebėjo, kad prieš beveik tris ketvirtadalius amžiaus
„du pasaulio tironai supainiojo tautų istorijas taip,
kad jos iki šiol nėra atpainiotos”. Lietuva visuomet,
o dabar ypač, pasinaudodama savo pirmininkavimu
ES Tarybai, siekia, kad istorija po truputį būtų at-
painiota. „Mes turime moralinę pareigą atstatyti
teisybę Europoje, nes kitos tautos padėjo atkovoti
mums laisvę”, – sakė M. Gudynas. – 4 psl.
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Pasaulio jaunimo dienų 
atgarsiai– 5 psl.

Suvalkijos dukros gyvenimas –
scenarijus filmui?– 6 psl.
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Auksas išbandomas ugnimi, moteris išbandoma auksu, o vyras išbandomas moterimi. – Quilon

Paminėtos Č. Milošo mirties metinės

Dr. A. Anušauskas pasirašo knygą jaunajai dainininkei Agnei Giedrai-
tytei. Jono Kuprio nuotr.

Krasnagrūdos dvaras.  A. Vaškevičiaus nuotraukos

Istorija pamažu
atpainiojama 
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REDAK TORIAUS ŽODIS

Liepos 24 d., sulaukęs 99 m. am žiaus, pas Vieš-
patį iškeliavo prelatas Pranas Gaidamavičius-
Gaida – vie nas iškiliausių ne tik Kaišiadorių

vys kupijos, bet išeivijos ir Lietuvos ku nigų – redak -
torius, žurnalistas, teologas, mąstytojas. Jis mokėsi
Širvintų ir Kėdainių gimnazijose. 1937 m. bai gęs
Kauno kunigų seminariją ir Teo logijos fakultetą
Kaune, buvo įšven tintas kunigu. Darbavosi Onušky -
je ir Širvintose, aktyviai dalyvavo Lietu vo je veiku-
sių katalikiškų organizacijų – Angelaičių, Atei -
tinin kų ir Pava sarininkų veikloje, bendradarbiavo
katalikiškoje spaudoje. 

1940 m. kun. Pranas Gaidama vi čius pasitraukė
į Vokietiją. Apsistojo Gleisgarbeno pabėgėlių sto-
vykloje, vėliau persikėlė į Berlyną. Studijavo Miuns-
terio ir Freiburgo universite tuose; pastarajame ap-
gynė teologijos daktaro disertaciją religijos filoso-
fijos bei psichologijos tema „Religinis žmogaus ne-
rimas”. 1946 m. kun. dr. Pranas Gaidamavičius išvy -
ko į Bel giją, Liuveno universitete studijavo filoso-
fiją. Belgijoje dirbo vietos pastoracijoje, aktyviai
vei kė lietuvių bend ruomenės gyvenime, padėjo
leisti lietuviams laikraštį „Gimtoji šalis”. 

1950 m. kun. dr. Pranas Gaidama vičius atvyko
į Kanadą. Čia iš pra džių dėstė kunigų seminarijoje
Mont-Laurier, vėliau dirbo vietos sielova doje. Nuo
1954 m. persikėlė į Torontą – dirbo vietos sielovado -
je, buvo pa kviestas į lietuvių savaitraštį „Tėviš kės
žiburiai”. Nuo 1961 m. tapo šio sa vaitraščio vyr. re-
daktoriumi. Kun. Pra nas Gaida-Gaidamavičius su-
gebėjo ne tik išlaikyti aukštą laikraščio lygį, bet ir
sumaniai plėtojo jo tema tiką. Jis parašė egzilio
prob lematiką gvildenančią knygą „Išblokštasis
žmo gus”, žmogaus egzistencines at ra mas nuro-
dančią studiją „Milžinas, didvyris, šventasis” bei re-
ligijos filo sofijos veikalą „Didysis nerimas”. Jo
„Raštai” išleisti Vilniuje 1996 m. Taip pat kaip ir
pirm takas istorikas Adol fas Šapoka jis atsisakė kū-
rybos darbo visuomenės interesų labui. Idealis tine
auka „Tėviškės žiburių” redaktoriaus pareigoms
beveik visą gyvenimą atidavusio P. Gaidos-Gai -
damavi čiaus veiklą straipsnyje, skirtame sa vaitraš -
čio 25 metų sukakčiai, pavadino Juozas Girnius.
Pats redaktorius taip pat pabrėžė bene svarbiausią
iš eivijos spaudos leidybos ypatybę: „Mūsų leidiniai
remiasi ne komerci niu pradu, o idealizmu – spau-
dos darbuotojų ir skaitytojų. Idealizmas gi daug pa-
kelia, nes neklausia, ar laik raščio leidimas finansiš -
kai apsimoka. Jis dalyką matuoja ne doleriu, o idė-
jiniu mastu. Kol šis matas bus gyvas – lietuviškoji
spauda išeivijoj laikysis”. Būtent šis išeivijos spau-
dos patriarchas pagrindinį Kanados lie tu vių laik-
raštį sugebėjo leisti be partinių apynasrių ir ideo-
loginių įsipareigojimų, atvirą lietuviams ne tik Ka-
nadoje, bet ir visoje išeivijoje. Ana lizės pagrįstumu
ir akiračio platumu panašų į čikagietišką „Drau -
gą”. 

Ilgametis „Tėviškės žiburių” re daktorius yra
tikras išeivijos spaudos patriarchas, kurio įnašas
dar laukia nuodugnesnio įvertinimo. Iš tikrųjų,
kaip išlydint Prelatą į Lietu vą 2010 m. buvo rašyta
šia me laikraštyje, sunku išvardyti tūkstančiais
straipsnių („Tėviškės žiburiuose”, „Aiduose”, „Dar-
bininke”, „Drauge”, „Laiškuose lietuviams”) vaini -
kuotą „kultūrinio darbo, visuomeninės veiklos, sie-

Išeivijos spaudos patriarchas – Pranas Gaida-Gaidamavičius
GEDIMINAS MIKELAITIS

lovadinių darbų aruodą”. Neturėtume palikti šį
aruodą dūlėti lentynose ir dažniau ištraukti iš už -
maršties bent dėl dviejų dalykų: dėl išeivio būsenos
išsamios analizės ir dėl krikščioniškojo gyvenimo
atsinaujinimo skelbimo. 

Buvęs kun. Stasio Ylos studentas P. Gaida-Gai -
da mavičius dar Nepri klau somybės laikotarpiu pri-
sijungė prie naujos katalikų intelektualų kartos (J.
Girniaus, J. Prunskio, P. Dieli ninkaičio, V. Bagdana -
vičiaus ir kt.), siekusios apvalyti krikščionybę nuo
surambėjusių religinių formų, kultū rine veikla ug-
dyti pilnutinį žmogų ir kelti jį Dievop. Dar prieška-
riniuose straipsniuose („Gyvasis žmogus”, „Krikš-
čionybės tragizmas”, „Kūry biš ku mo kilpos”) jis
skelbė, kad tik gyvasis žmogus gali atrasti gyvąjį
Die  vą: „Mūsų laikais daug žmonių, jaunimo sula-
voninama, sukurpalinama, kai jam varžomas kū-
rybinis ke lias, kai jis rišamas už siūlo ir traukomas
kaip marionetė. O juk gyvasis žmogus veržiasi į
šio kios tokios kūrybos plotus, kur atsiveria nauji
ho rizontai, kur nematyti teorinių pelėsių ir su-
rambėjusios rutinos. Ir didelis tragizmas įslenka
sie lon, kai surūdijusio šablono narvas užvožia tą gy-
vojo žmogaus besiskleidžiantį turinį”. 

Šiai kartai sielovados lauku tapo spauda. Joje
jie su užsidegimu skelbė – krikščionybė turinti iš-
budinti žmo gų didžiuoju nerimu, religiniu po lė kiu,
transcendentiniu proveržiu. Reli ginis entuziazmas
įtvirtinamas vertybėmis, formuojančiomis milžino,
didvyrio, šventojo žmogaus sampratas. 

Pagaliau kun. P. Gaida-Gaidama vičius išsamiai
išdėstė išblokštojo žmogaus būseną, išanalizavo
tautą, kaip asmenį ugdančią bendruomenę. Būtent
tokia prasminė bendruomenė (šeima, tauta, dar-
nūs dvasiniai sambūriai) žmogų nenuasmenina,
bet jį iškelia ir leidžia jam susikurti pilnutinį gyve -
nimą. Šiuolaikinėje bena mybės, nepastovumo ap -
lin koje kun. P. Gaidos-Gaidamavičiaus aprašytos
vertybės bei teiktos egzistencinės atramos galėtų
pa dėti atrasti prasmę svetimoje šalyje ir dabarti-
niam išei viui, ir duoti gairių lituanistinės mo kyk -
los mokytojams.  

Prel. Pranas Gaida-Gaidamavičius.

UTOPIJA

Su įdomumu skaičiau red. žodį „Utopija. Bet ko-
dėl – utopija”.   Seniai gal voju, kad tokia istorija
anglų kal ba apie mūsų pėdas šiame krašte yra labai
reikalinga. Galvoju, kad reikia skubiai ją pradėti
telkti.

Štai pavyzdys –  pereitais metais mūsų klubas
atšventė 50 metų sukaktį. Tik  mano vyras Albinas
ir aš esa me likę gyvi  iš  40-ties klubo steigėjų, ku-
rie visi buvo pirmosios  imigran tų bangos nariai.
Tik mudu buvome jauni „dypukai”. Aktyviai
įsijungė me į  lietuvišką veiklą. Švenčiant šią sukak -
tį,  mudu paruošėme ir atspausdinome St. Peters -
burge ir apylinkėse gyvenusių, veikusių ir dabar
besidar buojančių lietuviškoje veikloje  lietuvių ap-
žvalgą, šiek tiek paliesdami ir kitas Floridos vieto-
ves.  Kadangi iškilmių tarpe buvo ir amerikiečių, ir
lietuviškai nekalbančių svečių, tą apžvalgą paren-
gėme ir anglų kalba. Tai vienintelė čia veikusių ir
tebe vei kiančių lietuvių  „istorija”  O mūsų  tautiečių
įnašas į St. Petersburgo miesto ir jo apylinkių gy-

venimą buvo ir te bėra žymus ir vertinamas  plačioje
amerikiečių visuomenėje. Vertina mas  tas įnašas ir
JAV bei Lietuvos val džios. Lietuvos Respublikos
garbės konsulato atidarymas St. Peters burge tai pa-
tvirtina.

Gaila, bet jau daug ir vėliau atvy kusių į St. Pe-
tersburgą   antros bangos tautiečių nėra   gyvųjų
tarpe, o ir mudu jau „ne jaunikliai”. Tas, ma nau,
yra visose lietuviškose gy ven vietėse.  Reikia sku-
bėti dar atmenamus faktus surašyti, nuolat kaupti
in formaciją apie lietuvišką veiklą ir tu rėti centrinę
vietą, kur periodiškai ta informacija anglų kalba
būtų tel kiama. Tai turėtų būti nuolatinė vie ta,
kur  veikiančių arba jau užsida ran čių lietuviškų
centrų istorija ang lų kalba rastų vietą.

Po ranka turiu 1981 m. Čikagoje išleistą Vin-
cento Liulevičiaus knygą „Išeivijos vaidmuo ne-
priklausomos Lietuvos atkūrimo darbe”. Žinome,
kad yra ir daugiau panašių ir plačiai veiklą apra-
šančių knygų. Tačiau daugumoje jos visos išleistos

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus redakcija netaiso



Lietuva renkasi neteisingą taktiką, ben-
draudama su Lenkija. Ten, kur derėtų
ginčytis, kelti triukšmą, piktintis, –

atsiprašinėjame, nuolaidžiaujame. Ten, kur
vertėtų tyliai, be savigyros, be pompastikos,
tačiau ryžtingai atlikti lietuvybę stiprinan-
čius darbus, – daug triukšmaujame, bet nie -
ko konkretaus lietuvybės labui nenuveikia -
me. 

Prisiminkime keletą pastarųjų įvykių,
įaudrinusių tiek lenkiškąją, tiek lietuviškąją pu-
ses. Nors oficialioji Varšuva mūsų atsiprašo dėl už-
gaulaus plakato per futbolo rungtynes (omenyje tu-
rimos ,,Lech” ir ,,Žalgirio” sportininkų varžybos
Poz nanės mieste), Lietuvai nederėtų skubėti lenkiš -
kųjų atsiprašymų priimti. Dar nežinia, kiek lenkiš -
kuose atsiprašymuose – nuoširdumo. Jei jau kalbė -
ti visiškai atvirai, puikiai suvokiame, ko verti veid -
mai niški lenkiški atsiprašinėjimai. 

Pirma, sunku patikėti, jog toks milžiniškas pla-
katas ,,Klaupkis lietuvių chame prieš lenkų poną”
į Poznanės stadioną buvo įneštas be Lenkijos val-
džios struktūrų žinios. Bent jau pareigūnai, atsa-
kingi už tvarką stadione, negalėjo nepastebėti, jog
įnešamas įspūdingų dydžių plakatas. O jei lenkų
teisėsaugos atstovai žinojo, jog įnešamas milžiniš-
kas plakatas, jie privalėjo pasidomėti, kas plakate
užrašyta. 

Antra, tas plakatas varžybų metu kabojo ilgai.
Ir vis dėlto niekas iš Lenkijos politikų bei teisėsau-
gos atstovų nepasirūpino, jog lietuvių savigarbą
žeidžiantis plakatas būtų kuo greičiau išneštas. Žo-
džiu, jei būtų labai norėję, lenkai galėjo nedelsiant
stabdyti futbolo rungtynes, kol lietuvius įžeidžian-
tis plakatas nebus išneštas iš tribūnų. 

Bet oficialioji Varšuva futbolo rungtynių nesu-
stabdė – prievartavo mūsų futbolininkus žaisti ka-
bant antilietuviškui šūkiui.

Trečia, antilietuviškų veiksmų Lenkijoje pasi-
taiko nebe pirmą sykį. Prisiminkime užtepliotas
lenteles su lietuviškais užrašais Punsko, Seinų že-
mėse, išniekintus lietuviškus paminklus dabarti-
nės Lenkijos teritorijoje. Taip pat neužmirškime,
kokius žodžius Vilniuje skandavo įsiaudrinę lenkų
sporto sirgaliai. 

Kokias išvadas galėtume daryti? Antilietuviš-
kos tendencijos Lenkijoje kurstomos dirbtinai, spe-
cialiai, kryptingai. Oficialioji Varšuva viešai tvir-
tina norinti bičiuliškų santykių su Lietuva, o iš
tiesų saviškius slapta kursto imtis lenkinimo darbų.
Priešingu atveju jauniems lenkų sirgaliams, atvy-
kusiems kažkur iš Lenkijos vidurio, vargu ar rū-
pėtų: Vilnius – lietuviškas ar lenkiškas miestas. 

Tik lengvatikiai gali nuoširdžiai manyti, esą
antilietuviški nusiteikimai kurstomi be Lenkijos
valdžios žinios sutikimo ir pritarimo. Jei oficialioji
Varšuva išties nuoširdžiai norėtų broliautis, Lie-
tuvą žeminančių ir įžeidžiančių išpuolių tiesiog ne-
pasitaikytų. Jaunoji lenkų karta būtų auklėjama
visai kitokia dvasia.

Nejaugi nesuvokiame, jog oficialioji Varšuva
mums seniai paskelbusi karą, kurio tiksliausias
apibūdinimas – Lietuvos sostinės ir nuo Lietuvos
kadaise jėga atplėštų teritorijų polonizacija? 

Grumtynės, kas ką nugalės – Lenkija mus, ar
mes vis tik atsispirsime polonizacijai, – tęsiasi ne
vieną šimtmetį. Literatūros kritikas Algimantas
Bučys štai į ką atkreipia visų Lietuvos istorija be-
sidominčių žmonių dėmesį: kur dingo Lietuvos vals-

tybė po krikšto ir unijų su Lenkija, kur ir kodėl
pradingo netgi Lietuvos vardas iš paskutinio Abiejų
Tautų Respublikos Seimo (1791–1795) priimtos kons-
titucijos teksto? (Algimanto Bučio knyga ,,Seniau-
sioji lietuvių literatūra. Mindaugo epocha. Polipara -
digminė viduramžių kultūrinių konfliktų stu-
dija” (Vilnius, 2009).

Štai kokias temas privalome gvildenti. Štai ko-
kius klausimus privalome kelti. Bet kad mes jau
net šito nebemokame.  

Atsiverskite ,,IQ” žurnalo (2013-ųjų liepa)
straipsnį ,,Lenkija – būsimasis ES variklis”, ir pa -
ma tysite, ką į žurnalisto Tomo Janeliūno klausi-
mus atsako buvęs Lenkijos Prezidentas Aleksander
Kwasniewski. Žurnalistas štai ką sako: ,,Vis dar iš-
lieka neišspręstų klausimų Lenkijos ir Lietuvos dvi-
šaliuose santykiuose dėl tautinių mažumų padėties.
Kodėl tai tapo pagrindine strateginių santykių kliū-
timi?” Buvęs Lenkijos vadovas atsiliepia: ,,Turė-
čiau paklausti jūsų, kodėl tai tapo taip sudėtinga.
Šios problemos iki galo nesuprantu...” 

Pirmiausiai į akis krenta ne itin tiksliai sufor-
muluotas žurnalisto T. Janeliūno klausimas, pri-
menantis prasikaltusio žmogaus atsiprašinėjimus.
Nejaugi mes iš tiesų kuo nors nusikaltome savo
,,strateginiam partneriui”? Klausimą buvusiam
Lenkijos vadovui formuluočiau visiškai kitaip: ko-
dėl Lenkija kelia Lietuvai nepagrįstus, žeminan-
čius, polonizacija atsiduodančius reikalavimus ir
kodėl bet kokia kaina stengiasi sulenkinti Punsko,
Seinų, Suvalkų lietuvius? Man regis, lietuviai žur -
na listai, o kai kada – net ir aukšto rango Lietuvos
po litikai, įskaitant ir patį Lietuvos užsienio reikalų
ministrą Liną Linkevičių, turėtų teirautis būtent to-
kių dalykų. 

O ką mums atsako buvęs Lenkijos vadovas?
Lenkiškų – lietuviškų nesutarimų priežasčių jis iki
galo nesuvokia. Ar tikrai nesuvokia, ar tik apsi-
meta nesuvokiąs? Ko gi čia nesuprasti – Lietuva ne-
tenkina lenkiškų užgaidų, nes nenori tapti lenkiš-
kai kalbančia ir lenkiškai mąstančia Lenkijos pro-
vincija.  

Žodžiu, mums neturėtų rūpėti, ką viešai iš tri-
būnų suokia Lenkijos politikai. Mums nerimą tu-
rėtų kelti tikroji Varšuvos politika: noras bet kokia
kaina sulenkinti Punsko ir Seinų lietuvius bei pa-
didinti lenkišką įtaką Vilniaus kraštui. Matykime
povandeninę lenkiškojo aisbergo dalį, ne tik vir-
šūnę.

Bet ar matome, ar norime matyti? Rugpjūčio
14-ąją per LRT televiziją  rodyta autorinė žurnalisto
Virginijaus Savukyno laida ,,Įžvalgos”. Minėtoje
laidoje kaip tik gilintasi į sudėtingus Lietuvos –
Len kijos tarpusavio santykius. Filosofas, rašytojas,
poetas Vytautas Rubavičius tyrė tikruosius, nors
vie šai neskelbiamus, Lenkijos planus. Šis intelek-
tualas įdomiai svarstė, ko iš tikrųjų nori lenkai,
reikalaudami lenkiškų užrašų lietuviškuose pa-
suose ar meluodami, esą Vilniaus krašte lietuviai
draudžia puoselėti lenkiškumą. Jis vienintelis tose

,,Įžvalgose” ragino matyti tikrąjį šiandieni nės
Lenkijos veidą.

Deja, kiti laidos dalyviai, pavyzdžiui, rašy-
tojas Liudvikas Gadeikis ir Seimo narys kon-
servatorius Kęstutis Masiulis, buvo linkę apžiū -
rinėti vien tik gražiąją lenkiško aisbergo viršū -
nę. Vaizdžiai tariant, kalbėjo ,,nei į tvorą, nei į
mietą”. 

Taigi kas nori, tas mato lenkiškas klastas
polonizuojant Punską, Seinus, Suvalkus bei ple-

čiant lenkiškąją įtaką Vilniaus krašte. Demaskuo-
jant agresyvius, ekspansinius Lenkijos planus labai
pravers rašytojos Birutės Jonuškaitės, kilusios iš
lietuviškosios Lenkijos dalies, todėl viską mačiu-
sios savo akimis, pastabos.  

Jos interviu ,,Balti vyrų marškiniai, nerimo vi-
durnakčiai” (žurnalas ,,Metai”,  2013-ieji, liepa) pali -
ko malonų įspūdį. Ji vis dar viliasi, jog Lietuva bent
artimiausiu metu netaps Lenkijos provincija. Ta-
čiau ji mato, kad oficialioji Varšuva tokių siekių
tu ri. Todėl ironizuoja: ,,Gerai būtų, jei greitu laiku
netaptume ir Rytų Europos pakraščiu, kuriame
tvarką palaikys NATO priklausantys Lenkijos ka-
riuomenės daliniai, o jų vadovybė sėdės Autonomi-
nio Vilniaus krašto štabe. Apie tai kol kas kalba tik
bjaurūs nacionalistai, todėl jų niekas nenori girdė -
ti...”

O ką byloja ši rašytojos B. Jonuškaitės citata?
,,Dėl lietuvių Lenkijoje: jie yra šašas ant užpakalio,
kurį reikia kuo greičiau panaikinti, kad neniežėtų,
neperštėtų, nekeltų nereikalingo nepatogumo. Štai
visos kitos Lenkijoje gyvenančios tautinės mažu-
mos jau seniai ,,sutvarkytos” – bendroje lenkų švie -
ti mo programoje turi po vieną kitą savo gimtosios
kalbos pamokėlę, ir gana, o šita saujelė įkyrių užsi-
spyrusių Punsko ir Seinų krašto dzūkų vis dar lai-
kosi įsitvėrusi savo lietuviškų mokyklų, dar nori
mokytis ne tik lietuvių kalbos, bet ir Lietuvos isto-
rijos bei geografijos – kur tai matyta!”

Žurnalistas V. Savukynas galėjo rašytoją B. Jo-
nuškaitę pakviesti į savo ,,Įžvalgas”. Ji būtų šauniai
pa pildžiusi  gilias filosofo V. Rubavičiaus pastabas.
,,Įžvalgų” vedėjas net ir filosofui V. Rubavičiui ne
itin noriai leido plačiau prabilti, ką iš tiesų byloja
reikalavimai Lietuvos lenkų pavardes lietuviškuose
pasuose rašyti lenkiškais rašmenimis. 

Žodžiu, intelektualui V. Rubavičiui nepavyko
visko išguldyti, kokius  didingus  planus kuria šian-
dieninė Lenkija. Bet juk akivaizdu, jog Lenkija gvie-
šiasi tapti viena iš pagrindinių Europos Sąjungos
žaidėjų, besistengiančių prilygti Vokietijai ir Pran-
cūzijai tiek ekonomine, tiek karine galia. 

Beje, tokius planus Lenkija pajėgi įgyvendinti.
Lenkija – vieninga kaip kumštis. Teoriškai  ji neturi
tautinių mažumų. Jos neplėšo į skirtingas puses
nei juodaodžiai, nei arabai, nei turkai, nei baskai.
Lenkija – absoliučiai lenkiška. Ji gali nebijoti nei
turkiškų, nei arabiškų, nei jokių kitokių autono-
mijų. Jai beliko likviduoti lietuviškas salas Seinų ir
Punsko žemėse ir įsitvirtinti Vilniaus krašte, kad
lenkų turistai ilgainiui į Vilnių važiuotų ne kaip į
lietuvišką, bet lenkišką miestą.

Šios liūdnos pranašytės būtinai išsipildys, nes
lietuviškoji valdžia pasirinkusi klaidingą  veiklos
kryptį – kiekviena proga, reikia ar nereikia, atsipra -
šinėja lenkų, itin lengvai užleidžia savas erdves len-
kiškumui ir nė piršto nepajudina stiprindama lie-
tuviškas šaknis. Nei viešai, nei slapta. 
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Lenkiškasis aisbergas: 
graži viršūnė ir grėsminga 
povandeninė dalis

GINTARAS VISOCKAS

lietuvių kalba. Reikia su gailesčiu pripažinti, kad ne
tik antros imigracijos bangos, bet jau ir trečiosios
vaikai sunkiai kalba lietuviškai. O ameri kiečių vi-
suomenei ta informacija vi sai neprieinama. 

Labai džiaugiuosi, kad šis klausimas yra judi-
namas ir tikiu, kad pla tesnė informacija bei įvairios
mintys pasieks visas lietuviškas gyvenvie tes.

Angelė Karnienė
St. Petersburg, FL

ATITAISYMAS

Šeštadienio, rugpjūčio 17 d. ,,Draugo” laidoje,
Vidmanto Valiušaičio straipsnyje ,,Nijolė Bražė-
naitė: ‘Brolis atvedė mamai Sarą’” įsivėlė klaidų. 

Teisingas įvadas į straipsnį yra:

New York valstijoje gyvenančiai legendinio par-
tizano Juozo Lukšos-Daumanto žmonai Nijolei Bra-
žėnaitei-Lukšienei-Paronetto rugpjūčio 26 dieną su-
kaks 90 metų. Šį sekmadienį, rugpjūčio 18 dieną,
South Orange, NY, rengiamas jos pagerbimas. Su ap-
lankiusiu ją žurnalistu ir istorinių filmų kūrėju iš
Lietuvos Vidmantu Valiušaičiu N. Bražėnaitė-Luk-
šienė-Paronetto sutiko pasidalinti savo gyvenimo
istorija, kuri galbūt ne mažiau dramatiška nei įžy-
miojo partizano. Jos atmintis gera ir ji moka pasa-
koti.

Parašai po nuotraukomis:
Vida ir Nijolė Bražėnaitės ,,Aušros” mergaičių

gimnazijoje. 1939 m.

18-metis Mindaugas Bražėnas, 1942 metais iš
geto atvedęs Sarah ir Aleksą pas savo mamą Kons-
tanciją Bražėnienę.

Konstancija Bražėnienė su savo išgelbėtais
Aleksu Gringauz ir Sarah Šilingovsky New York 1966
metais.

Nuotraukos iš asmeninio N. Bražėnaitės ar-
chyvo.

Redakcija atsiprašo už techninius nesklandumus.

,,DRAUGĄ” 
galite užsisakyti 

ir internete 
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Lemont, IL

Iš kairės: LR gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, istorikas dr. Arvydas Anušauskas, LR garbės konsulas Colorado dr. Jonas Pruns-
kis, gen. konsulato Čikagoje darbuotoja Agnė Vertelkaitė.                                                                                           

Atkelta iš 1 psl.

Konsulas taip pat priminė, kad
JAV Kongreso narys lietuvių kilmės
respublikonas John Shimkus yra pa-
siūlęs Amerikos  vyriausybei ir Jung-
tinėse Valstijose rugsėjo 23-iąją pa-
skelbti Juodojo kaspino diena, taip ofi-
cialiai pripažįstant vykdytą genocidą.

Istorikas dr. Arvydas Anušauskas
į susitikimą su Čikagos lietuviais at-
vyko ne tuščiomis rankomis – jis at-
vežė savo naujausios, jau aštuoniolik-
tos knygos „Teroras. 1940–1958 m.”
(leidykla „Versus Aureus”, 2013) ti-
ražo dalį (Lietuvoje visos knygos jau
išpirktos). Lietuvių tautos genocido
temą istorikas tyrinėja jau ketvirtį
amžiaus, ir ši knyga praktiškai pra-
dėta 1988 m.

,,Teroras” yra papildytas, atnau-
jintas, iliustruotas prieš 15 metų pasi-
rodžiusios knygos   (kurios išleidimą
rėmė Lietuvių tautinis kultūros fon-
das Čikagoje) „Lietuvių tautos sovie-
tinis naikinimas 1940–1958 m.” va-
riantas. Beje, šis ir dar porą anksty-
vųjų dr. A. Anušausko leidinių beveik
nepasiekė knygynų – tiražai būdavo
išperkami ir sunaikinami nežinomų
asmenų. Autorius prisipažino, kad pa-
moką išmoko, ir knygas pradėjo leisti

mažais tiražais, o patinti – asmeniš-
kai.

Pristatydamas naująją knygą, dr.
A. Anušauskas pasirūpino, kad visi
susirinkusieji turėtų ją prieš akis ir
galėtų tuoj pat pamatyti iliustraciją
ar dokumentą, kurį autorius nori pa-
komentuoti. O vaizdinė medžiaga iš-
ties iškalbinga! Istorikas atkreipia
mūsų dėmesį į keletą nuotraukų, ku-
riose nufotografuoti lagerio vaikai ir
moterys. 8, 000 vaikų žuvo Sibire – tai
geras argumentas, kai reikia įrodyti,
jog ne teroristai, ne nusikaltėliai buvo
tremiami, o moterys, vaikai. Trečdalį
lagerio gyventojų sudarė vaikai, treč-
dalį – moterys. Moterys patirdavo ir
seksualinę prievartą; buvo net stei-
giami specialūs barakai, kuriuose gy-
veno moterys su lageryje gimusiais
vaikais. 

Dr. A. Anušauskas mini 1953 m.
dokumentą, kuriame buvo įvardintos
,,nepatikimos tautos”. Tai – čečėnai,
ingušai, Krymo totoriai, Vakarų uk-
rainiečiai, na, ir lietuviai, latviai bei
estai. Jų atžvilgiu liepta taikyti sun-
kesnes sąlygas. Pvz., siuntimas į miš -
kų kirtyklas buvo sunkesnė bausmė,
nes ten gyvenimo ir darbo sąlygos
buvo sunkesnės, nei, tarkim, mies-
tuose.

Istorija pamažu atpainiojama 
Istorikas atkreipia mūsų dėmesį

ir į dokumentą, kuriame minimi ,,300
III kategorijos kalinių”. Pasirodo, tai
– medicininių eksperimentų aukos.
Daktarai vykdė tyrinėjimus ir rašė
disertacijas – kaip žmonės išgyvena
ekstremaliomis sąlygomis, kokiomis
ligomis suserga ir pan. temomis. Me-
diciniai eksperimentai Gulage – tai
dar viena netyrinėta tema. 

Knygoje yra ir nuotrauka, ku-
rioje užfiksuotas trėmimo momentas
– už ją nuotraukos autorius gavo 25
metus. 

Prieiti prie daugelio inkriminuo-
jančių nuotraukų ir dokumentų, sly-
pinčių Rusijos slaptuosiuose archy-
vuose A. Anušauskui padėjo kolegos
iš Rusijos. Kai kurias nuotraukas jis
pirko, kai ką gavo šiltesniais B. Jel-
cino vadovavimo laikais. Dabar ar-
chyvai tyrėjams praktiškai yra ne-
prieinami, o daug istorijos dar nėra
ištirta. Reikia tikėtis, kad su laiku ar-
chyvai atsivers, jeigu, žinoma, jie ne-
bus sunaikinti. Anot A. Anušausko,
Rusija slepia labai daug nusikaltimų
žmogiškumui. 

Istorikas ir Seimo narys taip pat
pastebėjo, kad Rusija dažnai kriti-
kuoja, jog Lietuva ,,ne taip” traktuoja
istoriją, tačiau niekada neužsimena,

kad ta istorija didele dalimi jau yra
yra paviešinta – dokumentai pa-
skelbti internetiniame tinklalapyje,
jie prieinami bet kokioje pasaulio da-
lyje gyvenančiam žmogui, kuris
skaito rusiškai. 

Knygoje panaudota ir naujausių
tyrimų medžiaga. Štai vienas jų rodo,
kad nėra didelių sveikatos, psichinės
savijautos skirtumų tarp tų Lietuvos
gyventojų, kurie buvo tremtyje ir tų,
kurie nebuvo. Išskyrus vieną – buvu-
sius tremtinius nuolat persekioja mir-
ties baimė, tai pastovi jų būsena. Apie
300,000 Lietuvos gyventojų palietė
tremtis (šiuo metu Lietuvoje gyvena
apie 5, 000 buvusių lageriuose, ir apie
55,000 buvusių tremtinių). Vien  1944
m. gruodį – 1945 metais, per maždaug
13 mėnesių laikotarpį, tiesioginį te-
roro poveikį Lietuvoje patyrė 250, 000
žmonių, t. y. kas dešimtas gyventojas.
Oficialus karo aukų slaičius – 1 mili-
jonas; iš jų pusė milijono ukrainie-
čių, po to seka lietuviai (ketvirtis mi-
lijono), latviai ir estai.

Renginio pradžioje kalbėjęs LR
garbės konsulas Colorado valstijoje
dr. Jonas Prunskis pastebėjo, kad dr.
A. Anušausko darbo dėka ,,mūsų vai-
kai labiau supranta, kokią kainą
mūsų tėvai ir seneliai sumokėjo, kad
mes būtume laisvi”. ,,Teroras. 1940 –
1958 m.” – dar vienas svarbus žings-
nis, ,,išpainiojant istoriją”, išvynio-
jant iš vatos atskirus jos faktus. Nori
to Rusija ar ne. 

Popietę, skirtą Juodojo kaspino
dienai paminėti, dainomis gražiai įrė-
mino jaunoji solistė Agnė Giedraitytė.

Jaunoji solistė Agnė Giedraitytė pradžiugino popietės dalyvius lietuviškomis dainomis. Jono Kuprio nuotraukos

TELKINIAI
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JUAN IGNACIO FOURMENT KALVELIS

Liepos 17–21  dienomis San Paulo mieste, Bra -
zi lijoje, vyko Pietų Amerikos lietuvių jau-
nimo suvažiavimas (PALJS). Jame dalyvavo

daugiau nei 90 atstovų iš Argentinos, Venesu e los,
Urugvajaus, Kanados, Lietuvos bei pačios Brazili-
jos. Suvažiavimas buvo rengiamas Pasau lio jauni -
mo dienų (PJD) išvakarėse, į kurias atvyko jauni-
mas ir iš Lietu vos.

Pasaulio jaunimo dienos (PJD) oficialiai prasi-
dėjo liepos 22 d. Rio de Žaneiro mieste, kur susi-
rinko Popie žius ir jaunimas iš viso pasaulio. PJD
tęsėsi iki liepos 28 dienos. 

Tarp kitų siekių pirmosios savaitės tiks las bu -
vo susipažinti su vietine bendruo me ne bei pažinti
šalį. Lietuvius šiltai su ti ko ir priėmė  Šv. Juozapo
parapijiečiai ir Brazilijos Lietuvių Bendruo me nė
bei Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga San Paulo.
Dalis dalyvių tu rėjo galimybę apsigyventi šeimose,
o dauguma apsigyveno seselių pranciš kie čių vado-
vaujamose ,,San Miguel Arcángel” mokyklos  patal -
po se.

Suvažiavimas prasidėjo trečiadie nį, liepos 17
d. Brazilijos lietuvių Šv. Juozapo bendruomenės sa-
lėje  daino mis ir susipažinimo žaidimais. Po pie tų
vyko darbas – studijų die nos, kurių metu prelegen-
tai pa pasa kojo apie Brazilijos Lietuvių Bend ruo -
menės  veiklą. Toliau diskuta vo me – PLJS atstovai
apibrėžė Pa saulio lietuvių jaunimo kongresų isto-
riją. Tap pat kalbėjome apie ką tik pasibaigusį XIV
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą, kuris įvyko
liepos 1–14 dieno mis Jungtinėje Karalystėje ir
Lietu voje. Vėliau PLB valdybos atstovas Pietų Ame-
rikai Juan Ignacio Four  ment Kalvelis, apibūdino
PLB, PLJK ir PLJS istorijas. Po to vyko šv. Mi šios
Švento Juozapo parapijoje Vila Zelinoje. Vakare

įvyko oficialus Pietų Amerikos lietuvių jaunimo
suvažiavi mo ir Pasaulio jaunimo die nų atida rymas
mokyklos ,,San Mi guel Arcán gel” patalpose. 

Ketvirtadienį, liepos 18 d.,  išvykome į Santos
miestą  prie jū ros, 70 km nuo Vila Zelinos. Sėkmin-
gai pra leidome dieną prie jūros, dar ap lan  kė me is-
torinę vietą, Kavos muzie jų, kur buvo pirmoji lie-
tuvių emigran tų stotelė XX a. pradžioje. Iš čia dau -
ge lis imigrantų patraukė dirbti į Fazen das, kavos
plantacijas. Piligri mai ap silankė ne tik Kavos mu-
ziejuje, bet ir Kapucinų misionierių baž ny čioje, ku -
ri šiandien yra bene vienin telė veikianti šventovė.
Ge rokai po pietų atsirado galimybė pasidžiaugti
At lan to vandenynu bei Monte Serat kal nu, nuo ku-
rio atsiveria visas uosta mies čio vaizdas. Vėlai va-
kare šv. Mi šios sukvietė visus dalyvius džiaugtis ir
dėkoti už visas gautas ma  lones kartu su PLB val-
dybos Sie lo vados reikalų komisijos nariu prela tu
Ed mundas Putrimu, su Vilkaviš kio vys kupu Ri -
man tu Norvila ir iš Lietuvos atvykusiais kuni gais,
kurie au kojo šv. Mišias Šv. Juoza po parapijoje Vila
Zelinoje. Tos die nos vakare įvyko ir Pietų Amerikos
lietuvių jaunimo sąjungos kraštų pranešimai, ku-
rių klausantis galėjo me giliau su sipažinti su lietu-
vių veikla ir lietuvybės išlaikymo iššūkiais bei sie-
kiais Pietų Amerikoje. 

Liepos 19 d. įvyko eks kursija po San Paulo
miesto centrą, kur aplankėme svarbiausias centro
vietas, šventoves ir futbolo muzie jų. Vakare lietu-

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas (PALJS) – San Paulo 2013 m.

Pasaulio jaunimo dienos (PJD) – Rio de Žaneiro 2013 m.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo ir Pasaulio jaunimo dienų dalyviai. PALJS ir PJD nuotraukos

Šv. Mišios vyko Šv. Juozapo parapijoje.

viai įsijungė  į maldos Vigilijos programą, skirtą vi-
siems PJD piligrimams, San  Paulo miesto stadio-
ne.

Šeštadienio, liepos 20 d., rytą išvažia -
vome į Atibaía – lietuvišką so dybą ,,Li-
tuanika”. Buvo proga pasi džiaugti gam -
ta – dainavome lietuviš kas dainas, žai-
dėme ir plaukiojome baseine. Buvo auko-
jamos šv. Mišios ,,Lituanikos” koplyčioje.
(Po II Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso
1976 m., vietiniai lietuviai iš kongreso
pel no nupirko žemės sklypą, daugiau nei
1 ha. Čia švenčiamos Ka lėdos, Velykos,
Naujieji metai bei visos Valstybinės lietu -
viškos šventės.) Vakare, mokyklos ,,San
Mi guel Arcángel” patalpose įvyko ,,Ta-
lentų vakaras”. Kiekvieno krašto bei LJS
dalyviai smagiai pasidalino savo talen -
tais. 

Sekmadienį buvo atnašaujamos iš-
kilmingos šv. Mišios su piligrimais ir vie-
tine lietuvių bendruomene Šv. Juozapo
parapijoje, Vila Zelinoje.

Po šv.  Mišių organizatoriai nuo širdžiai padėko -
jo visiems, kurie pri si dėjo prie ruošos darbų, rėmė -
jams, seselėms pranciškietėms ir prelatui Edmundui
Putrimui už jo nuolatinį darbą, rūpestį ir pas tangas. 

Po susitikimo lietuviai piligrimai, atvy kę iš

įvai rių Pasaulio kraštų, persi kėlė į Rio de Žaneira,
kur dalyvavo pagrindinės Pasaulio jaunimo dienų
(PJD)  savaitės programoje. 

Kitas Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suva-
žiavimase įvyks 2014 m. metų sausio mėnesį Argen -
tinoje. Šių metų Pietų Amerikos lietuvių jau ni -
mo suvažiavimo nutarimai:

• XVII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suva-
žiavas, įvyks Argenti no je nuo 2014 m. sausio 29 d.
iki va sario 2 d. 

• XVI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suva-
žiavo dalyviai vienbalsiai nutarė pasiūlyti Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybai, kad ga-
lėtų kooptuoti į PLJS valdybą PLJS Pietų Amerikos
ats to vus Nicolás Modena Klimas ir Alek ė jūnas iš
Urug vajaus.

PALJ suvažiavimą organizavo:
Brazilijos lietuvių jaunimo są jun ga (BLJS)

Globėjai:
Šv. Pranciškaus vienuolės, Vila Ze linoje; Brazi-

lijos Lietuvių Bend ruo menė; Šv. Juozapo draugija
(Sao Paolo); Pasaulio Lietuvių Bendruo menės val-
dybos nariai: Juan Ignacio Four ment Kalvelis ir
PALJ suvažiavi mo steigėjas, Lietuvos vyskupų kon -
ferencijos delegatas užsienio lie tu viams-katalikams
prel. Edmundas Putri mas. 

Švenčiant Joninėse smagu buvo ir  pašokti, ir pabendrauti.



,,Kas Lietuvoje labiausia veria akį:
pasikalbėjimas su Amerikos lietuviu mi-
lionieriu p. J. Garoliu” – tokiu pavadi-
nimu Kauno spaudoje pasirodė Antano
Guikio straipsnis. Kadangi mūsų rankose
tik iškarpa, tegalim spėlioti, kad pokalbis
buvo paskelbtas 1930 arba 1931 metais
(kalba netaisyta):

Neseniai iš Palangos atvyko į Kauną
Amerikos lietuvis milionierius p. J. Garo-
lis. Jūsų korespondentui pavyko su ger-
biamu svečiu pasikalbėti. Į klausimą kas
Lietuvoj labiausiai metasi į akis, p. J. Ga-
rolis atsakė:

1. Labai daug kariškių. New Yorke
vaikščiok visą dieną, nesutiksi nei vieno
uniformuoto žmogaus. O Laisvės Al. la-
bai, labai daug.

2. Jauni vyrai ir šiaip žmonės vaikšto
lazdomis ramsčiuodamiesi. Amerikoj pas -
kui lazduotą poną sektų minia. Ten tik
ubagai lazdomis ramsčiuojasi. Šiaip visi
,,sport”: gyvi, energingi, smarkūs. O jei
kuris ir kreivesnis, tai vistiek smarkų nu-
duoda. Aišku, tokiems lazda ramsčiuo tis
nepritinka, nes tai silpnumo pažymys.

3. Daug palaidų šunų. Nežinau, gal
todėl ir lazdas piliečiai nešioja, kad nuo jų
apsigynus.

4. Labai pripratę žydai stovėti šaligatviuose.
Ypač senam mieste stačiai sunku praeiti. New Yorke
yra žydų kvartalas ir ten labai panašios krautuvės į
Kauno. Tik ten jie kalbasi tarp savęs žydiškai arba
angliškai. O čia žydiškai arba rusiškai, lietuviškai
nekalba. Kuris nors laikraštis galėtų ankietą tuo
klausimu paskelbti. Provincijoj (Mariampolėj, Ro-
kiškyj, Vilkaviskyj) žydai rusiškai nekalba.

5. Vyrai moterims net gatvėj bučiuoja ranką.
Amerikoj autobusu važiuojant, krautuves lankant,
gatve vaikščiojant ranka sudulksta ir niekas nešva-
rumus nuo rankos nenori laižyti. Gal čia dulkių
nėra, gal čia rankos švarios – aš nežinau.

6. Dešimts kartų tą pačią dieną susitikdami pa-
žįstami gatvėj 10 kartų sveikinasi keldami kepurę, to-
dėl vyrai nuplinka trindami skrybėle plaukus. Dėlto
ir plikių Kaune daugiau negu Amerikoj. Žiemą vėl
perpučia sušilusią galvą vėjas ir vėl odos liga ir plau-
kai krinta. Reikėtų dėliai sveikatos kepurių nenu-
iminėti nuo galvos, o tik taip ranka pasisveikinti.

7. Labai gerai Kaune atrodo policininkai. 1924
m. man pirmą kartą į Lietuvą atvažiavus vaizdas

buvo kitoks. Dabar policininkai ne tik gerai atrodo,
bet mandagūs, ir žino savo pareigas, taisykles, įsta-
tymus ir kt. Aš bent gavau tokio įspūdžio, kad Kauno
policininkai vyrai kaip reikiant.

8. Lietuvoj labai lengva bankrutuot. Man gatvėj
rodė žydų tautybės autobusų savininkus, kurie jau 10
kartų bankrutavę ir vis daro naujus biznius, jei tai
teisybė, ką apie juos kalba. Amerikoj toki biznieriai
sėdėtų kalėjime tol, kol negrąžintų skolų ir dar turėtų
mokėti už kiekvieną išsėdėtą dieną po kelis dolerius
už išlaikymą.

9. Labai mažai gerų katalikų. Veidmainių, fari-
ziejų tikybos klausimuose daugiau negu Amerikoj.
Net kai kurie žmonės, eina į bažnyčią tik taip sau, dėl
mados, bet grįžę iš bažnyčios nusišypso iš kunigų
per didelio sumaterializėjimo.

Padėkojęs p. J. Garoliui už malonų pasikalbė-
jimą atsisveikinau”.

Tokios tad buvo amerikono pastabos ,,provin-
cialiems” kauniečiams!
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Newarko scenarijus – blizgučiai Hollywoodui? (III)
Prie Suvalkijos dukros pėdsakų sugrįžus

Nukelta į 9 psl.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kiek kartų bandydavau domėtis  šia sudė-
tinga istorija, tiek kartų atsidurdavau akla-
vietėje. Galbūt Magdalenos asmenybė – iš-
šūkis Hollywoodui (ar bent tebeskurstan-
čiai Lietuvos kino studijai)?

Biografija – teletaipas

Populiariame žurnale „Moteris” 1931 m. lapkri -
čio vienuoliktame numeryje skaitome:

1931 m. rugsėjo 27 d. didokas būrelis Marijam-
polės Apygardos Teismo magistratūros, prokuratū-
ros, advokatūros ir šiaip pažįstamų susirinko atsi-
sveikinti su Marijampolės Apygardos Teismo, Ma-
rijampolės II nuovados Teismo tardytoju p. Magda-
lena Brazyte.

Nuoširdžiai ir jaudinančiai skambėjo atsisvei-
kinimo kalbos. Teisingai buvo įvertintas p. Brazytės
darbštumas, sumanumas ir noras kiekvieną jai pa-
vestą darbą tinkamai atlikti, o kartu buvo  pabrėž-
tos ir geros kolegės ypatybės. Dėka darbštumui, iš-
tvermei ir tinkamam pasiruošimui sugebėjo p. Bra-
zytė pasiekti aukštą vietą teismo įstaigoje.

Magdalena Brazytė tai pirma moteris – teismo
tardytojas ne tik Lietuvoje ir Pabaltijos valstybėse,
bet turbūt, jeigu ne pirma, tai viena iš pirmųjų visoje
Europoje. Mes lietuviai, o ypač lietuvės turime tuo
džiaugtis ir didžiuotis, nes istorijoje šis faktas turės
būti tinkamai pažymėtas ir mums, mūsų tautai ir
valstybei suteiks garbę. Jos asmenyje buvo įrodyta,
kad Teismo tardytojo darbas yra moterims prieina-
mas ir gali būti tinkamai atliktas.

Šiek tiek iš jos biografijos. P. Magdalena Brazytė
gimė 1895 m. Puskelnių kaime, Kvietiškių valsč. Ma-
rijampolės apsk. Pradžios mokyklą baigė 1910 m.
Marijampolėje su pagyrimu ir dovana, o 1911 m.
įstojo gimnazijon, tęsė mokslą Voroneže ir 1918 me-
tais baigė Vilniaus gimnaziją Voroneže su sidabri-
niu medaliu. Grįžus Lietuvon ėmėsi darbo, o vėliau
pradėjo studijuoti mediciną Kaune. Gavusi stipen-
diją iš Prekybos ir Pramonės Banko išvyko į Berlyną
studijuoti ekonominius mokslus Fridricho Vilhelmo
universitete, bet 2 metams praslinkus turėjo grįžti
Lietuvon ir čia įstojo į Lietuvos Universitetą Teisių fa-
kulteto juridinį skyrių III semestrą, o 1927 m. spalių
mėn. gavo diplomą. Teisme pradėjo dirbti nuo 1925
m. kaipo Kauno Apygardos Teismo viršetatinė kan-
didatė. 1926 m. persikėlė etatiniu kandidatu į Mari-
jampolės Apygardos Teismą ir čia nuo 1927 m. pra-
dėjo pavaduoti Taikos teisėjus ir Teismo Tardyto-
jus. 1929 m. liepos mėnesio 1 d. pono Teisingumo Mi-
nisterio įsakymu buvo paskirta eiti pareigas Mari-
jampolės II nuovados Teis mo Tardytojo, o 1931 m. va-
sario 16 d. buvo tose pareigose patvirtinta ir paskirta
Teismo Tardytoju.

P. Magdalena Brazytė atsisveikindama išreiškė
padėką p. Pirmininkui ir p.Valstybės Gynėjui Zda-
navičiui, kurių palankumo ir inciatyvos dėka leista
jai buvo užimti atsakomingą teismo tardytojo vietą
ir tose pareigose būti patvirtina. P. Magdalena Bra-
zytė-Garolienė š. m. rugsėjo mėn. 1 d. padavė pra-
šymą apie išėjimą iš tarnybos, nes ištekėjus už Ame-
rikos piliečio teko jai išvykti pas vyrą Amerikon.
Mes tikimės, kad moteriai – juristei darbo dirva yra
plati ir p. Magdalena Brazytė-Garolienė galės ir to-
liau nors kitose sąlygose ir apystovose tęsti darbą ir
būti naudinga visuomenei ir moteriai.

O. Alminaitė-Sličiuvienė
(kalba netaisyta - aut.).

Pirmoji tikroji 
Mrs. Garolis

Kur ir kada Juozas Garolis susipažino su savo
pirma žmona Julija – neaišku, net santuokos datos
nežinome. Išliko tik jos mirties liudijimas, kuriame
pažymėta, kad Antano ir Uršulės Grisčių dukra Ju-
lija (gimusi Lietuvoje ), mirė Jersey City Green-
ville ligoninėje 1929 m. gruodžio 3 d., sulaukusi vos
37 metų amžiaus.

Magdalenos Brazytės-Garolienės paraiška stojant į Lietuvos Šaulių Sąjungą.

Juozo Garolio brolio Konstantino vestuvinė nuotrauka 1927 m. Ant-
roje eilėje – Juozas Garolis.
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LIETUVA IR PASAULIS

Riminio susitikimas: atrasti Europą iš naujo

Estijoje perlaidoti vadovo tremtyje palaikai 

JT vadovas skatina elgtis atsakingai

C. Ashton ragina bloko nares sutarti
Egipto atžvilgiu

Vilnius (BNS) – Rugpjūčio 17 d.
Baltarusijoje surengtas Astravo ato-
minės elektrinės pristatymas pagal
tarptautines normas negali būti lai-
komas viešaisiais svarstymais, teigia
Lietuvos Užsienio reikalų ministerija.
Baltarusija iki šiol neatsakė į esmi-
nius Lietuvos klausimus dėl jėgainės,
nors pagal Jungtinių Tautų poveikio
aplinkai vertinimo konvenciją (Espo
konvenciją) turėjo tai padaryti iki vie-
šųjų svarstymų. Lietuvai nepriimtina
ir tai, kad renginys organizuojamas
Baltarusijos teritorijoje, taip apribo-
jant Lietuvos visuomenės galimybę
jame dalyvauti. Minskas iki šiol tin-
kamai neatsakė, kodėl elektrinei pa-
sirinkta Astravo aikštelė, esanti vos 50
kilometrų nuo Lietuvos sostinės Vil-
niaus. Lietuvai nepaaiš kinta, kodėl
Baltarusija joje neatlieka seisminių
tyrimų, nors XIX a. pabaigoje ir XX a.
pradžioje toje vietoje buvo užfiksuoti
stiprūs žemės drebėjimai. Lietuva
taip pat teigia dar laukianti atsa-
kymų, kaip bus vykdomi reaktoriaus
aušinimo darbai. Elektrinę numa-

toma aušinti Neries vandeniu, nors
pati elektrinės aikštelė yra aukščiau
upės ir nutolusi 10 kilometrų – tai di-
dina tikimybę, kad aušinimo sistema
gali sutrikti. Espo konvencijos įgy-
vendinimo komitetas Ženevoje šiemet
balandį paskelbė, jog Baltarusija pa-
žeidžia Espo konvenciją, kad Lietuvos
reikalavimai yra pagrįsti ir kad Bal-
tarusija privalo atsakyti į Lietuvos
klausimus. Baltarusijos ambasada
Vilniuje Lietuvos spaudoje paskelbė
skelbimus, kuriais kvietė Lietuvos pi-
liečius į diskusiją aptarti atominės
elektrinės poveikio aplinkai verti-
nimą, žadėdama nemokamą kelionę. Į
renginį akty viai kviesta ir Lietuvos
žiniasklaida. Bet iš viso vyko tik apie
100 žmonių. Baltarusija teigia, kad
veikia pagal konvenciją, o ignoruo-
dama Bal tarusijos pasiūlymus Lietu-
vos pusė pažeidžia geros kaimynystės
dvasią. Atominę elektrinę Astrave tu-
rėtų statyti Rusijos kompanija „Rosa -
tom”. Baltarusija skelbia planuojanti,
kad statybos bus baigtos 2020 m.

Lietuva kritikuoja Baltarusijoje surengtą
atominės elektrinės aptarimą

Minimos V. Pociūno žūties metinės 

Jeruzalė (ELTA) – Prasidėjus
nau jiems taikos pokalbiams Jungti-
nių Tautų (JT) generalinis sekreto-
rius Ban Ki Moon paragino Izraelį ir
palestiniečius elgtis atsakingai. Abi
pusės turi atsisakyti žingsnių, kurie
gali pakenkti taikos procesui, pa-
reiškė jis. „Tikrai taikai būtini komp-
romisai”, – kalbėjo Ban Ki Moon susi-
tikime su Izraelio Prezidentu Schi-

mon Peres Jeruzalėje. Anot jo, reikia
įveikti didelį nepasitikėjimą, susifor-
mavusį per 20 stagnacijos metų. Susi-
tikime taip pat buvo kalbama apie Si-
rijos karą ir Iraną. Izraelio vadovas
reikalavo, jog tarptautinė bendrija pa-
rengtų planą, kad Sirijoje neliktų che-
minio ginklo. Izraelis ir palestiniečiai
atnaujino tiesiogines taikos derybas,
kurios nevyko trejus metus. Vilnius (BNS) – Iš Lenkijai pri-

klausančio Suvalkų krašto Antrojo
pasaulinio karo metais ištremtus lie-
tuvius ir jų palikuonius vienijanti
draugija ragina, kad Vyriausybė pra-
dėtų derybas su Vokietija dėl kom-
pensacijų. Draugijos „Suvalkija” pir-
mininkė Birutė Kižienė siūlo parla-
mentui priimti specialų įstatymą, ku-
ris įparei gotų vykdomąją valdžią de-
rėtis. „Vyriausybė būtų priversta vyk-
dyti ir tada Vokietija kalbėtų kitaip,
nes būtų Lietuvos įstatymas”, – sakė
B. Kižienė. 2010 m. Seime buvo pri-
imta rezoliucija, ja Vyriausybė ragi-
nama pradėti konsultacijas su Vokie-

tijos vyriausybe dėl kompensacijų
Lietuvos piliečiams, kurie buvo prie-
varta iškeldinti iš okupuotos Lenki-
jos teritorijos pagal 1941 m. sausio 10
d. SSRS ir Vokietijos susitarimą dėl
gyventojų mainų. Draugija „Suval-
kija” siekia kompensacijų iš Vokieti-
jos, kurios mokamos asmenims už pri-
verstinį darbą karo metais. 1941 m. iš
Vokietijos okupuoto Suvalkų krašto į
sovietų okupuotą Lietuvą buvo per-
kelta apie 14,000 lietuvių ir rusų sen-
tikių. Dėl kompensacijų į Vokietiją
turi kreiptis valstybė, o ne privatūs
asmenys.

Suvalkų lietuviai reikalauja kompensacijų
iš Vokietijos

Ieškoma vietos Čikagos lietuvių bažnyčios vitražams 

Vilnius (Alkas.lt) – Prieš ke lerius
metus Čikagoje buvo uždaryta lietu-
vių Šv. Kazimiero bažnyčia, o joje bu -
vę vitražai perduoti Lietuvai. Dabar
jie restauruojami, tačiau kur atsidurs
– dar neaišku. Į Vilniaus arkivyskupi -
jos restauracijos ir statybos trestą šie
vitražai atkeliavo prieš penkerius me-
tus. Vitražus grąžino Lietuvai, ka-

dangi jiems apie 90 metų, kiekvienas
langas turi savo rėmėją – lietu vių šei -
mą. Iš viso buvo dešimt lan gų, pieši-
niai ypatingi, šiuo metu neturintys
vie tos. Pasak Bažnytinio paveldo mu-
ziejaus direktorės dr. Sigitos Maslaus -
kaitės, manoma, kad vitražus sukūrė
tapytojas ir vitražininkas Adol fas Va-
leška. 

Vilnius (Tiesos.lt) – Piliečių San-
talka bei M. K. Čiurlionio kultūros ir
paveldo fondas rugpjūčio 23 d. S. Dau-
kanto aikštėje Vilniuje kviečia pami-
nėti septintąsias pulkininko Vytauto
Pociūno žūties metines. 2006-ųjų rugp-
jūčio 23-iąją Breste žuvusio Vytauto
Pociūno mirties aplinkybės bei jo po-
mirtinio šmeižto kampanijos priežas-
tys iki šiol lieka Lietuvos teisėtvarkos
neišaiškintos. Todėl savo valstybei ne-
abejingi piliečiai jau septintą kartą
kviečiami susirinkti Vilniaus Simono
Daukanto aikštėje ir priminti tautos
rinktiems valdžios pareigūnams, kad
iki galo ištirti pulkininko Vytauto Po-
ciūno žūtį ir specialiųjų tarnybų or-
ganizuotą jo pomirtinio šmeižto kam-
paniją yra Lietuvos garbės reikalas.

Minint septintąsias Vytauto Pociūno
žūties metines prie Lietuvos Respub-
likos Prezidentūros dainuos bardai
Gediminas Storpirštis ir Vytautas V.
Landsbergis.

Briuselis (BNS) – Europos Są -
jungos diplomatijos vadovė Catherine
Ashton paprašė 28 narių bloko susi-
tarti dėl „atitinkamų priemonių”, rea-
guojant į smurto pasireiškimą Egipte.
„Žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičiai su-
krečia, – sakoma C. Ashton pareiški -
me. – Aš paprašiau valstybių atstovus
aptarti ir derinti atitinkamas priemo-
nes, kurių turėtų imtis Europos Są-
junga, atsakydama į padėtį Egipte”.
Egiptui vis labiau gresia tarptautinis
pa smerkimas po to, kai policijai vai-
kant demonstrantus iš protesto sto-
vyklų Kaire žuvo keli šimtai žmonių.
Anksčiau Prancūzijos Prezidentas
Francois Hollande  ir Vokietijos kanc-
lerė Angela Merkel pareiškė, kad ES
turėtų persvarstyti savo bendradar-
biavimą su Egipto valdžia, kai vėl
skelbiami nauji skaičiai apie žuvu-
sius. F. Hollande ir A. Merkel paragi no
ES užsienio reikalų ministrus kuo

greičiau susitikti ir nutarti dėl „Eu-
ropos Sąjungos ir Egipto bendradar-
biavimo pagrindų ir parengti bendrą
atsaką”. Kitą pagal tvarkaraštį ES už-
sienio reikalų ministrų susitikimą
buvo numatyta surengti Lietuvos sos-
tinėje Vilniuje rugsėjo 6–7 dienomis.
ES yra pažadėjusi skirti Egiptui
2012–2013 m. beveik 5 mlrd. eurų pas -
ko lomis ir dotacijomis, o po M. Mursi
nuvertimo iš Prezidento posto liepos 3
d. nurodžiusi, kad pagalbos teikimas
būsiąs nuolat peržiūrimas, atsižvel-
gus į  aplinkybes. C. Ashton dar pa -
reiš kė, kad atsakomybė už šią Egipte
pastarosiomis dienomis vykstančią
tragediją tenka laikinajai vyriausy-
bei bei šalies platesnio rato politi-
niams  vado vams. Ji paragino visas
konflikto šalis nutraukti smurtą, sau-
gumo pajėgoms laikytis santūriai, po-
litinėms jėgoms savo pažiūras reikšti
taikiai.

Talinas (BNS) – Taline rugpjū čio
17 d. įvyko iškilminga Estijos prezi-
dento pareigas tremtyje ėjusio Tonis
Kint (1896–1991) ir jo žmonos Magdos
Kint palaikų perlaidojimo ceremonija.
T. Kint buvo ministras pirmininkas
tremtyje, kuris ilgiau už visus ėjo Pre-
zidento pareigas ir buvo likęs vienin-
telis neperlaidotas Estijos šalies va-
dovas, kurio palaidojimo vieta ži-

noma. Šalies vadovo tremtyje ir jo
žmonos perlaidojimas buvo surengtas
kaip vienas iš renginių, susijusių su
Estijos nepriklausomybės 95-ųjų me-
tinių šventimu. Kaip ceremonijoje pa-
brėžė ministras pirmininkas Andrus
Ansipas, uždaviniai, kuriuos turėjo
spręsti T. Kint buvo visai kiti negu tie,
kurie yra dabar iškilę šaliai.

Rimini, Italija (Bernardinai.lt) –
Ką daryti, kad naujai suskambėtų
frazė, kurią dažnai mėgo kartoti Eu-
ropos „tėvai kūrėjai”– vokietis Kon-
rad Adenauer, prancūzas Robert Schu-
man ir italas Alcide De Gasperi: „Tai,
kas mus jungia, yra stipriau nei tai,
kas mus skiria”? Naujai semtis stip-
rybės iš bendrumo kviečia Riminio
susitikimas, skatinantis puoselėti

draugystę tarp tautų. Šiemet rugpjū-
čio 18–24 dienomis vyksiantį renginį
jau 34 kartą organizuoja katalikų ben-
druomenė „Bendrystė ir išlaisvini-
mas”. Susitikime bus svarstoma, kaip
gali būti išgyvenama vienybė tarp as-
menų, priklausančių skirtingoms Eu-
ropos tautoms, kad joje deramą vietą
užimtų asmuo ir tautos.

Ban Ki Moon ir S. Peres.                                                                                                   ELTA nuotr.
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DATOS ir SUKAKT YSŠVENTADIENIS

Krikštas yra dovana, mums su -
teikianti amžinąjį gyvenimą
ir pada ranti mus Dievo vai-

kais. Visi tampa me didžiosios Dievo
šeimos kūnu, o tai – Kristaus Bažny-
čia, pasakė kar dinolas Audrys Juo-
zas Bačkis Popie žiškosios misijos
Ukrainoje išvakarė se. Kardinolas
Bač kis, Vilniaus arki vyskupas eme-
ritas, Šventojo Tėvo Pranciškaus
buvo paskirtas ypatinguoju jo atsto -
vu Kijevo Rusios krikšto 1025 metų
jubiliejaus iškilmėse.

Manau, jog šiandien mes turėtu -
me dvasiškai pasinerti į Dniepro
upės vandenis, dėkoti Dievui už
Krikš  to dovaną ir atnaujinti Krikšto
pažadus, sakė kardinolas Ukrainos
graikų katalikų Bažnyčios informa-
cijos departamento (UGCC) atstovui.
Kardinolas paminėjo ir istorinę
krikš to svarbą ukrainiečiams ir ki-
toms tautoms. Per Vladimiro Krikš -
tą, Kristus įžengė į Kijevo Rusios is-
toriją, persmelkė jos tautų kultūrą.
Krikš čionybės spinduliavimas iš Ki -
je vo apšvietė kaimynines šalis ir tau-
tas, kuriose irgi išaugo Bažnyčios,
taip pat švenčiančios šią didžiąją ju-
biliejinę sukaktį; jos savo dvasines
šaknis atseka iki Kijevo Rusios
krikš to įvykio.

Kristus pašlovino Bažnyčią Uk -
rainoje ne tik kankinių liudijimu, ta-
čiau ir skaitlingais kitais ženklais.
Svarbiausias jų yra buvimas vieny-
bėje su šv. Petro įpėdiniu, kuriam
Kris tus pavedė savo Bažnyčią, pažy -
mėjo kardinolas Bačkis. Jis pavadino
1596 metų Bresto unija šio buvimo
vie nybėje pergalinga išraiška: Kijevo
Bažnyčios hierarchai Romos vysku -
po asmenyje skelbė ir pripažino šv.
Petro įpėdinį, matė jame savo buvi -
mo vienybėje su vienintele Kristaus
Baž nyčia garantą. Ukrainos graikų
katalikų Bažnyčia, nepaisant istori-
jos kaprizų išliko, ir šiandien nepa-
judinama pasilieka vienybėje su Ro-
mos vyskupu. Jūsų Bažnyčios isto-
rija kuo aiškiausiai liudija visam pa-
sauliui, jog Kristaus mokinių vie-
nybė yra įmanoma, visai tokia, ko-
kios Kristus meldė prieš eidamas
kentėti.

Vatikano radijas skelbia, kad
ypa tingasis popiežiaus Pranciškaus
pasiuntinys į Kijevo Rusios krikšto
iškilmę Ukrainos sostinėje Kijeve

kardinolas Bačkis be to prisiminė
Tikėjimo metus ir jų įpareigojimą:
Turime išsaugoti tikėjimo malonę
tyrą ir tvirtą, stengtis geriau pažinti
tikėjimo tiesas, gyventi visaverčiai
pa gal tikėjimą, įsiklausant ir kon-
templiuojant Dievo Žodį, šlovindami
Viešpatį Dieviškojoje Liturgijoje ir
asmeninėje maldoje, pasinaudodami
Sakramentais. Atminkime po pie -
žiaus Pranciškaus raginimus vyk-
dyti Kristaus mums paliktą artimo
meilės įsakymą. Meilė ir tikėjimas
yra pa čios brangiausios dovanos, ku-
rias būtina perduoti savo vaikams,
pa žy mėjo kardinolas Bačkis, linkė-
damas Krikšto 1025 metus švenčian-
tiems Ukrainos graikų apeigų kata-
likams viltingai žvelgti į ateitį.

Pagrindinis Kijevo Rusios Krikš -
to minėjimas vykos patriarchalinėje
Kristaus prisikėlimo katedroje, kon-
sekruotoje 2011 metais, tačiau pa -
šventinimo eiga buvo užbaigta bū-
tent 1025 metų jubiliejaus iškilmės
metu. Patriarchalinė katedra yra Ki-
jevo ir Haličo didžiojo arkivyskupo
sostas. Iškilmės programoje be litur-
ginių apeigų vyko „Besimeldžiančių
motinų” bendruomenių suvažiavi-
mas, forumas apie krikščioniškąsias
vertybes ir iššūkius joms, maldos bu-
dėjimas visą šeštadienio naktį ir iš-
kilmingoji Dieviškoji Liturgija sek-
madienio rytą, po kurios, užbaigus
pa t riarchalinės katedros pašventi-
nimo eigą, buvo atnaujinti Krikšto
pasiža dėjimai ir pašventinimas
Dniep ro vanduo. Patriarchato paro -
dų salėje veikė parodos apie kardi-
nolą Josef  Sli pyj, Popiežiaus ir Uk -
rai nos santykius.

Ukrainos graikų apeigų katalikų
šeimos Kijevo Rusios Krikšto 1025 ju-
biliejų paminėjo iškilmingoje pro -
cesi joje į Šv. Vladimiro kalną rugpjū -
čio 4 d. Apaštališkasis Nuncijus Uk-
rainoje arkivyskupas Thomas Ed-
ward Gullic kson ta proga prisiminė,
jog Kijevo Rusios Krikštas įvyko dar
nepadalytoje Bažnyčioje. Anot nu-
ncijaus, tada niekam nerūpėjo, ar esi
katalikas, ar ne. Tada buvo svarbu
būti kartu. Tad šiandien nuoširdžiai
viliamės, kad vieną dieną Kijevo Ru-
sios krikštą bus galima švęsti kartu
su ortodoksais, – kalbėjo Uk rainos
ka talikams arkivyskupas Gullick-
son.

Be įvairių kitų piligriminių ke -
lionių iš visos Ukrainos į Kijevą pir -
mą kartą buvo surengta tikinčiųjų
piligrimystė dviračiais, prasidėjusi
rugpjūčio 10 d. vakarinės Ukrainos
Zarvanytsia kaime, kuriame saugo-
jama garsi Marijos ikona. Iškilmių
pro ga Ukrainos Caritas Kristaus Pri -
si kėlimo katedros aikštėje pristatys
specialų labdaros projektą. Caritas
savanoriai dalins tikintiesiems žva -
kes, kurias jubiliejaus proga padirbo
neįgalūs jaunuoliai ir jaunuolės. Ak -
cijos metu surinktomis aukomis bus
finansuojami pagalbos projektai
vargs tančioms šeimoms, vaikams ir
jaunimui.

Bernardinai.lt

Kard. A. J. Bačkis: 
„Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios 
istorija liudija, jog krikščionių vienybė
yra įmanoma” 

Ketvirtoji rugpjūčio savaitė

Rugpjūčio 19 d.
– 1913 m. gimė Antanas Pocius – var-

gonininkas, chorvedys ir pedagogas (mirė
1983 m.).

– 1997 m. mirė Bronius Zumeris – žur-
nalistas, rašytojas, Australijos lietuvių veikė-
jas (gimė 1920 m.).

Rugpjūčio 20 d.
– Estijos Nepriklausomybės atkūrimo

diena.

– 1893 m. Klovainiuose, Šiaulių apskr.,
gimė Vytautas Pranas Bičiūnas – dailinin-
kas, teatralas, rašytojas, dailės ir literatūros
kritikas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Šiaulių
gimnazijoje, Kazanės dailės mokykloje. Su J.
Tumu-Vaižgantu redagavo laikr. „Lietuvių
balsas”. Dėstė dailę Kauno meno mokykloje.
Nuo 1920 m. su grafikos darbais dalyvavo
parodose, iliustravo knygų. Vadovavo savo
įsteigtoms teatro trupėms. Parašė eilėraščių,
apsakymų (rinkinys „Mano apysakos”, 1928),
dramos kūrinių (pjesė „Žalgiris”, 1932), lite-
ratūros kritikos kn. „Vinco Krėvės  ‘Likimo ke-
liais‘”, monografiją „Kun. Juozas Katelė ir jo
laikai” (1934). Lietuvos krikščionių demok-
ratų partijos narys. 1920–1922 m. Steigiamo -
jo Seimo atstovas. (Mirė Sverdlovske, Rusi-
joje, 1943 m.).

Rugpjūčio 21 d.
– 1900 m. mirė Aleksandras Fromas-

Gužutis – rašytojas, vienas dramaturgijos
lietuvių kalba pradininkų (gimė 1822 m.).

Rugpjūčio 22 d.
– 1886 m. gimė Ramūnas Bytautas –

filosofas, psichologas ir publicistas (mirė
1915 m.).

– 1920 m. gimė Ray Bradbury – ame-
rikiečių rašytojas fantastas (mirė 2012 m.).

Rugpjūčio 23 d.
– 1893 m. Nalenčiove, Liublino vaivadi-

joje (Lenkijoje), mirė Mykolas Elvyras And-
riolis – grafikas, tapytojas, 1863 m. sukilimo
dalyvis. Maskvos universitete studijavo me-
diciną, mokėsi dailės Maskvoje. Už dalyva-
vimą sukilime buvo kalintas. Pabėgęs iš ka-

lėjimo gyveno Londone, Prancūzijoje, Var-
šuvoje. Pasižymėjo kaip knygų iliustruoto-
jas. Tarp jo iliustruotų autorių Eliza Ožeškova,
Vladislovas Sirokomlė, Juozapas Ignotas Kra-
ševskis, Julius Slovackis, dirbant Paryžiuje –
dar ir James Fenimore Cooper, William Sha-
kespeare. Jo iliustracijos A. Mickevičiaus poe-
moms laikomos vienomis geriausių XIX a.
šių kūrinių iliustracijų. Nupiešė ciklą „1863
m. sukilimas Lietuvoje”, nutapė peizažų,
portretų, religinių kompozicijų Veliuonos,
Kauno arkikatedros bazilikos (14 paveikslų,
dabar likę 10), Vytauto bažnyčiose. Kūriniai
romantiški, išraiškingi, grakštaus piešinio.
(Gimė Vilniuje 1836 m.). 

– 1989 m. Baltijos kelias – Lietuvos,
Latvijos ir Estijos gyventojai išsirikiavo Vil-
niaus–Talino kelyje (apie 600 km), susikib-
dami rankomis ir taip pažymėdami Rib-
bentrop-Molotov sutartį. Gyventojai sudarė
gyvą grandinę per Baltijos valstybes, taip
simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo
Sovietų Sąjungos, išreikšdami norą būti lais-
vais. Spėjama, kad iš viso kelyje stovėjo apie
2–2,5 mln. žmonių, iš jų apie 1 mln. – iš Lie-
tuvos. Dešimtys tūkstančių, neįstengusių pa-
tekti į magistralę, susibūrė jos prieigose, su-
darydami didžiausios grandinės atšakas. Tra-
giškus Ribbentrop-Molotov pakto įvykius at-
spindėjo vidinis žmonių susitelkimas ir ryž-
tas. Visame kelyje plevėsavo juodi gedulo
kaspinai, degė žvakutės, primindamos apie
aukas ir didelių netekčių skausmą. Baltijos
kelią organizavo Lietuvos persitvarkymo są-
jūdis, Estijos ir Latvijos liaudies frontai. Jis
yra įtrauktas į Guinness pasaulio rekordų
kny gą kaip ilgiausia žmonių grandinė.

Rugpjūčio 24 d.
– 1882 m. gimė Mykolas Biržiška – li-

teratūros istorikas, Nepriklausomybės akto
signataras (mirė 1962 m.).

– 1889 m. gimė Izidorius Tamošaitis –
kunigas, filosofas, visuomenininkas, spau-
dos darbuotojas, profesorius (mirė 1943 m.).

Rugpjūčio 25 d.
– 1873 m. mirė Eustachijus Tiškevi-

čius – grafas, istorikas, kolekcininkas, Lietu-
vos archeologijos pradininkas ir Vilniaus se-
nienų muziejaus steigėjas (gimė 1814 m.).

– 1942 m. mirė Kazimieras Jokantas –
Lietuvos valstybės veikėjas, pedagogas, gy-
dytojas (gimė 1880 m.).

Lenta V. Bičiūnui Kaune.

Kard. A. J. Bačkis. J. Kalinsko nuotr.

Baltijos kelias. V. Kapočiaus nuotr.    

M. Andriolis.  Vilniaus panorama.



Rankos gal ir švarios –
o mintys?

Akivaizdu, kad Magdalena Bra-
zytė skaitydavo tokius pasisakymus
laikinosios sostinės spaudoje ir, ko
gero, panoro su ,,ponu amerikonu” su-
sipažinti. Panašu, kad jai gana greitai
pavyko jį apvynioti aplink savo pirš-
telį. Buvo 1931 m. ruduo. Juozas Garo -
lis buvo apsistojęs Kaune, Kipro Pet-
rausko 32–2.

Daug įdomių detalių apie Mag-
dutės nekantrumą išvykti į JAV
randa me ,,United States Lines” laiva-
korčių ge neralinio atstovo Lietuvai J.
W. Liū to laiške Juozui Garoliui,
išsiųsta me iš Kauno 1931 m. kovo 7 d.
(kalba ne tai syta):

Mielasis Prieteliau –
Tvirtinu gavęs Jūsų malonų laiš -

ką iš š. m. vasario m. 21 d.
P. Brazytė buvo pas mane jau du

kartu ir antruoju kartu kaip tik ir pa-
reiškė, kad galės vykti laivu ,,George
Washington” balandžio m. 21 d. iš
Ham burgo. Pirmiaus p. Brazytė buvo
nu sistačiusi vykti tik laivu ,,America”
balandžio 28 d. Ji man sakė, kad ji ne-
galinti iš darbo pasiliuosuoti ankščiau
kaip pabaigoj balandžio m. Tačiaus ji
darė pastangų per Teisingumo Minis-
teriją, pasiliuosuot iš darbo ankščiau.
Rodos, kad ir atostogų laiką jai prail-
gino taip, kad nereiktų rūpintis jei kiek
kelionėj suvėluotų.

Jau turi reikalingus liudimus iš
Teisingumo Ministerijos ir iš Vyriausio
Valstybės Tardytojaus. 

Gauti Amerikos vizą p. Brazytei
nesusidarys jokių sunkenybių. Toliaus
pabrėžiu, kad p. Brazytė yra pareiš-
kusi, jogei laivu ,,America” kovo 31 d.
iš vienos pusės negali išvažiuoti, o iš
antros jei ir galėtų, tai nelabai pagei-
dauja švęsti Velykas kelionėje.

Iš to kas virš pasakyta Mielasis su-
prasite, kad aš rūpinausi ir rūpinuosi
kiek galint ir kiek reik p. Brazytei pa-
gelbėti, o ypač mano noru buvo ją iš-
leisti Amerikon kaip greit galint. Ta-
čiaus, kaip matote iš virš teikiamų in-
formacijų, p. Brazytė į Ameriką išvykti
greičiau negali.

Ar tai, kad ,,atostogų laiką jai pra -
il gino” reiškia ketinimus užsibūti?

Likusioje laiško dalyje J. W. Liū-
tas rašo apie pakrikusią ekonomiką
Europoje, ypač Vokietijoje. Iš laiško
tono atrodo, kad Liūtas buvo Ameri-
kos lietuvis, įsidarbinęs Kaune, bet
pažinojęs Garolį iš anksčiau – galbūt
iš Amerikos laikų. Matyt, ,,United Sta-
tes Lines” generalinis atstovas buvo
labai nuolankus savo klientui anapus
Atlanto.

Kaip klostėsi tolimesnis Magda-
lenos ir Juozo bendras gyvenimas,
sunku apibūdinti. Apart vieno kito iš-
likusio dokumento ar laikraščio iš-
karpos, viskas buvo sąmoningai su -
nai kinta (gal net paties Juozo Garo-
lio?), kad ateityje tokie ,,popieriai” ne-
pakliūtų į nereikalingas rankas. 

1931 m. birželio 15 d. Jersey City,
N. J. jaunieji sumainė aukso žiedelius.

Pabaiga – ketvirtadienio ,,Draugo”  laidoje.

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

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Newarko scenarijus – blizgučiai
Hollywoodui?
Atkelta iš 6 psl.

,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

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

gimtadienių ar kitomis progomis, padovanodami jiems laikraštį. 

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

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

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

,,Amerikos lietuvis milijonierius” prie savo rezidencijos Verona, NJ.

Buvęs Amerikos Lietuvių Tautinės bažny-
čios, Tėvų jonistų kunigas Jonas Liūtas ta- 
po ,,United States Lines" laivakorčių gene-
raliniu atstovu Lietuvai. Dirbdamas Kaune
Jonas Liūtas (Luth)  rūpinosi Magdalenos
Garolienės kelione  į JAV 1931 m. pavasarį.

Perku arba išsinuomoju žemę
Lietuvoje, tinkamą ūkininkauti.

Apmokėjimas per banką. Sandorį
galima atlikti Lietuvoje ir JAV. 

Tel. +370-616-93194, 
Rolandas

REAL ESTATE
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Šiame name apsi-
lankiusi profesorė neti-
kėtai aptiko didelę dėžę
įvai rių dokumentų ir
knygų. Tarp jų buvo ne-
mažai leidinių lietuvių
kalba – ir praktiniai pa-
tarimai apie augalų au-
ginimą, ir lietuvių bei
vokiečių kal ba išleistas
Vilniaus miesto pla nas,
ir kiti. Pats vertingiau-
sias radi nys – medaliai,
išleisti minint Vil niaus
universiteto 250 metų
sukaktį (Vilniaus uni-
versitetas įkurtas 1579
metais). Visus šiuos ra-
dinius profesorė M.
Czerminska parodė susirin ku siems skaidrėse.

Apie Č. Milošo kūrybą renginyje kalbėjo ir
garsi Lenkijos disidentė, publicistė Barbara To-
runczyk. Įdo miais pastebėjimais pasidalino Yale
universiteto dėstytoja Marci Shore, kuri prisiminė
savo pirmąjį susitikimą su Č. Milošu 1999 metais
Krokuvoje, kai jį tada aplankė kaip jo kūrybą nag-
rinėjusi doktorantė.

„Į Rytų Europą pirmą kartą at važiavau prieš 20
metų, ir šiam at vykimui daug įtakos turėjo būtent
Č. Milošas ir jo kūryba. Aš pažinau Europą būtent
per Č. Milošą, jis mane parengė šiam atvykimui”, –
susijau dinusi lenkiškai kalbėjo viešnia iš Ameri-
kos.

Susirinkusieji labiausiai laukė Yale universi-
teto profesoriaus, istori ko ir rašytojo, garsios kny-
gos „Kruvi nos žemės” („Bloodlands”) autoriaus Ti-
mothy Snyder pasisakymo. Profe so rius šią savo
knygą prieš dvejus metus pristatė ir Balzeko lietu-
vių kultūros muziejuje Čikagoje, taip pat ir Vil-
niuje, kur už Lietuvai ir visam Rytų Europos re-
gionui reikšmingos istorinės atminties apie totali-
tarinių režimų nusikaltimus gynimą jam padėkojo
tuometis Lietuvos užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažuba lis. 

Knygoje T. Snyder analizuoja masines žmonių
žudynes teritorijoje tarp Berlyno ir Maskvos. Šią te-
ritoriją knygos autorius pavadino „Blood lands”,
joje nuo 1933 iki 1945 metų žuvo 14 milijonų žmonių.
Knygoje yra minima ir Lietuva, čia vykdytas žydų
holokaustas. 

Susitikime Krasnagrūdoje tai syk linga lenkų
kalba profesorius T. Snyder sakė, kad jau penkiolika
metų lenkiškai skaito Č. Milošo kūrybą, o pirmą
kartą jo knygą skaitė angliškai 1993 metais trauki-
niu važiuodamas iš Varšuvos į Prahą. 

„Milošas buvo labai inteligentiškas, labai gilus
žmogus. Jis taip pat ir stebėtojas, kurį laikau ir is-
toriku, savo kolega. Knygoje „Bloodlands” aš pa-
naudojau tris citatas iš Milošo kūrybos, kuri yra vi-
sapusiška ir sun kiai aprėpiama”, – sakė Snyder.

Jis taip pat kalbėjo ir apie tai, jog California
buvo Milošui svetimas kraštas, ir rašytoją jis mato
ir įsivaizduoja tik Lenkijoje. T. Snyder kalbėjo ir

apie rašytojo lietuviškumą, jo knygą „Isos slėnis”
pavadinęs lietuviška knyga.

„Milošo lietuviškumas nėra politinis, jis, mano
nuomone, nėra ir labai nostalgiškas. Man atrodo,
kad tos nostalgijos daug nebuvo nei Lie tuvai, nei
California – tiesiog rašytojui tai buvo būdas judėti
ir gyventi vienoje ar kitoje pasaulio vietoje”, – teigė
profesorius.

Po renginio kelios dešimtys jo dalyvių dar ne-
skubėjo skirstytis, grožėjosi žvaigždėtu Krasnag-
rūdos dan gumi, o ausyse dar skambėjo jausmingai
garsios lenkų aktorės Irenos Jun skaitytos Č. Mi-
lošo kūrybos eilės.  

Lietuviški radiniai Drevnicoje.

Renginio dalyviai (iš kairės) – Krzystof Czyzewski, Barbara Torunczyk, Marci Shore ir Timothy Snyder.

Lietuviai, lenkai ir amerikiečiai kartu minėjo
rašytojo Č. Milošo mirties metines
Atkelta iš 1 psl.

Šventų Mišių metu, kurios čia bu vo aukojamos
lietuvių ir lenkų kal bomis melstasi už Č. Milošą,
skambė jo lietuviškos giesmės, visus sveiki nęs vie-
tos kunigas kalbėjo ir lietuviškai, ir lenkiškai. Po
Mišių žodžio paprašė žinomas Lenkijos publicistas,
eseistas, „Paribio” fondo, kuris įkur tas Č. Milošo
kūrybai įamžinti vadovas Krzystof  Czyzewski.

„Tai nuostabu, kad šioje mažoje bažnytėlėje
kartu galime melstis ir lenkų, ir lietuvių kalbomis.
Tas dva sinis bendrumas mums yra labai svarbus, ir
jo negali sugadinti jokie futbolo sirgaliai ar klubai.
Visų lietuvių noriu labai atsiprašyti už tą žeidžiantį
plakatą”, – sakė jis.

K. Czyzewski turėjo galvoje futbolo rungtynių
metu Lenkijos Pozna nės mieste, kai žaidė vietos
„Lech” ir Vilniaus „Žalgirio” komandos vietos sir-
galių iškeltą plakatą „Lietuvos chame, klaupkis
prieš lenkų poną”. Dėl šio futbolo chuliganų išpuo-
lio lie tuviai jau susilaukė daug atsiprašy mų, o fut-
bolo sirgalių laukia bausmė. 

Kalbėtojas džiaugėsi, kad atstatytame Kras-
nagrūdos dvare nuolat vyksta įvairūs renginiai, čia
lankosi daug svečių iš įvairių pasaulio šalių, buriasi
jaunimas įvairioms stovykloms,  veikia amatų cent-
ras. 

Č. Milošas gimė 1911 m. birželio 30 d. Šete-
niuose, rytiniame Nevėžio krante, Surviliškio vals-
čiuje, Kėdai nių apskrityje, savo senelių iš motinos
Veronikos pusės Kunatų dvare. Vaikystę ir jaunystę
būsimasis kūrėjas praleido Lietuvoje – mokėsi Vil -
niuje Žygimanto Augusto gimnazijoje, 1934 metais
Vilniaus Stepono  Batoro universitete baigė teisės fa-
kultetą.

1937 m. Č. Milošas persikėlė į Var šuvą, ten gy-
veno ir per Antrąjį pasaulinį karą. Po karo jis dirbo
diplomatinį darbą kaip kultūros ata šė Lenkijos at-
stovybėse New York ir Washington. 1951 metais jis
buvo pa skirtas į Prancūziją, nutraukė ryšius su
tuometės komunistinės Lenkijos vyriausybe ir pa-
siprašė politinio prieglobsčio.

1960 metais Č. Milošas persikėlė į Jungtines
Amerikos Valstijas, dėstė slavų literatūrą Califor-
nia universitete Berkeley, taip pat Harvard, netru-
kus tapo California universiteto slavų kalbos ir li-
teratūros profesoriumi. Rašė prozą, kūrė poeziją,
kuri Lenkijoje buvo platinama pogrindyje. 1970 me-
tais jis gavo JAV pilietybę, ir toliau dirbo universi-
tete iki pat 1998 metų. Mokėjo lenkų, lietuvių, rusų,
anglų ir prancūzų kalbas. 

Krasnagrūdos dvaras ir šalia esantis didžiulis
parkas žinomas jau nuo XVII amžiaus. Dvaras buvo
ge rokai apleistas ir griuvo, kai 2002 metais jį per-
ėmė „Paribio” fondas.  Buvo parengtas dvaro atgai-
vinimo projektas, čia įamžinant Č. Milošą nutarta
įkurti Tarptautinį dialogo centrą. Buvo pradėti
dvaro restauracijos darbai, atidengti ir sutvarkyti
didžiuliai oficinos rūsiai, statyboms panaudoti ir
gerai išsilaikę rąstai iš XVIII amžiaus. Dvaras iš-
kilmingai atidarytas 2011 metų birželio 30-ąją, kai
buvo minimos Č. Milošo 100-osios gimimo metinės.

Įspūdinga ir dvaro biblioteka, įrengta buvusios
dvaro virtuvės vietoje. Pusę visos bibliotekos su-
daro lietuvių poeto ir eseisto Tomo Venc lovos šiam
centrui dovanotos knygos. T. Venclovą su Č. Milošu
siejo ilgametė šilta draugystė. Šioje bibliotekoje
daug žodynų, enciklopedijų, yra ir Bostono lietuvių
enciklopedija, taip pat nemažai literatūros apie lie-
tuvių išeiviją.

Poeto minėjimas iš Žagarių persikėlė į šį dvarą,
kur atstatytame jo rūsyje įrengta jauki salė. Joje
apie Č. Milošą ir jo kūrybą pasakojo K. Czyzewski,
netikėtus radinius netoli Gdansko miesto esan-
čiame Drevni cos kaime, kur po karo gyveno Milo šų
šeima pristatė Gdansko universiteto profesorė Mal-
gorzata Czer winska.

1945 metų rudenį, bėgdama iš Vilniaus nuo sta-
linistinių persekiojimų Milošų šeima atsidūrė
Drevni coje. Pats Č. Milošas tuomet jau gy veno Kro-
kuvoje. Name, į kurį atsi kraus tė šeima jau gyveno
serganti vo kietė, kurią ėmėsi slaugyti Č. Mi lošo
motina Veronika. Pasirodė, kad moteris sirgo šil-
tine, tad šia liga užsikrėtė ir netrukus mirė ir Mi-
lošo motina. 
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SOCIALINIAI PATARIMAI

KUR KREIPTIS DĖL MEDICAID?

Medicaid sveikatos draudimo
programa yra skirta mažas
pajamas turintiems, vyres-

nio amžiaus žmonėms, taip pat – neį-
galiesiems ar kitiems asmenims, tu-
rintiems teisę į valstybės teikiamas
lengvatas. Kadangi Medicaid yra ad-
ministruojama ir federalinės, ir vieti-
nės (valstijų) valdžios, reikalavimai
jai gauti šiek tiek skiriasi įvairiose
valstijose. 

Taigi, Jums reikės pateikti pra-
šymą vietinėje valstijos įstaigoje, va-
dinamoje Center for Medicare and
Medicaid Services (CMS). Daugeliu
atvejų, informacijos apie Medicaid ga-
lima gauti ir nemokamais numeriais,
kuriuos galite rasti telefonų knygoje
ar gauti paskambinus pagrindiniu
Medicare programos telefonu 1-800-
633-4227. Taip pat galite kreiptis ir į
valstijos Social Security Administra-
cijos biurus. Regioninis CMS centras,
aptarnaujantis IL, MI, WI, IN, MN bei
OH valstijų gyventojus yra Čikagoje:

CMS – Region 5
233 North Michigan Avenue, Suite

600
Chicago, IL 60601
Tel. (312)-886-6432 
(galima kreiptis darbo dienomis,

nuo 8 val. ryto iki  4:30 val. po pietų)

Priklausomai nuo valstijos, gali
būti leidžiama pateikti prašymą ne tik
asmeniškai, bet taip pat ir telefonu ar
internetu. Kai kada teisė priimti pra-
šymus dėl Medicaid suteikiama tam
tikroms valstijos socialinėms įstai-
goms. Asmenys, gaunantys Supple-
mental Security Income (SSI) lengva-
tas, daugelyje valstijų automatiškai
gali gauti ir Medicaid. Jei kreipiatės
dėl SSI lengvatų ir norėtumėte taip
pat naudotis Medicaid, turėtumėte
kreiptis į Social SecurityAdministra-
ciją.

Pateikiant prašymą beveik visuo-
met Jums reikės šių dokumentų:

• Asmens tapatybės liudijimo
(paso, vairuotojo teisių ir pan.)

• Gyvenamosios vietos įrodymo
(nuosavybės ar nuomos dokumentus,
blogiausiu atveju – keletą sąskaitų už
komunalines paslaugas Jūsų vardu)

• Pajamų įrodymo (pažymų ar mo-

kėjimo kvitų iš darbovietės, Social Se-
curity Administracijos ir pan.)

• Turimų išteklių liudijimas (na -
mo nuosavybės, automobilio registra-
cijos, taip pat – banko ataskaitas dėl
visų turimų sąskaitų)

• Medicinines sąskaitas

Medicaid programa naudojasi
įvairios žmonių grupės, o išteklių bei
pajamų reikalavimai skiriasi atski-
rose valstijose. Norint gauti šias leng-
vatas, visuomet atsižvelgiama ir į to-
kius veiksnius, kaip amžius, nėštu-
mas, negalia, taip pat – imigracinis
statusas JAV (Medicaid negali gauti
nelegalūs imigrantai bei legalūs imig-
rantai, išgyvenę šalyje mažiau nei
penkerius metus). Medicaid palieka
valstijoms teisę administruoti Medi-
caid programą vadovaujantis ne tik
išteklių, bet ir sveikatos būklės bei su-
trikimų pagrindu (medically needy
population) ir rekomenduoja, reika-
lui esant, suteikti lengvatas ligo-
niams, sergantiems tam tikromis li-
gomis (krūtų ar gimdos kaklelio vė-
žiu, tuberkulioze ar kraujo ląstelių
anemija). 

Paprastai asmenys, kurie garan-
tuotai gali gauti Medicaid (pagal fe-
deralinės valdžios reikalavimus, ke-
liamus valstijoms) yra:

• Šeimos, atinkančios valstijoje
egzistuojančios pagalbos programos
Aid to Families with Dependent Child-
ren (arba AFDC) reikalavimus

• Nėščos moterys bei vaikai iki 6
metų amžiaus, jei šeimos metinės pa-
jamos neviršija  133 procentų nuo nu-
statytos skurdo ribos

• Vaikai nuo 6 iki 19 metų, jei  šei-
mos metinės pajamos nesiekia  nusta-
tytos skurdo ribos

• Vaikų iki  18 metų (arba iki 19
metų, jei jie vis dar lanko mokyklą)
globėjai (legal guardians)

• SSI lengvatų gavėjai
• Asmenys bei poros, gyvenančios

medicinos įstaigoje ir gaunantys mė-
nesinių pajamų iki 300 procentų nuo
nustatytos skurdo ribos (pagal fede-
ralinius įstatymus)

Pagal CMS bei žiniasklaidos informaciją
parengė Vaida Maleckaitė.

Fizikos profesorius Rubby Sherr. Princeton universiteto nuotr.

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

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

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

Liepos 8 dieną, būdamas 99 metų amžiaus, mirė Princeton universiteto fi-
zikos profesorius Rubby Sherr, ku ris padėjo sukurti atominę bombą ir da-
lyvavo pirmajame bandyme. Ne dau gelis žino, kad profesorius turėjo lie-

tuviško kraujo – jo tėvai buvo emigrantai iš Lietuvos. R. Sherr mirė Ha verford,
PA, kur nuo 1998 m. gyveno vyresnio amžiaus žmonių globos namuose ,,Quad-
rangle”. 

Atominė bomba buvo išbandyta 1945 m. liepos 16 d. netoli Alamo gor do,
New Mexico valstijoje. Pirmą ato minę bombą JAV numetė per karą 1945 m.
rugpjūčio 6 d. virš Hirošimos (Japonija).

Profesoriaus žento Robert Hess teigimu, R. Sherr prisidėjo prie prie taiso
bombos centre, sukurto taip, kad per plutonį sparčiai sklistų grandininė bran-
duolinė reakcija, išradimo. Prietaisą, vadinamą Fuchs ir Sherr polonio berilio
neutronų iniciatoriumi, jis sukūrė kartu su kolega Klaus Fuchs, kurį 1950 m.
Britanijoje nuteisė už šnipinėjimą.

Sprogimą iš bunkerio stebėjęs R. Sherr vėliau teigė Princeton leidi niui:
,,Pagalvojau, jog tai didžiausias visų laikų mokslinis eksperimentas. Iš tiesų jis
buvo didžiausias. Tada at lėgo siaubas, kad šis daiktas iš tiesų suveikė, pa-
lengvėjo, jog neužsidegė atmosfera, nes kai kurie bijojo, kad taip gali atsi-
tikti.”

R. Sherr gimė New Jersy valstijoje. 1934 m. New York universitete jis įgijo
fizikos bakalauro diplomą. Kaip pasakojo jo duktė Frances Hess, į universitetą
jį nuvedė jo motina, emi gran tė iš Lietuvos. 1938 m. Prince tono universitete jis
tapo daktaru.

1942 m. jis pradėjo dirbti Harvard radiacinėje laboratorijoje, kūrė orlai vių
radarus. Jo dukters Frances tei gimu, jis pasakojo apie prietaiso ban dymus ma-
žame orlaivyje, skrendant virš greitkelio šiaurės rytų Ameri koje. ,,Jis tiek iš-
sigando skrydžio, kad praėjo 10 metų, kol vėl ryžosi skristi”, – pasakojo duktė.

1946 m. jis tapo Princeton universiteto fizikos docentu, o 1955 m. – profe-
soriumi.

Nuo 1955 iki 1971 m. R. Sherr bu vo pagrindinis Atominės energetikos ko-
misijos, rėmusios eksperimenti nius ir teorinius branduolinės fizikos tyrimus,
tyrėjas ir, anot žento, ,,buvo atsakingas už 18 megaelektronvoltų ciklotrono
darbą”.

Delfi.lt

Mirė atominę bombą 
sukurti padėjęs lietuvių 

emigrantų sūnus

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinėje svetainėje

www.draugas.org
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APYLINKĖSE
� JAV LB Lemonto apylinkės So cia linių
reikalų skyrius trečiadienį, rugpjūčio 21
d. 1 val. p. p. kviečia vi sus į PLC skaityk -
lą,  kur bus rodomas fil mas  ,,Giedrai -
čiai” iš ciklo ,,Mū  sų miesteliai”.

� 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. Šeštadienį, 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 ap-
silankykite Depot muziejuje (prie Be-
verly Shores geležinkelio stoties), kur
te bevyksta paroda, skirta S. Dariaus ir
S. Girėno skrydžio 80-mečiui paminė -
ti, susipažinti su ,,Lituanica” parko įkū-
rimo istorija. Laukiame jūsų atvykstant
į Vasaros gegužinę ,,Lituanica” 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, 12:30 p. p.
Pa saulio lietuvių centro (Le mont) didžiojo -
je salėje Lietuvos Duk terys ruošia metinius
iškilmingus ,,Ru dens pietus”. Me ninę
programą at  liks jaunosios mūsų at žalos,
veiks lo terija, bus gardaus vyno. Iškil min -
gų pietų metu bus pa gerbta PLC Moterų
komiteto pir mi  ninkė Alė Ka raliū nie nė.
Kviečia mi vi si savo dalyvavimu pa remti
šios tau rios Drau gijos darbus. Vietas bū-
tina užsisakyti iš anksto tel. 630-272-
9131 (Gražina Ka zėnienė) arba tel. 708-
499-4845 (Al do na Rukuižienė).  

� 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. 11 val. r. Palaimintojo
Jur gio Matulaičio Lietuvių Katalikų misija
kviečia visas nepelno sie kiančias organi-
zacijas, kurioms rūpi sava noriškas darbas
ir tarnystė, dalyvauti mūsų Bendruo me nės
Mišiose ir tarnysčių mugėje, kuri vyks PLC
kiemelyje (14911 127th Street, Le mont,
IL). Tai puiki proga pristatyti  sa vo or  ga -
nizacijos veiklą (rodyti nuotraukas, plaka-
tus, dalinti lanks tinukus,  teikti infor maciją
ir t. t.) bei pabendrauti su žmo nė mis. Mi-
sija parūpins stalus. Taip pat  pra šome at -
 sinešti savo mėgstamą desertą, vaisių ar
užkandį, o misija pasirūpins kitomis vai -
šėmis. Stalai bus paruošti sekma dienį ry -
te, tad atvykite jau 9 v. r., kad iki 10:30 v.
r. pasiruošimo darbai būtų baigti. Stalai
bus pažymėti organizacijų ir tarnysčių var-
dais. Būtina užsiregistruoti iš anksto el.
paštu: matulaitismission @gmail.com
arba matulaitismission @sbcglobal.net.

� 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.

Lietuviškų dainų programą atliks Povilas
Stro lia (pritars gitara). Bilieto kaina – 60 dol., stu-
dentams – 40 dol. Pokylio bilietus prašome užsi-
sakyti DRAUGO administracijos tel.: 773-585-
9500.

Lauksime mūsų skaitytojų, jų draugų ir šei-
mos na rių, taip pat kviečiame lietuviškų organi-
zacijų ats tovus gau siai dalyvauti. Bus malonu pa -
ma tyti gerai pa žįs ta mus ir visiškai nau jus veidus!

Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečiame į popietę su 

DRAUGU 
Willowbrook pokylių salėje.

Algimanto Kezio paroda
,,Anks tes nių laikų puslapius
bevartant”, kuri vyksta Lie-
tuvių dailės muziejuje, Pa -
saulio lietuvių centre, pra-
tęsiama ilges niam laikui.
Lankymo valandos – šeš ta -
die niais ir sekmadieniais
nuo 11 val. r. iki 2 val. p. p.
Tel. pasiteirauti: 630-257-
2034.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
šventė ir Šiluvos Atlaidai

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija (6812 S. Washtenaw Ave.
Chicago, IL) kviečia visus  dalyvauti kasmetiniuose Šiluvos Atlaiduose, kurie
prasidės rugsėjo 8 dieną (sekmadienį) ir baigsis rugsėjo 15 d. Atlaidus
ves Vyskupų konferencijos vicepirmininkas vyskupas Rimantas Norvila iš
Lietuvos. Savaitės dienomis šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r. 

Šiais metais parapija švenčia 86-uosius metus. Metinis parapijos
pok ylis įvyks sekmadienį, Šiluvos Atlaidų uždarymo dieną, rugsėjo 15
d., 1 val. p. p. Jūsų laukia muzikinė programa, sveikinimai, šventiniai pietūs ir
loterija. Surinktos lėšos bus skirtos  parapijos gerinimo fondui.

Norintys dalyvauti pokylyje, prašomi iš anksto užsisakyti vietas ar stalus
(10 žmonių prie stalo). Skambinti į parapijos raštinę  Audrai tel. 773-776-
4600.  

Pokylio bilietai: 50 dol. suaugusiems ir 15 dol. vaikams iki (12 metų).

Valstybinis studijų fondas nuo pirmadienio skelbia konkursą, kuria me gali
dalyvauti ir gauti valstybės paramą studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose
išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai.

Jie gali pretenduoti į dviejų rū šių paramą: stipendiją ir socialinę išmoką. Pa-
rama skiriama du kartus per metus pavasario ir rudens semestre, pranešė Švie-
timo ir mokslo ministerija.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikai čiai, stu-
dijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės pa-
ramą šiam rudens semest rui, iki rugsėjo 30 dienos turi užsi re gistruoti Valstybinio
studijų fondo interneto tinklalapyje, užpildyti ten esančią paraišką ir ją pateikti
elektroniniu būdu.

Tie, kurie paramos kreipiasi pir mą kartą, iki paraiškų teikimo termino pa-
baigos privalo pateikti užsienio lietuvio ar išeivio statusą patvirtinan čius do-
kumentus arba jų pa tvir tintas kopijas.

Apie priimtą sprendimą, ar parama skiriama, Valstybinis studijų fondas
aukštąsias mokyklas informuos per penkias darbo dienas nuo spren dimo priė-
mimo dienos.

BnS

S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio 80-mečiui skirta paroda nuo
šiol mėnesį laiko, iki rugsėjo 18 d., veiks Čikagos O’Hare tarptautiniame
oro uoste. Trumpos atidarymo iškilmės įvyko rugpjūčio 19 d., pirmadienį.
Jose dalyvavo oro uosto atstovas, LR generalinis konsulas Čikagoje Ma-
rius Gudynas, LR Seimo narys Arvydas Anušauskas, LR garbės konsulai
Stanley Balzekas, Jr. ir dr. Jonas Prunskis, buvęs garbės konsulas Čikagoje
Vaclovas Kleiza ir kiti Amerikos lietuvių bendruomenės nariai.

Tarptautinis O’Hare oro uostas yra vienas iš judriausių pasaulio oro
uostų, kasmet aptarnaujantis apie 67 milijonų keleivių. Džiaugiamės tu-
rėdami galimybę pristatyti parodą apie didvyrius gausiems oro uosto lan-
kytojams.

Jono Kuprio nuotr.


