
Praėjus lygiai 100 metų po Pirmojo pasaulinio karo, fotografas Peter Macdiarmid sumontavo nuotraukas, kuriose pavaizduota,
kaip Europa atrodė prieš 100 metų ir dabar.  Miestelio Arras rotušė, Prancūzija                                                                   i.huffpost.com.

Nyderlandų užsienio reikalų ministras Frans Timmermans atvyksta į šalies ambasadą
Ukrai nos sostinėje Kijeve. EPA–ELTA nuotr.

Lėktuvo numušimas gali būti laikomas karo nusikaltimu
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EGIDIJUS VAREIKIS

Šią vasarą pasaulis įvairiomis formomis mini Pir-
mojo pasaulinio karo pradžią. Mini įvairiai – nuo ne-
santaiką keliančio paminklo teroristui (o gal lais-

vės kovotojui?) Gavrilo Princip Sarajeve, iki baisios sta-
tistikos, publikacijų skelbimo, primenančių karo aukas,
kapų ir atminimo vietų lankymo.

Politikai sako, kad karą sukėlė didžiavalstybinės
ambicijos, politikos klaidų ir nepamatuotų sprendimų vir-
tinė, tačiau tie patys politikai pripažįsta, kad pokario
sprendimus projektavo taip, kad šis karas būtų paskuti-
nis pasaulio istorijoje.

Kita vertus, praėjus šimtui metų galima objektyviau
pažvelgti, kokios Pirmojo pasaulinio karo viltys išsipildė,
kokios ne, bei ką gi naujo – technologijai, menui, galiau-
siai ir mūsų papročiams davė šis konfliktas.

Populiarus dienraštis „Wall Street Journal” neseniai
paskelbė išsamų straipsnį apie gausybę dalykų, dėl kurių
atsiradimo ir įsitvirtinimo turime dėkoti... karui.

Suprantama, kad karas, visų pirma, pakeitė iki tol ga-
liojusią pasaulio tvarką, pagal kurią už tarptautinį sau-
gumą buvo atsakingos didžiosios valstybės, kurias, nors
ir su išlygomis, galima vadinti imperijomis. Karas baigėsi
ne tik vienos ar kitos valstybės pralaimėjimu. 

– 2 psl.

Ženeva (ELTA) – Jungti-
nių Tautų (JT) aukščiausioji
žmogaus teisių komisarė Navi
Pillay pareiškė, kad ,,Malaysia
Airlines” 17-ojo reiso lėktuvo
numušimas virš Ukrainos gali
būti prilygintas karo nusikalti-
mui.

,,Šis tarptautinės teisės pa-
žeidimas esamomis sąlygomis
gali būti laikomas karo nusi-
kaltimu, – teigė JT pareigūnė. –
Svarbiausia, kad būtų atliktas
greitas, nuodugnus, efektyvus ir
nepriklausomas šio įvykio ty-
rimas”.

Nors separatistai pažadė-
jo netrukdyti tarptautinių eks-
pertų komandai dirbti šalia nu-
kritusio orlaivio nuolaužų, sa-
vaitgalį olandų ir australų pa-
reigūnai negalėjo pasiekti ava-
rijos vietos dėl vykstančių ka-
rinių veiksmų.

– 3 psl.



2 2014 LIEPOS 29, ANTRADIENIS DRAUGAS

DRAUGAS
(USPS–161000)

THE LITHUANIAN WORLD–WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629–5532. 
Tel.: 773–585–9500. Fax.: 773–585–8284

Periodical class postage paid at Chicago, IL 
and additional mailing offices.

Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to 

Draugas – 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629–5532

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00
Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00

Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 

,,Draugo”prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr. redaktore@gmail.com
Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –

Renata Šerelytė
rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų
kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors skelbti.
Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenau-
dotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant prašome pa-
silikti kopiją.

El. paštas:
redakcija@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Atkelta iš 1 psl.
Su jo pabaiga tradicinį XIX am-

žiaus imperializmą pakeitė demokra-
tinės valstybės, kurias konsolidavo
ne be monarchinės dinastijos, bet vei-
kiau etninis faktorius. Europos žmo-
nės pajuto, kad svarbiau būti suo-
miais ar italais, o ne kokios nors, kad
ir galingos imperijos valdiniais.

Parlamentinė demokratija, ko-
kios mokėmės iš vadovėlių, iš tikrųjų
yra ne senos britų monarchijos ar
JAV valstybės tėvų išradimas, o rea-
lus Pirmojo pasaulinio karo rezulta-
tas. Kartu su parlamentine demokra-
tija į politikos areną atėjo moterys,
gavusios lygias rinkimų teises, kurias
joms kur kas anksčiau suteikė naujų
demokratinių valstybių (ir Lietuvos)
įstatymai, negu senųjų. Demokratija
tapo skambiu žodžiu.

Senosios imperijos išnyko arba
sunyko. XIX amžius buvo britų impe-
rijos amžius. Net ir laimėjusi karą, ji
neatlaikė konkurencijos prieš kur kas
dinamiškesnes Jungtines Amerikos
Valstijas. Galima sakyti, kad ši šalis
tobuliausiai išnaudojo geopolitines
galimybes ir iš vidutinių galimybių
fermerių šalies tapo supervalstybe.

Jei demokratiją galima laikyti
laimėjusių ideologija, tai pralaimėju-
sieji irgi sukūrė savąsias – komuniz -
mą ir fašizmą. Nors jų nereiktų lai-
kyti karo išradimais, vis dėlto po Pir-
mojo pasaulinio karo jos įgavo savo
„daik tinį” pavidalą, asmenybės kultą
ir... naujus karus.

Tiesioginiai karo padariniai – ka-
rybos naujovės. Tankai, karo lėktu-
vai, kariniai povandeniniai laivai di-
dele dalimi pakeitė kariavimo sche-
mas. Žadėta, kad Antrasis pasaulinis
karas bus cheminis. Tokiu nebuvo,
bet tanko ir karo lėktuvo reikšmė bu -
vo neįkainojama. O kur dar kulkos-
vaidžiai ir granatos, apkasų ir tranšė -
jų labirintai.

Pirmasis pasaulinis: tragedija ir naujovės

Londonas

Ipras, Vokietija                                                                                                                                                                    Peter Macdiarmid  nuotraukos

1916 m. rugsėji britai debiutavo su
49 tankais. Mechaniniai monstrai su-
kėlė daug baimės, tačiau karinio efekto
nepasiekė – buvo labai nemanevringi,
klimpo purve ir greit išėjo iš rikiuo-
tės. Kitą pavasarį savo mechanines ka-
rines mašinas „parodė” ir pran cūzai,
tačiau irgi be didesnio teigiamo efekto.
Tai nesustabdė tankų to bulinimo ir ka-
rui pasibaigus. Antrajame pasauli-
niame kare jie parodė tikrąją savo jėgą,
tebenaudojami ir dabar. Karo sužalotų
žmonių likimas ver tė ieškoti naujų
vaistinių preparatų ir gydymo būdų.
Viena naujovių – plastinė chirurgija,
tie siogine pras me padėjusi atgauti vei -
dą ne vienam sužeistajam.

Pirmasis pasaulinis karas pakeitė
ne tik karybą. Naujovėmis jis paženk-
lino menus ir sukūrė naujas tendenci-
jas. Ekspresionizmas, dadaizmas, kons -
t ruktyvizmas, siurrealizmas vedė prie
meninio mąstymo naujovių. Net jei po-
litikos diktatoriais kai kurias meno rū-
šis vadino kultūros degeneracija, me-
nas išgyveno ilgiau už diktatorius.

Kurioziškiems Pirmojo pasauli-
nio karo reliktams priskirčiau vasa-
ros laiką. Energijos taupymo sumeti-
mais jis įvestas 1916 m., kaip laikina
priemonė. Negerai, kai šviesiu paros
metu miegama, o tamsiu deginamos
žvalės ir naudojama elektra. Tikrai
nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Pirmieji vasaros laiką įvedė vokiečiai,
jais pasekė britai, prancūzai ir ameri-
kiečiai. Pamirštas ir vėl naujai atras-
tas vasaros laikas tebėra iki šiol. Kada
jis pasibaigs, gal netrukus, nes kal-
bama, jog duoda daugiau neigiami po-
veikio nei naudos.

Galiausiai ir mes su jumis esame
savotiškas Pirmojo pasaulinio karo
produktas. Mūsų tautos intelektualai
sėkmingai išnaudojo susidariusią tuo-
metinę geopolitinę situaciją naujai
valstybei sukurti. Paskelbta nepri-
klausoma Lietuva išliko, išgijo ir pa-
liko mums tai, kam taip pat greitai
bus 100 metų.

Delfi.lt



Ar šios informacijos atsiradimas viešojoje erd-
vėje – nusikaltimas? Ypač dabar, kai Rusija tebetę-
sia tikrą karą prieš Ukrainą? 

Atkreipdama visuomenės dėme sį į šią problemą
mūsų žiniasklaida taip pat nieko blogo nepadarė. Ji
tik pabrėžė dalykus, kuriuos bent kiek politika be-
sidomintis žmogus suvo kia ir be jokių saugumietiškų
pažy mų. Galų gale niekas iš mūsų nepa skelbė jokių
detalių. Pavyzdžiui, neišvardino įtariamųjų asmenų
pavar džių.

Tad jei ir derėtų ką nors bausti, tai reikėtų bar-
ti tuos, kurie uždėjo ant visiems žinomus faktus ap-
ra šančios pažymos grėsmingąjį slaptumo grifą, to-
kiu būdu neleisdami vals tybės vadovams net abst-
rakčiai informuoti šalį apie iškilusius arba arti miau-
siu metu iškilsiančius pavojus.

Generalinės prokuratūros Komu nikacijos sky-
riaus pranešime rašoma, jog „tyrimo eigoje, ne-
skaitant kitų proceso veiksmų, buvo apklausti 36 as-
menys, pateikta ir gauta 216 įvai rių užklausimų bei
atsakymų, atsa kyta į 40 proceso dalyvių prašy mų ir
skundų”. 

O čia – dar kelios citatos iš oficia laus GP pra-
nešimo žiniasklaidai: 

„Nustačius asmenis, galimai su si jusius su įslap-
tintos informacijos pa viešinimu, po trijų su puse sa-
vai čių nuo tyrimo pradžios, 2013 m. lapkričio 25 d.,
vienam asmeniui buvo įteiktas pranešimas apie įta-
rimą dėl valstybės paslapties atskleidimo bei pikt-
naudžiavimo. Galutinis pranešimas apie įtarimą
įteiktas 2014 metų kovo 25 d. Tą pačią dieną – po ke-
turių su puse mėnesio nuo tyrimo pradžios, priim-
tas ir nutarimas užbaigti šį iki teisminį tyrimą. Dar
beveik tris mė nesius po to vyko proceso dalyvių su-
 si pažinimas su byla bei pateiktų skun dų nagrinėji-
mas, iš kurių pas kutinis Vilniaus apygardos teisme
išnagrinėtas šių metų birželio 9 dieną”.

Tik susimąstykime, kiek įdėta darbo? Bet var-
dan ko? Kieno labui? Nenorima, kad Lietuvos vi-
suomenei būtų priminta – Rusija nesiliauja rengu-
si antilietuviškų intrigų? Siekia ma, kad net Prezi-
dentūra bijotų pra si žioti apie antilietuviškas ope-

racijas tebeplanuojančią Rusiją? Siekiama
įbauginti savus žurnalistus, kad šie net
mintyse bijotų kritiškai mąstyti apie Ru-
sijos slaptąsias tarnybas?

Tad ar ne pats metas pasiteirauti,
kieno pusėje iš tiesų stovi šią košę užvi-
rusios mūsų slaptosios tarnybos? 

Juokingas klausimas? Apie juo ką pro
ašaras dėmesio vertą straipsnį  tinklala-

pyje 15min.lt paskelbė žurnalistas Rimvydas Valat-
ka. Straipsnyje „Ža liųjų žmogeliukų pasaulis – Lie-
tuva pagal teisėją L. Valentukonytę, agentą S.Urba-
navičių ir prokurorą D. Raulušaitį” jis stebisi, kaip
lengvai  tei sėja L.Valentukonytė leido STT slapta
klausytis 17-os BNS žurnalistų ir 4 Prezidentės pa-
ta rėjų pokalbių te lefonu. 

15min.lt redaktorius ironizuoja: „Jei STT agen-
tai ir prokurorai būtų paprašę teisėjos L. Valentu-
konytės leisti pasiklausyti iškart visų šalies žurna-
listų ir redaktorių telefoninių po kalbių, ji būtų lei-
dusi ir tai. Var dan  tos. O gal ir leido? Ką mes žino-
 me? Jei net Seimo Operatyvinės veiklos kontrolės ko-
misija apie tokius dalykus kalba nerišliai”.

Tad juokiantis pro ašaras knieti pasiteirauti, gal
VSD, GP ir STT ne turi kuo užsiimti? Darbo anali-
zuojant, narpliojant ir užkardant Rusijos SVR ir GRU
intrigas – apstu. NATO generalinis sekretorius An-
ders Fogh Rasmussen ne šiaip sau užsiminė, jog „Ru-
sijos žvalgybos agentūros slapta dirba su Europos ap-
linkosauginėmis grupėmis, agituojančiomis prieš
ska lūnų dujas”. Pasak NATO vadovo, Maskva šias
grupes finansuoja bū tent tam, kad Europos Sąjun-
ga išliktų priklausoma nuo rusiškų dujų. 

Jei mano atmintis – gera, Lie tuvoje irgi buvo ki-
lęs agresyvus va jus, nukreiptas prie bendroves, ke-
tinusias Žemaitijos regione ieškoti pigių skalūnų
dujų kaip atsvaros brangioms „Gazpromo” dujoms.
Bet, kas itin įdomu, nedelsiant atsirado lietuvių, ku-
rie puolė itin aršiai kritikuoti skalūnų gavyba už-
siimančią ameri kietišką kompaniją, kad ši net buvo
priversta pasitraukti. Ar Lietuvos slap tosioms tar-
nyboms nederėtų išsi aiš kinti, kokių sumetimų ska-
tinami lietuviai šaukė „Chevron – von”? Jie tai darė
nuoširdžiai, vidinių įsitikini mų skatinami? Ar vis
tik buvo prie šiš kų jėgų suklaidinti, apgauti?

Deja, neteko girdėti, jog mūsų VSD, GP ir STT
imtųsi Rusijai nema lonios skalūnų temos. Mūsų slap-
tosios tarnybos kažkodėl mieliau perse kioja įtaria-
mąja pakrikštytą Prezi den tės D. Grybauskaitės pa-
tarėją Daivą Ulbinaitę, išdrįsusią priminti, jog iš Ru-
sijos galima laukti bet kokių kiaulysčių. 

Taip, Rusijos slaptosios tarnybos ir
vėl trina iš džiaugsmo rankomis. Ne
tik ploja katučių, bet ir tyčiojasi iš

mūsų. Agresyvusis Kremlius negali ne-
džiūgauti, negali nesišaipyti, nes mes, lie-
tuviai, ir vėl griebėmės ne tų darbų, kurių
reikėtų imtis. 

Lietuvos Generalinės prokura tūros
Komunikacijos skyrius prane šė, jog bir-
želio 23-iąją Lietuvos Temi dei vertinti per-
duotas Generalinės pro kuratūros Organizuotų nu-
sikalti mų ir korupcijos tyrimo departamento kont-
roliuotas bei Specialiųjų ty rimų tarnybos (STT) Vil-
niaus valdybos at liktas ikiteisminis tyrimas dėl pikt-
naudžiavimo tarnybine padėtimi ir valstybės pa-
slapties atskleidimo.

Žvelgiant iš šalies, skamba soli džiai. Bet pir-
miausiai įsigilinkime, kas gi ten rašoma. Pasirodo,
ikiteismi nis tyrimas pradėtas buvo dar 2013-ųjų spa-
lio mėnesį. Taigi be veik aštuonetą mėnesių mūsų itin
aukšto rango prokurorai ir STT specialistai anali-
zavo, kaip galėjo nutikti, jog aukščiausiems Lietu-
vos vado vams pateikta slapta VSD informacija pa-
teko į internetinę žiniasklaidą. 

Tiesa, tyrimo metu nustatyta, jog viešai paskli -
dusi slaptoji informacija nepaskelbta „pilna apim-
timi ar pažo džiui perteikiant VSD pažymos turi nį”.
VSD pripažino, kad viešojoje erd vėje atsiradusi in-
formacija nėra kaip du vandens lašai panaši į jų
griežta slaptumo žyme paženklintą raštą.

Ir vis dėlto specialioje spaudos kon ferencijoje iki-
teisminį tyrimą kon troliavęs Generalinės prokura tū-
ros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo de-
partamento pro kuroras Gintas Ivanauskas tvirtino,
jog atlie ka mas tyrimas – ypatingai svarbus Lie tuvai.
Mat paslaptis, dėl kurios ki lo triukšmas, buvo ad-
resuota aukščiausioms Lietuvos valdžios įstaigoms
– Prezidentūrai, Seimui, Vyriausybei ir Užsienio rei-
kalų minis terijai.

Prokuroras įrodinėjo, esą atskleidus valstybės
paslaptį kyla pagrįstas klausimas, ar Lietuvos aukš-
čiausiojo lygio valdžios įstaigos užtektinai pa ti kimos,
jei iš ten nuteka slaptoji in for macija?

Žinoma, valstybės paslaptys ne tu rėtų patekti nei
į internetinės, nei į popierinės žiniasklaidos pus-
lapius. Lietuvos valstybės vadovai, įskaitant ir Pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės komandą, neturėtų
spaudos konferen cijose cituoti dokumentų, paženk -
lintų grifu „slaptai” ar „visiškai slaptai”. Slaptame
dokumente užfiksuotais duomenimis nedera dis-
ponuoti kaip papuola. 

Tačiau minutėlei sukluskime – vis tik kokia in-
formacija pateko į vie šumą? Išvardintos užsienyje
veikian čių mūsų slaptųjų agentų pavardės? Pra-
nešta, kokie Lietuvoje reziduojantys diplomatai
pateko į mūsų slaptųjų tarnybų akiratį? Atskleista,
prieš ką kontržvalgybines operacijas rengia mūsų
agentai drauge su partneriais iš NATO? Išplepėta,
kiek iš valstybės biudžeto atseikėta lėšų mūsų
„džeimsų bondų” operacijoms?

Ne, nieko panašaus. Pranešta bu vo tik apie tai,
jog Rusija ruošia informacines atakas prieš Lietu-
vos va do vus. Bet ar tai – būtent toji paslaptis, kuri
privalėtų būti saugoma didžiausiuose seifuose?
Kiekvienas bent vie ną rimtą knygą apie žvalgybų
darbą perskaitęs lietuvis puikiai supranta, jog tokia
priešiška valstybė kaip Ru sija niekad nebuvo nu-
stojusi ieškojusi galimybių, kaip, pasitelkdama pa-
galbon informacinius ir propagandinius karus,
šantažą ir pinigines do vanas, bauginimus ir klas-
tingas in tri gas, galėtų sukompromituoti mūsų po-
litikus. 

Šis procesas niekad nebuvo sustojęs net mums
kadaise palankaus Boriso Jelcino laikais. Rusijos
slaptosios tarnybos pluša visomis kryptimis dieną
naktį, žiemą vasarą. Jei pa sakysime, jog SVR ir GRU
ieško gali mybių, kaip sukompromutoti mūsų Pre-
zidentę, būsime teisūs. Jei pareik šime, jog Kremliaus
inspiruojamos rusų žvalgybos rengia informacines
atakas prieš mūsų žurnalistus, versli ninkus ar dip-
lomatus, – taip pat būsi me teisūs. Jei manysime, jog
Vladi mi rui Putinui asmeniškai pavaldžios rusų
slaptosios tarnybos kurpia eko nomines diversijas
energetikos sektoriuje, ruošiasi net politinėms
žmog žu dystėms, – argi suklysime?

Tad ar ne metas atsikvošėti? Ar pranešimas, jog
Rusija planuoja in for macines atakas prieš Lietuvos
vadovus, – valstybės paslaptis? 
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Rusijos slaptosios tarnybos 
ir vėl šaiposi iš lietuvių
GINTARAS VISOCKAS

Lėktuvo numušimas gali būti laikomas karo nusikaltimu

Atkelta iš 1 psl.
Nyderlandų vyriausybė pranešė, kad pirmadienį

26 teismo medicinos ekspertai išvyko iš Donecko
miesto  ir  bandys  pasiekti aviakatastrofos  vietovę. 

JT taip pat paskelbė ataskaitą, kurioje teigia-
ma, jog nuo konflikto Rytų Ukrainoje pradžios jau
žuvo mažiausiai 1 129 žmonės. JT stebėtojai Donec -
ke ir Luhanske pranešė, kad aplink šiuos miestus
telkiama vis daugiau sunkiosios ginkluotės – arti-
lerijos pabūklų, tankų, salvinės ugnies kompleksų

ir raketinių sistemų.
Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos

tarybos atstovas Andrijus Lysenka spaudos konfe-
rencijos metu pirmadienį informavo, kad po pir-
minės orlaivio ,,juodųjų dėžių” įrašų analizės gali-
ma daryti išvadą, jog fiuzeliažą pažeidė sprogusios
raketos skeveldra (šrapnelis), o patį lėktuvą sunio-
kojo ,,milžiniška dekompresija”. 

Lėktuvo juodųjų dėžių įrašai iššifruojami
Didžiojoje Britanijoje. 
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TELKINIAI

EDVARDAS ŠULAITIS

Ilgametis Cicero lietuvių Šv. An tano
parapijos kapelionas (dažnai va din-
tas Dvasios vadu) kun. dr. K. Tri-

 ma kas buvo prisimintas jo mirties
me tinių proga liepos 20 d. Šv. Antano
parapijoje buvusios pradžios mokyk-
los patalpose įsikūrusioje kavinėje,
kur sekmadieniais tautiečiai renkasi
po lietuviškų pamaldų.

Liepos 20-ji buvo išskirtinė die na,
nes visa programa buvo skirta prieš
metus iš gyvųjų tarpo išsisky rusio
šio neeilinio dvasininko, rašytojo,
mokslininko, pedagogo prisimi nimui.

Pagrindinė kalbėtoja buvo K. Tri-
mako testamento vykdytoja Lai ma
Šalčiuvienė, kuri, atvykusi į Ame   riką,
trejus metus gyveno anks čiau lietu-
viais turtingame Cicero miestelyje
prie pat Čikagos.

Kalbėtoja nušvietė bendravimą
su kunigu, kuris prasidėjo prieš dau-
 gelį metų, dar tebesėdint universiteto
suole. Ji papasakojo apie ve lionio pa-
 laikų nuvežimą į Lietuvą ir palaidoji-
mą Prisikėlimo bažnyčios ko lumbariu-
me, kur ilsisi kiti žymesni išei vijos bei
Lietuvos dvasininkai. Jo pa laikai pa-
laidoti 2013 m. spalio 1 d.

L. Šalčiuvienė paminėjo, kad kun.
K. Trimakas savo darbais mus visus
praturtino. Nors jis buvo mokslo dak-
taras, tačiau jis gydė ir sielas, kas yra

svarbiau negu kūno gydymas. Kalbė-
toja pabrėžė, kad šis dvasi ninkas labai
mylėjo gamtą, iškėlė ir kitus kun. K.
Trimako  teigiamus  bruo  žus,  saky-
dama, kad gyvenimas turi turėti pras-
mę.

Kadangi liepos mėnesio pradžioje
Lietuvoje išleista kun. K. Trimako pri-
siminimų (o taip pat ir kitų asme nų
minčių apie jį) knyga „Mano pa saulė-
jautos kelionė”, Vida Kuprytė vaizdžiai
paskaitė kelis tos knygos straipsne-
lius. Ši stambi knyga dar ne  spėjo (iš-

skyrus vieną kopiją) pa siekti Čikagos
ir susirinkusieji nega lėjo jos įsigyti.
Pranešta,  jog ji čia at keliaus kiek vė-
liau.

Kavinės vedėja Audronė Berno-
ta vičienė toliau tęsti programą pa-
kvie tė Aldo ną Zailskaitę. Ji trumpai
pa kalbėjusi apie  kun. K. Trimaką,
pa pra šė visus sukalbėti „Amžiną atil-
sį” ir sugiedoti „Marija, Marija”. Beje,
A. Zailskaitė ir programos pabaigoje
pateikė ne ma žai prisiminimų iš praei-
ties, kuo met kun. dr. Trimakas reda-

gavo „Atei ties” žurnalą, o ji buvo vie-
na iš red. kolegijos narių.

Kun. Kęstučio Trimako intencija
prieš programą kun. Antanas Gražu lis
atnašavo šv. Mišias, kurių metų gražiai
giedojo muz. Vilmos Meiluty tės vado-
vaujamas choras. Tą patį ry tą Mar-
quette Parke vyko legendinių  lakūnų
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno mi-
nėjimas, tad prisiminime nedalyvavo
nemažas būrelis tautie čių, kurie buvo
numatę ateiti į kun. Trimako pagerbi -
mą.

Cicero paminėtos kun. dr. Kęstučio Trimako mirties metinės

Kun. Kęstutis Trimakas (k.) per savo meno parodos atidarymą Čiurlionio galerijoje, Chicago, 2010 m. Jono Kuprio nuotr.

DR. VIKTORAS STANKUS

Tautybių Sąjūdį (Nationalities
Movement)  įsteigė a. a. Cleve-
lando me ras Ralph J. Perk. Or-

ganizacijos tikslas buvo kovoti už Rytų
Europos pavergtų tautų (Captive Na-
tions) ir apskritai už visų tautų laisvę
nuo ko munizmo. Į šio sąjūdžio veiklą
(Na tionalities Movement Captive Na-
 tions) įsijungė 40-ties Clevelande gy ve-
 nančių tautybių atstovai. 

Liepos 17 d. Clevelando Knights of
Columbus salėje, Wal-Tam Grand Ball-

room, vyko 53-ioji iškilminga orga ni-
zacijos  vakarienė. Dabartinis Tauty-
bių Sąjūdžio pirmininkas, teis ė jas
Ralph J. Perk Jr., perpildytoje sa lėje
įteikė „Freedom Award” – apdo vano-
jimus pasižymėjusiems kovoje už tau-
tybių laisvę – JAV senatoriui Rob Port-
man (Ohio), vengrų bendruomenės
atstovei Katalin A. Gul den ir lenkų
bendruomenės atstovui Francis A.
Rutkowski.

Šveicarų kilmės senatorius Port-
 man tęsia savo pirmtako, buvusio Cle-
 velando mero, Ohio guberna to riaus
bei JAV senatoriaus George Voi  novich
darbą – išlaisvinant, o po to apsaugant
buvusias sovietų pa vergtas tautas nuo
šiandieninių Pu tino Kremliaus oku-
pacinių užmojų.

Senatorius Portman buvo oficialus
stebėtojas prezidento rinkimuose, ku-
rie vyko Ukrainoje. JAV Senate jis
bal  savo už „Support for the So vereign-
ty, Integrity Democracy and Economic
Stability of  Ukraine Act” (S. 2124). Ak-
tas įteisintas JAV Senato š. m. balan-
džio mėn.

Kalbėdamas per iškilmingą va-
 ka rienę senatorius Portman kvietė
tautų atstovus  budėti laisvės sargybo -
je, pabrėžė svarbą išsaugoti Ukrai-
 nos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Len-
kijos laisvę. Jis papasakojo,  apie savo
da lyvavimą senatoriaus Rob Corker
darbo grupėje, kuri JAV Kongresui pa-
teikė „Russian Agression Prevention
Act”. Jis taip pat dalyvavo kuriant Kry-
mo aneksijos nepripažinimo aktą, ra-
šant kreipi mąsi dėl Julijos Tymošen-
ko paleidimo iš kalėjimo bei sen. Dick
Durbin inicijuoto akto, smerkiančio
rusų agresiją Ukrainoje. 

Laisvės sargyboje

LB atstovas dr. V. Stankus, JAV senatorius Rob Potman, Ohio Atstovų Rūmų narė Mar -
lene Anielski. Dr. V. Stankaus nuotr.

American Nationalities Movement prezidentas Ralph J. Perk Jr. įteikia Amerikos Tautybių Sąjū džio Pavergtų Tautų Laisvės žymenis
(Freedom Award): JAV senatoriui Rob Portman; vengrų bendruomenės atstovei Kathalin Gulden  (šalia stovi buvusi Sąjūdžio prezi-
dentė Irene Morrow) ir lenkų bendruomenės  atstovui Francis A. Rutkowski.
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Šiemet minimos 60-osios Korėjos karo
metinės. Prasidėjęs 1950 m. birželio 25
d., jis baigėsi paliaubų pasirašymu 1953
m. liepos 27 d. Trejus metus vykusiame
ka re dalyvavo ir mūsų tautietis Kęstutis
Sidabras. Neseniai apie šį, Beverly Sho-
res gyvenantį karo veteraną išspausdino
šiau rės vakarų Indianos dienraštis ,,The
Times”. Straipsnio autorius  Monte Mar  -
tin, vertė Rimas Černius

88-erių metų Amerikos lietuvis
Kęstutis Sidabras, gyvenantis

Muns ter, Indianoje, į JAV atvyko 1950
me tais. Netrukus jis buvo pašauktas į
Amerikos kariuomenę ir pasiųstas
ka riauti į Korėją.  

Kęstutis Sidabras gimė Lietuvo je,
Mažeikiuose. Jis išvyko iš Lietu vos
kartu su tūkstančiais savo tautiečių,
kurie bėgo nuo rusų ir nacių okupa-
cijų, nusiaubusių Lietuvą An tro jo pa-
saulinio karo metu.  Lietuvai buvo lem-
ta atsidurti už geležinės uždangos. Si-
dabras jau buvo patyręs rusų žiauru-
mą, kai 1940 metais jie pir mą kartą
okupavo Lietuvą. Jam tada buvo tik 14
metų. Kartu su ki tais Lietuvos ka-
riuomenės karinin kais, komunistai
areštavo jo tėvą ir ištrė mė juos į Sibi-
rą. Ten jo tėvas mirė.   Sidabras, palik -
da mas Lietuvą, ne nujautė, kad jo lau-

Kęstutis Sidabras –
Korėjos karo veteranas

kia penkerių metų ir 19 000 mylių odi-
sėja.    

Sidabras atsidūrė Vokietijoje, pa-
 bėgėlių – vadinamų „dypukų” (displa -
ced persons) –  stovykloje. Ten jis išgy -
veno trejus metus, maitindamasis dau-
giausia bandelėmis ir žuvimi.  Dažnai
trūko maisto, bet jaunuolis iš tvėrė. Jis
studijavo architektūrą ir domėjosi va-
 dinamu „American Labor Service” –
Amerikos darbo tarnyba. Jis dirbo
eiliniu kroviku, pakraudavo sunkve ži-
mius ir išmoko vairuoti sunkųjį trans-
portą.  

1950 metais Sidabras emigravo į
Ameriką ir atvyko į East Chicago

Ukrainos konsulas Clevelande Andrew Futey (k.) dėkoja JAV senatoriui Portman už
pa ramą Ukrainai ir aiškina, kokį svarbų vaidmenį Lietuva atliko nuo pat pradžių
rem dama Ukrainą.

Lietuvių Bendruomenės atsto-
vui dr. V. Stankui teko asmeniškai
kreiptis į senatorių Portman su pra-
šymu įtikinti Amerikos valdžią la-
biau ap saugoti Lietuvą nuo Rusijos
agresijos. Senatorius tam  pritarė ir
padėkojo, kad LR garbės konsulė In-
grida Bublienė ir dr. Stankus daly-
vavo jo surengtoje telefoninėje kon-
ferencijoje, kurioje buvo aptariama
krizė Uk rainoje, o taip pat grėsmė
Baltijos valstybėms.

Ukrainos konsulas Clevelande
Andrew Futey padėkojo senatoriui
Portman už paramą jo šaliai. Taip  pa-
 brė žė svarbų Lietuvos vaidmenį, kurį
ji nuo pat pradžių vaidino Ukrainos

kovoje dėl laisvės. Konsulas Futey
kalbėjo susirinkusiems apie tai, kaip
buvo svarbu, kad Lietuvos preziden-
tė Dalia Grybauskaitė įtikino Euro-
pos Sąjun gą užtarti Ukrainą, kad
Lie tuvos ambasadorius JAV Žygi-
man tas Povi lionis įtikinėjo Ameriką
remti Ukrai nos laisvę.

Iškilmingame „Captive Nations”
vakare nustatytos ateities gairės ko-
 voje už laisvę –  Tautybių Sąjūdžio da-
 lyviai toliau pasiryžę ginti tautų de-
 mokratiją ir nepriklausomybę.

Dr. Viktoras Stankus – JAV LB
Ohio apygardos vicepirmininkas 

mies  tą. Jam tada buvo 23 metai. Jis pri-
simena, kad tuo metu plieno lie jyklos
veikė  pilnu tempu, ir ten leng viausia
buvo rasti darbą, o lietuviai buvo lai-
komi gerais darbininkais. Tačiau tą
dar bą dirbti teko neilgai. Liepos mėne -
sį prasidėjo Korėjos karas. Sidabras
buvo vienas iš pirmųjų, pašauktų į ka-
riuomenę. Tą žiemą vyko pasiruoši-
mas užjūrio kovoms. 

„Aš tuo metu nemokėjau angliš-
 kai, ir vienas draugas Camp Brecken-
 ridge kareivinėje manęs klausė, kaip
galėjau būti pašauktas į kariuo me-
 nę”, – prisiminė Sidabras. Tuomet
jam reikėjo pagalbos pildyti anketas.
Kai pasiekė JAV vakarinį pakraštį, iš
kur buvo siunčiamas į Korėją, Pusa ną,
jo anglų kalbos žinios jau buvo geres-
nės. Amerikos kariuomenė pasi naudo-
jo Sidabro patyrimu valdant sunkųjį
transportą. „Pradžioje teko dirbti su
bul dozeriu. Turėjau platinti kelius,
kad sunkvežimiai ga lėtų pravažiuoti”,
–  prisiminė  karo veteranas. 

Kalnų keliams išlaisvinti buvo
nau dojama sprogstamosios medžia-
gos.  Sidabras priklausė tiems opera-
toriams, kurie turėjo pašalinti akme-
nis, ištraukti iš griovių įstrigusias
transporto priemones. Gyveno jie pa-
 lapinėse. Sidabras prisimena, kaip
reikėjo pamainomis miegoti laive, ku-
ris kariuomenę plukdė per Ra mųjį
van denyną. Teko gerti drungną, chlo-
ruotą vandenį iš 5 galonų benzino
skar dinių. 

Teko dirbti ir  netoli fronto. Darbas
vyko pamainomis (po 12 val.), tad   bul-
 dozerių nuolat prireikdavo. Tačiau
ka riuomenėje patirti sunkumai ne-
palaužė Sidabro, nes jis jau patyręs
sun kumus ir nepriteklius Europoje,
pabėgėlių stovykloje. 

Buvo ir tokių atsitikimų, kai Snai-

periai šaudė į Sidabro bri gadą. Po mi-
nosvaidžių ir artilerijos salvių jie išliko
gyvi. Sidabras pergyveno šešis kinie-
čių puolimus. Pa skutinysis buvo la-
biau siai gąsdinantis: priešo kariuome -
nė puolė inži ne rinę kuopą ir pėsti-
nin kus iš abiejų pusių. Karininkai
jiems įsakė trauktis kaip tik kas gali.
Sidabras vairavo 6 tonų buldozerį (di-
džiausias greitis 3 mylios per valandą).
Jis pravažiavo pro degančius tankus,
sunkvežimius  ir privažiavo išklibusį
tiltą, ant kurio angliška iškaba skelbė,
kad til tas gali išlaikyti tik 2,5 tonos. Si-
 dab ras svarstė, ar nereikėtų palikti
„Ca terpillar” buldozerį, bet nutarė ri-
zi kuoti. Jis pamažu prašliaužė tą tiltą,
kuris bet kurią akimirką galėjo sugriū -
ti.  

Sidabras matė, kad keliai pilni
žuvusių kiniečių. Jį labiausiai sujau-
 dino Pietų Korėjos karys, netekęs kojų
– jis ropojo kartu su kitais besitrau-
kiančiais Korėjos Respublikos kariais.  

Sidabras praleido Korėjoje 21 mė-
nesį.  Jis baigė savo karinę tarnybą
Washingtono valstijoje, desantininkų
batalione.  

Įstatymo, taikomo karo vetera-
 nams („GI Bill”) dėka, Sidabras baigė
inžineriją Purdue universitete. Stu di-
jos jam užtruko 3,5  metų.  „Neatlei do
mūsų nuo mokslo mokesčių. Tik Ant-
rojo pasaulinio karo veteranai turėjo
tokias galimybes. Mums mo kėjo 110
dol. per mėnesį”, – pastebėjo Sidabras
nusijuokdamas.  

Sidabras daugelį metų dirbo sta ty-
bos inžinieriaus darbą, statydamas
anglių kasyklas Amerikos Vidurio Va-
karuose.  Tik 1991 metais jam pavy ko
vėl pamatyti savo seserį, kuri buvo li-
kusi Lietuvoje. Ji tais metais aplan kė
Ameriką. O 1999 metais Sidabras pats
aplankė savo tėvynę Lietuvą.   

Kęstutis Sidabras                                                                                 Šeimos archyvo nuotraukos
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Įkurtas specialus Joseph Vilchos fondas
Kas tas J. Vilcha, kodėl jis
aukojo Lietuvių Fondui?

Antrasis  Juzefos ir Prano Vil-
 čiaus kų sūnus Juozukas pasaulį iš-
vydo 1923 metų kovo 3 d. nedideliame
Šiaurės Lietuvos miestelyje Joniš-
 kyje. Nuo pat mažens ir jis, ir jo bro-
lis Pranas buvo auginami dorais ka ta-
likais. Sekmadieniais jie ne tik uoliai
lankydavo Švč. Mergelės Ma rijos Ėmimo
į Dangų bažnyčią. Ma žasis Juozukas pa-
tarnaudavo šv. Mi šių metu. Už patarnavimą
gaudavo 50 centų. Gal tada ir išmoktos pirmo-
sios taupumo pamokos? Juozas pasakodavo,
kad mama gautus už patarnavimą pinigėlius
paimdavo ir dėdavo tau pyklėn.  

Baigęs Joniškio gimnazijos 5-ą skyrių,
1939 metais J. Vilcha išvyksta mokytis į
Kauną, kur gyveno jo vy resnis brolis. Mama į kelionę
įdėjo gautus už jo patarnavimą Mišiose ir sutaupy-
tus pinigėlius. Mamos tau pumo pamokas Juozas pri-
simindavo visą gyvenimą.  

Dabartiniame Vytauto Didžiojo universitete jis
stu dijavo inžineriją. Tačiau, kaip ir dau geliui to meto
lietuvių, baigti mokslų jam nebuvo lemta. Baigian-
tis Antraj am pasauliniam karui, kartu su ki tais mi-
lijonais civilių gyventojų, J. Vilcha buvo priverstas
palikti savo gimtinę.  Apsigyveno prie Hamburgo, Vo-
kietijoje. Pabaltijo universitete (Estijos, Latvijos ir
Lietuvos  mokykla, veikusi Hamburge ir jo prie mies-
tyje Pineberge) įsigijo civilinės statybos inžinie-
riaus diplomą. Jau nas, diplomuotas statybos inži-
nierius 1949 metais  pasiekia Amerikos krantus ir jau
visam gyvenimui įsikuria šioje Atlanto pusėje. Ne-
didelėje ame rikiečių statybų konsultavimo įmo nėje
dirbo civilinės statybos inžinie riumi. Čia jis iš Vil-
čiausko tampa Jo seph Vilcha, mat lietuviška pavardė
pasirodė per ilga pasirašinėjant brė žinius.

Kaip Juozas, būdamas eiliniu inžinieriumi, už-
dirbo labdarai paau kotus milijonus? Anot draugų,
Juo zas daugybę metų domėjosi vertybi niais popie-
riais. Po eilinės darbo die nos pakilęs nuo darbo sta-
lo, Juozas skubėdavo į biblioteką, kur domėjosi
įmo nių bei verslo naujienomis, skai tė rinkos dienos
apžvalgas. To užsi ėmimo neapleido net išėjęs į pen-
siją, dažną dieną jį galėdavai sutikti  bibliotekoje.  Ar-
timas jo draugas pasakojo, kad net atostogaujant Las
Vegas,  J. Vilcha kasdien pirkdavo ,,The Wall Street
Journal”  ir sekdavo akcijų rinkos naujienas. Įdomu,
kad, nors Vilcha keletą kartų lankėsi Las Ve gas, pats
lošti nemėgdavo. Jam Las Vegas daugiau buvo kon-
certų, įvai riausių renginių lankymo vieta.

Žinoma, gali žvalgytis po
rinkas, tačiau tikriausiai tam,

kad praturtėtum reikalinga
ir sėkmė. Apie sėkmę Vilcha
sakė, kad galbūt jam gyve-
ni me sekėsi  todėl, kad: ,,aš
anksti susipažinau su Die-
vu”. Kas jį paskatino tokią
didelę sumą paaukoti Lie-

tuvių Fondui?  Anot  Vilchos
draugų, jam pa tiko, kaip LF

dirba, jis ilgus metus atidžiai
stebėjo šios organizacijos veiklą,

struktūrą. Kaip tikras žinovas Juozas
vertino tai, kad LF nešvaisto savo kapi-

talo, bando jį išsaugoti, o organizacijas re-
mia iš uždirbto pel no. Jis daug metų kalbėdavo-

si su LF tarybos ir valdybos  nariais, dalyvaudavo po-
kyliuose, renginiuose. Juozo supratimu, jei žmogus
neturėjo pini gų, reiškia –  nemokėjo  gyventi. Jo ma-
 nymu, tokiam žmogui pinigų duo ti negalima, nes jis
juos tuoj išleis, kadangi nemoka taupyti. Tačiau…  daž-
nas Juozo pasakymą, kad jis turįs pinigų daugiau nei
Fondas, priim davo kaip pajuokavimą.  ,,Iš kur kukliai
gyvenan tis žmogus gali turėti daug pinigų?” – krai-
pė pečiais daugelis. Įdomu, kad net daugelis jo arti-
mų draugų netikėjo, kad Juozas turi pinigų, mat jis
gyveno labai kukliai, buvo taupus, uždaras, didelių
draugysčių nemėgęs, šeimos nesukūręs  žmogus.
Tačiau kalbinti jo  draugai pa žymėjo Juozo teisin-
gumą, žodžio laikymąsi. 

Vertybiniais popieriais jis do mėtis pradėjo labai
seniai. Dar gy ven damas Čikagos šiaurėje iš gimi nių
gavo truputį pinigų. Ta suma bu vo nedidelė. Nuta-
rė investuoti  50,000 dol. į vieną nedidelę įmonę. Ne-
turė damas užtektinai pinigų, Juozas jų pasiskolino
iš draugų. Nuojauta ne apgavo, ir po keletos metų jis
uždirbo savo pirmąjį milijoną. Draugai pasa kojo, kad
daugelis jų tada bandydavo  pinigus investuoti, tačiau
jiems tai laimės pritrūkdavo, tai kantrybės.  Gal  to-
dėl  Vilchai ir sekėsi, kad jis kryp tingai ėjo savo nu-
sibrėžtu keliu.  Kas dabar pasakys, kaip ten iš tikro
buvo? Tačiau tiesa ta, kad J. Vilcha pinigais nesi-
švaistė, visą gyvenimą sunkiai dirbęs, jis juos gerai
investavo ir ne tik LF, bet ir kitoms organizacijoms
paliko savo palikimą. Kiek vienam savas kelias –  vie-
ni į kalnus lipa, vandenynais plaukia, o J. Vil chai
buvo skirtas labdaros kelias, jis savo didžiulį paliki -
mą skyrė lietuvybei.  

Prieš daugybę metų išvykęs iš Lietuvos, J. Vil-
cha amžinajam poilsiui sugrįš į gimtąjį Joniškį. Te
ilsisi jis ramybėje, o gimtosios žemės me džiai kasdien
te šnarės dėkingumo žodžius. 

LAIMA APANAVIČIENĖ

Š. m. gegužės 3 d. 51-ajame Lietu vių Fondo su-
važiavime buvo paskelbta, jog Joseph Vilcha
(Juozas Vil čiaus kas) Lietuvių Fondui paliko di-

 džiulį palikimą – 15,5 mln. dol. Tai  –  didžiau sias pa-
li kimas, kokį kada nors yra gavęs Lietuvių Fondas.
Pa likdamas didelę sumą, J. Vilcha buvo įsitikinęs, kad
tie pinigai leis išlai ky ti lietuvybę, padės remti lie-
tuvišką švietimą, kultūrą dar daug daug me tų. Savo
testamente aukotojas nurodė Lietuvių Fonde įsteig-
ti specialų Jo seph Vil chos vardo fondą. Šio fondo pa-
lū ka nos, Vilchos nurodymu bus ski riamos lietuviš-
ko paveldo, lietuvių kalbos ir lietuviškos kultūros iš-
 saugojimui Jungtinėse Amerikos Valsti jose.

Joseph Vilcha (Juozas Vilčiauskas).  LF nuotr.
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LIETUVA IR PASAULIS

Parengė Vitalius Zaikauskas

Joniškėlis.lt nuotr.

Ignalina (mūsų ūkis.lt) – Danijos
kapitalo „Idavang” komplekse apti-
kus afrikinį kiaulių marą, Ignalinos ra-
jone paskelbta ekstremali padėtis. Ig-
nalinos savivaldybės ekstremalių si-
tuacijų valdymo komisija, nustačiusi
grėsmės zoną – 3 kilometrai, apsaugos
zoną – 10 kilometrų. 

Šalyje plintant afrikiniam kiaulių
marui, pirmadienį, liepos 28 d. su-
šauktas Vyriausybės ekstremalių si-
tuacijų komisijos posėdis.

Maru užkrėstų kiaulių rasta vi-

suose Ignalinos r. Rupinskų kaime
veikiančio Danijos kapitalo „Idavang”
komplekso tvartuose, nors jie buvo
ypač gerai saugomi. Komplekse buvo
laikoma apie 19 tūkst. kiaulių. Visos jos
yra likviduojamos ir užkasamos įmo-
nės teritorijoje. 

Generalinė prokuratūra gavo pra-
šymą ištirti, ar Danijos kapitalo „Ida-
vang” kompleksas Ignalinos rajone
afrikiniu kiaulių maru galėjo būti už-
krėstas tyčia.

„Costa Concordia” pasiekė Genujos uostą

Genuja (BNS) – Italijos kruizinis
laivas „Costa Concordia” buvo at-
plukdytas į Genujos uostą, čia bus su-
pjaustytas kaip metalo laužas. Laivo iš-
kėlimas buvo iki šiol viena didžiausių
tokių operacijų.

Paskutines beveik 300 metrų ilgio
buvusio prabangaus kruizinio laivo
„Costa Concordia” manevrų valandas
stebėjo būrys technikų, smalsuolių, ke-
turi šimtai žurnalistų iš viso pasaulio,
o pasveikinti į uostą atplaukusį laivą
atvyks ir šalies premjeras Matteo Ren-
zi.

Prieš pustrečių metų nuskendusio
laivo patraukimo darbus koordinuo-
jantis Italijos civilinės saugos depar-

tamento vadovas Franco Gabrielli
sakė, kad šiandien Italija padės tašką
jai labai svarbioje istorijoje. Tačiau pa-
brėžė, kad nors precedentų neturintys
laivo gelbėjimo ir patraukimo darbai
vyko sklandžiai, džiaugtis nėra kuo,
nes už viso to slypi 33 žmonių gyvybes
nusinešusi ir daugiau kaip 4 tūkstan-
čių žmonių gyvenimus sukrėtusi tra-
gedija.

Laivo kapitonas Francesco Schet-
tino neigia kaltinimus dėl netyčinės
žmogžudystės ir pasitraukimo iš laivo.
Jam gresia 20 metų kalėjimo. Laivo iš-
kėlimo ir nuvilkimo operacija kai-
nuos apie 1,5 milijardo eurų.

Maskva abejoja Washingtono įrodymais 

Maskva (ELTA) – Rusijos gynybos
ministerijos atstovai pirmadienį su-
abejojo Washingtono paviešintų fo-
tografijų autentiškumu, kuriose neva
užfiksuota, kaip iš Rusijos teritorijos
apšaudomos ukrainiečių karių pozi-
cijos.

Ministerijos atstovas spaudai Igo-
ris Konašenkovas žurnalistams teigė,
jog JAV paviešintų vaizdų autentiš-
kumo neįmanoma patvirtinti. ,,Tokia
medžiaga į ‘Twitter’ buvo įkelta neat-
sitiktinai, nes dėl pernelyg mažos vaiz-

dų raiškos ir aiškių geografinių orien-
tyrų nebuvimo neįmanoma nustatyti
jų autentiškumo”, – kalbėjo I. Kona-
šenkovas.

Sekmadienį JAV valstybės depar-
tamento paviešintose fotografijose už-
fiksuota, kaip Rusijos karinės pajėgos
neva apšaudo Ukrainos karių pozicijas.
Washingtono pareigūnų tikinimu, vaiz-
duose galima matyti raketų paleidimo
aikšteles ir kitoje sienos pusėje iš-
muštus kraterius.

Ukrainoje terorizmas plečiasi 

Kijevas (,,Draugo” info) – Liepos
26 d. pasikėsinta į dviejų Ukrainos
miestų merus, vienas – Kremenčiuko
meras Olegas Babajevas tos dienos
rytą trimis šūviais užmuštas prie savo
namų. 

Tą pačią naktį buvo pasikėsinta į
Vakarų Ukrainos sostinės Lvovo merą
– iš granatsvaidžio apšaudytas jo na-
mas. Tačiau žuvusių nėra, nes meras
su šeima savaitgaliui buvo išvykęs į
Karpatus. Ukrainos policija šiuos pa-
sikėsinimus kvalifikuoja kaip teroro

aktus. Beje, abu šie merai smerkė Ru-
sijos invaziją į Ukrainą, palaikė Mai-
dano judėjimą.  

Rytų Ukrainoje ir toliau vyko Uk-
rainos armijos susirėmimai su Rusijos
remiamais teroristais. Mūšiai vyko
Donecko centre, kur, kaip pranešama,
žuvo vienas žmogus, ir Luhanske, kur
žuvo penki žmonės. 

Primename, kad prieš kelias die-
nas, liepos 24, Luhansko teroristai pa-
skelbė visuotinę mobilizaciją.

Bėgimu minima Medininkų tragedija

JT vadovas ragina nutraukti ugnį Gazoje

Ženeva (ELTA) – Jungtinių Tautų
(JT) generalinis sekretorius Ban Ki-
Moon paragino nedelsiant nutraukti
kovinius veiksmus Gazos Ruože ir
įspėjo, kad teritorija yra ,,kritinės pa-
dėties”. ,,Žmogiškumo labui smurtas
turi liauti”, – spaudos konferencijos
metu New Yorke prašė B. Ki-Moon.

Artimuosiuose Rytuose neseniai
apsilankęs JT generalinis sekretorius
teigė, kad palestiniečių valdomas Ga-
zos Ruožas yra ,,kritinės padėties”,
nes čia gyvenantys žmonės neturi kur

bėgti. Anot jo, abi konflikto pusės el-
giasi ,,neatsakingai ir nemoraliai”,
nesistengdamos apsaugoti civilių gy-
vybių.

Trečią savaitę Gazoje vykstantis
Izraelio kariuomenės bombardavimas
ir aviacijos smūgiai pražudė per tūks-
tantį palestiniečių, tuo tarpu ,,Hamas”
islamistų leidžiamos raketos nusinešė
43 Izraelio karių ir 2 civilių gyvybes.
Neramumų metu žuvo vienas Tailan-
do pilietis.

Medininkai (ELTA) – Liepos 31 d.
sukanka 23-eji metai, kai Medininkų
pasienio poste buvo nužudyti septyni
muitinės, policijos ir Valstybės sie-
nos apsaugos pareigūnai.

Tragedijos minėjimo renginiai
prasidėjo sekmadienį, liepos 27-ąją,
tradiciniu estafetiniu bėgimu Medi-
ninkai–Vilnius. Bėgimas baigtas prie
Antakalnio kapinių, čia atnešta iš Me-
dininkų žemės ir padėta gėlių ant
kapų žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Estafetinio bėgimo tikslas – pa-
gerbti Medininkuose nužudytų muiti-
nės, policijos ir Valstybės sienos ap-
saugos pareigūnų atminimą. 

Dalyvauti jau 23-iąjį organizuoja-
mame bėgime ir taip pagerbti žuvu-
siųjų atminimą šiais metais buvo už-
siregistravę per 350 bėgikų. Jiems teko
įveikti 35 kilometrų atkarpą nuo Me-
dininkų monumento iki Antakalnio
kapinių. 

Lietuvai prisiekė jauni kariai
Vilnius (KAM.lt) – Liepos 25 d. Jo-

nušo Radvilos mokomajame pulke,
Rukloje, priesaiką davė didžiausias
iki šiol vienu metu karinių pagrindų
mokymuose dalyvaujančių karių skai-
čius.

Tarnauti Lietuvos Respublikai pri-
siekė apie 190 karių: 122 kariai, baigę

Bazinį kario savanorio įgūdžių
(BKSĮK) kursą, ir 65 kariai, dalyvau-
jantys Baziniuose kariniuose moky-
muose (BKM).

Bazinis kario savanorio įgūdžių
kursas trunka tris savaites ir yra pri-
valomas visiems, norintiems tapti ka-
riais savanoriais.

Rengiama „Baltijos kelio sąšauka”

Vilnius (Bernardinai.lt) – Šių
metų rugpjūčio 23 d. sukaks ketvirtis
amžiaus nuo neįtikėtinos 1989 m. vy-
kusios Lietuvos, Latvijos ir Estijos
protesto akcijos: 700 km. gyvos, ne-
pertraukiamos žmonių grandinės nuo
Vilniaus iki Talino.

Ta proga planuojamas renginys
„Baltijos kelio sąšauka”, kurio esmė to-
kia: rugpjūčio 23 d.   „Baltijos keliu”
(Lietuvos teritorijoje) vyks „Baltijos ke-
lio sąšaukos” delegacija, susitiksianti
su „Baltijos kelyje” stovinčiais miestų
ir rajonų atstovais.

Šis renginys truks visą dieną:
„Baltijos kelio sąšaukos” delegacija
savo žygį pradės  nuo Vilniaus Kated-
ros ir baigs Latvijos pasienyje, Salo-
čiuose, kur susitiks su Latvijos ir Es-
tijos delegacijomis. Ten planuojama ati-
dengti „Baltijos kelio” 25-mečiui skir-
tą paminklą.

Renginio metu iš Vilniaus bus ve-
žama palaiminta duona, Baltijos kelio
knyga, į kurią įrašomi Lietuvos mies-
tų, rajonų atstovų palinkėjimai Lietu-
vai, taip pat ir Palinkėjimų dėžė.  

Smogta, kur mažiausiai tikėtasi 

AP nuotr. 

Balsas.lt nuotr. 
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ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Liepos 28 d. – rugpjūčio 2 d.

Liepos 28 d.

– 1414 m. mirė paskutinis Krivių Krivaitis, Liz-
deikos įpėdinis Gintautas.

– 1542 m. padėtas kertinis Kauno rotušės pa-
stato pamatų akmuo.

– 1741 m. mirė Antonio Lucio Vivaldi, italų dva-
sininkas, baroko kompozitorius, smuikininkas,
parašęs daugiau kaip 40 operų, oratorijų,
465 instrumentinių koncertų (tarp jų ciklo
„Metų laikai”) (gimė1678 m.).

– 1838 m. gimė Jan Matejko, lenkų dailinin-
kas, žymus savo istorinės tematikos ir karo mū-
šių paveikslais. Žinomiausias darbas – Žalgi-
rio mūšio scena (mirė 1893 m.). – 1922 m. Lie-
tuva ir JAV užmezgė diplomatinius santy-
kius.

– 1945 m. JAV bombonešis įsirėžė į New Yor-
ko dangoraižį „Empire State Building”: žuvo 13
žmonių.

– 1946 m. mirė Alfonsa Muttathupadam, ka-
talikų bažnyčios šventoji. Ji yra pirmoji indė,
tapusi šventąja (gimė 1910 m.).

Liepos 29 d. 

– 1588 m. Anglijos karo laivynas nugalėjo Is-
panijos Nenugalimąją Armadą.

– 1856 m. mirė Robert Schumann,  vokiečių
kompozitorius ir įtakingas muzikos kritikas, vie-
nas žymiausių XIX a. kūrusių kompozitorių ro-
mantikų. Priskiriamas estetizmo krypčiai (gimė
1810 m.).  

– 1883 m. gimė Benito Amilcare Andrea Mus-
solini, italų politikas, kuris vadovavo Nacio-
nalfašistų partijai ir yra laikomas vienu pa-
grindinių figūrų, kuriant fašizmą (mirė 1945 m.).

– 1890 m. mirė Vincent van Gogh, olandų ta-
pytojas, postimpresionistas, grafikas (gimė
1853 m.).

Liepos 30 d.

– 1818 m. gimė Emily Bronte, britų rašytoja.
Ją labiausiai išgarsino romanas „Vėtrų kalnas”
(„Wuthering Heights”) (mirė 1848 m.).

– 1863 m. gimė Henry Ford, pramonininkas,
automobilių gamyklos savininkas. Jis įkūrė Ford
Motor Company (mirė 1947 m.)

– 1940 m. Lietuvos kariuomenė įjungta į Rau-
donąją armiją.

– 1941 m. mirė Kazys Skučas, visuomenės vei-
kėjas, generolas, paskutinės LR Vyriausybės vi-
daus reikalų ministras (gimė 1894 m.).

– 1991 m. Rusijos federacija pripažino Lietu-
vos Respublikos nepriklausomybę.

– 1994 m. Zarasuose užfiksuotas Lietuvos karš-
čio rekordas: +37,5 °C;

– 2007 m. mirė Ernst Ingmar Bergman, gar-
sus švedų teatro ir kino režisierius, laikomas vie-

nu iš didžiausią įtaką XX a. kinui padariusių fil-
mų kūrėjų (gimė 1918 m.).

– 2007 mirė  Michelangelo Antonioni, garsus
italų modernistinio kino režisierius (gimė
1912 m.).

Liepos 31 d.

– 1802 m. gimė Ignas Domeika, žymus Čilės
geologas, mineralogas, etnologas, 1831 m. su-
ki limo dalyvis, Čilės universiteto (Santiagas) rek-
torius, Čilės Respublikos garbės pilietis (mirė
1889 m.).

– 1826 m. Valensijoje (Ispanija) įvykdytas pa-
skutinis inkvizicijos mirties nuosprendis.

– 1944 m. mirė Antoine de Saint-Exupéry, pran-
cūzų pilotas ir rašytojas, labiausiai žinomas dėl
savo novelės ,,Mažasis princas” (g. 1900 m.). 

– 1965 m. Jungtinė Karalystė uždraudė rūka-
lų reklamą per televiziją.

– 1991m.  Medininkų pasienio poste omoni-
ninkai nužudė 7 Lietuvos pareigūnus.

Rugpjūčio 1 d.

– 1520 m. gimė Žygimantas Augustas, Žygi-
manto Senojo sūnus, Lenkijos karalius (1548–
1572 m.) ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1544–
1572 m.), paskutinysis Jogailaičių dinastijos val-
dovas, kurio valdymo metu Lenkija ir LDK su-
sijungė, sudarydamos konfederaciją – Abie-
jų Tautų Respubliką (mirė 1572 m.)

– 1778 m. Hamburge (Vokietija) pradėjo veik-
ti pirmieji taupomieji bankai.

– 1779 m. gimė Francis Scott Key, JAV advo-
katas ir poetas, parašęs nacionalinio himno žo-
džius (mirė 1843 m.) – 1793 m. Prancūzijoje
įvesta metrinė matų sistema. Vėliau ji tapo pa-
saulinės matų sistemos pagrindu.

– 1922 m. Steigiamasis Seimas priėmė pirmąją
nepriklausomos Lietuvos valstybės konsti-
tuciją.

– 1944 m. Antrojo pasaulinio karo metu Armija
Krajova pradėjo Varšuvos sukilimą.

Rugpjūčio 2 d.

– 1869 m. Meiji reformomis Japonijoje pa-
naikinta Shinōkōshō keturių klasių (samura-
jų, ūkininkų, amatininkų ir prekybininkų) sis-
tema.

– 1870 m. Londone atidarytas pirmasis po-
žeminis geležinkelis Tower Subway.

– 1887 m. užpatentuota spygliuota viela. Ji
buvo skirta ganykloms aptverti.

– 1924 m. gimė Stasys Lozoraitis, lietuvių
diplomatas, visuomenės veikėjas, išeivijos
aktyvistas JAV ir Italijoje, politikas, „Vilties
prezidentas” (mirė 1994 m.).

– 1945 m. Potsdamo konferencijos nutarimu
Karaliaučiaus kraštas (dab. Kaliningrado sritis)
perduotas Sovietų Sąjungai.

Popiežius Pranciškus: Drąsiai sakykite „ne” blogiui,
smurtui, visoms korupcijos  ir nelegalumo formoms

Šeštadienį po pietų popiežius
Pranciškus išsiruošė į labai
trumpą apaštališkąją kelionę į

Italiją: aplankė netoli Neapolio esantį
Kazertos miestą, susitiko su sielova-
doje tarnaujančiais kunigais, šventė
Eucharistiją kartu su vyskupijos ti-
kinčiaisiais ir maldininkais iš viso
regiono.

Ši kelionė buvo suplanuota visai
neseniai. Kiek anksčiau Popiežius
buvo užsiminęs, jog ketina aplankyti
Kazertoje gyvenantį savo bičiulį iš
Buenos Aires laikų, evangelikų pa-
storių Giovanni Teatino. Pranešus
apie būsimą visiškai privatų Pran-
ciškaus apsilankymą Kazertoje, pa-
galvota ir apie susitikimą su vietine
katalikų bendruomene. Galiausiai
nuspręsta, kad Popiežius į Kazertą
nuvyks du kartus: pirmiausiai susi-
tikti su vyskupijos kunigais ir tikin-
čiais, o paskui privačiai pasimatyti
su savo bičiuliu pastoriumi. Kazer-
tos vyskupiją Popiežius lankė šešta-
dienį. Beje, šį šeštadienį liturginiame
kalendoriuje minėta šv. Ona yra Ka-
zertos dangiškoji globėja. Su pasto-
riumi Teatino visiškai privačiai Po-
piežius susitiko pirmadienį atskirai
dar kartą nuvykęs į Kazertą.

Šventojo Tėvo vizitas Kazertos
vyskupijoje prasidėjo šeštadienį po
pietų. Iš Vatikano atskridęs sraigta-
sparnis nutūpė netoli Kazertos įžy-
mybės – aštuonioliktajame amžiuje
Neapolio karalių pastatydintų di-
dingų užmiesčio rūmų, panašių į Pa-
ryžiaus Versalio rūmus. Rūmų kop-
lyčioje vyko Šventojo Tėvo susitiki-
mas su vyskupijos kunigais.

Po susitikimo su kunigais popie-
žius Pranciškus vadovavo Septynio-
liktojo eilinio sekmadienio Eucha-
ristijos liturgijai. Mišios buvo auko-
jamos aikštėje priešais rūmus – toje
pačioje vietoje, kur Mišias aukojo
prieš 22 metus Kazertos vyskupiją
lankęs šv. Jonas Paulius II.

Homilijoje popiežius Pranciškus
komentavo trumpus Jėzaus palygini-
mus apie Dangaus karalystę, skaito-
mus šio sekmadienio Evangelijoje.
Šventasis Tėvas pirmiausia atkreipė
dėmesį į tai, kad labai skiriasi palygi -
nimo apie dirvoje paslėptą lobį ir apie
perlą pagrindiniai veikėjai: vienas
yra paprastas valstietis, kitas – tur-
tin gas pirklys. Tačiau jie abu atiduo -
da viską ką turi, taip siekdami savo
tikslo. Ir jiems abiems vienodai bū-
dingas svarbias dalykas – džiaugs-
mas, pasiekus tai, ko jie troško ir dėl
ko taip stengėsi. Šiais dviem palygini -
mais Jėzus mus moko: kas yra Dan-
gaus Karalystė, kaip jos ieškoti ir ką
daryti, kad ją pasiektume.

Visa Jėzaus viešoji veikla – tai
Dangaus karalystės skelbimas, tačiau
Jėzus apie ją kalba ne tiesiogiai, bet
palyginimais, kalba ne tiek apie ją pa-
čią, kiek apie jos veikimą. Dangaus
karalystė yra pajėgi pakeisti pasaulį.
Ji kaip raugas, kuris perkeičia visą
užmaišytą tešlą, kaip garstyčios grū-
delis, iš kurio išaugs didelis medis.
Šiais palyginimais Jėzus mums pa-
deda suprasti, kad Jame, Jo asmenyje
glūdi Dangaus karalystė, kad tai Jis
yra paslėptas lobis ir brangus perlas.

Kaip surasti Dangaus karalystę?
Atsakydamas į šį klausimą popiežius
Pranciškus sakė, kad kiekvienas
žmogus eina tik jam vienam būdingu,

savitu keliu. Vieni susitikimo su Jė-
zumi trokšta, jo siekia. Kiti jį sutinka
staiga, nelauktai. O tai reiškia, kad
Dievas visada nori, kad mes jį sutik-
tume, kad jis pirmas susitikimo
trokšta, kad jis atėjo į pasaulį, idant
būtų „Dievas su mumis”. Tačiau mes
irgi turime stengtis. Vien entuziazmo
negana. Turime Dievui skirti svar-
biausią vietą savo gyvenime. Turime,
kaip tie palyginime minimi žmonės,
viską atiduoti, šį lobį branginti la-
biau už visus turtus. 

Skirti Dievui pirmą vietą, pri-
minė Popiežius, reiškia tarti „ne” blo-
giui, smurtui, išnaudojimui, reiškia
tarnauti kitiems, viską daryti teisėtai
ir siekiant bendro gėrio. Tai labai
svarbu šiame gražiame jūsų krašte, –
tęsė Pranciškus. Reikia drąsiai sakyti
„ne” visoms korupcijos ir nelegalu -
mo formoms, reikia, kad visi žmonės
tarnautų tiesai. Visose situacijo se rei-
kalingas evangelinis gyvenimo sti-
lius, tarnavimas, ypatingas dėmesys
vargstantiesiems ir atstumtiesiems.

Galiausiai priminęs šią dieną mi-
nėtą šv. Onos, Kazertos globėjos, šven -
tę, popiežius sakė, kad motina Ona
galbūt girdėjo Mariją giedant Magni-
ficat giesmę: „Jis numeta galiūnus
nuo sostų ir išaukština mažuosius.
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja”
(Lk 1,52–53). Ji mums tepadeda siekti
tikrojo lobio, Jėzaus, – sakė popiežius
Pranciškus. 

Popiežius vėl paragino melstis 
už Artimuosius Rytus, Iraką 

ir Ukrainą

Popiežius Pranciškus  taip pat
priminė Pirmojo pasaulinio karo pra-
džios šimtąsias metines (liepos 28) ir
dar kartą paragino melstis už  taiką
Artimuosiuose Rytuose, Irake ir Uk-
rainoje.

,,Tas karas, kurį popiežius Bene-
diktas XV pavadino ‘nereikalingomis
žudynėmis’, po ketverių ilgų metų pa-
sibaigė netvirta taika. Atsimindami
tuos tragiškus įvykius, tikėkime, kad
nebus kartojamos praeities klaidos,
bet bus mokomasi iš istorijos, kad vi-
sada nulems troškimas įtvirtinti
taiką kantriu ir drąsiu dialogu”, –
kalbėjo jis.

,,Šiandien ypatingai galvoju apie
tris krizių regionus: Artimuosius Ry-
tus, Iraką ir Ukrainą, – sakė Popie-
žius. – Prašau ir toliau kartu su ma-
nimi melstis, kad tų regionų gyven-
tojams ir vyriausybėms Viešpats su-
teiktų išminties ir drąsos, reikalingų
ryžtingai eiti taikos keliu, visus gin-
čus spręsti ištvermingu dialogu ir de-
rybomis bei galingu susitaikinimo
troškimu. Kiekvienas sprendimas te-
siremia ne daliniais interesais, bet
bendru gėriu ir pagarba kiekvienam
žmogui. Atsiminkime, kad kare viską
prarasime ir nieko neprarasime tai-
koje. Broliai ir seserys, niekados dau-
giau karo! Galvoju pirmiausia apie
vaikus, apie iš jų atimtą ateities viltį,
apie žuvusius, sužeistus vaikus, apie
našlaičius, apie vaikus, kurių žaislai
– karo laukuose palikta amunicija,
apie vaikus, kurie nemoka šypsotis.
Liaukitės! Laikas sustoti. Prašau iš
visos širdies: sustokite!”

Iš Vatikano radijo puslapių 
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ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

133

1958m. rugpjūčio mėnesį Niu-
jorke susirinko PLB Seimas,

kuriame dalyvavo 112 atstovų iš dvide-
šimties lietuvių pasaulio šalių: Argen-
tinos, Australijos, Austrijos, Belgijos,
Brazilijos, Didžio sios Britanijos, Da-
nijos, Čilės, Italijos, JAV, Kanados, Ko-
lumbijos, Naujosios Zelandijos, Olan-
dijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos,
Urugvajaus, Venesu elos, Vakarų Vo-
kietijos. PLB Seimas priėmė Konstitu-
ciją ir baigė pradinį orga nizacinės
brandos etapą.

Pastangos buvo vainikuotos suta-
rimu dėl PLB pirmininko, kuris, su-
pranta ma, turėjo būti tiltu tarp Lietu-
vos ir diasporos, tarp senosios ir nau-
josios išeivi jos, tarp kairiųjų ir kata-
likų frontų. Istorikai daug nusipelnė,
rekonstruodami gilyn į laiką grimz-
tančius įvykius, ginčus ir kompromisų
meno pavyzdžius. Regis, čia didelis
darbas bus padarytas istorikės Daivos
Dapkutės, kuri ėmėsi žymaus Amerikos
lietuvių veikėjo, pirmojo ir vienintelio
senosios kartos emi granto, tapusio
PLB pirmininku Juozo Bachuno (Ba-
čiūno) biografijos. Pagal ją galima ban-
dyti pasekti Amerikos lietuvių pėdomis
link bendros lietuvių pa saulio organi-
zacijos atsiradimo.

Kaip atsiskleidžia link spaustu-
vės mašinų artėjančioje Daivos Dap-
kutės knygoje, Juozas Bachunas pri-
klausė tai palyginti negausiai darbš-
čiųjų senosios lietuvių diasporos vei-
kėjų grupei, kuri laikėsi tautininkiškų
pažiūrų. Būdamas pakankamai pasi-
turintis verslininkas ir išlaikydamas ke-
letą poilsiaviečių būsi mas PLB pirmi-
ninkas rūpinosi pabėgusiu iš Lietuvos
prezidentu A. Smetona ir jo šeima.
Prezidentas net kurį laiką glaudėsi J.
Bachuno Tabor Farmoje. A. Sme tonai
būnant valdžioje, tautininkų šalininkai
atrodė labai kukliai tarp masinį palai-
kymą įgijusių kairiųjų ir katalikų.
Valstybei žlugus, priešiškumas traukėsi
į antrą planą, o PLB pirmininko pro-
tautininkiška orientacija galėjo būti
pliusas. Mat tautininkai, skirtingai
nuo kairiųjų ar katalikų, neturėjo jokių
galimybių tapti kokia nors vyraujančia
jėga PLB.

J. Bachunas buvo labai tinkama fi-
gūra atlikti tilto tarp senosios ir nau-
josios emigrantų bangų vaidmenį. Jis
gerai perprato jau pradėjusią blėsti
anksčiau labai ryškią Amerikos lietu-
vių organizacinę veiklą. Jis taip pat
buvo pajėgus adekvačiai įvertinti nau-
josios emigrantų bangos intelektinį
pajėgumą. Nea bejojo, kad naujieji iš-
eiviai įlies gyvybės į blėstančią senosios
išeivijos veiklą. J. Bachunas gebėjo at-
skirti ir vertinti tai, ką labai taikliai api-
būdino žymus Amerikos lietuvių isto-
rikas ir religinis veikėjas kunigas dr.
Vincas Wolkovich Valakavičius: senieji
lietuviai buvo alaus ir viskio gėrėjai ir
šoko polką, o naujieji lietuviai mėgavosi
konjaku ir šoko tango.

PLB pirmininkas neabejojo ir įta-
kingo senosios kartos kairiųjų veikėjo,
popu liaraus čikagiškio, laikraščio Nau-
jienos leidėjo ir redaktoriaus dr. Pi-
jaus Grigai čio naujos imigrantų bangos
diagnoze:

Atvyko žmonės su nauja psicholo-
gija, kitose aplinkybėse užaugę, per-
kentę, per gyvenę daug to, ko mums ne-
teko pergyventi arba ką mes jau buvo-
me pamiršę. At vyko žmonės su naujo-
mis idėjomis ir veikimo būdais. Natū-
ralus dalykas, kad iš to kilo diskusijos,
net ginčai ir nesusipratimai. Ką dary-
ti, kad naujos jėgos įsijungtų į mūsų
bendrą veiklą? Bet toks klausimas ne
taip greitai išsprendžiamas. Galime
džiaugtis, kad mes dėl to nesusibarėme,
nors buvo debatų, aštrių pasisakymų iš

vienos ir kitos pusės. Vis dėlto nepasi-
darėme priešai vieni kitiems. 382

Tam tikrų panašumų į senųjų
Amerikos lietuvių elgseną DP gene-
racijos išeivių atžvilgiu būta Kana-
doje. Taip jau susiklostė, kad lietuvių
pasaulio istorijoje Kanados ir Jung-
tinių Amerikos Valstijų puslapiai
nuolat buvo įrišti į vieną knygą. Iš
dalies tai buvo ir yra taip natūralu,
kaip Toronto Raptors komandai da-
lyvauti Nacionalinės krepšinio ly-
gos (NBA) čempionatuose. Kana-
dos lietuvių kolonijos jau prieš karą
buvo labai susietos su gentainiais
JAV. Po II pasaulinio karo tai dar labiau
išryškėjo. Kanada buvo patraukli DP iš-
eiviams todėl, kad per ją vedė įpras-
tiniai keliai į dažno emigranto El-
doradą – Ameriką. Kita vertus, Ka-
nada pradėjo verbuoti jaunus DP
vyrus miško darbams gerokai anks-
čiau, negu įsigalėjo jau minėtas JAV
imigracijos įstatymas, atkėlęs vartus
naujiems lietuvių išeiviams. BALF
duomenimis, po karo į Kanadą persi-
kėlė 12 000 lietuvių, o jaunų vyrų pro-
centas tame dideliame būryje buvo
didžiausias.

Regis, seniesiems Kanados lietu-
vių kolonijų gyventojams nauji imig-
rantai buvo norimi, lauktini, atne-
šantys naujų idėjų, pakilių veiksmų
ir kūrybinės energijos. Tenykščių lie-
tuvių bendruomenė sustiprėjo. Nuo
1952 m. imta rengti kasmetinė bendra
lietuvių šventė – Kanados lietuvių die-
na. Kaip ir Amerikos ko lonijose Ka-
nados lietuviai labai skaudžiai reagavo
į sovietinę Lietuvos okupaciją. 1940 m.
susiorganizavo Kanados lietuvių tary-
ba, kurios skyriai veikė visur, kur
buvo didesnis lietuvių susitelkimas.
Kanados lietuvių tarybos Centrą sudarė
30 įvairių organizacijų atstovai383. Po-
kario metais iš DP stovyklų pradėjus
Kanadon plaukti šimtams naujų išei-
vių, Taryba aktyviai jiems talkino.

Be to, kad kanadiečiai jau turėjo iš-
vystę savo aktyvų organizacinį tinklą,
nau jieji ateiviai iš Europos atsinešė pa-

saulinės lietuvių bendruomenės idėją
ir jai įgy vendinti sukūrė Kanados lie-
tuvių bendruomenę, pernelyg nesi-
stengdami ieškoti bendrų sąlyčio taškų
su ankstesnėmis draugijomis. KLB ne-
išvengiamai turėjo konkuruoti su Ka-
nados lietuvių taryba, ypač tada, kai im-
davosi kalbėti visų Ka nados lietuvių
vardu. Santykinė naujų atvykėlių gau-
sa, aukštas intelekto ir susi telkimo ly-
gis jiems leido iš karto užimti labai sva-
rią poziciją bendrame Kanados kolonijų
gyvenime. Tai jau buvo skirtumas nuo
padėties JAV. 6 deš. negausio je kana-
diečių lietuvių aplinkoje veikė bent
keturios į visos diasporos vienijimą pre-
tenduojančios organizacijos: Kanados
lietuvių taryba, Kanados lietuvių ben-
druomenė ir dar dvi pastarosios inici-
juotos organizacijos – Politinis komi-
tetas ir Politinė komisija384. Viena ver-
tus, tai rodė neracionalų jėgų išsi-
sklaidymą, kita – tam tikrą pusiausvy-

rą ir susigyvenimą, pasiektą tarp anks-
tesnės kartos lietuvių imigrantų ir
naujųjų DP stovyklų išeivių.

PLB atsiradimas reiškė aukš-
čiausią lietuvių pasaulio organiza-
cinę formą, kuri pradėjo savo istori-
nį kelią tarsi biblinės tautos egzodo
vedlė. Pats organizacijos atsiradi-
mo faktas nereiškė, jog kasdienis
pasaulyje išsibarsčiusių lietuvių
emigrantų ir senosios diasporos na-
rių gyvenimas ėmė ir staiga pasikei-
tė. Kaip valstybės aparatas nenule-
mia individo egzistencijos, taip ir
PLB veikla derino aukščiausius ben-
dros tautinės egzistencijos registrus,
bet ne kasdienius reikalus ir kovą dėl
imigrantų vietos po saule. PLB įžie-
bė lietuvių pasaulio švyturį, kuris ne-
leido pasiklysti, stiprino atokiuose
pasaulio kampeliuose išsibarsčiu-
sių lietuvių priklausymo vienai dias-
porinei tautai jausmus. PLB gaivino
tai, kas ankstesnių išeivių buvo su-
kurta ir diegė naujas iniciatyvas.
Koordinacija tų kultūrinės -visuome-
ninės veiklos sričių, kurios jau iki tol
buvo plėtojamos, susižinojimas tarp
tolimų bendruomenių ir daugelis
kitų kilnių veiksmų įtvirtina neabe-
jotiną PLB vaidmenį lietuvių pa-
saulio istorijoje. Net jei per savo
veiklos pusamžį PLB nebuvo tobulai
funkcionuojanti ir ginčų nekelianti
organizacija, bet pats diasporos ge-
bėjimas derinti ir koordinuoti šimtus
pasaulėžiūrinių ir visuomeninių-tau-
tinių organizacijų interesus, iškelti
visą pasaulio lietuviją mobilizuo-
jančias idėjas ir vizijas yra unikalus
lietuvių diasporos stiprybės liudiji-
mas.

382.Visuotinas Amerikos lietuvių kongresas, 1953 m.
lapkričio 27–28 d. 1953; Simanavičiūtė, Daiva. Pa-
saulio lietuvių bendruomenės raida XX a. 5–8 de-
šimtmečiuose: daktaro disertacija. Vytauto Didžio-
jo universitetas, 2008, p. 46–57.

383. Michelsonas, Stasius. Lietuvių išeivija Ameri-
koje, p. 418.

384. Ten pat, p. 419.

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Waterbury, CT

Prenumeruokime
ir skaitykime 

„DRAUGĄ”!
www.draugas.org
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Naujasis paminklas kunigaikščiui Algirdui Baltarusijoje. www.tut.by nuotr.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Valstybės dienos išvakarėse
Drus kininkų bibliotekoje su-
rengtas neseniai išleistos kny-

gos „Viduram žių Lietuvos viešpačiai”
apie Lietu vos kunigaikščius, valdžiu-
sius XII–XV amžiuje, pristatymas. Šis
ma žai žinomas ir retokai prisimena-
mas laikotarpis Lietuvos istorijoje
yra itin svarbus ir reikšmingas – tai
savo knyga įrodė jos autoriai istorikai
Inga ir Tomas Baranauskai bei kuni-
gaikščių portretus nutapęs dailinin kas
Artūras Slapšys. 

Tūkstantmetėje Lietuvos istori-
joje ypatingu intensyvumu pasižymi
trys paskutiniai viduramžių šimtme-
 čiai, laikotarpis tarp 1183 ir 1492 me tų.
Per šiuos tris šimtmečius Lietu vos
teritorija išaugo nuo 9 iki 900 tūks-
tančių kvadratinių kilometrų ir ga liau-
siai užėmė devynis procentus Europos
žemyno. 

Šią šalies plėtrą vykdė ir jai va do-
vavo konkretūs žmonės – valdovai,
kunigaikščiai, kurių veidai, atkurti
dailininko Artūro Slapšio por t re   tu o se,
žvelgia iš naujosios knygos puslapių.
Tai ir rūstūs, karo nugairinti vyrų vei-
dai, kurių nutapyta 39, ir 6 mo terys –
Lietuvos didžiosios kunigaikštienės
bei Lenkijos karalienės. Jos taip pat pa-
liko pėdsaką Lietuvos istorijoje. Nors
šie veidai dažniausiai yra menami, įsi-
vaizduojami, jie padeda pajusti anos
rūsčios, karingos, bet kartu ir įkve-
piančios epochos dvasią, o svarbiausia
– įžvelgti konkrečius žmones abst-
rakčių kovų bei įvykių sūkuryje.

Tai jau penktasis šios knygos pri-
 statymas – pirmasis buvo surengtas
Trakų pilyje, čia eksponuoti ir visi 45
portretai. Į Druskininkus, kur gyvena
šios knygos idėjos autorius verslinin-
kas Antanas Gedvilas buvo at vežti aš-
tuoni portretai. Pristatyda mas rengi-
nį ir knygą A. Gedvilas sa kė, kad pir-
miausia jis susidomėjo istorine Kar-
šuvos žeme ir jos valdovu kunigaikš-
čiu Alminu. 

„Man buvo labai svarbu parodyti
lietuviams, o taip pat ir kaimynams
baltarusiams, ukrainiečiams, kokia
plati yra mūsų istorijos geografija,
kiek daug bendrų sąsajų mes turime.
Knygoje galima rasti retai minimus
kunigaikščius, čia daug po kruopelę
su rinktų įdomių faktų, kurie leidžia
geriau įsivaizduoti tą epochą. Tai pir-

Susigrąžinus Nepriklau somy bę, laikas susigrąžinti ir istoriją

Naujoji knyga apie Lietuvos valdovus. Birutė

Knygos tekstų autorius T.  Baranauskas
A. Vaškevičiaus nuotraukos

Dailininkas A. Slapšys nutapė valdovų port-
retus.

Gediminas

mas kartas, kai pavyko surinkti in for-
maciją apie visus to meto valdo vus į
vieną vietą”, – sakė A. Ged vilas.

Knygos tekstų autoriai istorikai
Tomas ir Inga Baranauskai džiau gėsi,
kad dailininkui A. Slapšiui pa vyko
per teikti portretuose Lietuvos valdo-
vus, nes daugelis jų yra tik įsivaiz-
duojami. Itin sunku buvo atkurti mo-
teris, nes norėta perteikti ir to me to rū -
bų ypatybes, ir papuošalų de ta les. Tad
moteris valdoves net teko pertapyti ke-
lis kartus, o remtis ne la bai buvo kuo,
nes, sakysim, Lie  tu v os didžiojo kuni-
gaikščio Vytauto pirmosios žmonos
Ona Vytautietės Tra kų pilyje išlikusios
blankios freskos net neleidžia įžvelgti,
kaip ji išties atrodė.    

Knygos dailininkas A. Slapšys sa -
kė, kad idėja nutapyti senuosius Lie-
tuvos valdovus buvo kilusi jau seniai,
nes jis buvo tapęs senovės grai kų ka-
rius, taip pat skandinavų vikingus – šie
portretai dabar yra at si dūrę viename
Islandijos muziejų. 

„Tapyti įsivaizduojamus portretus
yra sunku, nes nesinori veidų per
daug išgražinti, ‘nusaldinti’, norisi
kuo tiksliau perteikti tos epochos ženk-
lus – rūbus, ginklus. Man labai svarbu,
kad šiuos portretus pamatys ir buvu-
sios Lietuvos Didžiosios Ku nigaikš-
tystės teritorijoje dabar gyve nantys uk-
rainiečiai, baltarusiai. 

Man teko nemažai metų gyventi

Amerikoje, ir dažnai lankantis bib-
liotekose, knygynuose krisdavo į akis,
kad literatūros apie Lietuvą, jos istoriją
visiškai nėra. Tai užgavo am bicijas, to-
dėl ir kilo noras labiau pa sigilinti į to-
kią turtingą ir svarbią mūsų istoriją”, –
prisiminė dailinin kas. 

Savo istoriniais ir simbolis ti niais
darbais žinomas menininkas (apie jo
gyvenimą Amerikoje ne se niai rašyta
„Drauge”) dabar eks po nuoja kūrybą
Birštono kurhauze. Tai paroda-parda-
vimas, kurio metu pusę visų surinktų
lėšų dailininkas skirs Birštono Šv. An-
tano Paduviečio baž nyčiai remti.

Knyga „Viduramžių Lietuvos vieš-
pačiai” jau yra išversta į anglų kalbą
ir spalio mėnesį kartu su por tretais bus
pristatyta Ukrainoje, Luc ko mieste.
Čia yra vykdoma programa „Gedimi-
no kelias”, kurios metu prisimenama
istorinė Lietuvos Di džio sios Kuni-
gaikštystės praeitis. 

Knygos vertimu susidomėta ir Di-
džiojoje Britanijoje – A. Slapšys sa kė,
kad britų mėnesinis žurnalas „Military
Times” paprašė portretų pavyzdžių ir
rengia straipsnį apie Lietuvos valdo-
vus. Darbų kopijos išsiųstos ir į Lat-
viją.

„Visa tai – Lietuvos, jos vardo ir jos
istorijos populiarinimas. Man itin ma-
lonu, kad mūsų senaisiais valdo vais vis
labiau susidomi ir jaunimas – kai pa-
roda buvo rodoma Skaud vi lėje, ją pa-

matė apie tūkstantis moksleivių. Esu
įsitikinęs, kad dabar, kai esame susi-
grąžinę savo Nepriklauso mybę, pats
laikas susigrąžinti ir mū sų istoriją”, –
teigė A. Slapšys.

Renginio metu buvo teigiama, kad
būtina rūpintis savo istorija, nes tą
daro ir Lietuvos kaimynai. Štai visiš-
kai neseniai, birželio pabaigoje Bal-
tarusijos mieste Vitebske buvo ati-
 dengtas paminklas Lietuvos didžia-
 jam kunigaikščiui Algirdui, žinomam
savo kariniais žygiais prieš Maskvą
1368–1372 metais. Algirdas taip pat
buvo Vitebsko kunigaikštis (jo pir-
moji žmona Marija – Vitebsko kuni-
gaikščio duktė). Baltarusių isto ri nei at-
minčiai reikšmingas įvykis skirtas
Vitebsko miesto 1040 metų  sukak-
čiai. 

Paminklas kunigaikščiui iškilo
priešais Kristaus Prisikėlimo cerkvę
netoli rotušės, kur jau ketverius me tus
stovėjo postamentas, papuoštas Al-
girdo įsakymu pastatytų Vitebsko pi-
lių bareljefais. Paminklas vaizduoja
kunigaikštį Algirdą, šarvuotą, bet ne-
pridengta galva, kuris sėdi ant žir go ir
ant ištiestos dešinės rankos lai ko me-
džioklinį sakalą.
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150 dol. a. a. Stasės Semėnie nės atm. „Draugui” aukojo: N. Nel son,
Baraboo, WI; R. G. Robkin, Bara boo, WI; E. Dargel, Reedsburg, WI; T.
McVickers, Baraboo, WI; C. Anken brand, Baraboo, WI; B. Boryla, Bara -
boo, WI; B. Connolly, Baraboo, WI. Nuoširdžiai užjaučiame dukrą Nijolę
Semėnaitę Etzwiler, jos šeimą ir visus artimuosius. Širdingai dėkojame
visiems aukotojams.

Gražina Lapas, gyvenanti Kanadoje, a. a. Stasės Semėnienės atmi-
nimui  „Draugui” aukoja 200 dol. Nuoširdžiai dėkojame už  dosnią auką.

Viltis A. Jatulis, gyvenanti Woodland Hills, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško
žodžio skambėjimą.

Raminta Jacobs, gyvenanti La Grange, IL, pratęsė metinę „Drau -
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą
finansinę paramą.

Joana Tautvila, gyvenanti Lake Villa, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate lietuvišką
spausdintą žodį.

Mečys Šilkaitis, gyvenantis Seminole, FL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už suteiktą
paramą.

Algirdas A. Banys, gyvenantis Bloomfield Hills, MI, kartu su meti -
nės „Draugo” prenumeratos mo kesčiu atsiuntė 50 dol. Padėka už iš -
saugotą lietuviško žodžio skambėjimą.

Emily Valančius, gyvenanti Orland Park, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne viene -
rių metų paramą.

Ateitis Relief  Fund, Inc., Lemont, IL, atsiuntė 100 dol. laikraščio
leidybos išlaidoms suma žinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

Vytenis Lietuvninkas, gyve nantis Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią paramą.

A. a. Grožvydos Giedraitytės atminimui Elzbieta Verikienė, gyve-
nanti Racine, WI, „Draugui” aukoja 200 dol. Esame nuoširdžiai dėkingi
už auką.

Viešpaties išpirktieji sugrįš;
Ir amžinu džiaugsmu vainikuoti,
įžengs į Zioną.
Juos lydės džiaugsmas ir linksmybė.
Liūdesys ir aimanos pasitrauks.

– Izaijo knyga 51:11

Margaspalvė peteliškė
Dangaus žinią atskraidina,
Verkiančią širdį nuramina,
Dingusį džiaugsmą sugrąžina.

– Izabelė, Neringa 2005

A † A
IZABELĖS SAVICKAITĖS

ŽMUIDZINIENĖS

mirties metinėms, liepos 26 d., už Jos vėlę bus atnašaujamos šv.
Mi šios ir maldos Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyno kop ly-
 čioje, Putnam,  CT; Neringos stovykloje, Vermonte; Pranciško nų
vienuolyno koplyčioje Kennebunkport, ME; Our Lady of  Lour des
ir St. Stanislaus bažnyčiose, Rochester, NY; Lietuvoje – Dam bavos
bažnyčioje, Šv. Onos, Šv. Jonų ir Šv. Bernardinų bažny čio se Vil -
niuje.

Artimuosius, draugus ir pažinojusius Velionę, prašome a. a.
Iza belę prisiminti nors trumpa maldele.

Jaučiame Mamos netekties, mirties liūdesį. Tuo pat esame pa -
sotinti dėkingumo palaima.

Simas ir Antanina

Redakcija atsiprašo a. a. Izabelės Savickaitės-Žmuidzinienės ir a.a. Birutės Kirkutytės-
Bernotienės artimųjų dėl šeštadienio, liepos 26 d. laidoje įsivėlusios klaidos.

Pagerbtas lietuvių kosmonauto 
R. A. Stankevičiaus atminimas

Laisvės alėjoje įsikūrusioje Vinco
Kudirkos viešojoje bibliotekoje
iki rugpjūčio 2-osios veiks fila-

telijos bei filokartijos paroda ,,Lietu-
viai žiūri į dangų” iš Henriko Kebeikio
kolekcinių rinkinių. Parodos prista-
tymas ir tragiškai žuvusio lietuvių
kosmonauto, lakūno bandytojo Ri-
manto Antano Stankevičiaus 70-ųjų gi-
mimo metinių minėjimas bibliotekoje
vyko šeštadienį, liepos 26 d.

Pasak V. Kudirkos viešosios bib-
liotekos kultūros renginių organiza-
torės Dalios Poškienės, didžioji dalis
parodos eksponatų – autografuotų
vokų, nuotraukų, pašto ženklų – skir-
ta R. A. Stankevičiaus veiklai ir gyve-
nimui. Atminimo valandoje bei paro-
dos pristatyme dalyvavo kosmonauto
artimieji bei šeimos nariai.

Turtingas įvykių ir gan sunkių iš-
bandymų buvo Marijampolės 2-osios
vidurinės mokyklos auklėtinio R. A.
Stankevičiaus gyvenimas.

1966-aisiais jis baigė Černigovo
aukštąją aviacijos mokyklą, tarnavo la-
kūnu kariniuose daliniuose ne tik tuo-
metinėje SSRS, bet ir užsienyje, netgi
dalyvavo karo veiksmuose. 1973 m. iš-
leistas į atsargą. Po dvejų metų baigęs
SSRS Aviacijos pramonės ministerijos
skrydžių tyrimo instituto lakūnų-ban-
dytojų mokyklą, R. A. Stankevičius dir-
bo tame pačiame centre. Atlikdavo
bandomuosius aukščiausio sudėtin-
gumo skrydžius. Skraidė 57 tipų lėk-
tuvais ir turėjo didesnį nei 4000 va-
landų skrydžio stažą.

1977-ųjų liepą lietuvis lakūnas
bandytojas buvo paskirtas į specia-
laus pasirengimo grupę skrydžiui
daugkartinio naudojimo erdvėlaiviais
,,Buran”. 1979 metų pradžioje Medici-
nos komisija patvirtino jo tinkamumą
kosminiams skrydžiams.

Jis mokėsi pagal bendrą kosminės
parengties programą, o 1980 metų ru-
denį R. A. Stankevičius buvo įtrauktas

į Skrydžių tyrimo instituto kosmo-
nautų-bandytojų būrį. 1982–1983 m.
rengėsi kosminiam skrydžiui kaip re-
zervinės įgulos narys, bet, pakeitus
programą, buvo atšauktas. Panaši, ne-
palanki lietuviui kosmonautui situa-
cija pasikartojo ir vėlesniais metais.

1989 m. rugsėjo mėn. R. A. Stan-
kevičiui suteiktas nusipelnusio SSRS
lakūno-bandytojo vardas. Po metų jis
dalyvavo aviacijos šventėje JAV, vėliau
– Italijoje. Būtent šioje šalyje R. Stan-
kevičiaus parodomasis skrydis nai-
kintuvu buvo lemtingas: 1990-ųjų rug-
sėjo 9 d. Trevizo provincijos Salgareda
aerodrome vykusiame aviacijos šou
puikus pilotas ir vienintelis Lietuvos
kosmonautas R. A. Stankevičius žuvo
per sprogimą, naikintuvui atsitren-
kus į žemę.

R. A. Stankevičius palaidotas Kau-
ne. Rusijos Žukovskio mieste yra Stan-
kevičiaus gatvė, o kapinėse šiam žmo-
gui pastatytas memorialinis pamink-
las. R. Stankevičiaus vardu pavadinta
mokykla Marijampolėje. 

ELTA info

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
BIRUTĖ KIRKUTYTĖ

BERNOTIENĖ

Mūsų brangioji Mama, Močiutė, sesuo ir draugė Amžiny bėn
iškeliavo 2013 m. liepos 25 d.
Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios už jos sielą bus aukoja-
mos Putname ir Kennebunkporte.
Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti Birutę maldoje.

Liūdinti šeima



DRAUGAS12 2014 LIEPOS 29, ANTRADIENIS

Prenumeruokime ir skaitykime
, , D R A U G Ą ”

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) rugpjūčio 3 d., sek-
madienį, 10 val. r., švęsime 18-tąjį metų
sekmadienį. Eucharistijos šventimą atna-
šaus kun. Gediminas Keršys. Primename
taip pat, kad kiekvieną ketvirtadienį, 8 val.
r., šv. Mišios laikomos lietuvių kalba. Kvie-
čiame visus dalyvauti.

� Aplankykime lietuvės menininkės pa-
rodą. Šiuo metu Evanstone (IL), Hevanston
galerijoje, vyksta keturių menininkų pa-
roda. Viena jų  –  Aušrinė Kerr. Paroda, pa-
vadinta ,,Earth and Air” (,,Žemė ir oras”),
vyks iki rugpjūčio 10 d. Galerijos adresas:
531 Davis Street, Evanston, Illinois
60201.

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

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

TIK

$35
pirmiems
metams

DRAUGAS NEWS

Prenumeruokite
sau, 

savo vaikams, 
draugams,

vaikaičiams! 

Lenkijoje paminėtos Dariaus ir Girėno
skrydžio per Atlantą metinės

Lenkijos miestuose Ščecine ir Pščelnike liepos 13 dieną vyko ren-
giniai, skirti Lietuvos lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
skrydžio per Atlantą 81-osioms metinėms. Pagerbiant „Lituani-

cos” pilotų atminimą, Ščecino Šv. Jokūbo katedroje buvo aukojamos šv.
Mišios, kurias laikė Ščecino-Kamiensko metropolijos arkivyskupas
Andrzej Dzięga.

Jų pabaigoje Lietuvos ambasadorė Lenkijoje Loreta Zakarevičienė
padėkojo visiems, kurie puoselėja Lietuvos didvyrių atminimą ir gar-
sina jų vardą pasaulyje.

Ambasadorė, Lietuvos gynybos atašė Lenkijoje Raimondas Matu-
laitis ir Lietuvos garbės konsulas Ščecine Wieslaw Wierzchos padėjo gė-
lių prie Šv. Jokūbo katedroje įrengtos S. Dariaus ir S. Girėno atminimo
lentos.

„Lituanicos” sudužimo vietoje Pščelniko miške, prie S. Dariaus ir
S. Girėno paminklo, lietuvių ir lenkų kalbomis taip pat aukotos šv. Mi-
šios už šviesų legendinių lietuvių lakūnų atminimą.

„Prieš 81 metus visa Lietuva laukė atskrendant savo sūnų. Laukė,
bet taip ir nesulaukė, nes pilotų žygis ir gyvybės nutrūko čia, šiame
miške, vos už 650 kilometrų nuo Kauno. Taip arti ir kartu taip toli nuo
išsvajoto tikslo”, – minėjime sakė L. Zakarevičienė.

Renginio metu meninę programą atliko Punsko licėjaus mokslei-
viai.

URM info

Sukurkime New Yorko gidą savo draugams
Turbūt kiekvienas esame sulaukę svečių iš Lietuvos, o kartu – ir gausybės
klausimų: ką pamatyti New Yorke? Kur pernakvoti pigiau? Kaip veikia metro
sistema? Kiek arbatpinigių turėtume palikti? Šiuos ir eilę kitų klausimų turbūt
teko atsakyti ne kartą. Kodėl nesukūrus ,,lietuviško” New Yorko gido, kuriame
visi kartu sukauptume informaciją ir pateiktume atvykstantiems draugams?
Šiuo tikslu sukūrėme dokumentą, kurį galite redaguoti visi: https://bit.ly/nylt-
gidas. Kviečiame pasidalinti turima informacija, pasiūlyti rubriką ar naudingą
patarimą. Kai sukaupsime pakankamą informacijos kiekį, jį sumaketuosime ir
patogiai pateiksime nylithuanian.org svetainėje. Kartu sukursime naudingą
informacijos šaltinį, kuriuo pagelbėsime atvykstantiems tautiečiams, o galbūt
ir patys sau!

nylithuanian.org info


