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Tikėk, tik to dvasia pajunta malonumą / Kas nusipelnė jo per darbą ir kantrumą – J. W. von Goethe
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ją pamilo – 7 psl. 

Birželio sukilimo vilties
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ŠIAME NUMERYJE:

Jau veikia A. Damušio demokratijos studijų centras
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Birželio 16–17 dienomis Vilniuje, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bib-
liotekoje buvo surengta konferencija „Mūsų šimtmetis: tauta demokratinės vals-
tybės kūrybos ir griovimo kryžkelėse” ir kartu oficialiai atidarytas A. Damušio
demokratijos studijų centras.

Dar 2013 metais Mykolo Romerio universitetas ir Damušių šeima
įkūrė šį A. Damušio demokratijos studijų centrą, kurio tikslas
yra tirti nepriklausomos Lietuvos ir okupacijų laikotarpio lie-

tuvių demokratinės minties tradiciją, taip pat atskleisti bei įtvirtinti
jos sąsajas su dabarties demokratinėmis vertybėmis, priminti visuo-
menei asmenybių, nuosekliai gynusių ir brandinusių demokratinę min-
tį Lietuvoje ir išeivijoje, vardus ir intelektinį paveldą.                 – 3 psl.

Minint 109-ąjį A. Damušio gimtadienį, buvo surengta konferencija, kurioje pažvelgta
į permainingą lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės raidą.        A. Vaškevičiaus nuotr.

Teofilius Matulionis – palaimintasis!

Birželio 25 d. 2 val. p. p. Lietuvos lai-
ku iškilminga procesija į Katedros
aikštę Vilniuje atlydėtas Teofi-

liaus Matulionio sarkofagas.

Kaišiadorių vyskupas Jonas Iva-
nauskas kreipėsi į popiežiaus legatą
kardinolą Angelo Amato, prašydamas
paskelbti palaimintuoju arkivyskupą
ir kankinį Teofilių Matulionį.

Kardinolas A. Amato perskaitė po-

piežiaus Pranciškaus apaštalinį laišką,
kuriame sakoma:

Mes, išpildydami Mūsų Brolio Jono Iva-
nausko, Kaišiadorių vyskupo, ir daugelio
kitų brolių vyskupystėje, ir daugybės Kristų ti-
kinčiųjų maldavimus, patariant Šventųjų
skelbimo kongregacijai, savo Apaštaline
galia patvarkome, kad Garbingasis Dievo tar-
nas Teofilius Matulionis, Arkivyskupas-Kai-
šiadorių vyskupas, kankinys, ganytojas pa-
gal Kristaus širdį, didvyriškas Evangelijos

liudytojas, drąsus Bažnyčios ir žmogaus oru-
mo gynėjas, ateityje būtų vadinamas Palai-
mintojo vardu ir kasmet birželio mėnesio ke-
turioliktąją dieną būtų švenčiamas teisės
nustatyta tvarka ir nustatytoje vietoje.

Tuo viešu iškilmingu popiežiaus
laiško skelbimu T. Matulionis ir buvo
paskelbtas Palaimintuoju. Paskui buvo
atidengtas Palaimintojo T. Matulio-
nio paveikslas.                           

– 6 psl.
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tojų genocido ir rezistencijos centras: „Iš kvalifi-
kuočiausių KGB darbuotojų buvo sudaryta nuolatinė
operatyvinė grupė. Vien 1956 m. užverbuota 30
agentų, vėl užmegztas ryšys su 20 agentų, jau iš-
brauktų iš agentūrinių sąrašų. A. Ramanausko pa-
ieškoms vadovavo Rainių budelis, KGB 4-osios val-
dybos viršininkas Petras Raslanas ir tos pačios val-
dybos 2-ojo skyriaus viršininkas Nachmanas Du-
šanskis. 1956 m. spalio 12 d. A. Ramanauskas ir jo
žmona Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė buvo iš-
duoti ir suimti Kaune ir iš karto išvežti į LSSR KGB.

Nuo pat pirmųjų tardymo valandų partizanų va-
das buvo žiauriai kankinamas. Po kelių kankinimo
valandų itin sunkios būklės A. Ramanauskas buvo
nugabentas į kalėjimo ligoninę – saugumiečiai bijojo,
kad tardomasis neišgyvens. Kalėjimo gydytojų pa-
teiktame akte rašoma: „Į klausimus neatsakinėja, be
sąmonės, periodiški veido, viso kūno galūnių rau-
menų traukuliai. Pulsas vos juntamas, minkštas,
kraujospūdis 60/40. Ligonis visas kruvinas…” Ir taip
beveik metus... 1957 m. rugsėjo 24–25 d. Vilniuje po-
sėdžiavęs LSSR Aukščiausiasis teismas jam skyrė
mirties bausmę. Nuosprendis įvykdytas tų pačių
metų lapkričio 29 d. Vilniuje. Palaidojimo vieta ne-
žinoma.

Šitame oficialiame pranešime neatsispindi visi
baisumai, kuriuos patyrė šis žmogus ir kaip sužalotą
jį parodė žmonai Birutei, norėdami ją palaužti.
Sunkiai žodžiais apsakomų ir aprašomų kankinimų
patyrė Rainių kankiniai – paprasti Žemaitijos kai-
mų 75 vyrai.

„...Pirtis – tikra lavoninė, – rašo politinis kalinys
Antanas Tolis atsiminimuose. – Ant betoninių grin-
dų storas ledo sluoksnis. Ledinis vanduo smarkia sro-
ve pylėsi iš dušų, kurių lyg tyčia buvo įtaisyta tiek
daug, kad nebuvo nė mažiausios vietelės, kur nuo tų
ledinių vandens srovių galėtum pasišalinti. Tokio-
je pirtyje užrakintus laiko jau virš dviejų valandų [..].
Kūnai pamėlynavo, lyg iš jų būtų išsunktas pasku-
tinis kraujo lašas. Beldėmės į duris maldaudami iš-
leisti, bet iš anapus geležinių durų niekas į mūsų bel-
dimąsi neatsakė”.

Istorikas dr. Arvydas Anu-
šauskas str. „Sovietinis genocidas ir
jo padariniai” (http://genocid.lt/
GRTD/Tremtis/arvydas1.htm) rašo,
kad „Pirmiausia dauguma kalinių
patirdavo ‘būtinų tardymo veiksmų’
poveikį. Tuomet NKVD ir NKGB
tardytojai daugiausia rėmėsi pla-
taus agentūros tinklo darbu ir fizi-
ne bei psichine prievarta. Viena ir
kita buvo tiesiog neatsiejama. Ko
nepavykdavo gauti pasitelkus slap-

tus agentus, ko suimtasis savo noru nepasakydavo,
tai buvo išplėšiama kankinimais. NKVD ir NKGB sis-
temoje tai buvo dangstoma žodžiais ‘fizinis poveikis’,
‘aktyvus tardymas’ ir pan. Kankinimai buvo sank-
cionuoti pačiu aukščiausiu lygiu. VKP(b) CK 1937 m.
oficialiai leido daryti ‘fizinį poveikį’. 1939 m. sausio
10–20 d. VKP(b) CK dar kartą patvirtino, kad ‘fizinio
poveikio metodą kaip išimtį būtina taikyti ir ateityje
aiškių ir nepalūžusių liaudies priešų atžvilgiu kaip
visiškai teisingą ir tikslingą metodą’. Tik NKVD ir
NKGB centriniai, o pirmiausia – kvotų (tardymo)

skyrių darbuotojai turėjo monopolines
teises tardomiesiems skirti kankini-
mus (tereikėjo gauti viršininkų leidi-
mą). Tai, ką jie išdarinėjo kalėjimuo-
se ar savo grotuotuose kabinetuose, tu-
rėjo likti paslaptis. Taigi, kad ir kokia
buvo suėmimo priežastis, visi kali-
niai žiauriausiai tardyti. ...Kalinį V.
Gulbiną mušė guminėmis lazdomis
ir daužė kumščiais, B. Bartininkui
revolverio vamzdžiu subadė krūtinę ir
pečius, Adolfą Palaitį lazdomis mušė
per sprandą ir kojų blauzdas iki nual-
pimo, kunigą Juozą Čekavičių tardė iš-
rengtą, revolveriu daužė veidą, galvą
trankė į sieną ir t. t. ...Kankinimo me-
todų NKVD ir NKGB tardytojai Lietu-
voje buvo apmokomi instruktorių iš
Sovietų Sąjungos”...

Išmokyk mus branginti laisvę

Į Lietuvą iš kalėjimo vyskupas Teofilius Matu-
lionis grįžo 1956-aisiais, apsigyveno Birštone, nes so-
vietų valdžia neleido įsikurti Kaišiadoryse, kur
dirbo iki tremties. Vėliau už Vincento Sladkevičiaus
įšventinimą vyskupu jis ištremtas į Šeduvą. Už
ypatingą ištikimybę Bažnyčiai popiežius Jonas
XXIII 1962 m. vyskupui T. Matulionui suteikė arki-
vyskupo titulą. Tų pačių metų rugpjūtį bute Šeduvoje
darant kratą arkivyskupui suleista neaiškios sudė-
ties injekcija. Praėjus trims dienoms jis mirė, – toks
trumpas Palaimintojo gyvenimo paskutiniųjų metų
aprašymas. 

Tuos, kurių nesugebėdavo palaužti, – tvirtos va-
lios, aukštų idealų, – okupantai žudydavo net ir vė-
liau, praėjus ginkluoto pasipriešinimo laikotar-
piui. Jie paniškai bijojo moralinių autoritetų. Ins-
cenizuotoje avarijoje 1986 m. žuvo kun. Juozas
Zdebs kis – vienas žymiausių disidentų ir kovotojų
už tikinčiųjų teises – ir prieš tai bandytas nužudy-
ti. ...Negalėdamas kitaip sustabdyti Amerikos uni-
versiteto pakviesto dėstyti prof. Jono Kazlausko, KGB
jį 1970 m. nuskandino Neryje. ...Po traukiniu 1975 m.
N. Vilnioje pastumtas poetas, filosofas Mindaugas To-
monis ...Vilniuje po traukiniu žuvo studentas, lie-
žuvio už dantų nelaikęs nužudyto partizano sūnus
Algis Razgaitis...

Palaimintasis Teofiliau, užtark mus Danguje,
kad daugiau tokių išbandymų mūsų tautai patirti ne-
tektų, išmokyk mus branginti laisvę ir nepalūžti.

Prieš vyskupo Teofiliaus Matulio-
nio beatifikacijos šventę Kaišia-
dorių vyskupijos, kuri tapo trečią-
ja Lietuvos vyskupija, sauganti
ypatingas relikvijas, generalvikaras
Algirdas Jurevičius žurnalistams
sakė, kad prie Palaimintojo sar-
kofago tikintieji galės ne tik mels-
tis, prašydami Dievo malonių, bet
ir pergalvoti represijas kentusio
T. Matulionio gyvenimą. „Dvasiniu po-
žiūriu jis tampa mūsų užtarėjas danguje ir kartu pa-
vyzdys žemiškajame gyvenime, kaip įvairiomis ekst-
remaliomis sąlygomis nepalūžti, gyventi pagal sąži-
nę, pagal krikščioniškąjį tikėjimą, tiesiog nebijoti per-
sekiojimų žinant, kad Dievo reikia bijoti labiau negu
žmonių”.

Išties žvelgiant į Palaimintojo Teofiliaus Matu-
lionio gyvenimą yra apie ką pamąstyti. Jis – tar-
si apibendrinimas mūsų tautos kelio XX amžiu-

je, stoiškumo priespaudoje simbolis. O
bolševizmo nelaisvėje jis išbuvo net il-
giau, nes kai Rusijoje 1917 m. įvyko bol-
ševikų revoliucija, kunigas Teofilius,
baigęs Peterburgo dvasinę seminariją,
buvo paskirtas rūpintis Rusijos kata-
likais. Ten 1923 m. pirmą kartą suim-
tas ir nuteistas kalėti trejus metus. Grį-
žęs iš kalėjimo 1929 m. slapta įšven-
tintas vyskupu, o tais pačiais metais
vėl suimtas ir dešimčiai metų pa-
smerktas beprasmėms lagerio kan-
čioms Solovkų salose. Į Lietuvą dvasi-
ninkas grįžo 1933 m., bet po 13 metų,
1946-aisiais, kai bolševizmo maras pa-
sivijo jį Lietuvoje, T. Matulionis vėl
buvo įkalintas ir išvežtas atgal į Rusi-
ją – Vladimiro kalėjimą, vėliau – į
Mordoviją.

Palaimintasis Teofilius liudys ir tautos kančią

Mąstydami apie Palaimintąjį kankinį Teofilių,
mąstome ir apie lietuvių tautos kankinystę. Iš tiesų
jis yra vienas iš lietuvių kankinių, ir jo kančios iš-
aukštinimas tam tikra prasme yra ir mūsų tautos
kančių antikristo priespaudoje įvertinimas, supra-
timas ir užuojauta. Laikas bėga, jau greitai bus trys
dešimtmečiai, kai atsikratėme priespaudos, jau už-
augo karta, kuri nepažino okupacijos, ir šiai kartai
bei būsimoms kartoms sunkiau bus įsisąmoninti,
kokį sudėtingą laikotarpį išgyveno tauta, valstybė.
O Palaimintasis Teofilius liks amžinai liudyti mūsų
kančią, mūsų auką ant laisvės aukuro. Melsdamos
Palaimintojo Teofiliaus malonių būsimosios kartos
melsis ir už visų mūsų tėvus ir protėvius, kurie buvo
nukankinti priespaudoje. 

Ir tai dar ne viskas. Jo vardas tai primins ne tik
mums paties, o ir visam pasauliui, kuris dar iki šiol
nėra įsisąmoninęs, nes nežino, kokias fizines ir
dvasines kančias patyrė Lietuva ir kitos bolševizmo
užgrobtosios tautos. Geležinė uždanga pasauliui
neleido patirti, kokie baisumai čia dėjosi. Kankinys,
palaimintasis Teofilius nuo šiol simbolizuos visus
mūsų kankinius. 

...Kankinys – ir pasaulietis partizanų vadas
Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Jis – Lietuvos lais-
vės kovotojų sąjungos (LLKS) tarybos prezidiumo
pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto pavaduotojas,
LLKS gynybos pajėgų vadas, okupantų buvo ieško-
mas ypač kruopščiai. Kaip skelbia Lietuvos gyven-

Užtark mus,
Palaimintasis Teofiliau

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas pasitinka iš Kaišiadorių atvežtą arkivysk. Teofiliaus
Matulionio sarkofagą, birželio 24 d. Gedimino Savickio nuotr. 
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Praėjusių metų rugsėjį po ilgų re-
monto metų duris vėl atvėrusi itin mo-
derni Nacionalinė M. Mažvydo biblio -
teka, kuri turi šiuolaikinę infrast-
ruktūrą ir didžiulius šaltinius tyri-
mams, sudarė sąlygas A. Damušio de-
mokratijos studijų centro, kuris čia da-
bar oficialiai atvėrė duris, veiklai. Ta
proga, minint ir 109-ąjį A. Damušio
gim tadienį, buvo surengta konferen-
cija, kurioje pažvelgta į permainingą
mūsų tautos ir valstybės raidą laisvės
bei nelaisvės metais.

A. Damušis (1908–2003) – žino-
mas Lietuvos chemikas, moksli-
ninkas išradėjas, pasipriešinimo
sovietiniam ir naciniam okupaci-
niams režimams veikėjas. Gimęs
Rusijoje, 1920 m. jis su tėvais grįžo
į Lietuvą, baigė Vytauto Didžiojo
universiteto (VDU) Technikos fa-
kultetą ir liko jame dirbti. Nuo 1940
m. jis buvo Neorganinės chemijos
katedros vedėjas. 1944 m. birželio 16
d. gestapo buvo suimtas ir išvežtas
į koncentracijos stovyklą Vokieti-
joje, 1945 m. balandžio 14 d. ameri-
kiečių kariuomenės išlaisvintas.
1947 m. pradžioje apsigyveno JAV.
1947–1957 m. dirbo Clevelande, 1957–
1973 m. – Detroite. Sulaukęs 65 metų
ir išėjęs į pensiją, buvo pakviestas
į Detroito universitetą. Jo 24 išradimai
patentuoti JAV, Kanadoje, Anglijoje
ir Prancūzijoje. 

A. Damušis buvo ir 1941 m. Lietu-
vos aktyvistų fronto karinio štabo va-
das, vienas Birželio sukilimo Kaune or-
ganizatorių ir vadovų, Lietuvos laiki-
nosios Vyriausybės pramonės minist-
ras, 1945 m. įkurtos Lietuvos rezis-
tencijos buvusių politinių kalinių są-
jungos vienas kūrėjų ir vadovų. 1946–
1952 m. jis buvo Ateitininkų federaci-
jos vyriausiasis vadas, 1948–1954 m. –
Amerikos lietuvių Romos katalikų fe-
deracijos vicepirmininkas, 1954–1955
m. pirmininkas. 1957 m. įsteigė JAV lie-
tuvių jaunimo Dainavos stovyklą ir jai
kelis dešimtmečius vadovavo. Jis ak-
tyviai dalyvavo sovietų okupuotos Lie-
tuvos išlaisvinimo byloje, daug rašė į
užsienio lietuvių spaudą, buvo vie-
nas iš radijo stoties „Laisvoji Europa”
redaktorių.

1989 m. A. Damušis pasirašė VDU
atkūrimo aktą. Jo archyvas yra sau-
gomas Lietuvos išeivijos institute Kau-
ne. Po 50 metų gyvenimo svetur 1997-
aisiais su žmona grįžo į Lietuvą. Pa-

laidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune.
Konferencija prasidėjo menine

programa, kurią atliko dainininkė
Rasa Juzukonytė, jai akompanavo Auš-
ra Motuzienė. Pirmąjį posėdį mode-
ravęs žurnalistas Valdas Vasiliauskas
priminė, kad tradicija rengti politinių
studijų dienas prasidėjo už Atlanto, ją
aktyviai vykdė Los Angeles lietuviai,
o Lietuvai atkūrus nepriklausomybę
persikėlė į Lietuvą, kai pirmoji studi-
jų savaitė čia surengta netrukus po
1991 metų Sausio 13-osios, iš viso su-
rengti 9 tokie savaitgaliai.

Pasak renginio organizatorių, po-
litinių studijų savaitgalių tradicija
susiklostė išeivijoje. Ypač aktyviai
šioje srityje veikė Los Angeles (JAV)
lietuviai. Politinių studijų konferen-
cijos pradėtos organizuoti septintojo
dešimtmečio pradžioje, o nuo 1968 m.
politinės studijos buvo rengiamos per-
iodiškai ir buvo išsamiai dokumen-
tuotos: pasisakymai skelbti spaudoje,
publikuoti atskirais leidiniais. Tokiu
būdu per daugelį dešimtmečių sukur-
tas turtingas lietuvių politinės minties
ir nuoseklios kovos už laisvę paveldas,
vis dar laukiantis tyrinėtojų dėme-
sio. Ir šios konferencijos pranešimai
buvo įrašinėjami ir bus paskelbti.

Šįsyk į renginį vėl atvyko iškili
Los Angeles lietuvių veikėja, daugeliui
gerai pažįstama ir Lietuvą dažnai lan-
kanti Angelė Nelsienė, dažnai pava-
dinama tautos diplomate. Konferenciją
invokacija tęsė kitas buvęs Los Ange-
les gyventojas, Vilniaus  arkivyskupas
Gintaras Grušas, pabrėžęs, jog paži-
nojo A. Damušį ir dalyvavo ne viena-
me politinių studijų savaitgalyje, ku-
rie palikę gilų įspūdį.

Jau veikia A. Damušio
demokratijos studijų centras

A. Nelsienė prisiminė Los Angeles vykusius
politinius savaitgalius.

Centro direktorius V. Valiušaitis.
A. Vaškevičiaus nuotraukos

K. Skrupskelis kalbėjo apie prezidentą K. Gri-
nių.

Konferencijos dalyvius sveikino
M. Mažvydo bibliotekos generalinis di-
rektorius profesorius dr. Renaldas
Gudauskas, pasidžiaugęs, kad būtent
čia įsikūrė A. Damušio demokratijos
studijų centras. Jis prisiminė, kad
biblioteka glaudžiai bendradarbiauja
su išeivijos lietuviais, dar 1990 metais
buvo pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis su Čikagos Lituanistikos ty-
rimo ir studijų centru,  pagal kurią Či-
kagoje nuolat stažuojasi biblioteki-
ninkės iš Lietuvos, glaudūs ryšiai pa-
laikomi su Pasaulio Lietuvių Ben-
druomene (PLB). 

„Mūsų biblioteką siejo labai glau-
dus ryšys su Adolfu ir Jadvyga Da-
mušiais. Laikėme juos mūsų biblio-
tekos žmonėmis, jie mums padova-
nojo daug knygų. Centro atidarymas
– prasminga ankstesnio bendradar-

biavimo tąsa ir naujų darbų pra-
džia”, – sakė bibliotekos vadovas.

Konferencijos dalyvius sveikino
ir Seimo kultūros komiteto, Seimo ir
PLB komisijos narys V. Juozapaitis, o
A. Damušio dukters ambasadorės Gin-
tės Damušytės, kuri dėl įtemptos dar-
botvarkės negalėjo atvyk ti sveikini-
mą perskaitė bibliotekos Dokumentinio
paveldo tyrimų departamento direktorė
Jolanta Budriūnienė. 

A. Nelsienė, kreipdamasi į susi-
rinkusius, prisiminė prelato Mykolo
Krupavičiaus prieš daug metų jai pa-
sakytus žodžius – „Angeliuke, kada ei -
si gelbėti Lietuvos?” Ji sakė, kad buvo
saujelė lietuvių, kurie susibūrė Los
Angeles ir pradėjo politinių studijų sa-
vaitgalius, o vėliau telkiant jėgas tai
tapo įdomiu ir svariu renginiu.   

Dėl ligos negalėjusio į konferen-
ciją atvykti Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro Čikagoje vadovo Au-
gustino Idzelio balsą dalyviai išgirdo
iš ekrano – jis trumpai priminė svar-
biausius A. Damušio biografijos mo-
mentus, kalbėjo apie šios asmenybės
svarbą. Vytauto Didžiojo universiteto

Lietuvių išeivijos instituto mokslo
darbuotoja Ilona Strumickienė per-
skaitė labai įdomų pranešimą „Adolfo
Damušio nepriklausomos Lietuvos vi-
zija lietuvių išeivijos intelektinio pa-
veldo kontekste”. Ji pasidžiaugė, kad
institutui šeima perdavė A. Damušio
itin vertingą archyvą. 

Filosofas, Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų instituto docentas, politikos ap-
žvalgininkas Kęstutis Girnius anali-
zavo, kaip prieš šimtmetį atsikūrė lie-
tuvių tauta, kaip formavosi lietuvių
kalba, kaip į tai reagavo Lietuvos kai-
mynai. Jis įžvelgė pavojų tame, kad vis
labiau plinta anglų kalba ir sakė, jog
„kai visi kalba svetima kalba, savoji
gali tapti mužikų kalba”. 

Bibliotekos Dokumentinio paveldo
tyrimų departamento vyriausiasis me-
todininkas-tyrėjas, A. Damušio centro
vadovas žurnalistas Vidmantas Va-
liušaitis skaitė pranešimą „Lietuvos
XX a. istorinės dramos mazgas –
1940–1941-ieji”. Jis dar kartą priminė
dramatiškus to meto įvykius, analiza-
vo jų priežastis ir pasekmės, prisimi-
nė ir šių dienų aktualijas, atkreipda-
mas dėmesį į provokacijas ir politinę
propagandą iš Rytų kaimynų pusės. 

Antrąją konferencijos dieną jos
dalyviai žiūrėjo dokumentinį filmą, ku-
ris priminė A. Damušio demokratijos
studijų centro kūrimo ištakas. Filoso-
fas, University of  South Carolina  ir
VDU profesorius emeritas Kęstutis
Skrupskelis perskaitė pranešimą „Ką
jaunasis Kazys Grinius matė Europo-
je”, kuriame buvo daug įdomių detalių
apie prezidento kaip gydytojo veiklą,
tautos švietimą, mokslo, medicinos ir
higienos žinių populiarinimą, pabrėžė
K. Griniaus užfiksuotą akivaizdų ryšį

tarp mokslo žinių ir tautos gerovės. 
Seimo narys politologas Lau-

rynas Kasčiūnas kalbėjo apie tau-
tinės idėjos svarbą Lietuvos valsty-
bingumo byloje, teigdamas, kad tau-
tinė valstybė šiandien yra atsidū-
rusi kolizijoje su Europos integra-
cija. Jis kalbėjo apie tautinės vals-
tybės idėjos svarbą, priminė Uk-
rainos pavyzdį, kur nacionalizmas
buvo tiesiog būtinas.

Įdomų pranešimą apie slaptą-
sias tarnybas Lietuvoje skaitė žur-
nalistas Valdas Vasiliauskas, teig-
damas, jog okupacinė kariuomenė iš
Lietuvos išvesta, tačiau slaptoji dar
liko. Jis priminė, kaip į Sąjūdį buvo
infiltruoti KBG agentai, kaip sun-
kiai Lietuvai sekėsi tvarkytis su
liustracija ir KBG palikimu. Jo nuo-

monė, agentūra Lietuvoje jaučiasi sau-
gi, o paskelbti KBG bendradarbių są-
rašai su 2500 pavardžių atrodo kaip ka-
pinynas – nė vieno iš jų jau nėra tarp
gyvųjų.

Kaip visada įdomiomis įžvalgo-
mis pasidalijo filosofas profesorius
Vytautas Radžvilas, kurio pranešimo
tema buvo „Katalikybė ir politinė lais-
vė”. Jis pabrėžė katalikybės svarbą is-
torinių lūžių akivaizdoje ir sulaukė
daugiausia klausimų iš auditorijos. 

Konferencijoje pranešimus taip
pat skaitė filosofas profesorius Alvydas
Jokubaitis, Darbo rinkos tyrimų ins-
tituto direktorius Boguslavas Gru-
ževskis, teisininkas Vygantas Mali-
nauskas, istorikas Vytautas Sinica.
Vyko diskusijos, o po jų surengtas
simpoziumas tema „Jie kalbėjo už
mus: kuo rezistencinės minties pavel-
das aktualus dabarčiai?”. Po jo apaš-
talų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje buvo
aukojamos šv. Mišios, kuriomis ir bai-
gėsi turiningas politinių studijų sa-
vaitgalis, o A. Damušio demokratijos
studijų centras tęsia savo veiklą ir
laukia visų besidominčių. 

Įkurtas 2013 metais A. Damušio demokratijos studijų centras atvėrė duris lankytojams.
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TELKINIAI

Birželio 18 d.  Pasaulio lietuvių  centre
(PLC), Lemonte, prie žuvusiems už Lie-
tuvos laisvę ir tremtiniams  pastatyto
paminklo, JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) Lemonto apylinkės valdyba, Ben-
druomenės nariai ir bažnyčios  choro
nariai susirinko paminėti Gedulo ir vil-
ties dieną. 

Minėjimą pradėjo valdybos pir-
mininkė  Violeta Valaitytė. Ji
pranešė, kad pirmųjų trėmi-

mų 1941 m. 76-osioms metinėms pa-
minėti bus pasodintas klevelis, bet
dar laukiama leidimų, o vieta jau yra
pažymėta.

Tylos minute buvo pagerbti žu-
vusieji už Lietuvos laisvę ir tremtiniai.

Valdybos narė M. Boharevičienė
kalbėjo, kad tylos minutė – tai laikas
stabtelėti ir prisiminti ištremtųjų, įka-
lintųjų, negrįžusiųjų žmonių likimus.
Kartu tai proga didžiuotis, kad šian-
dien žmonės gyvena laisvoje Lietuvo-
je. Kiekvienais metais Lietuva ir visi
lietuviai prisimena ir iš naujo išgyve-
na 1941 metų birželio 14-ąją. Ši diena
žymi masinių trėmimų ir žiauraus

genocido pradžią. Pranešėja priminė,
kad per visą tremties laikotarpį iš-
tremta apie 131 tūkst. Lietuvos gy-
ventojų, dar apie 156 tūkst. – įkalinta.

M. Boharevičienė papasakojo dvie-
jų šeimų likimus. Pirmiausia – apie
Bronislavą ir Alfonsą Daudas iš Aly-
taus. B. Daudienė rašė: „Man ne vo-
silkos asocijuojasi su trėmimais, o
aguonos, skaisčiai raudonus žiedus į
saulę tiesiančios, vėjo siūbuojamos,
gležnos, augančios pačiose netikė-
čiausiose vietose, kaip geležinkelio
bėgiai ar pakelės, primenančios švie-
žio kraujo lašus ir gyvąsias žaizdas.
Aguonų nepastebėti negalima, užten-
ka keletos, kad visas ramunių ir ru-
giagėlių laukas įgautų naują prasmę”.

A. Dauda rašė: „Labiausiai at-
mintyje įstrigo epizodas – naktis, bil-
desys į langus, šauksmai, liepta susi-
ruošti per valandą. Išvedė arklius, iš-
varė kiaules... Suvežė mus į paskirs-
tymo punktą. Visus suvarė į gyvuli-
nius vagonus.  Nieko nespėjome pasi-
imti. Toliau laukė nežinomybė. ...Ke-
lionė buvo baisi, vagonai perpildyti
žmonėmis. Vežamieji pradėjo sirgti.
Mirusius išmesdavo. Važiavome tris sa-

vaites, pakeliui vieną kartą varė į pir-
tį. Mes dirbome sunkiai, neturėjome
pasų. Jie buvo atimti, negalėjome išei-
ti iš kaimo, reikalavo tik dirbti”.

Įvairiose Sibiro vietose tremti-
niai buvo verčiami dirbti medkirčių,
geležinkelio tiesėjų ir kitus darbus.
Ypač sunki padėtis buvo ištremtųjų į
negyvenamas salas, prie Laptevų jūros.
Tai dažniausiai buvo Lietuvos politi-
niai vadovai, veikėjai, karininkai, in-
teligentija ir jų šeimos.

M. Boharevičienė papasakojo savo
mamos šeimos istoriją. „Dažnai va-
žiuodavome į Ariogalą senu keliu link
Dubysos tilto, sustodavome prie šalti-
nio atsigerti vandens. Parsiveždavome
jo lyg švento, nes tai mano senelių šal-
tinio vanduo, prieš karą vamzdžiais
nuleisto nuo kalno. Iki šiol žmonės ten
sustoja atsigaivinti šaltu vandeniu.
Kiekvieną kartą pakeldavome akis į
kalną, kur kadais stūksojo puiki, skar-
diniais stogais Benedikto Barkausko ir
Antaninos Sadauskaitės-Barkauskie-
nės sodyba. Nieko neliko, tik erškėt-
rožėmis apaugę laukai.

Ankstyvą 1945 m. sausio 6 d. rytą
buvo nušauti mano keturi dėdės: Ka-

Gedulo ir vilties diena Lemonte

Gedulo ir vilties diena Lemonte buvo paminėta prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę.

zimieras, Zenonas, Mečislovas ir Vy-
tautas. Patekėjusi blyški saulė apšvie-
tė jų kūnus, sumestus kaime, viduryje
aikštės. Teisūs kaimo žmonės, kurie ant
paminklo Barkauskų žuvimo vietoje
užrašė žodžius: „Skausmo gilumu, liū-
desio didumu gyva Lietuva”. Mano
dėdės, trokšdami laisvos Lietuvos, ne-
pakluso žiauriam gyvenimo ir kitos
valstybės reikalavimui – pasirinko
mirtį – skaudžiausią kelią!

Trejus metus senelio šeima gyveno
baimėje. 1948 m. gegužės mėnesį atvy-
kusi  operatyvinė grupė išvežė į Sibirą
abu mano senelius ir dėdes – Antaną,
Joną ir tetą Mariją Barkauskus. Mano
senelė mirė Sibire, neišlaikė jos širdis
keturių vaikų netekties. Per Atgimimą
atsivežėme jos palaikus iš Sibiro ir pa-
laidojome šeimos kape. Kiek stipry-
bės, tvirtybės ir meilės savo širdyje tu-
rėjo mano senelis – atlaikyti darbą
Amerikos anglių kasyklose, grįžti į
Lietuvą, netekti keturių vaikų, iškęsti
šeimos, namų netektį, Sibiro šaltį, badą
ir vargą, grįžti iš Sibiro ir, sulaukus 92
metų, ramiai numirti gimtinėje”.

Turime išsaugoti tremtinių atmi-
nimą. Mokykime savo vaikus ir anūkus
pilietiškumo.

Buvo pacituoti Žydų bendrijos Lie-
tuvoje pirmininkės Fainos Kukliansky
žodžiai: „Tremties skausmas yra ben-
dras – pažįstamas Lietuvos žmonėms iš
kone visų tautinių grupių.  Gedulo ir
Vilties diena, mūsų nuomone, taip pat
yra ir Valstybės diena. Represijų pa-
tirtis yra skaudi mums visiems, tačiau
bendras skausmas turi vienyti, o ne
skaldyti. Juk taip suprantama ir žmo-
giška, kad visų tremtinių gyvenimas
buvo išniekintas, visi turėjo bendrą
svajonę – grįžti namo, į Lietuvą”.

Valentinas  Boharevičius perskai-
tė Algirdo Ežerėno eilėraštį „Tremti-
nys”, o M. Boharevičienė – Vitalijos Bo-
gutaitės-Keblys eilėraštį „Mano žemė”.

Bažnyčios choras, pritariant susi-
rinkusiems, sugiedojo Lietuvos himną
ir dar tris dainas.

Priminta, kad kartu su „Misija Si-
biras” yra vykdoma Atminties akcija:
„Ištark, Išgirsk, Išsaugok”. Rašykite
tremtinių vardus, pavardes, jų liki-
mus. Rašysime Atminties knygą ir ją
perskaitysime minėjimo metu kitais
metais. Prašome siųsti savo šeimos, gi-
minių, draugų, pažįstamų tremtinių
vardus ir pavardes, pridėkite, jei žino-
te, jų trumpą gyvenimo istoriją ir siųs-
kite email: ltmarija@ gmail.com

Rengėjų info

Marija Boharevičienė (k.) susirinkusiesiems papasakojo savo mamos šeimos istoriją, kuri panaši į daugelio lietuvių šeimų likimus.  Dalios Kavaliauskienės nuotraukos
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Birželio 18 d. sekmadienį Beverly Shores lietuviai šven-
tė tradicinę „Kugelinę”. Šiemet ji buvo kitokia. Ir ne
tik dėl to, kad sutapo su Tėvo diena, bet, svarbiausia,
dėl to, kad turėjo ypatingą tikslą. Šiemet visos šven-
tės surinktos lėšos skirtos paminklinio ženklo-pa-
vadinimo „Lituanica Park” pastatymui. 

Beverly Shores Amerikos lietuvių klubo dėka
1968 metais buvo įkurtas „Lituanica” parkas.
Tai įvyko beveik prieš 50 metų. 2018 metų va-

sario mėnesį švęsime 50-metį. Tuo pačiu metu švę-
sime Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo
100-metį. Parke yra įamžintas Dariaus ir Girėno skry-
dis per Atlantą, tačiau žymeklio su parko pavadi-
nimu nėra. Todėl klubo valdyba, gavusi klubo narių
pritarimą ir Beverly Shores „Lituanica” parko ad-
ministracijos sutikimą, ėmėsi darbo. Jau paruoštas
projektas, kurį vykdys „Boulder Designs”. Tačiau
tam reikalingos lėšos – 4,500 dol. Pradžia padaryta:
gavome pranešimą, kad Lietuvių Fondo Pelno skirs-
tymo komitetas, sudarytas iš 3-jų Lietuvių Fondo ir
3-jų JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų, peržiūrėjo
mūsų klubo pateiktą projektą ir nusprendė skirti 500
dol. Klubas dėkingas už paramą. Klubo narių susi-
rinkime, kuris įvyko gegužės 21 d., surinkta 620 dol.
Dėkingi už aukas Kęstučiui Pociui, Romai Damb-
rauskas, Adai Sutkus, Ilonai Laucius, A. Zeikui, Jo-
seph Klumle, Evaldui Rudzevičiui, Vytui Markevi-
čiui.  

DR. VIKTORAS STANKUS    

Baisiojo birželio sukaktį Clevelande
gabiai suorganizavo Baltų komitetas
(Baltic American Committee of Greater
Cleveland) ir jo pasišventusi preziden-
tė Mylita Nasvytienė. Prisiminimo šven-
tė prasidėjo iškilmingai vėliavų eisenai
įžengiant į Šv. Kazimiero parapijos
šventovę. Susikaupę susirinkusieji pa-
garbiai sugiedojo JAV himną.

Ekumenines apeigas oriai atna-
šavo dvasininkai: Šv. Kazimiero
parapijos klebonas Juozas Ba-

cevičius, dr. Sarma Eglite, dr. Paul
Barbins, kuris atliko ir homiliją. O pa-
saulietis Peter Orro skaitė skaitinį. Re-
ligines giesmes, himnus jausmingai
giedojo Šv. Kazimiero parapijos choras
(tarp choristų buvo ir LB apylinkės pir-
mininkas A. Gudėnas), choro gabi va-
dovė ir vargonininkė Roma Bandzienė;
muzikaliai kanklėmis akompanavo
Virginia Rubinski. 

Apeigos bažnyčioje baigtos sugie-
dojus „Lietuva brangi” bei JAV, Estijos,
Latvijos ir Lietuvos himnus. O tada su-
sirinkusieji skubėjo į Lietuvių namų
Gintarinę salę (Amber Ballroom) iš-
klausyti „United Ukrainian Organi-
zations” Ohio prezidentės advokatės
Martos Liscynesky kalbos apie tra-
giškus birželio įvykius, – privalome bu-
dėti, kad tai nepasikartotų.     

Advokatė Liscynesky susirinku-
siems, kurių buvo arti šimto, pristatė
Baltų komiteto viceprezidentę estę
Eriką Puusaar. Liscynesky įrodė, kad
Baltų genocido pradžia – 1939 m. rugp-
jūčio 23 d. sovietų-nacių suokalbis ir
paktas. Hitleris puolė užimti Vakarų
Lenkiją, o sovietai – pasiglemžti Rytų
Lenkiją. Slaptu protokolu Estija, Lat-
vija, Lietuva atiteko sovietams, bet
siauras Suvalkijos ruožas paliktas Vo-
kietijai.

1940 m. birželio 9-ąją 435 000 so-
vietų karių (300 000 vien Lietuvai), 3 000
tankų pasiruošė užimti Baltų valsty-

bes. Iki birželio 12-osios sovietai užėmė
Baltų laivynus, nuėmė nuo skrydžių jų
lėktuvus, o birželio 15-ąją okupavo pa-
čias valstybes. Buvo užima Moldova,
Vakarų Ukraina, o Suomijos ruožas
buvo užimtas jau 1940 m. kovo  mėn. So-
vietai ruošėsi trėmimams, ir Baisųjį
birželį, 1941 m. birželio 14–18 d., jau rie-
dėjo sunkvežimiai, suimtus žmones
vežę į geležinkelio punktus. Tą baisų-
jį mėnesį iš Estijos, Latvijos ir Lietu-
vos į pražūtį Sibire buvo išvežta dau-
giau kaip 42 000 – daugiausia lietuvių
(Lietuvos Raudonojo Kryžiaus duo-
menimis – 34 000). Iš jų – 70 proc. mo-
terys ir vaikai. Tikslas – sunaikinti tau-
tas (ethnic cleansing). Tuo metu žmo-
nės buvo tremiami ir iš Vakarų Uk-
rainos bei Moldovos. Ilgainiui, per
visą trėmimo laikotarpį, kuris tęsėsi ir
po Antrojo pasaulinio karo, iš sovietų
okupuotų žemių buvo ištremta dau-
giau kaip 500 000 žmonių.  

Šiandien Vokietija prisiima atsa-
komybę už nacių Vokietijos padarytą
žalą Europos žmonėms ir valstybėms,
tik ne Rusija už sovietų nusižengi-
mus prieš Baltų valstybes, prieš žmo-
niją. Šiandien Rusija skelbia V. Putino
doktriną, kad turi teisę ginti ne tik ru-
sus Baltų valstybėse (kuriuos okupa-
cijos metu ten atgabeno), bet ir rusa-
kalbius. Tankai gali riedėti į Baltų
valstybes (šį rudenį 200 000 rusų ka-
reivių bus atgabenta prie Lietuvos sie-
nų kariniams manevrams), kaip jie rie-
dėjo 2014 m. užimant Krymą ir bandant
pasiglemžti Rytų Ukrainą. 

Turime atsispirti. Ką Lietuva ir
Amerikos lietuviai daro remdami Uk-
rainą? Kad Clevelande gyvenantys
įvairių tautybių  atstovai  dirba kartu,
rodo susitikimai su senatoriumi R.
Portman, kitais JAV senatoriais ir
Kongreso nariais, nuo agresyvių kai-
mynų užstojant Ukrainą ir stengiantis
per NATO apsaugoti ir Baltijos vals-
tybes. Turime apsisaugoti nuo naujo
genocido.

Advokatė Liscynesky siūlo ben-
dromis jėgomis šį rudenį plačiau Ame-
rikos žiniasklaidai, JAV Kongresui

Sergėti, kad nepasikartotų

Sėkminga „Kugelinė” artina prie tikslo

Ekumeninės apeigos: latvių baptistų dvasininkas dr. Paul Barbins; latvių liuteronų dva-
sininkė dr. Sarma Eglyte; Šv. Kazimiero parapijos klebonas Joseph Bacevice (Juozas Ba-
cevičius). Skaitinį skaitė estų atstovas Peter Orro.          

pristatyti mūsų tautų genocidą: Uk-
rainoje (per Holodomorą, prievartinį
badmetį, žuvo 7 milijonai), Baltijos
valstybėse, Moldovoje, Armėnijoje ir ki-
tur. Negalima leisti genocidui pasi-

kartoti. Negalima leisti užmiršti, kad
1936–1952 m. nuo Sovietų Sąjungos va-
karinių sienų į tolimąjį Sibirą ir Cent-
rinę Aziją sovietai ištrėmė iš viso 3 mi-
lijonus žmonių. 

Po apeigų dalyviai su JAV, Estijos, Lietuvos, Latvijos, bendra Baltijos šalių, NATO ir Euro-
pos Sąjungos vėliavomis. Pirma iš k. – Clevelando  Baltų komiteto prezidentė Mylita Nas-
vytienė.                                                                                                Dr. Viktoro Stankaus nuotraukos

Šauni klubo valdyba: Julius derino, kad būtų su-
statyti stalai ir atneštos kėdės, ačiū Gintarui už pa-
galbą. Kad svečiai galėtų pasivaišinti šaltu alučiu,
rūpinosi Andrius ir Julius. Kokia „Kugelinė” be ku-
gelio. Tuo pasirūpino Diana, o jai talkino jos dukra
Laimutė. Ačiū moterims, kurios papildė stalą miš-
rainėmis ir salotomis bei pyragais. Ačiū Natalijai
Vaznelienei, kuri atnešė lietuviškų plokštelių, lini-
nių rankšluosčių bei nėrinių. Suaukotos lėšos buvo
paskirtos projektui. Po „Kugelinės” klubo iždininkė
Loreta Kasparas pranešė tikrai gerą žinią, kad „Li-

tuanica Park” projektui aukojo: N. ir J. Vazneliai, R.
ir K. Sidabrai, V. Noreika, L. Kasparas, A. Urba, M.
Ambrozaitis, I. Nelson. Suaukota 1,060 dol.

Jei kas norėtų prisidėti auka prie „Lituanica
Park” ženklo-pavadinimo pastatymo, čekius siųski-
te: American Lithuanian Club (Memo: Lituanica
Park) adresu: American Lithuanian Club, PO Box
702, Beverly Shores, IN 46301.

Rūta Sidabrienė, Beverly Shores 
Lietuvių klubo pirmininkė

Nesunku suderinti malonų bendravimą gamtoje ir kilnų tikslą – tereikia gerų norų ir talkos.          R. Sidabrienės nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

Arkiv. G. Grušas:
Prašykime Teofiliaus malonių

Į iškilmes Vilniuje suplūdo ke-
lios dešimtys tūkstančių tikinčiųjų iš
Lietuvos bei užsienio, tarp jų – 600 ku-
nigų, 35 užsienio vyskupai, 4 kardi-
nolai. 

Iškilmingos šv. Mišios vyko loty-
nų kalba, jose dalyvaujantys žmonės
gavo knygeles su lietuvišku giesmių
vertimu bei natomis. Bendrame chore
giedojo choristai iš Marijampolės,
Kauno, Molėtų, Vilniaus. Grojo Kari-
nių oro pajėgų pučiamųjų orkestras.
Šiai progai skirtą homiliją pasakė
kardinolas A. Amato.

„Tegul Palaimintasis Teofilius
būna jūsų gyvenimo nuotykio ben-
drakeleivis! Nuo šiol jūs turite misiją
ir įpareigojimą: kaip Teofilius mylė-
kite tiesą ir niekada nesilenkite melui.
Tiesa padarys jus laisvus. Siunčiu jus
kiekvieną į savo vyskupiją, savo mies-
tą, savo namus paskelbti: ‘Garbė Die-
vui! Lietuva turi naują palaimintąjį,
kuris mus užtaria ir drąsina tikėti gė-
rio pergale”, – Mišių pabaigoje į jau-
nimą kreipėsi Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos pirmininkas Vilniaus arki-
vyskupas metropolitas Gintaras Gru-
šas. Šiomis dienomis Vilniuje vyksta
Lietuvos katalikiško jaunimo dienos.

G. Grušas patvirtino, kad yra vil-
čių, jog arkivyskupas T. Matulionis
gali būti paskelbtas šventuoju. Bet
tam reikia, kad žmonės prašytų jo už-
tarimo, kad įvyktų stebuklų. 

Teofilius Matulionis – palaimintasis!

Prezidentė Dalia Grybauskaitė palinkėjo, kad Palaimintasis arkivyskupas T. Matulionis taptų moraline atrama ir stiprybės šaltiniu kiekvienam Lietuvos žmogui. 
Roberto Dačkaus nuotr.

Prezidentė D. Grybauskaitė:
Šiandien valstybei – išskirtinė diena

„Šiandien ypač aiškiai girdime plakant istorinę širdį.
Iš atokiausių Lietuvos vietovių tūkstančiai susirinko pa-
gerbti birželį gimusio ir taip pat birželį beatifikuoto mūsų
tautiečio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio. Aikštėje ma-
tau ypač daug jaunų, laisvės kartos žmonių. Laisvės, kurios
praradimo pasekmes tvirtai atlaikė arkivyskupas. Taip su-
tapo, kad šį mėnesį prisimename ir skaudžiausią valstybės
patirtį: okupaciją, masinius trėmimus ir tūkstantines au-
kas – visa, ką teko išgyventi mūsų žmonėms. Palaiminta-
sis Teofilius Matulionis – vienas iš jų”, – sakė iškilmėse da-
lyvavusi Prezidentė.

Šalies vadovė palinkėjo, kad Palaimintuoju paskelbtas
arkivyskupas taptų moraline atrama ir stiprybės šaltiniu
kiekvienam Lietuvos žmogui.

Po apeigų T. Matulionio relikvijos buvo nuneštos į Ka-

tedrą – iki 11 val. v. buvo galima prašyti Palaimintojo Teo-
filiaus užtarimo asmeniškai. 

Popiežius: T. Matulionis – 
drąsus tikėjimoir žmogaus orumo gynėjas

Popiežius Pranciškus sekmadienį Vidudienio maldos
dalyviams šv. Petro aikštėje kalbėjo apie Vilniuje sekmadienį
vykstančias arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifika-
cijos iškilmes. 

„Šiandien, Vilniuje, Lietuvoje, palaimintuoju skelbia-
mas vyskupas Teofilius Matulionis, nužudytas iš neap-
ykantos tikėjimui 1962 metais, kai buvo vos ne 90 metų am-
žiaus. Garbinkime Dievą už šio drąsaus tikėjimo ir žmogaus
orumo gynėjo liudijimą. Pasveikinkime plojimu jį ir visą
lietuvių tautą”, – sakė Šventasis Tėvas.

ELTA

Iškilmėse dalyvavo kelios dešimtys tūkstančių žmonių, tarp jų ir Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma (viduryje).
Roberto Dačkaus nuotr.

Sarkofagas su vyskupo Teofiliaus Matulionio palaikais įnešamas į Vilniaus Katedrą.
Gedimino Savickio nuotr.

Vyskupai iš Lietuvos ir kitų pasaulio šalių dalyvavo istoriniame įvykyje – skelbimo pa-
laimintuoju iškilmėse. Gedimino Savickio nuotr.
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

,,Aš – afganas. Mane gerbė. Mane
prakeikė. Mane vadino internacionalis-
tu, karo veteranu, manimi didžiavosi.
Man sakydavo: ‘Okupantas, grobikas,
žmogžudys’ ir aš nežinodavau, ką atsi-
kirsti, iš gėdos nuleisdavau akis. Mane už-
miršdavo. Aš kentėjau dėl patyčių ir
savo aukos bereikalingumo. O aukai aš
atiduodavau patį brangiausią – gyvybę.”

Iš įrašo Afganistano karo 
dalyvių asociacijos tinklalapyje

Ar įmanoma fotografijose per-
teikti žmonių patirtį ir ypa-
tingus išgyvenimus? Ar taikos

metu laisvoje Lietuvoje fotografuotų
vyrų portretai gali papasakoti apie jų
dramatišką patirtį Afganistano kare?
Kare, vykusiame 1979–1989 m., kuria-
me jie labai nenorėjo, bet buvo pri-
versti kariauti tuometinės okupacinės
Sovietų Sąjungos armijos karių gre-
tose? 

Į šį klausimą padėtų atsakyti fo-
tomenininkės Annos Reich fotografi-
jų paroda ,,No One Asked Us” (,,Niekas
mūsų neklausė”), neseniai atidaryta
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., IL 60629). Cali-
fornijoje gimusi amerikietė fotografė,
kurdama savo projektą ir užmezgusi
ryšį su grupe lietuvių, Afganistano
karo veteranų, pamilo ir pačią Lietu-
vą. Jauna menininkė ne tik pati jau ke-
lis kartus aplankė mūsų tėvynę, bet ne-
seniai ten nusivežė ir savo amerikiečių
studentų 26 žmonių grupę.  

Į Annos Reich parodos atidarymą
Balzeko muziejuje susirinkę žmonės
turėjo progą pasiklausyti autorės pa-
sakojimo apie jos patirtį, įgytą Lietu-
voje, kuriant vadinamųjų ,,afganų”
portretus, išgirsti trumpai perpasa-
kotas šių žmonių istorijas. Kokį ant-
spaudą žmogaus gyvenime palieka
karas, kuriame jis buvo priverstas da-
lyvauti? Kaip ši patirtis keičia mąsty-
mą ir nulemia pasirinkto kelio kryp-
tį? 

Muziejuje pristatydama nuo 2013
m. iki 2016 m. kurtą savo projektą ir fo-
tografijų parodą, Anna Reich susirin-
kusiems prisipažino, kad jai teko net
kelis kartus pervažiuoti visą Lietuvą,
lankant namuose būsimųjų fotografi-
jų herojus. ,,Aš norėjau su jais kalbė-
tis jų namuose, todėl pati save pas
juos ‘pasikviečiau’, juokėsi fotomeni-
ninkė. Ji, prieš fotografuodama savo
pašnekovus, su jais, vertėjo padedama,
kalbėdavosi po tris ir daugiau valandų.
Ir tų ilgų pokalbių santraukos, ku-
rias išgirdo į parodą susirinkę žmonės,

Amerikietė, fotografuodama
Lietuvoje, pamilo šią šalį

Nuotrauka atminimui ir Balzeko lietuvių kultūros muziejaus archyvui: (iš k.) Anna Reich,
muziejaus prezidentas Stanley Balzekas Jr. ir direktorė Rita Janz.

Šis lietuvis ,,afganas” savo gyvenimą paskyrė tam, kad sustabdytų smurtą.
Parodos nuotr.

nepaliko nė vieno abejingo.  
,,Kai išvykau kariauti į Afganis-

taną, buvau berniukas – gal 18 ar 19
metų. Pats dabar turiu 21-erių sūnų.
Kaip niekad suprantu, ką jautė mano
mama, kai aš buvau išsiųstas kariau-
ti į Afganistaną”, – prisipažino vienas
pašnekovas. 

Kitas, Sibire gimęs, Lietuvoje gy-
venantis Sergejus, papasakojo savo
tragišką patirtį: Afganistano kalnuo-
se 30 kareivių būrys pateko į pasalą.
Susišaudymo metu daugiau nei treč-
dalis žmonių žuvo, kiti buvo sužeisti.
Gyvas likęs Sergejus pasižadėjo kiek-
vieno žuvusiojo tėvams parašyti laiš-
kus, nes jautė atsakomybę tą padary-
ti. 

Kiek pašnekovų, tiek likimų. Vie-
nas, vardu Vytas, grįžęs iš karo baigė
teisės mokslus, tapo aktyviu kovotoju
už vadinamųjų ,,afganų” teises, įkūrė
buvusių šio karo dalyvių asociaciją,
parašė ir išleido knygų apie Afganis-
tano kare dalyvavusius lietuvius. Kny-
gų apie šį karą parašė ir išleido kitas
lietuvis ,,afganas” Zigmas. 

,,Karas Afganistane buvo didelė
Rusijos klaida. Bet mūsų niekas ne-
klausė, ar norime jame kariauti”, – kal-

bėjo ne vienas buvęs kareivis. Dabar,
Lietuvai tapus nepriklausoma, ,,afga-
nai” tarsi atsidūrė užribyje. Bet jie nie-
kur nedingo, gyvena tarp kitų su savo
skaudžia patirtimi ir praradimais. 

Anna Reich sakė norėjusi paly-
ginti ,,afganų” patirtį su amerikie-
čių, kovojusių Vietnamo kare patirti-
mi. Nes pati yra bendravusi su ame-
rikiečiais, kuriems teko gydytis nuo
Vietnamo karo ,,dovanos” – potrau-
minio streso. Beje, į parodos ,,No One
Asked Us” atidarymą atvyko ir vienas
buvęs Amerikos armijos jūrų pėsti-
ninkas, Vietnamo karo veteranas Jer-

ry Gedvillas. Jis patikino, kad karo su-
keltą potrauminį stresą jam padėjo nu-
galėti tik atsisukimas į Dievą ir tikė-
jimą. 

Susirinkusieji pasižiūrėti paro-
dos uždavė autorei nemažai klausimų,
diskutavo. Kodėl ji pasirinko Lietuvą
šiam projektui? Kaip čia surado pa-
šnekovus ,,afganus”, sutikusius su
jauna užsieniete pasidalinti savo
skausmingomis istorijomis? Lietuva
kūrėjos kelyje atsirado likimo valia.
Taip mano pati Anna Reich.  Gyven-
dama Islandijoje, ji turėjo galimybę at-
vykti į Lietuvą ir ten imtis šio pro-
jekto. Amerikietės norą apsilankyti
Lietuvoje lėmė ir tai, kad Annos Reich
protėviai buvo slavų kilmės ir, kaip
spėja pati Anna, jie galėjo gyventi
kaž kur netoli Lietuvos. ,,Netrukus
Lietuvą aš tiesiog įsimylėjau”, – pri-
sipažino fotomenininkė. 

Savo pašnekovų ir fotografijų he-
rojų Anna Reich ieškojo internetu, ta-
čiau jai teko gerokai pasistengti, kad
įgytų šių žmonių pasitikėjimą ir ga-
lėtų pasiklausyti jų pasakojamų isto-
rijų. Dauguma veteranų sakė nenorin -
tys prisiminti to, ką teko patirti. Ta-
čiau buvo ir tokių, kurie sakė verti-
nantys šią savo gyvenimo patirtį. Kai
kurie išreiškė norą nuvykti į Afga-
nistaną kaip turistai ir aplankyti tas
vietas, kuriose jiems teko būti karo
metu.

Parodos lankytojų dėmesio su-
laukė fotografija, kurioje – rūstaus vei-
do vyras, įamžintas ant sienos suka-
bintų peilių kolekcijos fone. ,,Jis savo
gyvenimą paskyrė tam, kad galėtų
sustabdyti smurtą. Tai savigynos mo-
kytojas”, – sakė autorė. 

South Dakota University dėstan-
ti Anna Reich yra surengusi dešimt
personalinių meninės fotografijos pa-
rodų Lietuvoje, Rusijoje, Amerikoje.
Taip pat yra aktyvi kolektyvinių pa-
rodų dalyvė. 

Parodą Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje galima lankyti iki rugpjūčio
31 dienos.

Autorė turėjo apie ką pasikalbėti su Vietnamo karo veteranu Jerry Gedvillas ir jo žmona
Brigitta.                                                                                                         V. Petrauskienės nuotraukos

Prieš parodos atidarymą – pokalbiai.

Skaitykite „Draugą”
oro uoste, autobuse,

vasarnamyje,
gamtoje – visur, 

kur tik norite, 
naudodamiesi  iPad!
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ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Birželio mėnuo, kaip ir kiekvienais me-
tais,  žymi  mūsų tautą palietusius
svarbius įvykius – lietuviškos spaudos
draudimo pradžią, 1926 metais pra-
dėtas transliuoti Lietuvos radijo lai-
das,  sovietų okupaciją, okupanto vyk-
dytą mūsų žmonių genocidą, tremtį,
1949 metais VLIK’o iniciatyva priimtą
Lietuvių chartą, Lietuvos Sąjūdžio gi-
mimą, jo organizuotą Gedimino aikštėje
pirmąjį daugiatūkstantinį mitingą.  

Šis birželis žymės dar vieną isto-
rinį įvykį – Vilniuje  paskelbtas
palaimintuoju mūsų tautos dva-

singumo puoselėtojas ir  gynėjas, per-
ėjęs visus sovietinių lagerių baisu-
mus – arkivyskupas Teofilius Matu-
lionis.  Žingsnis po žingsnio artinamės
prie Lietuvos valstybės atkūrimo šimt-
mečio minėjimo. Tačiau šiuos žings-
nius kai kas savo darbais ar kalbomis
stengiasi apkartinti. Pasigirsta save su-
sireikšminusių tituluotų  balsų, tam-
sinančių dr. J. Basanavičiaus asme-
nybę, jo veiklą,  tautinės valstybės
kūrimo procesą. Kai kam  – ir tautinės
atgaivos Dainų šventės jau kokčios, sis-
temingai stabdoma visuomenės nori-
mo patriotinės istorinės krypties  pa-
minklo  statyba Lukiškių aikštėje,
brukant kažkokią surūdijusio vamz-
džio pavidalo abstrakciją, Seime ren-
giama tikra lietuvių kalbos išdavystė,
proteguojant pirmame paso puslapyje
nelietuvišką vardų ir pavardžių rašy-
mą. Kai kurie balsai stengiasi apjuo-
dinti ir mūsų tautos  pasipriešinimo
veiksnį  – Birželio  22– 28 d. sukilimą.
Apie šį sukilimą kiek plačiau ir pa-
kalbėsime.

Birželio sukilimas, jo žingsnių
eiga – tai garbingas mūsų istorijos,
mūsų kovų dėl laisvės puslapis, kurio
negali užtemdyti jokie pakampių še-
šėliai. Pažvelkime į tuos pirmosios
sovietinės okupacijos metus, kurie iš-
šaukė žmonių ryžtą sutraukyti sovie-
tines grandines ir nusimesti nelaisvės
pančius.

Didėja sovietinis teroras, mies-
tuose kyla įvairių produktų kainos,
mažėja gyventojų perkamoji galia,
stinga savo pertekliumi Nepriklauso-
mybės metais garsėjusių maisto pro-
duktų, paskelbtos naujos prievolės,
ypač sekinančios kaimo ūkininką. At-
sirado  nauji žodžiai,  tokie kaip „sa-
botažas”, „buožė”, „liaudies priešas”,
„kolchozas”...  Su didėjančiu kolonis-
tų atvykimu – didėja krašto rusinimas,
Bažnyčios persekiojimas, lietuvių tau-
tinės savigarbos slopinimas, masiniai
žmonių suėmimai.  Suiminėjant žmo-
nes, griaunant Lietuvos sanklodą, ak-
tyviai Maskvai talkina Antanas Snieč-
kus, Aleksandras Guzevičius, Mečys
Gedvilas, Justas Paleckis bei į juos pa-
našūs savo tautos duobkasiai. Pradėta
naikinti ir mūsų kultūra. Petrašiūnų
popieriaus fabrikas vos spėjo „ryti” čia
suvežtas krūvas knygų. Kai kur ne-
patinkančios atėjūnams knygos buvo
tiesiog deginamos vietose. 1941 metų
birželio 14 dienos naktį prasidėjo Lie-
tuvos gyventojų trėmimas, tos baisio-
sios birželio dienos, kurios ir turėju-
siems dar kažkokią iliuziją, parodė
tikrąjį okupanto veidą, jo tikslus. Kan-
kinių krauju nusidažė daugelis Lie-
tuvos vietų. Ypač išgarsėjo žudynės
Červenėje, Pravieniškėse, Panevėžyje,

Birželio sukilimo vilties žiburėliai
Budavonės miške, Pažaislio šile, Ska-
ruliuose, Rainiuose. Rainiuose sovie-
tinių žmogžudžių buvo nukankintas ir
mūsų žinomo signataro, antisovietinio
pasipriešinimo dalyvio, 2014 m. rude-
nį jau išėjusio į Viešpaties namus,
Liudviko Simučio tėvas Adomas. Dau-
gelis manė, kad tik  karas – vieninte-
lė viltis išsivaduoti iš šios raudonojo
košmaro nakties. Žmonės jo laukė.
Poetas Vincas Mykolaitis-Putinas to-
mis dienomis rašė: Mūs gimtinės rūmui
suliepsnojus, / Skundo, aša rų, verksmų
gana! / Tegul griauna nedarnius sie-
nojus / Bombų smūgiai ir ugnių lieps-
na.

Pradėjo formuotis ir pirmieji pa-
sipriešinimo okupantui būriai, atsi-
rado pogrindinės organizacijos, kaip
antai „Laisvosios Lietuvos sąjunga”,

kitais suimtais aktyvistais po baisių
kankinimų buvo sušaudyti sovietinio
karinio tribunolo nuosprendžiu. Iš-
draskius Vilniaus štabą, sukilimo va-
dovavimą perėmė Kaunas. Čia pa-
grindinis Lietuvos aktyvistų fronto
štabas, vadovaujamas Leono Prapuo-
lenio, buvo įsikūręs atskirame spe-
cialiame kambaryje Prisikėlimo pa-
rapijos senelių prieglaudos ligoninėje
Aukštaičių gatvėje. Lauke nuolat bu-
dėdavo patikimas sargybinis, kaip tas
Antanėlis  Naumiestyje, saugojęs savo
budria akimi dr. Vincą Kudirką nuo
rusų žandarų išpuolio. 

Birželio 22 dieną 5 val. ryto Juozo
Rudoko vadovaujamas sukilėlių būrys
užima paštą. Sovietinės kariuomenės
pagąsdinimui rusų kalba padaromas
pranešimas, kad „vokiečių desantas už-

skelbiama džiugi žinia: „Susidariusi
Laikinoji vėl naujai atgimstančios
Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia at-
statanti Laisvą ir Nepriklausomą Lie-
tuvos Valstybę. Prieš viso pasaulio ty-
rąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė
entuziastingai pasižada prisidėti prie
Europos organizavimo naujais pa-
grindais. Žiauraus bolševikų teroro iš-
kankinta Lietuvių Tauta ryžtasi kur-
ti ateitį tautinės vienybės ir socialinio
teisingumo pagrindais”.  Čia pat buvo
paskelbtas Lietuvos Laikinosios vy-
riausybės narių sąrašas, sugiedotas
Lietuvos himnas. Pasauliui įvairio-
mis kalbomis per radiją buvo skelbia-
ma, kad Lietuva atstato sovietų su-
laužytą savo Nepriklausomybę, pa-
neigdama mitą apie „savanorišką įsi-
jungimą” į Sovietų Sąjungą.  Kaip ra-

leidusi laikraštį „Laisvoji Lietuva” ir
kt. 1940 metų spalio 9 dieną slaptame
pogrindžio organizacijų atstovų  su-
sirinkime nutarta susijungti į vieną or-
ganizaciją, kuri vėliau pasivadino Lie-
tuvių aktyvistų frontu (LAF). Šios su-
jungtos organizacijos išsamią prog-
ramą parengė Antanas Maceina.       

LAF tikslas buvo ruoštis sukilimui
ir atkurti Lietuvos nepriklausomybę.
Kadangi LAF buvo jungiamoji orga-
nizacija, atstovavusi  įvairius mūsų
tautos sluoksnius –  jos sprendimai
buvo teisėti, kaip ir teisėtas jos vado-
vaujamas Birželio sukilimas.

Rengiant sukilimą, Lietuvoje buvo
sudaryti du štabai – vienas Kaune,
kitas Vilniuje. Šie štabai patvirtino
1941 metų balandžio 22 dieną pogrin-
dyje sudarytą Lietuvos Laikinąją vy-
riausybę.  Gali kilti klausimas, kodėl
neužteko vieno, centrinio vadovau-
jančio štabo? Į šį klausimą atsakė
mūsų pokalbio metu jau dabar Amži-
nybėje besiilsintis tuometinės Laiki-
nosios vyriausybės pramonės minist-
ras Adolfas Damušis: „Dviejų štabų su-
darymas tuomet buvo reikalingas ir
dėl to, kad vieną sovietams likvidavus
– liktų kitas, nebūtų nuslopintas su-
kilimo gyvybingumas”. Šią tiesą pa-
tvirtino tolimesni įvykiai. 1941 metų
birželio 8 dieną Vilniuje buvo suimtas
vienas iš sukilimo organizatorių Vy-
tautas Bulvičius. Vytautas Bulvičius su

ėmė Kauną”. Paskui buvo atjungtas
okupacinės kariuomenės ryšių palai-
kymo su Maskva mazgas. Tai, žinoma,
iššaukė sovietinės kariuomenės su-
trikimą.  Pulkininko Juozo Vėbros
būrys užima Kauno radijo stotį. Pily-
po Naručio žmonės – Radiofoną. P.
Narutis, turėjęs Lietuvos Laikinojoje
vyriausybėje viceministro rangą, labai
aktyviai vadovavo LAF jaunimo gru-
pei. Vokiečių okupacijos metais jam
teko Štuthofo koncentracijos stovyklos
kalinio dalia, kurią jis pats pavadino
„Štuthofo akademija”... (2000 m. Pily-
pą Narutį popiežius Jonas Paulius II
apdovanojo Šv. Grigaliaus Didžiojo or-
dinu, o 2002 m. Lietuvos Prezidentas –
Vyčio Kryžiaus ordinu).   Šauniai dir-
bo ir Romas Šatas su savo bendražy-
giais, konstruodami nedideles radijo
stotis. Vėliau Romas Šatas – fizikos-
matematikos profesorius, pasižymė-
jo savo sumanumu dirbdamas JAV
karinių pajėgų branduolinės energe-
tikos laboratorijoje.

Lietuvai paskelbta džiugi žinia

Daktaras Adolfas Damušis, Leonas
Prapuolenis ir Juozas Vėbra parengia
atsišaukimo į tautą  Deklaracijos teks-
tą. 1941 metų birželio 23-čiosios dienos
9 val. 28 min. per Lietuvos radiją LAF
Vyriausiojo štabo vardu žodį taria
Leonas Prapuolenis. Visai Lietuvai

šoma prisiminimuose, žmonės tai iš-
girdę verkė iš džiaugsmo, vienas kitą
sveikino, prie pastatų buvo keliamos
lietuviškos Trispalvės vėliavos, Vy-
tauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje
pradėjo gausti Laisvės Varpas, prie Ne-
žinomo kareivio kapo susirinkusi mi-
nia meldėsi, giedojo giesmes, tautos
himną. Šitas didingas tautos išsiva-
davimo nusiteikimas mano atmintyje
yra išlikęs lyg  įspūdingiausia penke-
rių metų vaikystės pasaka – išgirsta ir
savo akimis matyta Šakių miesto aikš-
tėje, kur susirinkusi daugybė žmonių
minėjo besitraukiančios rusų kariuo-
menės nužudytų vietinių žmonių pa-
vardes, sovietų piktadarybes, Tris-
palvių vėliavų gūsyje sveikino Lietu-
vos prisikėlimą, giedojo himną, liejo-
si orkestro garsai. Šis įvykis bręsda-
mas širdyje kartu su mano tėvų  pa-
triotine nuostata turėjo didelio povei-
kio ir tolimesnio mano gyvenimo ke-
lyje. Šia proga smagu prisiminti ir
Kauno „Aušros” gimnazijos savo mo-
kytoją Alfonsą Vietriną, įžymų ilgų dis-
tancijų bėgiką, Birželio sukilimo da-
lyvį. 

Minėta Leono Prapuolenio kalba
per radiją buvo ženklas visuotiniam
Lietuvos sukilimui. Sukilimas paplito
visame krašte. Jame dalyvavo apie 20
tūkstančių žmonių. Sukilėliai išvada-
vo Kauną, Vilnių bei kitus didesnius ar
mažesnius miestelius, kūrė krašto val-

1941 m. Birželio sukilėlių memorialas Kauno senosiose kapinėse. Kairėje – ,,Kryžius-medis” (skulptorius Robertas Antinis).
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bės darbą, J. Ambrazevičius įkūrė
pogrindinę organizaciją – subūrė  Lie-
tuvių fronto rezistencinį sąjūdį, kuris
1942 metais išaugo į Tautos tarybą.
Įkūrus Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvi-
nimo komitetą, J. Ambrazevičius buvo
paskir tas  Politinės ir ryšių su užsie-
niu komisijos pirmininku. Vėliau toje
organizacijose turėjo ir kitas svar-
bias pareigas, rengė leidinius, memo-
randumus Jungtinėms Tautoms dėl
okupuotoje Lietuvoje vykdomo geno-
cido.  Su VLIK’o vadovybe lankėsi
Vatikane, kur buvo priimtas popie-
žiaus Pijaus XII.

Lietuvos Laikinoji vyriausybė
stengėsi atnaujinti 1938 metų Konsti-
tucijos veikimą, pasmerkdama 1940
metų sovietinę agresiją prieš Lietuvą.
Tačiau užėmę mūsų kraštą vokiečiai
vis labiau ėmė trukdyti vyriausybės
darbui, kuri stengėsi suvienyti vienam
tikslui visas lietuvių politines jėgas, at-
statyti kraštą. Liepos mėnesio 25 die-
ną vokiečiai paskelbė civilinės val-
džios įvedimą Pabaltijo valstybėse.

Laikinosios vyriausybės tolimesnė
veikla pasidarė neįmanoma. Rugpjūčio
5 dieną įvyko paskutinis Lietuvos Lai-
kinosios vyriausybės posėdis.  Nors Vy-
riausybė gyvavo tik šešias savaites, bet
jos veikla ir pats sukilimas turėjo di-
delį poveikį demaskuojant sovietinę
propagandą, atgaunant tautai savo pa-
sitikėjimo jėgas. Tūkstančiai sukilėlių
parodė Lietuvos gyvybingumą, Lietu-
vos interesų gynimą. Jie išaugo iš Ne-
priklausomybės laikotarpio išugdy-
tos tautos dvasios, iš tautinės mokyk-
los, iš patriotinių organizacijų veiklos.
(Šia kryptimi, stiprindama ugdymo
procese patriotizmo nuostatą, savo
tautos dvasinių vertybių branginimą,
turėtų eiti ir mūsų dabarties mokyk-
la). Žurnalistas Bronys  Raila rašė: „Su-
kilimas buvo grynai lietuviškas rei-
kalas ir savo svarbiausiu uždaviniu tu-
rėjo tik lietuvių tautos išlaisvinimo ir
nepriklausomos Lietuvos valstybės
interesus”. Aktyvus rezistentas teisi-
ninkas Mykolas Naujokaitis priduria,
kad sukilimo nuostata buvo „viską
atiduoti Lietuvai – šia mintimi vado-
vavosi mano draugai, su kuriais kar-
tu teko dirbti. Tarnavome Dievui, Tė-
vynei ir Žmonijai – tokia nuostata va-
dovavomės”.   Tą patį  mūsų pokal-
biuose pažymėdavo ir jau Amžinybėn
išėję buvusios  Laikinosios Vyriausy-

niam agresoriui. Ne veltui profeso-
rius Edvardas Gudavičius, kalbėda-
mas apie Birželio sukilimą sakė: tai
buvo „vienas didingiausių mūsų isto-
rijos momentų, tautos žygdarbis”.  Su-
kilimo įtakoje tauta atgavo savo jėgas,
pasitikėjimą, ryžtą,  davusį impulsą  to-
limesnei 10 metų trukusiai legendinei
partizaninei  kovai prieš antrą kartą
okupavusią mūsų šalį –  Sovietų Są-
jungą.

Išlaikant Birželio sukilimo at-
mintį daug nuveikė buvusios  „Lietu-
vos 1941 metų birželio 22–28 d. Sukilė-
lių sąjungos” pirmininkas Alfonsas
Žaldokas. Vytauto Didžiojo universitete
įrengtas sukilimo vadovų gen. štabo
majoro V. Bulvičiaus, pulkininko dr. J.
Vėbros, prof. dr. A. Damušio, ekono-
misto L. Prapuolenio, inžinieriaus P.
Naručio ir Lietuvos laikinosios Vy-
riausybės Ministro Pirmininko prof.
dr. J. Ambrazevičiaus portretiniai
skulptūriniai reljefai (skulptorius S.
Žirgulis). Petrašiūnų kapines puošia
skulptoriaus prof. Antano Kmieliaus-
ko sukurtas antkapinis  paminklas
pulkininkui Kaziui Škirpai, 1941 m.
Birželio sukilimo organizatoriui. Pri-
simintina ir tai, kad K. Škirpos vado-
vaujami savanoriai  1919 metų sausio
1 d. 

Nukelta į 11 psl.

bės  pramonės ministras daktaras
Adolfas Damušis, taip pat – dr. Min-
daugas Bloznelis, akademikas Antanas
Kudzys ir kiti idėjiniai sukilimo daly-
viai.

Įamžinimo ženklai

Apie 1941 m. birželio 22–28 d.  su-
ki limą būtų galima dar daug kalbėti,
apie jį nemažai ir parašyta. Apie mi-
nimą sukilimą  rašė ir kalbėjo tęstinio
mokslo darbų leidinio „Lietuvos isto-
rijos studijos” redkolegijos buvęs at-
sakingasis sekretorius dr. Sigitas Je-
gelevičius,  Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimo centras
2011 metais parengė išsamią monog-
rafiją „Lietuvių tautos sukilimas...” 

Birželio sukilimą galėtume gal
lyginti su 1956 metais vykusia antiso-
vietine Vengrijos revoliucija. Tačiau to-
kio lyginimo metu turėtume pirmumą
atiduoti Lietuvos 1941 metų birželio su-
kilimui – čia lietuvių tauta didžiųjų pa-
saulio valstybių grumtynėse, pirmoji
išdrįso ginklu pasipriešinti sovieti-

dymo administraciją. Įnirtingos ko-
vos su raudonarmiečiais vyko Kauno
Senamiestyje – Marijampolės, Valan-
čiaus, Birštono ir Daukšos gatvėse,
Šančiuose, Aleksote. Ginant Aleksoto
tiltą, žuvo karininkas lakūnas Jonas
Dženkaitis. Puolant sukilėlius iš už-
nugario – Vytauto Didžiojo tiltą sovie-
 tai susprogdino kartu su per jį žy-
giuojančiais savo kariais...  Ginant
Petro Vileišio tiltą per Nerį, didelę
narsą, šaudant rusų kulkosvaidžiams,
parodė Juozas Savulionis, buvęs Vil-
niaus policijos nuovados viršininkas.
Jis staigiu šuoliu sugebėjo nutraukti
sprogdinimo laidus. Tai atlikęs – žuvo
pakirstas priešo kulkų. Tiltas buvo
išgelbėtas.

Sukilėliai savo kariniais veiks-
mais siekė išlaisvinti Lietuvos žemę,
apsaugoti nuo sunaikinimo mūsų tau-
tos turtą, išvaduoti suimtuosius, ap-
saugoti nuo bėgančios raudonosios
armijos teroro žmones. Kaip rodo pri-
siminimų statistiniai duomenys, su-
kilėliai nuo mirties išvadavo 3 336 ka-
linius, apsaugojo nuo išvežimo ir ka-
lėjimo daugybę Lietuvos gyventojų.
Birželio 24 dieną sukilėlių  rankose
buvo jau visas Kaunas. Kauniečiai su
dideliu įdomumu skaitė išėjusio laik-
raščio „Į Laisvę” pirmąjį numerį. Lie-
tuva turėjo savo vyriausybę, buvo ren-
giamasi tos Laikinosios vyriausybės
pirmajam posėdžiui. 

Sukilėliai narsiai kovojo ir Vil-
niuje, Šiauliuose, Švenčionėliuose, Že-
maitijos apylinkėse bei kitose Lietuvos
vietose. Vilniaus sukilėliai birželio 23
dienos popietėje Gedimino pilies bokš-
te iškėlė Lietuvos Trispalvę vėliavą, o
kitos dienos ryte užėmė radijo stotį. Per
radiją sklido sukilimo vadovybės Dek-
laracijos žodžiai, Lietuvos himnas.

Kaip pasakojama, šis visuotinis
tautos sukilimas turėjo didelio neti-
kėtumo Lietuvos kolaborantų vado-
vui Antanui Sniečkui. Pasitraukęs į
Rytų Lietuvą, jis ragino Jonavoje sto-
vėjusius sovietinius tankus, kad šie
grįžtų į Kauną atlikti savo kruvino dar-
bo. Tada sukilėliai kreipėsi pagalbos į
vokiečių karinę vadovybę. Pastaroji, at-
siliepusi į sukilėlių prašymą, pasiun-
tusi lėktuvus, kurie  subombardavę  pa-
kelyje į Kauną važiuojančių sovietinių
tankų koloną. Apie tai rašė savo prisi-
minimuose Jonas Venckevičius: „va-
žiuodami dviračiais pora kilometrų
už Karmėlavos, kairėje kelio pusėje pa-
stebėjome subombarduotų rusų tankų
koloną. Keliasdešimt tankų riogsojo at-
sigręžę į Kauną...”

Lietuvos sukilėlių smūgiai buvo la-
bai skaudūs mūsų kraštą okupavu-
siai sovietinei kariaunai. Pažymėti-
na, kad Lietuvos sukilimo faktą bir-
želio 23 dieną nenoromis pasauliui
pripažino, pagarsindamas per radiją
buvęs sovietų užsienio reikalų komi-
saras V. Molotovas. Jis šiurkščiai  pa-
teikdamas žinią apie naujos krašto
vyriausybės sudarymą, įtūžęs užsi-
puolė sukilėlius, apšaudžiusius rau-
donarmiečius. Lietuvių sukilėlių nar-
są vėliau pripažino ir vokiečiai, tačiau
nutylėdami  patį sukilimo tikslą – Lie-
tuvos laisvės siekį. 

Sukilimas  pareikalavo ir nemažų
aukų. Per sukilimą žuvo apie 4 000 su-
kilėlių ir kitų žmonių.  Birželio 26 die-
ną vyko žuvusių sukilėlių laidotuvės.
Lietuvos Laikinosios vyriausybės var-
du kalbėjo laikinai ėjęs ministro pir-
mininko pareigas  švietimo minist-
ras profesorius  Juozas Ambrazevičius.
Jis sakė: „Ne pirmas kartas šioje vie-
toje prasiveria duobės, kad priimtų kū-
nus tų, kurių kraujas reikalingas pa-
laistyti tautos laisvei. [...] Tai rodo, ko-
kia stipri tėvynės meilė jau yra išau-
gusi jos vaikų širdyse, kad ištisi jų bū-

riai – šimtai ir tūkstančiai – savo noru
ryžosi numirti, kad tik svetimiems
nevergautų...”

To meto didžiosios valstybės, ka-
riavusios antihitlerinėje pusėje Bir-
želio sukilimo ir Laikinosios vyriau-
sybės nepripažino bijodamos, kad tai
nebūtų palaikoma prieš Sovietų Są-
jungą nukreiptais veiksmais. Tų vals-
tybių nenoras pyktis su  sovietais lėmė
ir pokario metų ilgą Lietuvos okupa-
ciją.

Ar pakankamai įvertiname
Birželio sukilimą?

Šiandien sukilėlių auką, kaip ir
patį sukilimą, stengiasi kai kurios jė-
gos visai neprisiminti arba jį juodinti,
sutapatinti su žydų tautos tragedija.
Prieš penkerius metus net buvo pa-
viešintas  kai kurių tituluotų žmonių,
kuriuos šviesios atminties Algirdas
Patackas pavadino „kvislingais”, laiš-
kas „Dėl J. Ambrazevičiaus-Brazaičio
iškilmingo perlaidojimo”, kuriame
smerkiama Lietuvos valdžia, prisidė-
jusi prie perlaidojimo. Šis laiškas, kaip
rašė Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo Akto signataras A. Patackas,
paniekino žuvusių dėl Lietuvos laisvės
auką, kurių vienintelis tikslas buvo nu-
plauti gėdą dėl nesipriešinimo prie-
vartautojui, jie paniekino tuos neat-
pažintus žuvusius, kuriuos teko laidoti
bendrame kape, kovojusius dėl tautos
garbės, dėl jos  laisvės. 

Prisimintina, kad ir Lietuvos Res-
publikos Seimas, paveiktas zurufų,
slavinų ar vizantalių piktų balsų, su-
svyravo, atšaukęs jau priimtą įstatymą,
pripažinusį tuometinės Laikinosios
vyriausybės statusą. Šiandien į zuru-
fų dūdą,  vienokiu ar kitokiu būdu juo-
dindami Lietuvą pučia tos pačios Lie-
tuvos žmonių išpenėti europarlamen-
tarai  Valdemar Tomaševski, Viktor Us-
 paskich bei kiti  į juos panašūs. Gaila,
kad ir mūsų mokyklose kai kurie pa-
vieniai mokytojai, apsvaiginti iš-
kreiptų zurufiškų  svaičiojimų, žydų
žudymą priskiria Birželio sukilėliams,
ignoruodami sukilimo turinį, jo tiks-
lus. Žinoma, kad kilus karui ir oku-
pacinei kariuomenei traukiantis, tar-
puvaldžio metu kilo kažkokia atkerši-
jimo akcija už tūkstančius ištremtų ir
nukankintų lietuvių. Tačiau tai ne-
reiškia, kad tokioms akcijoms pritarė
Lietuvos Laikinoji vyriausybė ar su-
kilėlių vadovybė. Žydų tautos naiki-
nimas buvo Hitlerio politika. Jis tą patį
darė ir kituose užgrobtuose kraštuose.
Jau pačiomis pirmomis karo dienomis
atvykęs į Kauną SS generolas Stah-
lecker sudarė žydų naikinimo planus,
stengėsi sukurstyti žydų pogromus,
įsteigė Vilijampolėje žydų getą.  Šia
tema prieš kurį laiką įdomių minčių
spaudoje yra pateikusi  Irena Tuma-
vičiūtė, tyrinėjusi to laikotarpio isto-
rinius faktus.   

Laikinoji vyriausybė kiek galė-
dama stengėsi padėti žydams. Vyriau-
sybės narys generolas Stasys Raštikis
tuo klausimu net nuvyko pas vokiečių
karo komendantą generolą von Pohl,
jam pareikšdamas „kad Lietuvos vy-
riausybė ir lietuvių visuomenė labai
susirūpinusi vokiečių akcija prieš žy-
dus”. Taip pat buvo kreiptasi ir į aukš-
tesnę vokiečių valdžią, kad ji sustab-
dytų Kaune ir  provincijoje tebevyks-
tančią akciją prieš žydus. Pats Amb-
razevičius, kaip rašė jo Perlaidojimo
komisija, asmeniškai ne kartą bandė
įtikinti vokiečių kariuomenės vadus
sustabdyti Lietuvos žydų persekiojimą.
Šiuo klausimu rūpinosi ir Lietuvos ka-
talikų Bažnyčia, įvairiose vokiečių
įstaigose darydama žygių prieš žydų
naikinimą. 

Nutraukus Laikinosios vyriausy-

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės švietimo ministro ir ministro pirmininko Juozo Amb-
razevičiaus-Brazaičio, perlaidoto prieš 5-erius metus kapas Kauno Kristaus Prisikėlimo ba-
zilikos šventoriuje. Aldonos Grigaitienės nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Plūsta į pasaulio lietuvių žaidynes
Kaunas (ELTA) – Iki jubiliejinių,

dešimtųjų, pasaulio lietuvių sporto
žaidynių liko tik savaitė, tačiau ren-
ginio organizatoriai iki šiol sulaukia
prašymų priimti į žaidynių dalyvių
gretas.

Deja, visiems norintiesiems pri-
sijungti prie šio nacionalinės svarbos
renginio jau tenka atsakyti neigia-
mai. Registracija į žaidynes vyko tik
iki kovo 1 dienos, tačiau tai nėra vie-
nintelė priežastis.

„Bus naudojamos net 22 salės, te-
niso ir krepšinio varžybos dėl didelio
dalyvių skaičiaus netelpa į vieną bazę.
Dar niekada neturėjome tiek dalyvių,
tačiau ir šiandien plaukia prašymai
priimti į žaidynes. Tenka išklausyti
daug pasipiktinimų, kad nepriimame
daugiau dalyvių, tačiau jau tiesiog
negalime”, –  pasakojo žaidynes ren-
giančios Lietuvos sporto federacijų
sąjungos generalinė sekretorė Agnė
Vanagienė.

Neigiamų atsakymų priežastis
yra labai paprasta – kitą savaitgalį
Kaune vyks trys dideli renginiai, ket-
virtasis prasidės visai netrukus, tad
tiesiog trūksta apgyvendinimo vietų.

Vis dėlto tarp žaidynių dalyvių jau
juntama pakili nuotaika, o pirmieji už-
sienio lietuviai jau pasiekė gimtąją
žemę.

„Po truputį atvyksta žmonės iš
visų dalyvauti žaidynėse užsiregist-
ravusių bendruomenių, jie kol kas
yra apsistoję pas gimines. Žinome,
kad jau yra atvykusių žaidynių dalyvių
iš JAV, Australijos, Rusijos, jie čia ir
stovyklauja”, – teigė A. Vanagienė.

Vien dalyvių žaidynėse bus net 4
tūkst., organizatoriams reikia organi-
zuoti ir jų pervežimus iš oro uostų, o
Žaidynių dienomis visi dalyviai nau-
dosis viešuoju transportu nemokamai.

„Visi užsienio lietuviai bus atvy-
kę birželio 29 dieną, kai jau visu pajė-
gumu veiks akreditacijos centras, o bir-
želio 30-ąją akredituosime visus lietu-
vius. Žaidynėms jau esame pasirengę,
visa atributika pagaminta, formuoja-
mi dalyvių paketai, vyksta savanorių
mokymai”, –  sakė viena iš žaidynių or-
ganizatorių.

Oficialiai žaidynės prasidės birže -
lio 30-ąją. Kauno Sobore 6 val. (Lietu-
vos laiku) bus laikomos Mišios, o 7 val.
v. prasidės tradicinė eisena iki Sporto
halės, kurioje 8 val. v. prasidės iškil-
min gas žaidynių atidarymas.

2017 metų pasaulio lietuvių spor-
to žaidynės pritraukė rekordiškai daug
sportininkų – Kaune rungsis daugiau
kaip 4 tūkst. dalyvių iš 26 pasaulio ša-
lių. Jie išbandys jėgas 19 sporto šakų
varžybose. 

V. Pranckietis vyksta į JAV
Vilnius (ELTA) – Kitą savaitę Sei-

mo pirmininkas Viktoras Pranckietis
išvyksta į Washingtoną.

Lietuvos parlamento vadovas da-
lyvaus ten NB8 parlamentų pirmi-
ninkų susitikime su Atstovų Rūmų pir-
mininku Paul Ryan, JAV prezidento
administracijos atstovais, senatoriais
ir kitais JAV pareigūnais. 

Washingtone parlamentų vadovai

aptars transatlantinių ryšių stiprini-
mą, tarsis dėl bendrų priemonių įvei-
kiant naujai kylančius iššūkius.

V. Pranckietis su JAV viceprezi-
dento kabineto nariais aptars saugumo
klausimus, taip pat susitiks su už tarp-
tautinę prekybą atsakingais pareigū-
nais, lietuvių bendruomene Washing-
tone ir New Yorke. 

Astana, Kazachstanas (ELTA) –
Birželio 23 dieną į Lietuvos paviljoną
pasaulinėje parodoje „EXPO 2017”,
kuri vyksta Kazachstano sostinėje As-
tanoje, aplinkos ministro Kęstučio Na-
vicko vadovaujama mūsų šalies dele-
gacija atvyko lietuviškais paspirtu-
kais, kurie tapo pagrindine paviljono
gidų transporto priemone. 

Delegacija atskrido į Astaną da-
lyvauti Lietuvos nacionalinės dienos
renginiuose. Birželio 23-ioji „EXPO
2017” nacionalinių dienų kalendoriu-
je buvo paskelbta Lietuvos diena.

Priimančios šalies vardu Nacio-
nalinės dienos dalyvius pasveikino
parodos „EXPO 2017” komisaras Ra-
pilas Zošybajevas, ne vienus metus

dirbęs Kazachstano ambasadoje Vil-
niuje. Jis pažymėjo, kad abi šalys dip-
lomatinius ir ekonominius ryšius sėk-
mingai plėtoja jau 25 metus.

Lietuvos paviljone oficialias dele-
gacijas ir lankytojus pasitinka šven-
tiškai pasipuošusi gidų komanda. Cent-
rinę jo erdvę sudaro įspūdinga LED
šviesų, sujungtų 12 kilometrų kabelių,
konstrukcija. Ją supančiuose ekra-
nuose pristatomi svarbiausi faktai
apie mūsų šalį, energetikos raidą ir
energetinės nepriklausomybės užsi-
tikrinimą, kadangi pagrindinė „EXPO
2017” tema – ateities energija. La-
biausiai lankytojų dėmesį traukia vir-
tualios realybės videoteka ir interak-
tyvių žaidimų zona.

Lietuvos diena Pasaulinėje parodoje „EXPO 2017”

Kaunas (Bernardinai.lt) – Birže-
lio 24-ąją Kauno Arkikatedroje bazili-
koje arkivyskupas metropolitas Lion-
ginas Virbalas SJ diakonais įšventi-
no penkis vedusius įvairių profesijų
vyrus,  kurie penkerius metus šiems
šventimams ruošėsi studijuodami Kau-
no arkivyskupijos Nuolatinių diakonų
ugdymo centre.

Tai istorinis įvykis Katalikų Baž-
nyčiai Lietuvoje, nes šie šventimai
vedusiems vyrams teikiami pirmą
kartą. Trys naujai įšventintieji dia-

konai tarnaus Kauno arkivyskupijoje,
o du – Lietuvos kariuomenės ordina-
riate.

2006 metais Šventojo Sosto Kata-
likiškojo auklėjimo kongregacijai ap-
robavus tuomečio Kauno arkivyskupo
metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ va-
dovaujamos darbo grupės parengtas ir
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pa-
tvirtintas Nuolatinių diakonų Lietu-
voje ugdymo, gyvenimo ir tarnystės
gaires, buvo atvertas kelias į nuolati-
nių diakonų ugdymo pradžią.

Įšventini pirmieji Lietuvoje nuolatiniai diakonai

D. Trump neįrašinėjo pokalbių su J. Comey
Washingtonas (ELTA) – Nepai-

sant ankstesnių priešingų užuominų,
Jungtinių Valstijų prezidentas Donald
Trump pareiškė, neva per pokalbius su
buvusiu Federalinio tyrimų biuro di-
rektoriumi James Comey nedarė jokių
slaptų įrašų.

JAV vadovas tviteryje parašė „ne-
daręs ir neturįs jokių tokių įrašų”.
Prieš dieną iš D. Trump buvo reika-
laujama pateikti Kongresui pokalbių
su J. Comey įrašus.

Spėliojimus apie galimai turimus
įrašus pasėjo D. Trump pranešimas tvi-

teryje, paskelbtas praėjus kelioms die-
noms po J. Comey atleidimo. 

Tada JAV prezidentas rašė: „Ge-
riau J. Comey viltųsi, kad nėra jokių
mūsų pokalbių įrašų”.

D. Trump žinutė tviteryje lėmė
spėliojimų ir kaltinimų bangą, neva J.
Comey buvo atleistas, siekiant trukdyti
FTB vykdomam tyrimui dėl tariamo
Rusijos kišimosi į pernai metais vy-
kusius JAV prezidento rinkimus ir
galimų slaptų susitarimų tarp D.
Trump kampanijos ir Maskvos. 

Maskva (ELTA) – Tikimybė, kad
žuvo „Islamo valstybės” vadeiva Abu
Bakr al-Baghdadi yra artima 100 proc.,
cituojamas Rusijos parlamento aukš-
tųjų rūmų gynybos komiteto vadovas-
Viktoras Ozerovas.

Rusijos gynybos ministerija teigė
mananti, kad per vieną iš jos antskry-
džių Sirijos Rakos miesto pakraštyje
galėjo žūti IS vadovas A. B. al Bagh-
dadi. Jis galėjo žūti per antskrydį ge-
gužės 28-ąją, nes antskrydžio metu
buvo taikytasi į IS karinės tarybos su-
sitikimą jos de facto sostinėje Rakoje,
Šiaurės Sirijoje.

Regione kovojančios ginkluotos
grupuotės ir JAV pareigūnai sako, kad
nėra jokių įrodymų, jog A. B. al Bagh-
dadi žuvo, ir didžioji dalis regiono pa-
reigūnų skeptiškai vertina šią Maskvos
pateiktą informaciją. Tačiau komiteto
vadovas V. Ozerovas teigia, neva mi-
nisterija nebūtų išplatinusi žinios apie
IS lyderio žūtį, jei manytų, kad vėliau
ši informacija pasirodys esanti klai-
dinga. 

Nuo 2014 metų būta daug praneši-
mų apie IS lyderio žūtį arba sužalojimą.
Jo mirtis būtų vienas didžiausių smū-
gių IS džihadistų grupuotei. 

Tikimybė, kad žuvo IS vadeiva – artima 100 proc.

Praha (ELTA) – Pirmoji Amerikos
prezidento Donald Trump žmona Ivana
Trump, kuri yra čekų tautybės, nebe-
ketina tapti JAV ambasadore Prahoje. 

Ivana Tramp, po buvusio sutuok-
tinio išrinkimo JAV prezidentu akty-
viai siekusi tapti ambasadore Čekijo-
je, informavo jį apie savo atsisakymą
per susitikimą su Čekijos prezidentu
M. Zemanu Prahos Hrade. Atsisakymo
priežastys nekomentuojamos. 

Paskelbus pernai vykusių Ameri-
kos prezidento rinkimų rezultatus,
Ivana Trump telefonu pranešė M. Ze-
manui, kad norėtų vadovauti JAV am-
basadai Čekijoje.

D. Trump vedė Ivaną Zelničkovą
1977 metais. Jie susilaukė trijų vaikų,
o 1992 metais pranešė apie skyrybas.
Antrąja dabartinio Baltųjų rūmų šei-
mininko žmona tapo amerikiečių ak-

torė Marla Maples. Jų santuoka truko
nuo 1993 iki 1999 metų. 2005 metais mi-
lijardierius vedė Melania Knavs, kuri
atvyko į JAV iš Slovėnijos. 

Pirmoji D. Trump žmona nebus JAV ambasadore 

Washingtonas (Faktai.lt) – Jung-
tinės Valstijos apkaltino prorusiškus
separatistus Rytų Ukrainoje prieš Eu-
ropos saugumo ir bendradarbiavimo
organizacijos (ESBO) stebėtojus „nau-
dojant smurtą ir bauginimus”. 

Washingtonas „labai sunerimęs”
dėl padėties vietoje, pareiškė Valsty-

bės departamento atstovė Heather
Nauert. 

Ji pažymėjo, kad separatistai yra
„diriguojami, finansuojami ir treni-
ruojami” Rusijos.

Rytų Ukrainoje 2014 metų balandį
prasidėjęs konfliktas jau nusinešė per
10 000 gyvybių.

Smurtaujama prieš ESBO stebėtojus Ukrainoje 

Londonas (Diena.lt) –  Didžioji
Britanija turėtų pralenkti Vokietiją
ir iki 2100 metų tapti tankiausiai Va-
karų Europoje apgyvendinta šalimi.
Gyventojų skaičius Didžiojoje Brita-
nijoje išaugs nuo 65 mln. iki daugiau
kaip 80 mln.

Tokios prognozės pateikiamos
naujoje Jungtinių Tautų ataskaitoje
apie pasaulio gyventojų populiaciją.

Remiantis pranešimais, Prancū-
zijos gyventojų populiacija išaugs 10
mln. – nuo 64 mln. iki 74 mln. Tuo tar-
pu gyventojų po 10 mln. sumažės Vo-
kietijoje ir Ispanijoje. 

Vokietijos gyventojų populiacija
nuo 81 mln. sumažės iki 71 mln., o Is-

panijos – nuo 46 mln. iki 36 mln. Itali-
ja neteks 12 mln. – nuo 59 mln. iki 47
mln. 

JT ataskaitoje taip pat teigiama,
kad iki 2030 metų mūsų planetoje bus
vienu milijardu daugiau žmonių. Nuo
7,6 mlrd. šiuo metu pasaulio gyvento-
jų populiacijos skaičius išaugs iki 8,6
mlrd. Prognozuojama, kad skaičiai
augs ir toliau, 2100 metais net per-
žengs 11 mlrd. ribą. 

Tyrimas parodė, kad kasmet pa-
saulio populiacija didės vidutiniškai 83
mln. Iki 2024 metų Indija pralenks Ki-
niją ir su daugiau kaip 1,5 mlrd. gy-
ventojų taps tankiausiai pasaulyje ap-
gyvendinta šalimi. 

D. Britanija taps tankiausiai apgyvendinta šalimi

Ivana Trump persigalvojo – ambasadore
nebus. Wikimedia Commons nuotr.
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AKIŲ lIgOs

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

DAnTŲ gyDyTOjAI

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

www.draugas.org

Atkelta iš 9 psl.

Vilniaus Gedimino pilies bokšte
pirmą kartą iškėlė  mūsų Trispalvę vė-
liavą. Kauno senosiose kapinėse jau
brėkštant Lietuvos atgimimui Jauna-
lietuviai sukilėlių atminimui pasta-
tydino medinį kryžių, kuris priešiškų
jėgų ne kartą buvo suniokotas ir vėl at-
statytas. 

1991  metais sukilėlių menamoje
kapų vietoje buvo pastatytas pamink-
las „Kryžius-medis” (skulptorius Ro-
bertas Antinis, architektas F. Miliūnas,
fundatorius – Australijoje gyvenęs  bu-
vęs Lietuvos garbės konsulas Viktoras
Šliteris). Minėtos Sukilėlių sąjungos
iniciatyva  Senosiose kapinėse atnau-
jintas sukilėliams skirtas memoria-
las – pastatyta 40 naujų bronzinių kry-
žių, įamžinančių 1941 m. birželio 22–28
d. sukilimo bei jo dalyvių atminimą.
2012 metais į tėvynę grįžo Lietuvos lai-
kinosios Vyriausybės vadovo dr. Juozo
Ambrazevičiaus- Brazaičio palaikai.
Jie iškilmingai palaidoti Kauno Kris-
taus Prisikėlimo bazilikos šventoriuje.

Vilniuje Lukiškių aikštės pakraš-
tyje prie simbolinio 1863 metų sukilė-
lių antkapinio paminklo stovi naikin-
tas, bet nesunaikintas lietuvišku or-
namentu papuoštas Kryžius, skirtas
1941 metų Birželio sukilimui atminti.
Taip pat paminėtinas Obeliuose (Ro-

kiškio raj.) tokią pačią idėjinę paskir-
 tį turintis  sovietinės valdžios sunai-
kintas ir prieš trejus metus   atstatytas
didingas paminklas.  Birželio sukilimą
žymi įvairiose Lietuvos vietose pasta-
tyti didesni ar mažesni paminklai, su-
kurtas filmas.

Niekada neturėtume pamiršti
svarbiausių mūsų tautos istorijos įvy-
kių ir  tų, kurie savo gyvybę paaukojo
gyvajai Lietuvai.  Turėtume lankantis
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje pa-
garbiai stabtelti jos šventoriuje prie
Laikinosios Vyriausybės vadovo, pro-
fesoriaus, Vyčio Kryžiaus ordino ka-
valieriaus, rašytojo, publicisto, litera-
tūros istoriko, aktyvaus kovotojo dėl
Lietuvos laisvės dr. Juozo Ambrazevi-
čiaus-Brazaičio kapo.  Jis čia prieš
penkerius metus perlaidotas iš Putna-
mo vienuolyno kapinių. Turėtume čia
pamąstyti ir apie mūsų tautos istorijos
tėkmę, dar kartą  prisiminti jos Laisvės
kelią,  nušviestą  pasišventusių žmonių
aukų, vilties, tikėjimo bei ryžto  žibu-
rėliais.

Istorijos ratas sukasi. Visi mes
esame tame svaiginančiame rate. Ta-
čiau privalome jame išlaikyti savo
orumą, tautinę savimonę, atmintį, ti-
kėjimą, meilę ir viltį, kad Lietuvai,
anot poeto  Bernardo Brazdžionio, su-
piltume tvirtą pylimą iš savo protų, iš
gyvų širdžių.  

Birželio sukilimo vilties žiburėliai

Lietuvių Fondo (LF) direktorių tary-
bos patvirtintos Pelno skirstymo ko-
mitetas (PSK) nariai 2 mėnesius atsa-
kingai gilinosi į Lietuvių Fondui atsi-
ųstus prašymus paramai gauti, o 2017
m. gegužės 20–21 dienomis rinkosi į
Pelno skirstymo posėdį Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte.  

LF veikia ir lėšas skirsto laiky-
damasis JAV Section 501(c) (3) of
the Internal Revenue Code pa-

ragrafo. Skirstant išmokas vadovau-
jamasi paramos ir stipendijų pirme-
nybės gairėmis, kurios yra patvirtin-
tos LF direktorių tarybos. LF direkto-
rių taryba 2017 metams patvirtino 900
000 dol. išmokų sumą paramai ir sti-
pendijoms. 

Pelno skirstymo komitetą 2017 m.
sudarė 3 LF nariai: Juozas Kapačins-
kas (PSK pirmininkas), Vytautas Na-
rutis, Dalius F. Vasys ir 3 JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) nariai: Laura
Garnytė, Janina Udrienė, Virgus Vo-
lertas. Taip pat abi puses atstovavo ant-
rininkai: Arvydas Tamulis (LF) ir Ina
Stankevičienė (JAV LB). 

Paraiškos LF paramai gauti buvo
priimamos nuo 2017 m. sausio 15 d. iki
balandžio 1 d. Buvo gauta 148 prašymai
(prašymų suma buvo 2 186 886 dol.) Ap-
svarsčiusi gautus prašymus, PSK nu-
sprendė paramą skirti 76 projektams
ir savo sprendimą perdavė LF direk-
torių tarybai galutiniam patvirtini-
mui. Šių projektų paramai patvirtin-
ta 562 680 dol. suma.

Didžiausia šios paramos dalis skir-
ta JAV LB (55,9  proc.)  ir įvairių JAV
lietuvių organizacijų projektams. Pa-

ramą taip pat gavo Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės ir kitų kraštų organi-
zacijų projektai, mažiausiai lėšų skir-
ta projektams iš Lietuvos. 

LF yra įkurti specialios paskirties
vardiniai fondai. Didžiausią šių fondų
palūkanų  dalį skirsto PSK komitetas,
tačiau dalis šių fondų lėšų išmokamos
pagal specifinius steigėjų pageidavi-
mus ir nurodymus tiesiogiai mokslo
įstaigoms Lietuvoje (kandidatus šioms
stipendijoms gauti atrenka pačios
mokslo įstaigos) ir Lietuvos bei JAV or-
ganizacijoms. 2017 metais stipendi-
joms iš šių fondų bus išmokėta 29
844 dol., projektų paramai – 13 128
dol.

Iš 2017 metams projektų paramai
numatytų lėšų nepaskirstyta liko 94
492 dol. suma. Šių lėšų skirstymas
vyks rudenį. Paraiškos projektų pa-
ramai bus priimamos 2017 m. liepos 1
– rugsėjo 1 dienomis.

Stipendijoms, kurios bus išdalin-
tos 2017 m. rudenį, PSK Stipendijų
pakomitečio posėdžio metu, numatyta
skirti 199 856 dol. Paraiškos stipen-
dijoms bus priimamos 2017 m. rugp-
jūčio 1 – spalio 1 dienomis. 

LF širdingai dėkoja visiems mūsų
nariams ir rėmėjams už dosnią para-
mą, kurios dėka galime remti išeivijos
lietuvių veiklą ir kai kuriuos projek-
tus Lietuvoje. 

Daugiau apie 2017 m. paramą pro-
jektams ir finansuotų projektų sąrašą
rasite Fondo tinklalapyje www.lietu-
viufondas _ Parama projektams/ Atas-
kaitos.

Juozas Kapačinskas,
PSK pirmininkas

LF parama projektams – 
per pusę milijono dolerių

2017 m. Pelno skirstymo komitetas (iš k.): Juozas Kapačinskas (pirmininkas), Ina Stanke-
vičienė (antrininkė), Virgus Volertas, Janina Udrienė, Laura Garnytė, Vytautas Narutis,  Da-
lius F. Vasys ir Arvydas Tamulis (antrininkas).

2017 m. Pelno skirstymo komiteto posėdžio akimirka (iš k.): Janina Udrienė, Arvydas Ta-
mulis, Ina Stankevičienė, Dalius F. Vasys, Juozas Kapačinskas (pirmininkas), Virgus Volertas,
Laura Garnytė ir Vytautas Narutis. LF archyvo nuotraukos
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL 60632) šį sekmadienį, liepos 2 d.,
10 val. r. švęsime 13-tąjį eilinį sekmadie-
nį. Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Ge-
diminas Keršys. Taip pat primename, kad
lietuviškos šv. Mišios yra atnašaujamos ir
kiekvieną ketvirtadienį 8:30 val. r. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.

� Birželio 29 d., ketvirtadienį, 6:30 val.
v. LR konsulatas New Yorke (420 5th Ave.,
New York, NY 10018) kviečia į diskusiją
,,Dviguba pilietybė – aktualijos ir per-

spektyvos”. Dalyvaus LR Seimo pirminin-
kas Viktoras Pranckietis ir Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės atstovė Laura Vidžiū-
naitė. Moderatorius – JAV LB New Yorko
apygardos  pirmininkas Algirdas Grybas. Re-
gistracija: ny.renginiai@urm.lt.

� JAV LB Lemonto apylinkės valdyba kvie-
čia dalyvauti Valstybės (Lietuvos kara-
liaus Mindaugo karūnavimo) dienos pa-
minėjime, kuris įvyks liepos 6 d., ketvir-
tadienį, 12 val. p. p. Pasaulio lietuvių cent-
re Lemonte, prie paminklo tremtiniams at-
minti. 

Šeštadienį, birželio 24 dieną, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifi-
kacijos išvakarėse, Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų katedroje
Sankt Peterburge, Lietuvos generalinis konsulatas Sankt Peterburge ir

miesto bendruomenė surengė arkivyskupui Teofiliui Matulioniui pagerbti skir-
tą koncertą.

Lietuvių ir Sankt Peterburgo katalikų bendruomenių nariams, Sankt Pe-
terburge reziduojantiems diplomatams, visuomenės atstovams koncertavo N.
Rimskio-Korsakovo konservatorijos choras (vad. N. Romanovas), A. Paulavičiaus
vardo jaunimo simfoninis orkestras (vad. prof. A. Vasiljevas), Lietuvos, Estijos
ir Latvijos bendruomenių choras „Balticum”. 

Vakare vyko šv. Mišios lietuvių ir rusų kalbomis, kurias atnašavo iš Lietuvos
atvykę kunigas Rimantas Gudelis ir kunigas Vadimas Šajkevičius.

Koncerto metu buvo renkamos lėšos arkivyskupo T. Matulionio statytos baž-
nyčios atstatymui. Sovietmečiu iš bažnyčios buvo padarytas keturių aukštų ben-
drabutis, šiuo metu vyksta atstatymo darbai, o šv. Mišios aukojamos cokoliniame
aukšte įrengtose patalpose.

Arkivyskupo T. Matulionio gyvenimas glaudžiai susijęs su Sankt Peterburgu
– čia jis baigė kunigų seminariją, ilgą laiką gyveno – buvo vikaru, parapijos kle-
bonu, valdžią paėmus komunistams, buvo nuteistas kalėti, vėliau buvo išlais-
vintas, tapo vyskupu. 1929 m. T. Matulionis vėl buvo įkalintas, išsiųstas dirbti
sunkiausių darbų. Į Lietuvą grįžo po to, kai Lietuvos ir Sovietų Sąjungos vy-
riausybės susitarė pasikeisti kaliniais.   URM info

Šiais metais Čikagos lietuviai atskirose draugijose gražiai atšventė tradicinę Joninių šventę.
Kunigas Valdas Aušra mielai sutiko su ,,Draugo” skaitytojais pasidalinti savo šeimos ir drau-
gų rate paminėtos šventės akimirkomis.                V. Aušros ,,Facebook” puslapio nuotraukos

Arkivyskupo T. Matulionio atminimas
pagerbtas ir Sankt Peterburge

Joninės Čikagoje

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimas Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų ka-
tedroje Sankt Peterburge. URM nuotr.

Paroda – Tėvynė/Patria
Susivienijimas lietuvių Amerikoje (SLA), 307 W

30th Street, New York, NY 10001, visus maloniai
kviečia į istorinę/archyvinę parodą ,,Tėvynė/Patria”,
skirtą paminėti Amerikos lietuvių 130 metų istori-
ją JAV po SLA vėliava. Parodos atidarymas įvyks lie-
pos 15 d., šeštadienį, nuo 4 val. p. p. iki 8 val. v. Pa-
roda veiks iki rugsėjo 30 d.

Parodoje pristatoma SLA archyve saugoma uni-
kali medžiaga, atspindinti organizacijos veiklos evo-
liuciją nuo jos įkūrimo 1886 metais. SLA pradžia sie-
jama su dr. Jonu Šliūpu ir jo redaguotu laikraščiu
,,Lietuviškas balsas”, nes pastarojo bendraminčių
rate gimė naujos organizacijos idėja.

Parodoje bus pristatyti įvairūs istoriniai arte-
faktai, liudijantys praeities realijas: ,,Tėvynė” laik-
raščio originalai, SLA draudimo formos, organizacijos narių sąrašai, SLA originalūs
organizacijos antspaudai, buhalterinės knygos, nuotraukos, vienetiniai klišių at-
spaudai iš išlikusių daugiau nei 2000 originalių laikraščio ,,Tėvynė” plokščių, SLA
spaustuvėje spausdinti leidiniai (kai kurie datuojami 1904 metais) bei jos knygy-
ne išsaugotos knygos iš įvairių lietuviškų leidyklų JAV bei Lietuvoje. Taip pat pa-
rodoje bus rodomas Jono Meko filmas ,,Ar buvo karas?” – apie lietuvių išeivijos gy-
venimą 1950–1953 metais Amerikoje.

Daugiau informacijos: sla307.com
Lauksime Jūsų parodoje!

Kviečia Meno 8 dienos
Rugpjūčio 20– 27 d.

Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmo-
nes, nuo 21 m. iki pensijinio amžiaus, pra-
leisti 8 dienas miškų apsuptoje Neringos sto-
vykloje, esančioje Vermonto valstijoje. 

Praktinius užsiėmimus ves profesio-
nalai lietuviai dailininkai, menininkai, rašy-
tojai.  Programa vedama lietuvių kalba ir skir-
ta meno mėgėjams bei sveikatingą gyve-
nimą puoselėjantiems žmonėms. 

Daugiau informacijos ir registracijos anketas rasite neringa.org svetainėje.


