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Nieko negali išmokyti žmogaus; tegali padėti jam atrasti tai savyje – Galileo Galilei 
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Vaizduotėje kitokia 
Lietuva – 6 psl. 

Popiežiaus dovana lietuviui 
arkivyskupui – 8 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

JAV dujos jau Lietuvoje

Suskystintos gamtinės dujos perkraunamos į Lietuvos laivą-saugyklą ,,The Independence” (d.) Shutterstock nuotr.

Pirmadienio rytą į Klaipėdos uostą atplaukęs dujove-
žis „Clean Ocean” atplukdė pirmąjį Baltijos šalyse bei
vieną pirmųjų Rytų ir Vidurio Europoje suskystintųjų

gamtinių dujų (SGD) krovinį iš JAV, kurį iš šios šalies kom-
panijos „Cheniere Marketing International”, pagal birželio
mėnesį pasirašytą sutartį, įsigijo gamtinių dujų prekybos
bendrovė „Lietuvos dujų tiekimas”.

Perkrovus suskystintąsias gamtines dujas į „Klaipė-
dos naftos” eksploatuojamą SGD laivą-saugyklą „Inde-
pendence”, jos jau savaitės viduryje bus pradėtos tiekti į
Lietuvos gamtinių dujų sistemą. Dalį dujų „Lietuvos

dujų tiekimas” saugos Inčukalno gamtinių dujų saugyk-
loje ir tieks klientams Latvijoje.

„Tokie įvykiai verti atskiro įrašo energetikos istori-
jos puslapiuose. Būdamos svarbiausia Lietuvos strategi-
ne partnere JAV šiandien tampa ir patikimomis SGD tie-
kėjomis visam regionui. Taip stiprinama ne tik partne-
rystė, energetinė nepriklausomybė, bet ir intensyvinama
konkurencija tarp dujų tiekėjų, kuri garantuos dar ge-
resnes dujų kainas Lietuvos ir viso regiono vartotojams”,
– sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. 

– 11 psl.

ALGIS VAŠKEVIČIUS 

Rugpjūčio 17-ąją sukako lygiai 100 metų nuo dak-
taro, visuomenės veikėjo, Ateitininkų federacijos
pirmininko, vieno iš Ateitininkų namų steigė-
jų, ilgamečio laikraščio „Draugas” leidėjų ta-

rybos pirmininko ir Draugo fondo pirmininko Petro Ki-
sieliaus (1917–2008) gimimo. Ši sukaktis gražiu rengi-
niu tądien paminėta Nacionalinėje M. Mažvydo bib-
liotekoje įsikūrusiame Adolfo Damušio demokratijos
studijų centre.

„Tai kuklus paminėjimas, bet labai nuoširdus. Ta
proga žiūrėsime 2013 metais režisieriaus Algio Kuz-
micko sukurtą filmą apie P. Kisielių ‘Sielų daktaras’,
kuris buvo nedaug kur rodytas – surengti seansai Vil-
niuje, Kaune. Mūsų paminėjimui P. Kisieliaus sūnus
Petras Vytenis Kisielius atsiuntė laišką, kuriame pa-
sidalijo prisiminimais ir pastebėjimais”, – sakė pra-
dėdamas minėjimą šio centro vadovas žurnalistas
Vidmantas Valiušaitis, kuris yra ir vienas iš filmo sce-
narijaus autorių. 2013 metų spalį tik ką sukurtą filmą
jis pristatė ir „Draugo” redakcijoje Čikagoje. – 2 psl. 

Paminėtos Petro
Kisieliaus 100-osios
gimimo metinės

Žiūrovai labai gerai įvertino filmą apie „sielų daktarą”. A. Vaškevičiaus nuotr.



Atkelta iš 1 psl.
Savo laiške minėjimo dalyviams P. V. Kisielius

rašo, kad vaikas būdamas tėvą matydavo gana retai,
nes šis daug dirbdavo ir vėlai vakare lankydavo li-
gonius. Sūnus prisiminė ilgus ir įdomius pokalbius
su tėvu svarbiomis temomis, jį stebėjo, stengėsi pa-
žinti jo būdą. P. Kisielius, pasak jo sūnaus chirurgo,
siekė visada visiems daryti tik gera, savo gyvenimą
jis paskyrė lietuvių tautai. „Nepamirškime šio as-
mens, jo negęstančios šypsenos, džiaugsmo, atradus
gyvenimiškąją prasmę”, – parašė jis savo jautriame
laiške. 

Daugiau kaip valandos trukmės filme savo pri-
siminimais apie daktarą dalijasi ir jo sūnus, ir duk-
ra Jolita Kisieliūtė-Narutienė bei žmona Stefanija Ki-
sielienė, ir advokatas Povilas Žumbakis, gydytojas
rentgenologas Kazys Ambrozaitis, žurnalistas ir
visuomenės veikėjas Bronius Nainys, spaudos ben-
radarbė Aldona Šmulkštienė ir  žurnalistas Edvar-
das Šulaitis, taip pat buvę jo bendradarbiai, kitos as-
menybės. 

Visi jie teigia tą patį – kad P. Kisieliaus būta ypa-
tingo daktaro, kuris gydęs ne tik vaistais, bet ir žo-
džiu, kuris negailėjęs laiko lankyti beviltiškai ser-
gančių ligonių namuose, guodęs juos ir palaikęs, o
iš už gydymą susimokėti negalinčių pacientų ne tik
pinigų neimdavo, bet dar jų ir duodavo vaistams nu-
sipirkti – gal todėl filmo pradžioje nuskamba buvu-
sių jo kolegų Loretto ligoninėje žodžiai, kad gydytoją
jie vadino „šventuoju daktaru”.

Marijampolės krašte gimęs P. Kisielius  baigė
Marijampolės marijonų gimnaziją, o jo klasės drau-
gas buvo ir ilgametis „Draugo” laikraščio modera-
torius kunigas Viktoras Rimšelis. 1939 metais jis bai-
gė Kauno karo mokyklą, 1943 m. – Vytauto Didžiojo
universiteto Medicinos fakultetą. 1944-aisiais P. Ki-
sielius  pasitraukė į Vokietiją, kur iki 1952 m. dirbo
Tiubingeno universitete. Į Jungtines Amerikos Vals-
tijas jis atvyko 1952 metais.

Sunku net išvardinti visas organizacijas, kuriose
jis dalyvavo, kurias pats ir įkūrė. Filme jo dukra Jo-
lita parodo tėvo gyvenamojo namo rūsį, kuriame,
kaip ji sako, ir gimė Lietuvių Fondas, kai jos tėvas
su dar keliais kolegomis susidėjo po tūkstantį dole-
rių. Sūnus Petras Vytenis filme pasakoja, kad tėvas
labai mėgęs dainuoti, mokėjęs daugybę liaudies

dainų, o operų arijas traukė ir duše. Pasak sūnaus,
tėvas buvo aktyvus ateitininkas, aktyviai veikė Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenėje, Lietuvių operoje –
iš viso buvo gal net 28 organizacijų steigėjas ir na-
rys, o jo pacientų skaičius siekia dešimtis tūkstan-
čių. 

Po filmo prisiminimais apie daktarą Petrą Ki-
sielių pasidalijo visuomenės ir politikos veikėja iš
Los Angeles Angelė Nelsienė, jau ne pirmą vasarą
praleidžianti Lietuvoje, bei daug metų Amerikoje gy-
venusi poeto Kazio Bradūno dukra Elena Bradūnaitė-
Aglinskienė.

„Žiūrėdama šį filmą vėl iš naujo išgyvenau šio
tikrai švento žmogaus gyvenimą, nes tai tikrai būta
ypatingos asmenybės. Mums dabar gal net sunku įsi-
vaizduoti, kiek gali padaryti vienas žmogus, kuris
tiek metų ir gydė, ir atliko daugybę kitų svarbių dar-
bų”, – sakė A. Nelsienė, prisiminusi, kad su P. Ki-
sieliumi ji pirmą kartą susipažino plaukdama laivu
iš Vokietijos į Ameriką.

„Tada dar visiškai neįsivaizdavome, kas mūsų
laukė ir tas plaukimas per vandenyną atrodė kaip
įdomi kelionė. Su daktaru vėl susitikome Čikagos lie-
tuvių operoje, kurios aktyvus rėmėjas jis buvo, o aš
dainavau ir šokau. Gal ne visi žino ir tokį faktą, kad
daktaras labai rėmė pogrindį, o apie tai man pasa-
kojo mano tėvelio draugas prelatas Mykolas Kru-
pavičius, kuris kaip ir P. Kisielius, gyveno Cicero.
Daktaras išties gyveno dėl kitų, o jo nuveikti darbai
negali nestebinti”, – pasakojo A. Nelsienė.

E. Bradūnaitė-Aglinskienė, gerai pažinojusi
daktaro sūnų ir dukrą, sakė, kad P. Kisielius tvirtai
laikėsi penkių ateitininkijos principų, jam labai sva-
ru buvo katalikybė, tautiškumas, pilietiškumas, vi-
suomeninė veikla bei tėvynės meilė. Jos nuomone,
filmą būtina parodyti per nacionalinę televiziją,
apie daktarą turi sužinoti kuo daugiau žmonių, nes
jo darbai negali būti užmiršti. E. Bradūnaitė-Ag-
linskienė džiaugėsi, kad daktaro sūnus pasekė tėvo
pėdomis, yra žinomas gydytojas chirurgas, jis ir ak-
tyvus ateitininkas, taip pat remia Pasaulio lietuvių
centrą Lemonte ir taip pat kaip ir tėvas gražiai dai-
nuoja. Karjeros aukštumų pasiekė ir P. Kisieliaus
dukra Jolita.

„Filmas sukurtas labai laiku ir dar spėta įam-
žinti tokias išeivijos asmenybės kaip Bronius Nainys

ar Kazys Ambrozaitis, kurių šiandien jau nėra su mu-
mis. Daug kas nueina į praeitį ir reikia skubėti įam-
žinti kol dar laikas. Man labai svarbu, kad į Lietu-
vą sugrįžo ateitininkų idealams ištikimi ambasadorė
Gintė Damušytė, politologas Kęstutis Grinius, ar-
kivyskupas Gintaras Grušas ir jų buvimas čia labai
svarbus”, – sakė ji.

Renginyje dalyvavo ir buvęs Lietuvos generali-
nis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas su šeima. Pa-
prašytas pasidalinti savo mintimis, jis atkreipė dė-
mesį, kiek daug neteko Lietuva dėl emigracijos ir
kiek ji būtų daug turėjusi, jei tokie žmonės, tokios
asmenybės kaip Petras Kisielius ir daugelis kitų būtų
likę gimtojoje šalyje, čia dirbę ir darę kilnius darbus.        

„Dirbdamas Čikagoje turėjau galimybę pažinti
šią ir daug kitų nuostabių lietuvių šeimų ir ne kar-
tą pagalvojau, kokia Lietuva būtų šiandien, jei
mūsų tautos elitas nebūtų išžudytas ir išblaškytas so-
vietinio ir nacistinio maro. Tokie žmonės kaip Pet-
ras Kisielius yra pats geriausias liudijimas, kad vie-
nas žmogus gali būti labai ir labai daug. Šiandien la-
bai svarbu susivienyti su mūsų išeivija tam, kad kar-
tu kurtume Lietuvą, kuria pagrįstai didžiuosimės,
kurioje bus gera gyventi, į kurią norėsis parvykti”,
– parašė M. Gudynas po šio renginio socialinio
tinklalapio „Facebook” paskyroje.

Savo pastabomis apie Petrą Kisielių ir jo nu-
veiktus darbus taip pat pasidalijo visuomenininkė
Irena Danutė Totoraitis, taip pat Vytauto Didžiojo
universiteto daktarė Ilona Strumickienė, atkreipu-
si dėmesį ir į daktaro vardo „Petras” reikšmę – jis iš-
ties buvęs kaip uola, nuo kurios atsispiriama, į ku-
rią remiamasi, kuri yra stiprus atramos taškas. Pa-
sak jos, filmas sukurtas išties patrauklia forma ir rei-
kia, kad jį pamatytų kuo daugiau žmonių.  

V. Valiušaitis apibendrindamas renginį pasi-
džiaugė, jog į jį susirinko tiek daug žmonių, jog vos
sutilpo salėje – vadinasi, daktaro atminimas išties gy-
vas. A. Damušio demokratijos studijų centras, jau pa-
minėjęs ir Amerikos lietuvių visuomenės veikėjo,
žurnalisto bei publicisto Juozo Kojelio 100-ąsias gi-
mimo metines, o dabar pagerbęs daktarą Petrą Ki-
sielių, ir ateityje žada prisiminti iškilias lietuvių iš-
eivių asmenybes. O centro vadovas V. Valiušaitis vėl
ruošiasi kelionei į Ameriką, kur toliau rinks me-
džiagą apie iškilius JAV lietuvius.
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Paminėtos Petro Kisieliaus 100-osios gimimo metinės

M. Gudynas apgailestavo, kad tokių asmenybių neteko Lie-
tuva.

P. Kisielių prisimena A. Nelsienė (k.) ir E. Bradūnaitė-Aglinskienė. A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Čingos – dar viena 1939-ųjų suokalbio pasmerkta šeima
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Molotovo-Ribbentropo paktas Rytų Europos tau-
toms nešė okupacijas, represijas, žūtis. Po Ant-
rojo pasaulinio karo į miškus turėjo išeiti

tūkstančiai jaunų Lietuvos vyrų – priešintis okupacijai
ir sovietizacijai. Šiandien, šio pakto metinių proga, yra
galimybė iš užmaršties prikelti dar vienos šeimos –
partizano Juozo Čingos iš Titkonių (dabar Pasvalio r.)
– likimą. Autorė dėkinga iš Vienžindžių kaimo (Pas-
valio r.) kilusiam dr. Broniui Giedraičiui, kuris suve-
dė su šio partizano seseria Vita Čingaite-Trečiokiene,
gyvenančia Kaune. Štai jos pasakojimas.

Čingos iš Titkonių

Tėvai turėjo 16 ha žemės. Tėvas Pirmajame pa-
sauliniame kare buvo papuolęs į vokiečių nelaisvę,
kur išbuvo 4 metus. Mamytė liko su trim vaikais –
Juozas buvo gimęs 1911 m., Aliutė – 1912 m., Kazy-
tė – 1914 m. Mes tada gyvenom vienkiemyje. Kai iš
Joniškėlio šaudė, padegė mūsų sodybą. Stogai – šiau-
diniai, namai – mediniai, – ir viskas sudegė. Tai buvo
1914 m. Mamytė išsikėlė pas savo tėvus į Nairius. Tė-
tis iš nelaisvės grįžo 1919 m. Ėmė paskolą ir persi-
kėlė į vienkiemį. Buvo naujai pastatytas namas.
Gimė dar šeši vaikai. Sesuo Elzbutė – pati jauniau-
sia – mirė maža. Buvo brolis Kazimieras (mirė 18
metų), brolis Antanas, aš ir mano sesutės – Felicija,
Elenutė, kuri mirė irgi jaunutė – 27 metų, ir Agota.
Tėvelis mirė infarktu apie 1936 m. Mama liko su krū-
va vaikų, Juozas liko gaspadorius. Vyresni ėjo tar-
nauti, man jau nebeteko.

Kai buvau maža, Juozas jau buvo kavalierius,
lakstydavo pas panas. Man reikėdavo valyti jo batus.
Vieną kartą, atsimenu, parėjo labai purvinais batais
ir liepė nuvalyti. Pagramdžiau, pagramdžiau, galvoju
– užtepsiu tepalu ir nesimatys. Jis pamatė: „Ach ši-
taip, – valyk iš naujo ir daugiau saldainių negausi”.
Kokia skriauda buvo...

Brolis Juozas buvo baigęs tik pradžios mokslų
kokią klasę. Prieš karą jis įstojo į Šaulių organiza-
ciją. Jį 1944 m. suėmė kaip šaulį. Jis pabėgo ir ėmė
slapstytis. 

Brolio Juozo pabėgimas

Kartą pareinu iš mokyklos, mamytė sako:
„Juozas suimtas”. Tai buvo 1944 m. Atvedė jį į namus
vienas iš tų, atsiprašant, stribų. Jie sėdi už stalo,
mama juos vaišina. Valgo, duoda išgerti. Žiūrim, kad
Juozas negeria – prideda prie burnos ir nematant iš-
pila. O anas gėrė, gėrė, gėrė ir nusigėrė. Mes su se-
seria užlindom už pečiaus ir verkiam. Stribas, atsi-
prašant, sako: „Neverkit, sesutės, aš padėsiu, nieko
jam neatsitiks”. Kol jis su mumis atsisveikino, Juo-
zas – pro duris, krūmeliai netoli, ir dingo, toliau –
miškas. Stribas atsisuka – jo jau nebėra. Šaudė iš pa-
skos, bet kur tau. Pabėgo. Nuo to laiko aš brolio dau-
giau nemačiau. 

Tada stribas atsisuko į mus: „Stokit prie sienos,
dabar aš jus visas sušaudysiu”. Buvo prietema,
mes kaip lėkėm, ir nulėkėm už tvarto, į bulvių va-
gas sukritom. Mama liko viena. Girdim – jis liepia
jai kinkyti arklį ir vežti į Vaškus, kuo greičiau pra-
nešti, kad banditas pabėgo. Mamytė pakinkė arklį ir
važiuoja. Išgirdom šūvį – galvojom – nušovė. Nulė-
kėm pas kaimynus, pernakvojom. Iš ryto į mūsų na-
mus nuėjo kaimynas pasižiūrėti, kas ten darosi. Rado
mamytę. Ji paskui pasakojo: stribas vieną kartą dro-
žia arkliui, kitą kartą – mamytei. O Vaškuose stri-
bų viršininkas mamytei sakė: „Gerai, kad mergai-
tės pabėgo, nes jis tikrai būtų visas tris sušaudęs, ir
jokių liudininkų nebūtų buvę”. 

Brolio Antano žūtis

Antanas nebuvo partizanas, dar buvo per jaunas.
Tuo metu rusai rinko ir varė jaunuolius į Pasvalį,
ėmė į kariuomenę. Antanas buvo išvarytas į pa-
dvadas (kažką vežti). Jis kaip išvažiavo, tai dvi sa-
vaites nebuvo namuose. Per tas dvi savaites įvyko tas
įvykis su Juozu. Kai Antanas sugrįžo, klausia ma-
mytės – ką daryti, ar pasiduoti į kariuomenę? Ma-
mytė sako: „Juozas miške, o tu eisi į rusų kariuo-

menę? Ir eis brolis prieš brolį?” Tada jis pradėjo
slapstytis su kaimynu Alfonsu Maskeliūnu ir mano
švogeriu. Ginklų neturėjo. Būdami pas kaimyną pa-
matė, kad ateina kareiviai. Bėgo pas kitą kaimyną.
Kareiviai pamatė, sėdo ant arklių ir nušovė, nors,
sako, jie buvo rankas pakėlę. Nuvežė į Vaškų ligo-
ninę, brolis dar buvo gyvas, – paskui viršininkai
sakė, kad visą naktį šaukėsi mamą. Nušautas 1944
m. spalio 15 d. Palaidoti neleido. 

Po 45 m., 1989 m., man Vaškų apylinkės pirmi-
ninkas sako – ar nenori brolio Antano palaikų iš-
sikasti? Sakau, gerai, žinau, kur buvo pakasti: už
Vaškų, griovyje, nekrikštų kapinėse. Vaškų klebo-
no patikimas žmogus sekė, kur jie bus užkasti, ir pa-
sakė mamytei. Man tada dar nesakė, nes buvau ne-
pilnametė. Pasakė mano seseriai. Jie ten ir gulėjo
dviese – Alfonsas Maskeliūnas ir mano brolis. 

Gavau leidimą perlaidoti. Apylinkės pirmi-
ninkas leido ieškoti. Nuvažiavo vyras, sūnus ir se-
sers anūkas. Surado. Alfonso brolis buvo įspėjęs, kad
prie vokiečių jis tarnavo kariuomenėje, ir ten jam
buvo išmušę dantį. Buvo įdėtas naujas – geltono me-
talo. Vyras atpažino. Mes puikiausiai atskyrėm, ku-
ris yra brolis, o kur jo draugas. Nulėkiau pas kle-
boną – ką daryti, kaip juos šarvoti – kartu ar at-
skirai? Klebonas pasakė: „Jie išgulėjo tiek metų kar-
tu, reikia dėti į vieną karstą”. Laidotuvėse daly-
vavo ir Alfonso giminės. 

Nukelta į 11 psl.

Nuotrauką brolis Juozas užrašė seseriai atminimui: „Šauliai Antanas Armonavičius (iš k.), Milė Misiūnaitė, Valė Armo-
navičiūtė, Juozas Činga”. Fotografuota Titkoniuose, pas Armonavičius, prieš karą. 

V. Trečiokienės asmeninio archyvo nuotraukos

Kryžius partizanų Juozo Čingos ir Jono Beltės žuvimo vie-
toje Vaškų seniūnijoje, Pasvalio r. 

Anonsas

Prieš 30 metų, 1987 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje
prie Adomo Mickevičiaus paminklo įvyko so-
vietų valdžios nesankcionuotas mitingas, ku-

riame pirmą kartą viešai buvo pasmerkti Baltijos
valstybių sovietinę okupaciją lėmę Vokietijos ir
Sovietų Sąjungos 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir rug-
sėjo 28 d. sutarčių (Molotovo-Ribbentropo pakto)
slaptieji protokolai, pirmą kartą viešai iškelti
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir sovietų
kariuomenės išvedimo iš Lietuvos klausimai.

Mitingo dieną numatyta iš Vilniaus išvežti už-
sienio turistus, neorganizuoti ekskursijų į Vilnių
iš kitų Lietuvos miestų ir rajonų, vilniečiams pla-
nuota surengti visą eilę kultūrinių ir sporto ren-
ginių. Siekiant, kad į mitingą neitų jaunimas, Lie-
tuvos SSR respublikinė televizija 1987 m. rugp-
jūčio 23 d. 12 val. pradėjo transliuoti populiarių,
iki tol „kapitalistinio pasaulio grimasomis” laikytų
Vakarų roko grupių vaizdo įrašus. 

Apie tai plačiau – ketvirtadienio „DRAUGE”.

Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.
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TELKINIAI

KRISTINA BALNIŪTĖ 

Atsitraukti nuo darbų ir įprastinės rutinos galima įvai-
riai, net ir vidury savaitės susiruošus dienos išvykai su
grupe autobusu į kokią vieną kitą netikėtą vietą. Vie-
ną gražų rugpjūčio trečiadienį būrelis Marquette
Parko Lietuvių Bendruomenės narių taip ir padarė. Prie
jų dar prisijungus ir atvykusiųjų iš tolimesnių apylin-
kių, dienos keliautojų prigužėjo pilnas „First Way Tra-
vel” autobusas, kurio vairuotojas Sigitas Kunickas jau
ne pirmą kartą prabangiai vėžina mūsiškius keliautojus
tokia ištaiginga transporto priemone, kurioje, be
kita ko, dar ir nemokamas bevielis internetas bei kiek-
vienam prie sėdynės prieinamos USB jungtys pasi-
krauti telefonų baterijas. 

Prieš leidžiantis į kelią kun. Gediminas Keršys
sukalbėjo laiminimo maldą, kad dieviškoji
ranka lydėtų mūsų žingsnius ir laimingai su-

grįžtume namo. Pajudėjome pirmiausia link Čikagos
šiaurinio Wilmette priemiesčio, kuriame buvo nu-
matyta aplankyti Bahai šventovę. Iš lėto irdamiesi pro
rytines miesto spūstis, turėjome progos pasigrožėti
Michigano ežeru, judriu jo pakrantės gyvenimu, bal-
tomis burlaivių ir jachtų eilėmis Navy Pier uoste, to-
liau – senosiomis Evanstono apylinkėmis, įmant-
riomis gyvenamosiomis rezidencijomis ir vienu už
kitą įdomesniu architektūriniu namų stiliumi. 

Nors Bahai šventyklą vienas kitas keliavusiųjų
jau anksčiau yra aplankęs, didžiajai daugumai tai vis
dėlto buvo pirmas kartas išvysti šį vieną iš taip va-
dinamų septynių Illinois stebuklų. Užvertę galvas žiū-
rėjome į įspūdingą šventovės fasadą, milžinišką ku-
polą ir smulkiai grafiškai išraižytus skliautus, ko-
lonas, arkas... Kvapą gniaužiančių kvarcinio kristalo
ir baltojo cemento raižinių ornamentuotėje buvo ma-
tyti įvairių religijų simboliai, liudijantys Bahai
nuostatą dėl visų žmonių ir tikėjimų vienybės bei ly-
gybės prieš Dievą. Kas norėjo daugiau sužinoti apie
Bahai religiją, galėjo stabtelėti žemutinėje pastato da-
lyje pasižiūrėti filmuotos medžiagos apie šventovę,

Linksma kelionė į Egiptą... Čikagos priemiesčiuose

įvairiomis kalbomis, tarp jų – ir lietuvių.
Toliau kelionės maršrutas vedė vis šiauriau – į

Wadsworth miestelį, kuriame buvom numatę aplan -
kyti piramidę. Niekas tikrai negalėjo kažko konk re-
taus apie tai papasakoti, tik keletą bendrų užuomi-
nų, kad kažkas kažkur iš kažko kažką apie tai buvo
girdėjęs. Svarstėm, kad tai greičiausiai bus koks mu-
ziejus Egipto motyvais (ką dar galėtų reikšti pira-
midė?). 

Pagaliau autobusas įsuko į didžiulį, beveik
aikštę primenantį kiemą, kurio prieigose stūksojo
masyvi penkiasdešimties pėdų faraono Tutancha-
mono statula, tolėliau už jos buvo matyti ir pati va-
dinamoji Aukso piramidė. Kaip vėliau paaiškėjo, tai
penkių aukštų ir septyniolikos tūkstančių kvadra-
tinių pėdų ploto gyvenamasis namas, apsuptas di-
džiulio griovio vandens. Mus tuoj pat pasitiko vy-
riškis, kuris, kaip čia pat ir sužinojome, buvo ne tik

Keliautojai pasiekė kelionės tikslą – tolumoje matyti namas-piramidė.
Sigito Kunicko ir Audros Zakarauskienės nuotr.

jos architektūrinį sumanymą, statybą, Bahai religi-
jos principus bei išpažinimą ne tik Valstijose, bet ir
visame pasaulyje. 

Grįždami į autobusą žmonės šurmuliavo, dalin-
damiesi įspūdžiais vieni su kitais apie šventyklos de-
vynių durų ir sodų simboliką, šventyklos viršutinė-
se nišose užrašytus žodžius ir jų galimas sąsajas su
Šventuoju Raštu. Kitus ypač stebino faktas, kad Ba-
hai religiją išpažįsta daugiau kaip penki milijonai
skirtingų tautybių ir etninių grupių žmonių, kai tuo
tarpu daugelis net nebuvo apie Bahai girdėję. Šven-
tovėje buvo galima rasti informacinių lankstinukų

gidas, bet, tiesą sakant, namo – piramidės šeiminin -
kas Rocko Onan.   

Stebėdamiesi tokiu akiai neįprastu reginiu, bu-
vome palydėti į žemiausiąją piramidės dalį, kurioje
paprastai sutinkami svečiai, turistų grupės ar kiti už-
sakovai, nuomojantys šį plotą vestuvėms, vakarėliams
ar kitokio pobūdžio pasibuvimams. Susėdom pasi-
klausyti piramidės istorijos, smalsiai dairydamiesi
aplinkui į gausiai senovės Egipto tapybos stiliumi iš-
margintas sienas, įvairią egiptietišką atributiką,
meno dirbinius... Buvo akivaizdu, kad šios kultūros
mylėtojai savo pomėgį vertina rimtai ir tam yra sky-

rę daug laiko, pastangų ir, žinoma, finansinių išteklių.
Rocko prisipažino, kad piramidės kaip gyvena-

mojo namo idėja kilo jo tėvui, tuomet studijavusiam
architektūrą ir besidominčiam Egipto kultūra. Išsi-
aiškinęs, kad piramidės turi tam tikrų antgamtinių
galių, jis nusprendė pastatyti būtent tokius namus savo
šeimos gyvenimui. Tuomet dar net nebuvo galvota,
kad piramidė taps atvira lankytojams, tuo buvo už-
siimta daug vėliau, kuomet aplinkinių smalsumas Pi-
ramidės šeimininkus paskatino ne tik atverti savo
namų duris, bet ir rengti pažintines ekskursijas į patį
Egiptą, kuriame Rocko su grupėmis jau yra apsilan-
kęs daugiau nei dešimt kartų. Turbūt nereikia ir sa-
kyti, kad, šio žmogaus supratimu, Egiptas yra fan-
tastiškiausia šalis keliauti, o į klausimus apie turiz-
mo saugumą bei neramumus šalyje Rocko numoja ran-
ka, patikindamas, kad mums, atvykusiems iš pietinės
Čikagos, yra daugiau rizikos būti užpultiems mieste,
nei tai įmanoma Egipte. Piramidės šeimininkas, be
kita ko, pasidalijo ir įdomesniais nutikimais, kurie net
yra papuolę į vietinę spaudą: kad neva piramidėje ap-
silankiusieji išgijo nuo chroniškų negalavimų, sure-
guliavo kraujo spaudimą, net panaikino artrito skaus-
mus ir t. t. Piramidės vanduo esą buvo prilyginamas
jaunystės eliksyrui, kurio ėmė pageidauti daugybė ap-
linkinių rajonų gyventojų, jis net imtas pardavinėti
kaip turintis stebuklingų galių ir pan.

Tokių ir panašių istorijų vieni klausėsi su šyp-
sena, kiti suklusę domėjosi išsamiau, bet abejingų
vargu ar buvo, ypač tuomet, kai pasikėlėme laiptais
aukštyn, į vadinamąją gyvenamąją piramidės dalį.
Ten iš tiesų papuolėme į virtuvę, svetainę, kamba-
rius, kurie lyg ir kalbėjo apie eilinę buitį, bet kartu
ir aiškiai bylojo apie tam tikro muziejaus aplinką, ku-
rioje ryškus egiptietiškas koloritas. Čia sutikome ir
kitus šių neįprastų namų gyventojus, kurie manda-
giai sveikinosi ir rodė kryptį eiti toliau. 

Dar vėliau aplankėm faraono Tut kapavietės imi-
taciją, kurioje bandoma atkartoti realius kriptos pa-
rametrus, centre dunksant pradengtam sarkofagui
su pamėkliškai dėbsančia mumijos replika. Kas
nėra lankęsis pačiame Egipte, šie vaizdai gan tikro-
viškai atkartoja tenykščius turistų gausiai lankomus
istorinio paveldo objektus. Paskiausiai takelis atve-
dė iki suvenyrų ir dovanėlių parduotuvės, kur buvo
galima rasti įvariausių dalykų – nuo papiruso pa-
veikslėlių iki persiškų kilimų ir pan.

Atgal vykome kupini įspūdžių, tam tikros nuo-
stabos ir, žinoma, geros nuotaikos. Pakely sustojom pa-
sivaišinti kava ir varškės bandelėmis bei įvairiais ska-
numynais, pasiimtais į kelionę. Vakariniai greitkelio
kamščiai neprailgo traukiant liaudies dainas bei pa-
sakojant juokelius. Nuoširdžiausiai dar kartą dėko-
jame puikiam vairuotojui Sigitui Kunickui, visad veik-
liai ir viskuo pasirūpinusiai Marquette Parko Švč. M.
Marijos Gimimo  parapijos sekretorei Audrai Zaka-
rauskienei bei kun. G. Keršiui už linksmą bei nuo-
taikingą kelionės vadybą. Iki kitų smagių susitikimų.

Prie Bahai šventovės šiauriniame Čikagos priemiestyje
Evanstone.

Atvykusius pasitinka 50 pėdų aukščio faraono Tutancha-
mono skulptūra.
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DR. INDRĖ ANTANAITIS-
JACOBS

Šią vasarą į Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centrą (LTSC) Čikagoje atvyko du
studentai stažuotojai. Dirbdami Cent-
re jie ne tik padėjo tvarkyti archyvus,
bet ir susipažino su JAV lietuvių veiklos
istorija. Marija Čyvaitė ir Paulius Vitas
– lietuvių kilmės studentai, gyvenantys
Čikagos priemiesčiuose – netrukus grįš
į savo universitetus, kur tęs studijas. Jie
abu yra trečio kurso studentai: Marija
College of Wooster Ohio valstijoje stu-
dijuoja sociologiją, matematiką ir rusų
kalbą. Paulius University of Illinois, Ur-
bana-Champaign studijuoja filosofiją ir
fiziką.

Marija keletą savaičių tvarkė
vieną dalį ALT’o (Amerikos
Lietuvių Tarybos) archyvo,

taip pat padėjo Centro darbuotojams
kituose darbuose.

ALT’as – politinė Amerikos lietu-
vius vienijanti organizacija, aktyviai
prisidėjusi prie Lietuvos kovų už lais-
vę. Marija tvarkė šios organizacijos
nuotraukas ir dokumentus, juos su-
katalogavo, sukūrė skaitmeninę nuo-
traukų ir dokumentų (susirinkimų
protokolų, finansinių dokumentų, su-
sirašinėjimų ir kt.) duomenų bazę.

Marija sakė, kad didžiausią įspū-
dį jai paliko archyve surasti doku-
mentai ir nuotraukos, susijusios su jos
seneliu Vytautu Kamantu. Jis daug
metų buvo Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės (PLB) pirmininku. „Tikrai

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

„Balzeko lietuvių kultūros  muziejuje
esantis  S. Dariaus ir S. Girėno pasiren-
gimo skrydžiui per Atlantą su ‘Lituani-
ca’ archyvas yra neįkainojamas”, – to-
kią išvadą padarė praėjusią savaitę
muziejuje apsilankęs  nacionalinio Air
& Space Smithsonian muziejaus  spe-
cialistas iš Washington, DC, Mark Huber,
vienas iš muziejaus leidžiamo žurnalo
„Air & Space Magazine” autorių, rašantis
aviacijos temomis. Amerikietis šiam
žurnalui rengia straipsnį  apie unikalų
lietuvių lakūnų Stepono Dariaus ir Sta-
sio Girėno skrydį per Atlantą. 

Istoriją apie drąsius lietuvių lakū-
nus, kurie 1933 metais perskrido
Atlantą, M. Huber išgirdo praėju-

sią vasarą. Tuo metu, lankydamasis
vienoje istorinių lėktuvų parodoje,  jis
pastebėjo žmogų, ant kurio marški-
nėlių buvo lėktuvo „Bellanca CH-300
Pacemaker” atvaizdas.  M. Huber sakė,
kad šiuo metu yra likę tik du tokio tipo
lėktuvai, galintys skristi.  Žurnalistas
užkalbino žmogų su lėktuvą rekla-
muojančiais marškinėliais ir išsiaiš-
kino, kad šis  yra lietuvis. Iš savo nau-
jojo pažįstamo  M. Huber pirmą kartą
išgirdo apie S. Darių ir S. Girėną, ku-
rie prieš daugiau nei 80 metų tokiu to-

limiems  skrydžiams nepritaikytu,
bet pačių pertvarkytu „Bellanca CH-
300 Pacemaker”  lėktuvu, pavadintu
„Lituanica”, pasiryžo perskristi At-
lantą.  Amerikiečiui naujasis pažįsta-
mas papasakojo apie lakūnų žūtį ir Či-
kagoje šiems didvyriams  pastatytą pa-
minklą. M. Huber susidomėjo lietuvių
lakūnų skrydžiu, kuris buvo labai
reikšmingas pasaulinės aviacijos vys-
tymosi  istorijoje.  S. Darius ir S. Gi-
rėnas pakilo iš New Yorko ir nenusi-
leisdami perskrido Atlantą, įveikę 6 411
kilometrų. Jie  ore išbuvo 37 valandas
11 minučių. Legendinis skrydis nu-
trūko  tuometinės Vokietijos teritori-
joje – „Lituanica” nukrito Soldino miš-
ke ir sudužo, abu lakūnai žuvo. 

Pagal tuo metu pasiektą skridimo
nuotolį lietuvių rezultatas buvo ant-
rasis pasaulyje. Reikia įvertinti ir tai,
kad S. Dariaus ir S. Girėno valdoma
„Lituanica” buvo perkrauta (joje buvo
įmontuoti papildomi kuro bakai),  ne-
turėjo radionavigacinių prietaisų, skri-
do blogu oru, tačiau drąsių lakūnų at-
liktas skrydis buvo vienas iš tiksliau-
sių tuometinėje aviacijos istorijoje.
Beje, S. Darius ir S. Girėnas buvo pir-
mieji, kurie oru pergabeno paštą iš
Amerikos į Europą. Iki lietuvių skry-
džio laiškai būdavo plukdomi laivais ir
adresatus pasiekdavo po mėnesiais
trukusių kelionių. 

M. Huber kartu su jam talkinusia

Stažuotė archyvuose – puiki proga pažinti istoriją  

Paulius Vitas skenuoja istorines DP stovyklų nuotraukas.
Indrės Antanaitis-Jacobs nuotraukos

Air & Space Smithsonian Magazine atstovas Mark Huber, jo padėjėja Lorraine Petersen,
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus prezidentas Stanley Balzekas Jr. ir direktorė Rita Janz.

V. Petrauskienės nuotr. 

„Air & Space Magazine” žurnalistas – apie „Lituanicos” skrydį

teisininke Lorraine Petersen gerą pus-
dienį buvo įnikę į Balzeko muziejuje
saugomus S. Dariaus ir S. Girėno ar-
chyvinius dokumentus. Šį brolio ar-
chyvą muziejui padovanojo S. Dariaus
sesuo.  M. Huber  po S. Dariaus mirties
likusiuose dokumentuose rado atsa-
kymų į daug jam rūpėjusių klausimų.
„Aš išsiaiškinau daug dalykų: gavau

įdomių žinių apie pilotus, apie lėktuvo
„Bellanca” pertvarkymo eigą. Joks ki-
tas muziejus neturi tiek vertingos
mane dominančios informacijos apie
lietuvių lakūnų skrydį ir pasirengimą
jam”, – sakė M. Huber.  Žurnalistas
sakė, kad jo straipsnis apie S. Darių ir
S. Girėną amerikiečių žurnale turėtų
pasirodyti lapkričio mėnesį.

nuostabu rankose laikyti dokumen-
tus, kurie parodo, kokią įtaką kovoje už
Lietuvos laisvę turėjo tokie žmonės
kaip mano senelis, kurie dirbo ALT’e
ir PLB. Esu sužavėta Lietuvos ir JAV
lietuvių bendruomenių istorija, ypač
jų veikla čia, Čikagoje. Labai vertinu
tai, ką visi Čikagos lietuviai iki šiol yra
padarę siekiant išlaikyti lietuvybę.
Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę
dirbti Lituanistikos tyrimo ir studijų
centre, nes po metų planuoju pradėti
rašyti mokslinį darbą apie Čikagos
lietuvių bendruomenės veiklą po Ant-
rojo pasaulinio karo. Žinau, kad grįšiu
į šį Centrą padėti tvarkyti archyvus ir
giliau pasidomėti mano mylimos Lie-
tuvos istorija bei kultūra.”

Pauliui teko padirbėti prie keleto
projektų. Jis skenavo senas nuotraukas
iš Vokietijos DP stovyklų archyvo; per-
žiūrėjo amerikiečių spaudos leidinius,
ieškodamas ten straipsnių apie Lietu-
vą; transkribavo dr. Augustino Idzelio
knygą „Insurrection: Lithuanian Ac-
tivist Front (LAF) in Kaunas June
1940 – June 1941”.

„Labiausiai įsimintinas darbas
buvo transkribuoti dr. A. Idzelio kny-
gą. Mane labai domina 1940 ir 1941 me-
tai, o dirbant prie šios knygos pasitai-
kė proga daugiau sužinoti apie šį lai-
kotarpį. Taip pat turėjau progą sužinoti
apie žmones nuo istorinio „svetimo” –
pavyzdžiui, nuo SS-Brigadeführer
Franz Walter Stahlecker ir pulkininko
Kazio Škirpos – iki tų žmonių, ku-
riuos pažinojo mano tėtis, pavyzdžiui,
Adolfą Damušį ir Joną Dainauską.
Prisilietimas prie mūsų šeimai žinomų
žmonių padidino istorijos tikrovišku-
mo jausmą.

Dirbdamas ne tik su dokumen-
tais, bet ir su knygomis bei kita ar-
chyvine medžiaga nemažai sužinojau
apie XX amžiaus Lietuvos istoriją. Pa-

dirbėjęs archyve aš labiau vertinu
mūsų lietuvišką, baltišką ir indoeuro-
pietišką paveldą”, – stažuotės įspū-
džiais dalijosi Paulius. 

LTSC nuoširdžiai dėkoja studentų
stažuotės programą parėmusiam Lie-
tuvių Fondui, o už darbą ir pastangas
išsaugoti Lietuvos istoriją esame dė-
kingi entuziastingiems Amerikos lie-
tuvaičiams Marijai ir Pauliui. Tokia
jaunų žmonių pagalba yra labai rei-
kalinga tvarkant mūsų kultūrinio pa-
veldo lobius, sukauptus didžiausiame
išeivijos lituanistiniame centre.

Marija Čyvaitė tyrinėja dokumentus ALT’o
archyve.
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Gerb. Živile, Jūsų neįkainojamas ir in-
telektualų bendruomenei be galo svarbus
žodinis paminklas, knyga „Marija Gimbu-
tienė. Dienoraštis ir prisiminimai” plačia-
jai auditorijai leido iš arčiau pažinti vieną
iškiliausių XX a. Lietuvos mokslininkių. Ban-
dymas nupiešti mamos portretą per jos as-
meninio dienoraščio puslapius, manau, ne-
buvo lengvas? Gal dar kartą vartydama šei-
mos archyvus atradote kažką naujo, ko iki
šiol nebuvote žinojusi? Kokia Marija Gim-
butienė buvo savų žmonių, artimiausių šei-
mos narių rate? 

Skaitant mamos dienoraštį, ra-
šytą nuo 1929  iki 1948 m., man buvo ne-
tikėtų momentų. Dienoraštyje aiškėja
Marijos Gimbutienės gyvenimo ke-
lias, jos, kaip archeologės, mokslinin-
kės, profesorės pasiryžimas. Lemiami
įvykiai, suformavę jos asmenybę. Šei-
mos, ypač  jos tėvelių, daktarų Danie-
liaus ir Veronikos Alseikų, įdiegta
meilė tėvynei ir lietuvių kultūrai. Vė-
liau tėvelio mirties 1936 m. įtaka jau-
najai Marytei, kuri tada pasiryžo sek-
ti Jo žingsniais, darbuotis tėvynės la-
bui ir dedikuoti savo darbus Jo atmi-
nimui – lyg atlikti tai, ko tėvelis ne-
spėjo. Dienoraščio puslapiuose sklei-
džiasi ankstyvas Marijos Gimbutienės
kelio atradimas pirmaisiais studijų
metais Vilniaus universitete, 1939–1941
m., kada, pradėjusi studijuoti lietuvių
tautosaką, etnologiją ir lingvistiką, ji
pasuko archeologijos link ir pasinėrė
į Lietuvos priešistorės tyrinėjimą.
Tuo pačiu ji susižavėjo akademiniu gy-
venimu, idealizavo kai kuriuos savo
profesorius, pavyzdžiui, Antaną Salį,
ir buvo jų šiltai palaikoma.

Jos prisiminimai iš karo metų
(1941–1945 m. Lietuvoje, Austrijoje ir
Vokietijoje) yra gausūs visokių epi-
zodų – ir liūdnų, ir linksmų. Štai toks
vienas. Sykį Reutlingeno lietuvius pa-
siekė žinia, kad gretimame kaime
pora traukinio vagonų su prekėmis,
skirtų vokiečių kariams, turi būti iš-
tuštinti. Žmonės, atbėgę su vežimėliais
bei lagaminais, rankiojo šias prekes.
Tėveliai vos spėjo, bet parsivežė apie
dešimt dėžių šokolado ir glėbį me-
džiagų. Anksčiau Innsbrucke, Austri-
joje, vaišinant garbingus pabėgėlius
svečius kruopomis, taupytomis nuo iš-

vykimo iš Lietuvos, mama matė, kad
vienas profesorius kažkodėl nevalgo.
Ogi košė judėjo-krutėjo kartu su kaž-
kokiais vabzdžiais ar kirminais. To-
kius epizodus, kaip nuotykius iš vė-
lesnių kelionių Europon ir Sovietų
Sąjungon, mama dažnai pasakodavo
Bostone ir Los Angeles artimiesiems.

Savų žmonių, šeimos rate Marija
Gimbutienė buvo paprasta, gyvybiška,
energinga, šilta, tvarkinga, darbšti,
gera šeimininkė, mėgstanti priimti
svečius, bet visada tuo pačiu ir nuolat
skirianti laiko savo moksliniam dar-
bui. Iš tiesų tai galėtų būti tema at-
skiram pokalbiui.

Dalyvaujate tarptautinėse konferenci-
joe, esate paskelbusi ne vieną mokslinį
straipsnį. Internete aptikau kelis įdomius
Jūsų literatūrinius tyrinėjimus, skirtus Hen-
riko Radausko ir Juditos Vaičiūnaitės kū-
rybai. Tarkime, straipsnyje „Juditos Vai-

čiūnaitės Lietuvos folkloro samprata: pa-
sakos ir mitai” veriasi visiškai naujas Jūsų
žiūros taškas, nes iki šiol plačiai literatų au-
ditorijai labiau gal rūpėjo šios poetės kū-
ryboje jausmingai atskleidžiami miesto
vaizdai. Gal yra kažkokie tam tikri aspek-
tai, kurie Jus priartina prie minėtos tyri-
nėjimo temos?

Dažniausiai verždavausi į Baltų
studijų  konferencijas, kurioms pa-
ruošdavau pranešimus pagal konfe-
rencijos temą arba pagal literatūros
skyriaus pageidavimus. Juditos Vai-
čiūnaitės poezija yra labai plačios te-
matikos. Joje išreiškiami Lietuvos is-
torijos momentai, tautosakos aspektai
– dainos, pasakos, mitai ir įspūdžiai iš
kelionių po pasaulį, piešiami Vilniaus
vaizdai. Juditos Vaičiūnaitės poezijo-
je piešiama ir dainuojama, kaip ir
australietės poetės Aldonos Veščiū-
naitės kūryboje.

Man buvo įdomūs Vaičiūnaitės

Vaizduotėje – kitokia Lietuva

„Š
is likimas manyje kelia tokį pašėlusį maištą, kad kol kas dar galiu iki suakmenė-
jimo ir užsimiršimo dirbti iš meilės savo žemei. Vis vien nepalaužiamai tikėsim,
kad grįšim”, – būdama toli nuo tėvynės laiškuose, stiprinančiuose karo pabėgėlių
dvasią, į Braziliją savo jaunystės draugei ir mokytojai Halinai Didžiulytei-Mošinskienei

rašė pasaulinio garso archeologė, pedagogė, kultūros veikėja, archeomitologijos pradi-
ninkė Marija Birutė Alseikaitė-Gimbutienė. Tuose pačiuose laiškuose ji nuolat pamini vie-
ną iš trijų dukrų – Živilę Gimbutaitę: „Mano mergytės auga neblogai. Mažytė Živilė, tai mano
laimė ir gaivalingas džiaugsmas. Jau gražiai kalba, greit sueis du metai”. Kitame laiške
džiaugiasi: „Mano šeimynėlė laikosi puikiai. Mažoji Živilė jau vaikšto, o Danutė pradeda
skaityti. Savo dukrom esu be galo patenkinta ir taip laiminga, kad jas turiu. Tikiu, kad iš-
augs nekvailomis žmogystomis”. 

Pranašiškai išsipildė mamos tikėjimas. Živilė Gimbutaitė daktaro disertaciją apsigy-
nė 1991 m. JAV Indianos universitete. Atkūrus Vytauto Didžiojo universitetą, Ž. Gimbu-
taitė iki 1993 m. pabaigos dėstė Užsienio kalbų katedroje, dalyvavo Anglų filologijos prog-
ramos kūrime. Dr. Živilė Gimbutaitė dalyvavo daugelyje tarptautinių konferencijų, publi-
kavo mokslinius straipsnius, redagavo B. Brazdžionio poezijos vertimus į anglų kalbą. VDU
Anglų filologijos katedroje ji antrojo kurso magistrantams dėstė specialų kursą „Menininkų
vaizdavimas XX amžiaus anglų ir amerikiečių romanuose”. Lietuvių  literatūros katedro-
je  Ž. Gimbutaitė skaitė dalį lietuvių išeivijos literatūros kurso, pristatė lietuvių egzilio poe-
zijos tendencijas bei atskirus poetus. Šį kartą skaitytojų dėmesiui – pokalbis su Califor-
nijos valstijoje, Ohaj mieste, gyvenančia garsios mokslininkės dukra dr. Živile Gimbutai-
te.

RASA KAZLAS

Živilė Gimbutaitė AABS konferencijoje Bloomington, IN, 2008 m.
R. Kvašytės nuotr.

ciklai apie mitologines būtybes Že-
myną, Medeiną ar Bangpūtį, nes poe-
tė šias būtybes atgaivina, kalbindama
jas apostrofomis lyg gamtos dvasias,
tuo pačiu atvaizduodama jas įmant-
riomis eilėraščių struktūromis ir dai-
liais įvaizdžiais. Folkloro ir literatūros
ryšiai buvo viena iš mano pasirinktų
sričių šalia lyrikos ir romantizmo vė-
lyvose studijose Indianos universitete. 

Nežinau, ar sutiksite su tokia mano
minties išlyga, bet, stebėdama šiuolaikinio
pasaulio procesus, drįstu teigti – šių dienų
žmogui vis sunkiau išlikti kultūros dalimi.
Ypač tai pajunta mažų valstybių, tokių kaip
Lietuva, intelektualinė bendruomenė. Klau-
simą pakreipsiu –  filosofo Leonido Dons-
kio citata: „Jeigu kažkada Lietuva savo nuo-
stabia kultūra, teatru, literatūra, akademine
muzika, stipria mokyklos tradicija buvo ne-
didelės šviesios europietiškos šalies pa-
vyzdys, tai stebint šiuolaikinio gyvenimo pro-
cesus, vis dažniau prireikia didelės energijos
ir intelektualaus susitelkimo, bandant pa-
bėgti nuo moderniosios ar postmodernio-
sios barbarybės, kuri technokratizuoja kul-
tūrą”. Kokia būtų Jūsų nuomonė šia tema? 

Man atrodo, jog technologija ir pa-

Marija Gimbutienė  Bostone 1951 m.
J. Gimbuto nuotr.

Marija Gimbutienė AABS konferencijoje Toronte 1984 m.       Asmeninio archyvo nuotr.
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greitintas gyvenimo tempas šiek tiek
užgožia kultūrą bei kūrybingumą, nu-
kreipia dėmesį visokios informacijos
link ir išblaško žmones, tuo pačiu ir
mane. Sutinku su fil. Leonido Donskio
pastaba.

Dirbdama Vytauto Didžiojo uni-
versitete, buvau sužavėta filosofo Leo-
nido Donskio minima „nuostabia Lie-
tuvos kultūra, teatru, literatūra… mu-
zika, stipria mokyklos tradicija…”,
studentų išsilavinimu bei pranašu-
mu ir paties universiteto atgimimu.
Vėliau pastebėjau pokyčius universi-
tetinėse programose ir apskritai at-
mosferoje. Pavyzdžiui, Anglų kalbos ir
literatūros fakultete pirmenybė tei-
kiama lingvistikai, o ne literatūrai,
įvesti „cultural studies” kursai, kaip
ir JAV. Nieko blogo, tačiau galvoju, jog
Lietuvoje yra pakankamai kultūros ir
gabių humanitarų kurti programas sa-
vaip, pagal savas tradicijas, neatsisa-
kant esminių dalykų, nepaisant glo-
balizacijos arba populiarumo.

VDU, Lietuvių  literatūros katedroje,
prieš septynerius metus skaitėte dalį lietuvių
išeivijos literatūros kurso, pristatydama lie-
tuvių egzilio poezijos tendencijas bei atskirus
poetus. Jums pačiai kuris išeivijos kūrėjas
turėjo didžiausios įtakos literatūros verty-
binių pokyčių paieškoje? O galbūt yra
ypač dominuojantis egzilio poetas, kuris be-
sąlygiškai inspiravo Jūsų tautinės tapaty-
bės sampratą?

Sunku man taikliai atsakyti į šį
klausimą. Geriausiai susipažinau su
išeivijos rašytojais, kurie puoselėjo
senąsias vertybes ir pasiekė romanti-
nio bei realistinio stiliaus viršūnes, pa-
vyzdžiui, Vincas Krėvė ir jo „Grai-
niaus liepa”, istorinis romanas „Dan-
gaus ir žemės sūnūs”, Marius Katiliš-
kis  ir jo „Užuovėja” bei kt. Kurį laiką
žavėjausi Henriko Radausko žodžio
meistriškumu.

Tarp antros kartos dipukų rašy-
tojų Antanas Šileika turbūt ieškojo ver-
tybinių pokyčių, vaizduodamas „di-
pukų” gyvenimą su humoru (pagal Re-
natos  Šerelytės  recenziją),  ar  Biru-
tė Putriūtė  ir jos  romanas   „Paklydę
paukščiai” („Lost Birds”). Poetas Algis
Žolynas savo amerikiečio – lietuvio
identitetą įdomiai išreiškia daugelyje
eilėraščių. 

Tautinės tapatybės sampratą la-
biausiai įkvepia Kazio Bradūno poe-
zija, kuri supina praeitį su dabartim,
pagonybę su katalikybe ir pasitinka at-
eitį su viltimi. Panašiai imponuoja
Bernardo Brazdžionio lyrika. Abu
poetai išreiškia savo prisirišimą prie
Lietuvos žemės; tuo pačiu būdami la-
bai jausmingi, dvasingi ir giliai ti-
kintys, jie prisiliečia prie Amžinybės.
Todėl jie taip veikia skaitytojus.

Vytautas Kavolis sakė, kad egzilis
yra tragedija, kita vertus, tai privilegija pa-
žvelgti į save ir savo tėvynę tarsi iš šalies.
Nežinau, ar Jūs tokią privilegiją turite. Sun-
ku užduoti ir klausimą, kai nežinai, kurią
šalį laikote savo Tėvyne. Lietuvą, tėvų tė-
vynę, ar Ameriką, kur gimėte? Bet vis dėl-
to pabandykite atsakyti į šį klausimą.

Turiu tokią privilegiją, nors ne-
aišku, ar tai privilegija, ar skriauda.
Žiūrint į tėvynę tarsi iš šalies, matyti,
jog ji yra kitokia, negu Lietuva buvo
mano vaizduotėje augant Amerikoje.
Kitaip sakant, lietuviškas identitetas,
kurį didžia dalimi įgijau per lituanis-
tinę mokyklą, skautiškas stovyklas,
draugystes, lietuvių kalbą, tėvelius
ir jų prietelius dipukus Amerikoje, ne
visai derinasi su žmonių, išaugusių so-
vietinėje Lietuvoje, lietuvišku identi-
tetu, jų galvosena ir įpročiais. Jau-
čiama ir trauka, ir trintis.

2014 m. siunčiau daiktus į Kauną,
ruošdamasi ten persikelti gyventi į se-

Gimbutų šeima 1956 m. Bostone. Marija ir Jurgis Gimbutai su Živile, Rasa ir Danute.
K. Gruodo nuotr.

nelių Gimbutų namus Fredoje, bet
2015 m. apsisprendžiau kitaip. Vis dėl-
to Ameriką laikau savo tėvyne, nors tu-
riu lietuviškų šaknų, o esu gimusi po-
kario Vokietijoje.

Praėjusio amžiaus lietuvių egzilio kul-
tūros atstovai, ypač rašytojai, nuo pat pir-
mųjų gyvenimo svetur metų nuolat svars-
tė tautinės tapatybės problemą, ryšio su ap-
linkiniu pasauliu pozityvių ir neigiamų są-
lyčio taškų galimybes. Šiandien lokalios ir
globalios erdvės, tautinės tradicijos ir pa-
saulietinės kultūros priešprieša tiek sumi-
šę, kad tiek emgracijoje, tiek Lietuvoje gy-
venantys žmonės pamažu tampa tik eko-
nominės rinkos įkaitais. Kalbėdami apie eg-
zilio siužetus ir kavoliškas trajektorijas, ži-
nome, kad nužemintųjų generacija buvo lie-
tuvių emigrantai, ypač dipukai, politiniai pa-
bėgėliai (buvę Lietuvos elito atstovai – ka-
rininkai, rašytojai, diplomatai, mokslininkai,
žurnalistai). Kad jų vaikai būtų laimingi, jie
tapdavo Čikagos skerdyklų darbininkais, ak-

menskaldžiais, geriausiu atveju – bibliote-
kininkais. Tada tai buvo tragedija, o šian-
dien tai rutina, kasdienybė. Ką apie tai ma-
note?

Toji Antrojo pasaulinio karo bei
sovietinės okupacijos tragedija, kuri
vienus žmones išvarė į Vakarus, kitus
ištrėmė Sibiran, turėjo įtakos pasta-
rųjų dešimtmečių emigracijai, šian-
dienos rutinai. Jei ne sovietmetis ir lė-
tas Lietuvos valstybės atsistatymas
po 1991 m., tiek žmonių turbūt nepa-
liktų savo tėvynės dėl ekonominių
priežasčių arba sovietmečio liekanų vi-
suomenės gyvenime.

Tada ir dabar žmonės stengiasi iš-
likti, kuo geriau gyventi ir kurti atei-
tį šeimoms. Suprantu trečiabangių
norą pagyventi svetur, studijuoti, dirb-
ti ir keliauti, bet kartais stebiuosi jų pa-
sirinkimu čia įsikurti. Atsimenu LB
pobūvį Los Angeles apie 2002 m., ku-
riame vienas iš naujųjų emigrantų, at-
vykęs čia šeimos labui, pamodamas

ranka į Los Angeles platybes, miesto
komerciją, McDonald’s ir pan., tąsyk
prasitarė: „Iškeisti Vilnių ir kultūrinį
gyvenimą Lietuvoje į visą šį šurmulį?”

Dėl migracinių procesų mes puikiai
matome, kad šiandien žmonės jau susisiekia
ir bendrauja per socialinius tinklus, per in-
ternetą, bet gyvena labai nutolusiose erd-
vėse, prarasdami gyvą dialogą. Ar nebau-
gina panašios tendencijos, galinčios pakeisti
mūsų tikrovę taip, kad senoji karta bus pa-
skutinieji mohikanai, kurie dar vis tiki tė-
vyne, knyga?

Taip, kartais jaučiuosi kaip pa-
skutiniųjų mohikanų kartos dalelė, ap-
gailestaujanti dėl prarasto rojaus – gy-
venimo be kompiuterio. Nepaisant
naujų tendencijų ir didelių pokyčių
mūsų gyvenime, knygų leidyba vis
dėlto klesti, kaip matyti knygų mugė-
se arba skelbimuose amerikiečių spau-
doje. Ir tėvynė  gyvuoja, – akivaizdu
skaitant „Draugą” arba lankantis Lie-
tuvoje.

Marijos Birutės Alseikaitės-Gimbu-
tienės darbai, kuriuose aprašyta neištirta
Senosios Europos civilizacija ir joje klestėjusi
taikinga ir nehierarchinė bendruomenė, tu-
rėtų būti labiau populiarinama visuomenėje,
mokyklose ir bibliotekose, nes kaip niekad
XXI a. žmogui reikia žinoti kuo daugiau apie
bendruomenes, kurios gyveno be karų, ne-
lygybių, valdovų ir griežtos hierarchijos. Iš-
kili mokslininkė yra pasakiusi: „Šios nuo-
stabios kultūros jau nebegrąžinsime, tačiau
galime pasisemti protėvių išminties ir pri-
taikyti šiandien”. Ar turime dar šansų
šiems žodžiams išsipildyti?

Žinoma, visi mes galime semtis
protėvių išminties iš Senosios Europos
kultūros, Amerikos indėnų pasaulė-
žiūros ar net čiabuvių tradicijų įvai-
riose pasaulio vietovėse. Šių įvairių
bendruomenių pasaulėžiūros yra grįs-
tos harmonija bei pripažinimo sąsa-
jomis tarp visų ir visko. Panašiai da-
barties ekologai bei gamtos saugotojai
dažnai mini „connectedness” sąsają
tarp visokių gyvūnų ir augalų.

Kita vertus, Senosios Europos,
t.y. pietryčių Europos Neolito am-
žiaus, 7000–3500 p.m.e. kultūra buvo
unikali ir nepakartojama. Tik pažiū-
rėjus į kaimelių išdėliojimą aplink
šventoves, nuostabią keramiką ir kitus
meno objektus, ženklų – simbolių sis-
temą. Ypač įdomi pastaroji, turinti
daugiau kaip šimtą komponentų su
tam tikrais fonetiniais elementais,
apie 2005 m. pagal lingvistų paramet-
rus pripažinta „Dunojaus šriftu”, arba
„Senosios Europos šriftu” („Danube
Script”, „Old European Script”). Ženk-
lai bei simboliai buvo randami sugru-
puoti, įšifruoti arba įdrožti įvairiuose
objektuose, dažnai susijusiuose su re-
liginėmis apeigomis arba tradiciniais
rankdarbiais, ypač audimu. (Kaip sa-
kyti ant „spindle-whorls”?) Spėliojama,
ar tai invokacijos, maldos, kerai, epig-
ramos? Folkloras ar poezija?

Deja, šis Dunojaus šriftas, gyvavęs
5500–2600 p.m.e. (anksčiau negu egip-
tiečių, šumerų, indų ir kiniečių šrif-
tai), turėjęs įtakos Kretos, Graikijos ir
Kipro šriftams (Linear A, Linear B ir
Cypro-Minoan), lig šiol nebuvo iššif-
ruotas ir išaiškintas. Neužtiktas joks
akmuo, kaip „Rosetta Stone” su para-
leliais tekstais trijose kalbose, kuris
Champollionui 1822 m. padėjo išaiš-
kinti egiptiečių hieroglifus. Tad Se-
nosios Europos kultūra lieka iš dalies
paslaptinga, nes ji buvo sujaukta ir už-
kariauta ateivių iš Rytų, indoeuro-
piečių. Kaip žinome, indoeuropiečių al-
fabetai dažniausiai nesiekia šimto
raidžių. Pritaikant žinias apie Duno-
jaus šriftą šiai dienai, galėtume steng-
tis nesuprastinti gramatikos lietuvių
ar kitose kalbose.

Laura Inytė, knygos „Marija Gimbutienė. Dienoraštis ir prisiminimai” maketuotoja su Ži-
vile Gimbutaite. Anykščiai, 2015 m. Asmeninio archyvo nuotr.
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1970 m. lapkričio 27 d. tuometinis po-
piežius Paulius VI pirmą kartą keliavo
už Europos ribų. Jisai atvyko į Filipinų
sostinę Manilą aplankyti Filipinuose gy-
venančių katalikų.  

Popiežiaus kelionės pradžia buvo
šiurpi: jam išlipus iš lėktuvo jį
puolė vyras su peiliu rankoje.

Puolikas buvo sulaikytas ir nugink-
luotas. Nors popiežius buvo truputį su-
žeistas, jis tęsė savo kelionę. Kitą die-
ną jis atnašavo iškilmingas šv. Mi-
šias, kurių metu įšventino didelį būrį
naujų kunigų. Kartu su popiežiumi ke-
liavo Amerikos lietuvis, arkivysku-
pas Paulius Marcinkus. Vėliau po-
piežius Paulius VI arkivyskupui Mar-
cinkui padovanojo kieliką, kurį po-
piežius naudojo kunigų įšventinimo
apeigose. Kieliko apačioje yra įrašas,
kuris liudija, kad popiežius Paulius VI
kieliką naudojo įšventinimo apeigose
Maniloje 1970 m. lapkričio mėn. 28 d.
ir kad kielikas yra Pauliaus VI dova-
na Pauliui Marcinkui.   

Kielikas – popiežiaus dovana lietuviui arkivyskupui

Šis ypatingas kielikas neseniai
atkeliavo į Mundelein seminariją prie
Čikagos. Jį seminarijai padovanojo
seselės kazimierietės.  Čikagos kata-
likų laikraščio ,,Chicago Catholic” re-
daktorė Joyce Duriga įdomią šio kie-
liko istoriją aprašė 2017 m. liepos 30 d.
laikraščio laidoje.  Straipsnyje autorė
taip pat trumpai papasakojo arkivys-
kupo Marcinkaus biografiją. 

Paulius Marcinkus gimė 1922 m.

sausio 15 d. Cicero mieste. Jis lankė
Švento Antano pradžios mokyklą. Ten
jį mokė seselės kazimierietės. Vėliau
įstojo į Quigley paruošiamąją semi-
nariją ir tada – į Mundelein seminari-
ją. Kunigu įšventintas 1947 m. Padir-
bėjęs keliose parapijose, jis 1950 m. at-
vyko į Romą ir mokėsi Popiežiškajame
Grigaliaus universitete.  Mokslus bai-
gė 1953 m. ir pradėjo dirbti Vatikane.
Čia jis susipažino su Giovanni Battis-

ta Montini, kuris vėliau tapo popie-
žiumi Pauliumi VI. Kunigas Marcin-
kus buvo gabus kalboms:  mokėjo ne
tik anglų ir lietuvių kalbas, bet galėjo
susikalbėti italų, ispanų ir prancūzų
kalbomis.  Jis popiežiui Pauliui VI
buvo anglų kalbos vertėjas ir užsieni-
nių kelionių tvarkytojas. 1969 m. Pau-
lius Marcinkus įšventintas vyskupu, o
1981 m. – arkivyskupu.  Nuo 1971 iki
1989 m. arkivyskupas Marcinkus va-
dovavo Vatikano bankui. 

Arkivyskupas mirė Amerikoje
2006 m. vasario 20 d.  

Arkivyskupui Marcinkui popie-
žiaus dovanotas kielikas pas seseles ka-
zimierietes atsirado per arkivyskupo
gerą pažįstamą mons. Joną Kuzinską.
Vienu metu arkivyskupas kunigui Ku-
zinskui kieliką dovanojo, o šisai kieli-
ką atidavė seselėms kazimierietėms.
Abu dvasininkai – ir arkiv. Marcinkus,
ir mons. Kuzinskas – buvo seselių ka-
zimieriečių globotiniai.  

2016 m. rudenį seselių kazimie-
riečių vienuolyną Čikagoje lankė vys-
kupas George Rassas. Seselės tuo metu
vienuolyną ruošėsi perleisti ,,Catholic
Charities” labdaros organizacijai.  Se-
selės vyskupui paminėjo, kad jos turi
ypatingą kieliką, kurį norėtų dovano-
ti kokiam nors kunigui. Vyskupas ap-
žiūrėjo gražią dėžę, kurios viršelyje
buvo popiežiškas ženklas, o viduje – ar-
kiv. Marcinkaus kielikas su įrašu, liu-
dijančiu, kad tai popiežiaus Pauliaus
VI dovana arkivyskupui.  Kielikas ga-

mintas iš vokiško sidabro. Vyskupas
Rassas kieliką davė įvertinti specia-
listui.  Gavęs įvertinimą vyskupas se-
selėms pranešė, kad kielikas yra didelė
brangenybė ir jį reikėtų saugoti mu-
ziejuje ar seminarijoje.  

Seselės kazimierietės sutiko kie-
liką dovanoti Mundelein seminarijai.
Jos kieliką oficialiai padovanojo 2017
m. birželio 19 d., kai buvo atnašauja-
mos šv. Mišios seminarijos koplyčioje.
Kieliko įteikimo metu seselė Regina
Dubickas, Šv. Kazimiero seselių kong-
regacijos vyresnioji, pasakė kalbą.
Kalboje ji pareiškė, kad šis kielikas yra
ypatingas. Seselės norėjo, kad jis būtų
ypatingoje vietoje, kur jo istorija būtų
branginama. Seselė padėkojo vyskupui
Rassas ir Mundelein seminarijos rek-
toriui kun. John Kartje, kurių dėka
Mundelein seminarija sutiko šį ypa-
tingą kieliką priimti. Seselė Regina
savo kalboje pabrėžė, kad Eucharisti-
ja yra seselių gyvenimo centras. Ji pa-
linkėjo visiems, kurie turės progos šį
kieliką pamatyti, įvertinti ne tik kie-
liko ypatingą grožį, bet kartu supras-
ti, kaip žmonės stengėsi savo kultūrą
ir savo meniškumą aukoti Dievo gar-
bei.     

Tokiu būdu kielikas, kurį ranko-
se vienu metu laikė ir popiežius Pau-
lius VI, ir arkivyskupas Paulius Mar-
cinkus, dabar saugomas Mundelein se-
minarijoje.   

Parengė Rimas Černius

Pirmoje eilėje iš k.: ses. Lourdine Ramoska, ses. Margaret Petcavage, kun. John Kartje, ses. Regina Dubickas, vysk. George Rassas, ses.
Margaret  Zalot, ses. Theresa Dabulis, ses. Margaret Mary Mazgelis. Antroje eilėje iš k.: ses. Elizabeth Ann Yocius, ses. Mary Louise And-
rulonis ir ses. Immaculata Wendt.  Angelos Pasyk nuotraukos

Arkivyskupas Paul C. MarcinkusPopiežius Paulius VI

Vyskupas George Rassas, ses. Regina Dubickas, kun. John Kart-
je.  

Kun. Brad Zamora ir vyskupas George Rassas apžiūri seselių
kazimieriečių dovanotą arkivyskupo Marcinkaus kieliką.

Arkivyskupo Paul C. Marcinkaus parašas kieliko
apačioje. 
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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

ROMUALDAS
KRIAUČIŪNAS

Rugsėjo 21 dieną yra minima
Tarptautinė Alzheimerio ligos
diena. Ta proga įvairiose šaly-
se organizuojami seminarai,
šaukiamos konferencijos, kur
visuomenė informuojama apie
šią ligą. Alzheimerio liga yra ne
psichinė liga, o neurologinis su-
trikimas su psichologinėmis
pasekmėmis. Tai  degeneraci-
nė smegenų liga, kuri pasi-
reiškia smegenų atrofija ir sme-
genų žievės funkcijų sutrikimu. 

Yra skiriami du Alzhei-
merio ligos tipai. Anks-
tyvasis pasireiškia iki

65 metų. Jis yra retesnis, grei-
čiau vystosi, labiau nukenčia
aukštesniosios smegenų žie-
vės funkcijos – kalba, įgūdžiai. Vėly-
vasis, dažniausiai pasitaikantis tipas,
pasireiškia po 65 metų. 

Yra trys ligos stadijos. Pradinė sta-
dija trunka apie trejus metus. Jos metu
keičiasi ligonio elgesys, silpnėja at-
mintis. Ligoniai užmiršta įvairius
kas dienius dalykus, tačiau patys tai su-
pranta, gal bando slėpti. Dėl to gali vys-
tytis depresija. Vėliau sutrinka orien-
tacija, pasiklystama, prarandama lai-
ko nuovoka, gali atsirasti kliedesių. At-
siranda pasikartojimai – ligoniai lin-
kę kartoti tas pačias istorijas, lėčiau su-
vokia kai kuriuos dalykus, ne taip
greitai priima sprendimus, vengia
naujovių, nesistengia prisitaikyti prie
pokyčių, būna pikti ar liguistai jautrūs
dėl savo nesugebėjimo ką nors atlikti
ar prisiminti. Pacientai dažnai pame-
ta daiktus ir gali manyti, kad juos pa-
ėmė kas kitas. Laikui bėgant jie ima la-
biau rūpintis savimi, mažiau domėtis
aplinka, savo laisvalaikio pomėgiais ar
veikla. Gali atsirasti apatija ir depre-
sija. 

Išsivysčiusios ligos stadija trunka
3–6 metus. Sutrinka kalba, orientaci-
ja, judesiai. Ligonis nebesugeba pasa-
kyti daiktų pavadinimų arba pasako ne
tuos, sumaišo, nebeištaria žodžių. Kai
kuriais atvejais jų kalba tampa mažai
suprantama. Kalbos sutrikimus lydi
rašymo ir skaitymo sutrikimai. Ligo-
niai nepažįsta raidžių, negali jų sudė-
ti į žodžius. Sutrinka orientacija – li-
gonis nepažįsta artimųjų, savo aplin-
kos. Judesiai tampa nekoordinuoti,
kartais pasireiškia epilepsijos prie-
puoliai.

Galutinė stadija – po 6–10 metų nuo
ligos pradžios. Šioje stadijoje ligonis vi-
siškai praranda sugebėjimą galvoti,
kalbėti, suvokti ir judėti. Ligoniai ne-
laiko šlapimo, išmatų, išryškėja kūdi-
kiški refleksai, būdingi naujagimiams
(čiulpimo, čepsėjimo). Ligoniai nebe-
atsikelia iš lovos, dėl to atsiranda pra-
gulų. Dažniausiai tokie ligoniai mirš-
ta nuo gretutinių ligų (plaučių užde-
gimo, kraujo užkrėtimo).

Gydymas – efektyvių gydymo būdų
vis dar ieškoma. Viename straipsnyje,
tilpusiame „Vikipedijos” laisvojoje
enciklopedijoje, buvo išskirtos šios
gydymo kryptys:

1. Kompensacinis (pakaitinis) gy-
dymas, skirtas sumažinti neurotrans-
mitorių deficitą įvairiose neuronų sis-

temose, kurios daugiau ar mažiau nu-
kenčia sergant Alzheimerio liga. 

2. Neuroprotekcinė terapija, pa-
dedanti pakelti neuronų gyvybingumą
ir jų plastiškumą.

3. Vazoaktyvinė terapija – nicer-
golinas. 

4. Priešuždegiminė terapija. Ra-
šoma, kad šis požiūris yra tyrinėjimo
stadijoje.

5. Hormoninis gydymas pradėtas
vystyti kaip pirminės ir antrinės pro-
filaktikos priemonė tuoj po to, kai epi-
demiologinių tyrimų metu buvo atras -
tas ryšys tarp ilgalaikės pakaitinės est-
rogenų terapijos tipo demencijos su-
mažėjimo ir rizikos susirgti Alzhei-
merio liga. 

Pagal mirtingumą JAV-se 2004 m.
Alzheimerio liga buvo septintoje vie-
toje. Tais metais nuo šios ligos komp-
likacijų mirė 65,289 žmonės. Mirštan-
čiųjų skaičius tebeauga. JAV šiai ligai
gydyti išleidžiama daugiau kaip 100
milijardų dolerių kasmet. Pagal išlai-
das šios ligos gydymas užima trečią
vietą po širdies ligų ir vėžio. Visame
pasaulyje demencija yra diagnozuota
24 milijonams žmonių. Numatoma,
kad 2040 m. šis skaičius išaugs iki 81
milijono. Alzheimerio liga yra diag-
nozuota daugiau nei penkiems mili-
jonams amerikiečių. Manoma, kad
XXI a. viduryje šia liga JAV sirgs 14.3
milijonai žmonių. Nuo 2000 m. ser-
gančiųjų skaičius išaugo 350 procentų.
Vien šios ligos tyrinėjimams 2005 m.
JAV valdžia išleido apie 647 milijonus
JAV dolerių. Skaitant apie bet kurias
ligas dažnai būna paminėti ta liga sir-
gę garsūs žmonės. Alzheimerio ligos at-
veju minimas JAV prezidentas Ro-
nald Reagan, Rita Hayworth, Ralph
Waldo Emerson, Barry Goldwater,
Charlton  Heston, Otto Preminger, Su-
gar Ray Robinson, Muhammad Ali ir
kiti.

Ankstyvieji Alzheimerio ligos ženklai.
„Alzheimer Association” (internete
www.alz.org) turi paruošusi trumpą są-
rašą ženklų, padedančių atpažinti pra-
dinę ligos stadiją. Tokių ženklų atveju
patariama kreiptis į savo gydytoją.

Atminties praradimas, sutrukdąs
kasdienį gyvenimą. Galima užmiršti
kieno nors vardą arba ką tik gautą in-
formaciją. Atliktinų darbelių sąrašai
gali būti būdas su tuo dorotis.

Sunkumai planuoti ar spręsti prob-
lemas. Šeimos narys gali turėti sun-
kumų su seniai turimu ir naudojamu
maisto receptu ar tvarkytis su mėne-
sinėmis buitinėmis sąskaitomis.

Sunkumas užbaigti žinomus užsi-
ėmimus ar pareigas. Tai gali būti pa-
simetimas pakeliui į gerai žinomą
bažnyčią, draugo namą ar mėgstamo
krepšinio taisyklių užmiršimas.

Susipainiojimas laike ar aplinkoje.
Galima nebeatsiminti esamo mėne-
sio, metų laiko ar esamos vietos. 

Sunkumai su erdve. Tai gali neigia-
mai atsiliepti į vairavimą, vaikščioji-
mą, nuotolių apskaičiavimą, spalvų
skyrimą ir kontrastus.

Nauji sunkumai kalbant ar rašant. Po-
kalbio su draugais metu asmuo staiga
nebegali tęsti pokalbio. Jam ar jai gali
pritrūkti žodžių, gali imti maišytis

daiktų pavadinimai. 

Daiktų pametimas ir sun-
kumas prisiminti ką tik at-
liktą veiksmą. Asmuo gali
automobilio raktus įdėti į
šaldytuvą ar vaistų dėžutę, į
mikro bangų krosnelę. Ką
pametęs asmuo turi sunku-
mų atsekti ką tik darytus
žingsnius, kurie padėtų pa-
mestą daiktą surasti. Asmuo
gali kitus apkaltinti vogimu.
Gali padažnėti netinkami
sprendimai. Pavyzdžiui, as-
muo nepažįstamiems žmo-
nėms gali pradėti dalinti di-
deles pinigų sumas, apsilei-
džia – nesusitvarko plaukų ir
aprangos. 

Atsiribojimas  nuo įprastų
užsiėmimų. Gali būti atsitoli-
nimas nuo socialinių klubų,
visuomeninių renginių, spor-
to rungtynių, šeimynos su-

ėjimų.

Nuotaikos ir asmenybės pokyčiai. Ar
asmuo staiga susipainioja, pasidaro
įtarus, nuliūdęs ar baimingas? Ar toks
asmuo susierzina, jeigu kiti tai pako-
mentuoja?

Ką tik vykusioje Alzheimerio ligos
tarptautinėje konferencijoje Londone
viename svarbiame pranešime buvo
skelbta, kad bent trečdaliu šios ligos at-
vejų sumažėtų, jeigu būtų atkreiptas
dėmesys į devynis riziką mažinan-
čius faktorius: žemą išsilavinimą,
aukštą kraujo spaudimą, nutukimą,
klausos praradimą, depresiją, cukrinę
ligą, fizinį neaktyvumą, rūkymą ir
so cialinių ryšių vengimą senstant.
Tuos radinius sau prisitaikant, galima
sakyti, kad nereikia rankas sudėjus
kantriai laukti, kol Alzheimeris pasi-
bels į mūsų gyvenimo duris. Matyt, yra
būdų, kaip tokią galimybę sumažinti.

Rugsėjo 21-oji – Tarptautinė Alzheimerio ligos diena

Skaitykite „Draugą”
oro uoste, autobuse,

vasarnamyje,
gamtoje – visur, 

kur tik norite, 
naudodamiesi  iPad!
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Savanoriai plūsta į šauktinių tarnybą
Vilnius (KAM info) – Šiemet, kaip

ir ankstesniais metais, tapti kariais
šauktiniais siekia daug savanorių, jų
gali užtekti visam 2017-ųjų šaukimui į
nuolatinę privalomąją pradinę karo
tarnybą. 

Ministerijos   pateiktais duome-
nimis, kiek daugiau nei 2,4 tūkst. jau-
nuolių yra pateikę prašymus tapti
šauktiniais, nors ir neatsidūrė šauki-
mo sąraše. Maždaug 600 iš jų jau pra-
dėjo tarnybą.

Dar beveik 2,3 tūkst. žmonių, šie-
met patekę į šaukiamųjų sąrašus, pa-
siprašė būti „pakeliami” sąraše ir to-
kiu būdu irgi atlikti tarnybą. Iš jų į ka-
riuomenės dalinius jau atvyko beveik

500 karo prievolininkų.
Šiemet į kariuomenę devynių mė-

nesių tarnybai iš viso bus pašaukti 3,5
tūkst. žmonių.

Krašto apsaugos ministerija tiki-
si, kad nė vieno iš jų nereikės šaukti
privaloma tvarka.

Šaukimas į Lietuvos kariuomenę
grąžintas 2015 metais, reaguojant į
Rusijos veiksmus Ukrainoje ir Baltijos
jūros regione. Nuo tada nė vieno jau-
nuolio nereikėjo šaukti privalomai,
nes į karinius dalinius visi susirinko
savanoriškai.

Vyriausybė šių metų pabaigoje
turėtų pateikti siūlymus dėl visuotinio
šaukimo į Lietuvos kariuomenę.

Vilnius/Gasčiūnai (Preziden-
tūros info) – Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė lan-
kėsi Gasčiūnuose (Joniškio r.), kur
dalyvavo kovai su smurtu skirto
projekto „Įkvėpk” baigiamajame
renginyje, su organizatoriais aptarė
projekto rezultatus, susitiko su nuo
smurto nukentėjusiomis ir jį įvei-
kusiomis moterimis.

Statistika rodo, kad smurtas
artimoje aplinkoje dar labai gajus ir
tai nėra tik socialinėje rizikoje esan-
čių šeimų reikalas – ši problema pa-
liečia visą šalį. Projekto organizatoriai
pastebėjo, kad mažos bendruomenės
nori teigiamų pokyčių, tačiau ne vi-
sada randa drąsos ir ryžto jų imtis, ne
visada žino, kaip tai padaryti.

Pasak Prezidentės, labai svarbu
būti neabejingiems ir pamatyti žmogų,
kuriam reikia pagalbos.  

Teigiamų rezultatų kovojant su
smurtu duoda visuose šalies regio-
nuose ėmę veikti specializuotos pa-
galbos centrai, dirbantys su smurto au-
komis. Problemai spręsti sukurti ir bū-
tiniausi teisiniai instrumentai: Prezi-
dentės iniciatyva veikia Apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje įstatymas,
taip pat priimtos Vaiko teisių pagrin-
dų įstatymo pataisos, draudžiančios

mušti vaikus.
„Įkvėpk” organizatoriai – Vilniaus

miesto krizių centras, Verslo moterų
tinklas bei Lietuvos radijas ir televizija
per vasarą aplankė 10 šalies regionų.
Į socialinės rizikos šeimas orientuotas
projektas drąsino smurtą patyrusius
žmones, išjudino vietos bendruomenes,
įtraukė verslą, nevyriausybines orga-
nizacijas, savanorius ir vietos savi-
valdą spręsti įsisenėjusias priklauso-
mybių ir smurto problemas.

Susitikimuose su atokių šalies
miestelių gyventojais dalyvavo ir ži-
nomi šalies žmonės, savo patirtimi
taip pat dalijosi kelios smurtą šeimo-
je patyrusios, bet sėkmingai nuo jo iš-
sivadavusios moterys.

Padrąsintos smurto aukos

Vilnius (BNS) – Netrukus 91 metų
sulauksiantis Prezidentas Valdas
Adam kus įveikė vėžį, sako medikai.

„Atrodo sveikas, operacija atlikta,
operacija sunki, bet ji atlikta sėkmin-
gai. Nepanašu, kad vėžys būtų atsi-
naujinęs”, – sakė Prezidento gydytoja
Aušra Marcijonienė.

Rugpjūčio 17 dieną V. Adamkus
lankėsi Santaros klinikose. Jis šmaikš-
tavo, kad pasigenda jaunatviškumo ir
baseine negali konkuruoti su olimpi-
ne čempione Rūta Meilutyte.

Prieš dvejus metus Prezidentui
operuotas inkstas ir šlapimtakis, prieš
tai navikas buvo šaldomas.

V. Adamkaus inkste aptikus vėžio
pažeistų ląstelių, jam atlikta naviko už-
šaldymo procedūra, taikytas chemo-
terapijos kursas. Anksčiau medikai
teigė, kad 90 proc. naviko pavyko su-
naikinti. Tačiau vėliau patikrinus ka-
denciją baigusio prezidento sveikatą
nustatyta, kad liga progresuoja, todėl
nuspręsta atlikti chirurginę operaciją.
Ji buvo veiksminga.

V. Adamkus  Lietuvos Prezidento
pareigas ėjo 1998–2003 ir 2004–2009 me-
tais. Pagal neseniai paskelbtus duome -
nis, aktyvioje politikoje nedalyvaujan-
tis kadenciją baigęs Prezidentas yra
penktas įtakingiausių politikų sąraše.

Prezidentas V. Adamkus įveikė vėžį

Vilnius (BNS) – Lietuvos pilietis
Evaldas Rimašauskas, kaltinamas per
suklastotus elektroninius laiškus iš
JAV informacinių technologijų įmonių
„Facebook” ir „Google” apgaule išvi-
liojęs daugiau kaip 100 mln. JAV dole-
rių, perduotas į Lietuvą atvykusiems
amerikiečių pareigūnams. Perdavimo
procedūra įvykdyta po paskelbto Ap-
eliacinio teismo verdikto, kad Lietuvos
pilietis turi būti išduotas JAV.

JAV pareigūnai atvyko į Lietuvą
pasiimti įtariamojo, E. Rimašausko

kelionės lėktuvu išlaidas taip pat dengs
užsienio valstybė.

Anot Lietuvos apeliacinio teismo,
E. Rimašauskas kaltinamas apgaulės
būdu iš „Google” išviliojęs 23,26 mln.
JAV dolerių, iš „Facebook” – 98,88
mln. JAV dolerių.

Kaltinimus dėl sukčiavimo, pini-
gų plovimo ir tapatybės vagystės E. Ri-
mašauskui pateikė JAV New Yorko
Pietinės apygardos Prisiekusiųjų tei-
smas. Už pirmuosius du nusikaltimus
gresia laisvės atėmimas iki 20 metų.

Įtariamą apgaviką išsigabeno į JAV 

Teroristai Ispanijoje turėjo baisų planų
Barcelona (ELTA,BNS) – Du iš-

puolius Ispanijoje praeitą savaitę įvyk-
džiusi dvylikos narių teroristinė grupelė
turėjo 120 dujų balionų. Juos radikalai
planavo pakrauti į tris išsinuomotas
transporto priemones ir susprogdinti.
Dujų balionai buvo rasti name, kuriuo
naudojosi rugpjūčio 16 dieną Alkanaro
mieste susisprogdinę grupelės nariai.

Catalonijos policijos vadas Josep
Lluis Trapero mano, kad grupelę sudarė
12 narių, išpuoliams jie rengėsi ilgiau
kaip pusmetį. Pirmadienį Ispanijos po-
licija patvirtino, kad nušovė pagrindi-
nį išpuolio Barcelonoje įtariamąjį You-
nes Abouyaaqoub. 22 metų marokietis
buvo ieškomas nuo savaitgalio. Mano-
ma, kad tai jis ketvirtadienį baltu fur-
gonu rėžėsi į žmonių minią. Sprukda-
mas marokietis nudūrė dar vieną vyrą
ir pagrobė jo automobilį. Policija Abou -
yaaqoub ieškojo ir Ispanijoje, ir užsie -
nyje. Pranešama, kad pareigūnai jį su-
sekė už 30 km į vakarus nuo Barcelonos,
netoli degalinės.  

Ispanijos vidaus reikalų ministerija
nusprendė nedidinti teroro grėsmės ly-
gio šalyje po išpuolių Catalonijoje. Pa-

sak pareiškimo, „išanalizavus kovos
su terorizmu ekspertų duomenis, buvo
nuspręsta palikti ketvirtą lygį”. 

Pagal VRM klasifikaciją, ketvir-
tas lygis, įvestas Ispanijoje 2015 metų bir-
želį, reiškia „didelę teroro grėsmę”, o
penktas – „labai didelę grėsmę”.

Rugpjūčio 17 d. turistų pamėgtoje
Las Ramblas gatvėje Barcelonoje fur-
gono vairuotojas tyčia rėžėsi į praeivius.
Tiriant teroro aktą sulaikyti keturi
žmo nės. Atsakomybę už išpuolį prisi-
ėmė teroristinė „Islamo valstybės” gru-
puotė.

Vėliau Catalonijos policija Camb-
rilso kurorte nukovė penkis teroris-
tus, mėginusius surengti teroro aktą,
analogišką tam, kuris buvo įvykdytas
Barcelonoje.

JAV Centrinė žvalgybos valdyba jau
prieš du mėnesius perspėjo Catalonijos
tarnybas, kad džihadistų akiratyje yra
Barcelona ir konkrečiai – Las Ramblas.

Per kruviną išpuolį Barcelonoje
rugpjūčio 17 d. naujausiais duome ni mis
aukomis tapo 15 žmonių, daugiau kaip
130 buvo sužeisti. Tarp žuvusiųjų ir
su žeistųjų yra 33 valstybių piliečiai.

Bostonas (ELTA) – Dešimtys tūks-
tančių antirasistinių pažiūrų protes-
tuotojų Bostone metė iššūkį „Žodžio
laisvės” mitingui, kuriame pasisakė
dešiniųjų pažiūrų atstovai.

Viename Bostono parkų mitin-
guoti susirinkusi nedidelė žmonių
grupė ėmė skirstytis anksti, jos daly-
vius iš parko išlydėjo policija.

Antirasistinių eitynių dalyviai
teigė protestuojantys, nes nenori su-
teikti platformos rasizmui ir fanatiz-
mui.

Po praėjusį savaitgalį Virginijos

valstijos Sharlotesvillio mieste vyku-
sių demonstracijų, per kurias buvo
pralieta kraujo, padėtis šalyje tebėra
įtempta.

Protesto prieš rasizmą eitynėse
dalyvavo iki 30 tūkst. žmonių. De-
monstrantai susibūrė Bostono sporto
centre, o iš ten patraukė į parką, kur
vyko dešiniųjų mitingas.

Protestuotojai nešėsi transparan-
tus su užrašais: „Nustokite apsimeti-
nėti, kad jūsų rasizmas – tai patriotiz-
mas”, ir skandavo: „Jokių nacių, jokio
KKK, jokių fašistų JAV!”

Bostone susirinko tūkstančiai žmonių

Haga (Diena.lt) – Tarptautinis
tribunolas Hagoje turėtų paskelbti
retą verdiktą dėl reparacijų au-
koms, kai prieš penkerius metus
buvo sunaikintas UNESCO paveldo
objektas Malyje.

Buvęs islamistų sukilėlių vadas
pernai jau nuteistas kalėti devyne-
rius metus, pripažino kaltę dėl Tim-
buktu šventovių komplekso sunai-
kinimo. Ahmad Fah Mahdi vado-
vavo džihadistams, užėmusiems
Malio šiaurinę dalį, ir įsakė griau-
ti XIV amžiaus pastatus.

Mauzoliejai ir šventyklos iškilo,
kai Timbuktu klestėjo kaip prekybos ir
sufistinio islamo centras.

A. F. Mahdi byla buvo pirmoji,
kai kultūros vertybių griovimą tribu-
nolas vertino kaip karo nusikaltimą. Ir
dėl reparacijų karo nusikaltimų au-
koms kol kas yra nuspręsta tik kartą.

Iš Malio siaubėjo sieks prisiteisti pinigų 

Washingtonas (BNS) – Jungtinė-
se Valstijose prasidėjus aktyviai in-
terneto ir socialinių tinklų įmonių
kampanijai prieš neonacių ir baltųjų
nacionalistų skelbiamą medžiagą, ša-
lyje kilo susirūpinimas dėl pavojuje at-
sidūrusios žodžio laisvės.

Per pastarąją savaitę iš viešosios
internetinės erdvės buvo išstumtos
„Vanguard America”, „Daily Stormer”
ir kitos ultradešiniųjų rasistinės gru-
pės bei jų nariai, pagarsėję itin žiau-
riais ir įžeidžiančiais pranešimais.

Didžiosios interneto kompanijos
ėmėsi veiksmų, kai minėtos grupuotės
išreiškė paramą praėjusį savaitgalį
Virginijos valstijoje įvykusioms ult-
radešiniųjų eitynėms. 

„Daily Stormer” įkūrėjo Andrew
Anglin, kuris atvirai propaguoja nacių

lyderio Adolfo Hitlerio idėjas, teigimu,
jo tinklalapį išjungė interneto kompa-
nija „GoDaddy”. Kiek vėliau taip pat pa-
sielgė ir „Google”. Tinklalapiui vėl per-
sikėlus, interneto kompanija „Cloudf-
lare” žadėjo padarysianti tą patį.

Kiti ultradešiniųjų grupių nariai
reiškė nepasitenkinimą, kad buvo už-
blokuotos jų paskyros socialiniuose
tinkluose „Instagram” ir „Facebook”.
Interneto milžinė „Google” savo ruož-
tu pašalino socialinio tinklo „Gab”
programėlę, kuria naudojasi kraštu-
tinių dešiniųjų judėjimai.

San Francisce įsikūrusios inter-
neto laisvės gynėjų grupės „Electronic
Frontier Foundation” atstovai pa-
smerkė, jų teigimu, „pavojingą” „Go-
Daddy”, „Google” ir „Cloudflare” cen-
zūrą.

Iš interneto išstūmė ultradešiniųjų grupes

Už  Timbuktu sunaikinimą siekiama prisiteisti
didelę sumą pinigų.      1001 inventions nuotr.

Projektas „Įkvėpk” ragina netylėti apie patirtą
smurtą. R. Dačkaus nuotr.  
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GILMA MARIA GUNDA 

ELEKSIS (Buntinaitė)
Mirė 2017 m. rugpjūčio 15 d. savo namuose Wheeling, IL, sulau -

kusi 88 metų amžiaus. 
Velionė gimė 1928 m. gruodžio 29 d. Žardėje, Klaipėdos krašte,

Viliaus Jurgio Buntino ir Trudės Juzaitytės-Bun tinienės šeimo-
je. 

Amžinybėje ją pasitinka tėvai, sesuo Margarita Rūta Bunti naitė
ir brolis Gervydas Ansas Buntinas.

Giliame liūdesyje lieka: vyras Henry Eleksis, dukra Gunda (Clif -
ford) Maser, sūnus Arvidas (Margaret) Eleksis, anūkai Mar  ty nas
(Lucy) Maser, Nicholas Eleksis ir Lauren Eleksis, sesuo Al do na
Buntinaitė, broliai  Ramūnas  (Lilija) Buntinas ir Marty nas   (Rūta)
Buntinas su šeimomis bei daug  giminių  ir artimųjų Lie tu voje,
Vokietijoje, Australijoje, Kanadoje ir Amerikoje.

Atsisveikinimas  vyks 2017 m. rugpjūčio 26 d., šeštadienį, nuo
10 val. ryto Lie tu  vių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijoje, 5129
Wolf  Rd. Wes  tern Springs, IL 60558.

Gedulingos pamaldos 12 val. p. p. Kvie  čiame dalyvauti atsi svei-
 kinime, gėlių prašome nesiųsti. 

Palai doji mo apeigos privačios.                                                                                         
Nuliūdusi šeima

Atkelta iš 3 psl.

Juozo žūtis ir šeimos likimas

Į mišką pasitraukęs Juozas maty-
davosi tik su mamyte, kuri buvo iš kar-
to išvaryta iš namų. O aš ,,plavinėjau”
po pasaulį – kur diena, kur naktis. Aš
tada ėjau į Vaškų mokyklą, buvau 6
klasėje, kai vieną dieną mane pasivi-
jo vežimu važiuojanti moteris. Sako:
„Neik į namus, jūsų namai apsupti.
Sėsk į vežimą, aš tave išvešiu kitais ke-
liais”. Laukais, laukais ji mane išvežė
pas kitus kaimynus. Kitą dieną nuėjau
namo dar gyvulių pašerti. Ten jau ne-
begalėjau būti, namus tuojau okupavo.
Liko daug nekulta, buvo geras derlius. 

Atgimimo laikotarpiu mes su
vyru, kuris mane suprato, apvažinė-
jome apylinkes, klausinėdami apie
Juozą. Jie bunkeryje po klėtim Žaby-
nės – Jono Beltės – vienkiemyje buvo
trise. 

Pritrūko maisto ir tą trečią išlei-
do nupirkti į parduotuvę. Jis nuėjo į
parduotuvę kažkur toliau, ne į Vaškus;
matyt, jo protas buvo aptemęs, nes jis
ten pasakė: „Jeigu norit, aš pasakysiu,
kur banditų bunkeris”. Ir pasakė. Vie-
nas tuojau pranešė saugumui. Kaip pa-
sakojo kaimynai, atvažiavo garnizonas
kareivių, sugulė aplinkui ir Jono Bel-
tės, kuris slėpėsi su Juozu, seseriai lie-
pė atidaryti bunkerį ir pasakyti, kad jie
išlįstų. Jie susisprogdino, gyvi nepa-
sidavė. Juos prižiūrėjusi Beltės sesu-
tė buvo invalidė, su kuprele, bet ją vis
tiek nuteisė 10 m. Sodyba buvo sunai-
kinta. Mes su vyru toje vietoje pasta-
tėm paminklą. 

Žmonės, kurie buvo pakviesti liu-
dininkais, mums pasakojo, kad karei-
viai surinko, kas iš žuvusiųjų liko, su-
dėjo į „zuperines” antklodes ir išva-
žiavo link Šiaulių. Daugiau niekas
nieko nežino ir nieko negalėjau suži-
noti. Juozas turėjo „Ūkininko” slapy-
vardį.

Kai Juozas žuvo, mamytei kaž-
kas tuoj pasakė. Ji niekada apie brolį
nekalbėdavo, tik yra sakiusi: „Kur be-
buvau, Juozas mane visur susirasda-
vo”. Jis labai mylėjo mamytę. Žinau,
kad jis dar yra slapstęsis su pusbroliu
Činga – ar Leonu, ar Povilu iš Nairių
kaimo. Kas atsitiko su tais pusbroliais,
mes nežinom. Čingas tėvus irgi ištrė-
mė nežinia į kokį kraštą, ir kur jie
mirė, niekas nežino. Dar buvo Bene-
diktas Činga, jis buvo tremtyje, grįžęs
gyveno Šiauliuose. 

Mama iki 1948 m. gyveno pas
mano vyresnę seserį Agutę Povilio-

nienę Aukštuoliuose, netoli Titkonių,
bet paskui juos ištrėmė. Sesers vyras
1919 m. buvo Lietuvos savanoris. Že-
mės turėjo apie 40 ha. 4 maži vaikai, vy-
riausiam – 10 m., kitiems 8 ir 5 m. ir se-
nas senas tėvas. Visus išvežė į Buriat
Mongoliją, kur tėvas mirė. Po visų
traumų mamytė susirgo. Ji mirė 1961
m. pas mane.

Kai brolis pabėgo, aš slapsčiausi 7
metus. Gyvenau prof. Petro Vasi-
nausko tėviškėje, dirbau Dotnuvoje,
Baisogaloje, kur mane įdarbino pro-
fesorius. Labai gerai sutarėm su pro-
fesorium, su jo tėvukais. Jis perkėlė
mane į Kauną. Žemės ūkio akademi-
joje išdirbau 49 m. Vyras buvo agro-
nomas, dėstytojas.

P.S. Partizano Juozo Čingos nuo
Vaškų pavardę sužinojau iš Pašvitinio-
Žeimelio apylinkėse (Pakruojo r.) vei-
kusių partizanų vado Andriaus Že-
maičio-Radvilos (mūšyje su stribais
buvo paimtas be sąmonės) tardymo by-
los. Vadas praktiškai nieko nepasakė
apie šį kovos draugą, net slapyvar-
džio, nes tuo metu J. Činga dar buvo
laisvėje. Iš NKVD konfiskuoto Radvi-
los dienoraščio galima suprasti, kad jie
paskutinę žiemą kartu slapstėsi Lat-
vijoje, kad Juozas prisidėdavo prie
Radvilos būrio akcijų. Kad Juozas
Činga ir Jonas Beltė žuvo 1952 m. pa-
vasarį, sužinojau iš Pasvalio Mariaus
Katiliškio viešosios bibliotekos tink-
lalapio, kur buvo paskelbta apie pa-
mink lo šiems partizanams Vaškų ka-
pinėse atidengimą. Tai beveik ir vis-
kas, kas žinoma apie šį laisvės kovo-
toją. Partizaninis judėjimas Vaškų se-
niūnijoje, deja, nėra tyrinėtas.

Čingos – 
dar viena 1939-ųjų suokalbio pasmerkta šeima

Atkelta iš 1 psl.

Pasak finansų ministro Viliaus
Šapokos, gerų rezultatų pasiekti pa-
vyko dėl nuoseklaus darbo ir strate-
ginio požiūrio.

„Šiandien Lietuvą pasiekęs pir-
masis SGD krovinys iš JAV yra ‘Lie-
tuvos energijos’ grupės vykdomos
dujų tiekimo paskirstymo strategijos
rezultatas. ‘Lietuvos energijai’ jau pa-
vyko sumažinti dujų kainą Lietuvos
gyventojams, o šis sandoris neabejo-
tinai prisidės prie dar didesnės vertės
kūrimo šalies ekonomikai, stiprins
JAV ir Lietuvos strateginę partnerys-
tę bei bendradarbiavimą”, – teigė fi-
nansų ministras V. Šapoka. 

Krovinį įsigijusios „Lietuvos ener-
gijos” generalinis direktorius Dalius
Misiūnas sako, jog tai ženklas, kad Lie-
tuva ir „Lietuvos energijos” grupė pa-
saulinėje SGD rinkoje yra vertinama
kaip patikima partnerė ir patraukli
rinka.

„Didelį SGD potencialą turinčios
JAV situaciją stebime jau nuo 2014
metų. Džiaugiamės, kad vienas pir-
mųjų JAV SGD krovinių Rytų ir Cent-
rinėje Europoje atvyko į Lietuvą. Šis
pripažinimas padeda mums diversifi-
kuoti tiekimą ir pasiūlyti geriausias
kainas savo klientams Lietuvoje bei ki-
tose Baltijos šalyse”, – sakė „Lietuvos
energijos” generalinis direktorius dr.
D. Misiūnas.                                    ELTA

JAV dujos pasiekė Lietuvą

Susirinkimas Santa Monicoje gyvenusio dr. Kazio Pautienio namuose aptariant kultūri-
nių renginių programą. Sėdi (iš k.): Stasė Pautienienė, Pranas Visvydas, Dalia Jasaitytė,
Vanda Zelenienė, Monika Lembertienė, prof. Vladas Juodeika, prof. Marija Gimbutienė,
prof. Jonas Kuprionis, architektas Jonas Mulokas. Stovi (iš k.): Vytautas Zelenis, dr. Ka-
zys Pautienis, Vladas Šimoliūnas, Gražina Juodeikienė, Eleonora Budriūnienė, komp. Bro-
nius Budriūnas, Elena Gedgaudienė, architektas Balys Geštautas, Gina Geštautienė, Niu-
ta Kaunienė, Rasa Zelenytė, Gedas Kaunas, Romas Švainauskas ir Saulius Naujokaitis.

P. Visvydo archyvo nuotr.

A. a. Pranas Visvydas
Pranas Visvydas – poetas, rašytojas, kritikas, aktyvus Los Angeles Lietu-
vių Bendruomenės narys mirė rugpjūčio l4 dieną, sulaukęs 95 metų am-
žiaus.  

Los Angeles  Šv. Kazimiero parapijos salėje,1981 m. spalio 25 d., švenčiant parapijos 40
metų sukaktuves. Iš k.: žurnalistas, visuomenės veikėjas Ignas Medziukas su žmona, žur-
nalo ,,Lietuvių dienos” leidėjas, per 40 knygų autorius Antanas Skirius su žmona, teisi-
ninkas, žurnalistas Kazys Januta, visuomenės veikėjas Vladas Bakūnas ir Pranas Visvydas.  

D. Janutos asmeninio archyvo nuotr.
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� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) rugpjūčio 27 d. 10 val. r. švęsi-
me 21-ąjį eilinį metų sekmadienį ir pažy-
mėsime mūsų mielų parapijiečių Augusti-
no ir Vidos Tijūnėlių vedybų 50-mečio ju-
biliejų. Eucharistijos šventimą atnašaus ku-
nigas Gediminas Keršys. Kviečiame visus
dalyvauti. 

� Šiluvos atlaidai Švč. Mergelės Marijos
Gimimo  bažnyčioje prasidės rugsėjo 3
dieną, sekmadienį, baigsis rugsėjo 10
d. Savaitės dienomis šv. Mišios bus auko-
jamos 11 val. r. Rugsėjo 10 d., sekmadienį,
11 val. r. iškilminga eisena nuo klebonijos

patrauks į bažnyčią, kur bus aukojamos šv.
Mišios. Eisenoje kviečiame dalyvauti or-
ganizacijas su vėliavomis. Po Mišių para-
pijos salėje vyks jubiliejinis 90-mečio po-
kylis. Vietas kviečiame užsisakyti iš anks-
to. Prie durų bilietai nebus parduodami. Tei-
raukitės tel. 773-860-7547.

� Palm Beach lietuvių bendruomenė
kviečiama į garsaus Lietuvos solisto Merūno
Vitulskio koncertą, kuris vyks spalio 6 d.,
penktadienį, 7 val. v. Willow Theatre at Su-
gar Sand Park, 300 S. Military Trail, Boca
Raton, FL 33486. Rengia JAV LB Palm Be-
ach apylinkės valdyba. Info tel. 954-993-
4364 (Ingrida).

Pal. J. Matulaičio misija, 
Švč. M. Marijos Gimimo parapija  ir ,,First Way Travel” 

rugsėjo 23–24 dienomis organizuoja
piligriminę kelionę autobusu į Williamstone, KY,

kur pastatytas natūralaus dydžio Nojaus laivas. 

Taip pat apsilankysime Petersburg, KY įkurtame Sutvėrimo muziejuje.

Daugiau informacijos suteiks 
Irena tel. 708-691-9674 ir Audra tel. 773-860-7547

Čikagos lietuvių bėgimo klubas ir Lietuvos Respublikos
generalinis konsulatas Čikagoje kviečia Čikagos ma-
ratoną ketinančius bėgti ir jam oficialiai užsiregist-

ravusius bėgikus burtis į vieningą lietuvių komandą ir re-
gistruotis siunčiant el. laišką adresu ausrabutkeviciu-
te@yahoo.com arba egle.lauzonyte@urm.lt. Žinutėje nu-
rodykite savo vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto
adresą ir reikalingų marškinėlių dydį. Visi, norintys dovanų
gauti komandinius marškinėlius, kviečiami registruotis iki
rugsėjo 16 d. Jau tapo tradicija maratono bėgimu pažymė-

ti Lietuvai svarbias datas, tad šiais metais kviečiame 42 ki-
lometrų bėgimą skirti Lietuvos Respublikos šimtmečiui.

Akcija „Lietuviai Čikagos maratone” organizuojama
jau aštuntą kartą. Projektą remia Užsienio reikalų minis-
terija ir programa „Globali Lietuva”. Džiugu, jog lietuvių
bėgikų komanda sulaukia palaikymo ir iš vietinių verslų
bei organizacijų. Šiais metais lietuvių komandą remia: Či-
kagos apylinkių lietuvių Rotary klubas, „US Tax Services
& US Immigration Services”, „Atlantic Express Corp”, „Five
Winds Embroidery”, „AB Reliable Plumbing, Inc.” bei

„Good Choice Distributors”. Taip pat 
dėkojame Šiaurės Amerikos lietuvių 
fi-zinio auklėjimo sporto sąjungai 
(ŠAL-FASS), kuri įsteigs medalius 
bėgi-kams. 

Kviečiame visus sporto sirgalius
dalyvauti kasmetiniame maratone
spalio 8 d., sekmadienį ir palaikyti sa-
viškius sirgalių zonoje ties 17 mara-
tono mylia, prie Illinojaus universite-
to Čikagoje vakarinėje Halsted gatvės
pusėje, šiek tiek į pietus nuo Polk gat-
vės. Lauksime visų pasipuošusių lie-
tuviškais marškinėliais, kepuraitė-
mis ir nešinų trispalvėmis.

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Lietuviai vėl kviečiami burtis į 
komandą Čikagos maratonui

Lietuvių dalyvavimo 2016 m.  Čikagos maratone akimirkos. LR gen. konsulato čikagoje nuotraukos
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