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Lietuviški pėdsakai 
Vokietijoje  – 7 psl.

Kiekvienas žmogus turi teisę į kvailystę – to negalima neigti, bet šia teise reikia naudotis nuosaikiai – Ludwig Borne

Lietuva – pasaulio antraštėse

2019 m. Venecijos biena-
lėje lietuvių paviljono

opera-performansas ,,Saulė ir jūra
(Marina)” laimėjo geriausio biena-
lės kūrinio taurę – Auksinį liūtą. Ši
šiuolaikinė opera yra kompozito-
rės Linos Lapelytės, rašytojos Vai-
vos Grainytės ir režisierės Rugilės
Barzdžiukaitės kūrybos vaisius.
Naujoviška opera atkreipė tarp-
tautinį meno kritikų dėmesį. Liepos
14 d. ,,New York Times” laikraščio
laidoje išspausdintas kultūrinių
reikalų skyriaus redaktoriaus Jos-
hua Barone straipsnis, kuriame
jis teigiamai atsiliepia apie naują-
ją lietuvišką operą.  

– 5 psl.

,,New York
Times” rašo
apie lietuvių
laimėjimą
Venecijos
bienalėje

Operos „Salomėja” vaizdo plokštelę su 
Asmik Grigorian „The Times” paskelbė geriausia 

Asmik Grigorian operoje „Salomėja“.

Italo režisieriaus Romeo Castelluci magiškas ir kont-
roversiškas Richard Strauss operos „Salomėja” pa-
statymas pasirodė DVD formatu. Ši opera, kurioje pa-

grindinį vaidmenį atliko lietuvių sopranas Asmik Gri-
gorian, praėjusią vasarą tapo Zalcburgo festivalio
Austrijoje sensacija. Šią vaizdo plokštelę britų leidinys
„The Times” ką tik paskelbė geriausiu savaitės vaizdo
įrašu.

„Pagrindinė operos solistė A. Grigorian turi viską,

ko reikia – ir tinkamą išvaizdą, ir skvarbų balsą”, – ra-
šoma „The Times”.

Spektaklyje „Salomėja” griežė Vienos filharmoni-
jos orkestras, kuriam dirigavo Franz Welser-Moest.

Režisierius R. Castellucci ne tik režisavo „Salomėją”,
bet kūrė operai ir scenografiją, kostiumus, šviesas. Šio
režisieriaus darbai ne kartą rodyti Vilniuje, „Sirenų” fes-
tivalyje. 

– 2 psl.

Lietuvių operą žiūrovai stebi iš viršaus. Andrej Vasilenko nuotr.
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Dėl  K. Škirpos alėjos pervadinimo

Mums, žemiau pasirašiusiems Amerikos lietuviams, didelį nerimą
kelia Vilniaus savivaldybės Tarybos atskirų narių pastangos, siekiant
pažeminti  pirmojo Lietuvos savanorio, pulkininko, diplomato K.
Škirpos atminimą,  siūlymai  pakeisti jo vardo alėjos pavadinimą. Šiuo
metu pastebime ir didelį priešiškų jėgų prieš Lietuvą suaktyvėjimą, to-
liau tęsiamą Rusijos  šmeižto kompaniją prieš Lietuvos 1941 m. Birže-
lio sukilimą, jo vadovus ir dalyvius, Lietuvos partizanų kovą su SSSR
bolševikais okupantais bei atskirų iškilių Lietuvos patriotų, paauko-
jusių savo gyvybes už Nepriklausomą Lietuvos valstybę, šmeižimą. Vyk-
domas agresyvus Lietuvos istorijos menkinimas, skleidžiama dezin-
formacija, plinta istorijos iškraipymai ir atviras istorijos klastojimas.
Daugeliu atvejų naudojami dar sovietų laikais NKVD ir KGB sukurti
ir suklastoti dokumentai, paruošti falsifikatai, vertimai, dažnai suda-
ryti SSSR represinių struktūrų atstovų, vėliau aktyviai kuravusių ir
dirbusių Lietuvos archyvuose, mokslo įstaigose, istorijos tyrimų srityje.
Jų darbais, jų atliktais dokumentų vertimais ir šiandien remiamasi ra-
šant Lietuvos ir Holokausto skaudžią istoriją. Buvusiųjų enkavėdistų
palikuonys nerimsta ir dabar, tęsdami savo tėvų pradėtus darbus juo-
dinant Lietuvos patriotus. Gal geriau būtų, jei Lietuvos  vyriausybė, taip
pat ir Vilniaus savivaldybės bei jos Tarybos nariai pasirūpintų ir kreip-
tųsi į Washingtono Holokausto muziejaus vadovybę bei kitas moksli-
nes įstaigas, bibliotekas, archyvus, kad šie pašalintų iš savo istorijos šal-
tinių tarpo Lietuvą ir lietuvius naikinusių, Stalinui tarnavusių NKVD
nusikaltėlių ir dokumentų klastotojų E. Rozausko ir B. Baranausko su-
darytas ir plačiai naudojamas knygas ,,Documents Accuse” ir ,,Masi-
nės žudynės Lietuvoje 1940–1944 m.”. 

Todėl kreipiamės ir raginame Vilniaus miesto merą R. Šimašių  bei
visus Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos narius nepasiduoti priešiškų
jėgų spaudimui, netapti jų įkaitais, nepriiminėti skubotų sprendimų,
menkinančių pirmojo Lietuvos savanorio atminimą, taip pat raginame
atsisakyti  pastangų keisti  K. Škirpos alėjos pavadinimą. 

Nepadėjo… 

Nei oponentų balsai Vilniuje, nei grupės Čikagos lietuvių iniciatyva (žr. laiš-
ką) sustabdyti K. Škirpos alėjos pervadinimą rezultatų nedavė.

Kaip praneša Vilniaus miesto savivaldybė, trečiadienį, liepos 24 d. už alė-
jos pervadinimą balsavo 21, prieš – 16 politikų, vienas susilaikė. Sprendimo ne-
palaikė „valstiečiai”, Artūro Zuoko Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovai
bei mero Remigijaus Šimašiaus koalicijos partneriai konservatoriai.

Prieštaringai vertinamo praėjusio amžiaus lietuvių diplomato ir karininko Ka-
zio Škirpos vardo alėją Gedimino kalno papėdėje pervadinti nuspręsta dėl jo
deklaruotų antisemitinių pažiūrų.

R. Šimašius teigia, kad K. Škirpos antisemitinė pozicija yra „visiškai aiški”.
„Jei norime džiaugtis ir didžiuotis tuo, kad miestas yra atviras ir pagarbus

visiems žmonėms, negalime rodyti išskirtinių pagarbos ženklų tiems, kuris sakė:
pasinaudokime proga ir atsikratykime visais žydais, sukurkime jiems tvankią
atmosferą, kad jie net nepagalvotų, jog Lietuvoje gali teises turėti. Tai yra jo žo-
džiai, kurių jis niekada neišsižadėjo, nors mirė laisvoje Amerikoje”, – žurnalis-
tams dar prieš posėdį kalbėjo sostinės meras.

Alėjos pervadinimo iniciatorius Renaldas Vaisbrodas sakė, kad pervadinus
alėją numatyta pakabinti informacinę lentelę, pažyminčią, kad ,,K. Škirpa, kaip
asmuo, vadovavęs Lietuvių aktyvistų frontui, prisidėjo prie antisemitizmo iški-
limo į politinį lygmenį”.

,,Draugo” inf.

Atviras laiškas
Lietuvos sostinės Vilniaus merui Remigijui Šimašiui, 
Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos nariams, 
Lietuvos ir pasaulio lietuvių žiniasklaidai

Grupės Čikagos lietuvių kreipimasis

Apsisprendė: K. Škirpos alėją pervadinta į Trispalvės

Atkelta iš 1 psl.

Pastarąjį kartą spektaklis „Apie
dievo sūnaus veido koncepciją” sukė-
lė tikinčiųjų protestus. Darbą su R. Cas-
tellucci A. Grigorian įvardijo kaip la-
bai vieningą, komandinį.

„Jis kūrė mano aplinką ir visą
‘Salomėjos’ pasaulį, o aš kūriau psi-
chologinį tipažą”, – pasakojo A. Gri-
gorian.

Balandžio 29-osios vakarą, per iš-
kilmingą tarptautinių Operos apdo-
vanojimų gala ceremoniją Londone,
„Sadler’s Wells” teatre, už Salomėjos
vaidmenį A. Grigorian buvo pripažin-

ta Metų operos soliste.
Liepos 24 dieną A. Grigorian bal-

su buvo galima pasimėgauti per festi-
valio „Midsummer Vilnius” renginį
„Opera po žvaigždėmis”. Jai pritarė
Lietuvos kamerinis orkestras, diri-
guojamas maestro Modesto Pitrėno.

LRT.lt

Redakcijos P.S. Netrukus sulauksime ir  A.
Grigorian debiuto Metropolitan Opera –
2021 m. ji atliks pagrindinį vaidmenį R.
Strausso ,,Salome”, o po to dainuos Jenny
K. Weill operoje ,,The Rise and Fall of the City
of Mahagonny”.

Ant R. Strauss operos DVD viršelio – A. Grigorian – Salomėja. Scanpix nuotr.

Asmik Grigorian 
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DONATAS JANUTA

Neseniai ,,Drauge” (2019 m. birželio 1
d.) išspausdintas pokalbis su 80-metį
švenčiančiu kunigu Antanu Saulaičiu,
kuriame jis žvelgia į savo, dvasininko,
gyvenimą. Be kita ko jis kritikuoja Lie-
tuvos vyskupus už neveiklumą ir ne-
pajėgumą išklausyti ar nors bendrauti
su tais, kurių nuomonės skiriasi nuo jų.
Kun. Antano pasisakymai truputį pri-
mena gražiausios lietuvių giesmės Pul-
kim ant kelių autoriaus, kunigo Antano
Strazdo-Strazdelio (1763–1833)  san-
tykius su anų laikų dvasininkija.

Kunigas Antanas Saulaitis, 1939
metais gimęs Kaune, per Antrąjį
pasaulinį karą tėvų išvežtas iš

Lietuvos, užaugo išeivijoje, sielovado-
je dirbo Brazilijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose
ir Lietuvoje. Visą amžių buvo aktyvus lietuvių vi-
suomenėje, lietuvių spaudoje, dėstė universitetuose,
yra buvęs Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu.

Pristatydamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios ne-
veiklumą, kunigas Saulaitis apibendrina ši-
taip: ,,Lietuvos vyskupai neturi ką pasakyti visuo-
menei. Na, taip, jeigu kokia šventė ar gailestingumo
metai, parašo raštą.” Kalbėdamas apie Lietuvos
vyskupų atsisakymą bendrauti su tais, kurie mąsto
kitaip negu jie, jis sako: ,,Atvykęs į Lietuvą, stebė-
jau šiaušimąsi prieš mane. …1992 m. vyskupas J. Bo-
ruta pasakojo, kad Lietuvos vyskupai apkalbėjo
mane ir siūlė imtis priemonių, kad aš, besilanky-
damas Lietuvoje, gink Dieve, nesusitikčiau su jau-
nimu. …Tuometinis Telšių vyskupas Antanas Vai-
čius, nors į akis buvo labai malonus, tačiau nusisu-
kęs apie mane velnią mįslydavo, niekindavo…”

Bet toks Lietuvoje kartais net aiškiai piktybinis
priėmimas išeivijos lietuvių dažnai vyravo ne vien
dvasininkijoje. Lietuvai išsilaisvinus ne vienas iš-
eivijos lietuvis nuoširdžiai mėgino atiduoti savo jė-
gas ir patirtį Lietuvai ir skaudžiai nusivylė, kai val-
dininkija ir kiti įtakingi Lietuvos žmonės – ar dėl
sovietinės kultūros palikimo, ar iš kokio nors pa-
vydo – pasitiko juos su neapykanta ir nepasiti-
kėjimu.

Susipažinau su vyskupu Antanu Vaičiumi
per savo tėvo žemaičius.  Ne vieną kartą, sve-
čiuojantis Telšių vyskupijoje, teko išmesti su juo
po ,,klebonišką”. Vyskupas Vaičius buvo geras
žmogus, bet visiškai tikiu, kad jis, gyvenęs so-
vietinės įtakos palikime, nepajėgė, kaip kunigas
Saulaitis sako, priimti kitaip mąstančių. 

Šiomis dienomis matome Popiežių ir vys-
kupus įvairiuose pasaulio kraštuose, pripažįs-
tančius Katalikų Bažnyčios praeities klaidas, at-
siprašančius ir mėginančius kur įmanoma jas
atitaisyti. Galbūt laikas atėjo pažvelgti ir į vie-
ną Lietuvos dvasininkų klaidą, per kurią skriau-
da buvo padaryta ne tik keliems Lietuvos kuni-
gams, bet ir Lietuvos žmonėms.

t

1982 metais turėjo būti pašventinti trys
nauji vyskupai. Tai buvo trys kunigai – Telšių
vyskupijos valdytojas Antanas Vaičius, Vil-
niaus vyskupijos valdytojas Algirdas Kazimie-
ras Gutauskas ir Kauno arkivyskupijos vikaras,
Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas
Liudvikas Mažonavičius.  

Popiežius jau buvo sutikęs su visų trijų pa-
skyrimu vyskupais ir į jų pakėlimo iškilmes jau
net buvo išspausdinti gražūs pakvietimai. Tačiau
paskutinę minutę tuometinis Tikinčiųjų Tei-
sėms Ginti Katalikų Komitetas, kuriam pri-
klausė penki kunigai (tarp kurių aktyviai reiš-
kėsi kunigas Alfonsas Svarinskas), pareiškė
protestą Vatikanui dėl visų trijų kandidatūrų, ir
kunigų paskyrimas vyskupais buvo sustabdytas.

Prieš dešimt metų aš panorau sužinoti, ko-

Lietuvos vyskupų klaidos ir du prarasti vyskupai

dėl šių trijų kunigų pakėlimas į vyskupus buvo su-
stabdytas. Ieškodamas žinių, kalbėjausi su nemažai
žmonių, tarp jų ir dvasininkais, kurie kartu dirbo
ar asmeniškai bendravo ir pažinojo tuos tris kuni-
gus. Ne visi dvasininkai atsiliepė, ne visi norėjo su
manim kalbėti šia tema.

Iš tų, su kuriais teko pasikalbėti, kiekvienas
sakė, kad skundas neturėjo jokio konkretaus pa-
grindo. Tačiau pasakyta,  kad šie trys bažnyčios tar-
nai, užimantys aukštas pareigas, ,,negalėjo” į jas pa-
tekti be ,,bendradarbiavimo” su komunistine valdžia.

Bet jeigu vien dėl to, kad tuo metu turėjai baž-
nyčioje atsakingas pareigas, esi pasmerkiamas kaip
neištikimas kolaborantas, ar tai reiškia, kad visi Lie-
tuvos Katalikų Bažnyčios aukšti pareigūnai – vys-
kupai ir klebonai – turėjo tokią pačią nuodėmę? Deja,
to meto Lietuvos Katalikų Bažnyčios valdytojai, jų
gėdai, neprieštaravo tokiam kaltinimui. 

Kunigas Vaičius tada buvo energingas, nepasi-
davė, jam vis tiek  pasisekė išsikovoti vyskupystę –
jis tapo Telšių vyskupu. Kad skundas prieš jį buvo
nepagrįstas įrodo ir tai, kad Vaičiaus pakėlime į vys-
kupus 1982 m. liepos 25-tą dieną Tikinčiųjų Teisėms

Ginti komiteto vardu dalyvavo pats kunigas Alfon-
sas Svarinskas.

Kiti du kunigai neturėjo progos išsiteisinti. Ku-
nigas Gutauskas  dėl savo senatvės neturėjo jėgų įro-
dinėti ir liko be vyskupystės.   Kunigas Mažonavičius
netrukus  sunkiai susirgo ir mirė. Ir Lietuvos žmo-
nės liko be dviejų vyskupų.

Vyskupo Antano Vaičiaus ištikima veikla ir
biografija plačiai aprašyta dar jam gyvam bū-
nant. Bet kas buvo tie kiti du kunigai, Mažonavičius
ir Gutauskas, iš kurių – ir iš Lietuvos – be jokio pa-
grindo buvo atimta vyskupystė? 

Liudvikas Mažonavičius  (1919–1982) gimė Že-
maitijoje, Lenkimų parapijoje. Į kunigus įšventintas
1942 metais. Jo brolis Juozapas buvo bolševikų su-
šaudytas. Mažonavičius vikaravo Veliuonoje, Erž-
vilke, Kauno Prisikėlimo parapijoje. Buvo Dotnuvos
parapijos klebonu. Paskirtas Šiaulių Šv. Petro ir Po-
vilo bažnyčios klebonu, atstatė karo sugriautą baž-
nyčią. Buvo Kauno arkivyskupijos kancleris, Kau-
no vyskupijos generalinis vikaras, vyskupo pagal-
bininkas ir patarėjas. Greta savo dvasininko parei-

gų, asmeniškai šelpė našlaičius, išleido juos į
mokslus. 1980 m. gegužės 17 d. Popiežius sutei-
kė jam ,,Popiežiaus Rūmų Kapeliono” titulą. Su-
sirgęs sunkia liga, mirė 1983 m. spalio 6 dieną,
palaidotas Šiaulių bažnyčios šventoriuje. 

Algirdas Kazimieras Gutauskas  (1921–
2004) įšventintas kunigu 1945 metais, darbavo-
si Trakų, Švenčionių ir Dūkšto parapijose, kle-
bonavo Vilniaus Šv. Petro ir Povilo parapijoje, vė-
liau Vilniaus Šv. Teresės parapijoje, buvo Auš-
ros Vartų koplyčios rektorius.  Nuo 1979 iki
1988 metų – Vilniaus arkivyskupijos valdytojas.
Jo laidotuvių Mišioms vadovavo Vilniaus arki-
vyskupas kardinolas Audrys Bačkis.  

t

Surinkęs žinias apie šių trijų kunigų pa-
skyrimo vyskupais sustabdymą, aš teiravausi
Vilniaus kurijoje, ar nebūtų galima kaip nors ati-
taisyti skriaudą, padarytą šiems kunigams ir
Lietuvos žmonėms, kurie liko be Lietuvai Po-
piežiaus pažadėtų vyskupų. Tada man paaiški-
no, kad tokiam klausimui reikėtų gauti Vilniaus
arkivyskupo, kardinolo Audriaus Bačkio pri-
tarimą, o jis nesutiktų iškelti viešumon tokias
bažnyčios ,,vidaus reikalų” problemas.

Tačiau dabar yra praėję dar dešimt
metų. Matome, kad šiuo laiku Visuotinėje Ka-
talikų Bažnyčioje visame pasaulyje daug atvi-
riau kalbama apie praeities klaidas ir skriau-
das. Tai būtų proga dabartiniam Vilniaus arki-
vyskupui Gintarui Grušui viešai pripažinti
dvasininkų klaidą ir tuo, nors iš  dalies, atitai-
syti šią skriaudą, padarytą ne tik tiems ištiki-
miems Dievo tarnams, bet ir visiems Lietuvos
žmonėms, iš kurių atimti du Lietuvai Popiežiaus
pažadėti vyskupai.  

Vysk. Antanas Vaičius. Prel. A. K. Gutauskas (pirmas iš k.) audiencijoje pas popiežių

Vysk. Eugenijus Bartulis meldžiasi prie kun. L. Mažonavičiaus kapo.
Šiaulių vyskupijos nuotr.

Kun. L. Mažonavičiaus artimieji
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TELKINIAI

Amerikos lietuviai jau daugelį metų saugo legendinių
lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno atminimą, kas-
met minėdami su jų skrydžiu per Atlantą susijusias me-
tines. Prieš 86 metus, liepos 17 dieną, Soldino miške
sudužo lėktuvas „Lituanica”, kuriuo jie iš Amerikos per
Atlantą skrido į Lietuvą. 

Lakūnų skrydžio ir žūties metines Čikagos lietuviai
paminėjo liepos 21 d., sekmadienį, prie įspūdin-
go Art deco stiliaus paminklo Marquette Parke. Mi-

nėjimo organizatoriai – Amerikos lietuvių inžinierių
ir architektų sąjunga, Amerikos Lietuvių Taryba
(ALT’as) ir Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI). 

Po iškilmių prie paminklo už didvyrius buvo au-
kojamos šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, renginys tęsėsi parapijos salėje, kur
buvo parodytas filmas apie S. Darių ir S. Girėną. 

Tarp minėjimo dalyvių buvo ir 92 metų Pranas
Jurkus, ALT’o viceprezidentas, daugelio istorinių įvy-

Žurnalistai Edvardas Kubilius ir Rūta Ku-
petytė LRT radijuje, kuris vykdo projektą
„Keturi milijonai”, skirtą Pasaulio lie-
tuvių metams, kalbino Lietuvos gene-
ralinį konsulą Čikagoje Mantvydą Be-
kešių, priminę, kad konsulatas Čikagoje,
talkinamas lietuvių išeivijos, tęsė veik-
lą per visą Lietuvos okupacijos laiko-
tarpį, o dabar rūpinasi į Čikagą emig-
ravusių lietuvių kultūriniu, ekonominiu
ir politiniu gyvenimu. 

„Konsulatas laikosi, kaip aš sakau,
ant trijų svarbiausių dalykų.
Pirma, tai konsulinės paslau-

gos – išduodame pasus, vizas ne Lie-
tuvos piliečiams, gimimo, mirties liu-
dijimus, įgaliojimus. Antra, kultūrinis
ir bendruomeninis gyvenimas. Ir tre-
čia, ekonominis ir politinis: investici-
jų pritraukimas, pagalba Lietuvos įmo-
nėms. Čia atvažiuoja pačių įvairiausių
delegacijų, verslininkų – taip pat. Į mus
pagalbos kreipiasi nuo Lietuvos spy-
ruoklių, baldų gamintojų iki maisto tie-
kėjų, kurie savo produkciją veža ne tik
į etnines parduotuvėles, bet ir par-
duoda amerikiečių prekybos tink-
lams”, – pasakojo gen. konsulas.

Atsakydamas į klausimą, kodėl
konsulatas Čikagoje galėjo išsilaikyti
ir veikė sovietmečiu, M. Bekešius sakė:

Gen. konsulas Čikagoje – apie lietuvius

„Dėl didelio lietuvių užsispyrimo ir
ryžto. Lietuviai, dirbę konsulate, turėjo
bendrą tikslą – Lietuvos nepriklauso-
mybę. Visuomenei buvo nuolat pri-
menama apie okupuotą Lietuvą. Tur-
būt niekur kitur pasaulyje tiek kartų
nebuvo sudeginta sovietinė vėliava,
kiek čia, aikštėje prie pagrindinio Či-
kagos dienraščio ‘Chicago Tribune’”.

M. Bekešius Čikagoje jau – porą
metų. Tik atvykusį jį labiausiai nu-
stebino lietuvių gausa ir intensyvi lie-

tuviška veikla: „Žinojau, kad Čikago-
je yra didelė lietuvių bendruomenė, ta-
čiau nemaniau, kad kiekvieną savait-
galį kas nors vyksta. Kartais net sun-
ku suspėti. Supratau, kad čia yra lie-
tuvybės širdis. Jei ne pasaulyje, tai
Amerikoje tikrai”, – sakė konsulas,
įvardijęs du skaičius, kiek lietuvių
galėtų gyventi Čikagoje – 100 tūkst. ir
pusė milijono.

„Maždaug 1900 metais, kai lietuviai
važiuodavo masiškai dirbti į Pennsyl-

vanijos anglies kasyklas ar į garsiąsias
skerdyklas, registracija būdavo priva-
loma. Tuomet buvo apie 200 tūkst. lie-
tuvių. Dalis jų grįžo į Lietuvą, dalis liko.
Jeigu skaičiuotume šiuos žmones, jų pa-
likuonis ir tuos, kurie į Čikagą atvyko
po Antrojo pasaulinio karo, kai vienu
ypu čia atvyko apie 45 tūkst. žmonių, tai
turbūt ir galėtų būti apie pusė milijo-
no”, – spėja konsulas, teigdamas, kad po
nepriklausomybės, kai geležinė už-
danga pakilo, atvažiavusius piliečius
suskaičiuoti sudėtinga. Oficialios re-
gistracijos tada nebuvo, bet jis manytų,
kad atvykti galėjo iki 100 tūkst. žmonių.

O kodėl lietuviai pamėgo būtent Či-
kagą? – klausė žurnalistai. „Viskas
vyko natūraliai. Lietuvius traukė lie-
tuviai, kurie jau buvo čia atvykę. Dau-
gelis čia turėjo giminaičių ar bičiulių.
Čikagoje buvo įkurta visa infrastruk-
tūra, parapijos, veikė ir mokykla, ir
kultūros centras, ir įvairios organiza-
cijos. Visa tai žmones traukė”.

Dabartinė išeivijos karta, susi-
klosčiusi iš keleto lietuvių imigrantų
bangų, konsulą džiugina, nes įvai-
riems labdaros projektams jie aukoja
tūkstančius, o verslininkai – kartais ir
dešimtis tūkstančių dolerių. Kartais
esą jau ir prašyti nereikia.

Parengta pagal LRT.lt

Akimirka  iš M. Bekešiaus interviu LRT žurnalistams. E. Kubiliaus nuotr.

kių liudininkas. Jis pasveikino susirinkusius ir
pasidžiaugė, kad lietuviai iki šiol išlaikė ir tęsia tra-
diciją paminėti lakūnus didvyrius. 

„Aš prisimenu tą dieną, kai žuvo S. Darius ir S.
Girėnas. Tuomet man buvo 6-eri. Pamenu, kad
mūsų šeima gyveno Žemaitijoje, ir kad mama, iš-
girdusi apie lakūnų žūtį, verkė”, – „Draugui” pasa-
kojo P. Jurkus. Jis sakė jaučiąs pasididžiavimą, kad

Čikagos lietuviai nuo pat paminklo pastatymo Mar-
quette Parke dienos (1955 m.) kasmet renkasi prie jo,
pagerbdami lakūnų žygdarbį. 

S. Dariaus ir S. Girėno žūties 86-osios metinės
buvo paminėtos ir Beverly Shores, IN, minėjimą or-
ganizavo Lietuvių klubas. 

LŠSI ir „Draugo” inf.

Minėjimo Marquette Parke dalyviai. Nuotr. iš ,,Facebook”.

Iškilmes papuošė šaulių eisena.

Lakūnų žūtį prisimenantis Pranas Jurkus (d.) sveikino susirinkusius ir džiaugėsi, kad Či-
kagos lietuviai nepamiršta ,,Lituanicos” skrydžio – kasmet susirenka prie paminklo jį pa-
minėti. 

Paminėti 
„Lituanicos” 

didvyriai
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Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvy-
do biblioteka vasarą pasipuošė net ke-
liomis solidžiomis žymių lietuvių foto-
menininkų parodomis, tarp jų ir Algi-
manto Kezio. Kiekviena nespalvota fo-
tografija atspindi prabėgusį laikmetį ir
pasakoja istoriją. 

,,Išeivių portretai” – susitikimas
su iškiliais užsienio lietuviais

2019-ieji oficialiai paskelbti Pa-
saulio lietuvių metais. Simboliška ir
prasminga, kad A. Kezio fotografijų pa-
rodoje eksponuojami 1961–1966 m. įam-
žinti daugiau nei 20-ies užsienyje gy-
venusių ir kūrusių lietuvių portretai.
Iš jų į mus žvelgia dailininkai, kom-
pozitoriai, dainininkai, skulptoriai,
aktoriai, fotografai, dvasininkai, ra-
šytojai, mokslininkai. Didžioji jų dalis
iš Lietuvos į Vakarų Europą ar už At-
lanto pasitraukė Antrojo pasaulinio
karo metais. Nemažai jų išeivijoje
daug dėmesio skyrė lietuviškumo puo-
selėjimui: steigė, rėmė ir dirbo lietu-
viškose organizacijose, švietimo įstai-
gose, meno kolektyvuose, lietuvių ben-
druomenėse. 

Kiekvieną Lietuvos nacionalinėje
bibliotekojeValstybingumo erdvėje eks-
ponuojamą portretą papildo trumpas
įamžinto žmogaus aprašymas, kuriame
atsispindi biografijos fragmentai, svar-
biausi darbai, pasitraukimo į Vakarus
metai. Nors Lietuvoje analizuojama
įvairiais laikotarpiais plėtota lietuvių
išeivių, lietuvių diasporų veikla, pa-
roda atveria pažintį ne tik su puikiai ži-
nomais, bet ir rečiau afišuotais, tyrėjų
akiratin rečiau patenkančiais veidais.

Parodoje galima pamatyti kom-
pozitoriaus, muzikologo, pirmųjų lie-
tuvių dainų švenčių organizatoriaus
prof. Juozo Žilevičiaus 1961 m. Čikagoje
padarytą portretą; Paryžiuje 1962 m. už-
fiksuotus dailininką Vytautą Kasiulį,
skulptorių Antaną Mončį; Miunchene
1963 m. įamžintą rašytoją, menotyri-
ninką, Oskaro Milašiaus kūrybos ty-

Fotografijose – prabėgęs laikmetis

rinėtoją ir literatūros kritiką Joną
Grinių, Čikagoje 1965 m. nufotogra-
fuotą kompozitorių Bruno Markaitį.
Nuotraukose įamžinti 1962 m. Štut-
garte buvoję dailininkas Žibuntas Mik-
šys ir filosofas dr. Povilas Rėklaitis,
Kristijono Donelaičio „Metus” 1964 m.
Čikagoje įskaitęs aktorius Algimantas
Dikinis, fotografas Vytautas Maželis
New Yorke 1965-aisiais.

Parodoje regimas 1964 m. Kenne-
bunkporte sukurtas kunigo pranciš-
kono, poeto, eseisto, redaktoriaus Leo-

nardo Andriekaus OFM atvaizdas, Kö-
nigsteine 1962 m. užfiksuoti rašytojas
Romas Spalis, prof. dr. Zenonas Ivins-
kis, 1964 m. Čikagoje daryti aktoriaus
Jono Kelečiaus, dailininkų Česlovo Ja-
nušo, Viktoro Petravičiaus, skulpto-
riaus Petro Aleksos portretai. Iš fo-
tografijų į mus žvelgia 1966 m. Čikagoje
įamžinti solistas Stasys Baras-Bara-
nauskas, muzikė, Čikagos lietuvių ope-
ros moterų choro vadovė Alice Step-
hens, spaustuvininkas Jonas Morkū-
nas. 

Įspūdinga ir nuotrauka, kurioje už-
fiksuotos dvi išskirtinės JAV lietuvių
kultūros asmenybės – aktorė Nijolė
Martinaitytė-Nelson ir aktorius bei
dailininkas Jonas Kelečius – ji sukur-
ta Čikagoje 1964 metais. Parodoje – ir
garsiojo lietuvių dailininko, Prancū-
zijoje gyvenusio Prano Gailiaus Pary-
žiuje 1962-aisiais užfiksuota nuotrauka,
tais pat metais Paryžiuje gimė kunigo,
lietuvių kapeliono Jono Petrošiaus
nuotrauka, kunigo Jono Švagždžio at-
vaizdas iš 1964-ųjų Brocktono. 

Apibūdindamas savo kūrybą A.
Kezys teigė: „Savo nuotraukose nieko
nebandau įrodinėti, nieko nerekla-
muoju, tik dalinuosi džiaugsmu, kad at-
radau grožio spindulį kurioje nors že-
mės kertelėje”. Nors menininkas fo-
tografijos pasaulyje žinomas kaip ur-
banistinės fotografijos meistras, šioje
parodoje jis atsiskleidžia kaip savitas
portretistas. Fotografijose įamžinti
gyvi žvilgsniai, darbai, momentinės bū-
senos tiek privačiose, tiek viešosiose
erdvėse: namuose, darbo kambaryje,
scenoje, miesto panoramos fone, stu-
dijoje, archyve ir kitose vietose, lei-
džiančios susipažinti su iškiliais pa-
saulio lietuviais ir akimirką grįžti į
prabėgusį laikotarpį.

Algimanto Kezio „Išeivių portre-
tai” LNB Valstybingumo erdvėje eks-
ponuojami iki rugpjūčio 14 d.

Lietuvos nacionalinės bibliotekos inf.

Algimanto Kezio paroda „Išeivių portretai”. Vygaudo Juozaičio nuotraukos

Atkelta iš 1 psl.
Operos pastatymai vyksta Venecijos kariuome-

nės bazėje ,,Marina Militare”, kur įsikūręs Lietuvos
paviljonas. Opera vaizduoja paplūdimio lankyto-
jus, kurie vasaros dieną praleidžia poilsiaudami ant
smėlio. Kiekvieno poilsiautojo charakteris, gyveni-
mo istorija atskleidžiami per muziką, kurią kores-
pondentas Barone vadina ,,pavojingai švelniomis me-
lodijomis”. Poilsiautojų charakteriai, anot Barone,

sudaro ,,apokaliptinio klimato kaitos” portretą.
Operos klausytojai šiuos veikėjus stebi iš balkono,
kuris supa smėliu dengtą sceną. Paplūdimys ap-
terštas modernaus gyvenimo produktais: plastiki-
niais žaislais, buteliais. Veikėjai žaidžiai kortomis,
ausinėse klausosi įrašytos muzikos, skaito mobiliųjų
telefonų žinutes. Anot korespondento, opera siūlo
klausytojams pasvarstyti, kaip žmonės pakeičia na-
tūralų paplūdimį vien savo malonumui.

Opera ,,Saulė ir jūra (Marina)” Venecijos bie-
nalėje tęsis iki spalio 31 d.

Redakcijos P.S. Baigianti kadenciją Lietuvos
Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Valsty-
bės dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai
ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Venecijos bie-
nalės laimėtojas apdovanojo ordino „Už nuopelnus
Lietuvai” medaliu.

Parengė Rimas Černius

Lietuvių laimėjimas Venecijos bienalėje

Rugilė Barzdžiukaitė, Lina Lapelytė ir Vaiva Grinytė. Rasos Antanavičiūtės nuotr.

A. Kezys.                   „Draugo” archyvo nuotr.

Lietuvių menininkių sukurtame paplūdimyje.
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Susitikimai, žadinantys prisiminimus
Po metų sugrįžus į Vilnių: viešnagės įspūdžiai (2)

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

„Po 20 metų prisistatinėti nebereikia” – tokiu šū-
kiu knygų bičiulius pasitiko užaugusi, jubiliejinė 20-
oji Vilniaus knygų mugė. Šiemet mugė, vykusi vasa-
rio 21–24 d. Lietuvos parodų ir  kongresų centre „Li-
texpo”, tikrai tapo švente ir visuotinu traukos tašku,
ne tik diktuojančiu literatūrines madas, bet ir kvie-

čiančiu susitikti, bendrauti, klausytis ir išgirsti. Lanky-
tojams pasiūlyta beveik 550 įvairių žanrų, formų ir temų
renginių, pasikeitė kai kurių jau žinomų renginių for-
matas, taip pat išbandytos ir kelios naujienos: litera-
tūrinės dvikovos „Šortai” ir mugės 20-mečiui skirtas ren-
ginys „Naktis mugėje”. Muzikos salė kvietė į visus sko-
nius patenkinančią pokalbių ir koncertų programą. 

Tegul mugės statistika kalba už save: 360 dalyvių
iš 8 pasaulio šalių, 546 kultūriniai renginiai, 200 su-
sitimų su autoriais leidyklų stenduose, 54 užsienio sve-
čiai iš 21 pasaulio šalies, 5 ekspozicinės salės, 18 ren-
ginių erdvių ir net 68,430 lankytojų.

Pernai gal kiek nepagrįstai skundžiausi dėl
nemokamų autobusų iš sostinės centro į „Li-
texpo” rūmus tvarkaraščio. Visgi pagarba

tiems, kurių dėka knygų mylėtojai (o sprendžiant iš
sausakimšų autobusų, jų buvo daug) patogiai kelia-
vo į tolimus „Litexpo” rūmus. Tiesa, atidarymo die-
ną, ketvirtadienį, pirmasis autobusas iš Katedros
aikštės išriedėjo vidurdienį, o man mugėje reikėjo
būti jau 11 val. ryto – laukė itin įdomaus mielos drau-
gės klaipėdietės muzikologės Danutės Petrauskaitės
dvitomio „Nailono uždanga. Lietuvių muzika Šalto-
jo karo tarptautinėje istorijoje” pristatymas. Teko ieš-

Man dvitomio sutiktuvės tapo ir kelione  į as-
meninių prisiminimų lauką – perkėlė į tuos laikus,
kai pradėjau lankytis iš okupuotos Lietuvos at-
vykstančių menininkų koncertuose. Ko gero, pir-
masis toks buvo 1976 m. gegužės 23 d. Balio Pakšto
svetainėje. Tąsyk koncertavo lietuviškų liaudies
dainų meistrai Edmundas Kuodis ir Jonas Girijotas.
Pagalvojau – koks mažas pasaulis, kai šios viešnagės
metu susėdau pokalbiui prie mikrofono su katali-
kiškos radijo laidos „Mažoji studija” bendradarbe Jū-
rate Kuodyte – Edmundo Kuodžio dukra… Anuo-
metinio koncerto rengėjų nedaug beliko tarp mūsų
– dabar prisiminčiau tik nuolat besišypsančią Mėtą
Gabalienę. Bet iki šiol saugoju savo archyve to kon-
certo atlikėjų dedikuotą ir autografuotą plokštelę. O
jau tų metų rudenį iš pietvakarinės miesto dalies kul-
tūra „nusirito” į miesto centrą. Ten įvyko didžiulės
„kultūrbrigados” (gal iš dvidešimt dalyvių?), kuriai
vadovavo rašytojas Vytautas Bubnys, koncertas.
Rašytojas žado neteko, kai iš kišenės ištraukiau jo ro-
maną „Arberonas”. Užsimezgė draugiškas ryšys, ir
1984 m. aš net sulaukiau kvietimo į svečius.

Vėliau ir pats prisidėdavau prie Lietuvos me-
nininkų koncertų ruošos, bet  tai jau kita „opera”.

Per dvitomio sutiktuves, tarsi pro „nailono už-
dangą” išniro ir kiti seniai matyti pažįstami, tarp jų
ir kadaise šiapus Atlanto gyvenęs kompozitorius Fe-
liksas Bajoras.                               

Nukelta į 10 psl.

koti alternatyvos ir keliauti su persėdimais. Reikia
pripažinti, kad alternatyvus maršrutas nebuvo jau
toks skausmingas, į mugę nusibeldžiau gana greitai. 

Muzikologių Danutės Petrauskaitės, Vitos Gruo-
dytės bei Rūtos Stanevičiūtės paruoštos knygos pa-
vadinimas nėra atsitiktinis. Joje – visa lietuvių mu-
zikų proveržių į Vakarus pro „geležinę uždangą” is-
torija. 

,,Šortai” – tai ne pigus vasaros drabužis, o turtinga Knygų
mugės naujiena.

Aktorius Juozas Budraitis kartu su teatrologe Daiva Šaba-
sevičiene dalina autografus

Visas keturias mugės dienas ,,Litexpo” rūmų sales ,,okupavo” knygų mylėtojai.
Širdyje visuomet jaunas. Vaikų knygų iliustratorius Stasys
Eidrigevičius.

Įdomaus dvitomio ,,Nailono uždanga: Šaltasis karas, tarptautiniai mainai ir lietuvių muzika” autorės (iš k.): Rūta Stane-
vičiūtė, Danutė Petrauskaitė ir Vita Gruodytė. R. M. Lapo archyvo nuotr.
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Išgirdęs Augsburgo miesto pavadinimą, neretas kils-
tels antakius ir pasidomės, kuriame Vokietijos gale jis
yra. Bavarijos žemėse, – atsakau, – visai šalia Miun-
cheno. 

Bet jei pasakyčiau, jog tai miestas, kurį 1738–1812
metais valdė Lietuvos-Lenkijos karalių Au-
gusto II ir Augusto III palikuonis, t.y. karališ-

kos linijos princas – vyskupas Klemensas Vencesla-
vas Augustas Hubertas (Clemens Wenzeslaus August
Hubertus), vargu ar šis paaiškinimas padėtų pa-
tikslinti miesto geografinę vietą. Augsburgas nėra
toks visiems žinomas didmiestis kaip Berlynas,
Hamburgas, Miunchenas ar Brėmenas. 

Tik vienas kitas, nupurtęs atminty susigulėju-

Confessio Augustana. Tai tas pats mokymas, po ku-
riuo 1530 m. riebia plunksna pasirašė pats dr. Mar-
tin Luther. Dar 1518 m. spalį Augsburge jis buvo ap-
sistojęs, iškviestas į debatus su Romos įgaliotiniu ir,
kad išvengtų grėsusio suėmimo, turėjo iš čia naktį
slapčia bėgti.

Galiausiai čia 1555 m. rugsėjo 25 d. buvo pasi-
rašyta Augsburgo taikos sutartis, užbaigusi nuo 1531
m. Vokietijoje liepsnojusias katalikų ir evangelikų
kovas. Nuo tada Augsburgas vadinamas taikos mies-
tu, kur po vienu dangumi ir Dievo palaiminimu su-
gyvena Romos katalikų ir evangeliškos bažnyčios. 

Senamiestis, senosios parapijos, turi po dvi baž-
nyčias. Viena katalikų, šalia kita – evangelikų, daž-
niausiai liuteronų. Ir varpais skambina pakaitomis!
Miesto širdy puikuojasi Ulrichas didysis – katalikų
ir Ulrichas mažasis – liuteronų...  Ir taip toliau: ka-
talikų Šv. Povilo bažnyčia ir šalia liuteronų Šv. Po-
vilo bažnyčia. Smalsias akis vilioja daugiabučių
namų rajonuose šmėstelinčios vienuolės, kurios
nebūtinai katalikų. Čia įsikūrusios misionieriauja
liuteroniškos sesės – diakonisės, kurios pasišven-
tusios gyvenimui be šeimos, maldai ir diakoniniam

dėmis įrašytą Lietuvos himno eilutę: „Tegu meilė Lie-
tuvos dega mūsų širdyse”. 

– Šioje bažnyčioje jie švęsdavo Mišias. Ir kuni-
gas kažkoks buvo. Pilna bažnyčia susirinkdavo, – pa-
sakoja ji toliau. – Lietuviai bažnyčios stogą remon-
tavo ir šią plokštę padovanojo.

Lietuviai Augsburge paliko gerą prisiminimą apie save

Šis ąžuolinis kryžius – lietuvių padėka už išgelbėjimą. Lietuviškų ženklų šiame mieste išlikę nemažai.

Meilės Lietuvai liudijimas.

Didysis ir mažasis Ulrichas.

Lietuvaitės pokario Augsburge.

sias dulkes, aiktels iš nuostabos ir pasiteiraus, ar tai
tikrai tas? Taip, tai tas pats Augsburgas, kurio vardas
minimas Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios se-
najame pavadinime. Žinia, evangelikų liuteronų baž-
nyčia ilgus metus buvo vadinama Augsburgo konfe-
sijos (išpažinimo) bažnyčia, nes jos teologiniai pa-
matai buvo sudėti Augsburgo tikėjimo išpažinime –

darbui. Jos skleidžia tikėjimą, uoliai dirbdamos
žmonių gerovei, vilkėdamos vienuoliškus rūbus.
Pora sesučių ateidavo į mūsiškę Šv. Tomo ev. liute-
ronų bažnyčią. Per pamaldas kunigas leisdavo vie-
nai jų paskaityti skaitinį. Tikrai neįprastas reginys. 

Šiandien Augsburge gyvena ir saujelė išeivijos
lietuvių, iš jų net 14 liuteronų! Antrojo pasaulinio
karo verpetuose mėtyti, Bavarijos žemėse naują tė-
vynę buvo radę tūkstančiai tuometinės Prūsijos, Ma-
žosios Lietuvos šeimų. Šalia glaudėsi ir didlietuviai,
kurie Vokietijos Alpių užuovėjoje rado išsigelbėjimą
nuo Lietuvon artėjančio raudonojo slibino. Evan-
gelikai ir katalikai. Sąjungininkų kariuomenės su-
organizuota laikina valdžia Augsburgo priemiesty-
je įkūrė kelias pabėgėlių stovyklas lietuviams, lat-
viams ir estams. Jie visi buvo apgyvendinti Hochfeldo
rajone, tuometiniame Augsburgo priemiestyje, gra-
žiuose kaizerinės architektūros blokiniuose na-
muose, netoli Lecho upės. Stovyklose veikė lietuviški
vaikų darželiai, įvairios mokymo įstaigos. Buvo čia
ir bažnyčia. Vietiniai ilgaamžiai ir šiandien labai gra-
žiai prisimena lietuvius.

Augsburge pokario lietuviai buvo labai šviesūs
ir išsilavinę žmonės. Tai vienintelė tauta, kuri pastatė
paminklą – ąžuolinį kryžių, kaip padėkos ženklą ge-
radariams ir Vokietijai už išgelbėjimą. Kryžius pui-
kuojasi Alter Postweg gatvėje Hochfeldo rajone.
Prie jo pritaisytos ąžuolinės šventųjų skulptūrėlės
ir įrašai – lietuviškai, vokiškai. Ąžuolą šiam kryžiui
iš savo miškų padovanojo legendinė Fugerių (Fugger)
giminė. Šešioliktame amžiuje ši giminė buvo tur-
tingiausia Europoje, o Jakobas Fuggeris finansavo
karalių, Šventosios Romos imperijos imperatorių Ka-
rolį V. Būtent Jakobo Fuggerio salėse vyko aršūs Mar-
tin Luther ir katalikų dvasininkų ginčai. Vėliau čia
pasirašytas Augsburgo išpažinimas ir Augsburgo re-
liginės taikos sutartis. 

Vieną saulėtą rudens popietę lankiausi Šv. Ka-
nizijaus (St. Canisius) bažnyčioje. Ši katalikų baž-
nyčia, dabar jau vokiška, stovi netoli Lietuviško kry-
žiaus, buvusios lietuvių stovyklos gale. Joje tikrai lan-
kėsi tuomet čia gyvenę lietuviai. Viduje sutinku gar-
baus amžiaus moterį, kuri raukšlėtais pirštais dėlioja

bažnytinius lankstinukus. Šalia stovi kibiras su
šiukšlėmis. Tvarkosi. Priėjęs klausiu jos, ar kartais
nežinanti žmogaus, kuris galėtų man papasakoti apie
lietuvius, kurie čia gyveno po karo. 

– O taip, lietuviai! Aš tuomet visai vaikas buvau!
Jie būdavo visada gerai nusiteikę ir labai mandagūs.
O jų šventės labai triukšmingos, su daug šokių ir tau-
tiniais drabužiais, – atmena Šv. Kanizijaus bažnyčios
parapijietė, – jie kviesdavo ir mus, vaikus, į ratelį.
Smagu buvo...

Moteris pasiveda mane į šoną ir rodo šv. Mari-
jos akmeninę atminimo plokštę ir auksinėmis rai-

Reta tauta dosni savo geradariams. Tauta, kuri
paliktų ne tik gražius prisiminimus, bet ir dėkin-
gumo dovanas, atminimo paminklus. Nešdama mei-
lę savo šaliai, ji skelbė apie garbingą, iš neturto tur-
tingą Lietuvą. Gyvenimo keliais ėjo oriai iškėlusi gal-
vą, nevergavo ir nesileido būti žeminama. Vokiečių
širdyse paliko gerą atminimą, kuriuo iki šiol mes
naudojamės. 

Kunigas-kapelionas Romualdas 
Liachavičius, Augsburgas, Vokietija
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LIETUVA  IR PASAULIS

JAV Lietuvių Bendruomenės vadovas priimtas Seime
Vilnius (LRS.lt) – Seimo ir Pa-

saulio lietuvių bendruomenės komisi-
jos pirmininkas Antanas Vinkus susi-
tiko su Jungtinių Amerikos Valstijų
Lietuvių bendruomenės krašto valdy-
bos pirmininku Arvydu Urbanavičiu-
mi, LB atstove Lietuvoje Vida Bandis ir
užsienio reikalų ministro patarėju
Domu Petruliu.

Susitikime aptarti pavasarį vy-
kusio Referendumo dėl gimimu įgytos
pilietybės išsaugojimo rezultatai, rin-
kimų apygardos, skirtos balsuoti tik
užsienyje gyvenantiems lietuviams,

Daugiausia vengiančių karo tarnybos – užsienyje
Vilnius (KAM inf.) – Šiais metais

dėl tarnybos kariuomenėje vengimo
nubausti beveik 7 tūkst. vyrų, prane-
šė Krašto apsaugos ministerija.

Kasmet tokių asmenų vis daugėja.
Ministerijos pateiktais duomeni-

mis, administracine tvarka 2016 m.
nubausti 270 tarnybos vengę prievoli-
ninkai, 2017 m. – 5,5 tūkst., 2018 m. – 7,4
tūkst., o šiais m. – jau 6,8 tūkstančio. 

Administracinė nuobauda už tar-
nybos vengimą neatleidžia nuo karo
prievolininko pareigų. 

Pernai buvo daugiau nei 10,7 tūkst.
asmenų, vengiančių atlikti nuolatinę
privalomąją pradinę karo tarnybą. Iš
jų Lietuvoje gyvenantys asmenys su-
daro apie 20 procentų,  o užsienyje –
šiek tiek daugiau nei 60 procentų.

Daugiausiai šaukimo procedūrų

vengia užsienyje gyvenantys vyrai,
turintys Lietuvos pilietybę.

Šiai metais pasieniečiai įspėjo dau-
giau nei 600 karo prievolės tarnybos
vengusių vyrų. Daugiausiai jų įspėja-
mi oro uostuose.

JAV teismas atmetė N. Venckienės skundą
Vilnius (BNS) – Jungtinių Ame-

rikos Valstijų teismas atmetė buvusios
Lietuvos teisėjos ir parlamentarės Ne-
ringos Venckienės skundą dėl ekstra-
dicijos.

Apeliacinės  instancijos teismas
liepos 15 dieną patvirtino anksčiau pri-
imtą pirmosios instancijos teismo
sprendimą atmesti N. Venckienės pra-
šymą stabdyti jos ekstradicijos proce-
są, nurodoma viešai skelbiamoje teis-

mo nutartyje.
Lietuvos prokurorai siekia N. Venc-

kienės grąžinimo, kad jai galėtų būti pa-
teikti kaltinimai dėl teismo sprendimo
perduoti dukterėčią motinai nevykdy-
mo, tvirkinimo, neteisėto informacijos
rinkimo, piktnaudžiavimo vaiko at-
stovo teisėmis ir kitų nusikaltimų.

N.  Venckienė  iš  Lietuvos išvyko
2013 metais. Ji Čikagoje suimta 2018
metų vasarį.

Romuva apskundė Seimo narį Ž. Pavilionį
Vilnius (Alkas.lt) – Senovės baltų

religinė bendrija Romuva Seimo Etikos
ir procedūrų komisijai apskundė Sei-
mo narį Žygimantą Pavilionį dėl viešų
pasisakymų įžeidžiančių ir šmeižian-
čių Romuvos tikinčiuosius. 

Seimo komisijai įteiktame skunde
rašoma, kad Seimo nario Ž. Pavilionio
birželio 27 d. tikrovės neatitinkantys
vieši pasisakymai Seime ne tik įžeidė
ir apšmeižė Senovės baltų religinę
bendriją „Romuva”.

Birželio 27 d. Seimo posėdyje prieš
valstybės pripažinimo suteikimą pa-
sisakęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų (TS-LKD) frak-
cijos narys Žygimantas Pavilionis pa-
reiškė: /…/  Neužmirškime, kad Ru-
sijos KGB nuosekliai nuo sovietinių
laikų darė viską, kad pagonybė Lie-
tuvoje sustiprėtų. Paskaitykite A. Du-

gino raštus. Jis aiškiai įvardina, kad
krikščionybė yra vienas iš tų akmenų,
kuriuos reikėtų Lietuvoje sunaikinti,
tai buvo ir partizaninio judėjimo at-
rama. Todėl aš manau, kad norėdami
ar nenorėdami, sąmoningai ar nesą-
moningai šiuo metu tie, kurie teikia
šį projektą, tiesiog vykdo Kremliaus
instrukciją. Vykdote tai, apie ką A. Du-
ginas rašė savo knygose labai stambiu
šriftu. Taip pat pagalvokite apie mūsų
santykius su Lenkija. Netrukus visi
važiuosime Liublino uniją minėti.
Pagalvokite apie tai, kaip būtumėte
pažiūrėję popiežiui į akis, nes bandė-
te šį įstatymą prieš metus priimti, bet,
matyt, susigėdote. Pagalvokite apie
tuos geopolitinius aspektus, kurie
tikrai bus panaudoti. Mes būsime iš-
juokti visame krikščioniškame pa-
saulyje /…/.

S. Skvernelis pasitikrino pasitikėjimą Seime
Vilnius (ELTA) – Seimas svarstė,

ar patvirtinti Saulių Skvernelį į mi-
nistro pirmininko poziciją, kurioje
pareigas jis iki šiol ėjo laikinai. S.
Skvernelio kandidatūrą praėjusią sa-
vaitę Seimui pateikė prezidentas Gi-
tanas Nausėda. Po balsavimo Seime
parlamentarai pritarė, kad S. Skver-
nelis turi tęsti Vyriausybės vadovo

darbą.
Nuo prieš kelias savaites vykusios

G. Nausėdos inauguracijos ir Vyriau-
sybės įgaliojimų grąžinimo Ministrų
Kabinetas pareigas eina laikinai. Po
naujojo prezidento išrinkimo šis Sei-
mui patvirtinti pateikia premjero kan-
didatūrą. Šiai procedūrai šalies vado-
vą įpareigoja Konstitucija.

Prašo pasiaiškinti dėl D. Trump žodžių
Kabulas (BNS) – Kabulas reika-

lauja Washingtono pasiaiškinimų dėl
JAV prezidento Donald Trump pa-
reiškimų apie karą Afganistane, pa-
darytų po susitikimo su Pakistano
premjeru Imran Khan.

Kabulo nepasitenkinimą nulėmė
D. Trump padarytas pareiškimas, kad
JAV galėtų greitai padėti tašką Afga-
nistano kare, nors toks scenarijus nu-

ES pagelbės šalims „Brexit“ be sutarties atveju
Briuselis (BNS) – Europos Są-

junga pagal išgales teiks pagalbą savo
narėms, labiausiai nukentėsiančioms,
jeigu Jungtinė Karalystė iš bloko iš-
stotų be jokio susitarimo dėl tolesnių
santykių, pranešė Europos Komisijos

Italiją kausto baimė likti be mobiliųjų prietaisų
Roma (BNS) – Italijos

populistinis Penkių žvaigž-
dučių judėjimas (M5S) pa-
rengė įstatymo projektą,
skirtą didėjančios priklau-
somybės nuo mobiliųjų te-
lefonų ir kompiuterių pre-
vencijai ir gydymui, ypač
tarp jaunimo.

Įstatymo projektu sie-
kiama spręsti vadinamo-
sios nomofobijos – baimės
likti be mobiliųjų prietaisų
ir reguliaraus prisijungi-
mo prie socialinių tinklų ar susiraši-
nėjimo programėlių – problemą.

Projekte siūlomos švietimo prog-
ramos tėvams, kad jie galėtų vertinti,
ar vaikai ne per daug naudojasi mo-
biliaisiais telefonais.

Taip pat numatyti planai mokyk-
lose ir universitetuose „šviesti dėl są-
žiningo naudojimosi internetu ir so-
cialiniais tinklais”.

Nomofobija ypač paveikia jauno
amžiaus žmones, dažnai trukdydama
išsimiegoti naktį.

Pusė 15–20 metų amžiaus italų
savo mobiliuoju telefonu pasinaudoja

mažiausiai 75 kartus per dieną, nu-
statė Nacionalinė priklausomybės nuo
technologijų asociacija, kurios išvadas
pirmadienį citavo šalies žiniasklaida.

Maždaug 61 proc. italų savo plan-
šetiniais kompiuteriais ar mobiliai-
siais telefonais naudojasi ir lovoje,
rodo kitas tyrimas, kurio rezultatai
buvo paskelbti birželio mėnesį. 18–34
metų amžiaus grupėje šis skaičius
buvo 81 procentas.

Valdantysis M5S įstatymo pro-
jekte nurodo, kad priklausomybė nuo
mobiliųjų telefonų yra palyginama su
priklausomybe nuo azartinių lošimų.

steigimo, elektroninio balsavimo ga-
limybės tik užsienyje gyvenantiems lie-
tuviams sudarymo, pagalbos besiku-
riančioms naujoms lietuvių bendruo-
menėms klausimai.

Šiemet prie PLB  prisijungė Pietų
Afrikos Respublikoje, Kipro Respubli-
koje, Šri Lankos Respublikoje ir Indi-
jos Respublikoje įsikūrusios LB. JAV
LB pirmininkas A. Urbanavičius įsi-
pareigoja kuo glaudžiau dirbti su jau-
nomis Lietuvių Bendruomenėmis, da-
lintis gerąja iždo tvarkymo, lituanis-
tinių mokyklų steigimo praktika.

vestų iki milijonų žmonių žūties.
„Galėčiau laimėti šį karą per sa-

vaitę”, – per susitikimą su Pakistano
premjeru I. Khan Baltuosiuose rū-
muose kalbėjo amerikiečių lyderis.

„Afganistanas būtų nušluotas nuo
žemės paviršiaus per 10 dienų”, – pri-
dūrė jis.

Vis tik D. Trump pabrėžė: „Neno-
riu žudyti 10 mln. žmonių”.

atstovė Natasha Bertaud.
Pasak jos, ES analizuoja savo fon-

dus ir programas, kurias būtų galima
panaudoti susiklosčius tokiam scena-
rijui, „juolab jeigu Jungtinė Karalystė
nesumokės savo dalies į [ES] biudžetą”.

Iranas nuteisė šnipinėjusius CŽV 
Teheranas (ELTA) – Irano vy-

riausybės atstovai paskelbė, kad sau-
gumo pajėgos sulaikė 17 įtariamųjų,
kurie esą šnipinėjo ir teikė informaciją
JAV Centrinės žvalgybos valdybai
(CŽV). Kai kuriems iš įtariamųjų skir-
ta mirties bausmė. 

Saugumo pajėgos „liepos 18 dieną
sėkmingai išardė (CŽV) šnipų tinklą”,
sakė vienas Irano žvalgybos ministe-
rijos atstovas. „Kai kuriems iš jų skir-

ta mirties bausmė, kitiems – įkalini-
mas ilgam laikui.”

Iranas paskelbė išardęs naują šni-
pų tinklą, susijusį su CŽV, ir suėmęs
tam tikrą skaičių šnipų. „Surinkę įro-
dymų Amerikos žvalgybos tarnybose,
neseniai aptikome naujų užverbuo-
tųjų, kuriuos pasamdė amerikiečiai, ir
išardėme naują tinklą”, – cituojamas
vienas Žvalgybos ministerijos parei-
gūnas.

B. Johnson išrinktas naujuoju JK premjeru  
Londonas (ELTA) – Naujuoju Di-

džiosios Britanijos ministru pirmi-
ninku ir konservatorių partijos lyde-
riu tapo Borisas Johnsonas. 

B. Johnson surinko 92 153 balsų, o
jo oponentas Jeremy Hunt – 46 656 bal-
sų iš 160 000 rinkimuose galėjusių da-
lyvauti konservatorių partijos narių.

Konservatorių partijos nariai pa-
starąsias dvi su puse savaites dėl nau-
jo vadovo balsavo paštu. Tai pirmasis
atvejis, kai partijos atstovai išrinko
partijos pirmininką, kuris iš karto
taps šalies premjeru. 

Kandidatas ministro pirmininko
pareigas oficialiai perims liepos 24 d.

Buvusi premjerė Theresa May
apie atsistatydinimą paskelbė po to, kai
konservatorių partijos atstovai parla-
mentarai sukilo prieš jos „Brexit” po-
litiką. 

Atsistatydinimo pareiškimą Di-
džiosios Britanijos karalienei ji ofi-
cialiai įteiks liepos 24 dienos popietę. 

Po to vyks naujojo premjero ofi-
cialus priėmimas Buckinghamo rū-
muose, tada B. Johnson perims T. May
pareigas.

Mėnesį trukusios politinės kam-
panijos metu pagrindinė diskusijose
dominavusi tema buvo pasitraukimas
iš Europos Sąjungos. Jeremy Hunt, Di-
džiosios Britanijos užsienio reikalų
sekretorius, pasisakė už oficialų iš-
ėjimo iš ES susitarimą. Jis teigė, kad
jei taptų premjeru, būtų pasiruošęs
prašyti skirti daugiau laiko – pratęsti
„Brexit” terminą, kad būtų galima
iki galo susitarti.

B. Johnson sakė esąs pasiryžęs Di-
džiąją Britaniją išvesti iš ES spalio 31
d., jei prireiks, ir be susitarimo. 

Italija susirūpino priklausomybėmis nuo mobiliųjų
įrenginių. Pigu.lt nuotr.

KAM nuotr.
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DANGUJE IR ŽEMĖJE

Pasaulis mini pirmojo žmonių išsilaipinimo Mėnulyje 50-ąsias metines

Euro ir kitų valiutų santykiai (2019 metų liepos 24 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,89 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,11 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,61 €

Prieš 50 metų amerikiečiai astronau-
tai Neil Armstrong ir Buzz Aldrin tapo
pirmaisiais žmonėmis, žengusiais ant
Mėnulio paviršiaus, o šiuos jų žings-
nius per televiziją visame pasaulyje
stebėjo pusė milijardo žmonių.

Jų nusileidimo modulis „Eagle”
(„Erelis”) Mėnulyje nutūpė 1969
metų liepos 20-ąją, 16 val. 18 min.

JAV Rytų pakrantės (20 val. 18 min.
Grinvičo) laiku.

„Houstonai, čia „Ramybės bazė”.
„Erelis” nusileido”, – per radiją pra-
nešė N. Armstrong.

Praėjus kiek daugiau kaip šešioms
valandoms, 22 val. 56 min., N. Armst-
rong kaire koja pirmąkart palietė Mė-
nulio paviršių ir ištarė: „Tai mažas
žingsnelis žmogui, tačiau milžiniškas
šuolis žmonijai.”

Kelias pastarąsias savaites JAV
nacionalinė kosmoso administracija
(NASA) organizavo daugybę atmini-
mo parodų ir reginių visoje šalyje, bet
svarbiausi jų liepos 20 d. Kennedy kos-
miniame centre Kanaveralo kyšulyje
Floridoje ir Johnsono kosminiame cent-
re Houstono mieste Texaso valstijoje.

„Mano lange – pasaulis”

88 metų M. Collins išliko aktyves-

nis negu kiti „Apollo 11” veteranai ir
dažnai dalijasi poetiškais prisimini-
mais apie šią misiją, kurios metu jis
buvo likęs aplink Mėnulį skriejusiame
orbitiniame modulyje.

Kalbėdamas per vieną renginį
Washingtone buvęs astronautas sakė,
kad Mėnulį pamatyti iš labai arti, be
abejo, buvo įspūdinga, tačiau labiau-
siai jam per šią kelionę įsiminė nuto-
lusios Žemės vaizdas, lėmęs visą jo vė-
lesnį požiūrį į pasaulį.

„Kai pasisukome ir pažvelgėme į
[Mėnulį], jis buvo kvapą gniaužiantis
rutulys”, – pasakojo M. Collins.

„Saulė buvo už jo, todėl jis buvo nu-
šviestas aukso kraštelio, kuriame ma-
tėsi keisčiausi kraterių ir duobių vaiz-
dai – kontrastas tarp baltesnės už bal-
tą ir tamsesnės už tamsą”, – pridūrė jis.

Kad ir koks didingas buvo šis re-
ginys, jis „niekaip neprilygo mato-
mam per kitą langą”, tęsė M. Collins.

„Tenai buvo žirnelis – maždaug
tokio pat dydžio, kaip nykščio nagas iš-
tiesus ranką: mėlynas, baltas, labai
spindintis; matėsi vandenynų mėlis, de-
besų baltis, rūdžių spalvos ruožai, ku-
riuos vadiname žemynais. Labai gražus,
nuostabus mažytis daiktelis, kybantis
likusios visatos dalies juodame akso-
me”, – dalijosi įspūdžiais astronautas.

Kol Neil Armstrong ir Buzz Aldrin
leido laiką Mėnulyje, orbitoje likęs

„Apollo 11“ misija ligi šiol vadinama ir didžiausiu melu, ir pasididžiavimo šaltiniu

Minint išsilaipinimo Mėnulyje metines į
TKS išskrido astronautų įgula

Collins: „Houstone, mano lange – pasaulis“. NASA nuotr.

Išsilaipinimas Mėnulyje, rašo BBC, tapo
pirma didele JAV astronautikos pergale.
Ligtol amerikiečiai kosminėse lenkty-
nėse gana stipriai atsiliko nuo tuometi-
nės Sovietų Sąjungos: tarybiniai moks-
lininkai spėjo pirmi išsiųsti į kosmosą sa-
viškius: 1961 m. balandžio 12 d. kosmi-
niu laivu „Vostok” Žemę apskriejo Juri-
jus Gagarinas, tapęs pirmuoju žmogumi,
pakilusiu į kosmosą. 1965 m. kovo 18 d.
pirmą kartą į atvirą kosmosą išėjo rusų
kosmonautas Aleksejus Leonovas.

Tačiau po „Apollo 11” misijos nė
vienas sovietų arba rusų kos-
monautas į Mėnulį nebuvo išsi-

ųstas, nepaisant, kad įvairaus sudė-
tingumo misijos per tą laiką ten nu-
skraidino 12 amerikiečių astronautų.

Kaip gimsta mitai

Būten šis faktas, rašo BBC, davė pa-
grindo sąmokslo teorijai, esą Neil
Armstrong ir pilotas Buzz Aldrin iš tie-
sų niekada savo kojomis nepalietė Mė-
nulio paviršiaus, o visos išsilaipinimo
nuotraukos ir video medžiaga tėra JAV
vyriausybės klastotė, kurią realizuoti
padėjo NASA ir Holivudas. Ši teorija
buvo pavadinta „Mėnulio sąmokslas”.

Svarbiu „Mėnulio sąmokslo” ša-
lininkų argumentu tapo tragiška trijų
astronautų žūtis 1967 m., jiems besi-
rengiant pirmajam pilotuojamam skry-
džiui į Mėnulį. Vyrai gyvi sudegė tre-
niruodamiesi, likus mėnesiui iki nu-
matyto skrydžio. Tuomet buvo paleis-
ti gandai, esą jie žuvo, nes buvo pasi-
rengę papasakoti pasauliui tiesą apie
ruošiamą dar vieną „Mėnulio falsifi-
kaciją”, ir Amerikos valdžia pasirū-
pino juos nutildyti.

Pasak BBC, atsiradus internetui ir

socialiniams tinklams, šios teorijos
šalininkų ėmė daugėti.

Faktas, kad Sovietų Sąjunga nie-
kada nesvarstė misijos „Apollo 11”
detalių, jų neglumina, nors būtent so-
vietų mokslininkams ir valstybinei
propogandai būtų labai paranku at-
skleisti jų ideologinių priešų falsifi-
kaciją. Juolab priemonių tam buvo.

Didžiuojasi lig šiol

Nepaisant to, praėjus 50 metų po
išsilaipinimo Mėnulyje, vis dar atsi-
randa tvirtinančių, kad visa „Apollon-
11” istorija yra „vienas didelis melas”.
Vėlgi, tam pagrįsti pasitelkiamos de-
talės, nes visumos tiesiog nėra. Esą ne
taip plėvesuoja į Mėnulio paviršių
įsmeigta vėliava, ne taip krenta ast-
ronauto šešėlis, o grunto pavyzdžiai pa-
imti ne iš Mėnulio, o iš Antarktidos.

1976 m. išleista knyga „Mes nie-
kada nebuvome Mėnulyje: 30 mlrd.
dolerių kainavusi apgaulė” („We Never
Went to the Moon: America‘s Thirty
Billion Dollar Swindle”) Amerikoje
vis dar populiari ir aptarinėjama, ypač
ji prisiminta „Apollo savaitės” metu.

Tačiau faktas ir tas, jog naujausia
CBS apklausa parodė, kad 45% ame-
rikiečių išsilaipinimą Mėnulyje iki
šiol vadina „didžiausiu nacionalinio
pasididžiavimo šaltiniu”. 

Pastarosiomis dienomis Ameri-
ka buvo taip apimta „Mėnulio karšti-
nės”, kad net prezidentas Donald
Trump, vienas didžiausių suklastotų
naujienų „autoritetų”, pasidžiaugė
„Apollo” astronautų „plieniniais ner-
vais” ir pažadėjo iki 2024-ųjų „sugrįž-
ti į Mėnulį”.

Komanda

Misijos „Apollon-11” vadas Neil

buvęs naikintuvų pilotas M. Collins pa-
laikė ryšį su valdymo centru ir teik-
davo atnaujintą informaciją apie erd-
vėlaivio padėtį.

„Pasakiau skrydžių valdymo cent-
rui: „Houstone, mano lange – pasaulis”,
– prisiminė jis.

Šaltojo karo pergalė

Nuskraidinusios žmonių į Mėnulį
Jungtinės Valstijos iškovojo tuomečių
kosminių varžybų su Sovietų Sąjunga
lemiamą pergalę, nors iš pradžių atsi-
liko nuo komunistinės supervalstybės,
kuri pirmoji į orbitą iškėlė palydovą ir
nuskraidino į kosmosą žmogų.

1961 metais  prezidentas John F.

Kennedy paskelbė skrydžių į Mėnulį ty-
rimų programą, iš dalies paspartintą
krizės Kiaulių įlankoje. NASA gavo di-
džiulį finansavimą, prilygstantį tik
skirtam Panamos kanalo kasimui ir
JAV atominių ginklų programai –
„Manhatano projektui”.

„Apollo” programa buvo didžiulis
pasiekimas ne vien techniniu, bet ir
diplomatiniu požiūriu, abiem super-
valstybėms per Šaltąjį karą varžantis
dėl pasaulinio prestižo.

D. Trump atgaivino šias varžy-
bas, paskelbęs planus sugrįžti į Mėnulį,
šįkart – pirmąkart dalyvaujant mote-
riai, taip pat surengti pirmąją žmonių
kelionę į Raudonąją planetą.

BNS

Vis dar yra abejojančių, kad Apollo 11 buvo nusileidęs Mėnulyje. iTech nuotr.

Liepos 21 d. minint misijos „Ap-
ollo 11” išsilaipinimo  Mėnuly-
je 50-ąsias metines, į kosmosą iš-

skrido JAV, Italijos ir Rusijos astro-
nautai.

Rusijos kosmoso agentūros „Ros-
kosmos” kosmonautas Aleksandras
Skvorcovas, NASA astronautas And-

rew Morgan ir Europos kosmoso agen-
tūros (ESA) astronautas italas Luca
Parmitano 19 val. 28 min. Lietuvos
laiku išskrido į Tarptautinę kosmi-
nę stotį (TKS) iš Baikonuro kosmod-
romo Kazachstane.

ELTA

Armstrong, pirmasis žmogus, išsilai-
pinęs Mėnulyje, mirė prieš septynerius
metus, 2012-aisiais.

Pilotas Buzz Aldrin (g. 1930) ant
Mėnulio paviršiaus iš kosminio laivo

nužengė antras.
Kosminio modulio pilotas Michael

Collins (g. 1930) ant Mėnulio pavir-
šiaus neišlipo vykdydamas jam pa-
vestas funkcijas.
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Mieli lietuvaičiai,

Lietuvos Respublikos ambasada Washingtone kartu su Šiaurės Amerikos lie-
tuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠALFASS) kviečia į kasmetinį, jau 16-ąjį
kartą rengiamą, Ambasadoriaus taurės krepšinio turnyrą.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2019 metus yra paskelbęs
Pasaulio lietuvių metais, šių metų krepšinio varžybos yra dedikuojamos viso Pasaulio
lietuviams, išreiškiant padėką Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, o ypač JAV lietuviams,
už jų indėlį atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir stiprinant mūsų valstybę.

Ambasadoriaus taurės krepšinio turnyras tęsia gražią lietuviško krepšinio tra-
diciją ir skatina JAV lietuvių, gyvenančių skirtinguose miestuose, bendravimą, stip-
rina transatlantinius ryšius bei Lietuvos strateginę partnerystę su Amerika – turnyre
kviečiamos dalyvauti JAV institucijų krepšinio komandos, taip pat Washingtone re-
ziduojantys diplomatai.

Krepšinio turnyro organizavimą remia Lietuvių Fondas, Užsienio reikalų ministerija,
JAV Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas.

Ambasadoriaus taurės krepšinio turnyras vyks spalio 19 d., šeštadienį, Was-

hingtone, šalia Lietuvos ambasados, adresu Columbia Heights Educational
Campus, 3101 16th Street NW, Washington, DC 20010. Krepšinio turnyro pradžia

– 8:30 val. ryte.

Po krepšinio varžybų Lietuvos ambasadoje Washingtone vyks iškilmingas visų
turnyro dalyvių pagerbimas ir nugalėtojų apdovanojimas.

Krepšinio komandų registracija vyksta iki spalio 5 d. el. paštu: rytupakran-
te@yahoo.com arba telefonu 203-895-7147. Komandos registracijos mokestis – 400
JAV dolerių. Visos lėšos bus skiriamos turnyro organizavimo išlaidoms padengti.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis el. paštu tadas.kubi-

lius@urm.lt arba telefonu 202-234-5860.

Prašome pasidalinti šia informacija su kitais lietuvaičiais ar Lietuvos draugais.

Su sportiškais linkėjimais,
Lietuvos ambasada JAV

Susitikimai, žadinantys prisiminimus
Atkelta iš 6 psl.

O šalia manęs sėdėjo muzikologė
Gražina Daunoravičienė, parengusi
įspūdingą monografiją apie Feliksą
Bajorą – prieš septynerius metus su ja
susipažinom kompozitoriaus namuose.

Donatas Katkus įdomiai kalbėjo
apie muzikinius ryšius su Vakarais.
(Tik gaila, kad nepasidalino savo ap-
silankymo JAV dar tarybiniais laikais
patirtimi – maestro, ko gero, 1982-ai-
siais su Vilniaus styginiu kvartetu
lankėsi Čikagoje.)

Jo pastabos apie uždarą, elitinę
muzikų „grietinėlę”, kuri domėjosi
Vakarų pasaulio muzika, nepatiko
muzikologui Vytautui Landsbergiui,
pasirodžiusiam per renginio vidurį.
Profesorius prieštaravo maestro D.
Katkui, kad šis viską ne taip atsime-
nąs. Norėjo įrodyti ir pacituoti šį bei tą
iš savo užsienio susirašinėjimų, pa-
skelbtų antrame tome, bet negalėjo ras-
ti savo egzemplioriaus. Knygos niekas
neišsinešė, ji atsirado, bet jau po dis-
kusijos.

Mugė – 
susitikimų vieta

Malonu buvo pamatyti ir Varšu-
voje gyvenantį dail. Stasį Eidrigevičių,
su kuriuo draugystė sieja nuo 1983-iųjų,
kai jis skūrė man ekslibrį. Nors pen-
keriais metais vyresnis, Stasys „sprit-
nas” kaip stirna – net pavydu.  Mugės
atidarymo dieną vyko net keli susiti-
kimai su juo – iš pradžių pašnekesys
„Stasio Eidrigevičiaus menų centro
kūrimo dienoraščiai”,  po dviejų va-
landų – pokalbis „Stasio iliustracijos
vaikams ir ne tik”. Kaip ir pianistė
Mūza Rubackytė, dailininkas – tikras
Lietuvos kultūros ambasadorius Eu-
ropoje.

Ketvirtadienį su didžiausiu neri-
mu laukiau ir knygos „Karalių kuria
aplinka. Operos artistas Vaclovas Dau-
noras” sutiktuvių. Ir dėl galimybės
pamatyti knygos autorę Jūratę Kati-
naitę, ir dėl to, kad tikėjausi susitikti
savo seną draugę solistę Giedrę Kau-
kaitę (prie kurios koncerto rengimo Či-
kagoje prieš keturis dešimtmečius esu
prisidėjęs), bet svarbiausia – tikėjausi
vėl pamatyti legendinį knygos herojų
– Vaclovą Daunorą. Pusvalandžiui li-
kus iki susitikimo Raimondas Paknys,
leidyklos savininkas, nerimavo  – ar at-
veš Maestro į mugę, mat jis sukausty-
tas invalido kėdėje. Tuo tarpu 800 eg-
zemp liorių tiražą žmonės jau buvo be-
baigią išpirkti. Tuomet leidėjas abejo-
jo, ar pasiteisintų pakartotinis tiražas,
tačiau neseniai sužinojau, kad antra
laida vis tik išvydo pasaulį.

V. Daunoras į knygos sutiktuves at-
vyko. Po pristatymo žmonės bėgo kny-
gą pirkti, prašyti jo autografo.

Man šis momentas buvo itin jau-
dinantis. Prieš akis iškilo įvykis, kuris
niekada neišdils iš atminties, ir kurį,
dar šiek tiek patyrinėjęs, būtinai pla-
čiau aprašysiu. Turiu galvoje istorinį
Vaclovo Daunoro koncertą Čikagos
Jaunimo centre 1979 m. gruodžio 8 d. ir
jo metu įvykusį išpuolį, kai „patriotų”
piketuotojų paleista kūju ir pjautuvu
„papuošta” plyta skrido per didžio-
sios salės langą. Dužę stiklas sužeidė
mūsų operos primadonos Danos Stan-
kaitytės ranką.

Ketvirtadienio mugės maratoną

baigiau dalyvaudamas diplomato ir
fotografijos istorijos tyrinėtojo Dai-
niaus Junevičiaus knygos „Abdonas
Korzonas – pirmasis Vilniaus vaizdų fo-
tografas” sutiktuvėse. Knyga savo tu-
riniu – ir storiu (net 800 puslapių!) –
įspūdinga. Pagarba Vilniaus dailės
akademijos leidyklos vadovui Mariaus
Iršėnui, kuris nepabūgo tokį elitinį
tomą išleisti. Jei prieš daugelį metų
mudu su Dainium neakivaizdžiai „su-
sikirsdavome” kovoje dėl retos senos
nuotraukos kolekcininkų varžytinių
laukuose, tai dabar susipažinome „akis
į akį”. Dainius kartais vis užsukdavo
pas mane į Vokiečių gatvę pasišneku-
čiuoti apie bendrus kolekcininius in-
teresus.

Ilgas penktadienis – 
neprailgo

Ketvirtadienis buvo pavadintas
„bičiulių diena” (tikrai taip!), o antro-
ji mugės diena – „dar ilgesniu penkta-
dieniu”. Nors šįkart namuose kruop-
ščiai atlikau savo pamokas ir susista-
čiau grafiką, tačiau kartais keli pa-
geidaujami renginiai vykdavo tuo pa-
čiu metu. Persiplėšti neįmanoma, te-
kdavo rinktis. Tą rytą pradėjau nuo te-
atrologės Daivos Šabasevičienės mo-
nografijos „Juozo Budraičio teatrinis
likimas” sutiktuvių. Renginio metu
vyravo ypatinga šiluma. Juk kiek sykių
esu matęs Budraitį scenoje, o juolab
kino ekrane, bet čia jis arti, šalia. Ža-
vus, galantiškas, didis aktorius. Daiva
šauniai ir laisvai su juo bendravo. Tos
50 minučių prabėgo kaip akimirka.
Būčiau klausęsis judviejų pašnekesio
valandų valandas…

Tuo  pačiu metu vyko susitiki-
mas su svečiu iš Lenkijos – Tadeusz
Bujnicki. Jis parengė knygą „Apie li-
teratūrinę ‘Žagarų’ grupę ir ne tik”. Šis
sąjūdis mane domino nuo seniausių lai-
kų, juolab kad jame savo pirmuosius
kūrybinius žingsnius žengė jaunas
Stepono Batoro universiteto studentas
(būsimasis Nobelio premijos laureatas)
Czesław Miłosz. O su juo likimas mus
suvedė dar 1978 m. vasarą Santaros-
Šviesos suvažiavime Tabor Farm. Ne-
pavyko mugėje susipažinti su gerbiamu
svečiu prof. Bujnicki, bet užsimezgė po-
kalbis su knygos vertėja Danute Bala-
šaitiene. Ji – Punsko krašto dukra.
Per keletą minučių išsiaiškinome, kiek
daug bendrų draugų tose apylinkėse tu-
rime. Ir taip vyniojant temą po temos
nepastebimai praėjo bent porą valan-
dų. 

Kiek apmaudu buvo praleisti kny-
gos „Vilniaus kultūrinis gyvenimas
ir Šlapeliai” sutiktuves – mano pati pir-
moji diena per pirmąją viešnagę Vil-
niuje (1976 m. sausio 2-oji) buvo pra-
leista būtent Gorkio nr. 40, tuomet dar
gyvai esant Marijai Piaseckaitei Šla-
pelienei, kartu su iš Čikagos atvykusia
jos dukra Gražute Sirutiene. Tačiau po
mugės į Šlapelių namus užsukdavau
dažnai. Praleidau ir Rimvydo Laužiko
ir Antano Astrausko knygos „Kaip bū-
simasis Anglijos karalius Vilniuje po-
vus valgė” sutiktuves. Bet nesigailiu.
Pagaliau juk mugė – tai ir naujos pa-
žintys.

Po dviejų dienų jaučiuosi beveik
sotus. Bet juk prieš akis – dar visas sa-
vaitgalis!

Bus daugiau
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Salotos su špinatais 
ir braškėmis

Reikės:
300 g (10,5 oz) špinatų 
400 g (14 oz) braškių
100 g (3,5 oz) Mozzarella sūrio
2 šaukštų karijų riešutų (Pecans)
2 šaukštų kedro riešutų
2 šaukštų apelsinų sulčių
2–3 šaukštų alyvuogių arba sėmenų
aliejaus
1 šaukšto linų sėmenų
druskos, juodųjų pipirų, muskato
riešuto

Nuplautus, nusausintus špinatus
sudėti į dubenį, suberti į keturias da-
lis supjaustytas braškes ir kubeliais
pjaustytą sūrį.

Riešutus kelias minutes pakepin-
ti sausoje keptuvėje, kol pasklis malo-
nus kvapas. Suberti į salotas.

2–3 šaukštus aliejaus sumaišyti su
apelsinų sultimis, linų sėmenimis, pa-
druskinti, papipirinti ir įberti trupu-
tį tarkuoto muskato. Viską sumaišyti
ir padažu apšlakstyti salotas.

Špinatų ,,gniūžtės”

Reikės: 
300 g špinatų (10,5 oz)
2 nedidelių svogūnų
2 puodelių džiūvėsėlių
6 kiaušinių
120 g (4 oz)  sviesto
2–3 šaukštai tarkuoto Parmesano
sūrio
česnakinės druskos ir juodųjų pi-
pirų

Špinatus nuplauti, nusausinti ir
susmulkinti.

Svogūnus susmulkinti ir pake-
pinti. Ataušusius sudėti į smulkintus
špinatus.

Suberti džiūvėsėlius.
Kiaušinius išplakti ir supilti į špi-

natų-džiūvėsėlių mišinį. Viską išmai-
šyti. Supilti išlydytą sviestą ir tar-
kuotą sūrį. Pagardinti prieskoniais.
Vėl gerai išmaišyti. 

Rankas padrėkinti šaltu vande-
niu, imti po truputį gautos masės ir for-
muoti rutuliukus.

Kepimo formą iškloti kepimo po-
pieriumi ir sudėti paruoštas špinatų
,,gniūžtes”.

Kepti apie 20 minučių iš anksto iki
180 C (350 F) įkaitintoje orkaitėje. 

Skanaus!
Jūsų Indrė

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GyDyMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. york, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirurgAi AkiŲ LigoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

www.facebook.com/
draugolaikrastis

Mylima žmona (a. a. Jono Pleirio), mama, babulė ir prosenelė 

A † A
VALERIA PLEIRYS 

(VELAVIČIŪTĖ)
žemišką kelionę užbaige 2̇019 m. liepos 23 d. savo namuose Smith

Village, Chicago, IL. 
Gimė1926 m. spalio 7 d. Kartenoje, Lietuvoje. 
Nuliud̄e l̨iko: dukros Virginija su vyru Petru Jokubausku, Ju ly-

 te ṡu vyru Vytu Kasniun̄u, Vida Bartašius (a. a. Ray Bartašius), Alda
su vyru Šarun̄u Brakausku; anuk̄ai Erika Jokubauskas su vyru Da-
riumi Lalas, Laura (Jokubauskas) su vyru Tomu Ru pins ku, Vytas
Kasniun̄as III su žmona Tracy, Nina Kasniun̄as (Andy Gruver), Lisa,
Justinas ir Andrius Bartašius, Victor ir Krista Bra kauskas su su-
žadėtiniu Kovu Polikaičiu; proanuk̄ai Aven Kas niūnas, Gabriel La-
las, Benjamin Rupinskas; sesuo Aldona Andri jo nienė(LaGrange
Park, IL), jos dukros Rita Olson ir Marytė Andri jonas su vyru Den-
nis Riley, (kita sesuo – Elena Warren, jau a. a.); taip pat daug gimi-
nių Lietuvoje ir Californijoje.

A. a. Valeria, mūsų mylima mama ir babulė, praleido daug lai-
 ko su savo anūkais – pasakojo apie malonias jaunystės dienas Lie-
 tu voje, kur augo su sesutėmis Aldona ir Liole (Elena) – Kartenoje,
Kretingoje ir maloniausias dienas prie Platelių ežero. Atvykusi į
Ameriką Valeria gyveno Marquette Parke ir 12 metų dirbo techni-
ke Loyola University Dental School laboratorijoje. Išėjus į pensiją,
malonias dienas leido su šeima, anūkais ir proanūkais.

A. a. Valeria bus pašarvota penktadienį, liepos 26 d., nuo 4 val.
p. p. iki 8 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest
Hwy., Palos Hills, IL. Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos Švc.̌
Mergeleṡ Marijos Gimimo bažnycǐoje šeštadienį, liepos 27 d., 10 val.
ryto. Po šv. Mišių a. a. Valeria bus palaidota Šv. Kazimiero kapineṡe.

Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. Mergeleṡ Marijos Gimimo pa-
rapijai, 6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629. 

Kviecǐame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuveṡe. 

Nuliūdusi šeima

Laidotuvių direktorius – Palos Gaidas, tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com

Špinatai – ant mūsų stalo
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www.draugofondas.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

PAS MUS
IR

APLINK MUS
� Š. m. liepos 28 d., ketvirtą mėnesio sek-
madienį, 1 val. p. p. šv. Mišios Jaunimo cent-
re Jėzuitų koplyčioje neįvyks. Apie kitų šv.
Mišių laiką pranešime vėliau.

� Tęsiasi PLC kino filmų pievelėje sezo-
nas! Filmai bus rodomi: liepos 26 d., rugp-

jūčio 9 d., rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 6 d. Ren-
ginio pradžia – 7 val. v. (filmas prasideda sau-
lei nusileidus). Vieta – PLC pikniko aikštė.
Filmai nemokami. Renginio metu veikia ba-
ras. Pirkdami gėrimus ir užkandžius, jūs re-
miate Pasaulio lietuvių centrą.

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

Aštuntą kartą vykusiame tarptautiniame šiaudinių skulptūrų festiva-
lyje kurortiniame Prancūzijos Alpių kaimelyje Valloire lietuvių skulp-
toriai Danas Aleksa ir Kazys Venclovas pelnė pagrindinį prizą.

Prancūzijos Alpėse galima išvysti neįprastas skulptūras. Jos sukur-
tos iš šieno ir šiaudų. Tai kasmetinio tarptautinio šiaudinių skulp-
tūrų konkurso dalyvių darbai. Šiemet jo nugalėtojais tapo komanda

iš Lietuvos.
Masyvus chameleonas, plonu liežuviu besivaikantis įkyrią musę, –

skulptorių komandos iš Lietuvos – Dano Aleksos ir Kazio Venclovo – dar-
bas. Linksmas lietuvių kūrinys apdovanotas ir dar vienu – Jaunimo pri-
zu.

Iš viso varžėsi dvylika komandų, tarp jų skulptoriai iš Čekijos, Lat-
vijos, Rusijos, Meksikos, Naujosios Zelandijos, Togo. Pasak konkurso or-
ganizatorių, norint į jį patekti, dalyviams tenka įveikti nemažą atranką.

„Skulptoriai, kuriantys tokias skulptūras, privalo turėti įgūdžių, su-
prasti medžiagų atsparumą, todėl, kad šienas ir šiaudai yra labai lanks-
ti medžiaga, sunku padaryti labai aštrias ar labai tiesias linijas. Paprastai
skulptūroje tam naudojamos tvirtesnės medžiagos”, – sako renginio ku-
ratorius Christian Burger.

Konkurso dalyviai skulptūras kuria penkias dienas, tada jas vertina
komisija. Iššūkis išties nelengvas. Kiekvienai komandai duodama šeši šim-
tai kilogramų šieno ir keturi šimtai kilogramų šiaudų.

Dalyviams tenka dirbti kvėpuojant dulkėmis, formuojant rankas ba-
dančius šiaudus, ypač svarbu ir palankios orų sąlygos. Šiemet kai kuriems
dalyviams žalos pridarė stiprus Alpių vėjas.

LRT.lt

Baltijos kelio komiteto nariai ir rėmėjai kviečiami atvykti į susirinki-
mą, kuris įvyks šį šeštadienį, liepos 27 d., 4 val. p. p. Rosetta Hall 5501
W. 79th Street. Burbank, IL 60459. 

Likus mėnesiui iki renginio, visų dalyvavimas labai svarbus. 
Jau turime: suvenyrinių marškinėlių pavyzdžius ir suvenyrines apyrankes.
Tai paskutinė proga pateikti savo idėjas, nes kitas susirinkimas bus

rugpjūčio mėnesio viduryje, prieš pat renginį. 

Apie dalyvavimą prašome pranešti tel. 773-899-1065.

Kviečiame į 
piligriminę 
kelionę
Kviečiame visus vykti į vienos die-
nos piligriminę kelionę – aplankyti
šventovę, kurioje apsireiškė Švč.
Mergelė Marija. Tai National Shrine
of Our Lady of Good Help, Green
Bay, Wisconsin.

Šioje vietoje vyksta daug įvairių
stebuklų. Žmonės savo prašymus su-
rašo ant lapelių ir meldžiasi šventovėje.
Turėsime galimybę dalyvauti šv. Mi-
šiose, kurias šioje šventovėje atnašaus
kun. Jaunius Kelpšas.

Išvykstame šeštadienį, rugsėjo
14 d. 7:30 val. ryte nuo Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčios
Marquette Parke ir sugrįžtame apie
7 val. v. Autobusas su patogumais.
Vietų skaičius ribotas, tad nepraleiskite
progos. Kviečiame išsipirkti vietas iš
anksto, nes autobusas visada greitai
užsipildo. Kaina suaugusiam – 40
dol., vaikui – 20 dol. Daugiau infor-
macijos suteiks Audra tel. 773-776-
4600 (darbo valandomis) arba 773-
860-7547 (vakarais).

Paminėkime Baltijos kelio 30-metį!

Šiaudinių skulptūrų konkurso 
Prancūzijos Alpėse nugalėtojai – lietuviai

Lietuvių skulptūra. Šiaudinių skulptūrų festivalis Valloire (Prancūzija) / Stop kadras


