
Vilnius (ELTA/LR ambasados
JAV info) – Užsienio reikalų vicemi-
nistrė Asta Skaisgirytė Liauškienė
rugpjūčio 22 d. Vilniuje susitiko su
naująja Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) valdybos pirmininke
Danguole Navickiene ir PLB atstove
Lietuvoje Vida Bandis. Susitikime
sutarta toliau stiprinti Užsienio rei-
kalų ministerijos ir PLB bendradar-
biavimą.

Susitikime aptartos galimybės
plėtoti PLB atstovybės Lietuvoje
veiklą, įgyvendinti švietimo ir kul-
tūrinius projektus, telkti išeivijos pa-
ramą Lietuvai strateginiais klausi-
mais. Užsienio reikalų viceministrė
padėkojo naujajai PLB valdybos pir-
mininkei už ilgametę filantropinę
veiklą ir materialinę pagalbą Lietu-
vos sveikatos apsaugos įstaigoms.
California valstijoje gyvenanti infor-
macinių technologijų specialistė D.
Navickienė vadovauja ,,Lietuvos vai-
kų vilties” Los Angeles skyriui, ku-
ris Vilniaus universiteto vaikų ligo-
ninei per 20 metų yra suteikęs dides-
nę nei 1,5 mln. JAV dol. paramą. 

Lietuvos Respublikos ambasado-

rius JAV ir Meksikai Žygimantas Pa-
vilionis, telefonu pasveikinęs naująją
PLB pirmininkę (dabartinę JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Krašto valdy-
bos vicepirmininkę) D. Navickienę,
pastebėjo: „Kartu su JAV lietuvių
bendruomene dirbame išvien kovo-
dami už Lietuvos interesus JAV, be
išeivijos paramos Lietuvos diploma-
tinės tarnybos balsas nebūtų taip

gerai girdimas; savo ruožtu, Lietuvos
diplomatinė tarnyba visada pasiruo-
šusi padėti lietuvių bendruomenei
pasaulyje ginti bendrus interesus ir
stiprinti lietuvybę.” Konkrečias ben-
dradarbiavimo gaires Ž. Pavilionis
bei D. Navickienė sutarė aptarti šių
metų rugsėjo 28–30 d. Atlanta mieste
vyksiančios naujosios JAV Lietuvių
Bendruomenės XX Tarybos metu.

DRAUGAS 4545 -WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Vilnius (ELTA) – Daugiau nei
mėnesį – iki rugsėjo 30 d. – Valstybi-
nis studijų fondas priima išeivijos ir
lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, pro-
vaikaičių, studijuojančių Lietuvos
aukštosiose mokyklose, prašymus
valstybės paramai gauti. Paramą gali
gauti pirmos ir antros pakopos bei
vientisųjų studijų studentai.

Pasak Stipendijų ir finansinės
paramos skyriaus vedėjos Ilonos
Šakūrienės, šiemet keitėsi paramos
teikimo sąlygos ir tvarka. „Šį rudenį
išeiviai, norintys gauti valstybės pa-
ramą, turės pateikti elektroninius

prašymus fondo interneto tinklalapy-
je www.vsf.lt ir patvirtinti savo tapa-
tybę per elektroninę bankininkystę
arba elektroninio parašo sistemas, –
sakė skyriaus vedėja. – Popieriniai
prašymai nebus priimami.”

Kaip ir anksčiau, studentai gali
taikytis į dviejų rūšių paramą: sti-
pendiją ir vienkartinę socialinę iš-
moką. Parama neskiriama studen-
tams, studijuojantiems kalbas tų ša-
lių, iš kurių jie yra atvykę. Atkreipia-
mas dėmesys, kad nuo šio rudens so-
cialinę išmoką galės gauti ir studen-
tai, turintys akademinių skolų. Sti-

pendijos ir toliau bus skiriamos tik
pažangiems studentams.

Stipendija už studijų rezultatus
yra skiriama konkurso būdu vienam
studijų semestrui ir išmokama kas
mėnesį iki to semestro pabaigos.
Šiais metais pasikeitė stipendijos
dydis – nuo šiol jis bus visiems stu-
dentams vienodas ir sieks 3 bazines
socialines išmokas (BSI). Socialinė
išmoka (nuo 700 Lt iki 1,100 Lt) yra
skiriama įvertinus norinčio gauti
paramą asmens socialinę padėtį.  
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JAV katalikių moterų ateitininkų kor poracijos
„Giedra” apdovanojimas – 12 psl. 

• Tema: Juodojo kaspino
dienai atminti – 2, 8

• Rinkimai? Kokie rinkimai? –
3

• Partizano duktė – LR Sei-
me – 3, 7

• Seven Springs, PA vyko 99-
asis Lietuvos vyčių suvažia -
vimas (II) – 4, 8

• Tu visad būsi su mumis,
miela Roma – 5

• ,,Skautybės kelias” – 6 
• Čenstakovos ikona keliavo

ir per Lietuvą – 7
• Paskutinė kadencija (55) –

13
• Chicago lietuvių golfo

klubas ir jo istorija – 14–15

Vilniuje susitiko URM viceministrė ir nauja
PLB valdybos pirmininkė 

Užsienio reikalų viceministrė A. Skaisgirytė Liauškienė (k.) susitiko su naująja PLB valdy-
bos pirmininke D. Navickiene.                                                                                          URM nuotr.

Išeiviai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti

Kaunas (ELTA) – Net 70 šmaikš-
čių ir įvairiapusiškų savo tematika
(pradedant žurnalistika, baigiant
meile) karikatūrų į Jungtines Vals-
tijas, į Čiurlionio galeriją Čikagos
Jaunimo centre, atsiunčia kaunietis
dailininkas, Lietuvos žurnalistų są-
jungos senjorų klubo MES pirminin-
kas Vladimiras Beresniovas.

Lietuvoje šiais metais surengtos
šešios V. Beresniovo darbų parodos.
Viena iš šešių parodų, pavadinta
„Smailia plunksna”, buvo rodoma
Kauno žurnalistų „Vasaros olimpe”.
Kaip teigia Lietuvos žurnalistų są-
jungos Kauno apskrities organizaci-
jos vadovas Vidas Mačiulis, kadangi
pats dailininkas neturės galimybės
dalyvauti parodos atidaryme Čikago-

je, savo tėveliui – Amerikoje numaty-
tų eksponuoti karikatūrų autoriui –
tikriausiai atstovaus sūnus Rokas
Beresniovas, banko ,,HSBC Bank
USA” viceprezidentas.

Nors Vladimiro Beresniovo dar-
bai jau ne kartą, drauge su kitų dai-
lininkų, buvo iškeliavę Amerikon,
personalinė paroda už Atlanto bus
atidaryta pirmą kartą. „Pirmoji Vla-
berio (toks Vladimiro Beresniovo
kūrybinis pseudonimas) karikatūras
‘Smailiu žvilgsniu’ įvertins Čiurlio-
nio galerijos direktorė, laikraščio
‘Draugas’ redaktorė Laima Apanavi-
čienė. Jai bei visiems Čikagos lietu-
viams, neabejoju, tikrai patiks origi-
nalūs ir iškalbingi mūsų talentingo
kolegos darbai”, – sakė V. Mačiulis. 

Į Ameriką atkeliauja 
V. Beresniovo sukurtos karikatūros

V. Beresniovo karikatūra ,,Mąstytojas-
tribūna”. 



Spalio�mėnesį� vyksiančiuose�Lie-
tuvos� Respublikos� Seimo� rinkimuose
turi� teisę� dalyvauti� ir� užsienyje� gyve-
natys� Lietuvos� piliečiai.� Šiuo� metu
išeivijoje� gyvenantys� lietuviai� sudaro
net�keliolika�procentų�balsavimo�teisę
turinčių�Lietuvos�piliečių.�Artėjant� ru-
deniui,�vėl�pasigirsta�balsų�dėl�išeivijos
vaidmens� rinkimuose.� Neseniai� posė-
džiavęs�PLB�Seimas�priėmė�nutarimą,
kuriame� prašoma� naujai� išrinkto� Sei-
mo� ir� būsimos� Vyriausybės� priimti
sprendimą,�kad�užsienyje�gyvenantys
LR�piliečiai�kituose�rinkimuose�galėtų
balsuoti� internetu� ir� vietoj� vienos
vienmandatės� Naujamiesčio� apygar-
dos�būtų�įkurta�daugiau�rinkimų�apy-
gardų,� skirtų�užsienyje�gyvenantiems
lietuviams.� Taip� pat� siūloma� įsteigti
daugiau�balsavimo�punktų�šalyse,�ku-
riose� gyvena� gausus� lietuvių� skaičius
plačiame�geografiniame�išsidėstyme.�O
belaukiant,� kol� Lietuvos� valdžia� nu-
spręs� įsiklausyti� į� išeivijoje� gyvenan-
čių� lietuvių� norus,� išeiviai� raginami
rinkimuose�politikus�vertinti�pagal�tai,
kaip� jie� vertina� dvigubos� pilietybės
galimybę.

Redaktorė Loreta Timukienė

Molotov-Ribbentrop pak-
to var du žinomas, 1939
m. rugpjūčio 23 d. jų

pasirašytas ir šiandien Juodo-
jo kas pino dieną minimas do-
kumentas iš tikrųjų yra Stalin
Sovietų Sąjungos-Hitler nacių
Vokietijos sutartis dėl Baltijos
jūros rytinio pakraščio pasida-
linimo. Taigi, nors ir neužrašy-
tas, bet savai me suprastas šio
pakraščio okupavimas ir ne-
priklausomų valstybių – Es tijos, Lat-
vijos, Lietuvos – panaikinimas. Tai
netrukus ir įvyko, o tų kraštų okupa -
cija tęsėsi 50 metų. Per ją lietuvių
tauta neteko ketvirtadalio savo vaikų
ir dar iš tikrųjų nežinia, kiek milijar -
dų dolerių turto.  

Ši istorija yra  daug kartų aptar-
ta, aprašyta, todėl vargu ar verta dar
kartą ją kartoti. Man šiandien  įdo-
mesnis su ja susijęs ki tas klausimas:
ar ši šiurpiausia bet ka da įvykusi lie-
tuvių tautos bei jos valstybės tragedi-
ja gali pa si kartoti?  Praeitis tragiška,
bet ji – jau praeitis. Tačiau kas prieš
akis, kas laukia ateityje? Tad mes-
kime žvilgsnį ta kryptimi.

Pirmiausia  prisiminkime  mūsų
tautos padėtį aną lemtingą dieną.
Lietuva, taip pat, kaip ir šiandien,
buvo  nepriklausoma  valstybė, supa-
ma tų pačių kaimynų. Tų pačių mus
pasidalijusių kaimynų. Tad pirmiau-
sia klauskime, kodėl jiems tada pri -
reikė mus tarp savęs pasidalinti? At-
sakymas ne per sunkus, o pasidalinu-
siųjų galvojimu, gal net ir logiš kas.
Juk tik prieš 22 metus buvo pa si bai-
gęs Pirmasis pasaulinis karas. Prieš
jį šį Baltijos jūros pakraštį val dė ta
pati kaimynė Rusija. 1918 me tais jį
prarado. Prarado, bet ar atsi žadėjo? 

Daug  žemių  prarado ir karą pra -
laimėjusi Vokietija. Tiesa, ne šiame
Baltijos jūros pakrašty, bet plačiuo-
siuose vakarų, pietų, taip pat ir rytų
,,van denyse”. Karo laimėtojai atėmė
vi sas Vokietijos ten turėtas kolonijas.
Dėl to gausi vokiečių tauta tapo sus-
pausta nedidelėje Vidurio Europos
da lyje ir vos galėjo išsimaitinti. Ku rį
laiką ji net badavo. Tad troško pra -
rastos erdvės. Vakaruose ją at gau ti
buvo  nebeįmanoma, nes buvę oku -
puoti kraštai jau suko laisvės keliu.
Tad beliko tik rytai, kur Rusijoje ir
Ukrainoje  tvyrojo neaprėpiami der-
lingos žemės plotai, Vokietijai labai
reikalingos duonos aruodai. Kas gi
tuo metu nežinojo vokiečių ,,Drang
nach Osten” politikos? Tiems tiks -
lams pasiekti tuose abiejuose kraš-
tuo se – Stalin „sojuze” ir Hitler  „rei -
 che” – per 22 pokario metus buvo  su-
brandintos ir pakankamos jėgos. O
mes tebuvome mažytis minkštas grū -
de lis  jų milžiniškose replėse.  

Tiesa, buvo ir šiokia tokia viltis –
trečioji Europos jėga: Didžioji Bri -
tanija ir Prancūzija, o už jų nugaros
mūsų didele drauge laikoma Ame ri -
ka. Jos, aišku, – Hitler priešai, bet su
jo mis, ypač su Didžiąja Britanija, žai -
dė ir mūsų priešas Stalin. Bet žaidė
jis ir su Hitler. Atsitiktinai ar ne (tai
jau kita tema), visą pavasarį už si tę-
susios Londono-Maskvos derybos
staiga nutrūko, todėl Hitler išėjus į
karą prieš An g liją, didysis bolševi-
kas buvo stipriai kryptelėjęs di džio jo
nacio  pusėn  ir  pradėjo jį remti duo -
na ir net karui reikalingomis žalia -
vomis. O tai Lietuvos aplinką dar la -
biau jaukė.

Tad tokia tuo laiku Europoje bu -
vo padėtis. Vyko politinė, karinė
mai šatis, o joje atsidūrė ir Lietuva.

Šalia to,  ir  Maskva, ir Berlynas flir-
tavo su ja. Ne tik Stalin savo melagin-
ga, fikty via savitarpio pagalbos su-
tartimi, bet ir Hitler Lietuvai siūlė
pasukti prieš Lenkiją ir atsiimti Vil-
nių, tuo  laiku net nieko nereikalau-
damas.  Tokiomis aplinkybėmis ir gi-
mė Molotov-Rib ben trop paktas ir tuo
laiku mums nežinomi Baltijos vals-
tybes pa dalinantys slaptieji protoko-
lai.  Po to – ultimatumas, okupacija ir
di džio ji mūsų  tautos tragedija.

Kaip tada pasielgė Lietuva, žino -
me. Bet ar žinome kodėl? Daug  min-
čių plaukioja šiandie nėje erdvėje,
daug badymosi pirštais. Reikėjo
Maskvos ultimatumo nepriimti,
prieš Lietuvą okupuojančius sovie-
tus  kovoti. „Vienas kraujo lašas tą
gėdą būtų nuplovęs” – rašė iškilus
mūsų poetas Aistis, ir gal nebūtų rei-
kėję 20,000 žuvusių kilnių lietuvių,

patriotų partizanų gyvybių jai iš -
pirkti. Reikėjo vokiečių pasiūlymą
pri  imti ir Suomijos  pavyzdžiu pa -
sekti – nors rečiau, bet vis dar išlen-
da ir tokia  nuomonė. Buvo jų ir dau-
giau, bet nė viena nebuvo priimta
vykdyti. Tegul jau būna, kaip yra.
Bet yra ir teigiančių, tarp kurių esu
ir aš, kad Lie tuvos vadovybė nežino-
jo, ką reikėjo tuo atveju daryti, tokiam
atvejui nebu vo pasiruošusi. Į gal-
būt vieną iš drą  siausių, ryžtingiau-
sių, o gal ir iš mintingiausių pasiū-
lymų iš paties pre zidento Antano
Smetonos lūpų – ,,Maskvos ultimatu-
mo nepriimkim, kovokim – kariuo-
menė neparuošta”, buvo mūsų gene-
rolų atsakymas. Be je, ne taip jau ge-
rai gaudėsi ir pats pre zidentas Sme-
tona, vykdydamas Maskvos įsakymą
suimti sąžiningus bei dorus valsty-
bės pareigūnus – vi daus  reikalų mi-
nistrą  Kazį  Skučą ir Saugumo de-
partamento direktorių Au gustiną  Po-
vilaitį. Ką gi, mes patys tą įsakymą
vykdysim, mūsų pačių teismas teis.
Tiek Lietuvos vadu vi są laiką tituluo-
tam Lietuvos valstybės vadovui  iš-
manyti? Na, jeigu ir tas mūsų teis-
mas teis? Ką ge resnio taip tie siog
nusikalstamai galvojusi toji mūsų
valstybės viršūnė galėjo padaryti?
Tad ir pasirinko klu s nų, Maskvos
įsakytą nieko ne da rymo kelią – prieš
tokį Maskvos užmojį jokio protesto
nepareikšti.

Tai buvo didelė klaida. Ir
dar di des nė ji atrodo šian-
dien, suvokus,  kad šiai trage-
dijai išvengti nesusisiekta,
pagalbos ne prašyta iš Lie -
tuvai palankių Vakarų valsty-
bių – Prancūziją, Lenkiją net
ginklu už stojusios Didžiosios
Bri   tanijos, o ypač Amerikos.
O tinkami, gerai apgalvoti
dip lomatiniai žygiai įtakos
gal ir ga lėjo turėti.     

Bet... buvo, kaip buvo, yra, kaip
yra – madinga sakyti Lie tuvoje. Visą
tą tragišką laikotarpį iš kentusi, 50
okupacijos metų išgyve nusi Lietuva
prisikėlė. Gausesnė ir net didesnė ne -
gu 1918 metais – su atgautu, Hitler
atim tu Klaipėdos ir daliniu Vilniaus
kraštais. Šalis nori gyventi ir, be
abejo, to kių tragedijų niekada  nebe-
patirti. Ir va, čia ir tas klausimas: ar
nuo jų mū sų tėvynė užtikrintai saugi
vi siems ateinantiems laikams? O gal
to kie pavojai dar yra?  Ar verta dėl to
sukti galvas? Juk šiandien ne 1939-
ieji, bet 2012 metai, ir padėtis pa sau -
lyje yra visiškai kita. Kitokie valsty-
bių su sigrupavimai,  kitokios jėgos ir
jų san tykiai, ir mes jau tarp jų. Ne
vie ni, kaip buvome anais laikais, Lie -
tu va – net galingiausios pasaulyje
kari nės jėgos NATO pilnateisė na-
rė, jė gos, kuri net keliais dokumen-

tais yra įsipareigojusi  mūsų laisvę
saugoti. Tad ko mums rūpintis? Taip,
tai  tie sa. Bet...

Liko tie patys kaimynai. Ir ar ne
su tokiais pačiais tikslais? Gal jie
kiek nors pasikeitę Vakaruose, nors
ne pro šalį ir dėl to suabejoti, bet Ry -
tuose? Rusija Lietuvą buvo pagro bu  si
jau du kartus: XVIII šimtmečio pa-
baigoje (skriaudė 120 metų) ir 1940
metais (terorizavo 50 metų). Ir kas
gali užtikrinti, kad trečio kar to jau
nebebus? Dėl valstybės ekonominio
gyvenimo ir karinio saugumo Bal-
tijos jūros pakrantės reikėjo ca rui,
reikėjo Stalin, kas gali užtik rinti,
kad jos nereikia Putin? Ypač neuž-
šąlančio  Klaipėdos uosto. Tiesa, gal
ne taip labai, nes dabar jis turi neuž-
šąlantį, žymiai didesnį Karaliau -
čiaus uostą, bet jam to tikrai  ne ga na.
Šalia to, Baltijos valstybės  liko toks
pat karinis prietiltis jo prie ši nin-
kams Vakaruose. Ar Vokietija ga li
užmiršti, kad Karaliaučius priklausė
jai ir Rusijai valdyti buvo atiduotas
tik laikinai, tik 50 metų? Ar tas laikas
prieš 15 metų baigėsi? Vokieti jos
norams nuslopinti su Karaliau čiumi
susisiekiantis Baltijos jūros pakraš-
tys  Maskvai  būtų labai pa ran kus. Ar
tokie Rusijos ir Vokietijos tikslai
mums nie ko nesako? 

O štai ir klausimas: ar tai su -
pranta Lietuva – visuomenininkai,
is torikai, politikai,     Nukelta į 8 psl.
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Redakcijos žodis

Ar Molotov-
Ribbentrop paktas

gali pasikartoti?
BRONIUS NAINYS

Tema: JuodoJo kaspino dienai aTminTi

Lietuva bus saugi tada, kai nuo Suomijos iki
Turkijos bus pa statyta visų šių valstybių sutarta
bendra, tvirta diplomatinė siena, sau goma NATO
karo pajėgų. Ne popie rinių ir ne iš už Atlanto, bet
prie tos sie nos išdėstytų. Kol Rusija dar kar tą su-
byrės, kol joje įsivyraus demokratija, kol Karaliau-
čius grįš į Vakarų pa sau lį ir dings Rusijos kelias į jį
per Lie tuvą.
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Pasklaidžius Lietuvos Respubli -
kos Seimo narių biografijas,
išryškėja kai kurie bendri

bruožai. Daugelis narių gimė XX a.
viduryje, vienokioje ar kitokioje spe-
cialybėje išėjo aukštą jį mokslą, būda-
mi vaikai buvo arba nebuvo išvežti į
Sibirą ir kt. Dabar Lie tuvai vadovau-
janti karta brendo okupacijos pasku-
tiniais dešimtme čiais. Nepriklauso-
mybės atkūrimo laikotarpiu ji stebi-
no pasaulį šian dien nebeatkuriama
dideliam tikslui pasiryžusios tautos
euforija. Jai tin ka 1949–1953 m. buvu-
sio JAV valstybės sekretoriaus Dean
Acheson knygos biblinis pavadini-
mas „Present at the Creation” (lais-
vai verčiant, „(Pa sau lio) sutvėrimo
metu”).

Šioje seimūnų kartoje turime
pirmąją savo kadenciją baigiančią
Sei mo narę Auksę Ramanauskaitę-
Sko kauskienę. Savo kilme ir asme-
nine isto  rija ji skiriasi nuo visų kitų
Sei mo narių. Ji – partizano duktė. Ne
tik partizano, bet vėliau tapusio visos
Lie tuvos partizanų vadu Adolfo Ra -
manausko-Vanago ir jo žmonos, par-
tizanės Birutės Mažeikaitės-Rama -
nauskienės-Vandos, likimo dalinin -
kė. Artėjant šių metų Seimo rinki-
mams ir A. Ramanauskaitei-Sko -
kaus  kienei kandidatuojant antrajai
kadencijai, pažvelkime į jos patirtį.

* * *
Tėvus pažinojusio gydytojo dėka

Auksei buvo lemta slapta gimti Vil -

niaus ligoninėje 1948 m. gruodžio 14
d. Užregistruota kitu vardu ir kita
gimimo data. Vaikystės metus pra -
 leido slapstoma įvairiose Lietuvos
vietovėse. Teko gyventi rūsiuose,
bun  keriuose, sandėliukuose, net mai -
še su šienu ant močiutės nugaros.
Oku paciniai organai mergaitės ieš -
ko jo, nes manė, kad, suradę vaiką, ga -
lės susekti ir tėvus. 1956 m. Auksė Ra -
manauskaitė svetima pavarde pra -

dėjo lankyti pradinę mokyklą provin-
cijoje. 1957 m., būdama devynerių,
saugumo buvo atvesta pasimatyti su
mirties bausmei pasmerktu tėvu.  

Kurį laiką augo be motinos, nes
motina kalėjo. Grįžusi iš lagerio B.
Rama nauskienė per vargus prisire-
gistravo Kaune, duktė tęsė mokslus.
Mokyk loje Auksė Ramanauskaitė
susipažino su savo būsimu vyru Nor -
bertu, kartu studijavo ir baigė Kau no

politechnikos institutą. Sau gu mas
vyrą įspėjo, kad vedė „bandito” duk-
rą, bandė jį užverbuoti. Skokaus kai
užaugino sūnų, psichiatrijos daktarą,
ir dukterį, Lietuvos kariuome nės
majorę, gydytoją. 

B. Ramanaus kie nė mirė jau Lie-
tuvai atgavus Ne priklausomybę, 1996
m. Nėra jokių duo menų apie 1957 m.
sušaudyto tė vo, partizanų generolo
A. Ramanaus ko-Vanago palaikus.

Atkūrus Nepriklausomybę, A.
Ra manauskaitei-Skokauskienei atsi -
vė rė galimybės visuomeninei veik-
lai, ypač viešinant partizanines lais-
vės kovas bei tėvo istoriją. Likimo
dova na, kad A. Ramanauskas-Vana-
gas pa liko dar partizanavimo laikais
1945–1947 m. para šytus, labai daly-
kiškus atsiminimus, išleistus kelio-
mis laido mis. A. Ramanauskaitė-Sko-
kaus kie nė tvarkė ir leido savo tėvo
partizanavimo medžiagą, paskelbė
daugybę straipsnių laisvės kovų, tau-
tiškumo, pilietiškumo, jaunimo švie-
timo temomis, su pranešimais daly-
vavo kon ferencijose Lietuvoje, Lenki-
joje, Gru zijoje, Italijoje bei JAV, vyk-
dė dau giametę jaunimui skirtą prog-
ra mą ir kt. Šalia to, dalyvavo visuo-
me ninėje veikloje, kaip antai susiju-
sioje su Atlanto sutartimi, su bu vu -
 sių politinių kalinių, tremtinių ir
partizanų padėtimi bei teisėmis, da-
lyvavo nevalstybinėje akcijoje, skir-
toje stip rinti krašto gynybinį pajėgu-
mą ir t. t.                  Nukelta į 7 psl.

Lietuvos premjeras sunkiai ir
ilgai dirba. Jis turi teisę į poil-
sį, tad suprantama, kad And-

rius Kubilius atostogauja. Bet A. Ku-
bilius yra ir konservatorių partijos
vadovas. Seimo rinkimai vyks po
dviejų mėnesių, tad manytum, kad
šie mėnesiai yra pagrindinis partijos
vadovo darbymetis, reikalaujantis
ypatingo susikaupimo ir pastangų.
Bet partijos pirmininko niekur ne-
matyti. Ir kiti konservatoriai vadovai
veiksmingai slapstosi nuo rinkėjų
bei žiniasklaidos.

Negalima tvirtinti, jog konserva-
toriai nieko nedaro. Prieš kelias sa-
vaites visi galėjome spėlioti, ar Man-
tas Adomėnas atsistatydins arba at-
sistatydino iš rinkimų štabo vadovo
pavaduotojo pareigų. Galime atsi-
kvėpti – jis lieka. Panevėžyje sureng-
tas net labiau intriguojantis spektak-
lis – Panevėžio miesto meras konser-
vatorius Vitalijus Satkevičius nutarė
kelti savo kandidatūrą toje pačioje
vienmandatėje rinkimų apygardoje
kaip ir jo partijos kolega Vitas Matu-
zas. Priežiūros komitetas priėmė
rūstų sprendimą – V. Satkevičius ga-
lįs kandidatuoti tik tuo atveju, jei jis
išeis iš partijos. Grasinimai liko be
poveikio, nes V. Satkevičius jau patei-
kė dokumentus Vyriausiajai rinkimų
komisijai (VRK).

Nėra galo panem et circenses (liet.
duonai ir cirkams). Konservatoriai
VRK apskundė Socialdemokratų par-
tijos pirmininką Algirdą Butkevičių
dėl esą nepažymėtos politinės rekla-
mos. Mat jis sutiko būti kalbinamas
žurnalo „Gala” ir pasakojo apie savo
pomėgius, laisvalaikį, požiūrį į įvai-
rius dalykus. Ko gero, konservatoriai
būtų apskundę A. Butkevičių du kar-
tus, jei jis būtų kalbėjęs apie poli-
tinius įsitikinimus ir planus.

Konservatoriai nėra vienintelė
partija, kuri mėgina mus pralinks-
minti lengvabūdišku požiūriu į rin-
kimus. Anksčiau socdemai piktinosi,

kad žiniasklaida, net ir jų numylėta-
sis nacionalinis transliuotojas, pla-
čiai aprašė premjero dviračio žygį,
tuo konservatoriams veltui suteikda-
ma reklamą, už kurią kitos politinės
partijos turi brangiai mokėti. Gal
socdemai pasiūlys, kad rinkimų
kampanijos metu premjeras ir visa
Vyriausybė priverstinai atostogautų?
Taip būtų užtikrinta, jog nesumokėję
pagal atitinkamus įkainius ministrai
nepatektų į žiniasklaidos akiratį.

Vadovaudamasis tuo pačiu prin-
cipu Seimas irgi turėtų nutraukti
savo veiklą, o tam neprieštarautų
daugelis Seimo narių. Kitos tradici-
nės ir opozicinės partijos taip pat sal-
džiai snūduriuoja. Tiesa, Viktor Us-
paskich savo vardu skelbia straips-
nius internete, nors įtariu, kad juos
parašo kiti.

Manytum, kad naujos partijos
negailėtų pastangų, siekdamos dabar
laimėti rinkėjų susidomėjimą, vėliau
– jų balsus. Negalima neigti, kad yra
dėmesį patraukiančių dalykų, pavyz-
džiui, Neringos Venckienės nutari-
mas kandidatuoti toje pačioje apygar-
doje kaip ir Irena Degutienė, Aureli-
jos Stancikienės iššūkis A. Kubiliui.
Bet apskritai nauji dariniai veikia
vangiai, žiūri į rinkimus pro pirštus.

Atrodo, kad nemažai „Drąsos
kelio” „žvaigždžių”, patekę į sąrašo
pirmąjį dešimtuką, pavyzdžiui, Povi-
las Gylys, Gintaras Aleknonis ir Vy-
tautas Daujotis, neketina kandida-
tuoti vienmandatėse apygardose. Gal
jie mano, kad, leisdami įtraukti savo
pavardes į partijos sąrašą, suteikė

Lietuvos žmonėms ypatingą malonę,
būtent progą už juos balsuoti, tad
nieko kito nereikia daryti. Net jei jie
pakeistų savo nuomonę ir kandida-
tuotų vienmandatėje apygardoje,
nebeliko laiko surengti tinkamą rin-
kimų kampaniją.

Ne ką veiksmingesnis ir naujasis
susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvo-
je”. Siekiama atgaivinti Sąjūdžio
dvasią, iš pensijos į kovos lauką me-
tant garbingų veteranų pulką. Nors
jų nuopelnai yra neginčijami, reikia
lakios vaizduotės ir neišsemiamo op-
timizmo manyti, kad jie gebės ener-
gingai bendrauti su rinkėjais ir pa-
siūlyti ką nors naujo.

Donalda Meiželytė nutarė siekti
antrosios parlamentarės kadencijos,
šį kartą kaip nepriklausoma kandi-
datė Tauragės rinkimų apygardoje.
Ketverius metus pratrynusi Seimo
nario kėdę, ji išmoko, kaip reikia
bendrauti su rinkėjais. D. Meiželytė
apgailestavo, kad, patekusi pagal są-
rašą, ji negalėjo reikiamo dėmesio
skirti tauragiškiams. Pasak Seimo
narės, „nebelieka laiko pabūti miesto
šventėse, parodyti deramą dėmesį
žmonėms proginiuose renginiuose”.
Nesunku įsivaizduoti D. Meiželytės
rinkimų kampaniją – ji vaikštinės į
pokylius.

Nesuprantu, kodėl Lietuvos poli-
tikai (nors ir ne visi) nesistengia
rengti rimtos rinkimų kampanijos, o
tenkinasi itin mažomis pastangomis.
Gal mano, kad turi ištikimus rin-
kėjus, kurie už juos visada balsuos.
Jie labai klysta taip galvodami. Yra

ištikimų rinkėjų, tačiau daugelis gy-
ventojų dažnai keičia savo nuostatas
ir atiduoda balsą skirtingoms parti-
joms. Galime priminti, kad 1996-ai-
siais LDDP surinko penkis kartus
mažiau balsų negu 1992 metais, o
konservatoriai, 1996-aisiais laimėję
70 mandatų, po ketverių metų turėjo
tenkintis devyniais, tik vienas jų iš-
kovotas vienmandatėje apygardoje.

Gal kandidatai mano, jog savo
argumentais ir programomis nieko
neįtikins iš dalies dėl to, kad patys
negeba rišliai ir įtikimai išaiškinti
savo ir partijos nuostatų? O gal jie
rinkėjus laiko „runkeliais”, kurių
balsą nulemia ne svarūs argumentai,
bet iš piršto laužtos ar išankstinės
nuostatos? Tad kam eikvoti laiką ir
energiją?

Manyčiau, kad dar didesnį vaid-
menį vaidina mišri rinkimų sistema.
Didžiųjų partijų vadovai žino, kad jie
pateks į Seimą pagal sąrašą. Tad jie
neturi realios paskatos rimtai kovoti
vienmandatėse apygardose, mėginti
išjudinti rinkėjus, sukelti jų entuzi-
azmą. Jiems pakanka kelis kartus
dalyvauti televizijos ar radijo deba-
tuose, kad jaustų atlikę savo pareigą.
Partijos nesėkmė nereiškia pasaulio
pabaigos. Partijos vadovai galės ket-
verius ar aštuonerius metus ramiai
prasėdėti Seime kaip opozicijos na-
riai, laukdami, kol vėl pasikeis rin-
kėjų nuotaikos ir jie vėl bus pakviesti
stoti prie valstybės vairo.

Lietuvos rinkėjai yra nusipelnę
rimtesnio požiūrio ir daugiau pagar-
bos. Lėkšti rinkimų triukai ir pigios
tarpusavio polemikos jų netenkins.
Gal ne visi rinkėjai gilinasi į subti-
lesnius politikų argumentus, bet to-
kie argumentai ir rimtos programos
turi būti sudėtinė rinkimų kampani-
jos dalis, kuria ugdoma jaunoji karta,
brandinamas rimtesnis požiūris į
rinkimus ir politiką.

Alfa.lt

Rinkimai? 
Kokie rinkimai?
KĘSTUTIS GIRNIUS

Partizano duktė – LR Seime
ANTANAS DUNDZILA

A. Ramanauskas-Vanagas su duk rele
Auksute, 1953 m.

A. Ramanauskaitė-Skokauskienė 2012 m.
Seime.
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Tęsinys iš rugpjūčio 21 d.

Trečioji sesija

Šv. Kazimiero gildijos pirminin -
kas, Lietuvos vyčių garbės narys Jo-
nas Mankus pra nešė, kad iki š. m.
birželio mėn. 30 d. gauta 1,008 užpra-
šymų šv. Mišioms. Pra eitų metų pro-
jektas jau užbaigtas – Po piežinei Šv.
Kazimiero lietuvių kolegijoje Romoje
sudėti visi trečio aukšto langai, kai-
navę 15,000 dol. Praeitais metais buvo
gauta 4,520 dol. aukų iš praėjusių me-
tų vyčių su važiavimo. Nuo 2011 m.
rugpjūčio mėn. Šv. Kazimiero kolegi-
jai kunigų stipendijoms, remontams
ir projektams nusiųsta 30,600 dol.
auka. Pranešta, kad 417,000 dol. gauta
iš Theresa Ma žeikos (3 kuopos, Phila-
delphia, PA) palikimo. Šie pinigai bus
laikomi Šv. Kazimiero gildijos sąs-
kaitoje ir naudojami Šv. Kazimiero
kolegijos švietimo, religiniams bei
kitiems projektams. 

Džiugu, kad šiame suvažia vime
dalyvavo Popiežinės Šv. Kazi mie ro
lietuvių kolegijos rektorius pre l. Pet-
ras Šiurys, atvažiavęs iš Romos, o iš
Lietuvos atvyko prelato brolis – pre -
latas Juozas Šiurys. Prel. P. Šiurys
padėkojo Lietuvos vyčiams už nuola-
tinę paramą kolegijai, kurioje šiuo
metu tęsia mokslus ir gyvena 13 ku-
nigų. Popiežinėje kolegijoje gyvena 3
garbaus amžiaus kunigai, kuriuos
reikia aprūpinti. Prela tas padėkojo
už paramą langų projektui. Naujau -
sias projektas – bus įrengta nauja šil -
dymo sistema, mat dabartinė yra 50
metų senumo. 

Kitais metais ne tik Lietuvos
vyčiai švęs savo garbingą šimtmetį.
Popiežinė Šv. Kazimiero kolegija švęs
savo garbingą 65 metų jubi liejų. Ta
proga bus specialiai pagaminta atmi-
nimo lenta kolegijos rėmėjams, joje
garbingą vietą turės ir Lietu vos vy-
čiai. Prel. P. Šiurys kvietė vy čius
dalyvauti šventėje ir atminimo lentos
dedikacijoje kitais metais. Sve čias
taip pat papasakojo apie „Villa Litua-
ne”, svečių namus, esančius arti
kolegijos. Jonas Man kus prel. Šiuriui
įteikė darbams kolegijoje tęsti skirtą
100,000 dol. čekį, antrą čekį (2,500
dol.) – už Mišių intencijas.

Toliau buvo pakviesta seselė
vienuolė Ignė Marijošiūtė skaityti
paskaitą apie Pal. Jurgį Matulaitį.
Ses. Ignė jau 40 metų tarnauja Pal.
Jurgio Matulaičio įsteigtoje Švč. Mer-
gelės Marijos Nekalto prasidėjimo

seserų kongregacijoje. Prelegentė,
priminusi, jog Lietuvos vyskupai
2012 m. metus paskelbė Pal. Matulai-
čio metais, skatino palaimintąjį lai-
kyti pavyzdžiu sau, pasitikėti Die vo
gailestingumu ir pastebėti dalykus,
veikiančius žmogaus gyvenime. Ses.
Ignė savo paskaitą baigė Pal. Matu-
laičio žodžiais: „Esu visa širdimi su
Jumis. Sveikinu visus ir laiminu.”
Beje, įdomu, kad Pal. Matulaitis yra
dalyvavęs Lietuvos vyčių metiniame
suvažiavime, vykusiame 1926 m. rug-
sėjo mėn. 24–26 d. Waterbury, CT.

Po įdomios ir jautrios paskaitos
seselė atsakė į dalyvių klausimus.
Centro valdybos pirmininkė Aviža
įteikė viešniai prisiminimo dovanė-
lę – knygą „Li thu anian Fraterna-
lism: 75 years of  US Knights of  Lit-
huania”, parašytą kun. William Wol-
kovich-Valkavičius.

Trečioji suvažiavimo diena

Šeštadienio Mišių pagrindinis
ce lebrantas buvo prel. P. Šiurys. Jam
asistavo dr. prel. Ander lonis ir prel. J.
Šiurys. Mišios buvo aukojamos už
Lietuvą, jos žmo nes, jaunimą ir už
Lietuvos vyčių rėmėjus. 

Ketvirtasis seimo posėdis pradė-
tas malda. Kun. Antanui Markui,
Šiluvos Mergelės Marijos padalinio
pirmi nin kui, negalėjus dalyvauti su-
va žia vime apie padalinio veiklą kal-
bėjo šio padalinio komiteto narys,
garbės narys Robert A. Martin, Jr.
Visi delegatai buvo raginami garsinti
Šiluvos Mergelės Marijos istoriją
draugams, pažįstamiems ir svetim-
taučiams. Padalinio tinklalapyje
(www.ourladyofsiluva.com) yra daug
istorinės informacijos apie Ši luvą,

netrukus ši informacija bus lenkų ir
ispanų kalbomis. Kun. Mar kus ir jo
specialiai sudarytas komitetas yra
paruošę įvairios spausdintos medžia-
gos apie apsireiškimą. Parda vimui
turi įvairių suvenyrų: sidabri nių ir
auksinių medalių, ženkliukų, paveik-
slų ir DVD iš 2008 m. jubilieji nės
šventės Čikagoje. Yra naujai sukurti
marškinėliai su Šiluvos Mergelės
Marijos atvaizdu. 

Pranešta, kad artėjančiam organi-
zacijos šimtmečiui įamžinti Vidurio
Amerikos apygarda ruošia pro jektą –
memorialinį paminklą, ku ris vaiz-
duoja Šiluvos Mergelės statu lą Šilu-
voje. Paminklas, kuris įkai  notas
21,000 dol., bus statomas Šv. Kazimie-
ro kapinėse, kur jau nu pirkti keturi
sklypai. Kitoje paminklo pusėje bus
įrašyta Švč. Mergelės Marijos apsi-
reiškimo istorija, dedi ka cija bei rė-
mėjų vardai. Šiam svarbiam projek-
tui bus renkamos lėšos, taip pat bus
parduodami loterijos bilietai, ruošia-
mi Šiluvos Mergelės Marijos šventei
skirti pietūs, kurie vyks š. m. rugsėjo
mėn. 16 d. 

Garbės narys John Mankus (72
kuopa, Binghamton, New York) per-
skai tė pranešimą apie lietuvių rašto

vys tymąsi nuo 1322 m. rašytų Gedi-
mino laiškų iki 1932 m. poeto Jono
Mačiu lio Maironio gyvenamojo me-
to.

Nauja 2012–2013 m. 
centro valdyba

Šią suvažiavimo dieną buvo iš-
rinkta nauja centro valdyba. Ją suda-
ro: dvasios vadas – garbės narys pre-
latas kun. Juozas Anderlonis (Phi -
ladelphia, 3 kuopa), pirmininkė –
garbės narė Regina Juškaitė-Švobie-
nė (Detroit, 102 kuopa), I vicepirmi -
nin kė Cathy Nakrošis (Kearny, 90
kuo pa), II vicepirmininkas – Andrew
Berczelly (Dayton, 96 kuopa), III vice -
pirmininkė (jaunimui) Vilija Bizin -
kauskas (Brockton, 1 kuopa), pro to -
ko lų sekretorė – Elena Nakrošis
(Kearny, 90 kuopa), finansų sekre-
torė – Barbara Miller (Binghamton,
72 kuopa), iždininkė – garbės narė
Ber nice Aviža (Hudson-Mohawk, 136
kuo pa), iždo patikėtiniai – Mary Beth
Slakis (Chicago, 16 kuopa) ir Robert
Petkus (Dayton, 96 kuopa).

Komisijos: Lietuvių reikalų –
John Mankus (Binghamton, 72 kuo-
pa); Lietuvių kultūra/kalba – Delores
Herbert (Philadelphia, 3 kuopa);
Garbės narystė – garbės na rė Rita
Sussko (Newark, 29 kuopa); Ritualų –
Georgiana Macke (Le mont, 157 kuo-
pa); Stipendijų – Ele na Mikalauskas
(Dayton, 96 kuopa); Ry šių su visuo-

mene – Regina Juškaitė-Švobienė
(Detroit, 102 kuopa); Archyvų – Fran-
ces Bur mila (Brockton, 1 kuopa); L.V.
fondas – Irene Ožalis (Philadelphia, 3
kuo pa); Šv. Kazimiero gildija – John
Mankus (Binghamton, 72 kuopa);
Mer  gelės Šiluvos fondas garbės na-
rys kun. Antanas Markus (Chicago,
112 kuopa).

Iždo patikėtiniai Delores Herbert
ir Robert Petkus pranešė, kad, patik-
rinę knygas, jie rado, jog Lietuvos
vyčių ir organizacijos padalinių kny-
gos vedamos rūpestingai ir tvar-
kingai. 

Jaunimo veikla 
suvažiavimo metu

Centro valdybos 3-čias pirminin -
kės pavaduotojas, dirbantis su jau-
nais vyčiais, Brian Johnson ir jo
žmo na Rita Zakarka-Johnson papasa-
kojo apie jaunimo veiklą šio suva-
žiavimo metu. Suvažiavime da lyvavo
9 jauni vyčiai ir paaugliai. Ket virta-
dienį vyko susipažinimas, penktadie-
nį jaunųjų vyčių laukė sma  gi išvyka,
kurios metu jie išban dė įvairius
sporto žaidimus. Jauni vyčiai dalyva-
vo žaidime „Lietuvos Vyčių klausi-
mai”, kurio metu kiek vienas vaikas
klausė delegatus apie Vyčių istoriją.
Kiekvienam jaunam vyčiui už daly-
vavimą suvažiavime buvo įteik ti su-
važiavimo žymenys ir po 50 dol. sti-
pendija. 

Centro valdybos pirmininkė
kiekvienam jaunam vyčiui įteikė
knygutę „Hello, Lithuania”, o Vyčių
fondo pirmininkė Irene Ožalis – po
100 dol. Šį suvažiavimą pri si min ti
Julia Schroder kiekvienam vaikui
padovanojo po marškinėlius su užra-
šu „Seven Springs Resort”.

Vyčių aukos

Sveikinimų/aukų komitetas pra -
nešė, kad per šį suvažiavimą surink-
ta 4,810 dol. aukų: 985 dol. skirta
Vyčių fondui; 745 dol. – Šv. Kazimiero
gildijai; 1,200   dol. – Šiluvos Mergelės
Marijos fondui; 640 dol. – stipendijų
fondui; 35 dol. – bendram fondui; 70
dol. – jauniems vyčiams; 350 dol. –
kun. Jutt fon dui; 305 dol. – „Vyties”
žurnalui; 50 dol. – suvažiavimo/sei-
mo komitetui; 50 dol. – Baltijos jėzui-
tų plėtros fondui  ir 380 dol. – LCRA.

Finansų patikrinimo komitetui
pristatytose rezoliucijose dėl Lietu-
vos vyčių aukų išdalinimo vien bal-
siai nuspręsta aukas skirti: Šv. Ka-
zimiero gildijai, keturioms seselių
vienuolių kongregacijoms – Nukry-
žiuotojo Jėzaus, kazimierie tėms, Ne-
kalto prasidėjimo       Nukelta į 8 psl.

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Buvę centro valdybos pirminin kai su dabartine pirmininke. Iš k.: gar  bės nariai Robert A.
Martin, Jr., Frances R. Petkus, Elena Nakrošis, Ber nice Aviža, Jonas Mankur, dabarti nė
pirmininkė Regina Juškaitė-Švo bienė.

Seven�Springs,�PA�vyko�99-asis�Lietuvos�vyčių�suvažiavimas

Vyčių padalinio Šv. Kazi miero gil dijos
pirmininkas, garbės na  rys Jo nas Mankus
įteikė Popie ži nės Šv. Ka zimiero kolegijos
Romoje rektoriui prel. Petrui Šiuriui
100,000 dol. čekį. 

Centro valdybos pirmininkė su jau nais vyčiais pokylio metu. Iš kai rės: Tristan Pant, Jus-
tin Johnson, Ja son Muldowey,  Gabriella Pant, John Thorpe, Eliza Macke ir Alexandra
Rud min. Trūksta Genevieve Thorpe ir Brian Johnson.
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TeLkiniai

Lietuvos Vyčių organizacija „Draugui” atsiuntė 200 dol. Tai padėka
už veiklos aprašymą, nuolatinių straipsnių ir nuotraukų spausdinimą.
Lietuvos vyčiai linki ir toliau gražaus bendradarbiavimo. 

Esame Jums la bai dėkingi už dosnią paramą.

St.�Petersburg,�FL

Po sunkios ir  kankinančios li-
gos rugpjūčio 13 d. rytą su šiuo
že miš ku gyvenimu atsisveiki-

no St. Pe tersburg lietuvių telkinio
aktyvi na rė, mecosopranas Roma
Mastienė. Gi liame liūdesyje liko vy-
ras Vikto ras, sūnus dr. Linas, marti
dr. Ramin ta ir Romos itin mylimas
anūkas Ado  mė lis. Kartu liūdi ir ne-
tekties skaus  mu da lijasi visi lietuviš-
ko telki nio na riai, kurie Romą paži-
nojo iš arti ir tu rėjo progos dalintis
su ja kasdie niniu gy venimu. Minti-
mis ją palydės ir dau gelis plačiame
pasaulyje gyvenan čių tautiečių, turė-
jusių laimę su Ro ma susipažinti dau-
gelių jos asme ni nių koncertų metu. 

Roma Mastienė buvo giliai tikin-
ti, maloni, užjaučianti, visada pagal-
bos ranką tiesianti ir į gyvenimą tei -
giamai žvelgianti moteris. Ją maty-
da vome bažnyčioje atliekant skai-
tinius  šv. Mišių metu. Romos tvirtas
balsas skambėdavo bažnyčios skliau-
tuose gie dant sekmadienines gies-
mes. Ją dažnai sutikdavome Lietuvių
klubo renginiuose, ypatingai Popie-
čių bū re lio organizuojamuose rengi-
niuose ir koncertuose, kur ji jaus-
mingai dek  lamuodavo eilėraščius ir
kitus skaitinius. Apie Romą buvo sa-
koma: „Jei reikia pagalbos, kreipkis į
Romą, ir ji pribus, padės.” Ji neverkš-
leno, ne siskundė ir nepriekaištavo,
lengvai bendravo su kiekvienu. Ji
mėgo klasikinę muziką, neapleisdavo
apy lin kėje ruošiamų operų, kitų kon-
cer tų.  Lankydavo kino teatrus, ku -
riuo se yra rodomos operos su pasau -
linio gar so dainininkais. Sportavo ir
džiau gėsi tropikinio rojaus teikia-
mais malonumais. Tokia buvo Roma.

Roma gimė Vilkaviškio mieste.

Čia baigė pradžios mokyklą ir pra -
dėjo lankyti gimnaziją. Karui einant
į pabaigą, su šeima išvyko į Vokie-
tiją. Gyveno Einstadt stovykloje, kur
bai gė lietuvišką gimnaziją. Domėji-
masis muzika, prasidėjęs jau Lietu-
voje, tė vams pritariant ir skatinant,
tęsėsi ir stovykloje. Pradėjo mokytis
skambinti pianinu. Kiek vėliau prisi-
jungė prie choro. Kadangi turėjo
pajė gų balsą, jai buvo sudarytos ga-
limybės pasirodyti vienai ir su kitais
dai nininkais įvairiuose pasiro dy -
muo se. Baigusi gimnaziją, norėdama
pasisemti teorinių žinių ir išmokti
dai navimo technikos bei to liau tobu-
linti turimus gabumus, įstojo į Miun-
cheno Handel konservatoriją. Dar
nebaigus studijų, šeimai pasitaikė

pro ga išvykti į Ameriką. Taip Roma
su tėvais apsigyvena New York. Ga-
vusi stipendiją toliau tęsia studijas
Marian kolegijoje, In dia napolis. Ko-
legiją baigė bakalauro laipsniu iš
muzikos srities, atlikusi rečitalį net
penkiomis kalbomis. Grį žusi pas tė -
vus pradeda dirbti banke. Po kurio
laiko atnaujina pažintį su Viktoru
Mas čiu, kurį jau pažinojo iš anks -
čiau. Po trumpo bendravimo jie su-
ku ria šeimą, ir Roma persikelia gy -
venti į Čikagą. 

Tuo metu Čikagoje lietuvių kul -
tū rinis gyvenimas virte virė: veikė
cho rai, įvairūs muzikiniai vienetai,
dažni buvo koncertai. Roma konkur-
so keliu buvo priimta į Lyric Opera
chorą. Jai tai buvo gera proga semtis
patirties iš to meto pasaulinio garso
dainininkų. Tuo pačiu Roma ir toliau
lavina savo balsą pas Alodiją Dičiūtę-
Trečiokienę. Plėtė repertuarą su Vla -
du Jakubėnu, Alvydu Vasaičiu. At-
lik davo programas įvairiuose Čika-
gos lietuvių renginiuose – viena ir su

Tu visad būsi su mumis, miela Roma
ki tais dainininkais. Neatsisakinėjo
vykti ir į kitus lietuvių telkinius
Ameri ko je. Dainavo lietuviams įvai-
riomis pro  gomis, net ir dideliuose
ren gi niuo se kaip Dainų šventė ir
pan. Ap lankė Kanadą, išvažinėjo Pie-
tų Ame riką (Caracas, Buenos Aires,
Monte vi deo, San Paulo), buvo  Aust-
ralijoje: Sydney, Melbourne, Adelai-
de. Taip pat koncertavo lietuvių
telkiniuose Anglijoje. Beveik visas
dainas atlikdavo lietuvių kalba, prieš
tai paaiškinusi dainos turinį. Keliau-
dama už mez  gė daug naujų pažinčių,
nes, taupant lėšas, dažnai tekdavo ap-
sigyventi ne viešbučiuose, bet tau-
tiečių privačiuose namuose.                                                                                                                                     

Gyvenant Čikagoje Romai teko
dainuoti ir amerikiečių žiūrovams.

Pirmoji opera, kurioje ji dainavo, bu-
vo  „American Opera Company” pas-
tatyta opera „Cavalleria Rusticana”.
Su šia kompanija atliko ir Carmen
vaidmenį operoje „Carmen”. Lietu-
vių ope  roje pradėjo dalyvauti jau nuo
antrojo pastatymo. Tai buvo opera
„Faus tas”. Po to sekė „Carmen”, „Ca -
valleria Rusticana”, „Gintaro šalis”,

„Dana”, „Traviata” ir „Lucia di Lam -
me moor”. Iš lengvesnio žanro, su
„Dai  navos” ansambliu dainavo „Si -
dab rinė diena”, „Kūlgrinda”.  Daina -
vo ir su Čiurlionio ansambliu Cleve -
land. Roma sutikdavo dalyvauti vi -
sur, kur tik buvo kviečiama. Ji taip
pat iš leido ilgo grojimo plokštelę  „Ar
žinai tą šalį” su lietuvių kompozito -
rių ir arijų iš operų įrašais. Jos jau
seniai negalima niekur nusipirkti.

Roma yra gavusi daug apdovano-
jimų ir dovanėlių, kurias jai įteikda-
vo dėkingi koncertų organizatoriai.
Keletą kartų yra aplankiusi Lietuvą.
Dar prieš ligą ji svajojo dar kartą nu -
vykti į Vilkaviškį ir pamatyti tą pa -
žan gą, kurią padarė Lietuva per pas -
ku tiniuosius metus, būdama laisvų

valstybių būryje.
Mūsų jau tirpstantis St. Peters -

burg telkinys sumažėjo dar vienu na -
riu, kuris savo darbu, paslaugumu,
pa  čiu buvimu atidavė gana daug sa -
vęs lietuvybės puoselėjimui ir išlai-
kymui. Mes visad prisiminsi me tave,
Roma.

MEČYS ŠILKAITIS

Klubo kultūrinių popiečių nariai su prof. Broniumi Vaškeliu (trečias iš k.). Pirmoji kairė-
je sėdi Roma Mastienė.

Roma Mastienė.Roma Mastienė – Carmen ir Algirdas Brazis – Escamillo operoje ,,Carmen” , 1959 m. Lietuvių operoje R. Mastienė dainavo 29 operos
spektakliuose.                                                                                    V. Jasinevičiaus nuotr.
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skauTYBĖs keLias

„Paslapčių ieškonės”, vykusios  2009 m. gegužės 24–25 d. Toronto mieste, Kanadoje, dalyviai.

,,Paslapčių ieškonė Detroit 2012”
Kas dalyvaus:
Kviečiami prityrę skautai(-ės),

jū rų skautai(-ės) nuo 13 iki 17 m. am -
žiaus. Vyresniems nei 13 metų prit. ir
jūrų skautams kandida tams(-ėms)
leidžiama dalyvauti su tuntininkų
leidimu.    

Ruošia: Detroit skautų ir skau -
čių tuntai, prityrusių skautų ir skau -
čių skyriai, Lietuvių skautų brolija
ir Lietuvių skaučių seserija.

Kada: 2012 m. spalio 6–7 d.
Kur: Detroit mieste ir apylinkė-

se.
Kaina: 75 dol. negrąžinamas mo-

kestis (non-refundab le). Į kainą ne-
įeina transportas ir nakvynė viešbu-
čiuo se. Savo atvykimo išlai das vieto-
vės tvarko atskirai. Į registracijos
kainą bus įskaičiuoti bendri valgiai
(šeštadienį vakarienė, sekmadienį
pietūs ir už baigimo vakarienė) ir
skau tų marškinukai. 

Kaip registruotis:
Registracija vyks iki  š. m. rug-

sėjo 15 d. Priimsime pirmus 60 skau -
tų/skaučių. Reikia užpildyti visą
regist racijos formą. Čekius 75 JAV
dol. sumai ra šykite: ,,Lithuanian
Scouts Associa tion” (,,memo” eilutė-
je įrašykite ,,Pas lapčių ieškonė”).

Raginame vie ne tus surinkti regis-
tracijos formas iš visų dalyvių ir
vadovų ir pasiųsti vi sas vienu kartu.

Registraciją ir mokestį siųskite
adresu:

Donatas Ramanauskas
1507 Meadows Rd.
Geneva, IL 60134

Kelionė: Pasą turi turėti tie, ku-
rie atvyksta iš Kanados. Skautai su
savimi turi turėti specialią leidimo
formą ,,Special Release Form for
Minors” (ją rasite www.skautai.net).
Visi turi turėti medicinos draudimą.
Vietovės atskirai tvarkosi savo at vy -
kimą į Detroit. Kreipkitės į vienetų
va dovus dėl keliavimo.

(PASSPORT REQ UI RED for tho-
se flying from all locations and/or
arriving from Canada. SPECIAL
RELEASE FORM FOR MINORS
REQUIRED! (To be provided see
www.skautai.net.) Proof  of  Me dical
Insurance required for all!

Nakvynė: Detroit skautų/ skau -
čių privačiuose namuose (praneški-
te, jei norite apsistoti skautų/skau-
čių na muose) arba viešbučiuose.
Viešbu čių informaciją rasite inter-
nete: www. skautai.net.

Lietuvių skautų sąjungos taryba skelbia 
2013 m. jubiliejinės stovyklos „Viltis” 

ženkliuko konkursą
2013 m. Lietuvių skautų sąjunga

(LSS) švenčia savo 95 metų jubiliejų.
Jubiliejinė stovykla „Vil tis” įvyks
kitų metų rugpjūčio 7–17 d. Camp
Manatoc, Peninsula, Ohio. LSS pir-
mija skelbia konkursą LSS nariams
sukurti jubiliejinės stovyklos žen-
kliuką.

Ženkliukas bus naudojamas
spau doje, reklamose, skautų lei di -
niuose, ant stovyklos marškinėlių ir
– svarbiausia – papuoš mūsų unifor-
mas. Ženkliuko pavidalas, spalvos
bei turinys paliekamas menininkų
nuo žiūrai. Konkurse gali dalyvauti
skil tys ir pavieniai asmenys. Daly-
viai gali pateikti keletą variantų, dar-
bai gali būti atlikti įvairia technika.

Ženkliuko privalomi elemen-
tai:

a. Pavadinimas „Viltis” 
b. Jubiliejinė stovykla
c. Metai – 2013
d. Vietovė – Ohio 
e. LSS šakų ženklai: Seserijos,

Brolijos ir Akade mi kų Skautų Sąjū-
džio. 

Siunčiant darbus, reikia nuro -

dyti konkurso dalyvio duomenis:
vardą, pavardę, amžių, el. paš to
adresą, telefono nr. ir vieneto
pavadinimą. 

Darbų eskizus pateikite A4 for-
mato lape arba pdf, jpeg formatu. Ant
voko arba el. pašto pažymė kite „Jub
Stov 2013”.

Darbus konkursui siųskite iki
2012 m. rugsėjo 30 d. LSS tarybos
sekretorei sesei Vir gai Rimeikienei
adresu: 14259 Summerfield Dr., New
Le nox, IL 60451, USA arba  el. paštu:
jubstov2013@gmail.com

2013 m. jubiliejinės stovyklos
ženkliuko konkurso premija – jubi-
lie jinės stovyklos mokestis, kurį gali-
ma perleisti kitam LSS nariui. Kon-
kurso laimėtojas bus pa skelb tas 2012
m. spalio 31 d.

Pirmija pasilieka teisę pratęsti
konkursą, jei konkursui nebus pa -
teik ti darbai arba darbai neatitiks
kon kurso sąlygų. Konkurso dalyviai
duoda pirmijai leidimą naudoti jų
kūrinį taip, kaip jai atrodys tinkama.

Papildoma informacija teikiama
el. paštu: jubstov2013@gmail.com

Būkite kūrybingi! 

Dienotvarkė: Renka mės šešta-
dienį 1 val. p. p. Pasiruošimo sueigos
pradžia – 2 val. p. p. Toliau vyks skil-
čių sudarymas, Mi šios, bendra vaka-
rienė ir susipa žini mo vakaras. Vis-
kas vyks Dievo Ap vaiz dos parapijos
salėje (25335 W. Ni ne Mile Rd. South-
field, MI 48033). Su eiga baigsis 6 val.
v. Po sueigos planuojamas linksma-
vakaris-susipažinimo vakaras.

Sekmadienį vyks ,,Paslapčių
ieškonė”. 8 val. r. – ,,Paslapčių ieško-
nės” pra džia Šv. Antano parapijoje
(1750 25th St,, Detroit, MI 48216).  3
val. p. p. – 4 val. p. p. ,,Paslapčių ieško-
nės” užbai gimas, premijų įteikimas,
bendra va  karienė ,,BBQ”. Jei atsiras
norin čių, bus vakaronė Dievo Ap-
vaiz dos svetainėje nuo 5:30 val. p. p.

Kas yra „Paslapčių ieškonė”?  

,,Paslapčių ieškonė” yra vienos
die nos skautiškas įvykis, panašus į

te levizijos programą ,,Amazing Ra -
ce”.  Šios ieškonės metu mišrios skil-
tys lenktyniaus mieste, kol pa sieks
ieškonės pabaigą. Pirmosios trys ieš -
konę baigusios  skiltys laimės premi -
jas. 

Skiltys sužino dalį savo ieškonės
ke lio, kai gauna ,,Paslapčių raktus”
(,,clues”).  ,,Raktai”  pamini vietovę,
kur rasti kitą ,,raktą”. Kar tais, prieš
gaudamos kitą ,,raktą”, skiltys turi
išspręsti įvairius skau tiškus galvo-
sūkius (,,roadblo cks”) ir įveikti kliū-
tis (,,detours”).  Skiltys turės sa vo ieš-
konę fotografuoti ir/ar filmuo ti.  Pla-
nuojame išleisti filmą ir/ar fo to al-
bumą. 

Jei turite klausimų dėl šių metų
,,Paslapčių ieškonės”, kreipki tės į
Donatą Ramanauską el. paštu: dona-
tas1@sbcglobal.net  

Daugiau  in for macijos rasite:
www.skautai.net 
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Įstiklintą ikoną po visas šalis lydi motociklininkų kolona.    A. Vaškevičiaus nuotr.

Rugpjūčio 12-ąją po pasaulį ke -
liau janti stebuklingoji Čen-
stakavos Dievo Motinos ikona

baigė piligrimi nę kelionę po Lietu-
vos vyskupijas. Visą savaitę Dievo
Motinos ikona bu vo vežama per Lie-
tuvos vyskupijas, pagerbta ir Vil-
niaus Aušros vartuose bei sostinės
stačiatikių cerkvėse, o savo piligrimi-
nę kelionę baigė Mari jampolėje, šv.
Arkangelo Mykolo pro katedroje. Čia
ji buvo perduota Len kijos delegacijai
ir toliau keliaus dar per 18 valstybių
iki Atlanto vande nyno, kol baigs savo
piligriminę ke lionę gruodžio mėnesį
Portugalijoje, garsioje Fatima vieto-
vėje. 

Pasaulinė Dievo Motinos ikonos
piligrimystė „Nuo vandenyno iki
van denyno” yra skirta apginti gyvy-
bės ir meilės civilizaciją. Ši istorinė
kelionė prasidėjo birželio 15 d. Rusi -
joje, prie Ramiojo vandenyno, Vladi -
vostoke. Iš viso ikona aplankys 23 ša -
lis ir įveiks 18,000 kilometrų. 

Lenkijoje labiausiai garbinama
Čenstakavos Dievo Motinos, dar va-
dinamos Juodąja Madona, ikona
saugoma XIV a. pabaigoje pastaty-
tame Pau liečių vienuolyne. Prie ba-
rokinio interjero vienuolyno bažny-
čios glau džiasi koplyčia su garsiuoju
Juodo sios Madonos paveikslu, prie
kurio nuolat meldžiasi šimtai tūks-
tančių piligrimų iš viso pasaulio. 

Pasiruošimas šiai piligrimystei
pra sidėjo 2012 m. pradžioje Jasna Go -
ra vienuolyne, Lenkijos Čenstakavos
mieste, kuriame susirinko 16 Euro -
pos ir Azijos šalių (Lenkijos, Lietu -
vos, Latvijos, Austrijos, Šveicarijos,
Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Jung -
tinės karalystės bei kitų) ir Jung-
tinių Amerikos Valstijų gyvybę ir
šeimą ginančių organizacijų atsto-
vai. Čens takava pasaulinės piligri-
mystės pra džiai pasirinkta neatsitik-
tinai – stebuklingoji Čenstakavos

Dievo motinos ikona yra svarbi tiek
katalikams, tiek ortodoksams.

50 skirtingų organizacijų vadovų
čia susirinko aptarti, kaip pasirengti
pasaulinei piligrimystei. Tokio mas -
to akcija gyvybei apginti yra rengia-
ma pasaulyje pirmą kartą. Ir pirmą
kartą į gyvybės ir meilės gynimo ak -
ciją vieningai stojo abi didžiausios
Krikščionių Bažnyčios – katalikai ir
sta čiatikiai.

Kiekvienoje šalyje ir kiekvienoje
šventovėje, kurioje piligriminės ke -
lionės metu apsilanko Dievo Motinos
paveikslas, į Dievo Motiną kreipia-
ma si meldžiantis už gyvybės išsaugo-
jimą, prašant globoti šeimas.

Į Lietuvą ikona buvo atvežta iš
Latvijos rugpjūčio 5 d. Pirmiausia ją

pasitiko Panevėžio vyskupijos atsto-
vai. Po to Dievo motinos ikona ap lan -
kė Šiaulių ir Telšių vyskupijas, iš ten
pasiekė Šiluvą ir Kauną. Prie Šiluvos
koplyčios ir Kauno arkikatedros iko -
ną pasitiko Kauno arkivyskupas met-
ropolitas Sigitas Tamkevi čius. Iko-
nos kelią visur lydėjo būriai tikin-
čiųjų, kurie domėjosi šia piligri mine
kelio ne ir pritarė jos tikslams bei
minčiai.

Kaune monsinjoras Vytautas
Gri  garavičius kalbėjo apie Čensta ka -
vos Dievo Motinos ikonos  istoriją ir
ragino melstis prašant Dievo malo -
nės moterims ryžto atsinaujinti, at -
gimti ir pasukti Švč. Mergelės Ma -
rijos pasirinktu motiniškumo keliu.
Jis priminė, jog paveikslas yra api -
pintas legendomis ir stebuklais, jis
nu keliavo ilgą kelią, kol atsidūrė
Čens takavoje, Lenkijoje. 

Viena legenda pasakoja, kad
evan gelistas Lukas šią ikoną nutapė
ant paties Jėzaus sukalto stalo. Nėra
žinoma, ar šio atvaizdo Madona ir
Kū dikis iš pat pradžių buvo tamsia -
odžiai. Galbūt jie patamsėjo per gais-
rą arba nuo gausybės žvakių, kurias,
dėkodami už pagalbą, uždegdavo
maldininkai. Todėl šis atvaizdas da-

Stebuklingoji Čenstakavos iko na keliavo ir per Lietuvą
ALGIS VAŠKEVIČIUS bar vadinamas Juodąja  Madona. 

Šv. Mišioms Kaune vadovavo
arkivyskupas metropolitas S. Tamke -
vičius, kartu koncelebravo Kauno
arkivyskupijos kunigai, giedojo Ra -
sei nių ir Kauno arkikatedros chorai.
Homilijoje Šiluvoje arkivyskupas
kal bėjo apie pagrindinius šios pilig-
ri mystės tikslus: siekį atkreipti žmo -
nių dėmesį į daromą didelį nusikal ti -
mą prieš gyvybę, kurio negalima pa -
teisinti jokiais argumentais, taip pat
kvietė branginti per santuoką su kur -
tą šeimą, nes tik tokiose šeimose gy -
vybei yra saugiausios sąlygos. Jis ra -
gino melsti dangaus pagalbos, kad
visi žmonės suvoktų, jog materialinė
gerovė ar malonumas negali būti
pagrindinė žmogaus siekiamybė, nes

žmogus yra gyvas ne vien duona, bet
ir Dievo žodžiu.

Iš Kauno Dievo Motinos ikona
išlydėta į Kaišiadorių vyskupiją, o
vė liau pasiekė Vilnių. Ji keliavo po
Vilniaus arkivyskupijos stačiatikių
cerkves, o paskui buvo atvežta į Mari -
jampolę, iš kur iškeliavo į Lenkiją. 

Tam, kad Dievo Motinos ikona
va žiuojant per miestus ir kaimus bū -
tų gerai matoma, buvo nutarta pas-
tatyti įstiklintą altorių-platformą ant
ratų. Šį altorių-platformą per piligri -
minę kelionę skirtingose šalyse veža
skirtingi automobiliai. Jis yra 3 met -
rų ilgio ir 2 metrų pločio, ant platfor-

mos užkelta įstiklinta konstrukcija,
kurios aukštis – 1,8 metro. Per atida -
romą stogą nesudėtinga įkelti ikoną
ir gėles. Stiklas yra tvirtas ir saugus,
beveik šarvuotas, stiklo konstrukcija
sveria kelis šimtus kilogramų. Šios
konstrukcijos dėka ikona visiems
yra puikiai matoma, ją kelionėje po
įvai rias šalis lydi motociklininkų ir
automobilių kolona.

Visur, kur Lietuvoje keliavo ši
iko na, sulaukta nemažo susidomėji-
mo. Ikoną stengtasi nuvežti į kuo
daugiau vietų – ne tik bažnyčių, cerk-
vių, bet ir į ligonines, slaugos namus,
kad ją pamatytų kuo daugiau ti-
kinčiųjų. Kelionės metu medikai ra-
ginti būti žmogaus gyvybės tarnais
ir sargais, nenusižengti etikai, vengti

manipulia cijų gyvybe ir netapti mir-
ties pa galbininkais. Jų prašyta sau-
goti kiek vieno žmogaus gyvybę ir ne-
su kelti mirties net paties ligonio pra-
šymu. Ypač jie buvo kviečiami išsau-
go ti negimusias gyvybes. 

Įvairūs „gyvybės žygiai”, kuriuo-
 se daugiatūkstantinės tikinčiųjų mi -
nios išreiškia susirūpinimą dėl nepa-
garbos žmogaus gyvybei, kasmet
rengiami daugelyje pasaulio šalių. Ši
pa saulinė Dievo Motinos ikonos pi-
ligri mystė, skirta meilės ir gyvybės
civilizacijai apginti, yra unikali savo
apimtimi ir trukme. Jos kelią galima
sekti internete. 

Atkelta iš 3 psl.
A. Ra ma nauskaitė-Skokauskie-

nė įstojo į Tėvynės sąjungos – Lie-
tuvos krikš čio  nių demokratų (TS-
LKD, konservatorių) partijos eiles.
Žvelgiant iš ša lies aišku, kad TS-LKD
atkreipė dė mesį į jos visuomeninę
veiklą bei kraš  te žinomą Ramanaus-
ko, Rama nauskaitės pavardę. 2008 m.
vykusiuose Seimo rinkimuose ji bu-
vo išrinkta daugiamandatiniame
partijos sąraše. Būdama Seime prisi-
jungė prie Žmogaus teisių komiteto,
Pasi priešinimo okupaciniams reži-
mams dalyvių ir nuo okupacijų nu-
kentėju sių asmenų teisių ir reikalų
komisijos, dalyvavo parlamentarinių
grupių už  žmogaus orumą, tradicinę
šeimą, maldą, ryšius su užsienio
valstybė mis ir kt. veikloje. Yra patei-
kusi 20 tei sės aktų projektų, iš kurių
10 buvo Seimo priimti.

Teigiamai pasireiškusi dabar ka -
denciją baigiančiame Seime, A. Ra -
ma nauskaitė-Skokauskienė ir vėl
kandi datuoja. Pagal Seimo rinkimų
įsta tymo akrobatiką (apie tai rašiau

šių metų rugpjūčio 16 d. „Drau ge”),
A. Ramanaus kai  tė-Skokauskienė kan-
didatuos vien  mandatėje Alytaus ir
daugiamandatėje rinkimų apygardo-
je. Išeivijos balsai vienmandatiniame
sąraše atiteks Vilniaus Naujamiesčio
apygardos kandidatams (toks rinki -
mų įstatymas). Taip pat visi galėsime
rinkti kandidatus iš daugiamandati -
nio sąrašo. Visų kandidatų dar neži-
no me, tačiau vieną kandidatę esu iš -
sirinkęs ir visus rinkimuose daly-
vau jančius skatinu už ją balsuoti. Tai
– ši partizano duktė.  

Retas žmogus gali aukščiausiose
valstybės valdymo institucijose įgy -
ven dinti prieš daugiau nei pusšimtį
metų savo tėvų išsakytą viltį. A. Ra -
manauskas-Vanagas savo atsimini -
mų 1952 m. rankraštyje paliko dedi -
ka ciją „savo mažytei dukrelei Auk su -
tei (...) su linkėjimu (…) užaugus
dirbti demokratinėje Lietuvoje kūry-
binį darbą ir naudotis to darbo vai-
siais”. Seimo narė A. Ramanauskai-
tė-Sko kauskienė šį savo Tėvo norą
vykdo Lietuvos Respublikos Seime.

Partizano duktė – LR Seime

Čenstakavos ikoną palydėjo daug tikinčiųjų.                                                                                                                                                                                                              
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Atkelta iš 2 psl. o ypač valdžios?
Turėtų, bet jų laikysena kelia ir abe -
jonių. Ypač dabartinės prezidentės
Dalios Grybauskaitės, kuri yra Kons -
titucijos įpareigota vadovauti vals ty -
bės užsieno politikai. Ar ji suvo kia,
kaip tokiu atveju ir šiuo laiku turėtų
elgtis Lietuvos valstybė?

Iš visos jos laikysenos atrodo, jog
sunkokai. Drįstu teigti, kad geriau -
siai  Maskvos  politiką  suvokė pir-
masis Lietuvos valstybės vadovas
Vytautas Landsbergis. Tokios nuo -
monės jis laikosi ir dabar. Už tai daž-
nai ir yra kritikuojamas. Prezidentas
Algirdas  Brazauskas  davė  įstojimo
į NATO prašymą. Tačiau tuolaikinis
Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas
vie šai pareiškė: Rusija Lietuvos  nie -
kada nebepuls. Prezidentas Valdas
Adamkus ryšių su NATO jau kietai
ieškojo. NATO nare Lietuva tapo Ro -
lando Pakso laikotarpiu. Netrukus
pa sirodė ir narystės ženklai: Zoknių
oro uoste budintys NATO žvalgybos
lėktuvai. JAV prezidentas George W.
Bush, užsukęs į Vilnių, jį sveikinan -
tiems sostinės  gyventojams pareiš-
kė: ,,Lietuvos priešas yra JAV prie-
šas.” Taip pat NATO sta tu te parašy-
ta, kad užpultą NATO narę stoja ginti
vi sos kitos narės. Lyg turėtumėme
bū ti saugūs ir ramūs, tačiau: „Užtik-
rinimai pui kūs. Pagal juos, jeigu
koks piktas Mas k vos valdovas pa-
siųs į Lietuvą tan kus, jiems sustab-
dyti Amerika turi skelbti Rusijai ka-
rą”, – rašo savo kny goje  „Churchill
and Hitler” žinomas JAV politikas,
buvęs kandidatas į prezidentus, nuo -
širdus lietuvių draugas Patrick J.
Buchanan. Tačiau jis čia deda klaus-
tuką. Nepaisant to, kaip mes bran-
gintumėme Baltijos tautų laisvę, ar
mes, Amerika, rizi kuo sime bran-
duoliniu karu prieš šiais ginklais
apsirūpinusį priešą dėl kraš tų, ku -
riuose jokių gyvybinių interesų ne -
tu  rime? Tad ar ne ap ga vystė tokius
pažadus dalinti, kai ne galime užtik -
rinti jų vykdymo, klausia šis įta -
kingas JAV politikas.

Aš dėl to esu optimistas, į tokį
ma no priminimą atsakė dabartinis
Lietuvos kariuomenės vadas genero-
las leitenantas Arvydas Pocius. Op -
timizmo nes to kojo nė prezidentė
Gry bauskaitė iš NATO narių susi-
tikimo Čikagoje grį žusi, kur į NATO
įsipareigojimų do ku mentą dar vie-
nas toks užtikrinimas Lietuvai buvo
įrašytas.

Puiku, tačiau ar toks optimizmas
yra tikrovė? Tikrovė yra tik ta, kad
NATO viršūnės jau įtikintos, jog
Bal tijos  valstybėms, o taip pat Rytų
Eu ropai, bent Lenkijai, Rusijos pavo-
jus nėra išnykęs, tvyro taip pat, kaip
ir anksčiau, ir būtina nuo jo saugotis.
Bet ar NATO nuo jo apsaugos? Deja,
kol kas ta apsauga tik popierinė. Ir
tokia bus tol, kol Lietuvoje nestovės
bent vienas amerikiečių karių dali -
nys pilnoje kovos parengtyje, su lėk-
tuvais, laivais bei visa kita naujausia
modernia technika, pasirengusi kirs -
ti atgal, vos tik Rusijos tankams iš
Tilžės link Kauno pajudėjus. Bet ar
taip būtų? 

Tuo gerokai abejoja Len kija.
Rusijos pavojų skelbia viešai net pats
prezidentas Komorowski. Jis kal ba
apie skydinės gynybos įren gi mą
prieš puolimus iš oro ir kviečia kai -
mynes prie jos prisidėti. Ir kol  kas –
ne NATO ribose. Lenkija la biau pasi -
tiki savomis jėgomis, o kaip Lietuva?

Gaila, tokiai tikrovei suvokti ji nepa-
jėgi.

Taip, sakykime, NATO pajėgos
įpa reigotos mus saugoti, bet ar taip
pat sėdinčius ir nieko nedarančius,
kaip elgėmės anais 1939 metais?
Tikrai ne, nes narystė turi ir įparei -
gojimų. Deja, Lietuva jų nevykdo.
Pre zidentė Grybauskaitė teigia, kad
gynybai NA TO nurodyto kiekio litų
nebūtina skirti, tai tik pageidavimas. 

Tačiau ir tai ne viskas. Žvelkime
į Grybauskaitės vadovaujamą Lietu -
vos užsienio politiką. Ar ji geresnė,
ne gu buvo tais lemtingais 1939 me -
tais? Tiesa, ji judresnė, nes šiam
vyks mui yra daugiau priemonių ir
jos modernesnės. Tačiau pati poli-
tika? Kaip bebūtų, vis tiek patiki -
miau  sias  diplomatinis, o NATO są -
rangoje – ir karinis, mūsų užnugaris
yra Washington. Nors dar 1943 m.
(lapkri čio  28 d.) Teherane preziden-
tas The odore Roosevelt Stalin pasakė
ir jau po karo Potsdame pakartojo,
kad dėl Baltijos valstybių jis neka-
riaus, tai, ką Buchanan sako šian-
dien, o Bush  Lietuvos nepriklauso-
mybę pripažino tik 35-tasis, geresnio
draugo Lietuva neturi. O savo neap-
galvotu el gesiu – atsisakymu priimti
JAV pre zidento kvietimą į jo vakarie-
nę Pra hoje – Gry baus kaitė užtrenkė
duris į JAV sostinę Lietuvai tol, kol
Baltuosiuose rūmuose sėdės prezi -
den tas Obama. Ir jeigu  šiuo elgesiu ji
galvojo pagerinti santykius su Mask -
va, jau aišku, kad la bai apsiriko. 

Pablogėjo ir santykiai su Lenki -
ja, nepagerėjo ir būtini su  Baltijos
vals tybėmis bei Europos  Są jungos
narėmis. Ir nors jėgų pusiau svyros
atžvilgiu Lietuva yra stiprioje NATO
draugijoje, tačiau diplomati niame
pasaulyje, nuo kurio labai daug prik-
lauso ir toji karinė bendrija, Lietuva
šiandien tupi viena, kaip tupėjo
anais 1939 metais. Ir pagal sutartis
priklausanti dar ir nuo  Briuselio
nurodinėjimų. 

Tad kas bus toliau? Aišku tik
tiek, kad nuo tokio pavojaus kaip Mo -
lo tov-Ribbentrop paktas Lietuva dar
nė  ra saugi. Šiek tiek saugesnė negu
buvo 1939 metais, bet toli gražu ne
visiškai. Nesu politikos žinovas,
nesiskelbiu nei esąs pranašu, bet
samprotauti  – mano valia. Tad mano
šio žodžio pabaiga tokia: Lietuva bus
saugi tada, kai nuo Suomijos – per
Es tiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Če-
kiją, Slovakiją, Vengriją, Rumuniją,
Bul ga riją, Graikiją – iki Turkijos bus
pa statyta visų šių valstybių sutarta
bendra, tvirta diplomatinė siena,
sau goma NATO karo pajėgų. Ne po-
pie rinių ir ne iš už Atlanto, bet prie
tos sie nos išdėstytų. Kol Rusija dar
kar tą subyrės, kol joje įsivyraus
demokratija, kol Karaliaučius grįš į
Vakarų pa sau lį ir dings Rusijos ke-
lias į jį per Lie tuvą.

Paskaita skaityta JAV LB Le mont
apylinkės suruoštame Molotov-Ri b -
ben trop sutarties minėji me 2012 m.
rugpjūčio 19 d.            

Ar Molotov-Ribbentrop paktas
gali pasikartoti?

Išnuomojamas garažas
dviems�automobiliams�Cicero,
netoli�Cermark�ir�Larmy�gatvių.�

Tel. 708-652-2825

IŠnuOmOjA

Atkelta iš 8 psl. ir pranciš kietėms,
Baltijos jėzuitų plėtros fondui bei
spaudai („Draugui,” ir „Ame rikos
lietuviui”). Iš viso bus paaukota
2,500 dol.

Finansų patikrinimo komitetą
sudarė: centro valdybos iždininkė
Deborah Martin-Rudmin, centro val -
dybos patikėtiniai Delores Her bert ir
Robert Petkus, Debbie Miller (72 kuo-
pa, Gintaro apygarda), Paul Binkis
(Vidurio Amerikos apygarda), Becki
Patacki (Vidurio Atlanto rajonas),
Erin Petkus (Vidurio centro rajonas)
ir Barbra Trype (Naujosios Anglijos
apygarda). 

99-asis Lietuvos vyčių suvažiavi-
mas/seimas baigtas malda ir Lietu -
vos vyčių himnu.

Iškilmingas pokylis

Kiekvieno Lietuvos vyčių seimo
pabaiga pažymima iškilmingu poky-
liu. 99-tojo suvažiavimo uždarymas
vyko šeštadienį „Seven Springs
Mountain Resort” pokylių salėje.
Prieš pokylį visi susirinko lau ke, kur
buvo padaryta 99-tojo suvažia vimo
dalyvių bendra nuotrauka.

Pokylį, kuriame dalyvavo apie
150 vyčių ir svečių sveikinimu pra -
dėjo vakaro pranešėja Julia Scroder.
Invokaciją sukalbėjo dr. prel. J. An -
derlonis. Po gardžios vakarienės vy-
ko programa. Centro valdybos pirmi-
ninkė B. Aviža padėkojo visiems de-
legatams už jos trejų metų kadenciją.
Ji pasidžiaugė Vyčių organizacija ir
jaunais vyčiais. Nau jai išrinkta cen-
tro valdybos pir mi ninkė, garbės narė
Regina Juškai tė-Švobienė padėkojo
už jai suteiktą garbę ir pasitikėjimą
vesti organizaciją į naują šimtmetį!
Ji padė kojo tėveliams, seselėms pran-
ciškie tėms ir lituanistinės mokyklos
mokytojams bei giminėms už įskie-
pytą meilę Lietu vai, jos tikslams,
meilę šiam kraštui. 

Garbės narystės komiteto pirmi -
ninkė, garbės narė Rita Sussko pris-
tatė už nuopelnus Lietuvos vyčiams
ir Lietuvai į garbės narystę šiame
sei me pakeltą Eleną Nakrošis. 

Rita Johnson stipendijų komite-

to vardu paskelbė ir išvardino 11
Lietuvos vyčių stipendijas laimė -
jusių asmenų: Danielle Savitsky (144
kuopa, Frackville, PA), Stephen
Couitt (103 kuopa, Providence, RI),
Gediminas Daciola (158 kuopa, Lake -
shore, IN), Liudas Jagimines (103
kuo pa, Providence, RI), Stephanie
Couitt (103 kuopa, Providence, RI)
Amanda Distin ir James Distin (abu
iš 72 kuopos, Binghamton, NY), Jen-
ni fer Cox (144 kuopa, Frackville, PA),
Annie Domalakes (144 kuopa Frack -
ville, PA) ir Alexander Deksnis ir
Andreja Deksnis (abu iš 158 kuopos,
Michigan City, IN). 

Oficialioji dalis baigta dr. prel.
Anderlonio sukalbėta malda.

Suvažiavimą baigiant

Sekmadienį, rugpjūčio 5 d., vyko
seimo/suvažiavimo atsisveikinimo
pusryčiai. Sekė suvažiavimo užbaigi-
mo šv. Mišios, atnašautos viešbutyje.
Šv. Mišias koncelebravo dr. prel.
Anderlonis, prel. P. Šiurys ir prelatas
J. Šiurys.

Prieš Mišias dr. prel. Anderlonis
vadovavo ritualui, kurio metu buvo
įteikti ketvirto laipsnio medaliai ir
žymenys Jeannie Perutis, Debbie
Mar tin-Rudmin ir Kenneth Rudmin
(visi iš 16 kuopos, Chicago, IL.). Prie -
saiką davė nauja centro valdyba.
Liturginius skaitinius skaitė Julia
Schroder. Mišių metu fortepijonu
skambino kompozitorius Strolia,
gies mes pravedė Ann Marie Kassel.
Aukas prie altoriaus nešė buvusi
centro valdybos pirmininkė B. Aviža
ir nauja centro valdybos pirmininkė
R. Juškaitė-Švobienė.

2012 m. suvažiavimas buvo dar-
bingas ir sėkmingas. Iki ma lonaus
pasimatymo ateinančiais me tais Lie-
tuvos vyčių 100-mečio su va žiavime/
seime, vyksiančiame Quin cy, MA,
liepos mėn. 25–28 d.!

Regina Juškaitė-Švobienė – Lie tu -
vos vyčių centro valdybos pirmi nin kė,
garbės narė, Ryšių su visuomene ko -
miteto pirmininkė.

99-asis�Lietuvos�vyčių�suvažiavimas

Pokylio metu. Stovi prelatas Pet ras Šiurys ir prelatas Juozas Šiurys; sė di centro valdybos
pirmininkė, garbės narė Regina Juškaitė-Švobienė ir dr. prelatas Juozas Anderlonis. 

Violeta Petrik, gyvenanti Ridge, NY, kartu su metinės „Draugo” pre-
numeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums labai dėkingi už paramą.

Austė M. Vygantienė, gyvenanti Winnetka, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. leidybos išlaidoms sumažinti.
Ačiū Jums už paramą.
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mŪsŲ sTaLui

Ruošia�Nijolė Nausėdienė • El.�paštas:�nausediene@hotmail.com

Kaliaropių salotos su agurkais ir
japoniniais ridikais

Reikės: kaliaropės, agurko, 0,5
japoninio ridiko, morkos, svogūno ar-
ba svogūnų laiškų pagal skonį, drus -
 kos, aliejaus arba majonezo.

Nulupkite kaliaropę, nuskuskite
ridiką bei morką ir smulkiai sutar -
kuokite. Agurką sutarkuokite stambi-
ai. Svogūną arba svogūnų laiškus su -
smulkinkite. Viską pasūdykite ir su-
maišykite su aliejumi arba majo nezu.

Kopūstų ir kaliaropių salotos

Reikės: ¼ kopūsto, ½ kaliaropės,
obuolio, puodelio graikinių riešutų, 2
šaukštų majonezo, 2 šaukštų grieti -
nės, krapų, salotų lapų, citrinos sul -
čių, žiupsnelio cukraus, druskos.

Smulkiai supjaustykite kopūstą,
suberkite į dubenį ir pamaigykite
ran komis. Kaliaropę ir obuolį nulup-
kite ir stambiai sutarkuokite arba
su pjaustykite smulkiais šiaudeliais.
Su smulkinkite graikinius riešutus.
Vis ką suberkite į dubenį su kopūs-
tais. Majonezą sumaišykite su grie-
tine, paskaninkite, pridėkite susmul-
kintų krapų. Padažą supilkite ant sa-
lotų ir viskų išmaišykite. Sudėkite į
salotinę ir papuoškite graikiniais
riešutais bei obuolio skiltelėmis.

Kaliaropių salotos su ridikė liais
ir kiaušiniais

Reikės: 4 mažų kaliaropių, 6
ridi kėlių, 3 morkų, 2 kietai virtų kiau-
ši nių, 2 smulkiai supjaustytų svogūnų
laiškų, šaukšto susmulkintų mėtų, 4
šaukštų susmulkintų petražolių, 2
šaukštų aliejaus, druskos.

Kaliaropes nulupkite ir stambiai
sutarkuokite. Ridikėlius supjausty -
ki te griežinėliais, morkas sutarkuo-
kite. Kiaušinių baltymus smulkiai
suka po kite. Viską sumaišykite, su-
berkite svogūnų laiškus, mėtas ir pet-
ražoles. Kiaušinių trynius gerai iš-
trinkite su aliejumi, pagardinkite
druska ir įmai  šykite į  salotas.

Malta mėsa įdarytos 
kalia ropės

Reikės: 4 kaliaropių, svogūno,
šaukšto sukapotų petražolių, sužiedė -
jusios bandelės, 1 sv maltos mėsos,
kiaušinio, 8 šoninės gabalėlių, drus -
kos, maltų juodųjų pipirų, šaukšto
sviesto.

Kaliaropes nulupkite ir 20 minu -
čių pavirkite. Kai kaliaropės atvės,
nupjaukite jų viršus (nupjautas vir -
šū nėles palikite kaliaropėms uždeng -
ti), vidų išskobkite ir išskobtą dalį
smulkiai supjaustykite. Supjaustytas

PATIEKALAI SU KALIAROPĖMIS

kaliaropes sumaišykite su malta mė -
sa, smulkiai supjaustytu svogūnu ir
išmirkyta bandele. Įmuškite kiau -
šinį, įberkite prieskonių, išmaišykite
ir šio įdaro pridėkite į kaliaropes. Už -
denkite kaliaropes viršūnėlėmis, ant
jų uždėkite po 2 šoninės gabalėlius ir
kepkite orkaitėje, sudėję į riebalais
pa teptą skardą, apie 25 minutes.

Daržovių troškinys

Reikės: 1 sv kaliaropių, 1 sv bul-
vių, 1 sv morkų, petražolių, 2 porų, cit -
rinos žievelės ir sulčių, šaukšto svies-
to, 1 sv kiaulienos nugarinės, mė sos
sultinio, druskos, maltų juodų jų pipi-
rų. 

Kaliaropes, bulves ir morkas nu -
lupkite ir supjaustykite kubeliais,
porus – griežinėliais. Troškintuve iš -
lydykite sviestą, jame pakepkite po -

rus, tada sudėkite kitas daržoves, pa -
sūdykite ir pabarstykite pipirais.
Ant daržovių uždėkite kubeliais su-
pjaus tytą kiaulieną, supilkite mėsos
sulti nį ir troškinkite apie 40 minu-
čių. Su smulkintas petražoles sumai-
šykite su tarkuota citrinos žievele,
apibars tykite jomis troškinį, apšlak-
stykite citrinos sultimis.

Kaliaropių blyneliai

Reikės: 2,5 sv kaliaropių, 2 puo -
de lių miltų, 2 kiaušinių, puodelio pie -
no, druskos, cukraus, šaukšto svies to,
puodelio grietinės.

Kaliaropes nulupkite ir sutar -
kuo kite. Įberkite miltų, druskos, cuk -
raus, įmuškite kiaušinius, supilkite
pieną ir viską gerai išmaišykite. Kep -
kite nedidelius blynelius svieste. Pa -
tiekite su grietine.

SK. 047848
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B. Obama apklausose išlaiko persvarą

Kunigui J. Sasnauskui paskirta valstybinė pensija

Supaprastinama kreipimosi dėl vizų į JAV tvarka

Gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras globos tremties muziejus

Maskva (BNS) – Rusijos susivie-
nijimas „Uralvagonzavod” (UVZ),
garsėjantis tankų, traukinių vagonų
ir kitų mašinų pramonės gaminių ga-
myba, plečia savo veiklą ir ketina
Latvijoje atidaryti traukinių vagonų
surinkimo gamyklą. Plėsdama savo
veiklą, UVZ steigia savo bendroves ir
Kazachstane.

Latvijos atstovai tikisi, jog šis

projektas gali tapti žymiai realesnis
nei vagonų gamyklos statybų Daug-
pilyje idėja. Šiuo metu rusai ieško
tinkamiausios vietos gamyklos staty-
boms. „Uralvagonzavod” – įvairių
mašinų ir technikos gamintojas, ga-
minantis daugiau nei 100 rūšių pro-
dukciją, tarp kurių – ir karinė tech-
nika, kelių tiesimo įranga, įvairūs
traukinių vagonai ir talpos. 

JAV plaukikė neįveikė Florida sąsiaurio

Washington, DC (BNS) – Nau-
jausia JAV rinkėjų apklausa rodo,
kad prezidentas Barack Obama išlai-
ko persvarą prieš respublikonų kan-
didatą Mitt Romney. Apklausos, ku-
rią užsakė ,,NBC News” ir ,,Wall
Street Journal”, rezultatai rodo, kad
B. Obama visoje šalyje pirmauja 4
proc. Jį palaiko 48 proc. rinkėjų, o jo
varžovą M. Romney – 44 proc. Prieš
mėnesį B. Obama palaikė 49, o M.
Romney 43 proc. rinkėjų.

Taip pat prastėja asmeninis M.
Romney vertinimas. Šiuo metu jį tei-
giamai vertina 38 proc. rinkėjų, o nei-
giamai – 44 proc. Prieš mėnesį jį tei-
giamai vertino 35 proc. apklaustųjų,
o neigiamai – 40 proc. Tuo tarpu B.
Obama daugiau rinkėjų vertina tei-
giamai (48 proc.) nei neigiamai (43
proc.). Apklausa buvo atliekama te-
lefonu nuo rugpjūčio 16 iki 20 d. Joje
dalyvavo tūkstantis registruotų rin-
kėjų.

Miami (BNS) – JAV tolimųjų
nuotolių plaukikė Diana Nyad rug-
pjūčio 21 d., po daugiau nei dviejų
dienų kovos su nuovargiu ir medūzų
įgėlimais, nutraukė ketvirtą bandy-
mą perplaukti Florida sąsiaurį iš Ku-
bos be narvo, saugančio nuo ryklių.
Rugpjūčio 18 d. plaukimą pradėjusi
62-jų metų plaukimo veteranė ketino
įveikti 166 km atstumą. 

Ši sportininkė ir rašytoja plau-
kimą pradėjo iš Havanos ir tikėjosi
pasiekti Florida salas rugpjūčio 21 d.,
išbuvusi vandenyje maždaug 60 val.

Tačiau dėl audros ir kelių medūzų
įgėlimų D. Nyad kiek atsiliko nuo
tvarkaraščio. Tai jau ketvirtas D.
Nyad bandymas perplaukti sąsiaurį,
skiriantį JAV ir Kubą, kurių santy-
kiai pastaruosius penkis dešimtme-
čius buvo itin įtempti. D. Nyad page-
rino vyrų ir moterų plaukimo atviro-
je jūroje rekordą, 1979 m. nuplaukusi
iš Bahamų į Florida salas. Ji taip pat
pasiekė rekordą, kai būdama 50 metų
apiplaukė Manhattan salą per 7 val.
57 minutes.

Rusijos tankų gamintojas plečia veiklą Latvijoje

Sirijos vicepremjeras nesureikšmina 
B. Obama grasinimų

Disidentai ir politiniai kaliniai kreipiasi 
į Vakarų šalių vyriausybes

Libane – mirtini susirėmimai dėl Sirijos

Vilnius (ELTA) – Vyriausybė
pritarė Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos siūlymui skirti pirmojo
laipsnio valstybinę pensiją kunigui
Juliui Sasnauskui kaip labiausiai pa-
sižymėjusiam neginkluoto pasiprie-
šinimo-laisvės kovų dalyviui. Pirmo-
jo laipsnio valstybinė pensija yra ke-
turių valstybinių pensijų bazių dy-
džio (800 Lt).

Dar mokydamasis Vilniuje, J.
Sasnauskas pradėjo bendrauti su ži-
nomais Lietuvos rezistentais Viktoru
Petkumi ir Antanu Terlecku. 1976 m.
už 1920 m. žuvusių Lietuvos karių pa-
gerbimą per Vėlines Rasų kapinėse
buvo milicininkų sulaikytas ir su-

muštas. Už antisovietinę veiklą 1979
m. buvo suimtas, įkalintas, tardo-
mas. 1980 m. nuteistas laisvės atėmi-
mu 1,5 metų ir papildoma bausme –
nutrėmimu 5 metams. Kalintas Vil-
niuje ir Permės srityje, vėliau iš-
tremtas į Tomsko sritį. Iš tremties pa-
leistas 1986 m.

J. Sasnauskas – vienas iš pirmo-
jo antisovietinio protesto mitingo
prie Adomo Mickevičiaus paminklo
1987 m. rugpjūčio 23 d. rengėjų ir
aktyvių dalyvių. Šiuo metu J.
Sasnauskas – Vilniaus Šv.
Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų)
bažnyčios kunigas, vie-nuolis pran-
ciškonas, katalikų radijo ,,Mažoji

Maskva (BNS) – Sirijos vice-
premjeras Qadri Jamili JAV prezi-
dento Barack Obama grasinimą im-
tis karinių veiksmų, jei Damasko re-
žimas panaudotų savo cheminį gink-
lą, pavadino rinkimų triuku. Tai jis
sakė žurnalistams po susitikimo su
Rusijos užsienio reikalų ministru
Sergej Lavrov.

JAV vadovas šią savaitę perspėjo
Siriją, kad Washington neleis perkel-
ti arba panaudoti cheminius ginklus,

šioje šalyje tebesitęsiant įnirtingoms
vyriausybės pajėgų kovoms su suki-
lėliais. B. Obama pareiškė, kad nors
jis ,,kol kas” neįsakė pradėti karinio
įsikišimo, Washington ,,labai atidžiai
stebi padėtį” ir yra parengęs įvairių
planų nenumatytiems atvejams. Pre-
zidentas pridūrė, kad Jungtinės Vals-
tijos bet kokį Damasko mėginimą
griebtis savo pražūtingų atsargų lai-
kys ,,raudonos linijos” peržengimu. 

Vilnius (ELTA) – Nepatenkinti
Lietuvoje vykdomu teisėjos Neringos
Venckienės ,,politiniu persekiojimu”
buvę SSRS politiniai kaliniai ir disi-
dentai pasirašė atvirą kreipimąsi į
JAV ir Europos Sąjungos valstybių
vyriausybes.

Šių vyriausybių prašoma imtis
tokių pat priemonių, kokių ,,demo-
kratinės valstybės imasi prieš politi-
nius persekiojimus Baltarusijoje, Ru-
sijoje ir Ukrainoje” ir ,,tarptautiniu
mastu įvertinti tokius politinius su-
sidorojimus Lietuvoje”. Kreipimesi
teigiama, kad su N. Venckiene yra el-
giamasi kitaip negu su kitais Lietu-
vos piliečiais, taikomi dvigubi reika-

lavimai. Tai siejama su tuo, kad ji
,,pasisakė prieš Lietuvos teisėsaugos
sistemines ydas”. Pasak kreipimosi,
N. Venckienei buvo neteisėtai suvar-
žyta laisvė, atimtas imunitetas, pa-
teikta sąskaita už prieš ją pačią pa-
naudotą prievartą, jai susirgus ne-
teisėtai kišamasi į jos gydymą.

Kreipimąsi pasirašė kunigai Al-
fonsas Svarinskas, Robertas Grigas,
Algimantas Keina, Vytautas Vaičiū-
nas, vienuolė Nijolė Sadūnaitė, sig-
natarai Algirdas Patackas ir Algir-
das Endriukaitis, Laisvės lygos vado-
vas Antanas Terleckas. Visi šie as-
menys – buvę politiniai kaliniai arba
disidentai.

Beirutas (BNS) – Libane septyni
žmonės žuvo ir dar per 70 buvo su-
žeisti, kai dėl konflikto Sirijoje kilo
susirėmimai tarp dviejų musulmonų
bendruomenių. Susirėmimai tarp su-
nitų ir alavitų Tripolio mieste tęsiasi
jau kelintą naktį iš eilės. Šios dvi mu-
sulmonų grupės nuolat nesutaria,
bet padėtį dar labiau pablogino tai,
kad jos palaiko skirtingas kaimyni-
nėje Sirijoje vykstančio konflikto pu-
ses. Sirijos prezidentas Bashar al-As-
sad yra alavitas ir kovoja su daugiau-
sia sunitais sukilėliais.

Libano ministras pirmininkas
Najib Mikati, kuris yra sunitas, krei-
pėsi į abi konflikto Tripolyje puses ir
ragino nutraukti ,,absurdišką mūšį”.

Tripolis yra antras pagal dydį
Libano miestas su beveik 200,000 gy-
ventojų. Ten gyvena daugiausia suni-
tai ir nedidelė alavitų bendruomenė.
Neseniai tarp dviejų musulmonų
bendruomenių kelis kartus įsiplies-

kė smurtas, bet vietos gyventojai tei-
gia, kad pastarąsias dienas susirė-
mimai buvo ypač stiprūs. Vienas liu-
dininkas pasakojo, kad naudojami
stambesni ginklai ir kovos išplito di-
desnėje teritorijoje.

Vilnius (BNS) – Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centrui siūloma pavesti vykdyti vals-
tybinę politiką tremties ir rezistenci-
jos muziejų srityje. Tokią naują at-
sakomybę centrui siūlo numatyti
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros
komiteto pirmininkas konservato-
rius Valentinas Stundys. Jis įregist-

ravo Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro įstatymo
papildymo projektą, kuriuo būtų tru-
putį išplėstos centro galios.  V. Stun-
džio manymu, tai padėtų užtikrinti
istorinės atminties, apimančios
tremties ir rezistencijos laikotarpį,
sklaidą, išsaugoti laisvės kovotojų at-
minimą, įamžinant ir išsaugojant su
jų veikla susijusias vietas.

Seimo komiteto vadovas primi-
nė, kad premjero Andriaus Kubiliaus
sudaryta darbo grupė, nagrinėjusi
tremties ir rezistencijos muziejinių
objektų ar atkurtų laisvės gynėjų
slėptuvių veiklos klausimus, nustatė,
jog dalis Lietuvoje veikiančių trem-
ties ir rezistencijos muziejai neturi
juridinio statuso, yra nepakankamai
finansuojami, jų veikla nėra koordi-
nuojama, nėra konkrečios už tai at-
sakingos institucijos. 

Sunitų kovotojai Tripolio mieste.  
EPA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Nuo šių metų
rugpjūčio 23 d. JAV ambasada Vil-
niuje pereina prie naujos registraci-
jos ir kreipimosi dėl vizų tvarkos.
Nauja tvarka leis pareiškėjams užsi-
registruoti į pokalbį dėl neimigraci-
nių vizų internetu, naudojantis nau-
ju supaprastintu internetiniu tinkla-
lapiu. Naujoji sistema palengvins re-
gistraciją į pokalbį, taip pat būtiny-
bės atveju suteiks galimybę kreiptis
dėl pokalbio paskyrimo skubos tvar-
ka.

Dėl iškilusių problemų ar klau-
simų pareiškėjai galės kreiptis į nau-
ją skambučių centrą, kuris dirbs nuo
9 val. r. iki 9 val. v. Lietuvoje gyvenan-

tys asmenys negalės naudotis anks-
čiau teiktomis kurjerio paslaugomis.
Svarbiausias pasikeitimas paraiškų
teikimo tvarkoje yra konsulinio mo-
kesčio mokėjimas. JAV ambasada at-
kreipia dėmesį, kad užsiregistruoti į
pokalbį bus galima tik po to, kai bus
užpildyta anketa vizai gauti (DS-160)
ir sumokėtas konsulinis mokestis.
Šis pasikeitimas padės pareiškėjams
išvengti nesusipratimų ar klausimų
dėl konsulinio mokesčio mokėjimo
pokalbio dieną. Išsamesnę informa-
ciją apie naują kreipimosi dėl neimi-
gracinių vizų tvarką bus galima rasti
tinklalapyje: http://vilnius.usem-
bassy. gov/nonimmigrant_visas.html 
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L I E T U V A PA S A U L I S
Lietuvos bendrovės bei Europos

rekonstrukcijos ir plėtros banko
(ERPB) valdoma energetikos bend-
rovė ,,E energija” inicijavo tarptauti-
nio arbitražo veiksmus prieš Latvi-
jos Respubliką ir pateikė pareiškimą
Tarptautiniam investicinių ginčų
sprendimų centrui Washington, JAV
spręsti ginčą pagal šio tarptautinio
arbitražo taisykles. „E energija” pa-
gal sutartį su Latvijos  Rezėknės savi-
valdybe nuo 2004 m. investavo į rajo-
no šilumos ūkio atnaujinimą. 2008 m.
Rezėknės rajono savivaldybė, paskel-
busi nepaprastąją padėtį, anksčiau
laiko nutraukė 30 metų turėjusią ga-
lioti šilumos ūkio ilgalaikės nuomos
sutartį ir, be atlygio už investicijas,
panaudodama ginkluotosios polici-
jos pajėgas, jėga perėmė tiek priva-
taus investuotojo lėšomis atnaujintą
turtą, tiek ir tą turtą, kuris priklausė
pačiam privačiam investuotojui.
UAB ,,E energija” reikalavimo Latvi-
jai dėl patirtos žalos suma siekia apie
25 mln. litų. Abiejų pusių bylinėjimo-
si išlaidos gali siekti dar 10 mln. litų.

***
Vyriausybė priėmė sprendimą

„Sodrai” paskolinti 795 mln. litų, kad
ji turėtų iš ko iki metų pabaigos mo-
kėti pensijas ir kitas išmokas. Taip
„Sodros” skola pasieks beveik 10
mlrd. litų. Negana to, jai reikės rasti
pinigų grąžinti per krizę sumažintas
išmokas. Be viso to, 2013 metai – lai-
kas, kai „Sodra” privalo pradėti ati-
duoti senas skolas valstybei ir ban-
kams. Kad atsiskaitytų su senaisiais
kreditoriais, ,,Sodra” planuoja sko-
lintis iš kitur. Beje, milžiniškos sko-
los slegia ir pačią valstybę. Centrinės
valdžios (be savivaldybių) skola –
beveik 43 mlrd. litų, dar apie 1,6 mlrd.
litų – savivaldybių skolos.

***

Tarptautinių prekybos rūmų
(angl. International Chamber of
Commerce, ICC) Tarptautinio arbi-
tražo teismo Paryžiuje nare pakar-
totinai trejų metų kadencijai paskir-
ta advokatų kontoros LAWIN part-
nerė, Lietuvos verslo konfederacijos
Arbitražo komisijos pirmininkė
Vilija Vaitkutė Pavan. Lietuvos vers-
lo konfederacija yra oficialus Tarp-
tautinių prekybos rūmų atstovas Lie-
tuvoje bei vienas iš Vilniaus komer-
cinio arbitražo teismo steigėjų. ICC
tarptautinis arbitražo teismas išlie-
ka bene populiariausia arbitražo ins-
titucija pasaulyje. 2007 m. teisme
nagrinėjamų bylų skaičius pasie kė
600 bylų ribą per metus ir nuolat au-

go – 2011 m. teismas nagrinėjo 796 by -
las. 1923 m. įkurtam Teismui yra pri -
skiriama daugiau kaip 19,000 bylų,
kuriose dalyvavo 180 pasaulio šalių
atstovai ir teisėjai.

***

Kasdien duonos gaminius varto-
ja 80 proc. lietuvių: 53 proc. duoną
valgo 1–2 kartus per dieną, 23 proc. –
3–4 kartus, likę 4 proc. – 5 ir daugiau
kartų. Tokius rezultatus parodė Lie-
tuvos gyventojų tyrimas. Visai duo-
nos nevartojantys teigė 3 proc. ap-
klaustųjų, 8 proc. duonos gaminiais
vaišinasi kas antrą dieną, 5 proc. –
kartą per savaitę, 4 proc. – dar rečiau.
Dažniausiai lietuviai vartoja juodą
(62 proc.), baltą duoną (60 proc.) ir ba-
toną (53 proc.). Vis didesnį populia-
rumą pastaruoju metu pelno sumuš-
tinių ir juoda duona su priedais. Ki-
tas duonos rūšis (baltą duoną su prie-
dais, įvairias nesaldžias bandeles,
namuose keptą duoną) lietuviai ren-
kasi retai.

***
Šiemet Lietuvoje prekių ar pas-

laugų internete jau yra pirkę 42 proc.
interneto vartotojų, dažniausiai lie-
tuviai internete perka bilietus į įvai-
rius renginius, lėktuvo bilietus,  dra-
bužius, batus ir papuošalus. Perkan-
čiųjų internete skaičius auga – prieš
metus tuo pačiu laikotarpiu prekių
ar paslaugų internete buvo pirkę 33
proc. gyventojų. Pirkimas internetu
populiariausias yra tarp 20–39 metų
amžiaus gyventojų. Nors pagrindi-
niai pirkėjai internetu yra didmies-
čių gyventojai, auga ir mažesnių
miestų, miestelių bei kaimų gyvento-
jų, perkančių internete, dalis. 

***
Š. m. liepą į Lietuvos oro uostus

atvyko ir iš jų išvyko 22,2 proc. dau-
giau keleivių negu prieš metus tuo
pačiu laikotarpiu. Lietuvos oro bend-
rovių lėktuvais keleivių vežta 21,5
proc. daugiau negu prieš metus. 2012
m. liepą Klaipėdos valstybiniame jū-
rų uoste ir Būtingės terminale kro-
vinių perkrauta 3 proc., šalies oro
uostuose – 11,7 proc. daugiau nei 2011
m. liepą. Palyginti su šiuo laiko-
tarpiu, geležinkelių transportu kro-
vinių vežta 7,9 proc., Lietuvos oro
bendrovių lėktuvais – 80 proc. ma-
žiau. Šių metų sausio-liepos mėne-
siais į oro uostus atvyko ir iš jų išvy-
ko 1,8 mln. keleivių, tai 22,9 proc. dau-
giau negu 2011 m. tuo pačiu laikotar-
piu. Daugiausia keleivių atvyko iš ir
išvyko į Jungtinę Karalystę, Vokieti-
ją, Latviją, Airiją  ir Daniją.

Tarptautinės vertinimų įstaigos
,,Standard & Poor’s” (,,S&P”) tyrėjai
mano, kad tikimybė, jog Jungtinės
Valstijos kitąmet ir vėl nugrims į rece-
siją, padidėjo. ,,S&P” recesijos JAV ti-
kimybę padidino nuo vasarį numaty-
tų 20 iki 25 proc. Didžiausiai pasaulio
ekonomikai sunkiai sekasi atsigauti
po gilaus 2008–2009 m. nuosmukio.
,,S&P” pabrėžė nerimą dėl recesijos eu-
ro zonoje poveikio JAV ekonomikai.
Euro zonos BVP per antrą ketvirtį su-
sitraukė 0,2 proc. Agentūra numato,
kad bloko BVP šiemet susitrauks 0,6
proc. ,,S&P” viliasi, kad politikai iki
metų pabaigos sugebės susitarti ir pa-
keisti įstatymus, kad išvengtų ,,fiska-
linio skardžio”. ,,Tačiau mes nemano-
me, kad JAV ir Europos ekonomikų
būklė kitąmet smarkiai pagerės”,   –
perspėja žinovai. 

***
Protokolas dėl Rusijos prisijungi-

mo prie Pasaulio prekybos organizaci-
jos (PPO) įsigalioja rugpjūčio 22 d. Tai
reiškia, kad Maskva tampa oficialia
156-ąja PPO nare. Dokumentas buvo
pasirašytas Ženevoje 2011 m. gruodžio
16 d. PPO šalių narių ministrai pritarė
Rusijos prisijungimui prie šios organi-
zacijos po 18 metų trukusių derybų.

***
Belizas yra ant bankroto ribos, nes

šią savaitę praleido 23 mln. JAV dol. ob-
ligacijų palūkanų mokėjimą. Centri-
nės Amerikos valstybės Belizo vyriau-
sybė dar turi 30 dienų mokėjimo termi-
no atidėjimo laikotarpį, kad sumokėtų
palūkanas, tačiau ji tikriausiai nepa-
jėgs to padaryti. Kreditoriai kaltina
Belizą bandant primesti obligacijų sa-
vininkams Graikijos stiliaus skolos
restruktūrizavimą. Belizo užsienio
skola iš viso siekia 544 mln. JAV dole-
rių. Ginčas pritraukė dėmesį į augan-
čią Karibų šalių skolų naštą. Skolas lė-
mė sumažėjusios įplaukos iš turizmo.
Didelės regiono dalies pajamos pri-
klauso nuo turistų iš Europos ir JAV,
tačiau dėl pasaulinės finansų krizės
turistų skaičius smarkiai sumažėjo.

***

Technologijų milžinės ,,Apple”
rinkos vertė pasiekė 623 mlrd. JAV dol.
ribą ir taip ji tapo brangiausia JAV
bendrove per visą žmonijos istoriją.
Ankstesnis rekordas priklausė ,,App-
le” varžovei – programinės įrangos ga-
mintojai ,,Microsoft”. 1999 m. šis susi-
vienijimas buvo įvertintas 620 mlrd.
dol. ,,Apple” – viena didžiausių JAV
kompiuterių ir programinės įrangos
gamintojų. 

***
Didžiausia Italijos draudikė „As-

sicurazioni Generali” planuoja par-
duoti JAV gyvybės perdraudimo pada-
linį „Generali USA Life Reassurance”.
Pasak informuotų šaltinių, šio verslo
kaina gali siekti nuo 800 mln. iki 1
mlrd. JAV dol. „Generali” jau rengia
būtinus dokumentus, kuriuos gali-
miems pirkėjams galės pateikti jau
rugsėjį. Padalinys bus parduotas „Ge-
nerali” vadovybei siekiant padidinti
draudikės pelningumą ir sustiprinti
jos kapitalą. Pernai „Generali” pelnas
smuko 50 proc. ir buvo mažiausias nuo
2002 metų.

***
Italai laikomi blogiausiais vairuo-

tojais Europoje, rodo Nyderlandų ke-
lionių tinklalapio „Zoover” atlikta ap-
klausa. Italus ypač negabiais už vairo
vadino 24 proc. apklaustųjų iš 30,000.
Toliau eina graikai, lenkai, vokiečiai,
prancūzai, olandai, ispanai, britai, bel-
gai, švedai, danai, šveicarai, norvegai,
austrai ir suomiai. Pažymėtina tai,
kad italai yra gana savikritiški. Kas
ketvirtas jų blogiausiais vairuotojais
vadino savo tautiečius. Tarp graikų net
36 proc. nurodė, kad Graikijos vairuo-
tojams reikėtų pasimokyti vairuoti.

***
Palydovų duomenimis, šio mėne-

sio pabaigoje tirpstantys Arkties ledy-
nai pasieks rekordinį žemiausią lygį.
Mokslininkai iš JAV Nacionalinio snie-
go ir ledo duomenų centro teigė, kad
duomenys rodo, jog ledo danga tuoj pa-
sieks rekordinį lygį – mažesnį nei buvo
nustatyta 2007 m. Remiantis naujausia
informacija, rugpjūčio 13 d. ledas den-
gė 483 kv. km teritoriją – mažesnę nei tą
pačią dieną prieš 5 metus. Numatoma,
kad ledas tirps iki rugsėjo vidurio ar
pabaigos.

***
Didžiausia pasaulyje vėjo turbi-

nų gamintoja ,,Vestas” šiais metais
ketina panaikinti dar 1,400 darbo vie-
tų, be jau žadėtų 2,300 darbo vietų.
Bendrovė darbo vietų naikinimo pro-
gramą vykdo nuo 2011 m. lapkričio.
Pasak ,,Vestas” generalinio direkto-
riaus Ditlev Engel, bendrovė tikisi
šia programa sutaupyti iki 250 mln.
eurų. Bendras bendrovėje dirbančių
žmonių skaičius turėtų sumažėti iki
19,000 žmonių. Per pastaruosius kele-
rius metus ,,Vestas” atleido kelis tūks-
tančius žmonių, daugiausia Danijoje
ir Švedijoje. Nors ,,Vestas” tebepir-
mauja pasaulinėje generatorių, skir-
tų vėjo jėgainėms, rinkoje, jos dalis
šioje rinkoje nusmuko daugiau nei
du kartus.

Ruošiant puslapį naudotasi informacija iš BNS, ELTA, Delfi.lt.
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Už�gražius�ir�tylius�darbus�–�metų�moters�žymuo�

Žemaičių Kalvarijoje (Plungės
rajonas) vyko išskirtinis ren-
ginys. Pe dagogei, kultūros dar-

buotojai, bendruomeninės veiklos
puoselėtojai, žo lininkei Janinai Da-
nielienei įteiktas JAV katalikių mo-
terų ateitininkų kor poracijos „Gied-
ra” apdovanojimas – metų moters žy-
muo „Lietuvė mo teris, ypatingai pa-
sižymėjusi krikš   čioniškų idealų tar-
nyboje” ir premija.

Iškilmėse dalyvavo didelis būrys
iš įvairių šalies kampelių suvažiavu -
sių žmonių. Juos visus čia sukvietė
noras pasidalinti išgyvenimais, pa-
tirtais kartu su J. Danieliene dirbant,
bendraujant, kuriant ir įgyvendi-
nant įvairius projektus, keliaujant...

Tarp gausaus būrio J. Danielie -
nės gražių darbų liudytojų buvo ir
Želvos seniūnijos seniūnas Kęstutis
Mikalajūnas bei šios bendruomenės
atstovai. Jie ilgą kelią į Žemaitiją su -
korė ne atsitiktinai. J. Danielienė be -
veik dešimtmetį buvo Želvos ben-
druomenės narė, jos pastangų dėka
ir rūpesčiu čia įgyvendinta daug ir
įvai rių projektų. Želvos žemėje liko
giliai įmintos jos pėdos. Želviškiai
jos nepa miršo iki šiol, kaip ir ji – Žel-
vos...

Visų Lietuvos moterų įvertinimas

Neeilinėms iškilmėms pasirink-
ta išskirtinė vieta. Jos vyko Žemai-
čių Kalvarijos bazilikoje, kuri yra
pag rin dinė Telšių vyskupijos šven-
tovė, Va karų Lietuvos piligrimų cen-
tras. 1639 m. čia buvo įrengtas pirma-
sis Lie tuvoje Kryžiaus kelias. Jo au-
tentiškos tradicijos išlikusios iki mū-
sų dienų. Liepos 2–12 d. vykstantys
Di dieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
sutraukia tūkstančius maldininkų ir
piligrimų. Švč. Mergelės Marijos Ap -
silankymo bazilika, kartu su dar try-
lika šventovių, kitų pamaldumo tra -
dicijomis garsių mūsų tautos kultū -
ros ir meno paveldo objektų, yra
įtrauk  ta į Jono Pauliaus II piligrimų
kelią. Popiežius Benediktas XVI bazi-
likoje esantį Dievo Motinos su Kūdi -
kiu paveikslą įpareigojo vainikuoti
Krikščioniškų šeimų Karalienės titu-
lu.

Po šv. Mišių, kurias įvairiaspal -
viais gėlių žiedais išpuoštoje bazili -
koje aukojo Telšių vyskupas augzilia -
ras Linas Vodopjanovas, OFM, iš
Jung  tinių Amerikos Valstijų atvyku -
si Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos administratorė Daina Čyvie -
nė įteikė garbingą apdovanojimą.
Vieš nia sakė, kad dalyvaudama iškil -
mėse Žemaičių Kalvarijos bazilikoje,
jausdama čia tvyrančią dvasią, ji
išgyvena palaimingas akimirkas –
patiria Dangų Žemėje...

„Viešpatie, galbūt esi numatęs
man kelią, kad siunti tokį įvertini -
mą?” – priėmusi Metų moters žymenį
klausė J. Danielienė, dėkojo už įver-
tinimą ir sakė, kad tai esą ne jos vie -
nos, o visų Lietuvos moterų, jų tylių
ir gražių darbų įvertinimas. Žvelg da -
ma į žiedais papuoštą bazilikos alto -
rių ji kukliai prisipažino, jog tądien
ji pasijuto kaip viena iš tų daugybės
gė lių įvairiaspalvėje žiedų puokštė-
je...

Susirinko į popietę

Iš bažnyčios, klebono kanaunin -
ko Jono Ačo pakviesti, iškilmių daly -
viai persikėlė į svetingus Žemaičių
Kal varijos parapijos namus. „Atlapo -
ta krūtine, mylinčia širdimi pavėjui

LORETA EŽERSKYTĖ ir prieš vėją ėjau. Ką sutikus apka -
bin  dama, kam prašius-neprašius –
išsidalindama. Galvojau, niekada ne -
išseks mano meilės šaltiniai, galvo-
jau, mintis pasėta derlių duos. Nesvė -
riau, nematavau ir nieko neklausiau:
kiek duosit už tai... Ar galima buvo
už savo gyvenimo duoną atlygį rink-
ti? Ir šiandien, tik šiandien giliai
supratau, kodėl šitą duoną po trupinį
žmonės ir paukščiai plačiai išnešio-
jo, ir kepalo viso nebematau. Tavęs,
ma no Dieve, neklausiau, kai sėjau, į
savo dosnumo ir meilės vaišes Tavęs
ne prašiau – vienintelio tikro Sėjėjo,
Kū rėjo... Už tai ir tuščia prieš Tave
pa likau...” – šiais širdimi parašytais
žo džiais J. Danielienė pasitiko padė -
kos popietės dalyvius.

Jaukios popietės metu susirin-
ku sieji sveikino J. Danielienę, pasa-
kojo apie įvairiapusišką jos veiklą,
dalijosi prisiminimais, skambėjo
muzika ir dainos. Renginio metu ne
vienas iš tarė – didelė dovana yra pri-
siliesti prie plačios Janinos širdies.
Tie, ku riems likimo tai buvo lemta,
dėkojo už šią dovaną ir su susirinku-
siaisiais dosniai dalijosi patirtu
gerumu, ati dumu, nuoširdumu.

Skyrė naują gyvenimą...

J. Danielienės gimtinė – Nemuno
slėnis netoli Kauno. Jau daugiau nei
penki dešimtmečiai, kai jos gimtasis
kaimas „nuskendo” – ten dabar tyvu -
liuoja Kauno marios. Janinos darbi -
nė biografija prasidėjo Šlapaberžėje –
šio miestelio mokyklą jaunutė pra-
dinių klasių mokytoja pasirinko bai-
gusi studijas. Po to grįžo į Kauną.
Dirbo Kultūros skyriuje, ilgus metus
ėjo vadovaujančias pareigas, baigė
teologijos studijas, Vienoje mokėsi
pedagogikos... Darbai vijo darbus,
aktyvi, kūrybiškos sielos ir vietoje
ne nustygstanti Janina nuolat kūrė
nau jus planus, projektus ir entuzias -
tingai juos įgyvendindavo. Kaip yra
sakę jos bičiuliai, ji į priekį veržėsi
visais traukiniais...

Bet vieną dieną gyvenimas tarsi
apsivertė aukštyn kojomis. Moteriai
nustatyta onkologinė liga – paskuti-
nė vėžio stadija. Tai nuskambėjo tar-
si nuosprendis. Medikai, po kelių su-

dė tingų operacijų ir intensyvaus gy-
dymo kurso nusilpusią savo pacientę
išleisdami iš ligoninės, linkėjo jai
liku  sius kelis paskutinius mėnesius
pasidžiaugti gyvenimu ir gyventi,
kaip patinka...

Tada ji paliko Kauną ir atvažiavo
į jai tada mažai pažįstamą vietą –
Želvą. Apsistojusi klebonijoje ji ma-
nė čia, kiek leis jėgos, patarnausianti
kle bonui ir praleisianti jai skirtas
paskutines gyvenimo dienas. „Jau
beveik dvidešimt metų man skirta
naujo gyvenimo...” – plačiai šypsosi
J. Danielienė ir priduria, jog tam,
kad ji gyventų, daugybė žmonių pa-
rodė savo meilę ir viltį, karštai mel-
dėsi. Ji pati nuolankiai priėmė liki-
mo siųstus išbandymus ir pasitikėjo
Dievu.

Būtent tuo metu, kai ligos alina-
mam jos kūnui vaistai jau nepadėjo,
o jėgų teikė tik viltis, Janina išvydo
vais tažoles. Vieną rytą Želvoje išėjusi
į pievą gėlių bažnyčios altoriui pa -
puošti, ji intuityviai pasilenkė skinti
vaistažolių. Kaip ji pati sakė, ne vi -
siems tąkart patiko jos laukinių gėlių
puokštės. Moteris vaistažoles paau -
ko jo Dievui, o jis jas dovanojo jai, kad
gydytų.

Žolininkės ūkis žinomas 
Lietu voje

Liga pakeitė moters pasaulį ir
požiūrį į jį, gyvenimo aplinkybės iš
vieno krašto ją perkeldavo į kitą. Iš
Želvos ji grįžo į Kauną, o daugiau nei
prieš dešimtmetį likimo vingiai J.
Danielienę nuvedė į Žemaitiją. Plun -
gės rajone ji įkūrė bendruomenę „Tė -
viškė” ir, vykdydama projektą „Retų
ir vaistingųjų augalų auginimas ir
apsauga Babrunge”, aktyvi moteris
pasinėrė į žolynų pasaulį. Dabar ji –
ekologinio vaistažolių ūkio, kuriame
auginama beveik pusantro šimto rū -
šių augalų, šeimininkė. Iš šių augalų
gaminamos ne tik arbatos, bet ir
prieskoniai. Kiekvienas vaistažolių
mišinys yra patikrintas ir išbandytas
pačios J. Danielienės.

Žolininkė kartoja, kad žmogui
nieko nėra neįmanomo, ir šiuos žo -
džius liudija savo pavyzdžiu. 

Nukelta į 13 psl.

J. Danielienė.

Popietės dalyviai prie parapijos namų.                                                                                                                                                                                                                      Dainos Čyvienės nuotr.
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SkELBImŲ SkYRIAuS TEL. 773-585-9500

Beveik naktį (22 valandą) pa -
skam bino Raimundas Mieželis ir
primygtinai kvietė keturiese (Gedi -
minas Kirkilas, Albinas Januška, jis
ir aš) susitikti jo sodyboje ir pasikal -
bėti apie politinę padėtį. Pasakiau,
kad pagalvosiu ir pranešiu rytoj ryte.
Ma nau, kad tai Albino iniciatyva.
Vyriausybės veiksmai jau jiems pa -
tiems kelia rūpesčių ir dabar ieško
išeities iš keblios padėties, mėgina
įtraukti ir mane.

2007 metų rugpjūčio 21 diena,
Vilnius. Mąsčiau apie vakarykštį
Raimundo Mieželio skambutį ir pa-
siūlymą susitikti. Nusprendžiau pas
jį į sodybą nevažiuoti. Paskam binau
jam ir pasakiau, kad jeigu jie nori su
manimi pasikalbėti, gali atva žiuoti
pas mane į Turniškes. Mano pasiūly-
mas priimtas.

2007 metų spalio 27 diena,  Vil -
nius. Pirmą kartą lankiausi sta to -
muose Valdovų rūmuose. Statybos
vyks ta sparčiai, tuoj bus pradėta vi -
daus apdaila. Mane lydėjo visas rū-
mų atstatymo komitetas, vadovauja-
mas Algirdo Brazausko. Anksčiau
esu ne kartą skeptiškai atsiliepęs
apie šį su manymą, abejojau, ar ver-
tėjo sku bė ti jį įgyvendinti, kai yra ir
svar bes nių objektų, kur buvo galima
panaudoti rūmams atstatyti leidžia-
mus pi nigus. Tačiau dabar jau nebė-
ra prasmės apie tai kalbėti. Rūmus
reikia baigti statyti, įrengti kuo įdo-
mesnes ekspo zicijas ir atverti visuo-
menei. Tai, kas jau padaryta, palieka
labai ge rą įspū dį. Manau, atsiras dar
vie nas turistų traukos centras Vil-
niuje.

2007 metų lapkričio 7 diena,
Vil  nius. Pakviečiau į Prezidentūrą
pietų profesorę Vandą Zaborskaitę.
Ji jau išėjusi į pensiją, bet aktyviai
bendradarbiauja su spauda ir raši-
niuose atvirai išsako mane ne visada
įtikinantį, bet drąsų ir skatinantį
diskusijas požiūrį į mūsų šiandienos
gy ve nimą. Kalbėjomės daugeliu te-
mų – ir apie mus abu nuviliantį Sei-
mo darbą, ir apie Liustracijos įsta-
tymą. Šiais klausimais galvojame
panašiai – turi me baigti liustraciją ir
pagaliau padė ti tašką sąskaitų su
praeitimi suve di nėjimui.

Apie tai kalbėsiuosi su opozici-
jos lyderiu Andriumi Kubiliumi. Ke-
tinu jam atvirai pasakyti, kad nesu
paten kintas bendradarbiavimu su
konservatoriais. Jaučiu ir jų nepa-
sitenkini mą, bet man nepriimtina,
kad jie vi sus veiksmus grindžia siau-
ru partiš kumu. Net susideda su pak-
sistais ir darbiečiais, nors šių veikla
griauna valstybės pamatus. Čia jau,
matyt, jau    čiama ir rusų specialiųjų
tarnybų įtaka. Anksčiau labai atsar-
giai ver tin  davau tokius įtarimus,
galvoda vau, kad gal sutirštinamos
spalvos. Dabar turiu pripažinti, kad
klydau taip manydamas. Susipažinęs
su VSD surinkta ir vis papildoma
operatyvi ne informacija įsitikinau,
kad padė tis rimta. Ir tokiomis aplin-
kybėmis Seimo Nacionalinio saugu-
mo ir gy ny bos komitetas murkdosi
partinėse intrigose, o į pavojų valsty-
bei numoja ranka.

2007 metų lapkričio 8 diena,
Vilnius. Mano atmesto Liustracijos
įstatymo svarstymas Seime peržengė

bet kokias padorumo ribas. Visus
pra   noko Petras Gražulis ir Egidijus
Klumbys. Šie rėksniai net reikalavo
pašalinti prezidentą kaip kegėbistą!
O apie pačią liustraciją kalbėta ma -
žiausiai. Įstatymą Seimas balsų dau-
guma atmetė, bet paaiškėjo, kas su
kuo buvo sudarę sandorius – Rasa
Juk ne vičienė pasipiktino neva jos
partiją išdavusiais darbiečiais. Pasi-
rodo, kon   servatoriai buvo susitarę su
paksistais ir darbiečiais balsuoti
prieš mano veto, bet pastarieji žaidė
savo žai dimą.

2007 metų lapkričio 12 diena,
Vilnius. Nelengva diena. Pirmiausia
iš ryto susitikau su vidaus reikalų
mi nistru Raimondu Šukiu. Jis pasa -
kojo, kokia padėtis susiklostė Polici -
jos departamente bei ministerijoje, ir
įteikė atsistatydinimo pareiškimą.
Padėkojau jam už indėlį gerinant vi -
daus reikalų sistemos darbą, bet pa -
sakiau, kad po Skuode įvykusios tra -
gedijos turiu priimti jo atsistaty di -
nimą.

Tuomet susitikau su policijos ge -
neraliniu komisaru Vytautu Griga -
ravičiumi. Išsamiai aptarus situaciją
policijoje, turėjau jam pareikšti, kad
prašau jo atsistatydinti. Tai būtina
stip rinant vadovų asmeninę atsako -
my bę už padėtį jų vadovaujamose
įstai gose.

2007 metų lapkričio 14 diena,
Stokholmas. Dvi dienas Švedijoje
su sitikimas vijo susitikimą. Dau -
giau   sia kalbėjomės apie energetikos
reikalus. Ir visi pokalbiai buvo da ly -
kiški, neformalūs. Vienintelis oficia -
lus susitikimas – su Švedijos karaliu-
mi Carlu XVI Gustafu, bet taip pat tik
dėl protokolo reikalavimų, o bendra -
vome laisvai ir šiltai.

Likau labai patenkintas po kal -
biais su švedų energetikais apie elek-
tros kabelio į Lietuvą projektą. Jie
tvirtai remia mūsų šalies prisijungi-
mo prie Skandinavijos tinklų idėją.
Estija jau sujungta su Suomija, o ši –
su Norvegija ir Švedija. Kuo greičiau
tai reikia padaryti ir mums. Man ne -
labai patinka tik švedų prielaida, kad
kabeliu elektra gali būti tiekiama
2016 metais. Manau, būtų galima pro-
jektą įgyvendinti ir greičiau, gal net
2012–2013 metais. Tiesiog reikėtų ne -
delsti ir visus procedūrinius klausi -
mus spręsti kartu su projektavimo
darbais.

Apie elektros kabelio projektą
kal bėjausi ir su garsios Švedijos fi -
nansininkų šeimos Walenbergų ats -
to vais. Stiprią politinę paramą žadė-
jo parlamentarai.

Ypač svarbus buvo pokalbis akis
į akį su Švedijos ministru pirmi-
nin ku Fredriku Reinfeldtu. Jis pri-
tarė ma no minčiai, kad reikėtų nu-
tiesti kabelį nė nelaukiant 2016 metų,
ir žadėjo pasidomėti, kaip būtų gali-
ma paspartinti darbus. Bet mane
nustebino viena pašnekovo pastaba:
esą jiems kelia susirūpinimą part-
nerių iš Lietuvos ryšiai su rusais. Tai
švedų žvalgybos informacija, bet gal
ji pa remta tik prielaidomis. Patiki-
nau Šve  dijos premjerą, kad į šį fak-
tą at kreipsime dėmesį. (Reikės apie
tai pa sikalbėti su Povilu Malakaus-
ku.)

Bus daugiau.

Atkelta iš 12 psl.
Medikų gyventi vos kelis mėne-

sius liko tik žodžiais. Janina vaista-
žolėmis sustip rino savo sveikatą,
dabar žolelių re ceptais bei patari-
mais ji dosniai dalijasi su kitais, į ją
kreipiasi įvairių sveikatos bėdų ka-
muojami žmonės. Su jos patarimų
laukiančiais pirkėjais ji susitinka
Klaipėdos ekologinia me ūkininkų
turgelyje, kuriame pre kiauja jau
antrą vasarą. Jos žolelių mielai ra-
gauja ir arbatinės „Špitolė” lankyto-
jai. Be to, J. Danielienės na mų durys
visuomet atviros – čia gali užsukti
kiekvienas, kuriam reikia patarimo,
paguodos. Šeimininkė savo svečių
jau net neskaičiuoja. Kiek jų kurią
dieną apsilankė, vakare išduoda tik
neišplauti arbatos puodeliai...

Jau keleri metai J. Danielienės
vi sos dienos skirtos vaistažolių
ūkiui. Negana to, žolininkė daug ke-
liauja po Lietuvą, skaito paskaitas,
dalijasi sukaupta patirtimi.

„Ji man primena Motiną Tere sę”

Iškilmėse dalyvavusi  D. Čyvienė
džiaugėsi, jog iš JAV atkeliavęs 2011
metų moters žymuo atiteko būtent J.
Danielienei.

Išeivijos lietuvių šeimoje gimu -
sią D. Čyvienę su Janina supažindino
JAV gyvenantis kunigas Antanas
Saulaitis, SJ. Iš pradžių jos susiraši -
nėjo, o praėjusią žiemą trumpam su -
sitiko Lietuvoje. Po šio susitikimo D.

Čyvienę labiausiai patraukė Janinos
teisingumas, sugebėjimas suvesti ir
suburti žmones, mokėjimas su visais
sugyventi.

„Ji labai užsiėmusi ir rūpinasi
lab dara. Ji energinga, o savo talentus
ir energiją naudoja ir dalijasi su ki -
tais. Man ji primena Motiną Teresę”,
– sakė D. Čyvienė. Ir priminė kunigo
A. Saulaičio žodžius, pasakytus apie
Janiną: „Ji be galo veikli, išmintin-
ga, katalikiška, krikščioniška...”

Dvidešimt penktoji žymens 
gavėja

D. Čyvienė papasakojo, kad atei-
tininkių korporacijos „Giedra” žy -
muo įsteigtas 1986 m. prelato Juozo
Prunskio iniciatyva. Jis tapo ir pre-
mijos mecenatu. Kas dveji metai JAV
veikianti korporacija „Giedra” išren-
ka krikščioniškų idealų tarnyboje la -
biausiai pasižymėjusią moterį ir ją
pagerbia. Pirmoji premija buvo įteik-
ta Lietuvos generalinei garbės kon-
sulei Juzei Daužvardienei.

„Metų moters žymenį pelnė ne -
ma žai pasaulyje ir Lietuvoje žinomų
aktyvisčių. Tai sesuo Nijolė Sadūnai -
tė, diplomatė Gintė Damušytė, žur-
nalistė Aldona Žemaitytė, sesuo Ignė
Marijošiūtė ir dar dvi dešimtys mote -
rų. J. Danielienė – dvidešimt penkto-
ji”, – sakė D. Čyvienė.

,,Gimtoji žemė”
2012 m. liepos 17 d.

Už�gražius�ir�tylius�darbus...

IEŠkO DARBO

* Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros  darbo
su gyvenimu. Patirtis ir anglų kalba. Tel. 773-507-
4810.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Sąžininga, darbšti, buitinė anglų kalba, gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-707-
7902.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių priežiūros dar-
bo. Gali pakeisti bet kurią savaitės dieną, išleisti

atostogų. Patirtis, rekomendacijos, vairuoja, lega-
lūs dokumentai. Tel. 312-307-4619.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo lietuvių
šeimose. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 708-323-
6359.

* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyve-
nimu. Turi rekomendacijas ir patirties. Gali pakeisti
bet kurią savaitės dieną. Tel. 708-691-2948.

Sewing/Installing fabric on walls
WOMEN�and�men�with�artistic
touch�can�apply.�Reliable,�must
speak�English,�have�car.�Will�train,
full�time,�Palatine.�847-202-0642

European Restaurant in Lemont
looking�for�part�time�person�with

kitchen�experience.�
Call�630-464-8773



Istorijos šaltiniai teigia, kad pir-
mas lietuvis į Ameriką  atvyko
1660 metais. Tai buvo dr. Alek-

sandras Kur šius, apsigyvenęs New
York. Po jo per 350 metų į Ameriką
atvažiavo tūks tan čiai mūsų tautie-
čių. Dalis jų įsi kūrė Čikagoje. Jie
įsteigė itin daug draugijų, bažnyčių,
įvairių klubų ir t. t. Dauguma tų or-
ganizacijų atliko sa vo paskirtį ir dėl
įvairių priežasčių dingo, nepalikę
jokių pėdsakų, tačiau vie nas iš tų se-
nų klubų vis dar veikia, ir labai ge-
rai. Tai Chicagos lietuvių golfo klu-
bas (CLGK). 

Pradžių pradžia

1967 metais vieno suėjimo me tu
adv. C. P. Kal (Kalinauskas) teigė, kad
jau 1926 m. nemažai ži nomų Ameri-
kos lietuvių žaidė golfą ir ėmė gal-
voti, kad reikia įkurti lietuvių golfo
klubą Čikagoje. Toje golfo žaidėjų
grupėje buvo tokie tuo laiku žinomi
lietuviai kaip dr. S. Biežis, dr. Bložis,
dr. Davidonis, adv. C. P. Kal, dr. Kara-
lius, J. Pakel, D. Pi va riūnas, dr. Stri-
kulis ir kt. Pana šiai rašė ir Edvardas
Šulaitis „Drauge” (2004 m. gruo džio
17 d.). Pasiremdamas A. Ambro zės
sudaryta „Chicagos lietuvių isto rija”
(1967 m.), jis rašo, kad CLGK buvo
suorganizuotas 1926 m. Bridgeport
lietuvių telkinyje. Knygoje „Išeivijos
lietuvių sportas” (1986 m. Kanada)
rašoma apie steigiamąjį CLGK susi-
rinkimą, įvykusį „Sandaros” laik-
raščio patalpose 1928 m.

Tarp steigėjų minimi: dr. S. Bie -
žis, dr. Bložis, dr. Davidonis, adv. C. P.
Kal, dr. Karalius, J. Pakel, J. Piva riū -
nas, dr. Strikulis. Teigiama, kad klu -
bui priklausė apie 70 narių. 

Remian tis dr. G. I. Bložio straip-
sniu „Drau ge” (1938 m. rugpjūčio 22
d.), oficialiai CLGK buvo įkurtas 1933
m. rugpjūčio 28 d. Klubą įkūrė 9 lietu-
viai golfo entuziastai ir pavadino jį
Lietuvių golfininkų sąjunga. Tie įkū-
rėjai buvo: dr. S. Biežis, A. Bielskis,
dr. G. I. Blo žis, dr. K. Kliauga, dr. S.
Nares, D. Pivariūnas, N. C. Poczulp,
L. Simutis ir J. Vitkus. Tais metais
sąjunga tu rėjo apie 165 narius. Deja,
nepavyko surasti duomenų apie są-

jungos veiklą vėlesniais trejais me-
tais. 

1937 m. pasirodė toks praneši-
mas: „Lietuvių Gol fininkų Sąjunga
šaukia metinį susirinkimą trečia-
dienį, sausio 6 d. 8 val. vakare „Mar-
gučio” svetainėje, 6812 S. Western ave.
Bus paskelbtas vajus nariams ver-
buoti ir tam yra paskirta daug do-
vanų vajaus darbuotojams. (...) Taip-
gi bus išduoti įvairūs reportai apie
klubo stovį. Bus ir valdyba renkama
1937 metams. Valdyba ir Komisija
kviečia visus dalyvauti. Veik. rašt. Dr.
G. I. Blozis.”

Kitame pranešime, paskelbtame
„Drauge” (1937 m. balandžio 7 d.) ra-
šoma: „Spor tininkai juda. Štai ir vėl
pa va saris, kuris mus vilioja į laukus.
Mes tarsi tie paukščiai narvelyje,
žiūrime pro langus ir taikomės iš-
sprukti į laisvę, į girią ar tai į golfo
aikštę, kur nors pakviepuoti tyru oru
iš po slegenčios žiemos. (...) Seni golfo
mė gėjai jau pradėjo rūpintis sąjungos

14 2012�RUGPJŪČIO�23,�KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Chicagos lietuvių golfo klubas ir jo istorija
VYTAS VAITKUS

Pirmo susirinkimo dalyviai, 1967 metai. Pirma eilė (iš k.): J. Kazanauskas, dr. S. Biežis, O.
Biežienė, tėvas J. Borevičius, SJ; antroje eilėje: E. Lapas, R. Korzonas, J. Baris, dr. V. Dar-
gis, T. Bukaveckas, M. Jagutis, S. Velbasis.

būtimi. Daugeliui žinomi bankinin -
kai Jonas Brenza ir jo brolis Julius
Brenza, pirmi užsimokėjo Sąjungai
duoklę už 1937 metus. Taigi į pirmas
eiles pateko adv. J. B. Borden, dr. M.
Strikol, dr. J. Šimkus, dr. J. Kiela, dr.
C. K. Kliauga, J. Misevičius, Geo.
Paukš tis, kun. A. Juškevičius, P.
Smith, dr. C. Svenčiškas, dr. A. J. Šim-
kus, St. Drigot ir kiti. 

Pirmas Sąjungos turnamentas
įvyks gegužės 9 d. Gleneagles Golf
Course. (...) Į Gol fininkų Sajungą
vertėtų bile kam priklausyti, nes per
turnyrą kas nelo šia golfą, gali lošti
kortomis bile lo šimą, ypatingai mote-
rys. (...) Dabar eina Sąjungos vajus,
naujų narių verbavimas. Kas įdo-
maujaties golfu, prašoma kreiptis į
valdybą arba pašaukti Canal 6122.
Gaus visas informacijas. Vajus tęsis
tik iki gegužės 5 d. Turiu pastebėti,
kad Gleneagles menedžeris Sąjungos
na riams aikštę duoda labai sumažin-
ta kaina – „green fee”, beveik pusę
kainos. Dr. G. I. Bložis, L.G.S. raš-
tininkas.”

1937 m. liepos 7 d. „Drauge” rašo-
ma apie pasisekusį birželio 30 d.
turnyrą: „Išvažiavimas buvo labai
sėkmingas. Dalyvių buvo daugiau
negu tikėtasi. Per vakarienę įteiktos

dovanos laimėjusiems: Dr. Gusseinui
ir Mrs. Stevens. Kalbėtojai buvo: adv.
C. P. Kal, teisėjas Ziuris, dr. S Biežis,
D. Pivariūnas, A. Tulys, Kuraitis ir
kiti. Dr. Zymont vedė vakarą. Rugsėjo
5 d. bus kitas panašus turnyras.” 

Tame pačiame dienraštyje jau
1938 m. rugpjūčio 22 d. pranešama
apie sezono baigimo turnyrą: ,,Chica-
gos Lietuvių Golfininkų Sąjunga
sezono baigimo turnyrą ir tuo pačiu
minėjimą Sąjungos penkių (5) metų
sukaktį rengia rugsėjo 11 d. Kinsman
Golf  Club. Laukas randasi prie 143 ir
Parker Rd.

Sąjungos pirm. P. D. Pivaronas
Brothers Bakery savininkas yra vie-
nas iš senųjų golfo žaidėjų, taiga vie -
nas iš pirmųjų Sąjungos narių. Gol -
fininkų Sąjunga suorganizuota 1933
m. rugpjūčio 28 d., Antano Bielskio
vaistinėje.

Pirmame susirinkime dalyvavo
sekantieji asmenys: Dr. S. Biežis, A.
Bielskis, dr. G. I. Bložis, dr. K. Kliau -
ga, dr. S. Nares, D. Pivaronas, N.C.
Poczulp, L. Simutis, J. Vitkus. P. D. Pi-
varonas išrinktas pirmi nin ku ir sėk-
mingai vadovauja Są jun gai. (...)

Šįmet Sąjunga yra labai turtinga
gražiomis trofėjomis. Taigi bus dide lė
kova sekančiame turnamente už tas
trofėjas. (...) Noriu pada ryti golfo mė-
gėjams pastabą, jog bile golferis, jei
tik lietuvis gali priklau syti prie Są-
jungos ir užsimokėjęs $2.00 lošti Są-
jungos turnamente bei kontestuoti dėl

gražių trofėjų ir kitų dovanų. (...) Dr.
G. I. Blozis, turnyro pirmininkas”

Po šio aprašymo „Drauge” dau-
giau žinių apie klubo veiklą nepavy-
ko rasti. Tikriausiai prasidėję ne ra-
mumai pasaulyje prieš Antrąjį pa-
saulinį karą ir vėliau, kai dauguma
vyrų golfo lazdas iškeitė į šautuvus,
golfininkų veiklą sulėtino. Adv. Kal,
vienas iš senųjų klubo narių, per vie-
ną mūsų susirinkimą apie 1968 m.
sakė, kad per karą klubas buvo neak-
tyvus, golfą žaidė tik atskiros grupės
žaidėjų.

Nauja banga – nauji žaidėjai

Nauja lietuvių banga į Čikagą
pradėjo atvažiuoti 1949–1950 metais.
Aišku, tada niekas iš atvykėlių nežai -
dė golfo, nes pirma reikėjo įsikurti.
Vienas iš pirmųjų pradėjusių žaisti
golfą Čikagoje buvo Kęstutis Biskis,
veiklus Inžinierių sąjungos Čikagos
sky  riaus narys. Inžinieriai viename
savo susi rinkime pradėjo kalbėti,
kad jiems reikia daugiau fizinio ak-
tyvumo. Lietuvių pagrindinis spor-
tas – krepšinis – buvo pernelyg akty-
vus sąjungos nariams. Daugeliui pa-
sirodė, kad golfas jiems labiau tiktų.

Biskis surengė pirmas lietuvių

golfo varžybas, į jas pasikvietęs kele-
tą pažįstamų golfo žaidėjų. Vienas iš
jų buvo naujas ateivis dr. Vytautas
Dar gis, kitas John J. Kazanauskas –
vie nas iš senųjų klubo narių ir žai-
dėjų. Jiedu, ilgai nelaukdami, Bis-
kiui pritariant, pradėjo burti didesnę
gol fo žaidėjų grupę, įtraukdami vi-
sus to meto lietuvių kilmės žaidėjus.
Pasikvietę talkon Joną Barį, 1967 m.
pradžioje sudarė organizacinį komi-
tetą. 

Pirmame susirinkime dalyvavo:
Jonas Baris, Ona Biežienė, dr. S. Bie-
žis, Kęstutis Biskis, tėvas Jonas Bore-
vičius, SJ, Tadas Bukaveckas, dr. Vy-
tautas Dargis, Mykolas Jagutis, John
Kazanauskas, Raimundas Kor zonas,
Edvardas Lapas ir Simas Vel basis. Po
trumpo apsikeitimo nuomonėmis
grupė nutarė su rengti golfo varžybas
ir šaukti stei giamąjį susirinkimą,
pateikiant du esminius pasiūlymus:
a) apjungti Čikagos ir apylinkių
lietuvius į vieną golfo vienetą; b) šis
vienetas turėtų būti daugelį metų
egzistavusios Chicagos lietuvių golfo
sąjungos tęsinys.

Paruošiamuosius darbus vykdy-
ti buvo pavesta Bariui, Biskiui ir
Dargiui su teise į pagalbą pasikviesti
liku sius komiteto narius. Susirin ki -
mui vieta buvo gauta „Cog Hill CC”,
Lemont, IL.

Apie registraciją pa skelbta lie-
tuviškuose laikraščiuose. Pradėjo
plaukti atsiliepimai, tačiau daugiau-

CLGK pirmoji valdyba (iš k.): B. Žemaitis, dr. V. Dargis, J. Baris (pirm.), K. Biskis ir R. Kor-
zonas.

1968 m. balandžio 11 d. klu bas buvo įre-
gistruotas Illinois vals tijoje kaip pelno
nesiekianti organizacija.

CLGK konstitucija, narių priimta 1968
metais.
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sia dalyvių sutraukė kiekvie no komi-
teto nario pažintys. Pavyz džiui, dr.
Biežis ir Kazanauskas į lietuvių golfo
žaidėjų eiles vėl sugrą žino J. Mac-
kiewich, sr., P. Massie, J. Pakel, A. Ru-
dį, J. Zurį, Josephine Miller ir keletą
kitų anksesnės kartos lietuvių. Kal
dalyvavo su sūnumi Darvin. Vėles-
niais metais Darvin sūnus Mark Kal,
jau trečios kartos atstovas, yra ne
kartą gynęs klubo spal vas Šiaurės
Amerikos Lietuvių fizinio auklėjimo
sporto sąjungos (ŠALFASS) pirmeny-
bėse. Pirmieji klubo nariai – jau nau-
jos kartos – buvo: J. ir R. Izokaičiai,
N. Janickas, J. Jurgėla, N. Juškus, J.
Kregždys, J. Kubilius, A. Lauraitis, R.
ir Z. Petkai, L. Plenys, dr. O. Nakas, B.
Racevičius, A. Rūgštelė, A. Smolins-
kas, P. Urbu tis, A. ir B. Vasiai, R. Kor-
zonas, V. Vaitkus, A. Vengris ir B.
Žemaitis.

Pirmasis atkurto klubo 
turnyras

Gražią 1967 m. birželio 11 d. dau-
giau nei 45 golfininkai atvyko į
pirmą turnyrą, vykusį „Cog Hill”
golfo lauke. Pirmąjį turnyrą laimėjo
jaunasis Darvin Kal. Po varžybų
beveik visi dalyvavo vaka rie nėje ir
susirinkime. Visi su užside gi mu pri-
tarė minčiai burtis į golfo vienetą ir
tapti atgimstančio Chica gos golfo
klubo nariais. Į pirmą valdybą buvo
išrinkti: Jonas Baris, Kęstu tis Biskis
ir Vytautas Dargis. Į valdybą buvo pa -
kviesti du jauni, darbštūs ir sportui
atsidavę asmenys Raimundas Korzo -
nas ir Benius Žemaitis.

Bariui sutikus būti klubo prezi-
dentu, pradėtas darbas atnaujinti
organizaciją ir paruošti jos įstatus.
Čia daug pasidarbavo valdybos
teisiniu patarėju pakviestas būti adv.
Kal. Jis paruošė klubo konstituciją,
kuri buvo pristatyta visuotiniame
klubo susirinkime 1967 m. spalio 8 d.
ir su pakeitimais priimta 1968 m.
kovo 29 d. Tų pačių metų balandžio 11
d. klu bas buvo įregistruotas Illinois
vals tijoje kaip pelno nesiekianti
organizacija. 1971 m. sausio 30 d. JAV
Iždo departamentas klubą atleido
nuo federalinių mokesčių. 

Oficialiai klubas pavadintas
„Chi cago Lithuanian Golfers Asso-
ciation Inc.” Bet šis vardas kažkaip
neprigijo ir klubas iki šiol yra vadi-
namas Chica gos lietuvių golfo klu-
bas. 

CLGK turi du garbės narius: dr.
Stasį Biežį ir adv. C. P. Kal. Jie buvo
vieni iš pirmųjų klubo narių ir per
keliasdešimt metų padarė daug gero
mūsų klubui ir lietuvybei.

Klubo organizacinė struktūra ir
veikimo gairės bei taisyklės yra nus-

tatytos CLGK konstitucijos. Klubo
nariai per metinį klubo susirinkimą
išrenka 5 narius į valdybą vie ne-
riems metams. Klubo metiniai susi-
rinkimai vyko iki maždaug 1990 m.

Klubo narių skaičius kasmet
keičiasi. 1967 m. buvo 50 narių; 1974
m. – 120; 1976 m. – 125; 1980 m. – 108;
1982 m. – 127; 2008 m. – 84, o 2012 m. –
85 nariai. Nario mokestis 1937 m.
buvo 2 dol. vi sai šeimai, 2012 m. jis
yra 40 dol. nariui ir 10 dol. jauniams.

CLGK dalyvavimas lietuviškoje
veikloje

Klubas dalyvavo ir kitoje lietu-
viškoje veikloje. Pavyzdžiui, kai 1968
m. būsimasis Lietuvos Respub likos
prezidentas Valdas Adamkus, mūsų
klubo narys, kandidatavo į Čikagos
Sanitary District patikėti nius, CLGK
buvo pakviestas ir sutiko paremti jo
rinkiminę kompaniją. Bariui pirmi-
ninkaujant komitetui, surengtos
golfo var žybos (dalyvavo 120 žai dėjų)
ir pagerbimo pobūvis, kurio metu su-
rinkta 5,000 dol. CLGK retai atsisaky-
davo paremti lietuviškas mokyklas,
sportines išvy kas bei sporto sambū-
rius. 

Turnyrai ir žaidėjai

CLGK  paprastai turi 10 nuola-
tinių turnyrų per sezoną: sezono
atidarymo pavasarinį; Gelto no ka-
muoliuko turnyrą; Atminimo (Me-
morial Day) dviejų dienų turny rą;
Pirmą ir antrą vasaros turnyrus;
Pro-Am turnyrą; klubo kvalifikacinį
į ŠALFASS tarpmiestinį turnyrą;
dviejų dienų; klubo čempionatą; ru-
deninį ir sezono baigimo turnyrą su
pokyliu. Nuo 1968 iki 2010 m. turė-
jome pie velių turnyrą (angl. match
play). 2011 m. dėl įvairių priežasčių šį
turnyrą laikinai sustabdėme. 

Apie 1985 m. pradėjome rinkti ge-
riausią metų žaidėją, surinkusį dau-
giausiai taškų per sezo ną. Laimė-
tojais buvo: 1990 –  V. Vaitkus; 1991 –
A. Dagys ir Aldona Vait kus; 1992 – V.
Vaitkus; 1993 –  Z. Urba  ir A. Vaitkus;
1994 – T. Vaitkus  ir A. Vaitkus; 1995 –
R. Kleiza  ir A. Vaitkus; 1996 – R. Bar-
tašius; 1997 – A. Žvinakis; 1998 – T.
Vaitkus; 1999 – R. Kleiza ir Rita Ka-
ras; 2000 – A. Dagys ir D. Ringus; 2001
– R. Kleiza  ir Irena Kleiza; 2002 – A.
Dagys ir A Vaitkus; 2003 – R. Kleiza ir
A. Vaitkus; 2004 – T. Vaitkus ir Aldo-
na Urba; 2005 – A. Urba ir A. Vaitkus;
2006 –  P. Dagys ir A. Vaitkus; 2007 – T.
Vaitkus ir A. Vaitkus; 2008 – T. Vait-
kus ir A. Vaitkus; 2009 – L. Cepelė ir
A. Vait kus/A.Urba; 2010 – T. Vaitkus
ir A. Vaitkus; 2011 – R. Kleiza ir I.
Kleiza.

Be reguliarių turnyrų klubo na -

riai dalyvauja įvairiose iškylose ir
turnyruose. Anksčiau labai popo-
liarus buvo „John Pauga Open” ir
„Jono Ta landžio Invitational”. 

Daug metų turnyrus rengdavo
Lietuvių inžinierių ir architektų są -
jungos Čikagos skyrius. Vyriausiais
organizatoriais buvo Kęs tutis Biskis,
Jonas Baris ir Albinas Smolinskas.
Po inžinierių turnyro visada vykda-
vo gegužinė Biskio sodyboje. 

Siekiant surinkti lėšų ir pri-
traukti naujų narių, golfo metinius
turnyrus nuo 1994 iki 2006 m. rengda-
vo Lietuvių Fondas. Šių turnyrų
organizatoriai ir dauguma žaidėjų
buvo CLGK nariai.                                                                                

Vienas iš mūsų geriausių golfi -
nin kų tuo laiku Raimundas Panaras
apie 1975 m. kiekvieną sekmadienį
rengė žaidynes ,,Silver Lake CC”. Tai
truko maždaug 25 metus. Jaunoji
karta tęsia šiuos žai dimus, tik dieną
pakeitė į šeštadienį.

Žiemos išvykos 

Apie 1970 m. sausio pabaigoje-
vasario pradžioje CLGK pradėjo
reng ti žiemos išvykas į šiltesnius
kraštus. Pir mo sios žiemos išvykos
buvo tiktai vyrams. Jie važiuodavo į
Biloxi, Missis sip pi. Po keleto metų
Bario pa siūlymu pradėtos organi-

zuoti žie mos išvykos kartu su mote-
rimis.

Pirma išvyka į Sebring, Florida,
labai pasisekė, todėl keletą metų
važiavome į tą pačią vietą. Vėliau
kelionės buvo organi zuo jamos į kitas
vietas: Brownsville, Texas, Bahamas,
Rio Rico, Arizona, Ixtapa, Cancun,
Puer to Vallarta, Manzanillo. Paskuti-
nės keturios vyko Meksikoje. Vietą,
kur keliausime, parinkdavo kelionių
organizatorius. Organizatoriais bu-
vo: Jonas Talandis, J. Baris, Edvar-
das Lapas, A. Traška, Arvydas Karas,
J. Kredys, V. Vaitkus.  

Visos kelionės buvo ypatingos ir
įdomios. Pavyzdžiui, 1986 m. pirmą
sykį važiavome į Manzanillo, Mexico.
Aš kaip tik tą išvyką organizavau.
Klu bo nariai galvojo, kad gali būti
per brangu, todėl nelabai norėjo daly-
vauti, vis dėlto susidarė 18 žmonių
grupė. Atsiradome „Las Hadas” vieš-
butyje sausio 26 d. Kaip tik tą dieną
Čikagos futbolo komanda „Bears”
žaidė „Su perbowl” su New England
komanda. Mes, visi čikagiečiai, norė-
jome matyti rungtynes. „Las Hadas”
viešbučio vadovybė dideliame vesti-
biulyje pastatė dide lį ekraną. Prisi-
rinko labai daug žmonių. Nors vieš-
bučio darbuotojai visaip bandė, bet
negalėjo gauti transliacijos anglų
kalba, tiktai ispaniškai. Bet mes
jiems sakėme, kad tai kalba nėra
svarbu. Tarp mūsų buvo Stasys Ba-
ras, operos solistas. Kai prieš žai di-
mą giedojo Amerikos himną, Baras
prisijungė ir taip gražiai su giedojo,
kad visi jam po to plojo. Per žaidimą
„Margaritos” tekėjo upeliais, o
mums nereikėjo už jas mokėti.
„Bears” žaidimą laimėjo.

Didžiausia visų nuostaba buvo
tada, kai kitą dieną golfo kurse mo-
kėjome tiktai 2 dol. už žaidimą. Tai
buvo neįtikėtinai pigu. Visi dalyviai
buvo labai patenkinti žiemos išvyka,
o tie, kurie nedalyvavo, jautėsi nusi -
vylę. 

Bus daugiau.

Vytas Vaitkus – vienas iš CLGK
įkūrėjų, klube ėjęs įvairias pareigas,
ŠALFASS narys.

Pradininkai CLGK pirmame turnyre, 1967 metais. Iš k. į d.: dr. V. Dargis, dr. S. Biežis, J.
Kazanauskas, J. Baris. (Biežis ir Kazanauskas – senieji ateiviai, Dargis ir Baris – naujieji.)

Filatelistų draugijos „Lietuva” Garbės nariui ir
me cenatui

A † A
dr. JURGIUI VENCKŪNUI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškia -
me jo žmonai ALDONAI, svainiui prof. dr. ALGIRDUI
AVIŽIENIUI, jo šeimai ir artimiesiems.

Filatelistų draugijos „Lietuva”
valdyba ir nariai

Inž. A. Rudis įteikia taurę laimėtojui ir
inžinierių turnyro organizatoriui Albinui
Smolinskui, apie 1980 metus.

Mielai draugei ir kolegei

A † A
op. solistei ROMAI MASTIENEI

mirus, mano gili užuojauta jos vyrui VIKTORUI, sū -
nui LINUI su šeima bei kitiems artimiesiems.

Dana Stankaitytė
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Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�darbo�patirtis

6247 S. kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo�val.�nuo�8:30�v.r.�iki�5�v.p.p.
Šeštad.�8:30�v.r.�iki�12:30�v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

�  Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) sekmadienį,
rugpjūčio 26 d., 10:30 val. r.  šv. Mišias
at na šaus svečias iš Lietuvos, Kėdainių
raj. Šv. Juozapo parapijos klebonas kun.
Gintaras Puras. Prieš šv. Mi šias kalbė -
sime Palaimintojo Jurgio Ma tulaičio li -
taniją, melsimės už ligonius bei palai -
min tojo kanonizaciją. Parapijos choro
gies mės bus skirtos lietuviškam jauni -
mui. Po Mišių parapijos sa lėje – kavutė.

� Rugpjūčio 26 d., sekmadienį, Ma ry -
knoll misionierius Tėvas Ed Davis ap lan -
kys Palaimintojo Jurgio Matulai čio misi-
ją. Tėvas Da vis, daug metų dirbęs ku  ni -
gu mi sio nie riumi Afrikoje, apsilankymo
metu mielai atsakys į klausimus, pasi -
kal bės su žmo nėmis, kuriuos do mina
mi  sionieriška veik la. 

� 2012–2013 metų mokslo metų ati -
darymas vyks rugsėjo 8 d. 8:30 val. r. –
šv. Mišios Tėvų jėzuitų koplyčioje. Po
Mi šių Jaunimo centro didžiojoje salėje
vyks iškilminga mokslo metų atidarymo
šventė. Kviečiame į šventę atvykti ne tik
mokinius ir jų tėvelius, bet ir visus, ku -
riems svarbus lituanistinis švietimas.
Čikagos lituanistinei mokyklai reika lingi
pradinių klasių mokytojai. Kreiptis į mo -
kyklos direktorę Laimą Apanavi čie nę tel.
708-296-3192 arba el. paštu: laimaa
@hotmail.com

� 10-tasis Gedimino lituanistinės mokyk-
los (GLM) 2012–2013 mokslo metų ati-
darymas vyks rugsėjo 8 d. nuo 9 val. r.
GLM patalpose (St. Andrew Lutheran
Church, 10 S. Lake St., Mundelein, IL
60060).10 val. r. – tėvų ir mokytojų su -
sirinkimai. Pamokos vyks iki 1 val. p. p.
Nuo 12 val. p. p. galėsite pasivaišinti
ka vinės ,,Naujoji Rūta” lietuvišku mais-
tu. GLM reikalingi: muzikos mokytoja ir
mokytoja dirbti su suagusiais. Tel. pa si -
teirauti: 847-668-1731; 847-244-
4943; el. paš tas: aviv2008@ att.net

� LR generalinis konsulatas Čikagoje
pra neša, jog šių metų rugsėjo 21 d.,
penk tadienį, nuo 12 val. p. p.  iki 1 val.
p. p.  įvyks 34-asis Taikos dienos mi nė -
ji  mas Daley Plaza aikštėje, Čikagoje, ku -
rio metu bus pagerbtos visos 193 Jun g -
tinių Tautų narės. Lietuvos vėliavą neš
Čikagos lietuvių tautodailės instituto
pirmininkė bei tautinių šokių kolektyvo
,,Lėtūnas” šo kėja Audronė Tamulienė. 

� Paplūdimyje prie įlankos (Bay Blvd. ir
Reese sankryža, Lavallette, NJ 08735),
kur bus organizuojamos palūdimio tin-
klinio varžybos, rugpjūčio 25 d., šešta -
die  nį, kvie čiame visus palydėti vasaros.
Pradžia 9 val. r. Tai nuostabi vieta pasi-
važinėti dviračiais, žvejybai, pažaisti
lauko tenisą, puikus pap lūdimys su žai-
dimų aikštele vaikams. Pasilepinus sau-
lės ir vandens voniomis 6 val. v. pa-
kviesime į Estų namus (4 Cross St. and
Veterans Hwy., Jackson, NJ 08527),
pavakarie niauti, pašokti ir smagiai pra -
leisti laiką. Įėjimas – 10 dol. Tel. pa-
siteirauti: 732-552-9818 (Dalius). 

� Portland ir Seattle lietuviai, drauge
su Roslyn paveldo draugija, rugsėjo 1 d.
kviečia atvykti į Roslyn (,,Stonehouse
Building, 101 Second St., Roslyn, WA),
kur vyks vakaronė ,,Lithuanian Heritage
Night”. Pradžia 5 val. p. p. Daugiau
informacijos gausite pas Vilių Žalpį el.
paštu: zalpiai999@aol.com

� Apreiškimo parapijos tradicinis pik ni -
kas rengiamas rugsėjo 16 d. parapijos
apa tinėje salėje (259 North 5th St.,
Brook lyn, NY 11211) ir automobilių sto-
vėjimo aikštelėje. 10 val. r. – lietuviškos
šv. Mišios, o po jų visi maloniai kviečia-
mi į pa rapijos salę tolesnei šventei. Jūsų
lauks skanus lietuviškas maistas, gaivi -
nantys gėrimai. Vyks loterija. Mu zi kan -
tas Stasys Telšinskas linksmins susi -

IŠ ARTI IR TOLI...

,,Draugo” iškilminguose pietuose,
kurie vyks spalio 28 d., sekmadienį,

1 val. p. p. Willowbrook Ballroom 
(8900 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480) 

meninę programą atliks jauna 
dainininkė Agnė Giedraitytė

Bilieto kaina asmeniui – 60 dol.  

Visų laukia gardus maistas ir 
puiki nuotaika. 

Užsisakyti vietas galima administracijoje 
tel. 773-585-9500 arba 

el. paštu: administracija@draugas.org
Agnė Giedraitytė.

A. Giedraitytės asm. albumo nuotr. 

Rugsėjo 8 d., šeštadienis – 4 val. p.
p. – šv. Mišios ir Šiluvos atlaidų pradžia.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventė –
meldžiame už gimdytojus,  už jaunimą,
už jaunas šeimas ir už pakrikštytus kū-
dikius

Rugsėjo 9 d., sekmadienis – 10:30
val. r. šv. Mišiose melsimės už mūsų
parapiją

Rugsėjo 10 d., pirmadienis – 10 val.
r. melsimės už Katalikų Bažnyčią

Rugsėjo 11 d., antradienis – 10 val.
r. melsimės už Lietuvą

Rugsėjo 12 d., trečiadienis – 10 val. r. melsimės už lietuvius išeivijoje

Rugsėjo 13 d., ketvirtadienis – 10 val. r. melsimės už taiką ir teisingumą
pasaulyje

Rugsėjo 14 d., penktadienis – 10 val. r. melsimės už ligonius. Šv. Mišių
metu bus teikiamas Ligonių patepimo sakramentas

Rugsėjo 15 d., šeštadienis – 10 val. r. melsimės už jaunimą

Rugsėjo 16 d., sekmadienis 10:30 val. r.  – Šiluvos atlaidų procesija ir šv.
Mišios, kuriose dalyvaus prelatas Jonas A. Kuzinskas, kun. Rimvydas
Adomavičius, kun. Jaunius Kelpšas ir kiti kunigai.

Tautos šventė – melsimės už Čikagos lietuvių organizacijas, kurios vieni-
ja tautą. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti bendroje maldoje ir Šiluvos
atlaidų procesijoje.

Parapijos administratorius kun. Jaunius Kelpšas

Šiluvos atlaidų
Švč. mergelės marijos Gimimo parapijoje

6812�S.�Washtenaw�Ave.,�Chicago,�IL
Tvarkaraštis

Atminimo Mišias už a. a. buvusį JAV marijonų provincijolą, laikraščio ,,Drau-
gas” vyr. redaktorių ir moderatorių kun. dr. Viktorą Rimšelį rugsėjo 1 d., šeštadie-
nį, 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje (6812 S. Wash-
tenaw Ave., Chicago, IL 60629) aukos marijonų provincijolas tėvas Kazimierz
Chwalek, MIC ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos administratorius kun.
Jaunius Kelpšas. Mišiose dalyvaus 30 brolių marijonų. Liturgines giesmes atliks
Saint Mary Star of the Sea bažnyčios choras bei Giedrė ir Ričardas Sokai. Prisimi-
nimais apie velionį dalinsis Saulius Kuprys, Marija Remienė ir Juozas Polikaitis. Po
Mišių visi kviečiami į seselių kazimieriečių namus (2601 W. Marquette Rd., Chi-
cago, IL 60629). Tel. pasiteirauti: 773-776-4600.

,,Fotografija – tai mano santykis su gyvenimu. Esu fotografijos studentas,
gimęs ir užaugęs Lietuvoje. Mano kaip fotografo sritis – architektūra. Aš la-
bai domiuosi sena bažnytine architektūra, ir noriu įamžinti šį meną nuo-
traukose. Aplankiau daug bažnyčių Čikagoje ir jos apylinkėse ir noriu viską
parodyti projekte ‘Church World’. Mano darbų parodoje galėsite pamatyti
bažnytinę architektūrą, kampų ir iliuzijų erdvę. Nuotraukose pamatysite
daugelio Čikagos, o taip pat ir keletos Europos bažnyčių architektūros deta-
lių.

Kiekviena iš čia rodomų nuotraukų padaryta nuoširdžiai, ir labai tikiuo -
si, kad šie vaizdai pasieks ir parodos lankytojų jautriausias sielos kerteles.
Toks projektas retai sutinkamas Čikagos muziejuose ar galerijose. Mano tik-
slas ateityje yra apkeliauti kuo daugiau bažnyčių visame pasaulyje ir pateik-
ti jų architektūrinį grožį fotografijoje” – kviesdamas į parodą sako Arvydas
Zabulionis.

Rugsėjo 7 d., penktadienį,  
7 val. v.

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629

Arvydo Zabulionio
fotografijų parodos

„Church World”
atidarymas

Paroda tęsis iki spalio 12 d.


