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Washington, DC (LR amba-
sados JAV ir gen. konsulato New
York info) – Šių metų lapkričio
15–16 d. JAV viešėjęs Kauno Vy-
tauto Didžiojo universiteto (VDU)
rektorius prof. Zigmas Lydeka su-
sitiko su vietos lietuviais bei ame-
rikiečiais. Lapkričio 15 d. LR gen.
konsulate New York vykusio susi-
tikimo metu gen. konsulas Valde-
maras Sarapinas renginio svečiams
pristatė ne tik gerbiamą rektorių,
bet ir kartu su juo atvykusius VDU
valdymo organų narius – žymius
pianistus prof. Roką Zubovą ir dr.
Edviną Minkštimą bei banko
,,HSBC USA” viceprezidentą Roką
Beresniovą.

Lapkričio 16 d. LR ambasadoje
vykusiame susitikime su Washington, DC lietuvių ben-
druomenės nariais, tarp kurių buvo ir būrys VDU
absolventų, rektorius Z. Lydeka išskyrė itin svarbų iš-
eivijos indėlį universitete įteisinant akademinės laisvės

principą – VDU taikomas Harvard University (JAV)
modeliu pagrįstas studijas, kurios pasižymi tuo, kad
pirmenybė teikiama ne siauroms ir labai speciali-
zuotoms studijoms, bet plačiam ir universaliam išsila-
vinimui.

Blackpool (ELTA) – Lietuvis Arūnas Bižokas ir rusė Katiuša
Demidova apgynė pasaulio profesionalų klasikinių sportinių šokių
čempionų vardą. JAV atstovaujantys šokėjai buvo geriausi Black-
pool mieste (Anglija) vykusiose planetos pirmenybėse. Ketvirtą
kartą iš eilės pasaulio profesionalų čempionais tapę A. Bižokas ir K.
Demidova kartu šoka nuo 2007 metų spalio.

Sidabras atiteko Didžiosios Britanijos atstovams Andrea Ghi-
giarelli ir Sara Andracchio, bronza – JAV atstovams Victor Fung ir
Anastasija Muravjova. Baigiamosiose varžybose dar šoko Rusijos,
Slovėnijos ir Italijos poros. Pirmenybėse dalyvavo 63 poros.

Čikaga (,,Draugo” info) –
Lapkričio 18 d. Marquette Park
Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje iškilmingomis šv.
Mišiomis, kurias celebravo JAV
marijonų vienuolijos provin-
cijolas kun. Kazimierz Chwa-
lek, MIC ir kun. Jaunius Kelp-
ša, buvo baigti Palaimintojo
Jurgio Matulaičio 25-erių metų
beatifikacijos jubiliejaus šven-
timai.

Po Mišių visi tikintieji pa-
traukė link Šv. Kryžiaus (Holy
Cross) ligoninės, nešdami pa-
šventintą rūpintojėlį, kuris
anksčiau kabėjo šioje ligo-
ninėje. Rūpintojėlis buvo grą-
žintas ir vėl pakabintas Šv. Kry-
žiaus ligoninės daktarų kam-
baryje. Taip buvo išreikštas ne-
pritarimas planuojamam ligo-
ninės prijungimui prie Sinai
Health System.

Vėliau tikintieji rinkosi pa-
bendrauti parapijos salėje. Ma-
rijonų provincijolas trumpai
priminė Palaimintojo nuopel-
nus ir reikšmę katalikybei JAV
ir Lietuvoje. Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centro valdybos
pirmininkas dr. Augustinas Id-
zelis papasakojo apie 2013 m.

• Tema: Lietuvai svarbios datos
– 2, 8

• Padori visuomenė – 3
• Praėjo iškilmingi ,,Draugo”

pietūs – 4
• Cleveland ,,Lietuvių dienos” –

5
• Šv. Antano parapija Detroit,

MI pagerbė savo parapijietę
– 5

• Pristatytas Didžiosios Rene-
sansinės menės frizas – 6

• Šventadienis – 8
• Trokštu pabuvoti ten... (7) – 9
• Sportas – 11

Korp! Giedra 85-metis
– 10 psl.

JAV viešėjo VDU rektorius

IIšškkiillmmiinnggaaii  bbaaiiggttii  PPaall..  JJ..  MMaattuullaaiiččiioo  bbeeaattiiffiikkaacciijjooss  jjuubbiilliieejjaauuss  ššvveennttiimmaaii

Šokėjas A. Bižokas tapo pasaulio profesionalų čempionu

VDU rektorius viešėjo New York (iš k.): Švietimo ir mokslo ministro patarėjas Jonas
Okunis, VDU rektorius Zigmas Lydeka, gen. konsulas Valdemaras Sarapinas, banko
,,HSBC USA” viceprezidentas Rokas Beresniovas, pianistas dr. Edvinas Minkštimas ir VDU
prof. Rokas Zubovas.                                                                 LLaauurrooss  ŽŽiilliiaajjeevvaaiittėėss nuotr.

rugpjūčio 4 d. rengiamą Žemaičių krikš   -
to 600 metų jubiliejaus šventę. Pal.
Matulaičio 25-erių metų beati fikacijos
jubiliejaus šventimų rengi mo komiteto
pirmininkas dr. Linas Sidrys supa -
žindino su susiklosčiusia padėtimi dėl

Šv. Kryžiaus ligoninės prijungimo prie
Sinai Health Sys tem. Parapijos salėje
buvo galima apžiūrėti Arvydo Zabulio -
nio foto grafijų parodą ,,Bažnytinis
pasau lis”.

Iš kairės: Kun. Jaunius Kelpšas, Pal. Matulaičio 25-erių metų beatifikacijos jubiliejaus
šventimų rengimo komiteto pirmininkas dr. Linas Sidrys, laikantis pašventintą rūpintojėlį, su
žmona Rima ir JAV marijonų vienuolijos provincijolas kun. Kazimierz Chwalek, MIC

.                                                                                                    JJoonnoo  KKuupprriioo nuotr.
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Nors� naujas� Lietuvos� Respublikos� Sei�-
mas� darbą� pradėjo� vos� prieš� kelias
dienas,�lapkričio�16-ąją,�politinių�įtampų
ir� žiežirbų� netrūksta.� Žibalo� įpylė� ir
lapkričio� 19� dieną� išplatintas� LR� prezi�-
dentės�Dalios�Grybauskaitės�pranešimas
dėl� ministro� pirmininko� kandidatūros,
ku�riame� rašoma,� jog� ji� kandidatu� į� mi�-
nistro� pirmininko� pareigas� teiks� dau�-
gumą� Seime� gavusios� Lietuvos� social�-
demokratų� partijos� kandidatą,� o� ne
vieną� kurį� iš� koalicijos� partijos� atstovų.
Kaip�vieną� iš� tokių�partijų�Grybauskaitė
mini�Darbo�partiją,�kuri,�kaip�pastebi�Lie�-
tuvos�vadovė,�šiuo�metu�sėdi�ne�tik�Sei�-
me,� bet� ir� teisiamųjų� suole.� Ar� social�-
demokratų� vadovas� Algirdas� Butke�vi�-
čius� įsiklausys� į� prezidentės� raginimą
,,vyk�dyti� atsakingą� ir� skaidrią� politiką”,
,,išsaugoti� partijos� ir� valstybės� garbę� ir
tai� daryti� neklupčiojant”,� parodys� neto�-
lima� ateitis,� nors� jau� šiandien� kai� kurie
ap��žvalgininkai� garsiai� spėlioja,� ar� da�-
bartinis� Seimas� dirbs� visą� kadenciją,� ar
prireiks�priešlaikinių�rinkimų.

Vyr.�red.�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lapkričio 14 d. Marijampolės kolegijos salėje Sūduvos
mokslo, istorijos ir kultūros draugija kartu su Pa -
saulio lietuvių bendruomenės centru ir Lietuvos

prezidento K. Griniaus memorialiniu muziejumi surengė
tarptautinę konferenciją, skirtą trijų garsių lietuvių –
prezidento Kazio Griniaus, buvusių Lietuvos Respublikos
ministrų ir Seimo narių profesoriaus Jono Prano Aleksos ir
profesoriaus prelato Mykolo Krupavičiaus memoran dumo
70-osioms metinėms paminėti. Būtent šie trys tautos
didžiavyriai 1942 m. lapkričio 14-ąją nacių okupuo toje
Lietuvoje nepabūgo paskelbti tokį memorandumą, ku riame
pasmerkė vokiečių vykdytą kolonizavimo poli ti ką bei vietos
gyventojų, ypač žydų tautybės asmenų žu dymą. 

Konferencijos „Lietuvių tautos savigarbos ir pilie -
tinės drąsos diplomatinis dokumentas nacių okupuotoje
Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais” globėju sutiko
būti Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, renginio me -
tu pabrėžęs, kad tai itin svarbus dokumentas, ir pasi da -
lijęs prisiminimais iš tų dienų, kai jis itin artimai
bendravo su prezidento Kazio Griniaus šeima, nuolat vie -
šėdavo jų namuose Kaune pas savo mokslo draugą, Grinių
sūnų Liūtą Grinių.

„Su Aleksa nebuvau pažįstamas, Krupavičių teko ne
kartą girdėti kalbant įvairiose auditorijose, bet su Grinių
šei ma likimas buvo suvedęs
nuo pat jaunų dienų, kai mes,
vos penkiolikos sulaukę, pri -
mity viu šapirografu dvejus me -
tus leidome laikraštėlį ‘Jauni -
me, budėk’ 600–800 egzemplio -
rių ti ra žu, o informacijos šal -
tinis buvo kontaktai su VLIK’u
bei iš BBC žinių radijo mūsų
bendra minčio Benedikto Ma -
čiuikos surinktos ir iš anglų
kalbos išverstos žinios”, – pri -
siminė tų dienų įvykius Adam -
kus. Jis pasakojo, kad 1942 m.
pradžioje pirmą kartą pamatė
prezidentą Kazį Grinių, kuris
jau buvo silp nos sveikatos ir
retai išei davo iš namų. Jis žino -
jo, kad sūnus Liūtas su bendra -
min čiais leidžia pogrindinį
laik raš tį ir už tai gali labai nu -
kentėti, bet niekada nedrau dė
to daryti. 

Tų pačių metų lapkričio 14
d. Grinius kartu su Aleksa ir
Krupavičiumi pasirašė vokie -
čių generaliniam komisarui
Kaune Theodor von Renteln
adre suotą memorandumą, ku -
riame protestuojama prieš Lie -
tuvos kolonizavimą, Lietuvos
piliečių – lenkų, lietuvių, rusų
represijas ir žydų žudymą. Ne -
tru kus po to gestapas pasibeldė
į Grinių namus Kaune.

„Buvau už sienos kam -
baryje, kai trys vyrai iš gestapo
atėjo pas Grinius ir girdėjau,
kaip buvo tardomas preziden -
tas. Vienas iš tų trijų asmenų
buvo toks lietuvis Laisvėnas,
kuris prie nacių apsivilko jų
uni formą ir tapo Herr Frei. Jis
buvo aistringas filatelijos mė -
gėjas ir kolekcionierius, o pre -
zi dento Griniaus žmona Kris -
tina irgi buvo pašto ženklų rin -
kėja ir turėjo pilną Lietuvos
ženklų albumą, kurio tas Lais -
vėnas labai norėjo. Manau, kad
vėliau tas albumas atsidūrė pas
Laisvėną, ir tai padėjo Liūtui
Griniui išvengti arešto dėl po -
grindinės spaudos platinimo.
O prezidentui buvo skirtas

namų areštas, vėliau jis iš Kau no ištremtas į gimtąją
Selemą, o internavimo į Vokietiją jam pavyko išvengti –
gal dėl silpnos sveikatos ar senyvo amžiaus, o gal ir dėl to
albumo”, – pasakojo Adamkus.    

Prezidentas prisiminė ir kitą epizodą iš emigracijos
Vokietijoje, Halle mieste, kur, viename viešbutyje įsikū -
rus Griniams, naciai įkalbinėjo K. Grinių paskelbti krei -
pimąsi į lietuvių tautą ir šlovinti jų režimą, teigiant, kad
tik jie gali sustabdyti bolševikų atėjimą į Lietuvą. Grinius
spaudimui nepasidavė ir tokio kreipimosi nebuvo. 

Kai Adamkus 1949 m. atvyko į JAV, jis čia neturėjo
jokių giminaičių, tad apsistojo pas Čikagoje jau anksčiau

įsikūrusius Grinius. „Vietos ten
buvo nedaug, du kambariai ir
virtuvė, tai aš pasitiesiau čiužinį
ant grindų ir taip porą savaičių,
kol susiradau būstą, nakvodavau.
Tuo metu Gri nių vis matydavau
rašant ir rašant į storas buhal te -
rines knygas – jis rašė savo pri si -
minimus, kurių da lis iki šiol ne -
išleista. Grinius savo dvasia buvo
pavyzdys mums vi siems, visu savo
gyvenimu įrodęs, kokia brangi jam
buvo Lietuva”, – sakė Adamkus.
Adamkus buvo prie mirštančio K.
Griniaus lovos ir paskutinę jo
gyvenimo dieną 1950 m. birželio 4-
ąją. Ši akimirka buvo įamžinta
fotografijoje, kurios reprodukcija
yra ir K. Griniaus memoriali nia -
me muziejuje Mari jam polėje.

Konferencijoje kalbėjęs Sūdu -
vos krašto mokslo, istorijos ir
kultūros draugijos pirmininkas
Valen tinas Aleksa priminė, kokio -
mis aplinkybėmis buvo paskelbtas
memorandumas, kokia buvo nacių
reakcija. „Tai buvo labai drąsus
dip lomatinis žingsnis, ir tuo metu
niekas kitas Europoje nedrįso taip
viešai pasipriešinti pergalingai
per Europą žingsniuojantiems na -
ciams, aiškiai įvardinant koloniza -
vimo pasekmes. Jie gynė ne tik
lietuvius, bet ir kitų tautybių žmo -
nes, visų pirma žydus. Nacių
reakcija buvo žaibiška – areštas,
tremtis, bet šie trys tautos didžia -
vyriai nepalūžo”, – sakė jis.

Apie memorandumą krikščio -
niško mokslo ir humanizmo švie -
soje konferencijoje kalbėjo Vytau -
to Didžiojo universiteto profeso -
rius kunigas Kęstutis Žemaitis, šį
dokumentą lietuvių istoriografijos
kontekste nagrinėjo Lietuvos gy -
ven tojų genocido ir rezisten cijos
tyrimo departamento direktorius
dak taras Arūnas Bubnys. Lenkijos
lietuvių Punsko istorikas Juozas
Sigitas Paransevičius pasakojo
apie Suvalkų krašto lietuvių trė -
mi mus, buvo plačiau nagrinėjama
vokiečių represinių struktūrų

Nukelta į 8 psl.

TTEEMMAA::  LLIIEETTUUVVAAII  SSVVAARRBBIIOOSS  DDAATTOOSS

Paminėtos memorandumo prieš nacių
režimą 70-osios metinės

Prisiminimais dalijasi prezidentas V. Adamkus.

K. Griniaus kapas netoli jo gimtinės Mondžgirėje.
AA..  VVaašškkeevviiččiiaauuss nuotr.



• • •

2012-ųjų rudens Seimo nugalėtojai mėgaujasi
fraze, ,,esą tokia – rinkėjų valia”. Kai kas iš šių
rinkimų nugalėtojų dar drąsiau pasako: ,,tokia
tautos valia”. O jei rinkėjai ir tauta valdžios sver -
tus patikėjo socialdemokratams, darbiečiams bei
tvarkiečiams, vadinasi, tokią valią vykdyti – bū ti -
na. Be jokios abejonės, būtina vykdyti. Tačiau ši -
taip tvirtinantieji nutyli, jog tokio pobūdžio pa -
reiškimai dabar nėra itin tikslūs. Maždaug prieš
du dešimtmečius, dar Atgimimo, Sąjūdžio laikais,
mes išties skaitlingai dalyvaudavome rinkimuose
bei referendumuose. Kad ir dėl sovietinės armijos
išvedimo. Tada išties balsuodavo ženkliai daugiau
nei pusė visų balsavimo teisę turinčiųjų piliečių.
Tokiu atveju išrinktieji pelnytai galėdavo džiaug -
tis rimtu rinkėjų palaikymu. 

Dabar padėtis pasikeitusi iš esmės. Rinkėjų
aktyvumas ženkliai smuktelėjęs. Rinkimuose ir re -
fe rendumuose dalyvauja ne ką daugiau nei pusė
balsavimo teisę turinčių Lietuvos žmonių. Tą ,,pu -
sę” išdalinkime proporcingai laimėjusiems, pri  -
skaičiuokime nebalsavusiųjų gausą bei nega lio -
jan čius balsavimo biuletenius ir turėsime aki -
vaizdų paradoksą: net ir daugiausiai balsų iš -
kovojusi partija gali nebent pasigirti, jog ją
išrinko... bal sa vimo teisę turėjusių piliečių ma -
žuma. Tad niekaip nesuprantu, iš kur tas džiū -
gavimas dėl ne va pareikšto rinkėjų pasitikėjimo? 

• • •

Puikiai žinome, kokios sudėtingos sąlygos Lie -
tuvoje imtis politikos. Partijoms senbuvėms – pa -
lan  kios, partijoms naujokėms – sudėtingos. Jokiu
būdu nevalia kiekvienai naujai susikūrusiai
partijai atseikėti gražaus pinigėlio iš valstybės
biudžeto. Priešingu atveju prieš rinkimus Lietu -
voje niekas kitko neveiks, tik steigs politines gru -
puotes ir sieks patekti į Seimą. Tačiau taip pat ne -
teisinga, kai vienoms partijoms subyra milijo nai
iš mokesčių mokėtojų kišenių, o kitos neturi
pinigų net ele men tariausioms kanceliarinėms iš -
lai doms. 

Ne itin korektiška pamiršti ir didelę žinia -
sklai  dos įtaką. Jei tavęs nėra viešojoje erdvėje, ta -
vęs nėra niekur. Bet televizijose, laikraščiuose ir
inter netiniuose puslapiuose reklamuotis daugiau
galimybių turėjo vadinamieji milijo nieriai. Tiesa,

jei gerbiame privačią nuo savybę, tai
gerbkime ir privačiose ran ko se esančios
žiniasklaidos teisę tu rėti sa vas sim -
patijas bei antipatijas. Taip pat ne at mes -
kime fakto, jog kiekvienas poli tinės kar -
jeros siekiantis asmuo tiek teoriškai, tiek
prak tiškai tu ri galimybę įkur ti nuosavą
lei dinį ir jame reklamuo tis, kiek tik
geidžia širdis.

Ir vis tik klausimas, kaip derėtų pa -
leng vinti ga limybę į politiką ateiti nau -

joms pa do rioms, sąžiningoms jėgoms, taip pat
svarsty tinas. Bėda ta, kad visos val dančiosios
partijos, tiek kon serva to riai, tiek darbiečiai, tiek
socdemai, atsa ky mo į šį klau simą neieškojo. Ir ne -
žada ieš koti. O jei bus ieškoma galimybių išlyginti
pradines gali mybes, tai tokia paieška greičiausiai
bus nenuo šir di, ap simes tinė. Valdančiosioms
parti joms kon ku ren cija – nenaudinga. Seimas – ne
guminis.

• • •

Visus šiuos argumentus sudėję į krūvą, pri va -
lėsime pripažinti, jog prezidentė elgiasi teisin gai,
stiprindama moralinius kriterijus. Mat pa staruoju
metu ši kartelė buvo pernelyg žemai nuleista. Vaiz -
džiai tariant, pirma paneikime teisė sau gos mestus
kaltinimus, o po to jau svajokime apie Seimo pir -
mi   ninko, parlamento komiteto ar ministro kėdę
bei algą. 

Pastarųjų dienų televizijos ir radijo laidose
kai kurie rinkimus laimėjusių partijų atstovai ra -
gino liautis kelti sumaištį – esą nugalėtojai tegul
pradeda dirbti. O jų nuomonę palaikantys poli -
tikos komentatoriai ir apžvalgininkai tvirtino, esą
,,ko mažiausiai reikia Lietuvai, tai prezidentės ir
Seimo daugumos ka ro”. Būta net tokių pareiš ki -
mų: ,,Ko taip bijo Prezidentė, kad sąmoningai
renkasi karą?”, ,,kodėl taip nesveikai bando iš -
saugoti Andrių Kubilių”, ,,tauta nepaklausė D.
Gry bauskaitės”, ir t. t. Įsiminė ir politikos apžval -
gi ninko Rimvydo Va lat kos žodžiai, išguldyti
15min.lt: ,,Už si spyrėliai, o ypač tuo pasižymi
užsispyrėliai valdžioje, taigi įtikėjusieji savo
neklystamumu, yra vargas ne tik valstybei, bet ir
patys sau.” 

Tačiau pats pavojingiausias bruožas, many -
čiau, – ne užsispyrimas ir net ne per didelis pasi -
tikėjimas savo teisumu. Kur kas pavojingesni – per
dideli kompromisai, per dažni dvigubi reikala -
vimai ir neužbaigti teisiniai tyrimai. Jei jau kilo
tiek įtarimų dėl manipuliacijų rinkėjų balsais, tai
privalu viską nuodugniai ištirti. Bet ar nuodug -
niai iš tirsime visus atvejus? Ar tik vaizduosime,
jog ti riame? O jei tik apsimesime, jog tiriame, ir
ne  nu sta  tysime tikrųjų papirkinėjimo dydžių, ri -
zikuojame, jog šiandieniniai tikri ar tariami Rin -
kimų įsta tymo pažeidimai paklos stiprų pamatą
naujiems ir tuo pačiu dar sunkesniems nusižen -
gimams.  

Ankstų pirmadienio rytą žur na -
listo Audriaus Antanaičio pa -
kvies tas dalyvavau radijo ,,Lais -

voji ban ga” laidoje ,,Visraktis”, kur drau -
ge su naujuoju parlamentaru Linu Balsiu
ir leidėjumi Gyčiu Vaškeliu ginčijomės
dėl šiandieninių valstybės bėdų. 

Beje, abejonės, kurias išdėsčiau mi nė -
toje radijo laidoje, sulig kiekviena die na
tvir tėja. Taigi dar sykį sakau – derėtų tik
džiaugtis, jog Lietuvos prezidentė iš dės tė
tvirtas nuostatas, su kokia partija jai nepriimtinos
bet kokios draugystės. Juk teigiame, jog gy  vename
de mokratinėje visuomenėje. O jei gyvename lais -
voje šalyje, vadinasi, aiški, konkreti, kritiška, bet
ne tankų pagalba brukama nuomonė mums turėtų
bū ti labiau priimtina nei stipresniesiems bei nuga -
lėtojams skirti dviveidiški, pataikūniški, nepa -
grįsti ditirambai. Padori visuomenė pir  miausiai
svars to, ne kas stipresnis, o kas – teisus.

Nejaugi Viktor Uspaskich įmanoma laikyti
lietuviškų intrigų auka? Nejaugi Darbo partijos
va do vo veikla nežeidžia mūsų savigarbos? At -
kreip  ki te dėmesį: prezidentės viešai rodoma ne -
meilė Darbo partijos vadovui – ne iš piršto lauž ta.
Abe jo nių, įtarimų, versijų – nors vežimu vežk. To -
dėl so cial demokratų užsispyrimas kviesti į ko -
alciją Darbo partiją – keistas. Kaip, beje, keisti ir
konservatorių kompromisai ieškant Darbo par -
tijos paramos balsuojant dėl atominės ener getikos
planų. Normalioje valstybėje kompromisai galimi
ne dėl pamatinių, ne dėl pagrindinių daly kų. O jei
kompromisais vadovaujamės visur ir visada, tuo -
met rizikuojame taip stipriai susi pai nioti, kad il -
gainiui patys nebežinosime, kas esame, kur ei na -
me ir ko siekiame. 

Didžiausia Lietuvos bėda – daugybė kom pro -
mis ų bei dvigubų reikalavimų, kuriais remia mės.
Neginčiju teiginio, jog politika – kompromisų me -
nas. Kai kada neįmanoma išsiversti ir be dvi gubų
reikalavimų. Ir vis dėlto didelių kompromisų ne -
ga lima daryti, jei tik mums išties rūpi valstybės
in teresai.

Štai keletas asmeninių pastebėjimų. Švietimo
ir mokslo ministro postą liberalams patikėję kon -
servatoriai, mano supratimu, pasirinko ne leis tiną
kompromisą. Jei dabartinis socialdemokratų par -
ti jos vadovas prie koalicijos jungtis pakvies dar ir
Lietuvos Lenkų rinkimų akciją, tokį sprendimą
taip pat bus galima prilyginti prastam kompro -
misui. Argi save gerbiantys Lietuvos piliečiai gali
rimtuose politikos ir verslo reikaluose bičiuliautis
su tais, kurie viešai smerkia Lietuvą, neva en -
giančią Vilniaus krašto lenkus? Juk padėtis – at -
virkštinė! Beje, Ramūnas Bogdanas Delfi.lt pa -
stebėjo, jog ,,LLRA rinkimų įstatymas kažkodėl
ne taikomas”. Šiuose rinkimuose po LLRA sparnu
į Seimą drauge išties ėjo dar ir Rusų aljanso bei
Liaudies partijos atstovai. Labai panašiai, kaip ir
Gintaro Son gai  los vadovaujama Tautininkų są -
jun ga, pakvietusi jungtis į koaliciją dvi kitas
politines jėgas. Ta čiau tautininkai ir jų partneriai
buvo pri versti peržengti 7 proc. barjerą, o LLRA –
ne. LLRA pritaiky tas tik 5 proc. barjeras. Ar čia
negalima įžvelg ti dvi gubų reikalavimų? Juk Ru sų
aljanso ir Liau dies partijos atstovai, prisi glaus -
dami po LLRA spar  neliu, oficialiai nebuvo pasi -
traukę nei iš Rusų aljanso, nei iš Liaudies par tijos. 

Klostosi itin keista padėtis. Konstitucinis Teis  -
mas Biržų-Kupiškio apygardos rinkimų rezul tatus
oficialiai pripažino neteisėtais, o Seimas nu spren -
dė, jog į tokią KT išvadą vis dėlto galima nekreipti
dėmesio. Jei jau parlamentarai taip elgiasi net su
KT sprendimais, nėra ko stebėtis, jog Vyriau sio -
sios rinkimų komisijos pirmininkui Zenonui Vai -
gauskui valdžia rimčiau neprie kaištauja, ko dėl šis
dar prieš rinkimus nesiteikė pasidomėti, kas iš
tiesų 2012-ųjų rinkimuose yra LLRA – vie nalytė
partija ar politinių jėgų sambūris. 

Todėl mums derėtų džiaugtis, jog po dvide šim -
ties metų snaudulio pagaliau atsikvošėjome – rim -
čiau analizuojame galimus rinkėjų balsų pirkimo
faktus. Prieš ketverius metus pranešimų apie ne -
tvarką šioje srityje būta ne ką mažiau nei dabar. Tik
tada kažkodėl taip garsiai nesipiktinome. Užtat
būtų labai gražu, jei bent sau prisipažintume –
prin cipingesni, padoresni, gražesni tapome bū tent
šiemet. O prieš ketverius metus, rimtai ne pa žvel gę
į galimas neteisėtas manipuliacijas rinkėjų balsais,
elgėmės taip, kaip nederėtų elgtis valstybiškai, pi -
lietiškai, visuomeniškai mąstantiems šalies pi lie -
čiams.
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KELI PATIKSLINIMAI 

D. VIDUTIENĖS STRAIPSNIUI

,,Draugo” lapkričio 1 d. laidoje pa skelbtame
Da nelės Vidutienės pranešime, skaitytame JAV LB
XX Tarybos pirmoje sesijoje Atlanta mieste, yra
keletas netikslumų, rei kalingų ištaisymo.

Gerb. Vidutienės teigimas, jog ,,Lie tuvių Ben -
druomenė JAV buvo pama tas JAV ir Lietuvos abi -
pusiam bend ravimui jau nuo 1920 m.”, neatitinka
tikrovės.  To negalėjo būti, nes Lietu vių Bendruo -
me nė, kaip organizacija, buvo įkurta ir įregistruo -
ta tik 1951 m. Amerikos lietuvių bendravimo pa -
matas tiek tarp savų organizacijų, tiek su Lietuva
vyko  nuo 1915 m. per Amerikos lietuvių tarybą
(ALT) ir jai priklausančias bei įvairias nepriklau -
somas organizacijas.

Toliau autorė teigia, jog ,,JAV Lie tuvių Ben -
druomenei iki šiol sėkmingai atstovavo ir apie
CEEC veiklą pranešė Stefa Urban ir Stasys Bač kai -
tis”.  Kadangi minimas mano atstova vimas, turiu
pa taisyti, kad CEEC atstovauju tik ALT’ui, bet ne

JAV Lietuvių Bendruomenei. 

Vidutienė teisingai  rašo, kad ,,šių metų ge -
gužės mėn. ALT JAV Kong reso ir Senato nariams
bei State De part ment įteikė memorandumą, ku -
riame keliamas susirūpinimas dėl Lie tuvos pasie -
nyje statomų Rusijos ato minių elektrinių saugu -
mo, jų įta kos Lietuvos gyventojų sveikatai”.  To -
lesniame to paties paragrafo saki nyje rašoma, jog
,,ALT’ui Washing ton, DC šiuo metu atstovauja Eglė
Gin tautaitė”, taip lyg ir leidžiant suprasti, jog
memorandumą įteikė Eglė Gintautaitė. Noriu
pastebėti, jog E. Gin tautaitė nieko bendro nei su
šio me morandumo ruošimu, nei su jo įtei kimu JAV
Kongreso ir Senato nariams bei Valstybės  departa -
mentui neturėjo. Be to, E. Gintautaitė, pasak ALT’o
pirmi nin ko Sauliaus Kuprio, būdama senatoriaus
Dick Durbin raštinės darbuotoja, dėl interesų
konflikto šiuo metu yra pa  sitraukusi iš JAV
Lietuvių studentų sąjungos atstovavimo ALT’e.

Stasys Bačkaitis
Great Falls, VA

Padori visuomenė
GINTARAS VISOCKAS



MARIJA REMIENĖ

Buvo laikai, kai ,,Draugas” ruoš -
davo kasmetinius iškilmingus
poky lius gražioje, milžiniškais

kristalo sie tynais papuoštoje ,,Marti -
nique” sa lė je, talpinančioje 800 sve čių.
Su si rinkusių svečių laukdavo auk š to
lygio programa, dažniausiai at  lie kama
Lietuvių operos solistų, puiki va karienė,
o šokių aikštėje vos su tilp davo šokan -
tieji. Tai buvo geri ,,auksi niai” laikai!

,,Draugo” metiniai pokyliai  buvo
rengiami daugelį metų. Jie niekada
ne būdavo nuobodūs! Visi suvažiuo -
davo pasidžiaugti ne ei li niu pokyliu, o
laikraščio leidėjai stengėsi atsi dėkoti
skaitytojams. Visi suprato ir ver tino
,,Draugo” svarbą. Mūsų iš kal busis
Vaiž  gantas laikraščio paskirtį nusakė
šiais žodžiais: ,,Mūsų laikų žmo gus
aukštai stato kultūrą, brangina ją.
Laikraštis yra kultūros laikų žmo -
gaus dvasios reikalas.”

Šiemet spalio 28 d. buvo suruošti
iškilmingi ,,Draugo” pietūs puikioje
lie  tuvių savininkų Birutės ir Gedimi -
no Jodwalių Willowbrook salėje. Sve -
čius iš tolo pasitiko ir mielai nuteikė
sveikinimas: ,,Svei  kiname ‘Draugą’”. 

Šiais metais į pietus specialiai iš
San Fran cisco, CA, atvyko ,,Draugo”
dosnus rėmėjas, laikraščio bendra -
dar  bis, iš anksto užsakęs 11 asmenų
stalą ad vokatas Donatas Januta. Pietų
me tu jis pasakė prasmingą kalbą, pa -
svei kindamas skaitytojus ir laikraš -
čio darbuotojus. Invokaciją prieš val gį
su kalbėjo kun. Jaunius Kelpšas.

Nedaug pietų dalyvių tepasikeitė
nuo tų gerų laikų. Dalyviai tie patys,
ištikimi ,,Draugo” skaitytojai, už pildę
29 stalus. Tarp garbin gų svečių buvo
naujas Lietuvos Res publikos genera -
linis konsulas Čika go je Marijus Gu -
dy   nas, du garbės kon sulai dr. Jonas V.
Prunskis ir Stanley Balzekas, Jr. bei
garbingų organizacijų pirmi nin kai,
va dovai ir pavieniai asmenys. 

Pavyzdingoji Cicero apylin kė,
ma   žytė, bet gaji, užsisakė du stalus
(per Audronę Bernatavičienę ir Ge nu -
tę Saligą). Nuolatinė laikraščio rė -
mėja, solistė Praurimė Ragienė vi sa -
da pirmoji užsisako stalą ir iš anks to
susimoka. Pietuose taip pat daly vavo
organizacijos: Pal. Jurgio Matu laičio
misija Le mont, ištikima Lietu vos
šaulių sąjunga išeivijoje, Jaunimo
centro Moterų komitetas (pirmininkė
Irena Dir die nė), Jaunimo centras (per
Ra munę Rač kauskienę), Švč. Marijos

Gimimo  parapija Marquette Park, ad -
mi nistratorius kun. Jaunius Kelpšas,
Nekalto Prasidėjimo parapija Brigh -
ton Park (per Vytą Stanevičių), Atei ti -
ninkų namų valdyba (pirmininkė
Dainė Quinn), Inžinierių ir architektų
są junga (per Teodorą Rudaitį), Lie -
tuvių Fondas (tarybos pirmininkas

Ma rius Kasniūnas), ,,Vaiko vartai į
mokslą” (per Ritą Venclovienę); pa -
vieniai asmenys, sudarę stalus ir pa -
kvietę savo draugus: Nijolė Nau sė die -
nė, dr. Algis Norvilas, Pranas Po vi lai -
tis, dr. Ona Daugirdienė, Mil dred Ja -
giel la, Vaclovas Momkus, Al dona
Šmulkš  tienė  ir daugelis  kitų. Prie

vie  no sta lo sėdėjo jaunesni dalyviai –
buvę studentai, prie kito – ,,Draugo”
dar buotojai su savo antromis pu -
sėmis.

Prieš pietus buvo pagerbtas in ži -
nierius Antanas Rudis, kuriam Lietu -
vos Respublikos Užsienio reikalų  mi -
nisterija įteikė medalį už jo darbą
gar sinant Lietuvos vardą užsienyje.
Ne ga lint Rudžiui asmeniškai daly -
vau ti, medalį iš LR gen. konsulo Či -
kagoje rankų priėmė jo sūnus Anta -
nas Ru dis, Jr. 

Popietei puikiai vadovavo ,,Drau -
go” darbuotoja Dalia Sokienė. Jos kal  -
bos stiliaus ir žodžio gali pavydėti ne
viena vakaro vedėja. Dalyvių laukė
puikus maistas, neilga, lietuviška me -
ninė programa: visų pamėgta popu l ia -
ri tautinių šokių grupė ,,Suktinis” ir
pietų staigmena – 10 metų daini nin kė
Agnė Gied raitytė. Būdama aštuo -
nerių, ji pa juto meilę klasikiniam dai -
navi mui. Vokalo Agnė mokosi pas dvi
talen tin gas mokytojas. Dainininkė
pui  kiai atliko savo uždavinį, pietuose
padainavusi 6 dainas.

Po meninės programos vyko lote -
rija. Pirmą premiją (1,000 dol.) lai mė -
jo ,,Draugo” uolus bendradarbis dr.
Ro mualdas Kriaučiūnas. Kitų premi -
jų laimėtojai jau paskelbti ,,Drauge”.

Visa popietė praėjo be priekaištų.
Visi buvo maloniai sutikti ir priim ti,
kultūriškai sustiprinti bei meniš kai
pra džiuginti. Kaip kažkas yra pa -
sakęs, ,,norime iš praeities mo kytis,
apie ateitį mąstyti ir todėl dabartį kuo
geriausiai panaudoti”.

,,Draugo” leidėjai nuoširdžiai dė -
koja visiems, atsilankiusiems šio ru -
dens renginyje.
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Praėjo iškilmingi ,,Draugo” pietūs 

Iš. k. A. Ru dis, Jr., garbės konsulas S. Balzekas, Jr., S. Kuprys, LR gen. konsulas Čika go je M.
Gudynas, M. Remienė, garbės konsulas dr. J. Prunskis. Priekyje ,,Draugo” bendradarbis A.
Vitkus su žmona Danguole.

Tautinių šokių grupė ,,Suktinis” .

LR generalinis konsulas Čika go je Marijus Gudynas sveikina ,,Draugo” popietės dalyvius. JJoonnoo  KKuupprriioo  nuotraukos

Agnė Gied raitytė.

Donatas Januta.

Popietės svečiai.



paroda dalyvavo Cleveland Mu seum
of  Art naujo priestato atidaryme. Kul -
tūrinių darželių vadovybė, no rėdama
pabrėžti Lietuvių darže lius, neseniai
surinko lėšų iškelti stie bą su Lietuvos
vėliava apatinėje darželių terasoje
MLK Boulevard, nuo šiol vėliava ple -
vėsuos su jau esančia vė liava dar želių
viršutinėje terasoje East Boule vard.

Įgyvendinant Cleveland ,,Lietu -
vių dienų” sa vait galį, darbščiai dar -
ba  vosi apylinkės valdybos nariai:
pirm. Algis Gudėnas, ižd. Vincas Ta -

raš  ka; itin kūrybingai dirbo val dybos
moterys: vicepirm. dr. Zita Masčins -
kienė, kultūriniams reika lams Nome -
da Vucianienė, sekretorė Sondra Vai -
cikauskienė, specialiems projektams
Virginija Motiejūnienė ir kiti tal ki -
ninkai. Garsą ir švie sas tvarkė Cleve -
land lietuvių ra dijo ,,Šiaurinis kran -
tas” nariai E. Dicevičius ir Marius
Juo dišius, programos leidinį parengė
Rimvy das Čepulis, Lietuvių namų di -
rektorė Rūta Degutienė paruošė na -
mus Šležo paskaitai. Cleveland lietu -
viai džiaugiasi, kad lietuviška kul tū -
ra klesti.

Dr. Viktoras Stankus – JAV LB
Ohio apygardos vicepirmininkas

52012�LAPKRIČIO�20, ANTRADIENISDRAUGAS

Cleveland,�OH

DR. VIKTORAS STANKUS

JAV LB Cleveland apylinkės ,,Lie -
tuvių dienų”, vykusių spalio 27–28
d., tema buvo kultūra ir lais  vė. Šeš -

tadienį, spalio 27 d., Šv. Kazimiero pa -
ra pijos auditorijoje įvy ko Lietuvos
prisikėlimo dainiaus prelato Mairo -
nio 150-ojo gimtadienio minėjimo
šven tė. Maironio minėjimų ciklą ren -
gė JAV LB  Kultūros taryba, pagrin -
dinis rėmėjas – Lietuvių Fon das.

Salės vaizdas – darniai sustatyti
apvalūs staleliai ir kėdės, švelnus ap -
švie timas su vis besikeičiančiomis
spal  vomis – maloniai nuteikė žiūro -
vus.  Prieš minėjimą  salės šone buvo
ati da ryta a. a. architekto Vytauto Pet -
raus ko dailės darbų paroda, kurią su -
rengė architekto žmona, clevelandietė
Regina Pet raus kienė kartu su dukra
Diana. Šio lietuvio architekto projek -
tus galima pamatyti Čikagoje, Scran -
ton, Pennsylvania, kitose vie to  se. 

,,Lietuvių dienų” programą atida -
ręs apylinkės pirmininkas Algis Gu -
dė nas į sceną pakvietė Kauno vals ty -
binio dramos teatro vadovą, ak to rių
Egi dijų Stanciką, kuris jau antrą
kartą lankosi Cleveland su menine
prog  rama. Aukštas, lieknas, jis žiūro -
vus užbūrė įdomia ir vaizdinga
paskaita apie Maironį ir teat rą. Akto -
rius atskleidė ne visur mini mą ar
visiems žinomą ,,Pavasario bal sų”
autoriaus  įnašą  Lietuvos teat rui, su -
kur tus teatrui libretus ir kitus dar -
bus. Įdomu bu vo išgirsti  Maironio
rankraščio ,,Sau lė tas rytas” ištraukas
(šis tekstas bu vo paskelbtas Lietuvoje
tik 2012 m.). Trečiabangiai pastebėjo,
kokia iškalbinga lietuvių kalba liejosi
iš aktoriaus lūpų, o vyresnieji, ant ros

bangos, lietuviai gyrė prelegentą už
aiškią ir suprantamą lietuvių kalbą.
Stan ciko sugebėjimą skaitiniais per -
duoti Mai ronio kūrybos dvasią žiūro -
vai palydė jo širdingais plojimais. 

Programos antroje dalyje ,,Mai ro -
nis ir muzika” skambėjo dainos, ku pi -
nos tėvynės meilės. Jas jausmingai at -
liko Jūratė Švedaitė, lietuvių kom po -
zi toriaus Jono Švedo anūkė, bai gusi
Lietuvos muzikos ir teatro aka demiją.
Atvykusi į Ameri ką 1998 m. ji tapo
Connecticut Lyric Opera soliste, iki
šiol yra sukūrusi 20 operinių vaid -
menų. New York laikraštyje ,,The
Day” dainininkė Amerikos mu zikos
kri  tikų paskelbta pačia vertingiausia
ir įspūdingiausia 2010 m. Boston ir
New York miestų atlikėja ir meninin -
ke.

Švedaitė užbūrė klausytojus savo
lyrišku, kla si kiniu balsu, susilaukė
plo jimų už jausmingą vaidybą at lie -
kant dainas pagal Maironio žodžius:
,,Mano gimtinė”, ,,Vilija”, ,,O, kaip
mie  la išgirsti”, ,,Kur išganymas”,
,,Mai  roniui”, ,,Kur bėga Šešupė”. So -

listė kvietė žiū rovus kartu padainuoti
antrąjį Lietuvos himną – Maironio
,,Lie tuva brangi”.

Džiugi vakaro nuotaika nepaliko
mi nėjimo dalyvių. Apylinkės valdy -
bos moterų gardžiai pagaminti ir pa -
traukliai iš dėstyti skanėstai kvietė
susirinkusius pasistiprinti prieš ta -
len tingo Cle veland lietuvių radijo
prog ramos ,,Šiau rinis krantas” ve -
dėjo Eugeni jaus Dicevičiaus koncer -
tą, kurio metu skambėjo populiarios
lietuviškos dainos. Smagioje lietuviš -
koje aplinkoje, lietuviškos muzikos
ap  gaubti, jaunimas, suaugusieji ir net
vai kai sukosi šokio sūkuryje beveik
iki pirmos valandos ryto.

* * *
,,Lietuvių dienų” tema, skirta

lais   vei, tęsėsi sekmadienį 10 val. r.
iškilmingomis šv. Mišiomis Šv. Kazi -
mie ro parapijos šventovėje, kurias at -
našavo kle bonas Juozas Bacevičius.
Įnešta Lietu vos vėliava, Mišių gies -
mes giedojo cho ras ,,Exultate”, (vado -
vė Rita Klio rienė). Po Mi šių toliau vy -
ko Petrausko dailės paroda.

Lietuvių namų Lietuvių klubo
res torane ,,Gintaras” 1 val. p. p.  bos -
tonietis fotografas, filmuotojas Romas
Šležas pristatė savo senelio  Jo no Va -
na gaičio knygos ,,Kovos keliais – Klai -
pėdos krašto prisijungimui prie Lie -
tu vos 15-kos metų sukakčiai pami -
nėti. Almanachas” (Klaipėda 1938 m.)
naująjį leidimą (Vilnius, 2012 m.). Šios
vertingos, didelio formato istorinės
kny gos antrąją laidą sumaketavo, fi -
nan savo ir pratarmę parašė Jono Va -
nagaičio vai kaičiai Marytė Kava -
liaus  kaitė Murphy ir Romas Šležas.

Tą pačią dieną nuo 11 val. r. iki 4
val. p. p. Cleveland Lietuvių kultū ri -
nių darželių vadovybė su lietuviška

REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Šiltų ir saulėtų dienų,
Gražių ir nuostabių gėlių,
Gerų ir amžinų draugų,
Ilgų, ilgų Tau laimės valandų!
Su gimtadieniu!

Tokiais žodžiais š. m. lapkričio 4 d.
Šv. Antano parapijos svetainėje  buvo
pagerbta Onutė Ša deikienė,  lapkričio 3
d. paminėjusi savo garbingąjį 96-ąjį
gimtadienį.

Po šv. Mišių gražus būrys para -
pijiečių susirinko į mūsų darbščiosios
parapijietės gimtadienį. Lau ra Alke vi -
čius įteikė jubiliatei pro ginį tortą,
linkėdama jai daug lai mės ir sveika -
tos. Onutei Šadeikienei sugiedota „Il -
giau sių metų”, o su pakelto mis šam -
pa no taurėmis – ir arija „Pakelkime taures linksmybės” iš operos „Traviata”.
Padėkojome ju bi liatei už jos indėlį mūsų parapijos gy venime.  

Ona Šadeikienė gimė 1916 m. lapkričio 3 d. Apytalaukio parapijoje, Kė -
dainių rajone. Susituokė su Če siu mi Šadeika Kaune 1943 m. Ket verius metus
gyveno pabėgėlių sto vykloje Ausberg, Vokietijoje. Su šeima atvy ko į Ameriką
1949 m. ir trumpam ap sigyveno Vermont ir New York valstijose. Vėliau 1952 m.
atvyko į Detroit.  Dabar  gyvena Farmington Hills, MI.  Su vyru Česiu Šadeika
užaugino du sūnus – Rimą ir Stasį. Daugiau nei 12 metų O. Šadeikienė Detroit
turėjo nuosavą parduotuvę. 

O. Šadeikienė yra ilgametė Anta ninės parapijietė. Ją parapijoje ma to me
beveik kiekvieną sekmadienį, ji dosniai ją remia ir finansiškai, ir dar bu.
Mielai sutinka talkininkauti įvai rių renginių metu. O. Šadeikienė priklausė
net kelioms organizacijoms, buvo jų valdyboje: Detroit lietuvių organizacijų
centrui (DLOC), Bendram Amerikos lietuvių fondui (BALF’ui), Stasio Butkaus
šau lių kuopai bei Amerikos lietuvių radijo klubui. Anksčiau O. Šadeikie nė
priklausė Šv. Antano parapijos altoriaus draugijai, Tautos fondui ir Biru -
tietėms. Iki šiol yra Lietuvos vyčių 102 kuopos narė. Ji iki šiol remia lie -
tuviškas organizacijas ir jų veiklą. Lais valaikiu Onutė mėgsta daržinin kystę,
bendrauti su žmonėmis, vai šin ti, dainuoti, skaityti bei siūti. Visuomet drau -
giška, maloni, dos  ni ir besišypsanti – štai kokia yra mūsų parapijietė, darbš -
čioji Onutė, kuriai garbingo 96-ties metų amžiaus sukakties proga linki me stip -
rios sveikatos, Dievo palaimos ir geros nuotaikos.

Turėjome gardžias O. Šadeikie nės sūnaus Stasio ir parapijiečių pa ruoštas
suneštines vaišes. Sukaktuvininkė džiaugėsi jai ro domu dėmesiu, dėkojo vi -
siems už sveikinimus, gražius žo džius ir dovanas. Po vaišių vyko bendras
dainavimas. 

Dar kartą Šv. Anta no parapijos vardu sveikiname mūsų mielą ir brangią
Onutę Šadeikienę. Linkime Jums daug sveikatos ir iš tvermės toliau
talkininkauti mūsų Šv. Antano parapijoje. Ilgiausių metų Jums, valio!

Pagerbėme mūsų darbščiąją bitelę

Parapijos jubiliatė Onutė Šadeikienė.

,,Lietuvių dienos”: Maironis ir Laisvė  

Paskaitininkas Romas Šležas pristato
knygą ,,Kovos keliais”.

Lietuvių kultūrinių darželių vadovybės paroda Cleveland Mu seum of Art: garbės narė,
LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė, vicepirmininkė Rita Matienė, Lelė Ži -
lionytė-Leger, Nijolė Kersnauskaitė ir Salomėja Šukienė.                DDrr..  VV..  SSttaannkkaauuss  nuotr.

,,Lietuvių dienų” atlikėjai ak torius Egidi -
jus Stancikas ir solistė Jū ratė Švedaitė.

Eugenijus (Augis) Dicevičius – populiarios
lietuviškos muzikos dai nius.   
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Už�paramą�dar�vienam�Valdovų�rūmų�projektui�padėkota�ir�JAV�lietuviams

Pristatytas Didžiosios Renesansinės menės austinis frizas

Darganotą spalio 9-osios vakarą į Valdovų rū -
mų Didžiąją Renesansinę menę rinkosi gau -
sus būrys vilniečių bei miesto svečių, tarp

kurių buvo ir Amerikos lietuvių. Pirmoje visiškai
užbaigtoje reprezentacinėje pastato salėje vyko
dar vieno darbų etapo pabaigą paženklinusi šventė
– menės heraldinio frizo pristatymo ir rėmėjų pa -
gerbimo vakaras. 

Frizas (pranc. frise, vok. Fries) – tai horizon tali
dekoratyvinė juosta, skaidanti statinio arba tai -
komosios dekoratyvinės dailės dirbinio plokš -
tumas. Valdovų rūmų Renesansinę menę trečia -
jame aukšte papuošęs įspūdingas austinis frizas
palubėje apjuosia visą salę ir yra 100 metrų ilgio
bei 111 centimetrų pločio. Jame išausti Valstybės
herbas Vytis, 10-ies Lietuvos apskričių ir 60 savi -
valdybių herbai. Frizo dizainą sukūrė žymiausias
šiandienos Lietuvos heraldikos kūrėjas, Nacio na -
linės kultūros ir meno premijos laureatas daili -
ninkas Arvydas Každailis. Pagrindinis patarėjas
buvo istorikas, heraldikos žinovas dr. Edmundas
Rimša, o frizą išaudė fabriko „Audėjas” darbuo -
tojos. 

Apie atliktus darbus pasakojo bei projekto rė -
mėjams ir vykdytojams dėkojo Nacionalinio mu -
ziejaus LDK Valdovų rūmų direktorius dr. Vydas
Dolinskas, Lietuvos dailės muziejaus direktorius
Romualdas Budrys, frizo autorius dailininkas
Každailis, patarėjas istorikas dr. E. Rimša, fabriko
„Audėjas” direktorius Jonas Karčiauskas, Valdovų
rūmų paramos fondo valdybos narys Edmundas
Kulikauskas. 

Valdovų rūmų paramos komiteto JAV (VRPK)
pirmininkės Reginos Narušienės žodį perskaitė
ne seniai gyventi į Lietuvą grįžusi šio komiteto
narė Vaiva Ragauskaitė. Renginyje taip pat daly -

vavo dar viena VRPK JAV
narė, California gy venanti
Milda Napjus, kuri drauge
su sūnumi yra kito įspū -
dingo, šįmet rugpjūčio mė -
nesį visuo menei pristatyto
projekto – Valdovų rūmų
fasadą puošiančio Saulės
laikrodžio – mecenatė.

Kulikauskas savo pra -
nešime priminė ir apie
kitus JAV lietuvių lėšomis
sukurtus bei Valdovų rū -
mams dovanotus projek -
tus: Tūkstantmečio var pą
bei dar vieną frizą, kuris
yra tapybinis ir puošia Val -
dovų rūmų trečiojo aukšto
Reprezen tacinę salę. Vaka -
ro svečiai buvo pakviesti ir
į tra diciškai kasmet rū -
muo se rengiamą Paramos
va karą, kuris šįmet vyks
lapkričio 21 d.

Prisidėjusieji prie Renesansinės menės aus -
tinio frizo projekto įgyvendinimo buvo apdo vanoti
Valdovų rūmų leidiniais.

Šventinis vakaras Valdovų rūmuose buvo vai -
nikuotas koncertu, kurį dovanojo Vilhelmo Če -
pinskio vadovaujamas Valdovų rūmų orkestras
„Camerata Palatina Vilnensis”. Drauge su solis -
tais Viktor Palej (obojus) ir Bernardu Pet rausku
(smuikas), jie virtuoziškai atliko J. Naujalio, V.
Bellini, J. S. Bach, G. B. Pergolesi, C. Franck, A.
Piazzolla bei I. Frolov kūrinius. Di džiausių plo -
jimų sulaukė raudonplaukė solistė Ugnė Pet -

rauskaitė (smuikas), drauge su orkestru atlikusi
šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus Fausto
Latėno „Pasadoblį altui ir styginiams”. Kolektyvo
meno vadovas, žinomas smuikinininkas Čepinskis
džiaugėsi klausytojais bei gyrė puikią menės
akustiką, pavadindamas ją kone geriausia visoje
Lietuvoje. 

Valdovų rūmų statybos darbus ketinama už -
baigti iki kitų metų gegužės 15 d. 2013 metų liepą
Lietuva perims pirmininkavimą Europos Są -
jungos Tarybai ir Lietuvos Didžiosios Kuni gaikš -
tys tės valdovų rūmuose vyks reprezentaci niai ren -
giniai.                                                 VRPK JAV inf.

Valdovų rūmų orkestras „Camerata Palatina Vilnensis”, vadovas V. Čepinskis – centre.
VVyyttaauuttoo  AAbbrraammaauusskkoo nuotr.

Lietuvos dailės muziejaus direktorius R. Budrys, Valdovų rūmų paramos fondo
valdybos narys Edmundas Kulikauskas ir Valdovų rūmų paramos komiteto JAV
narė, Saulės laikrodžio mecenatė Milda Napjus.

Vaiva Ragauskaitė.
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Gruzija neketina sugrįžti į NVS

B. Obama lankosi Azijos šalyse

Nuspręsta, kad ginčytinos salos priklauso Kolumbijai

Londonas (URM info) – Lietuvos
ambasada Londone drauge su Jung-
tinės Karalystės (JK) Lietuvių Bend-
ruomene lapkričio 18 d. ambasadoje
jau septintus metus iš eilės surengė
JK lituanistinio švietimo įstaigų dar-
buotojų kvalifikacijos tobulinimo se-
minarą. Jame beveik 100 pedagogų iš
įvairių ikimokyklinio ugdymo įstai-
gų, mokyklų ir būrelių dalijosi patir-
timi su kolegomis, klausėsi ir disku-
tavo su Lietuvos ir JK dėstytojais.

Pasak seminaro dalyvius pasvei-
kinusios Lietuvos ambasadorės

Jungtinėje Karalystėje Astos Skaisgi-
rytės Liauškienės, lituanistinės mo-
kyklos užsienyje atlieka išskirtinį
vaidmenį ne tik ugdant mokinius,
bet ir stiprinant Lietuvą. Lietuvos ir
užsienio universitetų lektoriai semi-
naro metu skaitė pranešimus apie
veiksmingesnį pedagogų kvalifikaci-
jos tobulinimą, lituanistinio švieti-
mo tikslų kaitą, daugiakultūrę ap-
linką, dvikalbystę ir mokytojų kūry-
bingumą, vyko susitikimai su paty-
rusiais šios srities praktikais bei me-
nininkais.

Premjeru siūlomas A. Butkevičius 

Tbilisis (BNS) – Gruzijos užsie-
nio reikalų ministrė Maja Pandžiki-
dzė pareiškė, jog Gruzija niekada ne-
grįš į Nepriklausomų Valstybių
Sandraugą (NVS) – posovietinių vals-
tybių sąjungą.

,,Gruzija nori įstoti tik į dvi or-
ganizacijas: Europos Sąjungą (ES) ir
NATO. Tai visas mūsų strategijos
tikslas, o klausimas dėl įstojimo į
NVS net nekeliamas”, – sakė M. Pan-
džikidzė. Gruzijos užsienio reikalų
ministrė anksčiau yra sakiusi, kad
Gruzija nebus pasirengusi atkurti

diplomatinių santykių su Rusija, kol
ši vis dar tęs Gruzijos teritorijos
,,okupaciją”.

Rusijos užsienio reikalų minis-
terijos NVS šalių pirmojo departa-
mento direktorius Michail Jevdoki-
mov teigia, kad Rusija nemato jokių
kliūčių Gruzijai sugrįžti į NVS, ta-
čiau Tbilisis turėtų imtis iniciatyvos.

Gruzija paskelbė apie savo pasi-
traukimą iš NVS ir nutraukė diplo-
matinius santykius su Rusija po 2008
m. karo, per kurį atsiskyrė Abchazi-
jos ir Pietų Osetijos respublikos.

Maskva (BNS) – Rusijos minist-
ras pirmininkas Dmitrij Medvedev
kritikavo savo vyriausybę dėl nevyk-
domų 58 Konstitucinio Teismo spren-
dimų ir nepriimtų 200 vyriausybės
potvarkių. D. Medvedev sakė, kad tai
yra ,,nepriimtina”. Pasak premjero,
200 potvarkių, kuriuos vyriausybė
jau turėjo būti patvirtinusi, dar nėra
net pradėti svarstyti.

,,Dėl šios situacijos, kuri tęsiasi
ne vienerius metus, vyriausybė ne-
gali būti teisinės kultūros modelius –
sakė D. Medvedev. – Tai rodo teisinį
nihilizmą. Šie vykdomosios valdžios
aktai nėra tik popieriai. Už kiekvie-
no tokio popieriaus stovi įstatymo gi-
nami interesai”, – piktinosi minist-
ras pirmininkas.

Seimo vadovas – už dvigubos pilietybės
įstatymo pakartotinį svarstymą

Profesinės patirties sėmėsi 
lituanistinių mokyklų darbuotojai

D. Medvedev peikia Rusijos vyriausybę 

Haga (BNS) – Tarptautinis Tei-
singumo Teismas (TTT) atmetė Ni-
karagvos ieškinį ir nusprendė, kad
Karibų jūros vakaruose esanti ma-
žyčių salų grupė priklauso Kolumbi-
jai.

Nikaragva pirmą kartą į aukš-
čiausią Jungtinių Tautų (JT) teisės
organą kreipėsi 2001 metais ir tvirti-
no, kad Kolumbija neturi teisės į šias

salas. 2007 m. TTT iš dalies atmetė šį
teiginį, nes 1928 m. pasirašyta Ko-
lumbijos ir Nikaragvos sutartis nu-
statė, kad San Andreso, Providensi-
jos ir Santa Katalino salos priklauso
Kolumbijai. Teisėjai nusprendė, kad
ir kitos regiono salos priklauso Ko-
lumbijai. TTT sprendimai yra galuti-
niai ir privalomi vykdyti. 

Vilnius (BNS) – Praėjusią savai-
tę Seimo pirmininku išrinktas Darbo
partijos narys Vydas Gedvilas teigia,
kad reikia grįžti prie dvigubą piliety-
bę įteisinančio įstatymo svarstymo. 

Paklaustas, ar didėjant emigraci-
jai, planuojami įstatymų pakeitimai,
kurie supaprastins pilietybės ga-
vimą, V. Gedvilas atsakė: ,,Manau,
kad taip.” ,,Man atrodo, kad reikia
grįžti prie dvigubos pilietybės įstaty-
mo, kad ją galėtų turėti žmonės. Vi-
siškai emigracijos nesustabdysime,
gyvename globaliame pasaulyje,
žmonės išvažiuoja mokytis. Tiesiog
reikia siekti, kad žmonės norėtų likti
čia gyventi, tai yra mūsų Vyriausy-
bės vienas svarbiausių uždavinių.

Dar vyksta diskusijos su koalicijos
partneriais dėl dvigubos pilietybės,
apie tai dar kalbėsimės”, – teigė par-
lamento vadovas.

Vilnius (ELTA) – Seimo plenari-
niame posėdyje planuojama pateikti
Lietuvos socialdemokratų partijos
(LSDP) pirmininko Algirdo Butke-
vičiaus kandidatūrą į premjero pa-
reigas. Šią kandidatūrą teikia prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė.

A. Butkevičius pareiškė abejojąs,
kad teismui pavyks nuteisti Darbo
partiją, kuri kaltinama vadinamo-
sios juodosios buhalterijos byloje.
Kandidatas į premjerus yra sakęs,
kad Seime balsavimas dėl teisiamų
koalicijos partnerių – Darbo partijos
narių – būsiąs atviras. Prezidentė D.
Grybauskaitė ne kartą yra pareišku-
si nepritarianti Vyriausybės sudary-

mui su teisiamųjų suole esančia Dar-
bo partija. Generalinės prokuratūros
kaltinamajame akte Darbo partija
buvo kaltinama sistemingai vedusi
dvigubą buhalterinę apskaitą, dėl ko
esą neįmanoma tiksliai nustatyti
šios partijos finansinių įsipareigo-
jimų vykdymo ir struktūros 2004–
2006 m., tačiau šių metų spalio 26 d.
kaltinamųjų byloje veiksmai buvo
perkvalifikuoti į sukčiavimą. Pakei-
tus kaltinimus į sunkesnius, ilgėja
senaties terminas ir griežtėja baus-
mės. Pagal senesnius kaltinimus, se-
natis byloje turėjo sueiti 2014 m., pa-
gal dabartinius – 2016 m. Byla pradė-
ta tirti 2006 m.

Bankokas (BNS) – Jungtinių
Amerikos Valstijų prezidentas Ba-
rack Obama lankosi trijose Azijos ša-
lyse. Šia pirmąja užsienio kelione po
rinkimų B. Obama siekia parodyti,
kad jis yra rimtai nusiteikęs dėl JAV
strateginio tikslo perkėlimo į rytus. 

B. Obama tikslas – sustiprinti
JAV ekonominius ir saugumo įsipa-
reigojimus tam, kad atlaikytų vis
stiprėjančią Kinijos įtaką, ypač da-
bar, kai Amerika narpliojasi iš karų
Irake ir Afganistane. Pasirinkimu
keliauti į Pietryčių Aziją iš karto po
rinkimų B. Obama siekia parodyti,
kad jis laikosi savo pažado pagerinti
ryšius su vienu iš sparčiausiai au-
gančių regionų.

Lapkričio 19 d. B. Obama lankėsi
Mianmare. Jis tapo pirmuoju JAV

prezidentu, atvykusiu į šią šalį. B.
Obama susitiko su Mianmaro prezi-
dentu Thein Sein ir opozicijos vado-
ve, Nobelio taikos premijos laureate
Aung San Suu Kyi. Savo viešnagės į
Mianmarą išvakarėse JAV preziden-
tas pareiškė, kad Amerika šiai šaliai
skirs 170 mln. dol. Manoma, kad pa-
žadėta suma bus išmokėta per dvejus
metus. Šios lėšos bus skirtos projek-
tams, susijusiems su pilietinės vi-
suomenės plėtra, demokratinių insti-
tutų kūrimu, švietimo kokybės geri-
nimu. Kartu Washington pabrėžė,
kad būsimos paramos mastas pri-
klausys nuo Mianmaro valdžios
žingsnių ir pertvarkų spartos. Mian-
mare pradės savo veiklą Jungtinių
Valstijų Tarptautinės plėtros agentū-
ra (USAID).

Vilnius (BNS) – Kadenciją bai-
giantis užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis Briuselyje Euro-
pos Sąjungos (ES) kolegas paragino
pasauliniu mastu plėsti žinojimą
apie bendrą Europos istorinę praeitį
ir totalitarinių režimų įvykdytus nu-
sikaltimus, taip pat kvietė kuo anks-
čiau surengti ES ir Ukrainos viršū-
nių susitikimą.

,,Svarbu, kad Europa, kalbėdama
vienu balsu išorės politikos klausi-
mais ir eidama politinio vienijimosi
keliu, nepamestų ir vertybinio pama-
to. ES itin svarbu pasauliniu mastu
plėtoti žinojimą apie bendrą Europos
istorinę praeitį, kančias, kurias Eu-
ropai atnešė totalitarinių režimų nu-
sikaltimai, o žmogaus orumas ir de-
mokratijos vertybės turi atsispindėti
visoje ES vykdomoje politikoje”,  –
kalbėjo A. Ažubalis.

Jis su ES kolegomis Užsienio rei-
kalų taryboje taip pat aptarė Ukrai-
noje neseniai įvykusius parlamento
rinkimus. A. Ažubalis pareiškė, kad
rinkimai nepadėjo įveikti ES ir Uk-
rainos tarpusavio pasitikėjimo nuos-
mukio, bet nėra pagrindo abejoti rin-
kimų legitimumu apskritai. Todėl,
pasak A. Ažubalio, jokių santykių
pauzių neturėtų būti: ES ir Ukrainos
aukščiausio lygio susitikimas turi
būti rengiamas kuo anksčiau.

,,Abi pusės suinteresuotos, kad
tarpusavio santykių gilinimas atneš-
tų vaisių. Pati stipriausia paskata
Ukrainai siekti konkrečių rezultatų
būtų aiškus grafikas pasirašyti Aso-
ciacijos su ES sutartį ir pradėti ją lai-
kinai taikyti dar iki Vilniuje kitą lap-
kritį rengiamo Rytų partnerystės va-
dovų susitikimo”, – sakė ministras.

53 metų ,,darbietis” V. Gedvilas išrinktas
naujos kadencijos Seimo pirmininku.

Lapkričio 18 d. JAV prezidentas B. Obama atvyko į Tailandą.                              EEPPAA nuotr.

A. Ažubalis ragino plėsti žinojimą 
apie totalitarinių režimų nusikaltimus



reakcija į memorandumo paskel bi -
mą, konferencijoje kalbėta ir apie
būtinybę labiau įamžinti šio memo -
ran dumo paskelbimo faktą.  

Memorandumą pasirašė:

Jonas Pranas Aleksa (1879–1955) –
garsus Nepriklausomos Lietuvos
kūrėjas, vienas 1922 m. universiteto
įkūrimo Kaune sumanytojų, agro -
nomas, sociologas, ekonomistas, filo -
sofas, žurnalistas, 1946 m. šešėlinės
pogrindinėse Lietuvos Vyriausybės
pir mininkas, gimęs Kumetiškiuose,
Kal  varijos apskrityje. Jis – vienas iš
Ūkininkų partijos įkūrėjų, 1926 m.
išrinktas į Lietuvos Respublikos III
Seimą. Sovietams okupavus Lietuvą,
NKVD buvo suimtas, 1940–1941 m.
kalintas Marijampolėje, Kaune. 1942
m. po memorandumo pasirašymo bu -
vo suimtas gestapo, kalintas, vė liau
ištremtas į Vokietiją. Karui bai gian -
tis, sugrįžo į Lietuvą, bet 1948 m.
NKVD vėl buvo suimtas ir ištremtas į
Sibirą, kur ir mirė. 

Prelatas Mykolas Krupavičius
(1885–1970) – profesorius, 1920–1927 m.
Seimo narys, vienas žemės reformos
autorių, 1923–1926 m. dirbęs žemės
ūkio ministru. Jis yra Lietuvos krikš -
čionių demokratų partijos įkūrėjas ir
pirmasis pirmininkas, dešimtmetį
(1945–1955 m.) vadovavęs Vyriausia -
jam Lietuvos išlaisvinimo komitetui
(VLIK). Jam priklauso ir Pasaulio

Lietuvių Bendruomenės įkūrimo idė -
ja. Krupavičius taip pat gimė Sū du -
vos krašte – Marijampolės apskri tyje,
Balberiškyje. Jis baigė Seinų, vėliau –
Petrogrado kunigų semina riją, po to
tapo aktyviu politiku. Po memoran -
dumo paskelbimo buvo gestapo suim -
tas, kalintas, internuo tas Regensburg
mieste, Vokietijoje, iš kur 1945 m.
sąjun gininkų išlaisvintas. Nuo 1957
m. gyveno JAV, 1970 m. palaidotas
Čika gos Šv. Kazimiero kapinėse, iš
kur 2006 m. palaikai buvo perkelti į
Kauną ir perlaidoti Kauno Prisi kė -
limo bažnyčios šventoriuje. 

Kazys Grinius (1866–1950) – tre -
čiasis Lietuvos prezidentas, buvęs
ministras pirmininkas, I–III Seimų
narys, aktyvus lietuvių tautinio judė -
jimo dalyvis, varpininkas, gydytojas.
Gimęs netoli Kazlų Rūdos, Sasnavos
valsčiuje, platino lietuvišką drau -
džia mą spaudą, studijavo mediciną
Maskvoje, dirbo gydytoju, buvo labai
aktyvus visuomenės veikėjas,
1920–1927 m. – Seimo narys. Prezi -
dentu pabuvo vos pusmetį 1926 me -
tais. Po memorandumo paskel bimo
jam pavyko išvengti įkalinimo, nes
buvo silpnos sveikatos ir jau senyvo
amžiaus. Naciai jam skyrė namų
areš tą, o vėliau ištrėmė į gimtinę –
Selemos Būdos kaimą. 1944 m. jis
pasitraukė į Vokietiją, 1947 m. atsi -
dūrė Čikagoje, kur ir mirė 1950 m. Ur -
na su jo palaikais į Lietuvą sugrįžo ir
buvo perlaidota netoli gimtojo kaimo
esančioje Mondžgirėje 1994 m.
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Atkelta iš 2 psl.

„Tavo garbintojai didžiuo ja -
si, ir tie, kurie buvo nu -
kry žiuoti drauge su Tavi -

mi, džiūgauja. Bet nuodėmės draugai
apimti liūdesio, tie, kurie kaip tin gi -
niai praleido savo gyvenimą”, – pap -
rastai ir įžvalgiai rašė Narcizas IV
Ma loningasis, gyvenęs XII amžiuje ir
vadovavęs Gruzijos armėnų krikš -
čionių bendruomenei. Jei tikintieji
atviromis širdimis priima Jėzų ir
kaip lakmuso popierėlis sugeria Jo
visus žodžius bei stengiasi vado vau -
tis jais kasdienybėje, ar gali juos gąs -
dinti dramatiškas būsimų eschato -
loginių įvykių Evangelijoje aprašy -
mas (plg. Mk 13, 24–25)?

Tikėdami Šventojo Rašto dieviš -
kuoju neklaidingumu, į artėjančią
pasaulio pabaigą žvelgiame ne kaip į
visos kūrinijos neišvengiamą kelio -
nę į nebūties fiasko, bet kaip į kaip į
naują besitęsiančios egzistencijos
tikrovę, kurioje Dievo Avinėlio šlo -
vės triumfo himnas, skelbiantis ga -
lutinę bei visuotinę pergalę prieš
nuo dėmę ir mirtį, bus girdimas ne
tik neaprėpiamos visatos ūkuose, bet
ir Anapusybės begalybėje.

Kad ir koks stulbinamas bei su -
kre čiamas bus Žmogaus Sūnaus an -
trojo atėjimo apsireiškimas žmoni -
jai, bet atėjęs Jis nenulauš palinku -
sios nendrės, nes nebus ką „laužti”,
žmo gaus prisirpęs nuolankumo do -
ry bės vaisius visiems tiesiog kris į
akis ir liudys, jog ištikimasis Jėzaus
jaunesnysis brolis (be abejo, ir kiek -
viena Jį mylinti Žemės sesuo) ne vel -
tui gyveno transcendentinio troški -
mo laukimu ir savo mažais, bet nuo -
se kliais tikėjimo darbais audė ke -
rinčio grožio naujosios Tėviškės kili -
mo lopinėlį.  

Tačiau visai kitoks susitikimas
su neprilygstamu Karaliumi laukia
tų, kurie net nebandė laukti Jo, nes
iki ausų buvo pasinėrę į savo netik -
rosios tapatybės ieškojimo prišvin -
kusį dumblą, kuriame žmogaus dva -
sinės uoslės receptoriai nebegali
užuosti auštančio Prisikėlimo ryto
gaivos kvapo, nes paprasčiausiai yra
užkirsti egoistinės savasties dvoko
mikrobų.

Didysis teologas šv. Augustinas
rašė: „Kristaus, kuris yra Tiesa,
akivaizdoje bus galutinai atskleistas
tikrasis kiekvieno žmogaus santykis
su Dievu. Paskutinis teismas ati -
dengs ligi galutinių pasekmių tai, ką
gero kiekvienas padarė ar nepadarė
savo žemiškajame gyvenime: tai, ką
daro blogieji, viskas yra užrašyta, o
jie to nežino. Tą dieną, kurią ‘Dievas
ateina, bet ne tyliai’ (Ps 50, 3), Jis

kreip sis į bloguosius: ‘Žemėje aš
jums palikau savo vargšus mažutė -
lius.’ Jis jiems tars: ‘Aš – Galva –
sėdė jau danguje, Tėvo dešinėje, bet
mano nariai žemėje vargo, mano
nariai žemėje alko ir troško; jeigu jūs
būtumėte ką nors davę mano na -
riams, tai jūsų dovanos būtų tekusios
ir Galvai. Tada suprastumėte, jog, že -
mėje jums palikęs savo vargšus ma -
žu tėlius, aš juos padariau jūsų pa -
siun tiniais, kad jūsų darbus neštų į
mano lobyną. Jūs nieko neįdėjote į jų
rankas, dėl to nieko negausite ir iš
manęs.”

Kadangi gamta nemėgsta tuš -
tumos, praplėskime mintį, sakydami,
kad kiekvieno žmogaus rankos, net
ir to, kuris žemėje neturėjo rankų,
amžinybėje jos „išdygs” (nes naujoje
būtyje perkeistas žmogaus kūnas ati -
tiks jo tapatybę kaip pirminį tobulą
Kūrėjo planą), ir mes pamatysime,
kad jos ir tų, kurie darė tiktai bloga,
nėra tuščios. Kai suakmenėjusios šir -
dies žmogus daro vien niekšybes ir
net paskutinę gyvenimo akimirką
visiškai sąmoningai atsisako viską
perkeičiančio vos sekundę trunkan -
čios atgailos ir susitaikymo su Aukš -
čiausiuoju lemtingo akto, tada... net
jei, pavyzdžiui, angelams būtų leista
atlikti bandymą: šį beviltišką užsi -
spyrėlį imtų ir valandėlei patalpintų
danguje, jo negailestingi kaltintojai –
tamsybių nuodėmės – jį bematant
išspirtų lauk. Taigi nepavydėtina
laukia būklė to, kuris gyvena ir
miršta 180 laipsnių kampu nusigrę -
žęs nuo tiesos.

1887 metais vasario 15-ąją gar -
susis rusų kompozitorius Aleksandr
Borodin šoko iškilmingame pobū -
vyje. Jis juokavo, linksminosi ir...
nuvirto ant grindinio, ištiktas mir -
ties. Nors jis, kaip ir daugelis, ne su -
laukė antrojo pasaulio Gelbėtojo atė -
jimo, bet jo susitikimo su Dievu akis
į akį lemtingoji akistata tikrai amži -
nybėje įvyko. Pats Jėzus liepia budėti
ir būti pasirengusiems Jį tinkamai
sutikti, nesvarbu, ar tai įvyks gyve -
nimo pabaigoje natūralios mirties
metu, ar kai Jis ims ir ateis pas mus
tada, kai daugybė žmonių šito dalyko
mažiausiai tikėsis. Bet kuriuo atveju
kiekvieno žmogaus laukia teismo
diena, kurioje, pasak Katekizmo,
„spręsis, ar būsime prikelti Amži na -
jam gyvenimui, ar būsime amžinai
atskirti nuo Dievo. Su tais, kurie
pasirinko gyvenimą, Dievas dar kar -
tą kūrybiškai pasidarbuos. Su ‘nau -
juoju kūnu’ (plg. 2 Kor 5) jie amžinai
įeis į Dievo šlovę ir garbins Jį kūnu
ir siela”.

Bernardinai.lt
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32�Eilinis�sekmadienis

Su mylinčiu Teisėju – 
veidas į veidą

BR. RAMŪNAS MIZGIRIS, OFM

Jolita Kisieliūtė-Narutienė, gyvenanti Riverside, IL, paaukojo
„Draugo” leidybos išlaidoms sumažinti 50 dol. Dėkojame Jums už paramą.

Palmira Janušonis, gyvenanti Mundelein, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 80 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti.  Esame Jums dėkingi, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Konferencijos dalyviai.

Paminėtos memorandumo prieš
nacių režimą 70-osios metinės

Prelato M. Krupavičiaus kapas Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje.



Išėjome į vieškelį. Pirmąkart
šian   dien. Kaip išsiaiškinome žygio
pa baigoje, per šeštadienį nuėjome 32
km ir tik 2 iš jų – vieškeliu. Visi likę 30
buvo ėjimas per miškus, kirtimus,
krūmynus, pelkynus... Vieškeliu eiti
pa  si rodė taip lengva! Vandens atsar -
gos daugelio bendražygių buteliuose
jau po truputį tuštėjo. Aš nebegalėjau
pažiūrėti į „energijos ir jėgų sutei -
kiantį VYTAUTĄ”. Visas veidas sro -
veno sūraus prakaito upeliais, todėl
gerti taip pat sūrų vandenį neturėjau
jokio noro, nors, logiškai mąstant,
kaip tik reikėtų atstatyti organizme
prarastų druskų pusiausvyrą. Man
buvo belikę vos pusė vieno butelio mi -
neralinio vandens. Nusprendžiau jį
išmainyti į paprastą geriamąjį vande -
nį. Mainai pavyko. Dar šiek tiek mine -
ralinio liko. Nežinojome, kada galėsi -
me pasipildyti vandens, todėl visi
gėrėme taupydami. Taip pat nežino -
jome, kiek liko iki pabaigos, todėl ir
jėgas tausojome. Vis mažiau pasi -
taiky davo draugų, norinčių pasivyti
priekyje einančius ir pasileidžian čius
bėgti per krūmus. Kiekvienas jau
žiūrėjo savo tempo, ėjo taip, kaip jo
širdis sakė. Aikštelėje, kurioje susto -
jome atsigerti bei išsiaiškinti, kur
esame, vienas draugas mane pavai -
šino agurku – aš taip jo norėjau! Jis
buvo toks sultingas ir gaivus, o kaž -
kas šalia kramtė sumuštinį, kitas
tiesiog lašinį. Visi mes labai skirtingi.

Ėjome vieškeliu, ir jau iki manęs
atėjo gandai, kad galėsime pasipildyti
vandens už poros kilometrų esančioje
sodyboje. Labai nudžiugau pagalvo -
jusi, jog kad ir kur apsistotume, turė -
sime vandens vakarinei ir rytinei
arbatai. Priėjome sodybą, ku rios šei -
mininkas mus maloniai pri ėmė. Jo
žmona mums prinešė kibirų. Vienas
iš bendražygių, prisimenu, kėlė ir
leido grandinę su kibiru ir, iškėlęs jį
pilną, perpildavo vandenį į ant žemės
išstatytus kibirus. Kiti tuo pat metu
imdavo iš  žygeivių, išsi ri kiavusių į
nekantraujančią eilę, tuš čius butelius
ir pildavo į juos šulinio vandenį. Šei -
mininkė, pamačiusi, kad tai gana
sudėtinga procedūra, atnešė du piltu -
vėlius. Gavusi prisipildyti savąjį
„Vytautą” ir neradusi, kuo galėčiau
padėti prie šulinio, atsisėdau, kaip ir
daugelis, ant žolės ir pa jutau, kaip
smarkiai man skauda vi są pečių
juostą. Va, ką reiškia palikti geriausią
ir patogiausią kuprinę na mie, baimi -
nantis ją sutepti pelkynuo se, o ke -
liauti su ne tokia gera, sunkia kup -
rine. Jos siauros petnešos padarė sa -
vo. Justinas, Vilniuje studijuojantis

mediciną, su kuriuo ne taip ir se niai
susipažinau, padarė labai šaunų ma -
sažą. Jis iš karto aptiko labiausiai
įsitempusius raumenis. Pasistengiau
ir jam kažkiek paminkyti nugarą, nes
nujaučiau, jog visi turi tą pačią bėdą
kaip ir aš. 

Jaučiausi labai dėkinga ir sody -
bos šeimininkams. Juk mūsų buvo ne
5, ne 20, o daugiau 60... Ir jie, nė lašo
negailėdami, o dar leidę prisipilti ir
keletą 5 l talpos butelių atsargai, išly -
dėjo mus tolyn.

Perėję per didelę pievą galų gale
priėjome ežerą. Vaikinai jau kiek iš
anksčiau glėbiuose nešė šakas, nes
paežerėse dažniausiai auga la puo čiai.
Buvau paėmusi glėbį ir aš, bet vienas
bendražygis jį iš manęs perė mė ir pa -
aiš kino, kad merginoms taip plėšytis
nevalia. Kartais mane juokina toks
šiek tiek perdėm buvimas džentel -
menu. Na, bet iš kitos pusės pažiū -
rėjus, šaunūs vyrai susirinko į šį žygį.
Tikrai šaunūs. Dažnai ma čiau, kad tai
vienam, tai kitam sunku, tačiau jie to
neparodė, dar siūlėsi ir kai kurioms
mer ginoms padėti, perimti dalį daik -
tų ir pan.
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS

VIDAUS LIGOS 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos�susitarus

AKIŲ LIGOS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000

Chicago,�IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DANTŲ GYDYTOJAI

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

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

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Trokštu pabuvoti ten, 
kur vargo seneliai ir proseneliai

Eglė Česnakavičiūtė
7

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

Siuntiniu paemimas is namu: 
Tel: 630-774-2136

 
Automobiliu gabenimas i visas 
pasaulio salis. 
Asmens turto perkraustymas. 
Automobiliu pirkimas is visu 
JAV aukcionu. 
Tel: 708-599-9680

Tel:708-907-3000www.atlanticexpresscorp.com

Siuntiniu pristatymas lektuvu bei laivu i Lietuva, Latvija ir Estija

Adresas: 8801 S. 78th Ave,Bridgeview, IL 60455

Bociu Mene, 
14911 127th St.,
Lemont, 
IL 60439 
(Dirba tik savaitgaliais)

Atlantic Express Chicago, 
2719 W. 71 St.,
Chicago, 
IL 60629 
Tel: 773-434-7919

Lithuanian Plaza, 
9921 S. Roberts Rd., 
Palos Hills, 
IL 60465 
Tel: 708-599-9866

 Kunigaiksciu Uzeiga,
 6312 S. Harlem Ave,
 Summit, 
 IL 60501 
 Tel: 708-594-5622

Old Vilnius Café, 
2601 75th St. Suite B, 
Darien,
IL 60561 
Tel: 630-324-6811

Ruta, 
6551 South Cass Ave.,
Westmont,
IL 60559 
Tel: 630-964-7882

Always With Flowers, 
1138 B S. State St., 
Lemont, 
IL 60439 
Tel: 630-257-0339

Eurus Deli,
22 W. 535 Butterfield Rd., 
Glen Ellyn,
IL 60137 
Tel: 630-469-4290

  Balalaika Wheeling, 
  259 E. Dundee Rd., 
  Wheeling, 
  IL 60090 
  Tel: 847-520-7777

(
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  Balalaika Mundelein, 
  368 Townline Rd., 
  Mundelein, 
  IL 60060 
  Tel: 847-566-6660

Siuntiniu surinkimo vietos:

Bus daugiau.

Ann Keraminienė, gyvenanti Rockford, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti. Labai Jums ačiū.

Dalia A. Wallace, gyvenanti Winnetka, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums dėkingi už
paramą.

Mindaugas Griauzdė, gyvenantis Riverside, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. Tariame nuoširdų ačiū
už paramą.

Apolonia Andrasiunas, gyve nan ti Orland Park, IL, „Draugo” lei-
dybos išlaidoms sumažinti paaukojo  50 dol. Nuošir džiai Jums dėkojame
už paramą.

Dienoraščio autorė.
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Lapkričio 11-tosios rytą tikrai galėjome
klausti „Kas gi ten aukso spindulius beria?”,
nes, giedrinin kėms besirenkant į šv. Mišias

Pa laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (Lemont,
Illinois), saulė tiesiog žeme ritosi. Tai buvo Aukš -
čiausiojo dova na prieš artėjančias rudens dar-
ganas ir žiemos speigus. Tai buvo ypatinga dovana
Korp! Giedra narėms, tą die ną švenčiančioms kor-
poracijos 85 metų įkūrimo sukaktį. 

Į bažnyčią sa vo vėliavą, kurią, ,,Giedrai” atsi -
kūrus Čikagoje, suprojektavo a. a. Jonas Ma  leiška,
su pasididžiavimu ir šypsena lydėjo giedrininkės,
pasipuošusios korporacijos geltona, raudona ir
bal ta juostele ir bordo aksomine ke puraite, su
auksiniais siūlais išsiuvi nėta raide G. Ne viena
prisiminė tą lemtingą dieną, kai, paveiktos pirm-
takių orumo ir ne tik kultūrinės, bet ypatingai
altruistinės veiklos, stojome į korporacijos ,,Gied -
ra” gretas.

Džiugu buvo lapkričio 11 dieną, nes po Mišių
Ateitininkų namuo se gausiai rinkosi svečiai, ku -
riuos giedrininkės vaišino daugybe dailiai papuoš -
tų užkandžių, viliojo burnoje tirpstančiais saldu -
mynais, kvapnia kava ir gai -
viais gėrimais. O sve čių buvo ne
tik iš Čikagos, bet ir iš kitų val-
stijų! Apsilankė ir kęstutietis,
bu vęs Čikagos Lip niūno mok-
sleivių ateitininkų kuopos na -
rys, o vėliau atsikūrusios Lietu -
vos finansų ministras Vytautas
Dudėnas su žmona Egle.

Korp! Giedra pirmininkė
Raminta Mar chertienė pasvei -
kino susirinkusius, pastebėda -
ma, kad dėl mus visus palietu-
sio baisaus Antrojo pasauli nio
karo atsiradome Amerikoje, kur
galime kartu Dievui dėkoti už
gali mybę įgyvendinti idealus,
išreikštus ateitininkų himne.
Giedodami himną kartojome ti -
kėjimą, kad Dievas Lie tu vos ne -
apleis, bet ir mes, brangindami
tikybą, mokslą, dorumą, siekda-
mi Tėvynės laimingos ateities,
turime rūpintis Tautos rei ka -
lais, dirbti, ko voti dėl Lietuvos.

Invokacijoje pirmininkė dėkojo Lietuvos
Rūpintojėliui už rūpestį Tauta ir maža jos dalelyte
– Korp! Giedra. Ji dėkojo už suteiktas dova nas
mūsų pirmtakėms sesėms, ku rios tas širdies
dovanas dalijo ki tiems žmonėms. Raminta prašė
palaiminimo susirinkusiems, kad būtu mė me vieni

dėl kitų ir „kad būtumėm Tavo ran -
kos”.

Apžvalgą apie Korporaciją Li etu -
voje ir Vokietijoje Aušrelė Liulevi -
čienė pradėjo Korp! ,,Giedros” įžo -
džio pirmaisiais žodžiais – „Pasižadu
gy venti pagal ateitininkų principus,
aukotis Dievo garbei, tautos labui...”
„Giedrininkės, – tęsė Aušrelė, – verti-
na mokslą, aukojasi artimui (ar vie -
nišam, ar visuomenei), brangina ir
ugdo šeimos (savosios ir plačiosios),
gy venimą.” Ji priminė Stasio Šal -
kauskio žodžiais nusakytą ,,Giedros”
ypatingą tikslą – „nešti šviesuos ir ši -
li mos ten, kur šalta ir tamsu, tiems,
kurių sieloje niekada nėra giedros,
saulės ir žiedų.”

Studenčių ateitininkių draugovė
įsikūrė 1926 m., įregistruota 1927 m.
1930 m. pasivadino ,,Giedra”. Vardą
pa siūliusi Genovaitė Džiugytė teigė,
kad moteris turi įnešti giedros į šei -
mą, visuomenę, aplinką ir ją spin-
duliuoti. 1934 m. ,,Giedra” tapo kor-
poracija Vytauto Didžiojo univer-
sitete su šūkiu „Į kalnus, į viršūnes”.
Savo prisiminimuose Alicija Rugytė
sakė, kad toks šūkis parinktas todėl,
kad „ne stovėtumėm vietoje, kad kil-
tumėm aukštyn tiek dvasia, tiek savo
darbais.”

Giedrininkės pasiskirstė į būre-
lius pagal polinkius ir pomėgius –
pedagogikos, šeimotyros, eucharis-
tikės, pritaikomojo meno, literačių
grandi nė ,,Trylika”, labdaros. Neap -
siribo da mos vien kultūrine veik la,
jos lankė kalinius, skurdžias šeimas,
senelius, ligonius ir ypač vargs -

tančias savo nares. Kaimuose giedrininkės glau -
džiai dirbo su pavasarininkais. ,,Gied ros” misija –
ugdyti moteriškumą, įteisinti moters vertę, garbę
ir teises pasaulyje. ,,Giedra” ragino moteris siek ti
aukštojo išsilavinimo, puose lėjo moterų emanci-
paciją. Tomis te momis buvo ruošiamos paskaitos,

Nuotr. 
18 giedrininkių nuotrauka. 
tijuneliene - gaudeamus

Priekinėje eilėje (iš k.) stovi: Rita Venclovienė, Raminta Marchertienė, Ramunė Račkauskienė, Irena Polikaitienė, Ona Daugirdienė,
Dangira Budrienė; vidurinėje eilėje: Irena Juškienė, Asta Kleizienė, Aušrelė Liulevičienė, Palmira Janušonienė-Westholm, Rima
Balčiūnienė; paskutinėje eilėje: Indrė Tijūnėlienė, Vida Gilvydienė, Danutė Šlenienė, Giedrė Končienė, Rasa Kasniūnienė, Giedrė
Gillespie ir Irena Jurjonienė.

DDaaiinnooss  ČČyyvviieennėėss nuotr.

Gaudeamus igitur...
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Iš k.: R. Balčiūnienė, I. Polikaitienė, ses. T. Papšytė, R. Venclovienė, A. Kleizienė, R. Kasniūnienė.
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diskusijos.
Lietuvos okupacija nutraukė

,,Giedros” užmojus. Giedrininkės bu -
vo ištremtos į Sibirą, kitos traukėsi į
Vakarus. Sibirietė Ona Gaigalaitė
Beleckienė rašė, kad „‘Gied ros’ ide-
alai mokė neprarasti noro gyventi,
matyti saulę, jausti laiko dvasią,
siek ti naujo atgimimo žengiant į kal -
nus, į viršūnes.” ,,Giedra” vėl atsi -
naujino Hanau, Vokietijoje, karo pa -
bėgėlių stovykloje, ir ten gyvavo iki
1949 metų emigracijos iš Vo kie tijos.

Giedrė Gillespie istoriją tęsė, sa -
kydama, kad po emigracijos daugiau-
siai giedrininkių apsigyveno Čika -
goje, kur 1951 m. vėl atsikūrusios
gied  rininkės tęsė veiklą, primenan -
čią poeto Virgilijaus žodžius – opus
fervit (darbas verda). ,,Giedra” davė
daug dvasinės, kultūrinės ir tautinės
naudos ne tik sau, bet ir visuomenei.

Korporacijos renginiuose matė -
me menininkus, dvasininkus, politi -
kus. Buvo ruošiamos rekolekcijos
moterims, sukurti filmai „Magda -
lena Galdikienė”, „Alicija Rugytė”,
„Žy  mios lietuvės moterys”. Premi -
juota Aloyzo Barono knyga „Trečioji
mo teris”, suruoštos dvi „Jaunųjų ta -
lentų” popietės, skirtos dienraštį
„Drau gas” pa remti, surengtuose siu-
vimo kursuose siūti mokėsi 140 mo -
terų. Aukos buvo renkamos Lietuvos
laisvinimo kovai, studentams, vien-
uolijoms, spau dai. Buvo ruošiamos
šventės, Naujųjų metų sutikimas,
Užgavėnių vakarai, dailės parodos,
koncertai. 

Jau nuo 2007 m. pradėtas rengti
labdaros renginys Lietuvos neįga -
liuosius paremti (surinkta 4,000 dol.),
dailininkės Giedrės Žumbakienės
meno pa  rodos. Popiečių programose
visuomenė atnaujino pažintį su Si bi -
ro malda knygės autore Adele Dir -
syte, poetu Vytautu Mačerniu, rašy-
toja Šatrija Ragana. Jau 25 mo terims
įteikta kun. Juozo Prunskio premija
moteriai Lietuvoje, pasireiš kusiai
krikščioniš kų idealų tarnyboje.

Šiuo metu įtemptai dirbama ties
daug metų puoselėta mintimi išleisti
Korp! Giedra istoriją. Projektui įgy -
ven dinti a. a. Alicija Rugytė palikime
skyrė nemažą sumą. Giedrė Gillespie
ir svečiai plojimu dėkojo darbščioms
bitelėms: Ramintai Marchertienei,
Ritai Venclovienei, Onai Daugirdie -
nei ir Astai Kleizienei, daugiausiai
už siimančioms šiuo nelengvu darbu.
Kny gai daug medžiagos rasta Šv.
Kazi miero seselių vienuolyno archy -
ve. Buvo malonu, jog šioje sukaktu-
vinėje šventėje dalyvavo kazimieri-
etė (kelių giedrininkių bendraklasė)
seselė The resa Papšytė.

Dr. Daugirdienė perskaitė Vio le -
tos Žilionytės Leger aprašymą apie
Korp! Giedra veiklą Cleveland. Čia,
su 5 studenčių branduoliu, korpo-
racija įsisteigė 1961 metais, o 1963 m.
įvyko pirma šventė, kurios metu įsto-

jo dar aštuonios ateitininkės. Ir
Cleveland korporantės darbščios –
vyko susirin kimai, surengta 17 meno
parodų, ma dų parodos, kulinarijos
kursai. Kor porantės uoliai dalyvauja
Cleveland kultūriniame ir visuo me -
niniame gy venime.

Šventę vedusi Gillespie daug juo -
ko sukėlė, perskaitydama „kitą”
„Gau  deamus” (paskelbtą laikraštyje
„Studentų dienos” 1937 m. balandžio
15 d.), pa rašytą Juozo Monkevičiaus,
„per dan tį” patraukiantį ateitininkų
korporacijas. Giedrė paprašė, kad
kiek vieną kartą, kai bus minimas
korporacijos vardas, salėje esantys
korporantai atsistotų. Juokėmės, kai
kilnojosi kęstutiečiai, giedrininkės,
šatrijiečiai, grandiečiai ir ,,Gajos”
atstovai!

Gautus nuoširdžius sveikinimus
perskaitė Gillespie, Vida Gilvydienė
ir Irena Polikaitienė. Sveikino atvy -
kusios Šiaurės Amerikos ateitininkų
valdybos pirmininkė Rasa Kasniū -
nienė ir Korp! Šatrija vardu – Laima
Šalčiuvienė. Širdį glostančią dainų
py nę, pritariant gitara, atliko visų
my limi Tadas ir Rima Biručiai,
mūsų vaikų kartos atstovai, nesi-
gailėdami ir šaukštelio humoro. Gir -
dėjome „Su pin siu dainužę”, „Vėjo
paklausk”, Tado sukurtą „Šalta
ašara”, „Vieš paties lelija” ir Korp!
Giedros himną. Šį himną prieš daug
metų sukūrė a. a. Dalia Kučėnienė,
Janina Čikotienė ir Irena Poli -
kaitienė. Žodžiai išliko, bet melodija
nebeprisiminta, tad Tadas ir Rima
išgelbėjo padėtį ir pritaikė jiems savo
muziką.

Ritai Venclovienei ir Astai Klei -
zienei įnešus didžiulį Birutės Pabe -
dinskienės keptą „Napoleoną” su už -
degtomis žvakutėmis, visi nuotaikin -
gai traukėme „Ilgiausių metų” ir
„Valio!”. Esame dėkingi Korp! Gied -
ra valdybai: pirm. Ramintai Mar -
cher  tienei, vicepirm. Ritai Venclo -
vienei,  sekr. dr. Ramunei Račkaus -
kienei, ižd. Astai Kleizienei, renginių
vadovei Giedrei Gillespie už puikią
šventę, o mūsų pirmtakėms – už
įkvėpimą ir pavyzdį!

Pirm. Raminta Mar cher  tienė
SSPPOORRTTAASS

EDVARDAS ŠULAITIS

1992m. gimęs 206 cm ūgio Ša -
rūno Marčiulionio aka de -

miją baigęs ir keliose Lietuvos ko -
mandose žaidęs krepšininkas Egidi -
jus Mockevičius praėjusį šeš tadienį
žaidė pirmąsias rungtynes naujoje
komandoje – NCAA studen tų lygos I
divizijos priklausančioje University
of  Evantsville rinktinėje. 

Pirmasis šio mūsų tautiečio pa -
si rodymas nebuvo sėkmingas. Egi di -
jaus komanda pralaimėjo Univer sity
of  Notre Dame krepšininkams 49:58,
o jo įnašas buvo gana menkas. Per
penkias aikštelėje praleistas minutes
šis vidurio puolėjas nepel nė nė vieno
taško, tačiau spėjo kartą suklysti ir 4
kartus prasiženg ti. 

Rungtynės buvo rodomos visoje
Amerikoje, o jų komentatorius turė jo
nemažai vargo bandydamas tei sin gai
ištarti lietuvio pavardę. Beje, Evants -
ville rinktinėje rungtyniau ja ir dar
vienas lietuvis – Rokas Čes nule -
vičius. Jis viso susitikimo su Notre
Dame „Fighting Irish” ko man da me -

tu prasėdėjo ant atsargi nių suolelio.
Šis iš Alytaus kilęs krepši nin kas
Evantsville koman doje žaid žia jau
antri metai, tačiau savo žaidimu
nepasižymi. 

Kiek geriau sekėsi  pirmakur -
siui Drake University studentui
Robertui Puleikiui, kurio komanda
namuo se įveikė savo varžovus Wil -
liam Jewell College 96:66. Pirma -
kursis lietuvis, aikštelėje žaidęs 6 mi -
nutes, surinko 4 taškus (įmetė abu
dvi taš kius), atkovojo 2 kamuolius ir
du kartus prasižengė.

Lapkričio 10 d. žaidė ir East Ten -
nessee State University „Bucca -
neers” rinktinė, kuriai atstovauja
ketvirtakursis mūsų tautietis Lukas
Poderis. Tačiau išvykoje ji pralai -
mėjo Virginia Polytechnic Institute
ko mandai 62:80, Lukas šiose rung -
tynėse negavo progos išeiti į aikštelę.
Šis Lietuvoje gimęs krepšininkas
Amerikoje gyvena jau senokai, jis
yra baigęs Ridgewood High School
Flo rida, kur pasižymėjo kaip geras
žai dėjas.

Lietuvos�krepšininkai�JAV�studentų�NCAA
lygos�pirmenybėse

Egidijus Mockevičius, kai jis žaidė Lietuvos jaunimo rinktinėje.

A † A
ROMANAS BUTKŪNAS

Mirė 2012 m. lapkričio 18 d.
Gyveno Lemont, IL.
Gimė 1924 m. vasario 14 d., Kaune, Lietuvoje.
Nuliūdusią paliko savo šeimą: žmoną Birutę, dukterį

Audronę ir vyrą Lothar, anūkus Dianą ir Erik; sūnų Liną ir
žmoną Julie, anūkus Tomą ir Daivą; brolį Andrių, žmoną Alę ir
jų šeimą; brolį Vaidotą, pusseserę Dalią Germanaitę, pusbrolius
Vytą ir Kęstutį Germanus bei jų šeimas.

Velionis bus pašarvotas D. Petkaus laidojimo namuose šešta-
dienį, lapkričio 24 dieną. Atsisveikinimas  nuo  9 val. ryto iki 11
val. ryto.

Šv. Mišios už a. a. Romą bus aukojamos Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje 11:30 val. ryto.

Prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti už Romo sielą. Po
šv. Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Laidotuvės privačios.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  
IR

AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

��  Mieliems skaitytojams pranešame, kad
šią savaitę išeis du ,,Draugo” numeriai –
antradienio ir ketvirtadienio. Šeštadienio
laikraščio nebus.

��  Gruodžio 1 d., šeštadienį, Jaunimo
cen tre vyks pokylis Lietuvių operai pa -
remti. Pradžia 7 val. v. Vietas užsisakyti
tel. 630-833-1893. Bilietus galima įsi -
gy ti krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” (2601
75th St., Darien, IL) ir ,,Lithuanian Pla -
za Bakery&Deli” (99-21 S. Roberts Rd.,
Palos Hills, IL). 

��  Lietuvos vyčių 112 kuopa kviečia na -
rius ir draugus į prieškalėdinius pie tus,
kurie vyks gruodžio 2 d. 1 val. p. p. ses.
kazimieriečių vienuolyno (2601 W. Mar -
quette Rd., Chicago) apatinėje valgyklo-
je. Pietų kaina – 20 dol. Užsakyti vietas
tel. 708-422-3541 (pas Reginą Juškai -
tienę) iki lapkričio 25 dienos. Laukia lie -
tuviškas maistas, Algimanto Barniškio
mu zika ir Kalėdinės giesmės.

��  Tilžės akto paminėjimas vyks gru o -
džio 2 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Ziono
lietuvių liuteronų bažnyčios (9000 S.
Me nard Ave., Oak Lawn, IL 60453; tel:
708-422-1433) parapijos salėje. Mažo -
sios Lietuvos fondas kartu su Mažosios
Lietuvos lietuvių draugija kviečia visus
pa minėti Tilžės akto sukaktį. Bus ro do -
mas dokumentinis filmas „Laivų para -
das” apie 1938 m. hitlerininkų planus
užimti Klaipėdą. Prieš susirinkimą bū -
site pavaišinti gardžiais pietumis.

��  Gruodžio 2 d., 7 val. v. Pasaulio lie -
tuvių centro konferencijų kambaryje
vyks atviras Anoniminių alkoholikų su -
sirinkimas. Kviečiame susipažinti su AA
veikla.

��    Gruodžio 2 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. tautinių šokių grupės „Lietuvos vy -
čiai” bei ,,Suktinis” pristatys Lietuvą,
bei jos kultūrą Mokslo ir Pramonės mu -
ziejuje (Science and Industry Mu seum,
57th St. and Lake Shore Dr., Chi cago, IL
60637). Programoje dalyvaus solistė
Ag  nė Giedraitytė. Tai puiki proga ap lan -
kyti vieną didžiausių Čikagos mu ziejų ir
apžiūrėti kalėdines eglutes iš viso pa -
saulio, tarp kurių puikuosis ir lietuviška.
Šių metų naujiena: paminėjus „Knights
of Lithuania Dancers CDC-1202-C”
kodą, bilietus įsigysite pigiau! Dėl piges-
nių bilietų kreiptis tel. 773-684-1414.

��  JAV LB Cicero apylinkė gruodžio 9 d.
po 9 val. r. lietuviškų šv. Mišių  rengia
šventišką Agapę Šv. Antano parapijos
didžiojoje salėje. Agapės metu kalbės dr.
Linas ir Rima Sidriai. Parapijos choras,
vadovaujamas muzikės Vilmos Meilu ty -
tės, atliks meninę programą.  Bus gau-
sios vaišės, giedosime kalėdines gies -
mes. Kviečiami atvykti ir pasidžiaugti
ar tėjančia Kristaus Gimimo švente.  

��  Gruodžio 9 d., sekmadienį, Jaunimo
centro kavinėje po 10:30 val. r. šv. Mi -
šių Tėvų jėzuitų koplyčioje Jaunimo cen -
t ro Moterų klubas kviečia paskanauti
mie linių blynų su obuoliene. Vėliau vyks
Lietuvių rašytojų draugijos ruošiamas poe-
tui Maironiui skirtas minėjimas. Po pie -
tėje dalyvaus poetė Eglė Juod valkė.

��  10-oji Biblinė stovykla 1–6 skyriaus
vaikams vyks gruodžio 27–28 dienomis
(ketvirtadienį ir penktadienį) nuo 9 val.

r. iki 5 val. p. p. Ateitininkų namuose
(1380 Castlewood Dr., Lemont, IL
60439). Dėl registracijos anketų pra šo -
me kreiptis į ses. Laimutę tel. 630-243-
1070 arba el. paš tu: seslaimute@ gmail.
com. Vietų  skai čius yra ribotas. Regis t -
racija iki gruodžio 16 d. 

��  Maloniai kviečiame lapkričio 25 d.
10 val. r. atvykti į Apreiš ki mo parapijos
(259 North 5th St., Brook lyn, NY
11211) tra dicinius Padėkos dienos pie -
tus. 

��  Kviečiame New York lietuvius daly-
vauti naujame pasaulio lietuvių renginy-
je-bėgime ,,Už blaivią Lietuvą”. Renka -
mės 2012 m. gruodžio 1d. (šeštadienį)
11 val. r. Brooklyn, prie Coney Island
ka ru selių. Registracija pas renginio
vadovę Genovaitę Meškėlienę el. paštu:
genesartai@yahoo.com arba tel. 917-
399-1730.

��  Skautų Kūčios šįmet įvyks sekmadie -
nį, gruodžio 9 d., Dievo Apvaizdos para-
pijos salėje po šv. Mišių ir kavutės, maž-
daug 12:30 val. p. p. Bus iškilminga
tun  tų sueiga, trumpa Kalėdinė progra -
mė  lė. Po to valgysime Kūčių vakarie nę.
Užsiregistruoti pas Dalią Harp tel. 734-
266-0230. Visi kviečiami dalyvauti! 

��  2012 m. gruodžio 11 – 2013 m.  va -
sario 2 die no mis ,,41 Cooper Gallery”
(41 Cooper Squ are, LL1, New York, NY
10003) vyks žymiojo fluksininko Jurgio
Mačiūno (1931–1978) paroda. Atida -
ry mas – gruo džio 11 d. nuo 6 val. v. iki
8 val. v. Ga lerija dirba antradienias-šeš-
tadieniais nuo 11 val. r. iki 6 val. v. Ga -
lerija nedirbs gruodžio 21– sausio 1 die -
no mis. 

��  Kristijono Donelaičio lituanistinė mo -
kyk la ir Amerikos legiono lietuviškasis
postas 154 gruodžio 16 d. kviečia visus
į Kalėdų eglutės šventę Baltimore Lietu -
vių namuose (851 Ho llins St., Balti mo -
re, MD 21201). Šventės pradžia 12 val.
p. p. 2 val. p. p. mo kinių spektaklis
,,Kas dieniai angelų rū pesčiai”. Bilieto
kaina 5 dol. (visos lė šos bus skiriamos
mokyklos išlaikymui). Jūs galėsite nusi -
pirkti įvairiausių šventinių prekių kasme-
tiniame kalėdiniame turguje ir pasivai -
šinti ,,Jūratės virtuvės” ska numynais.
Šventėje  susitiksime su Ka lė dų seneliu.
Tėveliai atneškite dova nė les savo atža -
loms, užrašykite vaikučio vardą, pavar -
dę ir dovanėlę įdėkite į se nelio maišą.

��  Apreiškimo parapija, NY, Maironio li -
tuanistinė mokykla ir LSS skautai New
York kviečia visus sekmadienį, gruodžio
16 d. į Mt. Carmel bažnyčios salę (Ha -
vemeyer St., Brooklyn NY 11211) į ren-
giamą tradicinę Kūčių šventę. Šventės
pradžia tuoj po 10 val. r. lietuviškų šv.
Mi šių Apreiškimo bažnyčioje. Mokiniai
parodys spektaklį ,,Kaip gaidelis Kalėdų
ieškojo?” (pagal L. Jakimavičių). Vaišin -
simės tradiciniais Kūčių valgiais, gie do -
sime  ka lėdines giesmes, atvyks  Kalėdų
senelis. Bilietus galite įsigyti pas Rai -
mun  dą Šližį sekmadieniais, po šv. Mišių
Apreiškimo bažnyčioje arba pas Nidą
An geliadis Maironio lituanistinėje mo -
kyk loje. Daugiau in formacijos gausite el.
paštu: director@nymaironiomokykla. org

IŠ ARTI IR TOLI... Š. m. lapkričio 17 d. DeKalb vyko Illinois valstijos ,,Music Educators As sociation”
suruoštas 41-asis muzikos festivalis, kuriame dalyvavo 8-ojo regiono vy resniųjų klasių
mokiniai, susibūrę į simfoninį orkestrą. Atrankos būdu į koncertą pateko ir lietuvaitė
Monika Satkauskaitė. Koncertui kiekvienas mokinys turėjo paruošti savo muzikinę dalį,
o susibūrę į simfoninį orkestrą koncertavo muzikos mylėtojams. 

Nuotraukoje pirmoje eilėje antra iš kairės Monika Satkauskaitė.
RReemmiiggiijjaauuss  SSaattkkaauusskkoo  nuotr. 

Lapkričio 4 d. vyko jaunučių ateitininku susirinkimas ir šv. Mišios. Mišiose giedojo vaikų
choras ,,Vyturys” (vadovas Darius Polikaitis). Po Mišių su jaunučiais ateitininkais
įdomioje diskusijoje dalyvavo Lietuvos ir Latvijos provincijolas kun. Gintaras Vitkus, SJ. 

RReemmiiggiijjaauuss  SSaattkkaauusskkoo  nuotr.

D Ė M E S I O  D Ė M E S I O

Puiki proga studentui užsidirbti. ,,Draugo” raštinėje reikia pagalbos. 
Darbo�valandos�ir�mokestis�pagal�susitarimą.

Ieškome asmens, galinčio rasti norinčių reklamuotis ,,Drauge”.
Asmeniui�3–4�mėnesius�bus�mokama�alga.�Po�to�–�komisiniai�pagal�susitarimą.

,,Draugas” skelbia prenumeratų vajų. 
Naujiems prenumeratoriams – 20 proc. nuolaida.

,,draugas” skelbia vyriausiojo redaktoriaus paiešką

Darbo�pradžia�– 2013�m.�balandžio�1�d.�Alga�– pagal�sutarimą.
Reikalavimai�kandidatui:�aukštasis�išsilavinimas�(pageidautina�filologinis�arba

žurnalistinis),�katalikiškos�pasaulėžiūros�pažinimas� ir�pojūtis,�puikios� lietuvių�kal-
bos�žinios�yra�būtinos,�geros�anglų�kalbos�žinios�(rašymo�ir�skaitymo),�mokėjimas
vado-vauti� darbo� grupei,� geri� organizaciniai� ir� bendravimo� sugebėjimai,� puikūs
darbo�su�kompiuteriu�įgūdžiai,�kūrybiškumas,�raštingumas�bei�redagavimo�patir-
tis.

Kandidatas�turi�turėti�teisę�dirbti�JAV.
Pageidautinos� kandidato� savybės:� savarankiškumas,� sąžiningumas,� greitas

naujos�informacijos�įsisavinimas,�atsakomybė,�gebėjimas�planuoti�ir�laikytis�plano.
Kandidatas�turi�būti�gerai�susipažinęs�su�lietuvių�organizacijomis,�jų�veikla�JAV

bei�palaikyti�ryšius�su�žurnalistikos�pasauliu�Lietuvoje.
Savo� CV� siųsti� „Draugo“� tarybos� pirmininkui� Vytui� Stanevičiui� el.� paštu

svyto@comcast.net

išvykstamoji misija į Rochester, nY ir į orlando, Fl

Gruodžio�1�dieną�Lietuvos�Respublikos�generalinis�konsulatas�New�York�ren-
gia� konsulinių� pareigūnų� išvykstamąją� misiją� Rochester,� NY,� o� gruodžio� 8–9
dienomis�–�Orlando,�FL.

Rochester� aptarnavimas� vyks� Lietuvos� garbės� konsulato� patalpose� adresu:
140� Regatta� Dr.,� Webster,� NY� 14580.� Orlando� aptarnavimas� vyks� viešbutyje
„WorldQuest�Orlando”,�adresu:�8849�Worldquest�Blvd.,�Orlando,�FL�32821.

Konsulinių�misijų�metu�bus�priimami�Lietuvos�piliečių�prašymai�dėl�pasų�keiti-
mo�ir�išdavimo,�asmens�grįžimo�pažymėjimų,�užsienyje�registruotų�civilinės�būklės
aktų�įtraukimo�į�apskaitą�Lietuvoje,�gyvenamosios�vietos�deklaravimo,�konsulinės
registracijos.�Taip�pat�bus�priimami�prašymai�dėl�Lietuvos�pilietybės.

Užsiregistruoti� dėl� konsulinių� paslaugų� ir� dėl� išsamesnės� informacijos
prašome�skambinti� į�Lietuvos�generalinį�konsulatą�New�York�tel.�1�212�354�7840
arba�rašyti�el.�paštu:�ny@urm.lt 


