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Vilnius (ELTA) – Rugpjūčio 24 d.
Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė išlydėjo Lietuvos
sportininkus į Londono parolimpi-
nes žaidynes, kuriose dalyvauja atle-
tai su fizine ir regėjimo negalia.
Šalies vadovė Prezidentūros rūmuo-
se Lietuvos delegacijos vėliavnešiui,
disko metikui ir rutulio stūmikui
Rolandui Urbonui iškilmingai įteikė
valstybės vėliavą.

Parolimpiečių palydėtuvėse da-
lyvavo ir Londono olimpinių žaidy-
nių čempionė penkiakovininkė Lau-
ra Asadauskaitė-Zadneprovskienė.
,,Jūsų nedaug, bet jūs esate stiprūs.
Linkiu ištvermės, greitumo ir vikru-
mo. Svarbiausia, kad jūs būtumėte
geros nuotaikos, nepasiduotumėte ir
kovotumėte iki galo”, – parolimpie-
čiams linkėjo olimpinė čempionė. 

Žaidynėse Lietuvai atstovaus 11
sportininkų: golbolo (aklųjų riedu-
lio) komanda, kurią sudaro šeši na-
riai, keturi lengvaatlečiai bei vienas
plaukikas. Iš viso per penkerias paro-

limpines žaidynes Lietuvos sporti-
ninkai yra iškovoję 30 medalių: 4
aukso, 11 sidabro ir 15 bronzos (Bar-
selonoje – 7, Atlanta – 11, Sidnėjuje –

3, Atėnuose – 7, Beijing – 2). Londono
parolimpinės žaidynės vyks rugpjū-
čio 29–rugsėjo 9 dienomis. 

Viduriu mūsų gyvenimo turi būti Dievas: Jo didesnė garbė turi dėl mūsų būti
visu kuo.

– Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Parolimpinėse žaidynėse sportininkus lydės Prezidentės dovanota vėliava. 
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Washington, DC (LR ambasada
JAV) – Lietuvos Respublikos ambasa-
dorius JAV ir Meksikai Žygimantas
Pavilionis, rugpjūčio 23 d. pradėda-
mas Juodojo kaspino dienos minėji-
mą Washington, DC, pažymėjo ilgą ir
sudėtingą kelią, nueitą iki Molotov-
Ribbentrop pakto žalos pripažinimo.
Į minėjimą prie 2007 m. JAV sostinėje
atidengto paminklo komunizmo au-
koms susirinko JAV, Baltijos, Vidurio
ir Rytų Europos šalių pareigūnai,
išeivių bendruomenių nariai, nevy-
riausybinių organizacijų atstovai. Ž.
Pavilionio teigimu, prireikė ištisų de-
šimtmečių, kad pasaulis suvoktų tik-
rąją slaptųjų Vokietijos ir Sovietų
Sąjungos susitarimų žalą Europai.

JAV LB Washington apylinkės
pirmininkė Diana Vidutis priminė
bendrą Baltijos šalių išeivių veik-

lą  Washington, DC kovojant už oku-
puotų šalių nepriklausomybės atkū-
rimą. Minėjimo dalyviai pritarė
Jungtinio Baltijos Amerikos nacio-
nalinio komiteto pirmininko Karl
Altau kreipimuisi į JAV Kongresą su
prašymu rugpjūčio 23 d. oficialiai
minėti Juodojo kaspino dieną, kaip
tai yra daroma Europos Sąjungoje ir
Kanadoje.

Viešosios ir užsienio politikos
specialistų grupės ,,Atlanto taryba”
vykdantysis viceprezidentas ir buvęs
prezidento George W. Bush patarėjas
Europos klausimais Damon Wilson,
padėjęs įrengti paminklą komunizmo
aukoms Washington, DC, teigė, jog Bal-
tijos šalys visada buvo vienos svar-
biausių JAV sąjungininkių Europoje,
o jų kova už laisvę ir dabartiniai pa-
siekimai įkvepia net ir pačią JAV.

JAV sostinėje paminėta Juodojo kaspino diena

Vilnius (ELTA) – Prezidentė
Dalia Grybauskaitė rugpjūčio 27 d.
iškilmių Prezidentūroje metu Vyčio
Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi
po mirties apdovanos buvusį Rusijos
Federacijos prezidentą Boris Jelcin.
Valstybinis apdovanojimas bus įteik-
tas jo našlei Naina Jelcina. 

Pirmasis Rusijos vadovas po mir-
ties apdovanotas vienu iš aukščiau-
sių Lietuvos valstybinių apdovanoji-
mų už asmeninį indėlį įtvirtinant
Lietuvos valstybingumą ir nuopel-

nus plėtojant Lietuvos ir Rusijos
Federacijos tarpvalstybinius santy-
kius.

Kovojęs už pokyčius Rusijoje,
palaikęs demokratijos ir laisvės idė-
jas, B. Jelcin rėmė Baltijos šalių ne-
priklausomybės siekius. Jam vado-
vaujant Rusijos Federacijai, 1991 m.
pasirašyta dvišalė Lietuvos ir Rusijos
sutartis dėl tarpvalstybinių santykių
pagrindų, kuria pripažinta suvereni
Lietuvos valstybė. 1992 m. pasirašy-
tas komunikatas tarp Lietuvos ir

Rusijos dėl SSRS kariuomenės išve-
dimo iš Lietuvos ir 1997 m. sudaryta
dvišalė sutartis dėl valstybinės sie-
nos.

Per Sausio 13-osios įvykius B.
Jelcin ryžtingai palaikė Lietuvą.
Kartu su trijų Baltijos šalių vadovais
jis Taline pasirašė bendrą pareiški-
mą, kuriuo pripažinta Lietuvos, Lat-
vijos, Estijos ir Rusijos nepriklauso-
mybė bei pasmerktas karinės jėgos
naudojimas. 

B. Jelcin skirtas vienas iš aukščiausių valstybinių apdovanojimų

Renginio metu kalbėjo JAV LB Washing-
ton apylinkės pirmininkė Diana Vidutis.

Rossetos Vingevičiūtės-Wilbur nuotr.
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Būna dienų, kai geros žinios tenka ir
su žiburiu paieškoti. Peržvelgiu šios
dienos internetinių laikraščių puslapius,
kur skaitau apie New York mieste, prie
,,Empire State Building”, nušautus 2
žmones. Lietuvos spauda rašo apie
penktadienį nusižudžiusį bendrovės
„Status finansinė pramoninė grupė”
bendrasavininką Alvydą Bieliauską, pa-
sirinkusį tokį pat kelią kaip kitas šios
bendrovės savininkas, jo įbrolis Vladas
Bieliauskas, nusišovęs 2006 m. Krepšinio
mėgėjai ir ypač ,,Žalgirio” gerbėjai nusi-
minė, perskaitę žinią apie Robertui Jav-
tokui lūžusią pėdą, dėl ko jis nežais net
kelis mėnesius. O aukštąja mada besi-
domintys turi progos atsidusti, jog už
antisemitinius įžeidimus iš madų kūrėjo
John Gallian atimtas garbingiausias
Prancūzijos apdovanojimas – Garbės
legiono ordinas. Todėl tikra atgaiva buvo
rasti žinutę apie Lietuvos miškuose pa-
daugėjusius grybus ir Radiacinės saugos
centro patikinimą, jog šių metų grybai
nėra radioaktyvūs. Gaila, neteks jų pačiai
rinkti!

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis „Štai vienas jau-
nuolis prisiartino
prie Jėzaus ir paklau-
sė: „Mokytojau, ką
gera turiu daryti, kad
įgyčiau amžinąjį gy-
venimą?” (...) Jėzus
atsakė: „Jei nori būti
tobulas, eik parduok,
ką turi, išdalyk varg-
šams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet
ateik ir sek paskui mane” (Mt 19,
16–21).

Šiandien minime Dievo tarno
arkivyskupo Teofiliaus Matulionio
50-ąsias mirties metines. Būtų maža
pasakyti, kad tai – neeilinė asmeny-
bė. Popiežius Pijus XI jį aplankiusį
vysk. Matulionį pabučiavo ir pasakė:
„Garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį
didvyrį.” 

Kai jaunystėje išgirdo Dievo
kvietimą pasišvęsti, jis nesvarstė,
kiek atiduoti Dievui ir sieloms ir
kiek pasilikti sau. Jis nenuėjo šalin
nuo Jėzaus, kaip tas turtingas Evan-
gelijos vyras, bet pasielgė pagal Jė-
zaus patarimą: „Kiekvienas, kas pa-
liko namus, brolius, seseris, tėvą, mo-
tiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus
šimteriopai ir paveldės amžinąjį gy-
venimą (Mt. 19, 29).

1900 m. baigęs katalikų Dvasinę
akademiją Sankt Peterburge, Matu-
lionis buvo įšventintas kunigu ir at-
liko tarnystę Latvijos parapijose, o
nuo 1910 m. – Sankt Peterburge. Po
spalio revoliucijos valdžią užėmus
bolševikams, kunigų pastoracinis
darbas buvo ypač sunkus. 1923 m.
kun. Matulionis kartu su vyskupu
Ciepliaku ir 15 kitų kunigų buvo
teisiamas. Atlikęs trejų metų bausmę
kun. Matulionis ir toliau liko tarnau-
ti Petrapilio tikintiesiems. Galėjo
išvykti į Lietuvą, bet neišvyko. Ką
anuomet reiškė pasiryžimas dirbti
sielovados darbą Stalin valdomoje
Rusijoje? Tai buvo tolygu pasirašyti
sau nuosprendį, kad teks ne kartą
kalėti, o galbūt ir mirti kokiame nors
Gulago salyne. 

1929 m. kun. Matulionis buvo
slapta konsekruotas vyskupu, bet jo
tarnystė buvo labai trumpa. Bolševi-
kai sukurpia bylą už vadinamąją
antitarybinę veiklą ir po metų nutei-
siamas 10 metų kalėti griežtojo reži-
mo lageryje. Feliks Dzeržinski auklė-
tiniai bandė vysk. Matulionį užver-
buoti, bet jis, griežtai atsisakęs, buvo

ištremtas į Solovkų salas, kur jau bu-
vo kalinami 34 kunigai. Čia nepa-
prastai sunkios sąlygos pakirto jo
sveikatą. 

Lietuvos ir Sovietų Sąjungos vy-
riausybėms susitarus apsikeisti kali-
niais, vysk. Matulionis kartu su ki-
tais 15 kalinių, tarp kurių buvo 10 ku-
nigų, 1933 m. spalio 19 d. buvo išleis-
tas iš kalėjimo ir grįžo į Lietuvą. Jei
ne šis susitarimas, vysk. Matulionis į
Lietuvą tikriausiai gyvas nebūtų grį-
žęs. Sugrįžusio į Tėvynę vyskupo
sveikata pasitaisė ir jis galėjo įsi-
traukti į sielovados darbą. Kelerius
metus lankė lietuvių parapijas Ame-
rikoje ir stiprino toli nuo Tėvynės gy-
venančius tautiečius, o sugrįžęs į Lie-
tuvą apsigyveno Kaune prie seserų
benediktinių bažnyčios, buvo jų ka-
pelionas, drauge talkindamas Kauno
arkivyskupui metropolitui J. Skvi-
reckui įvairiuose pastoracijos dar-
buose. Pas seseris benediktines įvedė
nuolatinę Švenčiausiojo Sakramento
adoraciją. Tai rodė, kas buvo jo tvir-
tumo ir ištikimybės Dievui ramstis.  

1942 m. mirus Kaišiadorių vys-
kupui J. Kuktai, vysk. Matulionis pa-
skirtas šios vyskupijos ordinaru.
Tačiau ramybės nebuvo. Laimėję ka-
rą sovietai vėl atnaujino antibažny-
tinę politiką. Vysk. Matulionis nuo-
sekliai gynė Katalikų Bažnyčios ir ti-
kinčiųjų teises, raštu protestavo
prieš kunigų suėmimus, reikalavo
leisti dėstyti tikybą mokyklose. Vys-
kupas ir pats ištikimai atlieka parei-
gas, ir kunigus drąsina būti gerais
ganytojais. Kartą išsikviečia vieną
kunigą, kuris sakydavo aktualius
pamokslus ir už tai jam grėsė suėmi-
mas. Vyskupas Matulionis paklausė
kunigą: „Ar žinai, kas tau gresia už
tokius pamokslus?” „Žinau”, – atsakė
kunigas. „Tuomet klaupkis, palai-
minsiu”, – pasakė vyskupas ir pa-
laimino kunigą.

1946 m. vysk. Matulionis buvo
iškviestas pas Lietuvos SSR Komisa-
rų Tarybos pirmininką Mečislovą

Gedvilą. Buvo rei-
kalaujama kreiptis
raštu į partizanus,
kad šie paklustų rei-
kalavimui sudėti
ginklus ir pradėti le-
galų gyvenimą. Vys-
kupas atsakė nega-
lįs užtikrinti, kad iš
miško išėję partiza-

nai nebus represuoti, ir todėl jokio
rašto nerašysiąs. 

Ne visi ano meto vyskupijų val-
dytojai sugebėjo taip tvirtai stovėti;
kiti manė, kad reikia daryti kompro-
misus. Sovietiniai pareigūnai kūrė
planą atsikratyti jiems netinkamų
vyskupų, o visą Bažnyčios valdymą
sutelkti į rankas tokio valdytojo,
kuris būtų jiems visiškai paklusnus.
Taip vysk. V. Borisevičius, vysk. M.
Reinys, vysk. P. Ramanauskas ir
vysk. T. Matulionis buvo nuteisti.
Pirmasis sušaudytas, kiti – įkalinti. 

1946 m. vysk. Matulionis buvo
suimtas ir po metų tardymo jam pa-
skirta 7 m. bausmė, įkalinant ypatin-
gojo režimo kalėjime Vladimire. Į
Lietuvą grįžo tik 1956 m., bet ir
tuomet valdžia neleido jam valdyti
vyskupijos. 1958 m. jis buvo ištremtas
į Šeduvą, tačiau ir iš čia slapta nuo
valdžios rūpinosi savo vyskupijos
reikalais. 1962 m. Apaštalų Sostas „už
pagirtiną tvirtumą einant gerojo
ganytojo pareigas” vysk. Teofiliui
suteikė arkivyskupo titulą. Mirė po
SSRS saugumo jo bute atliktos kratos
ir nenustatytų vaistų įšvirkštimo.  

Sklaidant arkivysk. Matulionio
biografiją, nejučiomis kyla klausi-
mas, iš kur šis trapios sveikatos vys-
kupas sėmėsi jėgų išstovėti ten, kur
daugelis palūždavo. Atsakymą duoda
pats Jėzus. Jam kalbant apie reikalą
išsižadėti laikinų dalykų, mokiniai
sumišę klausė: „Tai kas galės būti
išgelbėtas?” Pažvelgęs į juos, Jėzus
tarė: „Žmonėms tai negalimas daik-
tas, o Dievui viskas galima” (Mt 19,
25–26). Štai ir atsakymas – su Dievu
viskas galima. Šį atsakymą reikia įsi-
dėmėti ypač mums, dvasininkams,
kurie kartais būname gundomi atsi-
remti ne tiek į Dievą, kiek į savo iš-
mintį ir sugebėjimus.

Pamokslas Kaišiadorių katedro-
je, rugpjūčio 20 d. minint Dievo tarno
arkivysk. Teofiliaus Matulionio 50-
ąsias mirties metines.

„Garbė lietuvių tautai, 
kuri davė tokį didvyrį” 

(Pijus XI)

ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

LAIŠKAI 

GERIAUSIA IR BLOGIAUSIA

Nuotaikingiausio, linksmiausio
ir gražiausio straipsnelio žymenį siū -
lau skirti Genės Miglinienės rašinė -
liui „Sunki bausmė”, paskelbtą š. m.
rugpjūčio 16 dienos „Drauge”. Ačiū,
kad autorė taip maloniai praskaidri-
no mūsų die ną vaikystės Lietuvoj
prisiminimų vaiz deliu, vertu Antano
Vaičiulaičio plunksnos. 

Labiausia susimaišiusio iki šiol
„Drauge” skaityto autoriaus „svogū -
no žymenį” skirčiau tame pačiame
nu meryje, 3-čiame puslapyje,  iš-
spaus din tai Vytauto Volerto nuo-
monei-komentarui „Prometėjas ir
primityvas”. Kad „[g]al net artėja ve-
dybos su keturkojais?” spėjimus ir
perspėji mus iki šiol rasdavome tik
aiškiai ne abiem irklais irkluojančių
pažįstamų retkarčiais atsiųstuose
interneto laiš keliuose. Dabar tokios
nesąmonės jau spausdinamos ir rim-
tų žmonių rašiniuose „Drauge”. Iš
tikro atrodo, kad Dievas rengiasi
mus rimtai nu bausti, nes toks „pri-

mityvas” – sąmo ningai ar ne – plinta
ir akivaizdžiai skverbiasi ten, kur jo
anksčiau nebuvo.

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA

MICHIGAN VALSTIJOJE 
YRA DAUGIAU NEI VIENAS

UNIVERSITETAS

Algis Vaškevičius viename iš
pas kiausių savo straipsnių („Drau-
gas”, 2012 m. rugpjūčio 14 d.) aprašė
vienos antropologijos studentės tyri -
nėjimus, susijusius su Tuskulėnų
auko mis. Pačiame pirmame paragra-
fe jis ją pristato kaip studentę iš Mi-
chigan State University, kiek toliau,
kitose dviejose vietose, ji jau minima
kaip studentė iš University of  Michi-
gan.   Rašinio autoriui tie du univer-
sitetų pavadinimai gali reikšti tą
pačią aukš tąją mokyklą, bet taip
nėra. Tie sa, yra maža galimybė, kad
ta studentė tuo pačiu metu lanko abu
universitetus. 

Michigan State University yra
East Lansing mieste, o University of
Michigan – Ann Arbor mieste. Juos
skiria apie šimtas kilometrų. Šioje
valstijoje yra dar dešimt kitų valsti-
jos universitetų ir panašus skaičius
privačių universitetų. Kiekvienas jų
turi savo pavadinimą, savas tradici-
jas ir  savo vietovę.

Prieš kurį laiką redakcija priėmė
sprendimą universitetų pavadinimus
rašyti taip, kaip jie yra vadinami
savame krašte. Tuo, be abejo, siekia-
ma iš veng  ti mokyklų supainiojimo. 

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

KLAIDOS ATITAISYMAS

Š. m. rugpjūčio 7 d. ,,Drauge”, 5-
ame puslapyje, paskelbtos žinutės
apie kun. E. J. Maxa, jr. laidotuves
autorius nėra Zigmas Grybinas. Šią
informaciją atsiuntė Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi-
jiečiai. Atsiprašome Zigmo Grybino.
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Žymusis mūsų literatūrologas prof.
Juozas Ambrazevičius-Brazaitis
taip yra pasisakęs, kokia mūsų

spauda, žurnalistai turėtų būti: ,,Žur na -
listas įsipareigoja tarnauti trejom ver -
tybėm: tiesai, pažangai, visuo me nės in-
teresui. Tiesai tarnaus nei pei k damas,
nei girdamas asmenų ar jų darbų be
rimto pagrindo. Pažangai tar naus ne-
sustingdamas senose gy ve nimo idėjose ir formose,
o stebėda mas, iškeldamas, kritiškai įvertinda mas
ir visuomenę informuodamas apie naujas gyveni-
mo idėjas ir naujas formas. Visuomenei tarnaus ją
ne skal dydamas, ne kiršindamas, bet stengdamasis
suprasti kitaip galvojančius, skatindamas pakęsti
vienybę įvairume.”

Šiais žiniasklaidai nelengvais lai kais, interne-
tui stipriai paveikus laikraščių paklausą bei ti-
ražus, re dak  toriams ir žurnalistams turi būti ne-
lengva atsispirti pašalinėms įta koms, siekian-
čioms silpninti jų įsipa reigojimą tiesai, pažangai
ir visuo menės interesui. Mūsų žiniasklaidoje tos
pašalinės įtakos dažniausiai atei na iš šeimos narių
bei artimųjų, kiek rečiau – iš ideologinių sambūrių. 

Ypač tokia įtaka atsispindi mirusių  as menų
gyvenimo aprašymuose, ne krologuose, autorizuo-
tose biografijo se. Neretai dedamos pastangos mi-
rusį as me nį visapusiškai ,,nubaltinti”, visuo me -
nėje sukurti ypač kilnaus, visapu siškai doro, pa-
sišventusio bei pasiaukojusio žmogaus mitą. Ir
tenebando redaktorius sakyti, kad tai, kas pa gei-
daujama apie velionį  pasakyti, ne visiškai atitinka
tiesą. Jam bus  duo ta suprasti, kad, atsisakius laik-
raštyje žinią skelbti, laikraštis gali nustoti prenu-
meratoriaus, spaudai remti įkur to fondo nario.
Tuo tarpu Lie tuvoje iš biografinių veikalų užsaky -
mų pragyvenančiam žurnalistui grę sia stambaus

honoraro netektis.   
Per paskutinįjį šimtmetį mūsų tautai teko pa-

kelti ne vieną okupaciją, išgyventi karų baisumus,
Sibiro tremtį, kalėjimus, traukimąsį į Va ka rus
(sovietiniams naikintuvams ap šaudant), merdėji-
mą DP stovyklose, nesuvokiant gyvenimo ateities.
Karų metu ne viena šeima buvo išskirta, iš ne vie-
nos aplinkybių atskirtos poros buvo atimtas toli-
mesnis šeimyninis gy venimas. Tad netenka stebė-
tis, kad, vertindami mirusius žmones, vis dar ne-
mažą dėmesį skiriame jų  as meninio gyvenimo
eigai, vedybi nės priesaikos bei vedybinių įsipa rei -
gojimų krikščioniškoje plotmėje iš laikymui. 

Nusileidus Geležinei už dan gai, ne viena šeima
liko išskirta. Būta tokių, kurie neišlaikė vienumos
ir išeivijoje sukūrė naujas šeimas. Su laiku antrų-
jų vedybų klausimu ta po me tolerantiškesni, jei ir
iki galo jų ne pateisinantys. Tačiau nepasitikėji-
mas aprašomu asmenimi sužadinamas, kai, jam
sukūrus naują šeimą,  nuo visuomenės bandomas
nuslėpti ankstesnių vedybų faktas. Tai niekas ki-
tas kaip bandymas visuomenėje sukurti tiesos po-
žiūriu iškreiptą as mens įvaizdį. Tačiau geriau kal-
bėsiu pavyzdžiais.

Prieš daugiau kaip metus ,,Drau ge” per dau-
giau kaip 40-tį ,,atkarpų” buvo skelbiamas Lietuvo-
je gyvenan čio autoriaus parašytas veikalas apie
išeivijoje mirusį kūrybingą beletris tą, dramatur-

gą, žurnalistą, buvusį redaktorių. Vei-
kalas literatūriniu ir istoriniu požiūriu
plačiai apžvelgė as mens kūrybinį pali-
kimą ir Ame rikos fabrike pragyvenimą
pelniusio  kūrėjo gyvenimą. Tačiau ko
skelb to se  ištraukose pasigedome, tai
atvirumo su skaitytojais. Nuo skaityto-
jų ban dyta nuslėpti abiejų sutuoktinių
pirmąsias vedybas, iširusias Lietu vo je

vokiečių okupacijos metu. Kodėl? Ar manyta, jog
jau nesama gyvųjų, prisimenančių to meto Vil-
niaus dramos teatro direktoriaus skandalingą ro -
ma ną su jaunute buvusio Lietuvos karininko (tuo
metu kovojančio lietuvių savisaugos dalinyje Gu-
dijoje) žmo na?  Lietuvoje gyvenančio autoriaus
parašytas biografinis veikalas būtų buvęs kur kas
vertingesnis, jei aprašomas to dramaturgo asmeni-
nis gyvenimas nebūtų buvęs baltinamas. Ameri-
kiečiai kritikai reikalauja, kad biografiniuose vei-
kaluose herojai būtų atskleisti su ,,karpomis”
(,,warts and all”). 

Tačiau grįžkime į dabartį. Š. m. birželio 23 d.
,,Draugo” laidoje pa skelb tas žinomos Lietuvos žur-
nalis tės-muziejininkės straipsnis apie mi rusį lie-
tuvį poetą, aktorių, dramatur gą jo 110 metų gimi-
mo sukakties proga. Straipsnis – per pusantro pus-
lapio, ja me daug smulkmenų apie asmeninį poeto
gyvenimą, tačiau tylomis praei nama pro jo pirmą-
sias vedybas su jauna soliste, vėliau tapusia Vil-
niaus operos primadona, gyvenimą baigusią mano
gyvenamame mieste.

Kūrėjams – menininkams, rašytojams, moksli-
ninkams – gyvenime yra žymiai lengviau istorijai
palikti savojo gyvenimo antspaudą. Visuomeni-
ninkams, politikams – kur kas sunkiau. Imkime
kad ir prel. Mykolą Krupavičių. 

Nukelta į 13 psl.

NUOMONės, KOMENTARAI

Prieš beveik aštuonerius metus
įstojau į organizaciją Kolum-
bo vyčiai (KV), turinčią 1,8

mln. narių. Da viau sau metus laiko
su šia organizacija susipažinti ir nu-
spręsti, ar joje liksiu. Organizcijos
kuopos rengia mėnesinius susirinki-
mus, narių mažai lankomus. Protiš-
kai atsilikusiems paremti kasmet
parda vinėjame ,,Tootsie Rolls” sal-
dai nius.  Taip pat skatiname ir re-
miame kitus vertingus labdaros už-
mojus. Me tinis nario mokestis yra 36
JAV dol. Už tai gauname mėnesinį
žurnalą ,,Co lumbia” bei įvairius
žiniaraščius. 

KV, šįmet švenčiančius 130 metų
su kaktį, New Haven mieste, CT, 1882
m. įkūrė 29 metų am žiaus airių kuni-
gas Michael J. Mc Givney.  Tais lai-
kais naujai atvykę imi grantai nebu-
vo įsileidžiami į dar bo unijas, jiems
nebuvo atviros ir paramos programų
durys. Tad KV bu vo įsteigti siekiant
gelbėti savuosius nuo ne laimių ir
skurdo. Tai katalikiška vy rų organi-
zacija, siekusi teikti fi nan  sinę pagal-
bą savo nariams, padėti sergantiems
ir invalidams, skatinti socialinį ir
intelektualinį narių bendra vimą ir
vykdyti bei vadovauti auklėjamai,
labdaros, religinei, socialinei ir pa-
triotinei veiklai. 

,,Lietu vių enciklopedijos” žinio-
mis, Čikago je lietuvių profesionalų
būrelis buvo įkūręs vieną KV lietu-
vių skyrių, bet gry nai lietuviškas
skyrius neišsilai kė – į jį pradėta pri-
imti ir kitų tautybių narius. Gal ir
gerai, nes lietuviai turėjo ir tebeturi
savo Lietuvos vy čius, lietuvių išeivi-
joje įrėžusius garbingą veiklos vagą. 

KV vadovaujasi keturiais pag-
rindiniais principais: meile, vienybe,
brolybe ir patriotiškumu. KV taip pat
turi ke turis narystės laipsnius, ati-
tinkan čius čia aukščiau išvardin-
tiems pri n   cipams. Nariai, pasiekę
trečiąjį laip s  nį, laikomi pilnateisiais
nariais. Ketvirtas laipsnis atitinka

garbės laipsnį trečiojo laipsnio vy-
čiams. Tik turintys ketvirto laipsnio
rangą Kolumbo vyčiai iškilmingo mis
progomis gali dėvėti viduram žių lai-
kus primenančią įspūdingą uni  for-
mą.

Popiežiui Pijui XII sutikus, KV
lėšomis buvo numikrofilmuoti Vati -
kano bibliotekos archyviniai doku-
mentai bei senienos ir atiduoti jė -
zuitų St. Louis University globai.  KV
įkūrė istorijos katedrą Catholic Uni -
versity. 1950-ojo dešimtmečio pabai -
go je ši organizacija paaukojo mili-
joną dolerių naujai statomos Nekal-
tojo Prasidėji mo bazilikos varpinei
Washington, DC.  Šventinimo iškil-
mėse dalyvavo 1,000 Kolumbo vyčių
garbės sargyba. 

Vien 2011 m. KV paskyrė per 158
mln. dol. grynais ir 70 mln. savano-
riško darbo valandų labdarai. KV
remia specialias olim pi nes žaidynes
asmenims su negalia. Per metus pa-
aukojama per 270,000 lit rų kraujo.
1981 m. KV įsteigė ,,Vica rius Christy”
fondą, kuriuo naudoja si popiežiai
savo asmeninės labdaros projektams.
Bažnyčios jubiliejinių me tų proga
KV skyrė daug lėšų Šv. Pet ro bazi-
likos Vatikane atnaujini mui. Haiti
žemės drebėjimo aukoms KV nupirko
1,000 vežimėlių, skirtų invalidams.
Tos nelaimės paliestiems vai kams
paskyrė milijoną dolerių. KV gy vy-
bės draudimo programos, vertina -
mos aukščiausiai, bendra suma sie-
kia per 80 mlrd. dol.  

KV aktyviai dalyvavo skleidžiant

Antrojo Vatikano suvažiavimo nuta -
ri mus visuomenėje. KV taip pat pasi -
sa kė už tuo pačiu metu kilusias pas-
tangas plėsti pilietines teises Ame ri -
koje.  KV aktyviai dalyvauja apašta-
lavime, skleisdami Katalikų Bažny -
čios mokslą ir meilę. 1954 m. KV pas-
tangomis JAV Kongrese buvo priim-
tas papildymas, pagal kurį, prisie -
kiant Amerikos vėliavai, pridėti du
žo deliai – ,,Under God.” Šios vyčių
pastangos susilaukė padėkos laiško
iš tuo metinio JAV prezidento Dwight
D. Ei senhower. KV aktyviai remia
Gy vy bės kultūros sąjūdį bei tradici-
nę vy ro ir moters santuoką.  

KV turėjo grumtis su persekioto-
jais iš šalies. Tarp jų buvo ,,Ku Klux
Klan” organizacija JAV. Meksikoje
vy ko aršus pasipriešinimas terorui,
kai valdžia uždraudė tikėjimo laisvę
ir žu dė tikinčiuosius. Pasipriešini-
mo metu nužudyta daug KV narių.
Įtempta padėtis atslūgo tik 1937 m.
Tais metais Meksikos Kolumbo vy-
čiai rengė de monstracijas prieš pa-
saulinį komuniz mą. 

KV spausdino ir platino po pie -
žiaus Pijaus XII encikliką ,,Dividi
Redemptoris”, kurioje buvo  smerkia-
mas komunizmas. 2000 m. po piežius
Jo nas Paulius šventaisiais paskelbė
25 Meksikos kankinius, tarp jų – šeši
Kolumbo vyčiai.

KV yra įsteigęs savo skyrius ne
tik įvairiuose kraštuose, bet ir JAV
universi tetuose. Pats pirmasis sky-
rius įs teigas University of  Notre Da-
me 1910 m. Po to buvo įkurti skyriai

St. Louis University ir Benedictine
ko le gijoje. Dabar KV savo skyrius  tu-
ri 244 aukštosiose mokyklose visame
pa sau lyje. 

KV didžiuojasi savo gretose tu-
rėję JAV prez. John F. Kennedy ir Ted
Kennedy. 1959 m. Fidel Castro pa siun-
tė žmogų jam atstovauti pokylyje
švenčiant KV steigimo 50-metį Ku -
boje.  Kolumbo vyčiais taip pat buvo
Al Smith, Sargent Shriver, Alan Keys,
Samuel Alito, Jeb Bush ir kt. 1992 m.
ši organizacija motinėlei Teresai
įteikė žymenį ,,Gaudium et Spes”.
1997 m. Hartford, CT, arkivyskupija
pradėjo oficialią by lą dėl kun. Mi-
chael McGivney kanoni zacijos.

Popiežius Benediktas XVI savo
pir moje enciklikoje ,,Deus Caritas
Est”  pabrėžė, kad  krikščionys turi
tu rėti ,,matančią  širdį”. Kitais žo-
džiais tariant, jie turi matyti, kur rei -
kia meilės ir ten padėti. Prie tų pas-
tangų prisideda ir Kolumbo vyčiai,
besistengiantys kurti ir skleisti mei-
lės kul tūrą. 

Kaip gerai pažįstame 
Kolumbo vyčius?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Nekrologai ir tarnavimas
tiesai 

ALGIMANTAS S. GEČYS

Kolumbo vyčius 1882 m. įkūrė airių kuni-
gas Michael J. Mc Givney. 



komanda atstovas.
Jau pirmą dieną susipažinome

su lietuvaičiais oreiviais. Dauguma
jų šiuo sportu užsiima daugelį metų,
tai jau tapo jų gyvenimo būdu ar net
šeimynine tradicija. Šiose varžybose
sutikome kartu dalyvaujančius tėvą
ir sūnų. 

Vienas iš pilotų, kalbiausias,
mums pasigyrė, jog dalyvaudamas
šiame sporte, aplankė daugelį pasau-
lio ša lių: Indiją, Tailandą, Japoniją,
Vokie ti ją… Kitos lietuvių komandos
buvo kuklesnės ir labiau susitelku-
sios į varžybas. Bet visi be išimties
labai ma lonūs ir geranoriški. Beje,
tarp šių metinių pilotų yra ir moteris.
Įdo mu tai, kad jos komandoje suti -
kome vyruką iš Čikagos (Raimondą
Šenauską), kuris sava noriš kai sutiko
praleisti 10 dienų pa dė damas lietu-
vių komandai varžybose.

Trečiadienis buvo diena, kai pla -
navome apsilankyti abiejuose skry-
džiuose – tiek rytiniame, tiek vaka ri -
niame. Taip ir atsitiko. Bet tą dieną
įvyko vienas labai netikėtas, bet
nuos tabus dalykas. Pirmą kartą teko
paskristi oro balionu. Po dienos už -

duočių vienos komandos pilotas pa -
siūlė paskraidyti, ir mes, žinoma, ne -
atsisakėme. Nuostabus buvo jaus-
mas – padangėse iš krepšio, po gelto -
nu kupolu, stebėti laukus, miškus ir
sodybas. Didžiulis malonumas justi
vėją, saulę ir ramybę aplin kui. Kaip
gera skristi!

Su tokiais įspūdžiais važiavome
na mo. Esame nuoširdžiai dėkingi ko -
mandai, kuri mus paskraidino balio -
nu, ir be galo dėkingi likimui už ga li -
mybę įgyvendinti mūsų norus. 

Oficialus čempionato uždarymas
vyks šį šeštadienį. Tačiau paskutinis
bendras skrydis įvyko jau penktadie -
nio rytą arba vakare. Penktadienio
vakarą vyko vakaronė su vi sais da-
lyviais ir naktyje apšviestais balio-
nais.

TELKINIAI
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Battle Creek, MI

Tie, kas skaitė straipsnį „Drau -
ge” (2012 m. liepos 28 d.), jau
žino, kad šią savaitę Battle

Creek, MI vyksta karšto oro balionų
pasaulio čempio natas. Taip jau atsi-
tiko, kad visai ne tikėtai ten papuo-
lėme ir mes. Tiesiog turėjome kelias
laisvas dienas ir pui kų orą. 

Battle Creek, „Kellog’s” saus ais
pusryčiais pagarsėjęs miestas, yra
vos trys va landos nuo Čikagos. Jame
net kelis kartus per metus dan gų nu-
spalvina milžiniški balionai. Šis kar-
tas buvo ypatingas tuo, kad čia vyko
pasaulio čempionatas, kuriame daly-
vavo per šimtas komandų iš 30 ša lių.
Net penkios iš jų – iš Lietuvos. Var-
žosi geriausi iš geriausių oreivių
Lietuvoje, turintys patirties, žinių,
ūpo ir, svarbiausia, noro skraidyti vi -
sa me pasaulyje ir atstovauti Lietu -
vai. 

Mums dar tik važiuojant į Michi -
gan, iš labai labai toli danguje pama -
tėme balionų margumyną. Jau nuvy -
kus, gerą pusdienį užtruko, kol su -
pra  tome, kas vyksta. Balionai kyla
vienas po kito, mes važinėjame ra -

tais, ieškodami, iš kur. Daug tokių
kaip mes, smalsuolių, klausinėjan čių
degalinių ir parduotuvių darbuotojų,
kaip ten patekti. Bet niekas nieko
nežino.

Kaip vėliau išsiaiškinome, taip
yra todėl, kad varžybų dalyvių paki-
limo vieta laikoma paslaptyje beveik
iki pat skrydžio pradžios. Kiekvieną
dieną ryte, vos švintant, ir popiet
mies to centre paskelbiama pakilimo
vieta ir to skrydžio užduotys. Kiek -
vie na komanda susideda iš 3–4 žmo -
nių: piloto, vairuotojo ir padėjėjų. 

Tik gavę ženklą pradėti, visi kuo
skubiau lekia prie savo automobilių į
paskirtą vietą. Užduočių būna įvai -
 rių: reikia numesti žymeklį į specia-
lią vietą laukuose, numesti žymek-
lius į kelio sankryžos vidurį, padary-
ti po sūkį tam tikru kampu ir t. t. At-
lik dama užduotis komanda ne tik
pelno taškus, bet ir gali juos prarasti.
Ste bi mas bendras komandos darbas,
kaip kartu pasiruošiama skrydžiui,
kaip po jo sutvarkoma įranga ir pan.
Visa tai fiksuoja kiekvienai koman-
dai  paskirtas stebėtojas (observer),
jis kei  čiamas kiekvienam skrydžiui
ir negali būti tos pačios šalies kaip

Kilti ruošiasi visi penki lietuvių balionai.                                                 Dalios Trakis nuotr.

Tas balionų margumynas!                                                                    Dainos Čyvienės nuotr.

Dainos Čyvienės nuotr.

Kaip gera skristi!
VIKTORIJA TURAPINAITĖ

Penkių varžybose dalyvaujančių Lietuvos oreivių komandų nariai.  
Dainos Čyvienės nuotr.

.

kEPYkLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

“BAkE FOR ME” kAVInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

Viktorijos Turapinaitės nuotr.



Pasidžiaugę besibaigiančios va -
sa rėlės (neįprastai karštos!)
malonumais, Lietuvių meno

ansamblio „Dai nava” nariai bei jo
vadovas Darius Po  likaitis netrukus
vėl rinksis į cho ro repeticijas Pasau-
lio lietuvių centre, Lemont, IL, ruoš-
tis naujam se zonui. 2011–2012 veiklos
metai buvo itin kupini renginių, tad
už sitęsė ilgiau nei įprastai. 

Praėjusių metų sezoną daina-
vie čiai pradėjo gražia tradicija tam-
pan čiu muzikinio tobulinimosi se-
mina ru, kuriam vadovavo „DuPage
Chorale” va dovas ir dirigentas, pia-
nistas, kompozitorius, College of
DuPage profesorius Lee R. Kessel-
man. 

Vasario mė nesį įvyko bei gražių
atgarsių sulau kė teatralizuotas me-
no, literatūros ir chorinės muzikos
vakaras „Turbūt ne dėl savęs esu”
pagal Justino Mar cinkevičiaus kūry-
bą. Kovo mėnesį „Dainava” pasirodė
Čikagos „Navy Pier” nuaidėjusioje
„Lietuvos dienoje” bei drauge su ki-
tais lietuvių cho rais gegužę giedojo
šv. Mišiose, skirtose Palai mintojo
Jurgio Matulaičio 25-mečio beati-
fikacijos iškilmėms Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje Mar -
quette Park. 

Visų metų veiklos didžiausiu
įvykiu tapo net du koncertai, vykę
ge gu žės mėnesį Toronto ir birželį
Cle veland mieste, kur drauge su To -
ron to „Volunge” bei Cleveland „Exul -
ta te” dainaviečiai atliko kon certą
„Namų psalmės”. Toks projektas
buvo surengtas tik prieš 12 metų!

Džiugu tai, kad šis neeilinis kon-
certų ciklas dar nesibaigė ir jį ne tru -
kus galės išgirsti ir čikagiškiai. Tai gi
savo naująjį, jau 68-ąjį, sezoną šį
rugsėjį „Dainava” pradeda šiek tiek
anksčiau nei visuomet. Baigia ma sis

trijų Šiaurės Amerikos lietuvių cho -
rų koncertas įvyks sekmadie nį, spa -
lio 14 d., 2 val. p. p. Trinity Christian
College „Ozinga Chapel” auditorijoje
(6601 W College Dr., Palos Heights,
IL). Šiame išskirtiniame ren ginyje,
scenoje vėl suvieny sian čia me beveik
pusantro šimto daini nin kų, solistus
bei orkestrą, – išran kiausiam sko-
niui skirta muzika, jau sužavėjusi

Toron to bei Cleveland klau sytojus,
kuri, tiki me, nepaliks abe jingo ir nė
vieno či kagiškio. Ruoš damiesi jam,
choro va dovas bei val dybos nariai
labai ti kisi ir lietuvių bendruomenės
bei chorinės muzikos mėgėjų pa -
ramos. Metinis lėšų telkimas pra si-
dės kartu su veiklos metų pra džia. 

Kad po koncerto šiek tiek atsi -
pūs  tų, turiningai pabendrautų, bet
drau ge ir patobulėtų bei pasiruoštų
artėjantiems projektams, choristai
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vėl laukia svečio – šį rudenį tarmės,
balso, kvėpavimo, chorinės laikyse -
nos pagrindų paslaptis daina vie -
čiams atskleisti žada Baldwin Walla -
ce University Muzikos konservatori-
jos profesorius, šio universiteto vyrų
choro įkūrėjas bei vadovas, buvęs
Cle veland orkestro jaunimo choro
vadovas ir dirigentas Frank Bian-
chi.

Pastarieji veiklos metai daina-
vie čiams reikšmingi dar ir dėl kitos
uni kalios progos – garbės Lietuvą,
jos kalbą pristatyti ne tik angliškai,
bet ir kitomis pasaulio kalbomis
šnekan čiai Čikagos bei jos apylinkių
visuo menei. Lietuviškų giesmių pro -
 gramą „Dainava” yra pakviesta atlik-
ti chorų festivalyje „One Sacred Com -
munion” penktadienį, lapkričio 16 d.,
7 val. v. įvyksiančiame Mother house
of  the Congregation of  St. Jo seph

(1515 W. Ogden Ave., La Grange Park,
IL). Tąvakar klausytojai galės pa-
sidžiaugti tikrai spalvinga progra-
ma, atliekama labai skirtingoms pa -
saulio kultūroms atstovaujančių su -
augusiųjų chorų: filipiniečių, lenkų,
meksikiečių, afroamerikiečių, airių
bei lietuvių. 

Kaip visuomet, taip ir šį sezoną,
peržengus Naujųjų metų slenkstį,

„Dainava” savo gerbėjus pakvies į
tra dicinį metinį koncertą sausio mė -
nesį. Pastarojo data ir repertuaras
bus praneštas metams įsibėgėjus, o
kol kas laukiame visų atvykstant į
baigiamąjį trijų Šiaurės Amerikos
lietuvių chorų koncertą „Namų psal -
mės” sekmadienį, spalio 14 d., 2 val.
p. p. Trinity Christian College „Ozin-
ga Chapel” auditorijoje (6601 W Col-
lege Dr., Palos Heights, IL). Daugiau
informacijos – www.dainava.us 

Rugsėjo 28–30 dienomis į Atlanta,
GA, kur vyks JAV LB XX Tarybos pir-
moji sesija, rinksis Lietuvių Bend-
ruomenės Tarybos nariai, apygardų
ir apylinkių pirmininkai, kitų orga-
nizacijų atstovai, garbės svečiai.

Kad sesija pasisektų, dirba At -
lanta LB apylinkės pirmininkė Silvi -
ja Aniulienė ir jos vadovaujama val -
dyba: Virginija Šileikytė, Valdas Kai -
rys, Justinas Bartkevičius, Giedrius
Stankevičius, Asta Phillips ir LR gar-
bės konsulė Atlanta Roma Kličienė.

Kaip sekasi ruošti sesiją, tele-
fonu pakalbinau vie ną iš aktyvių
Atlanta LB apylinkės valdybos narių,
atsa kin gų už organizacinius rengi-
nius – Astą Phillips. Pasak Astos, į
JAV atvykusios prieš 17 metų, At-
lanta padangėje su vyru Clyde gyve-
nančios jau aštunti metai, iki rug-
pjūčio 22 die nos buvo užsiregistravę
ir susimo kėję 33 sesijos dalyviai. As-
ta ir jos vyras – abu yra nuo širdūs
apylinkės rėmėjai ir pagalbi ninkai.
Ši šeima itin daug jėgų ir laiko įdeda
ruošdama JAV LB XX Tarybos sesiją. 

JAV LB Tarybos dienotvarkę
ruo šia Tarybos prezidiumas, vado-
vaujamas Juozo Polikaičio. Sesijos
metu tu rėsime garbingus svečius: iš

Lietu vos užsienio reikalų ministrą
Aud ronį Ažubalį, LR ambasadorių
JAV ir Meksikai Žygimantą Pavilio-
nį, LR generalinį konsulą iš New
York Val demarą Sarapiną, Lietuvių
Fondo Tarybos pirmininką Marių
Kasniūną ir kitus. Tarybos sesiją da-
lyvius savo atvykimu žada pagerbti
ir Atlanta miesto vadovai.

Atlanta LB apylinkės valdyba
pasiūlys puikią me ninę programą XX
Tarybos sesijos dalyviams ir jos sve-
čiams. Kon certuos liaudiškos mu-
zikos kapela „Biru Bar” iš Indiana-
polis (vadovas Otonas Balčiūnas),
mums gerai pažįstama dainininkė ir
dainų autorė, žurnalistė Audronė
Simanonytė.

Šeštadienį tuoj po sesijos darbų
viešbutyje bus aukojamos šv. Mišios,
kurias atnašaus klebonas Gintaras
Jo nikas iš Detroit. Šeštadienio vaka -
rie nės metu sesijos dalyviai išgirs
nuostabius akordeono muzikos gar-
sus – populiarias melodijas atliks stu-
dentas iš Ukrainos Andrew Skalko-
vich.

Kaip Asta Phillips pastebi, ne-
apsiei sime ir be vaišių – visi turės
progos paskanauti amerikiečių šefo
ga minto lietuviško maisto, taip pat ir
pie tietiškos (angl. Southern) virtu-
vės patiekalų.

Atlanta lietuviai ruošia staigme -
ną – sesijos metu galima bus pama-
tyti vie tinių lietuvių menininkų dar-
bų parodą, vyks tylusis aukcionas,
kurio metu surinktos lėšos bus per-
duotos šeštadieninei lituanistinei
mokyklėlei ,,Saulė”.

Tad Atlanta LB apylinkės valdy-
ba primena, kad  jau pats laikas užsi -
registruoti, ji labai laukia Jūsų at -
vyks tant į XX Tarybos sesiją!

Kilus klausimams skambinki-
te tel. 404-797-2677 arba rašykite
atlantoslietuviai@gmail.com

SIGITA ŠIMKUVIENĖ

LMA „Dainava” teatralizuotame meno, literatūros ir chorinės muzi kos vakare ,,Turbūt ne dėl savęs esu” pagal Justino Marcinkevičiaus
kūrybą.                                                                                                                                                                                                  Donato Soko nuotr.

,,Dainavos” ateities planuose – renginiai įvairiausio skonio klausytojui

Atlanta, GA

Atlanta LB apylinkė ruošiasi JAV LB Tarybos sesijai 

JAV LB Atlanta apylinkės žmonės su Lietuvos Respublikos garbės konsule Atlanta mies-
te Roma Kličiene (antra iš k.), kunigu Gintaru Joniku (ketvirtas iš k.), Šiaulių vyskupu
Eugenijumi Bartuliu, apylinkės pirmininke Silvija Aniuliene (šešta iš k.) šių metų Atve-
lykio šv. Mišiose. 
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Moksleivių stovykla Dainavoje yra svajonių šalis.
Kiekvienais metais laukiu ten nuvykti! Aš
žinau, kad ten bus labai smagu ir išmoksiu dau-

giau apie save, Dievą ir savo tėvynę. Kiekviena diena yra
pilna įspūdžių. Moksleivių stovykloje yra labai gera nuo-
taika! Visi yra geranoriški – nuo virtuvės darbuotojų iki
MAS centro valdybos narių. Niekad nėra buvę, kad  pa-
galvočiau: ,,Aš noriu grįžti namo”. 

Šių metų stovyklos tema buvo ,,Veik!”. Veik — tai yra
paskatinimas būti geresniu žmogumi, kuris padeda ki-
tiems, myli Dievą ir nori kuo daugiau pasauliui padėti.
Man labai patiko ši tema, nes tikrai noriu būti geresnė.
Kiekvieną stovyklos dieną mes kažką kita veikėm. Vieną
dieną mes tvarkėm Dainavos stovyklavietės aplinką. Mū-
sų seneliai daug aukojo įsigyti ir sutvarkyti Dainavą bei
išlaikydami lietuvybę. Mes norėjome parodyti savo dė-
kingumą. Savo darbu stengėmės prisidėti prie Dainavos
gyvavimo ir klestėjimo.

Šioje stovykloje dalyvavo penki stovyklautojai iš
Lietuvos ir vienas iš Vokietijos!  Buvo nepaprastai smagu
su jais susidraugauti. Viena iš Lietuvos stovyklautoja
mus išmokė dainų, kurias jaunimas dainuoja Lietuvoje.
Mums jos labai patiko ir viena iš jų greit tapo stovyklos
mėgstamiausia daina.

Rytais mes visi lankėm darbo būrelius. Buvo visokių:
kepimo, ideologijos, meno, šokių ir pan. Laisvalaikiu gro-
jome instrumentais, dainavome, žaidėme ping-pongą,
plaukėme. Suruošėm tinklinio turnyrą. Nors žaidė tik
mėgėjai, bet kiekvienas žaidimas buvo įtemptas ir sma-
gus! Po laisvalaikio rinkomės į užsiėmimo būrelius. Bū-
relių buvo įvairių: skaitymas, joga, ,,frisbee” lėkštės me-
timas, ,,miš-moš”, kepimas, menas ir kiti. Aš pasirinkau

,,miš-moš”. Šiam būreliui vadovavo Giedrė Milutytė.
Kiekvieną dieną mes darėme kažką kita, todėl ir vadino-
si ,,miš-moš”!

Baigdavom dienas vakarinėmis programomis. Ir čia
mes aktyviai veikėm! Pirmą vakarą susipažinome viens
su kitu, kurdami vaidinimus. Per tautos vakarą mes suži-
nojom, kaip sunku buvo lietuviams prieš daugelį metų
atvykti į Ameriką. Diskutavom apie tų lietuvių pasiauko-
jimą, žavėjomės jų dvasiniu stiprumu. Kitą vakarą mer-
gaitėms ir berniukams buvo suruoštos atskiros vakari-
nės programos. Nežinau, ką berniukai veikė, bet mergai-
tės tikrai smagiai praleido laiką! Žaidėm ,,taškų taškai”;
suruošėm spalvingą karnavalą. Ir beveik kiekvieną vaka-
rą vyko spontaniški mini šokiai! O paskutinį vakarą buvo
paskutiniai šokiai su iškilminga vakariene. Tikrai, kiek-
vienas vakaras buvo pilnas įspūdžių!

Kasmet aš pasakau,  kad stovykla per greitai praeina.
Ir tai yra teisybė! Nėra tokios vietos pasaulyje kaip Dai-
nava. Nėra geresnių žmonių pasaulyje kaip ateiti nin kai.
Moksleivių ateitininkų stovykla Dainavoje yra puiki.
Ačiū ateitininkams!  

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Programoje – intensyvios diskusijos
apie ateitininkų ateitį Š. Amerikoje

ir poilsis gražioje gamtoje.

Rugpjūčio 31 d., penktadienis: 
8 val.v.  Pabendravimas

Rugsėjo 1 d., šeštadienis:
10 val. r. Š. Amerikos ateitininkų Tarybos ir
Valdybos pranešimas • Pokalbis: ,,Organizaci-
jos gyvastingumo pagrindas bei misija” • Po-
kalbis: ,,Užsienio lietuvių katalikų sielovados
veikla”.  Kalbės prelatas Edmundas Putrimas 
1:30 val. p. p. Išvyka dviračiais: atsivežkite
dviračius! • 5 val. p. p.  šv. Mišios. 
7:30 val. v. Filmų vakaras.

Rugsėjo 2 d., sekmadienis
10:30  val. r. Simpoziumas: ,,Ar pasikartoja
ateitininkų pradiniai iššūkiai dabartiniame pa-
saulyje?”
Moderatorius: Algis Kasniūnas, SAS CV pirm.,  
dalyviai: Virgus Volertas ir kiti studentai • 1:30
val. p. p. Laisvalaikis •Maudymasis • Tinklinis
3 val. p. p. Iškyla Dainavos gamtos takeliu
7:30 val. v.  Laužas: veda studentai ateitininkai.

Prašome registruotis pas Liną
Mikulionį: linasmik@yahoo.com

ŠAAT RINKIMAI
Ieškome kandidatų

Šiaurės Amerikos ateitininkų
taryba  (ŠAAT) praneša, kad šį rude-
nį bus renkama nauja ŠAA taryba.
Jei norėtumėte kandidatuoti ar siū-
lyti kitą kandidatą, malonėkite pra-
nešti apie savo norus ŠAAT sekreto-
rei Vidai Kuprytei el. paštu: vida-
ku@gmail.com arba paprastu paš -
tu: 65 Longcommon Rd, Unit F2,
Riverside, IL 60546.

Moksleivių ateitininkų stovykloje – akordeono grojimo renesansas: (iš k.) Daina Polikaitytė, Gabrytė Razmaitė, Monika Satkauskaitė, Lukas Kulbis, Tadas Petrauskas ir Rimas
Kasputis.                                                                                                                                                                                                                                                                     Nidos Vidutytės nuotraukos

Moksleivių ateitininkų sąjungos suruošta vasaros
stovykla vyko š. m. liepos 12–22 d. Amerikos lietu-
vių Romos katalikų federacijos jaunimo stovykla-

vietėje Dainavoje, Man ches ter, Michigan. Stovyklą suorga-
nizavo  MAS centro valdybos stovyklos ruošos komitetas —
Dalia Lietuvninkienė, Vaiva Čyvienė, Julius Kasniūnas,
Kristina Volertienė ir Liudas Landsbergis. Stovyklos komen-
dantas buvo Vincas Sidrys.

Nepraleiskite progos šią
vasarą dar pastovyklauti

Dainavoje!

Š. Amerikos
ateitininkų
savaitgalis

rugp. 31– rugs. 3 d.

Rūta Ulčinaitė

Moksleivių ateitininkų 
stovykloje nuskambėjo šūkis: ,,VEIK!”
Šokiai Moksleivių ateitininkų vasaros stovykloje.                                                                                                             
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Donato Janutos straipsnis apie
pilietinį karą tarp Amerikos
lietuvių (,,Draugas”, 2012 m.

liepos 17, 19 ir 21 d.) sužadino prisi-
minimus apie santykius tarp mano
tėvo Juozo Bertulio bei mūsų šeimos
ir jo pusseserės, se nų laikų imi-
grantės Teodoros Gir vic kaitės.

20-to dešimtmečio pradžioje ir
Ber tulių šeimoje buvo tokių, kurie,
neturėdami jokių galimybių ūkyje
sukurti normalų gyvenimą, iškeliavo
į Ameriką. Taip tėvo pusbrolis Tadas
Girvickas (gyvenimo datos nežino -
mos) ir pusseserė Teodora Girvic -
kaitė (1899–1988) apleido tėvų ūkį ir
at sirado Idaho valstijoje. 

Jis naują gy venimą pradėjo klijų
fabrike. Te odorai buvo sunkiau. Ji
buvo tik 13-os metų ir labai smulku-
tė. Kad būtų įdarbinta, turėjo būti vy-
resnė, berods, 16-os metų. Tad Tadas
ją aprengė keisčiausiais rūbais, nu-
grimavo veiduką, nu sivedė pas ,,bo-
są”, gal dar kiek pi nigėlių jam pri-
dėjo – taip Teodora irgi pra dėjo dirbti
klijų fabrike. Jau XX a. antrojoje pu-
sėje, taip teta Teodora mums apie sa-
vo gyvenimą pasakodavo.

Darbas buvo vergiškas: 12 valan -
dų per parą, paprastai septynias die -
nas per savaitę, o atlyginimas – mini-
malus. Kaip anais laikais paprastai
būdavo, už tą patį darbą Teodora gau-
davo mažiau negu vyrai. Jokio drau -
dimo, jokios pensijos, jokio sociali-
nio ar ekonominio užnugario.

Teodora ir Tadas turėjo dar vie -
ną problemą. Jų gyvenamajame kam -
bariuke buvo tik viena lova, to dėl rei-
kėjo miegoti pamainomis. Bet ir tai
buvo anų laikų imigrantų gana įpras-
ta dalia. Kadangi Tadas dirbdavo
naktimis, tai Teodora galėdavo ra-
miai lovoje miegoti. Bet kai vienas
susirgdavo, tai jau būdavo tik ra bėda.
Tada turėdavo susiriesti ant kie tų
grindų ir stengtis užmigti. Bet abu
buvo stiprūs, jauni, iš laikė visus
sunkumus. Su laiku Ta das vedė lietu-
vaitę, visi trys išsikėlė gyventi į
Seattle. Dabar jau trise fabrikuose
dir bo.

Tadas matė, kaip, Lietuvai atga -
vus nepriklausomybę, šalies ekono-
minė padėtis lengvėjo ir ūkis vystėsi.
Galų gale jis nutarė išmėginti naują
gy venimą gimtinėje. Pasiėmė visas
santaupas ir su žmona ir čia gimusia
dukrele Brone grįžo į Lietuvą. Nusi-
pirko derlin gos žemės ir Šiaulių ap-
skrityje sukūrė pavyzdin gą ūkį.  

Nors Teodoros brolis ir iškeliavo,
o jos prisirišimas prie Lietuvos
niekad nesusilpnėjo, linksma, geros
širdies Te odora, nebijanti sunkaus
darbo, nutarė likti Seattle. Ji puikiai
žinojo, kad moteriai ir dar su nedi-
deliu  išsi lavinimu Lietuvoje per-
spektyvos bu vo nepavydėtinos. Ji  iš-
tekėjo už Fred Halam, panašaus, kaip
ir ji, būdo uk rainiečio. Abu sunkiai
dirbo dešrų fab rike, tačiau iš san-
taupų sugebėjo nusipirkti namą.
Kaip teta pasakojo, ,,toli už miesto,
ant Beacon Hill, tam, kad galėtų šokti
ir dainuoti, kol gai džiai pradės gie-
doti”. Taip Teodo ra tapo namo sa-
vininke, kas Lietuvo je nebūtų buvę
įmanoma. Ir ji buvo tuo patenkinta.

1950 metais mūsų dipukų šeima
įsikūrė Los Angeles. Kaip malonu bu -
vo žinoti, kad čia, tame plačiame,
mums svetimame krašte, gyvena mū -
sų giminaitė, teta Teodora. Kai dar
Vo kietijoje vargome, ji per Raudonąjį
kryžių mus buvo susiradusi ir net

kelis siuntinius atsiuntė. Jos laiškai
ateidavo retai ir nesakyčiau, kad jie
išsiskirdavo draugiškumu. Ir mums
atvykus į Los Angeles, ji nesuminkš -
tė jo. Ta giminiškos šilumos stoka
ypač labai stebino ir jaudino mano
tėvą. Juk paskutinį kartą jie matėsi,
kai abu buvo dar vaikai kaime, Jo -
niškio rajone. Juk abiejų motinos –
se serys. 

Nutarėme Teodorą aplankyti.
Abu mano tėvai tuo metu dirbo ,,Uni -
ted Air Lines”, todėl ke lionė mums
buvo prieinama. Taip 1952 metais nu-
skridome į Seattle. Niekad ne pa-
miršiu to beveik priešiško tetos pri-
ėmimo, nepamiršiu tų bejausmių
dienų. Nors Teodoros lietuvių kalba
buvo beveik tokia pat, kaip ir mūsų
(gal kiek senoviškesnė), tačiau po-
kalbis niekaip nesiklijavo. Galų gale
tą die ną, kai jau turėjome atsisvei-

kinti, ji tė vų paklausė, kodėl, karui
pasibaigus, mes negrįžome į Lietuvą,
kaip ji sakė – į darbininkų rojų? Taip
adata ir išlindo iš maiso.

Ji bandė teisinti savo požiūrį.
Aiš kino, kaip jai ir jos broliui iš pra -
džių tiek metų buvo be galo sunku:
darbdaviai juos išnaudodavo, apgau -
dinėdavo; nebuvo jokių paslaugų, jo -
kios apsaugos; policija ar vyriausy-
bės atstovai sėdėjo darbdavių kišenė -
se. Praslinko dešimtmečiai, kol uni-
jos sustiprėjo ir suteikė darbinin -
kams užnugarį. O unijos – kaip da bar
jau gerai žinome, dauguma buvo ko-
munistų partijos palaikomos. Taip ir
Teodorai komunistų partija, to kia,
kokią ji pažinojo, buvo ją užstojanti,
ją paguodžianti, beveik religija. Ji
niekaip nesuprato, kaip mes nuo tos
komunistinės Lietuvos galėjome nu-
sigręžti. Taip ir įsiterpė tie lediniai
santykiai tarp tetos Teodoros ir Ber-
tulių šeimos.

Slinko laikas. 1968 metais mano
vy ras Jim pakeitė darbą ir mes su
duk romis persikėlėme gyventi į Seat -
tle. Iš lėto santykiai su teta Teodora
pradėjo at šilti, ir net tam tikras artu-
mas pra dėjo atsirasti. Ji atvykdavo
pas mus į namus. Net Kūčių vakarą
kartu pra leisdavome. O dukros mėg-
davo pas ją lankytis, nes kieme ji
laikė vištas! Pasipūtęs rudas gaidys
Caruso buvo jų mėgstamiausias.
Kiekviename kam  baryje jos vis ras-
davo kokių nors lie tuviškų daiktelių:
ar paveiksliuką, ar lėlytes, ar staltie-
sėlę, o ant sofos – spal vin gai išaustą
lietuvišką pagalvėlę, ant kurios kar-
tais net nusnūsdavo.  

Mums įdomu buvo sužinoti, iš
kur ta pagalvėlė pas ją atsirado. Apie
1962 metus Teodora gavo leidi mą

Raudona pagalvėlė
INA BERTULYTĖ BRAY  aplankyti gimines Lietuvoje. Taip su

didele šypsena ir, rodos, pasi tenkini-
mu ji mums papasakojo, kaip ji savo
giminaičiams Lietuvoje ,,pamokslus
sa kė”. Ji nebijojo kritikuoti jų absur-
diškos gyvenimo tvarkos, nesąmo-
nin gų procedūrų gaunant vizas, pro-
duktų krautuvėse stoką, keistą tvar-
ką bet ką perkant, apleistas gyven-
vietes, tačiau nuostabiai gražiai su-
tvarkytus butus. Teta Teodora pyko
ant jų dėl darbo etikos ir bendrai ant
komunizmo apgavystės. Sugrįžo ji į
Seattle su jai padovanota, lietuviš-
kais raštais išausta pagalvėle.

Mus tiesiog stebino Teodoros
drą sa savo giminaičius ir bendrai ta-
rybinę Lietuvą taip atvirai kriti-
kuoti, tačiau nei jai, nei, atrodo,
tiems, su kuriais ji susitiko, jokių
blo gų pasekmių dėl to nebuvo.

Jau visai senučiukė būdama, Te -

o dora keletą metų prieš iškeliauda-
ma į Anapus mums prisipažino, kad
ši kelionė jai buvo daugiau negu iš-
svajota viešnagė į numylėtą tėvynę,
daugiau nei sentimentalus sugrįži-
mas į praeitį. Ji prisipažino, kad
kiekvienas žvilgsnis į aplinką gimti-
nėje, kiek vienas santykis su žmonė-
mis, kiekvienas susidūrimas su ,,au-
toritetais”, jai buvo skaudus akių at-
vėrimas. Ji supratusi, kas yra ko mu-
nizmas, pamačiusi jo tragišką ga lią. 

Prisimenu savo tėvo šyp seną, kai
jis mąstydavo, kad jos laikysena  mū-
sų atžvilgiu po jos kelionės į Lietuvą
pradėjo keistis. Galų gale, atrodo,
teta suprato, kodėl mes 1944 metais,
su visais ki tais, nuo to ,,komunis-
tinio rojaus” bė gome į Vakarus. Taip
tirpo tas jos aš  trumas, tirpo svetimu-
mas mums. 

Seno teta Teodora. Galų gale atė -

jo laikas jai kraustytis į senelių prie -
glaudą. Pagalvėlė, dešimtmečiais
puo šusi jos sofą, jau buvo atgyvenusi
savo laiką – apšepusi, nublukusi.  Iš-
mesti jos tikrai negalėjau, juk ji bu vo
sukurta Lietuvos rankų, iš Lie tu vos
siūlų. Atsargiai ištraukiau užvalkalo
šono siūlą ir dar atsargiau iš trau-
kiau pagalvėlę. 

Nesitikėjau pamatyti tai, ką pa -
ma čiau: šis, toks lietuviškas užvalka-
liukas beveik per visą kartą slėpė
raudoną kaip aguoną, atlasinę pagal -
vėlę, ant kurios aukso siūlais buvo iš -
siuvinėtas pjautuvas ir kūjis. Ar teta
Teodora tyčia ironiškai taip pasiel-
gė? Gal norėjo man simboliškai paro-
dyti, kad, kaip ir šioje pa galvėlėje,
dvi jėgos – komunistų partija ir jos
lietuviškos šaknys – nustatė jos gy -
venimo gaires. O gal ji tiesiog pa nau-
dojo po ranka gulinčią pagal vėlę ir iš
jos pasiuvo naują?

Nesvarbu, koks atsakymas būtų.
Ši ,,raudona pagalvėlė” – tai XX am-
žiaus lietuvių imigrantų paradoksas.
Tai buvo tie patys ,,raudonieji”, ku-
rie, Lietuvai atsikuriant, rinko ir
siuntė jai stambias pinigų sumas,
no rėdami jai padėti kurtis ir vysty-
sis; tai tie patys ,,raudonieji”, kurie
padėjo tiems pirmiems, nuo karo
nukentė ju siems, naujame krašte šak-
nis įleisti, kurie buvo sukūrę organi-
zacines struktūras, kurių dėka di-
pukai galėjo plėtoti jau demokratišką
veiklą, iš laikyti tą abiem srovėms
brangią lie tuvybę.  

Vien jau paskaitę Upton Sinclair
romaną ,,The Jungle” (1906) matome,
kokiomis žiauriomis sąlygomis anie
imigrantai dirbo skerdyklose. Kasy k -
 lose, miškuose, siuvyklose, fabrikuo -
se buvo lygiai tas pats. Jie kovojo ir
daug ką savo krauju iškovojo, kuo
šiandien galime džiaugtis ir didžiuo-
tis. Tetai Teodorai, mažamokslei, už -
sienietei, partija buvo ne ideologija,
o apsauga, gal net išganymas.

Mums, pabėgėliams nuo TSRS,
to kios mūsų giminių Amerikoje pa -
žiūros, net užsirašymas į komunistų
partiją, tikrai buvo sunkiai supranta-
mas ar priimtinas. Taip ir tęsėsi tas
Ja nutos aprašytas pilietinis karas.
Kone bedugnė iškilo tarp visuo -
menės grupių, tarp šeimų ar net pa -
čiose šeimose – taip buvo ir su T. Gir -
vic kaitės ir Bertulių šeimomis. Bet,
kaip matote, tetos ,,raudonoji pagal -
vėlė” įgavo naują veidą, naują lietu-
viš ką veidą ir, metams bėgant ir kei -
čiantis kartoms, iš lėto, palaipsniui
tarp tų to kių skirtingų imigrantų
bangų pradėjo atsirasti supratimas.
,,Raudonoji pagalvėlė” surado savo
vie  tą.    

Pusbrolis ir pusseserė: kompozitorius Juozas Bertulis ir Teodora (Dorothy) Girvickaitė
Halam.

Straipsnio autorė prie tetos Teodoros namo žaidžia su jos šuniuku, Seattle, 1952 metai.
Inos Bertulytės Bray albumo nuotr.
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ŠALFASS golfo turnyras

Tarpmiestinis turnyras, vyks-
tantis Darbo dienos (Labor Day) sa-
vaitgalį, yra di džiausias metinis tur-
nyras, kuriame visada dalyvauja
CLGK nariai. Jis vadinamas ŠALFASS
turnyru, nes pradžioje jį rengė
ŠALFASS. Baris knygoje „Išeivijos
lietuvių spor tas” rašo: „1967, pirma-

jam golfo sezonui pasibaigus ir rude-
niui artėjant, klubo valdyba pradėjo
svarstyti sekančių metų žaidimo
planą. Svarstymuose iškilo mintis
plėsti golfo veiklą už klubo ribų. Bu-
vo nu tarta organizuoti komandines
varžybas su latviais, estais ir kitų
vietovių lietuvių golfo vienetais. Pa-
tyrus apie egzistuojančius Detroito ir

Toronto sporto klubų sekcijas, laišku
buvo kreiptasi į Algį Rugienių, Det-
roito LSK atstovą, su pasiūlymu su-
rengti tarpmiestines Chikaga, Det-
roitas, Torontas varžybas. Dėl geog-
rafinės pa dėties, Detroitas būtų var-
žybų ren gėjai.

Šis sumanymas rado palankų
atgarsį minėtų vienetų tarpe, tačiau,
jis turėjo būti pristatytas ir priimtas
Chikagos Lietuvių Golfo Klubo vi-
suotiniame susirinkime, nes rišosi
su klubo įstojimu į Šiaurės Amerikos
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto

Sąjungą (ŠALFASS). Paruoštas val-
dybos pasiūlymas įstoti į sporto Są-
jun gą buvo atmestas narių rudens
susi rinkime. Ir tik 1968 m. pavasario
susirinkime, vėl pakartotas pasiūly-
mas tapo priimtas. Klubas įstojo į
ŠALFASS 1968 m. 

Tų pačių rudenį Detroite įvyko
pirmos tarpmiestinės varžybos. (...).”

Tuo pačiu laiku 1967 m. Bario
pastangomis įsteigta Inžinierių są-
jungos golfo sekcija. Dauguma sekci-
jos narių buvo CLGK nariai. Tarp -
miestinėse žaidynėse daug metų da-
lyvavo inžinierių komanda, kurios
visi nariai priklausė CLGK. Jos sudė-
tyje daugiausiai matėme: J. Barį, J.
Čin kų, A. Karaziją, A. Kazakevičių,
R. Korzoną, E. Lapą, Z. Petkų, R. Rim-
kų, A. Smolinską, J. Talandį, A. Traš-
ką ir V. Vaitkų. 

CLGK dalyvauja visose tarp-
miestinėse žaidynėse su mažiausiai
dviem komandomis. CLGK moterų
komanda yra laimėjusi 1-ą vietą 18
kartų ir 5 kartus 2-ą vietą; vyrų ko -
manda – 21 kartą 1-ą vietą ir 5 kartus
2-ą vietą. Moterų klasėje čempionė-
mis tapo: Genė Rim kienė (1973 m.);
Lilė Izokaitienė (1978 m.); Sue Lang
(1978 ir 1981); Roma Stverek (1989,

Chicagos lietuvių golfo klubas ir jo istorija
VYTAS VAITKUS 1992, 1994, 1998, 2000) ir Aldona Vait-

kienė (1984, 1986, 1988, 1997, 2003,
2005, 2007, 2008, 2011). Vyrų klasės
čempionai: Mark Petrošius (1972,
1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981,
1982, 1984, 1988); Tomas Lapas (1985);
Pete Stukas (1990, 1992, 1993, 1994,
1995); Rytas Kleiza (1997); Tomas
Vaitkus (2008, 2009) ir Paul Dagys
(2010). Jaunių klasės čempionai:
Aliu kas Baris (1969, 1970); Edvardas
Na kas (1972, 1974); Paul Dagys (2000).

Tarpmiestinių turnyrų Čikagoje
organizacinio komiteto pirminin-

kais buvo: Jonas Baris (1969, 1973,
1977); Edvardas Lapas (1981, 1985); To-
mas Vaitkus (1989); Allan Žvinakis
(1993); Rimvydas Rimkus (1997); Jo-
nas R. Valaitis (2001); Steve Balta
(2005) ir Linas Cepelė (2009).

CLKG čempionato 
nugalėtojai

CLGK čempionato turnyras vyk-
sta sezono pabaigoje, jo metu paaiš-
kėja vyrų ir moterų klubo čempio-
nai. CLGK čempionais buvo: 1967 m.
– D. P. Kal; 1968 – P. Massie; 1969 – R.
Panaras; 1970 – V. Giedraitis; 1971 –
M. Petrošius; 1972 – A. Dagys; 1973 –
M. Petrošius; 1974 – A. Dagys; 1975 –
R. Panaras; 1976 – A. Dagys; 1977–1985
re zul tatų nepavyko rasti; 1986 – T.
Lapas ir  Aldona Vait kienė; 1987 – G.
Juškus ir A. Vaitkienė; 1988 ir 1989 –
T. Vaitkus ir A. Vaitkienė; 1990 – A.
Dagys ir A. Vaitkienė; 1991 – L.
Prochnow ir A. Vaitkie nė; 1992 – M.
Petrošius  ir  Detta Gal zin; 1993 – M.
Petrošius ir A. Vait kienė; 1994 – R.
Kleiza ir D. Galzin; 1995 – L. Proch-
now ir  A. Vait kienė; 1996 – R. Kleiza
ir A. Vaitkienė; 1997 – J. Sadauskas ir
Gražina Va sienė; 1998 – A. Dagys ir D.

Ringutė; 1999, 2000 – J. Sadauskas ir
D. Ringutė; 2001 ir 2002 – T. Vaitkus ir
A. Vaitkienė; 2003 – R. Kleiza ir Irena
Klei zie nė; 2004 – T. Vaitkus ir A. Vait-
kienė; 2005 – R. Kleiza ir A. Vaitkie-
nė; 2006 – P. Dagys ir  A. Vaitkienė;
2007 – P. Dagys ir  I. Kleizienė; 2008 –
T. Vaitkus ir A. Vaitkienė; 2009, 2010
ir 2011 – P. Dagys ir  A. Vaitkienė.

Išskirtiniai CLGK nariai

CLGK gyvuoja, nes yra daug na-
rių, visada prisidedančių prie įvai-

riausių klubo darbų. Pa minėsiu kele-
tą jų.

Jonas Baris buvo žmogus su ne -
išsemiama energija. Jis buvo ne tik
geras žai dėjas, bet ir geras organiza-
torius, pagrindinis žmogus atkuriant
mūsų klubą. Būdamas CLGK prezi-
dentu, daug metų buvo ŠALFASS
pirmi ninku, Lietuvių inžinierių ir
archi tektų Čikagos skyriaus pirmi-
ninku, aktyvus kitų organizacijų
narys. Kai Lietuva atkūrė nepriklau-
somybę, 1990 m. jis suorganizavo pa-
galbą Lietuvos golfo žaidėjams. Su -
rinkome nemažai pinigų, paaukojo -
me daug golfo maišų, lazdų, sviedinu -
kų ir kt., tik gaila, kad tie daiktai,
pasiekę Lietuvą, dingo. Baris buvo
toks veiklus, kad mes jį vadindavome
„superchief ”. Jis visada no riai ruoš-
davo klubo metinius pokylius. Bario
geri padėjėjai buvo Vilhelmina ir
Edvardas La pai, taip pat labai darbš-
tūs ir geri organizatoriai. Visi trys
jau žai džia golfą anapus.

Vienas pirmųjų CLGK narių yra
Arū nas Dagys, jau nuo 1986 m. skai -
čiuo jantis visų narių išlyginamuo-
sius smūgius (angl. handicaps). Visų
tarp mies tinių turnyrų Čikagoje me-
tu jis yra               Nukelta į 14 psl.

Trys CLGK „didieji” (iš k.):  A. Dagys, R. Panaras ir M. Petrošius,  1975 metai.

CLGK vyrų komanda, laimėjusi 1980 m. tarpmiestinį turnyrą Detroit. Iš k.: A. Rugienius
(Detroit) sveikina laimėtojus L. Prochnow, R. Panarą, G. Juškų, R. Korzoną, M. Petrošių,
B. Racevičių, T. Lapą ir A. Urbą. 

Du draugai Rimas Banys ir Vytas Vaitkus
su laimėtomis taurėmis vie name inžinie-
rių turnyre, apie 1989 metus. 

Dalis dalyvių 1983 m. metiniame pokylyje. Iš k.: A. Kazakevičius, R. Dagienė, A. Dagys,
L. Izokaitienė, V. Izokaitis, dr. O. Nakas ir V. Vaitkus.

CLGK vyrų komanda, laimėjusi 1985 m. tarpmiestinį turnyrą. Iš k.: G. Juškus, M.
Petrošius, A. Va sys, T. Lapas, T. Vaitkus, V. Vait kus, J. Astrauskas, A. Dagys ir B. Racevičius.
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Paminėti V. Orvido gimimo 60-metis ir mirties 20-metis

– Kokia Orvidų sodybos padė-
tis dabar? Ar galima sakyti, kad
aistros nurimo, bet niekas nepasi-
keitė?

– Apie poreikį išsaugoti Orvidų
sodybą kalbama jau seniai. Kažkada
savo kukliom pastangom tai daryti
bandžiau ir aš, tačiau dabar nebema-
tau prasmės. Kodėl? Todėl, kad sody-
ba, kaip dvasinis statinys, ir prasi-
dėjo nuo Dvasios, bet nūnai sodybos
dvasia esti visiškai kitokios prigim-
ties, nei buvo Viliaus laikais. Tad ir
gelbėti tai, ko nebėra, darosi nebe-
tikslinga. Pražiopsotas tinkamas lai-
kas, o už tai esam atsakingi visi – ir
visuomenininkai, ir Kultūros minis-
terija, ir Rolandas Paksas, ir Artūras
Paulauskas, kurie tuomet buvo val-
džioje bei gavo visuomenės susirūpi-
nimo laiškus, tačiau nesureagavo.
Dabartinė sodybos padėtis yra priva-
tus muziejėlis, kuris kaip nors bando
išsilaikyti. O galėjo būt pasaulinės
reikšmės Dvasios ir kultūros cent-
ras, liudijantis ekumeninės santar-
vės galią, kaip nūdienės Lietuvos ga-
lios ženklą, lydintį mus nuo kuni-
gaikščio Gedimino laikų. Galėjome
turėt unikalų, lietuvišką Taize broli-
jos atitikmenį, bet turime tai, ką tu-
rime. Ką pajėgiame turėti...

– Ar sodybai naudingas jos pri-
pažinimas nacionaline vertybe?

– Manau, kad tai geras, nors ir
pavėluotas žingsnis, kurį turėtų
lydėti įvairūs poįstatyminiai pot-
varkiai, apibrėžiantys sodybos veik-
lą, ne tik statusą. Sunkiausia ir būtų
nutarti, ką su tuo reiškiniu daryti
dabar, kai viskas gerokai pakitę?
Svarbu apsispręsti, kokia šio objekto
paskirtis. Jeigu tai Dvasios namai,
juose turėtų darbuotis dvasininkai.
Jei tai meno oazė, ją turėtų prižiūrėti
ir tvarkyti profesionalūs muziejinin-
kai. Jei verslo objektas, reikėtų jį ir
palikti verslininkams. Gal pastatys
lošimo automatus ar dar ką geresnio
sugalvos. O gal tai viso labo šeimyni-

nis kaimo turizmo objektas? Dvasi-
niai lošimo namai – sunkiausiai įsi-
vaizduojama sodybos būsena.

– Ar tikrai sodybą, kaip siūlo
Jonas Mekas, reikėtų nacionali-
zuoti? Ar valstybė turėtų remti
privatų muziejų? Gal svarbiau ne
teisiniai ginčai?

– Jei, tarkime, Čiurlionio sesuo
nutartų ant jo paveikslų pripaišyti
ramunių, idant būtų dar gražiau, tai
galėtų būti vertinama dvejopai: 1. Tai
šeimos reikalai, jie su Čiurlionio kū-
ryba gali elgtis kaip tinkami; 2. Tai
visų mūsų turtas, kuris turi būt pri-
žiūrimas valstybės. Sudėtingesnis
tarpinis variantas, kai šeima elgiasi
kaip nori, o prašo, kad valstybė visa
tai remtų. Aš būčiau griežtesnių
priemonių šalininkas, kaip ir Jonas
Mekas, tik manau, kad jos jau pavė-
luotos. Ir nevadinčiau to nacionaliza-
vimu. Valstybė turėtų susitarti su
šeima ir išpirkti sodybą už jos pagei-
daujamą kainą. Arba koks sąmonin-
gas turtingesnis pilietis (tarkime,
Juozas Kazickas) galėtų nupirkti ir
padovanoti sodybą Lietuvai arba
pranciškonams. Juk Lietuvoje būta
tokio kilnaus mecenavimo pavyz-
džių, tarkim, Mykolo Žilinsko galeri-
ja...

– Kuo galima padėti savininkei
– V. Orvido seseriai Palmirai?

– Nežinau, ar jai reikia kokios
nors pagalbos. Nebent pasimelsti už
ją ir palinkėti ramybės. Tai nekenkia
nė vienam šios ašarų pakalnės pa-
keleiviui.

– Kokie dabar Jūsų santykiai
su sodybos savininkais?

– Iš mano pusės – puikūs. Esu
dėkingas, kad Viliaus šeima padėjo ir
kuriant filmą, ir vėliau, kai fotogra-
favome sodybą „Krontos” leidykloje
leidžiamai „Orvido knygai”. Manau,
kad dabartiniams sodybos savinin-
kams toks Viliaus vardo populiarini-

mas buvo naudingas net ir komerci-
ne prasme. Nuo to lankytojų neturėjo
sumažėti.

– Gal sodybą išsaugoti pas-
tangų turėtų imtis Katalikų Baž-
nyčia? Juk V. Orvidas buvo vie-
nuolis pranciškonas?

– Toks ir galėjo būti vienas iš tin-
kamesnių problemos sprendimo bū-
dų – atiduoti (arba išpirkti) sodybą
Bažnyčiai. Juk tai vieta Dvasiai,
apeigoms, tad ten matyti broliukus
pranciškonus būtų buvę visiškai nor-
malu. Ypač prisimenant, kad anuo-
metinėje Viliaus sodyboje neretai
pasveikdavo priklausomybių ligomis
sergantys žmonės. O pranciškonai
(Pakūtuvėnuose bei kitur) sėkmingai
lukštena ir šią opią problemą. Dabar
abejoju, ar jie to imtųsi. Ir prielaidų
nesimato. Kartais pasišnekam, kad
Viliaus sodyba tapo dvasine kategori-
ja, gyvuojančia nebe materialiu pavi-
dalu, o dvasiniu – visų jį pažinojusių
ir mylėjusių širdyse.

– Papasakokite apie sodybos
savininkų ir Kultūros ministeri-
jos santykius. Ar ką nors žinote
apie tai?

– Dabar apie tai nieko nežinau.
Kažkada buvo valdiškas atsakas į
mūsų raštus, jog valdiškos instituci-
jos negalinčios kištis į privačių teri-
torijų reikalus. Gal tai ir yra esminis
klausimas – Vilius yra labiau šeimos
ar Lietuvos? Labiau asmeninis ar
visuomeninis? Priešmirtiniame Vi-
liaus pokalbyje kuris panaudotas ir
mano filme, kalbama ir apie sodybos
ateitį: „Nenorėčiau, kad tai kam nors
priklausytų. Tai buvo daroma dėl
Aukščiausiojo, geriausia Jam ir pa-
likt.” Geriausia būtų Viliaus paliki-
mą atiduoti Lietuvai, ir deramai
įamžinti šalia Čiurlionio, Maironio,
Brazdžionio, J. Marcinkevičiaus...
Bet tam reikia politinės valios ir
išminties, o mūsų valstybė šios savy-
bėm vis dar nepasižymi.

– Kas sodyboje yra pakeista
nuo V. Orvido laikų? Ar muziejų
vis dar galima vadinti autentišku?

– Pakeista daugybė dalykų, kai
kurie jų net iš esmės keičia sodybos

paskirtį. Tarkime, sovietinis tankas,
kadaise atgabentas iš Salantų ir nu-
mestas patvorin, ant šono nupaišius
šventą Jurgį. Tai buvo egzorcistinis
Viliaus aktas, simbolizavęs pergalę
prieš šėtoną, kurį ir įkūnijo toji so-
vietinė karo mašina. Dabar tankas
prikeltas ir pastatytas pagarbiai ant
postamento. Jo patranka žiūri tiesiai
į didįjį kryžių. Pabaisa prisikėlė.

– Kaip sustabdyti sodybos nio-
kojimą – atrakcionų turistams
įrengimą?

– Kartais su draugais liūdnai
pajuokaujame, kad sodyba yra tarsi
mažas Lietuvos atspindys. Kaip bus
ten, taip bus ir likusioj Lietuvoje. Kai
kėlėsi sodyba, kilo ir Lietuva, jųd-
viejų nuosmukis irgi vyko gana pa-
našiai. Kaip sustabdyti visa tai –
nežinau, bet pabandyti verta. O ką,
jei ir likusioje Lietuvoje viskas page-
rės?

– Kodėl sodyba taip traukia
šviesius ir dvasingus žmones?

– Ten ištikdavo namų pojūtis, sie-
los namų... Vilius užrašė tokius žo-
džius: „Tesusirenka čia visi, ieškan-
tys amžino laimingumo vietos, kurio-
je nereikia bijoti barbarų”... Jam ro-
dėsi, kad barbarai į sodybą neras
kelio.

(...)

– Kokią matote sodybos kaip
Dvasios centro ateitį? Ar išsaugo-
jote tikėjimą, kad sodyba tikrai
taps tuo centru?

– Nežinau, ar sodyba kada nors
taps Dvasios centru, bet mano širdy-
je Ji jau seniai juo tapo. O ar taps
konkreti sodyba netoli Salantų – čia
jau Lietuvos brandos klausimas. Kita
vertus, gal tai kaip tibetietiška man-
dala – buvo sukurta tam, kad suby-
rėtų. Juk viskas – iš dulkių ir į dul-
kes. „Mes čia esam tremtiniai ir gy-
venam tik vieną mirksnį, o amžinybė
yra begalybė. Nuostabus dalykas
yr...” – sakė Vilius.

– Ačiū už atsakymus.

Sutrumpinta
Kultūrpolis.lt

Rugpjūčio 16 d. Viliaus Orvido sodyboje prie Salantų susirinko gausus
būrys prisiminti prieš 20 metų amžinybėn iškeliavusį šios unikalios
sodybos kūrėją Vilių Orvidą. Rugpjūčio 16 d. jam būtų sukakę 60 metų,

o amžinybėn Vilius, brolis Gabrielius, iškeliavo 1992 m. rugpjūčio 5 d. Palai-
dotas Salantų kapinėse (Kretingos r.). Šia proga sodyboje vyko renginys „Vi-
lių Orvidą prisimenant”. Susirinkusieji klausėsi Sauliaus Petreikio koncer-
to, žiūrėjo „Lėlės” teatro Vytauto V. Landsbergio režisuotą spektaklį „Vilis”.

Apdirbti akmenį Vilius išmoko iš savo tėvo akmentašio Kazimiero Or-
vido. Kurį laiką kūrė antkapinius paminklus, o vėliau gimtojoje tėvų sodybo-
je ėmė kurti muziejų-dvasinį centrą. Sovietmečiu valdžia jo kūrybiniams su-
manymas trukdė, keletą kartų sunaikino tai, kas buvo padaryta. Vėliau, pra-
sidėjus Atgimimui, Viliui kurti pasidarė lengviau, nors jo sodyba tuo laiku
Lietuvoje atskirų žmonių vis dar buvo vertinama labai skirtingai.

Gargždelės apylinkėse vykstant melioracijos darbams, Orvidas žymėda-
vo labiausiai jo dėmesį patraukusius akmenis ir, anot jo paties, „gelbėdamas
juos” vežė į tėvų sodybą. Dalis akmenų buvo panaudota kuriant kryžius, iš
kitų buvo iškaltos skulptūros, antkapiniai paminklai, dar kiti tapdavo sody-
boje kuriamų didžiulių mitologinių kompozicijų dalimi. V. Orvido akmeninės
ir medžio skulptūros puošia ne tik jo sodybą-muziejų. Jų nemažai yra įvairio-
se Lietuvos kapinėse, bažnyčių šventoriuose ir kt. 

1989 m. Vilius priėmė Lietuvos Mažesniųjų brolių pranciškonų vienuolio
įžadus pasirinkdamas brolio Gabrieliaus vardą.

Šiandien ši sodyba, užsienio žinovų įkainota milijonais dolerių, Jono Me-
ko rikiuota prie Čiurlionio, Mačiūno pasaulinio lygio darbų, akivaizdžiai
nyksta... Tokia padėtis po 20 metų, kas bus dar po 20 metų?

Bernardinai.lt

JUOZAS DAPŠAUSKAS

Orvidų sodyba – Lietuvos brandos klausimas

Viliaus Orvydo sodyboje.                                                                    Juozo Dapšausko nuotr.

Prieš kelerius metus šalies spaudoje buvo kilęs trumpas sąmyšis dėl Orvidų
sodybos išsaugojimo: gyvavusi ir traukusi dvasingus žmones Viliui Orvidui
esant gyvam, dabar sodyba virto privačiu atrakcionų parku. Apie sodybos pra-
eitį, dabartį ir ateitį su kino režisieriumi, bardu, rašytoju Vytautu V. Lands-
bergiu susirašinėjo Ramūnas Čičelis.
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„Meškiukų desanto” 
istorija įsibėgėja

Lietuvos Respublikos (LR) Vals-
tybės sienos apsaugos tarnyba
(VSAT) rugpjūčio 14 d. pradėjo iki-
teisminį tyrimą dėl neteisėto LR vals-
tybės sienos kirtimo, kai liepos 4 d.
švedų pilotuojamas lėktuvas įskrido
į Baltarusijos Respublikos teritoriją.
Tyrimas pradėtas dėl neteisėto vals-
tybės sienos perėjimo ir Tarptauti-
nių skrydžių taisyklių pažeidimo.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja LR
generalinė prokuratūra.

Rugpjūčio 14 d. į Užsienio reika-
lų ministeriją (URM) buvo iškviestas
Baltarusijos ambasadorius Lietuvoje
Vladimir Dražin, kuriam išsakyta
Europos Sąjungos (ES) nuostata dėl
Baltarusijos sprendimo atsisakyti
pratęsti akreditaciją Švedijos amba-
sadoriui ir panaikinti kitų atstovy-
bės darbuotojų diplomatinį statusą.

ES valstybės narės sutarė vie-
ningai reaguoti į tokius Baltarusijos
valdžios veiksmus. Per susitikimą
pabrėžta, kad sprendimas dėl Švedi-
jos diplomatų išsiuntimo daro įtaką
ne tik dvišaliams Švedijos ir Balta-
rusijos, bet ir visos ES bei Baltarusi-
jos santykiams.

URM praneša, kad kaimyninės
valstybės ambasadoriui buvo praneš-
ta, jog peržiūrint tolesnę ES politiką
Baltarusijos atžvilgiu bus atsižvelgta
į šios šalies veiksmus Švedijos diplo-
matų atžvilgiu ir Baltarusijos vidaus
politikos nuostatas – politinių kali-
nių likimą, artėjančių parlamento
rinkimų eigą, pilietinės visuomenės
padėtį. Atsižvelgdama į paskutinius
Baltarusijos veiksmus, ES ketina
svarstyti tolesnį politinių ryšių su
Baltarusija ribojimą.

URM atstovai pažymėjo, kad Lie-
tuva, kaip ir visa ES, yra suintere-
suota išlaikyti normalius diplomati-
nius santykius su Baltarusija ir stip-
rinti bendradarbiavimą pagal ES Ry-
tų partnerystės programą, tačiau
Baltarusijos ir ES santykių normali-
zacija priklauso nuo tolesnių Minsko
veiksmų.

Krašto apsaugos ministrė Rasa
Juknevičienė sako, kad liepos 4 dieną
surengto ,,pliušinių meškiukų desan-
to” metu, kai švedų pilotuojamas
lengvasis lėktuvas kirto Lietuvos ir
Baltarusijos sieną, Lietuvos oro erd-
vė nebuvo pažeista.

Rugpjūčio 15 d. Baltarusija pa-

reiškė atšaukianti visus savo amba-
sados Stokholme diplomatus ir pa-
prašė Švedijos iš Minsko atšaukti sa-
vuosius. R. Juknevičienė teigė, kad
tai neatitinka nei geros kaimynystės,
nei bendradarbiavimo tarp valstybių
principų.

Baltarusijos užsienio reikalų mi-
nisterijos pranešime teigiama, kad
šalis nenutraukia ryšių su Švedija.
Baltarusija šį sprendimą priėmė pra-

ėjus kiek daugiau nei mėnesiui po
švedų lėktuvo suorganizuoto ,,pliu-
šinių meškiukų desanto”. Lėktuvas
liepos 4 dieną numetė šimtus mažų
pliušinių meškiukų, prie kurių buvo
pritvirtinti žodžio laisvės ir žmogaus
teisių reikalaujantys rašteliai.

Dėl ,,pliušinių meškiukų de-
santo” Baltarusijos prezidentas
Aleksandr Lukašenka atleido kelis
aukšto rango pareigūnus. Jis pagra-
sino nubausiąs Lietuvos ,,peles” už
lėktuvą su meškiukais. Baltarusijos
vadovas pareiškė turįs priekaištų
kaimyninei Lietuvai. Anot jo, lietu-
viams tenka atsakomybė už tai, kad
iš šios šalies teritorijos pakilo švedų
lėktuvas su pliušiniais meškiukais,
vėliau pažeidęs Baltarusijos sieną.

,,Ir lietuviai tegul netupi kaip pe-
lės po šluota, – pareiškė A. Lukašen-
ka. – Jie turi mums atsakyti, kodėl
leido iš savo teritorijos pažeisti vals-
tybės sieną. Jau kam kam, o Lietuvai
šiuo požiūriu klius kaip reikiant.”

Atsakomybę už ,,meškiukų de-
santą” prisiėmė Švedijos reklamos
agentūra ,,Studio Total”, praeityje ne
sykį rengusi skandalingas akcijas.
Jos atstovai pabrėžė, kad veikė savo
iniciatyva.

Paruošta pagal 
ELTA informaciją 

Labai gaila, bet meškiukų desan-
to istorija jau pradeda įgyti labai
keistą formą, kuri skleidžia nelabai
malonų kvapą. Vieni politikai jau pa-
sisakė, kiti, ko gero, dar laukia tinka-
mo laiko ir bando atspėti, kokia galė-
tų būti visuomenės reakcija jiems iš-
dėsčius savas įžvalgas.

O štai Vilniuje veikiančio Žmo-
gaus teisių stebėjimo instituto vado-
vas Henrikas Mickevičius sako, kad
„Lietuva pagal savo vertybes turi
vertinti Baltarusijos prašymą padėti
ištirti valstybės sienos pažeidimą
vykdant pliušinių meškiukų akciją,
nes žmogaus teisių aktyvistams veik-
ti teisėtai pagal Aleksandr Lukašen-
ka režimo supratimą yra neįmano-
ma.”

Tiesiog tampa visiškai neaišku,
ar tikrai gyvename teisinėje valsty-
bėje. Iš vienos pusės žiūrint, tai de-
mokratinėje šalyje kiekvienas pilie-
tis turi teisę turėti savo nuomonę ir
ją išsakyti. Bet iš kitos pusės, demo-
kratija – tai dar ir griežtas priimtų įs-
tatymų laikymasis. Be šios antrosios
sąlygos demokratija virsta anarchija.
Pliušinių meškiukų istorijoje teisi-
nis reguliavimas yra apibrėžtas Lie-
tuvos Respublikos aviacijos įstaty-
mu, kurio 13 straipsnis „Lietuvos

Respublikos oro erdvė” sako, kad „1.
Lietuvos Respublikai priklauso išim-
tinės teisės į oro erdvę, esančią virš
jos sausumos teritorijos, vidaus ir te-
ritorinių vandenų”, bei konstatuoja,
kad „2. Vyriausybė užtikrina tinka-
mą Lietuvos Respublikos oro erdvės
organizavimą, paskirstymą ir kont-
rolę, siekdama užtikrinti, kad civili-
niai lėktuvai ją naudotų efektyviau-
siai, atsižvelgdami į oro erdvės po-
reikius nacionalinio saugumo tiks-
lams”, bei detalizuotos visų aviaci-
nės veiklos subjektų teisės pareigos
ir atsakomybė LR Vyriausybės 2004
m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 pa-
tvirtintose LR oro erdvės organizavi-
mo taisyklėse.

Prieš gerą dešimtmetį prasidėju-
sios ir nesibaigiančios pertvarkos la-
bai susilpnino valstybės gynybinius
pajėgumus, tarp jų ir oro erdvės kont-
rolės galimybes.

Nė viename iš minėtų dokumen-
tų nėra paminėta Estijos ar dar ko-
kios kitos valstybės piliečių pareigos
mūsų valstybės atžvilgiu. Todėl labai
keistai skamba pasakymas, kad tuo
metu budėjo Estijos komanda. Tei-
singumo dėlei reikia pabrėžti, kad tai
ne pirmas atvejis, kai pažeidžiama
LR oro erdvė. Pakankamai plačiai
viešojoje erdvėje buvo nušviesta is-

torija su lėktuvo „Wilga W-35” dingi-
mu ir po kelių mėnesių jo aptikimu
Baltarusijos pelkėse su trijų žmonių
palaikais, Su-27 „nukritimas” netoli
Jurbarko, labai lengvo lėktuvo, skri-
dusio link Trakų, nutupdymas Balta-
rusijos kariniame aerodrome, o da-
bar Švedijos piliečio skraidymas, Vo-
kietijos grupės lėktuvėlių perskridi-
mas per visą Lietuvą ir jų nutupdy-
mas Latvijoje. Čia dar kyla klausi-
mas, ar Prancūzijos ir Lietuvos lėk-
tuvų susidūrimas nėra tokių pačių
problemų pasekmė.

Būtų neteisinga manyti, kad ne-
sėkme galima kaltinti tik dabartinę
valdžią. Tikrai ne. Nusipelnę visi – ir
tie, kurie buvo, ir tie, kurie yra, nes
nei vieni, nei kiti nevykdė įstatymų,
kuriuos patys priiminėjo. Jei ir to-
liau taip ilgiau tęsis, galime sulaukti
ne tik pliušinių meškiukų. Ar svei-
kai mąstantys, gyvenantys demokra-
tijos sąlygomis žmonės tikėjosi rug-
sėjo 11 d. įvykio? Karinių oro pajėgų
vadas savo interviu paskelbė, kad
2015 metais ta padėtis pagerės, bet
juk penkiolikti metai dar labai toli, ir
tie minimi radiolokatoriai tikrai iš
esmės padėties nepakeis. Žinoma,
bus truputėlį geresnė padėtis, bet iki
reikiamo lygio dar būsime toli.

Kyla teisėtas klausimas, o ar bu-
vo kada nors kitaip, nei yra dabar?
Atsakymas, taip buvo kitaip. Dar
1993 metų gegužės mėnesį Nacionali-
nio saugumo komitetui buvo prista-
tytos Karinių oro pajėgų vystymo
koncepcijos matmenys, kurioms bu-
vo vienbalsiai pritarta. Tais laikais
ištekliai buvo žymiai skurdesni, nei
jie yra dabar. Todėl buvo panaudotos
visos galimos priemonės. Rusijos ka-
riuomenei išeinant iš Lietuvos pavy-
ko paimti keletą radiolokatorių. Če-
kijos vyriausybė, matydama proble-
mas ir mūsų didžiulį norą jas iš-
spręsti, padovanojo didelį kiekį ra-
diolokacinės technikos ir kitų reikia-
mų priemonių. Vėliau prisidėjo Len-
kijos Respublika ir Švedija. Taigi, bu-
vo sukurta oro erdvės stebėjimo ir
valdymo sistema, kuri sudarė sąly-
gas kontroliuoti Lietuvos oro erdvę.
Žinoma, tai dar buvo toloka iki visiš-
kos oro erdvės kontrolės, tačiau ją pa-
laikant ir laipsniškai modernizuo-
jant būtume pasiekę žymiai geresnį
rezultatą, nei turime dabar. Prieš ge-
rą dešimtmetį prasidėjusios ir nesi-
baigiančios pertvarkos labai susilp-
nino valstybės gynybinius pajėgu-
mus, tarp jų ir oro erdvės kontrolės
galimybes.

Visa tai yra įrodymas to, kad Lie-
tuvos žinybos prastai atlieka savo
darbą ir valdžios atstovams derėtų
atsakyti į klausimą, kodėl taip yra ir
kas kaltas? Tai padaryti galima tik iš-
ryškinant problemas, o ne jas nuty-
lint. Gynybos sistema privalo būti
vystoma technologinių pasiekimų ir
karybos mokslų pagrindu. Valdžioje
esantys privalo suprasti, kad kiek-
vienas šios dienos žingsnis turės pa-
sekmes ateityje ir įžvelgti, koks bus
rezultatas ateityje, tam, kad išveng-
tume kartais labai sunkiai pataiso-
mų klaidų. O jų šiai dienai yra prida-
ryta ir nemažai.

DELFI.lt

Meškiukų skraidymas: Lietuva
nekontroliuoja savo oro erdvės?

ZENONAS VEGELEVIČIUS

Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenka
pagrasino nubausiąs Lietuvos ,,peles” už lėktuvą su
meškiukais. Baltarusijos vadovas pareiškė turįs prie-
kaištų kaimyninei Lietuvai. Anot jo, lietuviams tenka
atsakomybė už tai, kad iš šios šalies teritorijos pakilo
švedų lėktuvas su pliušiniais meškiukais, vėliau pažei-
dęs Baltarusijos sieną.



Kaunas (ELTA) – Kauno ,,Žalgi-
rio” krepšinio komandos vidurio
puolėjui Robertui Javtokui kitą sa-
vaitę bus atliekama operacija. Paaiš-
kėjo, kad aukštaūgiui yra lūžusi pė-
da. Kauno klubas praneša, kad 32-ejų
metų atletas be krepšinio praleis 4–6
mėnesius. R. Javtokas susižeidė Ve-
nesueloje atstovaudamas Lietuvos na-
cionalinei rinktinei atrankos varžybo-
se į Londono olimpines žaidynes. 
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

A. B. Breivik pripažintas pakaltinamu

Atnaujinta savaitraščio ,,Atgimimas” leidyba

Tytuvėnų vienuolyno ansamblyje 
gaisras kilo nuo dūmtraukio

Tytuvėnai (ELTA) – Tytuvėnų
vienuolyno ansamblyje sausio mėne-
sį kilusio gaisro židinys buvo šalia
kieto kuro šildymo katilų dūmtrau-
kio, o labiausiai tikėtina gaisro kili-
mo priežastis – pastato medinių sto-
go konstrukcijų savaiminis užsilieps-
nojimas dėl vienuolyno pastato palė-
pėje įrengto kieto kuro katilų dūm-
traukio poveikio. Šią ikiteisminio ty-

rimo metu gautą išvadą paskelbė
Šiaulių apygardos prokuratūra.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas
dėl gaisro, kilusio Kelmės rajone Ty-
tuvėnų miestelyje esančiame Tytuvė-
nų vienuolyno ansamblyje ir Šv. Mer-
gelės Marijos bažnyčioje, kurio metu
apdegė kultūros paveldo objektai –
pastatai ir galimai buvo sunaikintos
ar sugadintos kultūrinės vertybės.

R. Javtokas dėl traumos
nežais 4–6 mėnesius

Mirė žurnalistas R. Kasparas

New York (BNS) – Vienas buvęs
moterų drabužių parduotuvės dar-
buotojas nušovė buvusį bendradarbį
netoli vieno iš New York simbolių –
aukščiausio Manhattan dangoraižio
,,Empire State Building”, o vėliau
pats buvo nušautas policijos. Dar ma-
žiausiai 8 žmonės buvo sužeisti.  

Užpuolikas buvo 53 metų Jeffrey
Johnson, jo aukai buvo 41 metai, nu-
rodė pareigūnai. Jie teigia, kad šis

įvykis veikiausiai nėra susijęs su te-
rorizmu.

Šaudynės įvyko turistinio sezo-
no įkarštyje prie vieno iš populia-
riausių New York architektūros pa-
minklų, įbaugindamos turistus ir
darbuotojus vienoje iš judriausių
miesto vietų. ,,Empire State Buil-
ding” yra už dviejų kvartalų nuo Pen-
nsylvania stoties – vieno iš pagrindi-
nių New York susisiekimo vietų.

Oslas (BNS) – Rugpjūčio 24 d. Os-
le pradėtas skaityti galutinis nuos-
prendis žiaurias žudynes surengu-
siam teroristui Anders Behring Brei-
vik. Teisėja paskelbė, kad teisiama-
sis pripažintas pakaltinamu ir jam
skiriama 21 metų kalėjimo bausmė,
išskaičiuojant 445 dienas, kurias jis
jau praleido nelaisvėje.

Kalėjimo bausmė gali būti pra-
tęsta, jei bus nuspręsta, kad ekstre-
mistas tebekelia grėsmę visuomenei.

A. B. Breivik bus kalinamas viename
iš specialiai pritaikyto griežto ap-
saugos režimo Ilos kalėjimo blokų.

Nuosprendžio paskelbimo išva-
karėse nukentėjusiųjų artimieji tei-
gė, kad A. B. Breivik turėtų būti pri-
pažintas pakaltinamu ir laikomas ka-
lėjime, o ne psichiatrijos klinikoje.
To nori ir pats ekstremistas. Priešin-
gu atveju jis ketino kreiptis į apelia-
cinį teismą.

Per šaudymą New York žuvo du žmonės

Gamtos saugotojai puolė naftos platformą

Švedija pakvietė Lietuvą prisijungti 
prie ES Šiaurės šalių kovinės grupės

J. Tymošenko ragina ukrainiečius pradėti
kovą prieš valdančiąją partiją

5 iš 12 europarlamentarų dalyvaus rinkimuose 

Vilnius (BNS) – Rugpjūčio 24 d.
vėl išėjo savaitraštis ,,Atgimimas”,
kurio leidyba buvo trumpam susto-
jusi – praėjusią savaitę savaitraščio
numeris neišėjo dėl finansinių prob-
lemų. Savaitraščio redaktorius Ridas
Jasiulionis sakė, kad dalininkai iš-
sprendė problemas, kurių jis sakė ne-
galintis išsamiau komentuoti, nes
nedalyvauja, sprendžiant finansinius

klausimus, tačiau teigė, kad savait-raš-
tis dabar turėtų eiti be pertrūkių.

Savaitraštį leidžia viešoji įstaiga
,,Pilietinės minties institutas”. ,,At-
gimimas” – pirmas nepriklausomas
Lietuvos savaitraštis, kurio pirmas
numeris pasirodė 1988 m. Keli sa-
vaitraščio ,,Atgimimas” numeriai
dėl pinigų leidybai stygiaus neišėjo
ir 2009 m. sausio–vasario mėnesiais.

Maskva (BNS) – Šeši aplinko-
saugos aktyvistai, vadovaujami orga-
nizacijos ,,Greepeace International”
pirmininko Kumi Naidoo, rugpjūčio
24 d. puolė Pečioros jūroje esančią
naftos platformą. Aktyvistai protes-
tavo prieš naftos gręžinius Arktyje.
Jie į platformą atplaukė pripučiamo-
mis valtimis iš ,,Greenpeace” laivo
,,Arctic Sunrise”, kuris šiuo metu
plaukioja Pečioros jūroje. Jie užkopė
į ,,Prirazlomnoye” naftos platformą,
nepaisydami ledinio vandens, kurį

ant jų pylė platformos darbuotojai.
Aktyvistai įsikūrė ant aukštai esan-
čių žiedų, kur jų negali pasiekti plat-
formos darbuotojai. ,,Greenpeace”
aktyvistai teigia, kad turi pakanka-
mai atsargų ir gali savo akciją tęsti
ne vieną dieną.

Rusijos dujų susivienijimas
,,Gazprom”, kuriam priklauso plat-
formos operatorė ,,Gazprom Neft
Shelf ”, paskelbė, kad nori, jog teisė-
saugos pareigūnai sulaikytų aktyvis-
tus. 

Vilnius (ELTA) – Švedija oficia-
liai pakvietė Lietuvą prisijungti prie
jos vadovaujamos Europos Sąjungos
(ES) Šiaurės šalių kovinės grupės
2015 m. pirmą pusmetį. Tokį kvieti-
mą Švedijos ambasadorė Lietuvoje
Cecilia Ruthstrom-Ruin, pateiktą
Švedijos gynybos ministrės Karin
Enstrom laiške, skirtame krašto ap-
saugos ministrei Rasai Juknevičie-

nei, perdavė krašto apsaugos vicemi-
nistrui Vytautui Umbrasui.

Lietuva apie ketinimą prisijung-
ti prie Šiaurės šalių kovinės grupės
buvo paskelbusi jau prieš keletą me-
tų. Šioje kovinėje grupėje, be Lietu-
vos ir Švedijos, taip pat planuoja da-
lyvauti Norvegija, Suomija, Airija ir
Estija. 

Kijevas (BNS) – Kalinama buvu-
si Ukrainos ministrė pirmininkė ir
opozicijos vadovė Julija Tymošenko
ragina ukrainiečius nepalaikyti val-
dančiosios partijos per ateinančius
parlamento rinkimus.

J. Tymošenko šiuo metu atlieka 7
metų laisvės atėmimo bausmę už įga-
liojimų viršijimą, 2009 m. pasirašant
dujų tiekimo sutartį su Rusija. Jos
šalininkai tvirtina, kad teismą kont-
roliavo ir lėmė opozicijos vadovės
varžovas prezidentas Viktor Januko-
vyč.

Rugpjūčio 24 d. Kijeve per opozi-
cijos demonstraciją šalies Nepriklau-
somybės dienos proga buvo paleistas
kalėjime įrašytas J. Tymošenko bal-
so įrašas. Buvusi premjerė ragino sa-
vo šalininkus ,,pradėti kovą”. ,,Tai
kova tarp protingų bei stiprių žmo-
nių ir absoliutaus blogio”, – sakė J.

Tymošenko. Parlamento rinkimai
numatyti spalio 28 dieną. 

Vilnius (ELTA/,,Draugo” info) –
Po sunkios ligos Vilniuje mirė spau-

dos ir radijo darbuotojas, ilgametis
„Amerikos balso” lietuvių tarnybos
bendradarbis bei Lietuvos radijo ko-
respondentas JAV Romas Kasparas.
Jis su žmona Nerija buvo grįžę į Lie-
tuvą gyventi. 

R. Kasparas gimė 1933 m., mokė-
si Palangos progimnazijoje, po Ant-
rojo pasaulinio karo – Vokietijoje, lie-
tuvių gimnazijoje, dar vėliau studija-
vo JAV. Žurnalistas buvo JAV radijo
stoties, transliavusios programą ir
lietuvių kalba, „Amerikos balsas”
bendradarbis, nuo 1999 m. – Lietuvos
radijo korespondentas JAV.  R. Kas-
paras  1973–1978 m. buvo ketvirtos
PLB valdybos narys. 1977 m. tapo
,,Pasaulio lietuvio” meninės dalies
tvarkytoju, nuo 1978 m. lapkričio
mėn. – ,,Pasaulio lietuvio” redakto-
riumi. Kijeve surengtas minėjimas 21-osios Ne-

priklausomybės dienos proga. EPA nuotr.
- kalinamos buvusios premjerės J. Tymo-
šenko šalininkai.                                                                                                      

Vilnius (ELTA) – Nors dvylikai
Lietuvos atstovų Europos Parlamen-
te (EP) iki kadencijos pabaigos dar li-
ko dveji metai, net 5 mūsų europarla-
mentarai dalyvaus Seimo rinkimuo-
se. Tačiau atsisakyti EP nario man-
dato jie ryžtųsi tik tuo atveju, jei sa-

vame krašte patektų į valdančiųjų
laivą. Į Seimą veržiasi tik opozici-
nėms partijoms atstovaujantys euro-
parlamentarai. Daugelis jų prisipa-
žįsta, kad EP į Seimą išmainytų, jei
jų partijoms po rinkimų būtų patikė-
ta sudaryti Vyriausybę.

A. a. Romas Kasparas. 
,,Draugo” archyvo nuotr.



DR. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMUnDAS VIŽInAS, MD, SC
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, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VYTEnIS GRYBAUSkAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

AnDREw J. YU, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441
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LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAUGOS nAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

Autorius parduoda knygą,
20 puslapių, „Mr. Kugelis”
anglų k. Daug receptų kuge-
lio, vėdarų, cepelinų ir kitų

patiekalų iš bulvių. Kaina $7.
Tel. 773-735-4722Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

Lemonte, Pasaulio lietuvių cen-
tre, parduodamas 1 miegamo-
jo, 1 vonios butas, $94,900.

Skambinkite Linui tel. 
630-674-5414, C21 ProTeam.

PARDUODA

Pigiausi skrydžiai Finnair ir kitomis linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į 

LIETUVą

Prašau pasiteiraukite apie mūsų 2012 m. brošiūrą 
kelionėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

1-800-778-9847
www.vytistours.com

info@vytistours.com
40-24235th St., Douglaston, NY 11363

Sužinoti kainas ir padaryti rezervaciją galite per 

www.vytistours.com

Siuntinėjame info apie specialias nuolaidas,

Praneškite savo e-adresą

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S kY T R I P. n E T
info@skytrip.net

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

Jūsų investicija yra apsaugota
Nekilnojamu Turtu.

Investuojate ne daugiau kaip 
65–70 proc. visos turto vertės 

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite
tel. 630-965-6608

Ilgametė patirtis ir daug lai mingų klientų.  

SIŪLOME 10% 
METINIŲ PALŪKANŲ

Rito’s Coffee
• Skanus naminis maistas.  
• Šiltas aptarnavimas. 
• WI-FI internetas. 
• Vaikų žaidimų kambarys.  
• Banketinė salė 50-čiai svečių. 
Tel. 708-424-1555
www.ritoscoffee.com 

4116 Southwest Highway,
Hometown, IL 60456 

(87th St. ir Southwest Highway kampas)

PASLAUGOS



EUGEnE C. DECkER, DDS, PC
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. LInA POŠkUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

,,Surašymas” Nr. 9 

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

European Restaurant in Lemont
looking for part time person with

kitchen experience. 
Call 630-464-8773

SIŪLO DARBą

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

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

5 raidės:
AINAI – ALIUS – ARIEL – IGLUS – MIAZĖ – ROPĖS – SPITĖ – STYGA –
TEŠLA – TĖVAI – VALDA – VOLVO.

6 raidės:
ANTIDĖ – EKARTĖ – GEGUTĖ – IŠLAJA – ĮKALNĖ – JAUNDĖ – KŪRYBA –
LYGMUO – LYRIKA – LUKŠAS – MANTRA – PALĖPĖ – PAŠTAS – PREILA  –
PŪZRAS – TAMPRA.

7 raidės:
ADYGĖJA – APSELIS – ARTOJAI – BIZALAS – ĖDALIAI – INDĖNAI –
ĮSTAIGA – LAIPTAI – NAŠČIAI – ORIKSAI – PAŽANGA – REKVIEM –
SLĖPYNĖ – TESĖJAS – UŽLANGĖ – ŽYGEIVĖ.

9 raidės:
AUKLĖTINĖ – AUTOMATAS – BALIUSTRA – ĮBRĖŽIMAS – INICIALAI –
INŽINIERĖ – LĖLININKĖ – NEVAIŠIAI – PASTRAIPA – SLOVĖNIJA –
TIPOGRAFĖ – ŽVYRKELIS.

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.

Statybinei korporacijai ,,EURO Construction, Inc.” reikalingi darbštūs vyrai
statybų-remonto darbams. Pradinis atlyginimas neišmanantiems darbo
$13.00/val., patyrusiems statybininkams – pagal įgūdžius ir susitarimą. Sutei-
kiame asmeninius įrankius ir transportą į darbą bei atgal. Padedame apsigy-
venti. Bendrovė įsikūrusi gražioje Hilton Head saloje, South Carolina valstijoje.
Besidominčius prašome skambinti tel. 843-682-3876 arba kreiptis elektro-
niniu paštu valdas@eurohhi.com. Daugiau informacijos apie mūsų korporaci-
ją galima rasti tinklalapyje www.eurohhi.com

Atkelta iš 3 psl.
Ramiai visų pa mirštas ilsėjosi

jis Šv. Kryžiaus kapi nė se, Čikagoje,
kol trečiabangis inži nie rius Edvinas
Giedrimas neperskaitė Petro Maldei-
kio parašytą mo nografiją ir nesupra-
to, kokio nepaprasto politiko prelato
būta. Kun. Kru pavičiui esant ūkio
ministru, po Pirmojo pasaulinio ka-
ro Lietuvoje įvykdyta žemės reforma
laikyta pa vyzdžiu kitoms atkurtoms
Europos valstybėms. Lietuvą sovie-
tams okupavus, žemę gavusių ūki-
ninkų vai kai tapo partizanais, kovo-
tojais už nepriklausomą Lietuvą. O
kur dar Kru pavičiaus svarus indėlis
daug metų vadovaujant Vyriausiam
Lietu vos Išlaisvinimo Komitetui?
Šiandien Krupavičiaus palaikai ilsisi
Prisikė limo bažnyčios Kaune kolum-
bariu me. Taip pagerbtas didysis vi-
suome ni ninkas. 

Nebūčiau prisiminęs prel. Kru -
pa vičiaus, jei per kelis paskutinius
mė nesius išeivijos ir net Lietuvos ži-
niasklaidoje nebūčiau pastebėjęs
bandymų sureikšminti neseniai mi -
rusį, daugiau kaip pusšimtį metų
bend ruomeninei veiklai skyrusį vi -
suo menininką. Netenka abejoti, kad
velionis daug aukojosi, kad jo veiklos
būta plačios. Tačiau neišvengta ir
stambių klaidų, kurias būsimam Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės  Sei-
mui gali tekti narplioti. 

Skaitant gausius ,,orkestruotus”
nekrologus ten ka apgailestauti, kad,
aprašant ve lionio asmeninį gyveni-
mą, tylomis pra eita pro pirmąją žmo-
ną, su kuria išgyventi 26-ri metai,
užgyventi trys vaikai. Kaip turėjo
jaustis trijų vai kų motina, kai mė-
nesį prieš buvusio vyro mirtį ,,Drau-
ge” buvo paskelbta jo nuotrauka su
antrąja žmona ir dukterimis, nuty-
lint, jog vaikų esa ma ir iš pirmosios
santuokos. 

Ne turiu nieko prieš antrąsias
žmo nas, kaip ir, priešingai lietuvių
pasakoms, nesu nusistatęs prieš pa-
motes. Jų esa ma pasiaukojančių, net
labai ge rų. Tačiau žiniasklaidoje  ieš-
kome ne iškraipytų faktų, ,,neišbal-
tintos” tie sos, atvirumo. 

Baigdamas noriu paminėti dar
du vengtinus informacijos perdavi-
mo pavyzdžius. Prieš maždaug 40
metų savaitraštyje ,,Darbininkas”,
kurio vienu iš re daktorių buvo čia
mano cituotas prof. Brazaitis, buvo
išspausdintas ilgokas aprašymas
apie mirusį Phi ladelphia lietuvių
telkinio gyventoją. Velionis skaityto-
jams buvo pristatytas kaip Lietuvai
pasi šventęs as muo, intelektualas,
patriotas, dosnus lietuviškos veiklos
rėmėjas, net suki limo prieš sovie-
tus… vienas iš organi  zatorių. Lyg
viso to nepakaktų, pa stebėta, kad
velionis darbavosi ir JAV saugumui
(CIA). Praėjus ke lioms die noms po
aprašymo paskelbimo, pa aiškėjo, kad
aprašytas asmuo tebėra gy vas, dirba
metalo fabrike, yra LB apylinkės val-
dybos narys, ir didesnė dalis nekrolo-
go teiginių neatitinka tie sos.  Pa-
klaustas apie nekrologą,  jis kal bėti
atsisakė. Telkinio gyventojų išvada:
žmogus, dar nemiręs, norėjo apie sa-
ve  laikraštyje pasiskaityti. 

Antras pavyzdys – žymiai ,,per
gau si” informacija apie legendinį
Lie tuvos krepšininką jo antrųjų ve -
dybų proga. ,,Amerikos lietuvyje”
(2012 m. kovo 29 d.) paskelbtame pra -
nešime apie San Diego klube vyku sią
vestuvių puotą pastebima: ,,Šarūnui
Marčiulioniui tai antroji santuoka.
Iš pirmosios santuokos jis turi duk-
terį K., nesantuokinį sūnų A., krep-
šinin ko buvusi draugė K. augina jud-
viejų dukterį U.” Tai pavyzdys kito
kraštu tinumo, kurio žiniasklaida
privalėtų vengti.

Nekrologai ir tarnavimas tiesai 
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SK. 047848

Atkelta iš 8 psl. atsakingas už tech-
ninę dalį, praveda „Skins” žaidimus.
Gerai, kad jis yra profesorius, tad
turi daug kantrybės, o ir jo daktaro
laipsnis matematikoje padeda. Dabar
jo pėdo mis seka sūnus Paul, tėvo
padėjėjas ir geriausias klubo žaidė-
jas.

Rimas ir Nijolė Simokaičiai jau
daug metų kiekvieną vasarą organi-
zuoja golfo išvykas į įvairias vietas. 

Allan Žvinakis rengia „pensinin -
kų” golfą, kurį kiekvieną antradienį
žaidžia apie 16 klubo narių. Šie žaidi-
mai jau vyksta apie 20 metų.

Jan Čepulionis daug metų yra
neoficiali klubo fotografė, leidžianti
klubo laikraštuką. Jos nuotraukas
galima pamatyti CLGK tinklalapyje.
Dr. Osvaldas (Ozzie) Nakas daug
metų buvo klubo korespondentas,
pagrindinis klubo me tinių pokylių
meninių programų kūrėjas bei orga-
nizatorius. Daug žmonių įdėjo darbo
ir laiko į klubo veiklą, jų visų neį-
manoma išvardinti. 

CLGK prezidentai

Itin daug darbo ir laiko įdeda
klubo valdybos nariai. Didžiausią
įnašą padaro klu bo prezidentai, savi-
tu stiliumi paįvairinantys klubo
veiklą, pra tur tinantys jo gyvenimą.
Klubui vadovavo šie žmonės: J. Pi-
variūnas (1933–1939); 1939–1967 klu-
bas buvo neaktyvus; Jonas Baris
(1967–1971); Rimvydas Rimkus (1972);
Jonas Talandis (1973); Jonas Baris
(1974–1976); Algis Bakaitis (1977);
Arvydas Karazija (1978–1979); Anato-

lijus Kazakevičius (1980, 1981); Arū-
nas Vasys (1982, 1983); Vytas Vait kus
(1984); Raimundas Panaras (1985);
Edvardas Lapas (1986–1987); Petras
Striupaitis (1988–1989); Tomas Vait-
kus (1990–1991); Allan Žvinakis
(1992); Jonas Valaitis (1993); Arvydas
Karas (1994); Algis Liškūnas (1995);
Chester Bakšys (1996); Arūnas Dagys
(1997–1998); Steve Balta (1999–2000);
Arvydas Čepulionis (2001–2002); Ste-
ve Balta (2003–2004); Tomas Vaitkus
(2005–2006); Rimvydas Rim kus (2007–
2008); Ed Dumblauskas (2009–2010) ir
Medardas Karalius (2011–2012).

2012 m. klubo valdybą sudaro:
pre zidentas Medardas Karalius; vi-
ceprezidentė Chrissy Markevičius;
iždininkas Chester Bakšys; sekretorė
Jan Čepulionis; turnyrų vadovai –
Rytas Kleiza ir Charlie Brigden; Han -
dicaps – Arūnas Dagys; tinklalapio
prižiūrėtojas – Vytenis Markevičius.

Šiais metais klubas turi 85 ak-
tyvius narius: 62 vyrus, 19 moterų ir
4 jaunius. 2013 m. CLGK švęs savo 80-
tą gimtadienį! Žiūrėdami į klubo
veiklą ir jauną kartą, galime būti tik-
ri, kad klubas tikrai sulauks 100 me-
tų ir daugiau.

Daugiau informacijos apie
CLGK rasite apsilankę klubo sve-
tainėje www.CLGK.org

Post scriptum

Mintis parašyti CLGK istoriją
kilo maždaug prieš 25 metus. Vie -
name suėjime Edvardas Lapas, Jonas
Baris ir Vytas Vaitkus kalbėjome
apie klubo veiklą, praeitį ir ateitį.

Taip kilo noras parašyti klubo istori-
ją, kol dar ne visi senieji nariai iške-
liavo į Anapus. Visi sutikome, kad
geriausiai tokį darbą atliktų Lapas.
Nors jis nelabai norėjo, vėliau sutiko.

Gyvenimas taip susiklostė, kad
ir Lapas, ir Baris – abu jau žaidžia
golfą kituose žvaigždynuose. Todėl
likęs vienas pagal vojau, kad turiu
bandy ti padaryti tą darbą. 

Esu labai dėkin gas žmonėms,
kurie padėjo man tai atlikti. Ypatin-
gai dėkoju Danutei Barie nei, kuri ati-
davė man Bario archyvą, „Draugo”
vyr. redaktorei už leidimą pa si nau-
doti senais „Draugo” komplektais.

Dėkoju savo golfo draugams, kurie
suteikė įvairių žinių iš klubo veiklos:
Arvydui Karui, Arūnui Da giui, Rai-
mundui Korzonui, Rytui Klei zai,
Vytui Vaitkui iš Toronto ir kitiems.
Ypatingai ačiū mano sūnui Tomui
Vaitkui už visakeriopą pagalbą, taip
pat dėkoju anūkams Ailai ir Ariukui,
kurie padėjo išspręsti kompiuterio
problemas.

Pabaiga.

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

Dalis klubo narių po vieno turnyro, apie 1995 metus. Antroje eilėje, viduryje, stovi 7
metų Paul Dagys, dabar klubo vyrų ir tarpmiestinių turnyrų čempionas.

Chicagos lietuvių golfo klubas ir jo istorija
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

PETkUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 
CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
EVERGREEn PARk, 2929 W. 87 ST.

TInLEY PARk, 16600 S. OAK PARK AVE.
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
FERDINANDUI TAMOŠAIČIUI

mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame brolį AL -
FON SĄ TUMĄ-TAMOŠAITĮ ir šeimą.

Liūdime kartu su Jumis.

Eglė Arienė
Janina Čekanauskienė

Birutė Gricienė
Stasė ir Vytautas  Fledžinskai

Giedrė Mickienė
Danguolė Navickienė

Alfonsa Pažiūrienė
Dalilė ir Antanas Polikaičiai

Juozas Raibys

A † A
LINUI DAGIUI

mirus, reiškiu giliausią užuojautą tėveliui JAUNIUI –
mano jaunystės draugui ir bendrakeleiviui, žmonai
RITAI, visiems giminėms ir artimiesiems.

Telaiminta jus visus Viešpats Dievas ir siunčia
Ra mybės Angelą nušluostyti skausmo ašaras.

Kęstutis Miliūnas

A † A
ROMAI MASTIENEI

mirus, vyrui VIKTORUI, sūnui dr. LINUI su šeima
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Algė ir Adolfas Šležai

Mylimo tėvelio Juozo Gražio 45 metų mirties sukakties proga Juozas
ir Gražina Gražiai, gyvenantys Downers Grove, IL, „Draugui” paauko-
jo 200 dol. Nuoširdžiai dėkojame už prasmingą auką.

A † A
ROMA VILČINSKAITĖ

MASTIENĖ
Po sunkios ligos mirė 2012 m. rugpjūčio 13 d., Pinellas Park, FL.
Gimė Vilkaviškyje 1928 m. vasario 5 d.
Lankė Muncheno Hendelio konservatoriją, baigė muzikos

laips niu Marion kolegiją, IN. Daugelį metų gyveno Čikagos apy -
linkėse: Cicero, Hinsdale, vėliau persikėlė į Floridą: pirma į St.
Petersburg, paskui į Pinellas Park.

Solistė Roma Mastienė pasižymėjo Lietuvių operoje, Čiurlio-
nio ir Dainavos ansambliuose. Ji buvo Lyric Opera kolektyvo
narė. Bu vo kviesta koncertuoti lietuvių telkiniuose visame
pasaulyje.

Nuliūdę liko: vyras Viktoras, sūnus dr. Linas, marti dr. Ra-
min ta ir anūkas Adomas Masčiai, dvi pusseserės  Kalifornijoje
Liūda Kaupas su šeima ir dr. Rūta Rakutis. Lietuvoje liko pus-
brolis Algimantas Vilčinskas su šeima, pusseserė Jūratė Raku-
tytė, artimi giminės Aida Venclovienė su šeima ir Rūta Daily-
daitė.

Pagal velionės valią, laidotuvės privačios.
Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Romą savo

maldose.

Nuliūdusi šeima

Mielam draugui

A † A
ROMUI KASPARUI

Vilniuje, rugpjūčio 22 d. mirus, siunčiame nuošir -
džią užuojautą žmonai NERIJAI LINKEVIČIŪTEI
KAS PA  RIENEI.

Tavo liūdesio dienomis, nors ir iš toli, mintyse
esa me kartu.

Regina ir Edvardas Bačanskai
Rima ir Jonas Bačanskai
Virginija ir Tolius Butai

Diana ir Kazimieras Čampės
Palmyra ir Valdas Kančai

Dalė ir Algis Lukai
Meilė ir Tadas Mickai

Sigita, Saulius ir Alina Naujokaičiai
Stefa Alšėnaitė Urban
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKėsE

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

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

Aukštos indėlių palūkanos
2 proc. trejiems metams terminuoti
indėliai, 2.5 proc. trejiems metams

IRA terminuoti indėliai 
California Lithuanian Credit Union

Santa Monica, California
Tel. 310-828-7095

Valdžios apdrauda iki $250,000

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

SKELBIMAI

� Kviečiame visus į pianistės Ramin-
tos Lampsaitytės koncertą, kuris įvyks
Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietu-
vų centre (14911 127th St Lemont, IL
60439) rugsėjo 1 dieną, šeštadienį, 5
val. v.

� Čikagos lituanistinės mokyklos
2012–2013 metų mokslo metų ati da-
rymas 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 šven-
tė. Kviečiame į šventę atvykti ne tik mo-
kinius ir jų tėvelius, bet ir visus, ku riems
svarbus lituanistinis švietimas. Mokyk-
lai reika lingi pradinių klasių mokytojai.
Kreiptis tel. 708-262-1212.

� Pal. Jurgio Matulaičio misijos vaikų
choras ,,Vyturys” kviečia naujus daini-
ninkus (nuo antro skyriaus) į pirmąją
repeticiją rugsėjo 11 d. Choras repetuo-
ja Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL,
antradieniais nuo 6:30 val. v. iki 7:30
val. v. Jeigu turite klausimų, rašykite
choro vadovui Dariui Polikaičiui: darne-
viskas@mac.com

� Pasaulio lietuvių ekonomikos foru-
mas, vyksiantis Čikagoje rugsėjo 21 die-
ną ,,Four Seasons” viešbutyje, kviečia
dalyvauti visus lietuvius verslo ir mokslo
atstovus. Paskubėkite užsiregistruoti:
www.plef.lt. Daugiau informacijos gau-
site paskambinę į Lietuvos prekybos
biurą tel. 216 536 8200

� Atveskite savo vaikučius į ,,Pi pirų
ratelį”! Kviečia me vaikus nuo 18 mėn.
iki 4 metų. Kiekvieną savaitę tė ve liai su
savo vaikučiais gali praleisti keletą va-
landų lietuviškoje aplinkoje dainuodami,

žaisdami, kurdami rank darbius ir pie-
taudami. Galite pasirinkti, kurią dieną
lan kyti: pirmadieniais, antradieniais,
trečiadieniais arba penktadieniais nuo
9:30 val. r. iki 11:30 val. r. tre čia die-
niais. Siūlome vieną popietinę klasę nuo
11:30 val. r. iki 1:30 val. p. p. Ren-
kamės Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
IL. Dėl išsamesnės informacijos skam-
binkite tel. (630) 200-6582. 

� Vinco Krėvės lituanistinėje Philadelp-
hia, PA mokykloje atvirų durų diena
vyks rugsėjo 9 d. 9 val. r. Kviečiame vi-
sus vaikučius ir tėvelius apsilankyti ir, jei
patiks, pasilikti mūsų mokykloje. Mo-
kykloje veiks vaikų darželis, paruošia-
moji klasė (,,kindergarten”), angliškai
kalbančiųjų bei 1–8 mokyklinės kla-
sės.  Pamokos ir užsiėmimai vyks Šv.
Andriejaus lietuvių parapijos patalpose
(19-ta ir Wallace Street, Philadelphia,
PA 19130) sekmadieniais nuo 9 val. r.
iki 1 val. p. p. (su pietų pertrauka 11:30
val.). Smulkesnę informaciją apie mo-
kyklą rasite tinklalapyje: ttp://www.
phillylac.org/ VK/nuostatai.htm. Taip pat
savo klausimus galite pateikti: mokyklos
direktorei Irinai Brusokienei (meliri@
yahoo.com; tel. 484-557-7073) arba
tėvų komiteto iždininkei  Kristinai Anta-
navičienei (kristant44@gmail.com; tel.
484-222-9077).

� Gyčio Paškevičiaus gyvo garso kon-
certas vyks rugsėjo 22 d. Rusų namuose
(234 Alexander Ave., Howell, NJ
07731). Įėjimas – nuo 7 val. v. Veiks
baras. Koncerto pradžia 8 val. v. Bilieto
kaina  – 30 dol. Dėl bilietų ir vietų
užsakymo teiraukitės tel. 732-674-
7556; 848-992-4222.

Po gražių praėjusių metų ansamblio pasirodymų ir dalyvavimo smagioje XIV Lietuvių tautinių šokių šventėje Boston, laukia 2012–2013 m. ,,Grandies” sezonas. Nuo
rugpjūčio 25 d. galima registruotis internetu: www.grandischicago.org. Jei turite klausimų ar norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ansamblio vadovę Violetą
Fabianovich tel. 708-422-3556 arba el. paštu: poniavioleta@yahoo.com. 

Jaunių (6–11 klasių) ir studentų (nuo 12 klasės ir vyresni) ratelių šokėjai repeticijas pradės sekmadienį, rugsėjo 16 d. Veteranų/pagyvenusiųjų šokėjų ratelis repeti-
cijas pradės sekmadienį, rugsėjo 23 d. Vaikučių ratelio A (nuo 3 metukų), ratelio B (darželio–1 klasės) ir vaikų ratelio (2–5 klasių) šokėjai pirmą kartą repetuos sekmadie-
nį, rugsėjo 30 d., 12:30 val. p. p. (po Pal. Jurgio Matulaičio Bendruomenės dienos šv. Mišių ir vaišių).  Kviečiami visi!

Čikagos lietuvių tautinių šokių ansamblio ,,Grandies” mokytojai laukia buvusių ir naujų šokėjų! 

„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
var gingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Jonas
ir Ona Treškos $33, The Oak Tree
Philanthropic Foundation (Dr. Dana
Maciūnas Mockus) $2,500; tuberku -
lioze sergantiems vaikams per „Sau -
lės smiltys” – R. A. Marchertai $75,
A. D. Vitkai $50, T. R. Rudaičiai $25,
T. Kybartas $50, R. Vertelkienė $20,
B. R. Kronai $30, L. D. Šleniai $50, R.
Račkauskienė $50, D. I. Tijūnėliai $50;
studentų paramai Regina Snars kienė
$100, Nijolė Dėdinienė $500, William
Saunders $90. Labai ačiū. „Saulutė”
(Sunlight Orphan Aid), 414 Free-
hauf  St., Lemont, IL 60439, tel.
(630) 243-7275 arba (630) 243-6435.

A. a. Antano Masaičio atmini -
mui „Saulutei” buvo suaukota $870.

Aukojo: P. Kelk, Landmark Construc -
tion Management, L. C.  Lee,  K. Ka -
row, S. C. Ericson, D. Maas, D. H.
Eric  son, V. S. Žemaitis, S. Tackes, J.
Day ir $85 grynais. „Saulutė” dėkoja
už aukas vargingai gyvenantiems
vaikučiams Lietuvoje ir reiškia nuo -
širdžią užuojautą a. a. Antano Masai -
čio artimiesiems.

„The Oak Tree Philanthropic
Foundation” (dr. Dana Maciūnaitė
Mockuvienė) „Dieviško Kryžiaus”
fondui atsiuntė $2,500. Fondo įkū-
rėjo Lietuvių Fondo globoje pageida-
vimu, fondą Lietuvoje tvarko kardi-
nolas J. A. Bačkis, o JAV Indrė Tijū-
nėlienė. „Dieviško Kryžiaus fondas
(„Divi ne Cross Fund”), 414 Free-
hauf  St., Lemont, IL 60439 dėkoja
už auką padėti Lietuvoje vargingiau-
siai gyve nantiems.

Š. m. rugsėjo 9 d., sekmadienį, 
maloniai kviečiame į 

Vlado Žiliaus meno darbų 
parodą-pardavimą, 

kuris vyks nuo 2 val. p. p. iki 8 val. v.
Susivienijimo lietuvių Amerikoje
(Lithuanian Alliance Of America) 
patalpose (307 West 30th Street, 
pirmasis aukštas, New York, NY
10001, tarp 8-os ir 9-os Ave.).

IŠ ARTI IR TOLI...

Vladas Žilius (1939–2012) – grafikas, tapytojas ir skulptorius, išvykęs iš okupuotos
Lietuvos įsikūrė New York mieste. Jo abstraktūs paveikslai pasižymi dramine jėga, subti-
lia faktūra, spalvingumu ir puikiai suderinta konstrukcija. Nuo 1995 m. dailininkas kūrė
reljefus, erdvines skulptūras iš medžio, sintetinio stiklo ir metalo. Visa jo kūryba išreiškia
kosmines formas bei ritmą ir ją galima vadinti filosofine. 

V. Žilius savo parodas surengė Vilniuje, Čikagoje, Los Angeles, New York. Dalyvavo
grupinėse parodose Maskvoje, Varšuvoje, Krokuvoje, Sofijoje, Amsterdame, Barselonoje,
Washington, DC.  V. Žilius, reljefas iš medžio.


