
Metropolitan Opera žvaigždės spindėjo Pažaislio vienuolyno fone

Panevėžys (ELTA) – Panevėžio Kristaus Kara-
liaus katedroje šeštadienį, rugpjūčio 10 dieną, iškil-
mingai įšventintas naujasis Panevėžio vyskupas or-
dinaras Lionginas Virbalas. 

Konsekracijos iškilmėms vadovavęs Vilniaus ar-
kivyskupas emeritas kardinolas Audrys Juozas Bač-
kis meldė, kad naujasis vyskupas būtų nepriekaiš-
tingas savo tikinčiųjų kaimenės ganytojas, šventas
kunigas ir nuolankus vadovas. 

,,Visa Bažnyčia Lietuvoje, o ypatingai Panevėžio
vyskupija, šiandien su džiaugsmu pasitinka ir svei-

kina savo naująjį ganytoją, kurį Viešpats paskyrė
mokyti, šventinti ir valdyti savąją tautą. Vyskupas
Lionginas sugrįžta į gimtuosius namus, praturtėjęs
patirtimi, įgyta tarnaujant Bažnyčios jam patikė-
tose vietose tėvynėje ir Romoje. Priimkite jį atvira
širdimi, melskitės ir padėkite jam atlikti savąsias
pareigas”, – sakė savo homilijoje kardinolas A. J.
Bačkis. 

Kardinolas įteikė L. Virbalui vyskupo tarnystės
ženklus – žiedą, mitrą ir ganytojo lazdą pastoralą.

– 2 psl.
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Pažymėtas A. Smetonos 
gimtadienis – 5 psl.

Transatlantinė meilė
,,Lituanicos” sparnais – 6 psl.

4545 WEST 63rd STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Menas yra tiltas, kuris mus riša su Dievybe. – G. Ebers

Naujasis Panevėžio vyskupas
L. Virbalas pradeda ganytojo tarnystę

D. Chvorostovskis ir dirigentas C. Orbelian. 

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Keliolikos minučių plojimais sek-
madienį baigėsi Pažaislio vie -
nuo lyno kieme surengtas Met-

ropolitan Opera žvaigždžių koncertas
„Dmi tri jus Chvorostovskis ir draugai”.
Jau iš anksto šis renginys buvo vadina-
mas metų muzikiniu įvykiu Lietu voje,
ir beveik trys tūkstančiai žiūro vų, dvi
valandas klausęsi operos še devrų, liko
sužavėti reginiu.

Šis koncertas buvo pagrindinis aš-
tuonioliktojo Pažaislio muzikos fes -
tivalio renginys. Garsus operos so listas
D. Chvorostovskis, kuris yra laukiamas
visose garsiausiose pa saulio operos sa-
lėse ir kurio tvarka raštis suplanuotas
bent trejiems me tams į priekį, į Kauną
pasikvietė būrį savo draugų, su kuriais
dažnai dai nuoja New York Metropoli-
tan Opera. – 3 psl.

Įšventinimo iškilmės. 
Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros nuotr.

Naujas Panevėžio  vyskupas ordinaras L. Virbalas. 
D. Labučio (ELTA) nuotr.
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Konsekracijos iškilmėse netrūko nei žmonių, nei geros nuotaikos. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros nuotr.

REDAK TORĖS  ŽODIS

Dr. Stasys Bačkaitis prabilo labai svarbia
tema – apie išsamaus, visas gyvenimo sritis
apimančio lietuvių buvimo Amerikoje pri-

statymo būti nu mą („Ar Amerikos lietuviai iš nyks
be pėdsako?” – „Draugas”, rugpjūčio 1 d.).

Pagrindiniai jo teiginiai: neturi me plačios is-
torijos anglų kalba apie mūsų tautiečių praeitį Ame-
rikoje; atsiranda išskirtinė galimybė būti išsamiai
pristatytiems JAV sostinėje kuriamame mu ziejuje
(o tai reiškia – plačioje erdvėje ir plačiame kon-
tekste, kartu su kitomis Jungtinėse Valstijose
gyvenan čio mis tautomis); reikia dalyvauti ir tam
pradėti ruoš tis dabar; turime susitelkti ir kartu pa-
laikyti bendruomenės gyvas tingu mą bei mokytis
iš kitų, kurie „ta me pačiame katile gana gerai iš-
laiko sa vo savistovumą ir savitumą”.

Taigi, straipsnyje užduotos tarsi dvi kryptys:
viena – galvoti apie savo bu vimą dabar ir ateityje;
kita – api bū dinti ir apipavidalinti mūsų tautos
praeitį šiame krašte. Ties antrąja šian dien ir no -
rėčiau apsistoti.

Dr. S. Bačkaitis praneša mums, kad turime ga-
limybę prisistatyti „plataus masto muziejuje
Washing ton”, bet tam ruoštis reikia jau dabar, nes
kai ateis laikas lipti į traukinį, per vėlu bus pradėti
krautis lagaminą – jis jau turės būti sukrautas.

Man asmeniškai ši mintis atrodo labai pa-
traukli, savalaikė ir būtų gaila, jei šia atsivėrusia
galimybe mes nepasinaudotume. Žinoma  (nors su-
manymas, kiek suprantu, dar tik pirminėje stadi-
joje), ne pro šalį būtų daugiau sužinoti apie patį
muziejų – koks jis bus, kas pa kviestas šiame pro-
jekte dalyvauti ir  pan.

Mintis patraukli pirmiausia dėl to, kad daly-
vaudami tarptautiniame projekte mes galime išeiti
iš už savų sienų (ne paslaptis, kad daugiausia ver-

dame savo sultyse – ruošdami parodas sau, reng-
dami renginius sau, rašydami knygas sau ir t. t.).
Juk viena iš priežasčių, kodėl iš pažiūros kukli Rū-
tos Šepetys knyga „Tarp pilkų debesų” sulaukė to-
kio atgarsio pasaulyje, buvo tai, kad ji buvo skirta
pasauliui. Ne mums, ne lietuviams – kitiems.  Vis-
kuo – prade dant žanru, rašymo stilistika, baigiant
jos pla ti nimo strategija, įskaitant puikius pačios
Rūtos prista tymus.

Atvirkštinis pavyzdys. Kaip bū dinga, – pagal-
vojau, sklaidydama Algio Luko redaguotą albumą
„Lietuvių kultūrinis paveldas – Amerikoje” ir apti-
kusi šalia viena kitos dviejų skulptūrų nuotraukas
(p. 14 ir 15). Viena skulptūra – lietuvio R. Kašubos
„Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas”, kita –
lenkų skulp toriaus S. Ostrowski „Di dysis Lietuvos
kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila”. Abi buvo
išstatytos 1939 m. Pasaulinėje parodoje New York.
Tuo tarpu dabar lietuviška skulptūra „uždaryta”
Putname (Ame rikos lietuvių kultūros archyve), o
lenkiška – lais vėj, New York Central Park. Aš ma-
nau, kad kuo drąsiau mes eisime už savo kiemo
ribų, tuo labiau mes būsime matomi ir atpažįstami.
Žinoma, reikia pagalvoti, kuo mes galime būti įdo -
mūs.

Ir čia – kitas šios minties, šio su manymo pa-
trauklumas. Tapdami tokio projekto dalimi, turime
galimybę pa kelti tas mūsų išeiviško gyvenimo dalis,
kurios iki šiol buvo mažai judintos, mažai tyrinėtos.
Taip pat, manau, mes neturėtume apsiriboti tik lie-
tuviškomis pavardėmis, o pa žvelgti plačiau – kokį
indėlį į Ame rikos gyvenimą įnešė visi emigrantai iš
Lietuvos. Čia – daugybė įdomių pavyzdžių. Tarkim,
Sandra Berend son iš Butrimonių – moterų krepši -
nio pradininkė; pasaulinio garso interjero dizai -
neris Carlton Varney, seniausios interjero studijos

New York „Dorothy Dra per” prezidentas, nemažai,
beje, prisi dėjęs prie Val dovų rūmų Vilniuje atsta -
tymo, irgi yra lietuvių kilmės: Victor Brenner,
skulptorius iš Šiau lių, 1909 m. sukūrė iki šiol nau-
dojamą ir pačią popu lia riausią mo netą pasaulyje –
ameri kiečių centrą.  Ir t. t. ir t. t.

Mes turime nemažai grynai lietuviško pali-
kimo, kurio iki šiol niekas giliau netyrinėjo – pvz.,
daugybę vestuvių, krikštynų ir laidotuvių nuo-
traukų, bylojančių apie unikalius mūsų pa pročius.
Iš kitos pusės, yra vardai ir reiškiniai, kurie gerai
pa žįstami ame rikiečiams, bet lietuviai jiems ne-
skyrė ypatingo dėmesio (paminėčiau J. Meko kiną ir
J. Ma čiūno įkurtą „Fluxus” judėjimą).

Teigdamas, kad lietuvių pasieki mų yra labai
daug, tik „tie pavyzdžiai nesudėti į ryškiai matomą
vietą”, dr. S. Bačkaitis siūlo pagalvoti apie iš samią
lietuvių išeivių istoriją anglų kalba. Aš asme niškai
manau, kad tokia knyga galėtų būti mūsų pasi -
ruošimo ekspozicijai re zultatas. Gal būt reiktų pra-
dėti nuo virtualios mu ziejinės ekspozicijos, nuo vir-
tualios knygos kūrimo, o po to ją perkelti į būsimą
muziejų Washington ir  ant popieriaus, į išsamų iš-
eivijos istorijos tomą? Į tokį projektą galėtų įsijungti
ne tik pavieniai tyrėjai, bet ir mūsų kultūros židi-
niai – jie atgytų, taptų ne tik istorijos saugotojais,
bet ir jos skleidėjais, o tai reiškia – kūrėjais.

Manau, kad klausimas ar ruoštis ir krautis la-
gaminą neturėtų apskritai iškilti, o tik – kaip ruoš-
tis, ką į tą lagaminą krauti. Labai kviesčiau
„Draugo” skaitytojus, o per juos – ir platesnę vi-
suomenę atsiliepti į dr. S. Bačkaičio iškeltą pasiū -
lymą dalintis mintimis, o vėliau įsijungti ir į patį pa-
siruošimo procesą ir planuoti įspausti gra žų, ryškų
lietuvišką pėdsaką Ameri kos tautų istorijoje.

Utopija. Bet kodėl – utopija?
RAMUNĖ LAPAS

Panevėžio vyskupo konsekracijos iškilmėse da-
lyvavo Šventojo Sosto atstovas Lietuvoje Luigi Bo-
nazzi, Lietuvos vyskupai, tarp jų – Panevėžio vys-
kupai emeritai Jonas Kauneckas ir Juozas Preikšas,
Panevėžio vyskupijos kunigai ir gausiai susirinkę

tikintieji, kitų religinių konfesijų atstovai. 
Popiežius Pranciškus birželio 6 dieną priėmė

Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko atsistatydinimą
iš šios vyskupijos ordinaro pareigų ir naujuoju Pa-
nevėžio vyskupu ordinaru paskyrė tėvą jėzuitą L.
Virbalą, pastaraisiais metais dirbusį Popiežiško-
sios Rusų kolegijos Romoje rektoriumi. 

52 metų L. Virbalas yra penktasis Panevėžio
vyskupas ordinaras, skaičiuojant nuo Kazimiero
Paltaroko (1926–1957), ir penktasis naujai paskirtas
Lietuvos vyskupas nuo 2010 m. Su naujai įšventin-
tuoju vyskupu Lietuvoje šiuo metu yra penkiolika
katalikų vyskupų. 

Naujasis Panevėžio vyskupas L. Virbalas

Atkelta iš 1 psl.
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Metropolitan operos žvaigždės spindėjo Pažaislio vienuolyno fone
Tai atlikėjai iš Italijos Barbara Frittoli, Stefa-

nas Secco ir Marco Caria. Koncerto žiūrovai itin
šiltai su tiko ir jame dalyvavusį lietuvį Kos tą Smo-
riginą, jau kelerius metus koncertuojantį įvairiose
pasaulio sce nose.  

Į koncertą pasipuošę žiūrovau rinkosi dar ge-
rokai prieš jo pradžią, o stovint ilgoje eilėje prie
įėjimo į vie nuolyno kiemą pliūptelėjo tokia stipri
liūtis, kad ir skėčiai mažai gelbėjo. Stiprus lietus
truko neilgai – netru kus vėl švystelėjo saulė, dangų
pa puo šė vaivorykštė ir pusvalandį vė  luojant Pa-
žaislį užpildė klasikos garsai. Koncertas prasidėjo
Giuseppe Verdi „Nabucco” ištrauka, kurią puikiai
at liko Kauno simfoninis orkestras. Šiam kolekty-
vui, o taip pat koncerte dalyvavusiam Kauno vals-
tybiniam chorui viešnagės Lietuvoje metu pa gyrų
negailėjo ir pats D. Chvoros tovskis, ir kiti atlikėjai.

Dvi valandas atliekamų klasikos kūrinių nuo
lietaus sušlapę žiūrovai klausėsi taip atidžiai, kad
buvo galima girdėti praskrendančio uodo zyzimą.
Bilietai į šį koncertą buvo perkami labai greitai,
nors jų kainos siekė nuo 76 iki 117 JAV dolerių.
Bet tai nėra daug, palyginus su tomis kai nomis,
kurias už geriausius bilietus teks mokėti D. Chvo-
rostovskio gerbėjams lapkričio ir gruodžio mėnesį
Metropolitan Opera  vyksiančiame G. Verdi „Ri-
goletto” pastatyme – ten vietos parteryje kainuoja
nuo 150 iki 445 dolerių. Kita proga Šiaurės Ame -
rikoje išvysti šią operos žvaigždę bus ateinančių
metų gegužę – su garsiu estų pianistu Ivari Ilja jis
surengs pasirodymus Bostone, Toronte, Mon -
trealyje, Los Angeles ir San Fran cisco. 

D. Chvorostovskis ne kartą yra dainavęs to-
kiose koncertų salėse kaip „Wigmore Hall” Lon-
done, „Queen’s Hall” Edinburge, „Carnegie Hall”
New York, „La Scala” Milane, P. Čai kovskio kon-
servatorijoje Maskvoje, „Gran Teatre de Liceu”
Barselonoje, Kultūros centre Honkonge. Jis rengė
solinius koncertus Seule, Osle, Stam bule, Jeruza-
lėje, o taip pat Austra lijoje. Jis dažnai koncertuoja
akompanuojant aukščiausio lygio orkes trams, to-
kiems kaip New York filharmonijos, San Francisco
simfoniniam, Roterdamo filharmonijos ir kitiems
garsiems kolektyvams. 

Laikraštis  „The New York Times” apie šį atli-
kėją yra rašęs, kad „tai vie na iš labiausiai stebi-
nančių voka li nių karjerų pasaulyje per pastaruo-
sius dešimtmečius. Jo balsas dvelkia prabanga:
nuostabus tembras, tiks lios intonacijos, elegantiš-
kas ir ais tringas atlikimas”.

Išskirtinio koncerto metu žiūro vai negailėjo
plojimų ir šūksnių vi siems atlikėjams, itin palai-
kydami ir patį vakaro šeimininką D. Chvoros -
tovskį, ir B. Frittoli – kartu jie atliko ištrauką iš G.
Verdi operos „Simon Boccanegra”. Būtent dėl šios
operos įrašo su Kauno orkestru garsieji solistai at-
vyko į šį miestą dešimčiai dienų ir parengė operos
kompaktinį įrašą.    

Operos gerbėjus sužavėjo vergų choras iš G.
Verdi operos „Nabucco”, D. Chvorostovskio atlie-
kama barono Scarpia arija iš Giacomo Puccini
„Tosca”, taip pat ištraukos iš G. Verdi „Don Car-
los”, Richard Wagner „Tann hauser”, ypač daug
plojimų su laukė K. Smoriginas, padainavęs „Ale -
ko” kavatiną iš to paties pavadi nimo Sergejaus
Rachmaninovo operos.

Visą koncertą dirigavo nei aki mirkos poilsio
neturėjęs Constantine Orbelian. Dirigentas pats
audringai plojo atlikėjams, kvietė juos į sceną. Pui-
kiai žinomas akademinės muzi kos pasaulyje C. Or-
belian gimė 1956 m. San Francisco armėnų emig-
rantų šeimoje. Kaip sakoma, „gimė pianistu”, nes
vos sulaukęs ketverių pra dėjo lankyti fortepijono
pamokas San Francisco konservatorijoje. Įgimtas
talentas, atkaklumas ir užsispyrimas davė savo vai-
sius – šešiametis vaikas laimėjo J. S. Bacho forte-
pijono kon kursą, o devynerių jau sugrojo savo pir-
mąjį solinį koncertą. 

Dar po dviejų metų 11-metis pia nistas debiu-
tavo garsiame San Fran cisco operos teatre kartu su
simfo niniu orkestru. Baigęs prestižinę „Juilliard
School” New York, 1980–1990 m. jis sugrojo dau-
giau kaip 750 koncertų, akompanuojant Boston,
Detroit, San Francisco, Sankt Peter burgo, Maskvos
filharmonijos simfoniniams orkestrams ir kitiems. 

Prieš koncertą su žurnalistais bendravęs D.
Chvorostovskis sakė, kad „dirbti su Kauno miesto
simfo niniu orkestru bei Kauno valstybiniu choru

buvo labai malonu. Kauno mu zikantai ir choristai
kupini entuziazmo, jie darbštūs, kūrybingi, su-
pranta humorą, visada yra geros nuotaikos”.

Pasibaigus įspūdingam koncertui žiūrovai ne-
norėjo skirstytis, jie sukėlė tokius plojimus, kad
dar kelis kartus privertė atlikėjus pasirodyti sce-
noje. Vakaro šeimininku jautęsis D. Chvorostovskis
į sceną kiekvieną kartą palydėdavo kiekvieną atli-
kėją, gavo daugybę gėlių puokščių, dalijo autogra-
fus, pasirodęs scenoje pats filmavo save ir žiūrovus

planšetiniu kompiuteriu, o galiausiai užtraukė gar -
sųjį rusų romansą „Očy čiornyje” („Juodosios
akys”), tuo dar labiau sužavėdamas visus gerbėjus.

Ypatingą sakralinę dvasią rengi niui suteikė ir
išties ypatinga aplinka – XVII amžiuje pastatytas
Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis yra
vienas puikiausių brandžiojo ba roko architektūros
šedevrų Šiaurės rytų Europoje. Gali būti, kad
Kaunu susižavėjusios operos žvaigždės dar grįš čia
su naujais koncertais ateityje.

JAV Prezidentas Barack Obama rugpjūčio 9 d.
pareiškė iš naujo peržiūrintis įtemptus Was-
hington santykius su Maskva dėl gausėjančių

nesutarimų, taip pat paragino Rusijos vadovą Vla-
dimirą Putiną „galvoti pažangiai, o ne atbulai” ir at-
sisakyti Šaltojo karo mąstysenos.

Šie B. Obama komentarai buvo išsakyti per
spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose. Tuo
tarpu JAV valstybės sekretorius John Kerry ir gy-
nybos sekretorius Chuck Hagel baigė derybas su
savo kolegomis iš Rusijos, per kurias buvo aiškina-
masi, kuriose srityse abi šalys galėtų bendradar-
biauti. Pareigūnai sakė pasiekę apčiuopiamų re-
zultatų pastangose išspręsti krizę Sirijoje ir kitose
srityse.

B. Obama pareiškė, kad pernai į Kremlių grįžęs
V. Putinas atsinešė „daugiau retorikos iš tos Rusijos
pusės, kuri yra antiamerikietiška, žaidžianti kai
kuriais senais stereotipais apie Šaltojo karo varžy-
bas tarp Jungtinių Valstijų ir Rusijos”.

Jis sakė žurnalistams nusprendęs nedalyvauti
viršūnių susitikime su V. Putinu, nes „Rusija ne-
buvo motyvuota” spręsti kai kuriuos klausimus,
kuriuose JAV norėtų pamatyti pažangą. Pasak B.
Obama, nepasitenkinimas dėl Rusijos sprendimo
suteikti prieglobstį JAV Nacionalinio saugumo
agentūros paslapčių viešintojui Edward Snowden
nebuvo vienintelė to žingsnio priežastis.

Bet B. Obama nesureikšmino pareiškimų, kad
juodu su V. Putinu nesutaria. „Mano asmeniniai
ryšiai su Putinu nėra blogi. Kai kalbamės, pokalbiai
būna atviri. Jie tiesūs. Dažnai jie būna konstrukty-
vūs”, – pabrėžė jis.

Jis paragino V. Putiną mąstyti platesnėmis ka-
tegorijomis ir nežvelgti į Jungtines Valstijas kaip į
priešą.

Penktadienį JAV Prezidentas taip pat paskelbė
planuojantis nustatyti apribojimus Amerikos žval-
gybos vykdomoms didelio masto elektroninio šni-
pinėjimo programoms, kurios atsidūrė kritikos tai-
kiklyje, kai informaciją apie jas paviešino buvęs
Nacionalinio saugumo agentūros (NSA) kontrakti-
ninkas Edward Snowden. Sakydamas, kad svarbu
nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp saugumo ir pi-
lietinės laisvės, B. Obama žadėjo gerinti žvalgybos
priežiūrą ir atkurti visuomenės pasitikėjimą vy-
riausybės programomis. B. Obama sakė apsispren-
dęs dėl keturių konkrečių priemonių.

Pirmiausiai jis planuoja dirbti su Kongresu –
siekti „atitinkamų reformų” antiteroristinio „Pa-
triotų įstatymo” 215-ame straipsnyje, kuris apibrė-
žia vadinamųjų metaduomenų, tokių kaip infor-
macija apie pokalbių telefonų dalyvius ir laiką, rin-
kimą. Prezidentas tvirtino, kad vyriausybė nesu-
interesuota šnipinėti eilinius amerikiečius.

Kalbėdamas apie antrąją priemonę, B. Obama
sakė sieksiantis, kad Kongresas reformuotų slaptą
Užsienio žvalgybos priežiūros teismą, svarstantį
teisėsaugos įstaigų prašymus leisti rinkti žvalgybos
informaciją apie konkrečius asmenis.

Be to, B. Obama sakė norintis paskelbti daugiau
detalių apie NSA programas, kad būtų atkurtas vi-
suomenės pasitikėjimas, pažeistas dėl E. Snowden
paviešinimų.

Vykdant ketvirtąją priemonę, planuojama
įkurti aukšto lygio išorinių ekspertų darbo grupę,
kuri peržiūrėtų JAV žvalgybos pastangas.

Šeštadienį B. Obama pradėjo savaitės trukmės
vasaros atostogas prašmatnioje Martha’s Vineyard
saloje.

BNS

Pažaislio vienuolyno kiemas buvo pilnas operos gerbėjų.

Į operos žvaigždžių koncertą nusidriekė ilga eilė. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Atkelta iš 1 psl.

Prez. B. Obama apgailestauja dėl „atbulos” Rusijos mąstysenos



Lietuvos generalinis konsulas
New York Valdemaras Sarapi-
nas rugpjūčio 8–9 d. lankėsi JAV

Lietuvių Bendruomenės Švietimo ta-
rybos su rengtuose lituanistinių mo-
kyklų mo kytojų tobulinimo kursuose
„Paliki me pėdsaką”, kurie rugpjūčio
4–11 d. vyko Dainavos stovyklavietėje,
Man chester, Michigan valstijoje. Kur -
suo se dalyvavo daugiau kaip 50 mo -
kyk  lų vedėjų bei mokytojų iš įvairių
JAV ir Ka nados lituanistinių mokyk -
lų, jiems vadovavo bei jų programą
koordinavo JAV Lietuvių Bendruome -
nės Švieti mo tarybos pirmininkė Dai -
va Na vickienė. 

Sveikindamas kursų dalyvius, ge-
neralinis konsulas dėkojo jiems už en-
tuziazmą, ryžtą ir pasiaukojimą – sa-
vybes, kurių dėka lituanistinės mo-
kyklėlės yra tie tikrieji lietuviš kos pa-
saulėjautos ir bendražmogiš kųjų ver-
tybių formavimosi namai. „Namai,
ku riuose mūsų vaikams ug doma pa-
garba savajai Bendruo me nei, Tautai
ir mūsų visų Tėvynei Lie tuvai. Tęs -

kite, Mielieji, šį kilnų dar bą ir atei-
tyje. Ugdykite mūsų jaunąją kartą,
puoselėkite lietuvišką žodį, lie tuviš -
kas tradicijas bei vertybes, švęs kite
su vaikais ir anūkais lietuviškas šven-
tes. Nes būtent tai jiems taps tvirtu
pa matu, pradedant eiti lietuviškuoju
gyvenimo keliu”, – kalbėjo V. Sarapi-
nas.   

Nuo šių metų pradžios paramos
lituanistiniam švietimui užsienyje
funkcija iš Užsienio reikalų minis te -
rijos perduota Švietimo ir mokslo mi-
nisterijai, kuri nuo šiol organizuos
Lie tuvoje lituanistinių mokyklų mo -
kytojų kvalifikacijos tobulinimo se-
minarus, pagal galimybes aprūpins
mokyklas įvairiomis mokymo prie -
mo nėmis bei tautine atributika. V. Sa-
rapinas pabrėžė, kad tai jokiu bū du
nereiškia, jog Lietuvos ambasados
Washington ir Ottawa bei genera li niai
konsulatai Čikagoje ir New York nu-
sigręš nuo lituanistinių mokyklų rū-
pesčių bei problemų, pažadėdamas iš-
laikyti glaudų bendradarbiavimą ir

TELKINIAI

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org
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Manchester, MI

Gen. konsulas New York apsilankė Lituanistinių 
mokyklų mokytojų tobulinimo kursuose

Bendra kursų dalyvių nuotrauka.

Diskusijos metu.                                                                                                                                                  Gen. konsulato New York  info ir nuotraukos

Iš kairės: Dr. Vinco Kudirkos lituanistinės mokyklos (Eli zabeth, NJ) vedėja Daina Petkevičie -
nė, Aleksandros Kazickienės lituanistinės mokyklos (Long Island, NY) vedėja Neila Baumi -
lienė, generalinis konsulas New York Valdemaras Sa rapinas ir V. Krėvės lituanistinės mo -
kyk los (Philadelphia, PA) vedėja Irina Brusokienė.

ateityje. 
Kursų dalyvius taip pat sveikino

Lietuvos garbės konsulas Michigan
valstijoje Algis Zaparackas, JAV Lie -
tu vių Bendruomenės Krašto val dy bos
pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen,

Kanados Lietuvių Bendruo menės pir-
mininkė Joana Kuraitė-Lasienė. Ben-
dro susitikimo metu aptarti dalyva-
vimo „Globalios Lie tuvos” programo -
je, informacinės sklai dos apie litua -
nis tinių mokyklų veiklą, jų sklandaus
dialogo su Lie tuvos valstybinėmis
institucijomis užtikrinimo klausimai.
„Iš Lietuvos institucijų prašome ne
pinigų, o bendradarbiavimo ir inte-
lektualinės pa galbos”, – sakė Alek-
sandros Kazickie nės lituanistinės mo-
kyklos vedėja Neila Baumilienė.



Rugpjūčio 11 d. Lietuvos ambasadorius JAV
Žygimantas Pavilionis dalyvavo jau 99-ąjį
kartą Pennsylvania Schuylkill apskrityje

(Schuylkill County) vykusiose Lietuvos dienose,
kuri šia proga Pennsylvania valstijos sprendimu
oficialiai įvardyta kaip ,,JAV mažoji Lietuva” (angl.
Little Lithuania USA). Schuylkill apskritis taip pa-
vadinta dėl didžiausio lietuvių kilmės gyventojų
procento visoje JAV teritorijoje ir vietos lietuvių
indėlio į apskrities ekonominę bei kultūrinę raidą.
Remiantis paskutiniais JAV gyventojų surašymo
duomenimis, net 10 proc. visų Schuylkill apskrities
gyventojų yra nurodę savo lietuvišką kilmę, o kai
kuriose šios apskrities vietovėse, pvz. Shenandoah
miestelyje, lietuvių kilmės amerikiečiai sudaro iki
30 proc. vietos gyventojų. Lietuvių dienos Frack-
ville mieste yra vienas seniausių etninių festivalių
JAV. Ambasadorius Ž. Pavilionis padėkojo ,,JAV ma-
žosios Lietuvos” gyventojams už per amžius puose-
lėjamą lietuvybę, nenuilstamą Schuylkill apskri-
ties lietuvių kovą už Lietuvos laisvę ir nepriklau-
somybę bei paprašė jų toliau tiesti tiltus tarp lietu-
vių ir amerikiečių – versle, moksle, stiprinant Lie-
tuvos pilietinę visuomenę.

Ambasadorius pažymėjo, kad artėjančio dvide-
šimtmečio (rugpjūčio 30 d.), kuomet paskutinis oku-
pacinės valstybės kareivis paliko Lietuvą, minėji-
mas ir kaip tik tą dieną įvyksiantis Baltijos – JAV
Prezidentų susitikimas Baltuosiuose rūmuose sim-
bolizuoja ypatingai tvirtus Lietuvos ir JAV ryšius.

Ž. Pavilionis taip pat priminė kitą šiais metais
minimą JAV–Lietuvos bendradarbiavimo datą – Lie-
tuvos kariuomenės bei Pennsylvania nacionalinės
gvardijos bendradarbiavimo dvidešimtmetį.

Susitikimo su ambasadoriumi metu Schuylkill
apskrities lietuviai, dauguma jų dar 19 amžiuje at-
vykusių emigrantų palikuonys, domėjosi dabarti-
niais Lietuvos tikslais, pirmininkavimo Europos
Sąjungai uždaviniais, savo galimu indėliu stipri-
nant ryšius su JAV.

Lietuvos ambasadoriaus JAV vizito proga
Schuylkill administracija rugpjūčio 11 dieną ofi-
cialiai paskelbė ,,Ambasadoriaus diena” apskrityje.

LR ambasados Washington info ir nuotr.
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2013m. rugpjūčio 10 d. vyko tra dicinis pirmo -
jo Lietuvos Prezidento, Vasario 16-osios

akto signataro Anta no Smetonos (1874–1944) 139-
ųjų gimimo metinių paminėjimas istorinės Prezi-
dentūros kiemelyje Kaune. Mi nė jimą organizavo
Lie tuvos Sąjūdžio Kauno taryba, A. Smetonos klu-
bas bei Kovo 11-osios gatvės bendrija.

Minėjimo pradžioje buvo sugie dotas Lietuvos
himnas, smuikuojant Aldonai Onai Baltrūnienei
minėjimo dalyviai sudainavo mylimą Prezidento
A. Smetonos dainą „Ar aš tau sese nesakiau...”.

LR Seimo narys Rytas Kupčins kas sveikino
renginio dalyvius prisimindamas Lietuvos valsty-
bei svarbius istorinius įvykius 1940 m. birželio mėn.
Kovo 11-osios akto signa taras Leonas Milčius per-
skaitė su kurtą eilėraštį apie A. Smetoną. 

A. Smetonos brolio Motiejaus vaikaitė Sigutė
Smetonaitė-Petraus kienė dalinosi artimųjų prisi-
minimais. Kauno A. Smetonos  gimnazijos  direkto -
rės pavaduotojas Žilvinas Da mijonaitis džiaugėsi
gimnazistais, kalbėjo apie patriotinio auklėjimo
svarbą ir kvietė apsilankyti gimnazijos muziejuje. 

A. Smetonos klubo steigėjai – ka ro lakūnas, ats.
plk. Zenonas Vege le vičius lygino tarpukario ir
šiandieni nės Lietuvos pasiekimus ūkio, miesto plėt-
ros srityse, o Ramūnas Kazake vičius pristatė klubo
tikslus bei gali mą jo veiklos planą.

Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vy-
tauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės 3-osios kuo-
pos Vėlia vos būrio skyriaus vadas Alvydas Semaš -
ka priminė Prezidento A. Sme tonos šaulišką praei -
tį. Jaunimo orga nizacijų atstovas Povilas Rėklaitis
kalbėjo apie patriotinių vertybių svar bą šiandie-
nos gyvenime.

Renginio iniciatorius Raimun das Kaminskas
siūlė palyginti neigia mų stereotipų apie A. Smeto -
ną di delius leidinių tiražus sovietmečiu ir dabarti-
nius nedidelius leidinių tira žus, kurie aprašo jo tei-
giamą vaidmenį Lietuvos valstybės ir visuome nės
gyvenime. R. Kaminskas primi nė, kad 1934 m. šven-
čiant Antano Sme tonos 60-metį, Žydų karių, daly-
vavusių Lietuvos nepriklausomybės atva davime,
sąjunga (kuriai šiemet sukanka 80 metų) išleido
biografinį leidinį „Antanas Smetona”, taip pa tvir -
tindama žydų gerus santykius su Prezidentu. Lietu -
vos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas išsakė
min tį, kad holokausto Lietuvoje galėjo ir nebūti,
jei A. Smetona būtų buvęs Lie tuvos Prezidentu val-
džioje ir kad anksčiau ar vėliau A. Smetonos pa lai -

Kaune paminėtas Prezidento Antano Smetonos gimtadienis

kai grįš į Lietuvą, galbūt net ir į Kauną.
Renginio pabaigoje jo dalyviai –  LSMU ir VDU

dėstytojai, Kauno A. Smetonos gimnazijos moki-
niai,  įvai rių NVO atstovai bei kauniečiai pa dėjo gė-
lių prie A. Smetonos paminklo.

Žymus pasaulio ir lietuvių intel ek tualas se-
miotikas A. J. Greimas ra šė: „O kam iš viso Lietu-

voje buvo reikalingas Antanas Smetona? – Tam,
kad visi, dar net iki šiol, galėtų jį neigti, ir kad jisai,
savo pastovumu, galėtų teigti Lietuvos nepriklau-
somybę”. 

Beata Ivanauskienė  
Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos informacijos biuras

Kauniečiai bei svečiai padėjo gėlių prie Prez. Antano Smetonos paminklo.

Prezidento Antano Smetonos gimimo metinių paminėjimo dalyviai.

Nuotraukoje iš k.: ambasadorius Ž. Pavilionis kartu su Schuylkill apskrities administracijos vadovu George Halcovage
bei apskrities teisėju Larry Domalakes (abu lietuvių kilmės) prie oficialaus istorinio Pennsylvania valstijos žymens, skel-
biančio Schuylkill apskritį ,,JAV mažąja Lietuva”.

Pennsylvania Schuylkill apskritis –  ,,JAV Mažoji Lietuva”
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Šiemet, kai minime drąsiųjų mūsų tautos
didvyrių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
žygio per Atlantą 80-metį, ,,Draugo”  laik-
raštis vieną po kitos atskleidžia skaityto-
jams įdomių, gal net paslaptingų istorijų,
kaip nors besišliejančių prie šio istorinio
įvykio. Taigi šiandien siūlome dar vieną ne-
būdingą ir pikantišką pasakojimą iš „Litua-
nicos” skrydžio praeities.

Ne iš žvejybos žodyno

,,Barakuda”    – tokio žodžio nerasi tarp 60,000 re-
gistruotų žodžių  J. Kruopo redaguotame ,,Dabarti-
nės lietuvių kalbos žodyne” („Mintis”, 1972). Ban-
dau sužvejoti žodžio reikšmę kitur. Šiokį tokį pėd-
saką aptinku V. Kvietkausko ,,Tarptautinių žodžių
žodyne” („Vyriausioji enciklopedijų redakcija,
1985). Jo 62 psl. skaitau: ,,barakuda (ispaniškai Bar-
racuda), kefalžuvė Sphyraena barracuda, paplitusi
Atlanto, Indijos ir Ramiojo vandenyno (v. dalies),
tropinio klimato jūrose, kūnas 2 – 3 m ilgio, plėšri”.
Artėjame prie ieškomo žodžio reikšmės, bet dar ne
visiškai. Reiktų pasitikrinti internete. Norėdamas
įeiti į „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno” tinkla-
lapį surenku www.dz.ki.lt – neatsidaro. Antrą, ...de-
šimtą kartą – tas pats. Jokios naudos ir iš 20-ties
tomų „Lietuvių kalbos žodyno”, kurio internetinė
versija buvo parengta dar 2005 m., tačiau iki šiol ne-
prieinama eiliniam skaitytojui virtualioje erdvėje.
O gal tai ir nesvarbu, nes, atrodo, kad ieškomo žo-
džio reikšmės knygose vis tiek nerasi. Užtat liaudyje
ji labai gerai žinoma ir nedviprasmė!

,,Barakudomis” buvo pravardžiuojamos mote-
rys, kurios nežinomais keliais atvyko į JAV iš LTSR

1976–1987 m. Dažniausiai tai būdavo vedybų sume-
timais, nors ne visuomet. Žodį, o tiksliau sąvoką
,,ba rakuda”, regis, sugalvojo mėnraščio ,,Akiračiai”
vyr. red. Liūtas Mockūnas (nors į autorystę preten-
duoja ir kiti). Pirmosios ,,barakudos” dėl aiškių is -
to rinių ir sociologinių priežasčių atsirasdavo bū-
tent išeivijos lietuvių sostinėje Čikagoje. Dirva plati,

mat čia gyveno ne tik brandaus am-
žiaus dypukai senberniai ar našliu-
kai, bet ir jų sūnūs, čia gimę ir
moks lus baigę ir dėka lietuviško
auklėjimo turėję būti tikrais patrio-
tais, kurdami ,,tautines” šeimas. Be-
veik  99 proc. tokių santuokų su at -
vy kėlėmis iš Lietuvos buvo pa -
smerk   tos ištuokoms.

Buvo tokie laikai, ir tai paįvai-
rino išeivijos gyvenimą. Aš nenoriu
,,barakudų” nei smerkti, nei teisinti.
Gal ne visai tikros vedybos buvo vie-
nintelis būdas norinčioms paspruk -
ti iš ,,tarybinio rojaus”? (Vyrai, kaip
žinia, šokdavo iš laivo arba pagrob-
davo lėktuvą). Moterys galbūt no-
rėjo geresnio ar patogesnio gyveni -
mo, gražių rūbų, kosmetikos, nuosa -
vos pastogės, pinigų – o gal ir darnios šeimos? Deja,
labai retai taip atsitikdavo! Anų metų ,,barakudos”
buvo rafinuotos, baigusios aukštuosius mokslus
Lietuvoje – ne kolūkietės, gamyklų darbininkės ar
le  dų pardavėjos! Bet jei manote, kad pirmosios lie-
tuviškos ,,barakudos” atsirado Amerikoje tarybi-
niais laikais, smarkiai klystate! Perskaitę mūsų ty-
rinėjimus, aiktelsite iš nuostabos: pirmoji ,,baraku -
da” iš Lietuvos į Dėdės Samo krantus atplaukė dar
pereito šimtmečio trečiame dešimtmetyje.

Pirmąją meškerę užmetus

Juristės Magdalenos Garolienės asmenybė
mane domina jau gerą dešimtmetį, nors jai adre-
suotas laiškas pateko į mano rankas dar anksčiau,
berods 1970 m., kai dirbau kompozitoriaus Juozo
Ži levičiaus vardo muzikologijos archyve Čikagoje.
Archyvo šeimininkas nuo seno gerai pažinojo vi-
suomenės veikėją, verslininką iš Newarc Albiną
Trečioką, mat J. Žilevičius vargoninkavo kaimy-
nystėje esančiame Elizabeth miestelyje. Jų keliai

dažnai sueidavo. Trečiokas buvo iš tų
žmonių, kuris neišmesdavo nė men-
kiausio popierėlio. Kaupdavo viską, kas
tik turėjo ką nors bendro su lietuviais
ar jo verslu. Šiandien tai  mums praver -
čia, mat A. Trečiokas buvo ne tik kelio-
nių biuro savininkas, veiklus įvairių
organizacijų narys; jis – ,,Lituanicos”
1933 m. skrydžio garbės rėmėjas, arti-
mas S. Dariaus ir S. Girėno bičiulis bei
globėjas. Ne paslaptis, kad A. Trečiokas
visus lietuvius New Jersey ir New York
pažinojo – jei ne per savo verslą, tai per
vi suomeninę veiklą. 

Trečiokas istoriniais dokumentais
papildydavo ir Muzikologijos archyvą
Čikagoje. Atsimenu, kartą J. Žilevičius
pasiūlė man sėsti į traukinį ir nuva-
žiuoti į Newark aplankyti A. Trečioko –
gal susitikęs akis į akį kokių vertinges-
nių dokumentų ar eksponatų padova-
nos? Ką gi, tą ir padariau. Keliavau niū-
riu ,,Amtrak” visą naktį, kol pasiekiau
tikslą. Susiradęs adresą pasibeldžiau į
duris. Taip susipažinau su gerb. Albinu.
Nusileidom į jo namo rūsį. Dėžių dėžės
prikrautos iki lubų, nėra kur pasisukti.
,,Imk, vaikeliuk, ką tik nori”, – sakė
man dosnusis šeimininkas, tarsi būčiau
su vilkiku atvažiavęs į jo namus . ,,Ak-
lai” prisirinkau kartoninių dėžių. Sku-

botai, ,,neskautiškai” jas surišom, ir po valandos aš
vėl sėdau į traukinį. Visos kelionės metu rausiausi
po tas dėžes, ir jaučiausi tarsi vienu metu sulaukęs
dvidešimties Kalėdų!

Kiek ten buvo įdomių istorinių eksponatų –
tarpe jų ir autentiškas ,,Lituanicos” lėktuvu skrai -
din tas laiškas. Bet ne tas, kurį kaip suvenyrą galėjo

siųsti kiekvienas iš anksto sumokėjęs du JAV dole-
rius ir gavęs ta proga atspausdintą firminį voką...
Šis vokas buvo ypatingas, nors jis buvo paprastas
baltas vokelis – be jokių ženklų, pašto antspaudų ar
suvenyrinių S. Dariaus ir S. Girėno autografų. Prie
šio voko buvo ir laiškas bei kiti priedai. Kilo klau-
simas – kaip jis pateko lakūnams į rankas? Kodėl be
jokio mokesčio buvo gabenamas ,,Lituanicos” lėk-
tuvu per Atlantą?

Eilinių skrydžio rėmėjų buvo 
nemažai, bet  stambių mecenatų –
vos keletas

Lakūnams išvykus iš Čikagos, pasibaigė vy-
riausiojo skridimo rėmimo komiteto ir fondo glo-
bėjų atsakomybė. Po to aukos skrydžiui buvo siun-
čiamos betarpiškai kapitonui Dariui į New York.
Čia lakūnai tikėjosi gauti taip reikalingos paramos
ir iš vietos rėmimo komiteto. Tačiau pinigų nebuvo
surinkta tiek, kiek reikėjo. Nusivylęs rezultatais, S.
Darius ,,Vienybės” laikraščio birželio 15 d. numery -
je paskelbė, kad ,,viskas skridimui parengta ir dau-
giau nereikia pinigų” (žodžiu, sustabdytas tolimes-
nis aukų vajus, nes pinigai vis tiek laiku nespės pa-
siekti lakūnų). S. Dariaus sesuo, čikagietė Kotryna
Stulpinienė, taip pat dar siūlė pinigų, bet S. Darius
atsisakė, dėkodamas seseriai už ligšiolinę paramą.
Būdami New York, lakūnai jau neprašė paramos
nei iš savo giminių, nei iš vyriausiojo rėmimo ko-
miteto, nei iš Lietuvos vyriausybės.

Vajus baigėsi. Dosniausi buvo čikagiečiai – čia
buvo surinkta 2,102.55 dol.; po to sekė Brooklyn –
1,117.18 dol.; Newark su Bayonne ir Elizabeth – 1,060
dol., toliau Scranton – 727.16 dol. ir kt. vietovės. Ma-
žiausia suma buvo surinkta Boise, Idaho – 2.00 dol.
Pridėjus parduotus firminius vokus skrydžiui pa-
remti už 203.45 dol. ir įvairias smulkias pajamas už
38.39 dol., – viso surinkta suma buvo  8,456.31 dol. O
iš laidos siekė 8,143.36 dol. – tarp jų lėktuvo perdirbi -
mas (3,250.00 dol.) ir naujas motoras su pristatymu
(2,970.62 dol.). Smulkios išlaidos buvo 202.06 dol.
Fondo likučiai – 110.89 dol. – įteikti S. Dariui. Beveik
visi tie pinigai buvo S. Dariaus ir S. Girėno uždirbti
per aviacijos šventes arba jų gautos aukos skridi-
mui. Lėktuvą lakūnai įsigijo už savus pinigais – jis
kainavo 3,200.00 dol. Pagal 1933 m. rinkos kainas,
transatlantinio skrydžio įgyvendinimui tais laikais
reikėjo mažiausiai 25,000 dol.

Kas buvo pagrindiniai skrydžio rėmėjai? Entu-
ziastas iš Bayonne, New Jersey, F. Milvydas, nupir-
kęs istoriniam skrydžiui degalų už 114.50 dol. LR pa-
siuntinys Washington Bronius Balutis paaukojo
100.00 dol. Šimtinę ,,Lituanicos” projektui įteikė ir
Susivienijimas lietuvių Amerikoje. Čikagietis fi-
nansininkas Justinas Mackevičius (1909 m. įkūręs
,,Lietuvos kunigaikščio Gedimino taupymo ir sko-

Vardan meilės ar pinigėlių?
Spalvinga ir mažai žinoma juristės 
Magdalenos Garolienės biografija

Užsakyta reklama? ,,Lietuvos žinios”, Kaunas, 1930 m. rugsėjo 5 d.

Juozo Garolio dovanos dėka Dariaus ir Girėno šypsenos dar platesnės.

Nukelta į 9 psl.
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LIETUVA IR PASAULIS

Izraelis leido statyti 1,200 namų žydų gyvenvietėse

JAV darbuojasi 15,000 nuolatinių diakonų

Estijoje didėja užsienio žvalgybų veikla 

Lenkai atsiprašo lietuvių 

Vilnius (ELTA) – Per metus Vil-
niuje turėtų iškilti paminklas le gen -
diniam muzikantui „bitlui” John Len-
non. Anot menotyrininko Sauliaus Pi-
linkaus, sostinės savivaldybė birželį
davė sutikimą statyti paminklą
Kauno gatvėje. Idėjos autoriai nori,
kad skulptūra būtų meta linė, dekora-
tyvi ir metaforiška. Lėšų paminklui
tikimasi gauti renkant aukas. XX a.
antrosios pusės muzikos simbolis J.

Lennon 7–8 dešimtme čiais buvo vie-
nos iš populiariausių ir įtakingiausių
to meto grupių „Beatles” lyderis. Tuo-
met sukurta garsiausia muzikanto
daina „Imagine” laikoma tarptauti-
niu himnu už taiką. Idėja kurti
pamink lą J. Lennon jam ir fotomeni-
ninkui Sauliui Paukščiui kilo kone
prieš du dešimtmečius, o šiemet nu-
spręsta ją įgyvendinti.

Vilniuje tikimasi pastatyti paminklą J. Lennon

Rengiamas nacių ir sovietų komisijos susitikimas Talinas (BNS) – Dėl narystės Eu-
ropos Sąjungoje (ES) ir NATO, dėl sa -
vo geopolitinės padėties Estija atsidu-
ria padėtyje, kai priešiškų žvalgybų
susidomėjimas ja yra nuolatinis ir
nuo lat didėjantis, – sakė Estijos vi-
daus reikalų ministras Ken-Marti Va-
her. Neseniai sulaikytas išdavyste įta-
riamas buvęs saugumo policijos dar-
buotojas Vladimir Veitman. Minist-
ras priminė, kad Estijos saugumo po-
licija per penkerius metus sučiupo ke-
turis išdavikus. Pasak K.-M. Vaher,
Rusijos žvalgybinė veikla Estijoje yra

nuolatinė ir agresyvi, nes Estija turi
vertingos informacijos, kuri labai do-
mina Rusiją. Pastaraisiais metais Es-
tijos valstybė padidino savo pajėgu-
mus, kad užkirstų kelią užsienio vals-
tybių žvalgybinei veiklai, pirmiausia
– bendradarbiaudama su tarptauti-
niais partneriais. Be to, Estijos parla-
mentas 2009 m. sugriežtino bausmes
už nusikaltimus prieš valstybę. Tuo
tarpu Lietuvos saugumas per visą ne-
priklausomybės laikotarpį nesulaikė
nė vieno užsienio šnipo. 

Vilnius (Alfa.lt) – Po 80 m. išleis-
tas legendinio partizano Jono Norei-
kos-Generolo Vėtros romanas „Penki
broliai”. J. Noreika  gimė 1910 m. Pa-
kruojo valsčiaus Šukinių kaime. 1929
m. baigęs gimnaziją, mokėsi Lietuvos
karo mokykloje, studijavo teisę VDU.
Vėliau tarnavo Kaune, paskirtas lek-
toriumi karo mokykloje. J. Noreika
buvo tikras patriotas. Tad jau 1941 m.
sukilo prieš nacius, o 1945 m. Vilniuje
su bendraminčiais suorganizavo anti -
sovietinės pogrindžio kovos centrą.

Tais pačiais metais subūrus Lietuvos
ginkluotųjų pajėgų vyriausiąją vado-
vybę, jis buvo paskirtas jos vadu, jam
buvo suteiktas generolo laipsnis. So-
vietinių okupantų nužu dytas 1947 m.
Istorinį romaną  Generolas Vėtra bai -
gė rašyti 1934 m. Sovietai sunaiki no
spausdinimui jau parengtą knygą. J.
Noreikos dukrai Daliai tik 1990 m. pa-
vyko rankraščius aptikti pas gimines
Šukionių kaime, užmūrytus krosnyje.
Dabar romaną išleido  „Versmės” lei -
dyk la.

Išleistas Generolo Vėtros romanas „Penki broliai”

Mirė operos solistė R. Resnik

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė pareiškė užuojautą
mirus operos solistei ir režisierei Re-
ginai Resnik Blatas.

,,Jungtinėse Valstijose gyvenusi
garsi operos solistė ir režisierė, Met-
ropolitan Opera primadona, daugybę
įspūdingų vaidmenų sukūrusi R. Res-
nik Blatas visada buvo nuoširdi mūsų
šalies draugė”, – sakoma užuojautoje.

Solistė R. Resnik Lietuvai dova-
nojo didžiulę savo vyro, iš Kauno ki-
lusio pasaulinio garso dailininko Ne-
emijos Arbit Blato darbų kolekciją,
kuri vos prieš kelis mėnesius pasiekė
Lietuvos dailės muziejų. Menininkė

taip pat yra apdovanota ordino ,,Už
nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžiu -
mi.

Dėl šios netekties nuoširdžią
užuo jautą R. Resnik Blatas artimie-
siems ir pasaulio operos bendruome-
nei pareiškė ir Lietuvos ministras pir-
mininkas Algirdas Butkevičius.

,,Mirus pasaulinio garso daini-
ninkei ir Lietuvos bičiulei R. Resnik
Blatas reiškiu nuoširdžią užuojautą
šeimai ir bičiuliams. Jos neįkainoja-
mos dovanos Lietuvai ir pastangos
garsinti mūsų šalį pasaulyje bus vi-
sada prisimenamos”, – sakoma mi -
nist ro pirmininko užuojautoje. 

Vilnius (BNS) – Vilniuje ruo -
šiamasi pirmajam prieš metus atnau-
jintos Tarptautinės komisijos nacių
ir sovietinio okupacinių režimų nusi-
kaltimams Lietuvoje įvertinti susiti-
kimui. Jis Vilniuje turėtų įvykti spa-
lio viduryje, sakė komisijos pirmi-
ninkas parlamentaras Emanuelis Zin-
geris. Tarp tautinę komisiją pernai ru-
denį dekretu paskelbė Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė. Į ją įtrauktos kelios
dešimtys istorikų iš Lietuvos ir užsie-
nio, kurie tirs  Lietuvoje okupacijos
metais įvykdytus nusikaltimus. Ko-
misijos nariai nesirinko nuo 2007 m.,
kai prokuratūra pateikė įtarimus ko-

misijos nariui istorikui Yitzhakui
Aradui prisidėjus prie lietuvių civi-
lių žudynių. Sovietų partizanams pri-
klausęs I. Aradas savo kaltę griežtai
neigė, o 2008 m. tyrimas nutrauktas.
Prezidentės dekrete pripažįstamas ho-
lokausto išskirtinumas. Lietuva ir kai
kurios kitos Rytų Europos šalys yra
žydų kritikuojamos, esą bando suly-
ginti nacių ir sovietų nusi kaltimus,
sumenkinti holo kaustą. Lietuvos val-
džia tokius kaltinimus atmeta ir pa-
brėžia, kad Vakarai per mažai žino
apie komunistinių režimų nusikalti-
mus.  

Varšuva (BNS) – Lenkijos už -
sienio reikalų ministerija griežtai pa-
smerkė lenkų futbolo sirgalius, per
Poznanės „Lech” ir Vilniaus „Žalgi-
rio” rungtynes išskleidusius plakatą
„Lietuvių chame, klaupkis prieš
lenkų poną”. Atsiprašydami lenkai in-
ternetinėje dienraščio „Gazeta Wy-
borcza” svetainėje paskelbė viešą
laišką, po kuriuo gali pasirašyti kiek-

vienas, norintis prisidėti prie atsi-
prašymo lietu viams. Po laišku jau pa-
sirašė daugiau nei 10,000 internautų.
„Užrašas, nukreiptas prieš Lietuvą –
gėdingas. Tai apgailėtinas neapgal-
voto elgesio ir nemokšiškumo pavyz-
dys”, – teigė Lenkijos užsienio reikalų
ministerija. Už įžeidžiantį užrašą
Tarptautinė futbolo sąjunga ketina
nubausti lenkų klubą pinigine bauda. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Nuo -
latinių diakonų skaičius Jungtinėse
Amerikos Valstijose auga, skelbia šios
šalies katalikų vyskupų konfe rencija,
remdamasi Georgetown universiteto
atliktu tyrimu. Jis parodė, kad 192 (iš
195) JAV vyskupijų gyvena apie 18,000
nuolatinių diakonų, iš kurių apie
15,000 yra veiklūs. Diakonystė yra la-
bai sena tarnystė Bažnyčios gyve-
nime, tačiau buvo beveik pamiršta iki
Vatikano II Susirinkimo, kuris ją at-
gaivino ir pasiūlė visuotinės Bažny-
čios gyvenime. Bažnyčia Jungtinėse
Valstijose jau septintojo dešimtmečio
pradžioje parengė pirmuosius diako-
nus. Diakonai gali labai prisidėti prie
parapijos gyvenimo, perimdami ne-
mažai sielovadinių darbų, kuriuos
vykdo kunigai. Dar reikšmingesnis jų
darbas ten, kur kunigų trūksta. Dia-
konas gali sutuokti, krikštyti, vesti

katechezes, tačiau negali aukoti Eu-
charistijos ar teikti nuodėmių atlei-
dimo: šiuos du sakramentus teikia tik
kunigai. Tyrimas parodė, kad 93 pro-
centai visų nuolatinių diakonų yra
vedę, keturi procentai yra našliai, o
du procentai niekad nebuvo vedę.
Daugelis vyskupijų yra nustačiusios
amžių, nuo kada vyrai gali tapti dia-
konais ir kada turi pabaigti šią tar-
nystę: dažniausiai nuo 35 m. iki 70–75
m. amžiaus. Į diakono ruošimo prog-
ramas stojama 33 m. amžiaus. Dau-
guma diakonų turi įgiję išsilavinimą
ir dirba darbus, kurie tiesiogiai nėra
susiję su diakono tarnyste, tačiau
maždaug penktadalis gauna vienokį
ar kitokį atlygį už jų tarnystę. Lietu-
voje nuolatinių diakonų ruošimo
programą yra pradėjusi Kauno arki-
vyskupija.

Jeruzalė (ELTA) – Rugpjūčio 11
d. Izraelio valdžia leido statyti beveik
1,200 naujų namų žydų gyvenvietėse
okupuotose Vakarų kranto ir Rytų Je-
ruzalės teritorijose. Rugpjūčio 14 d.
turi prasidėti naujas izraeliečių ir pa-
lestiniečių derybų ratas. Paskelbtame
pareiškime Izraelio statybos ministe-
rija pranešė, kad duotas sutikimas
statyti 1,187 namus – 793 Rytų Jeruza-
lėje ir 394 Vakarų krante. Sprendimas
dėl naujų namų statybos gali apsun-

kinti taikos derybas. Jų tikslas – per
devynis mėnesius sudaryti galutinę
taikos sutartį. Derybų įšaldymo prieš
beveik trejus metus priežastis buvo
ginčas dėl izraeliečių gyvenviečių.
Pales tiniečiai nesutiko atnaujinti de -
ry bų, kol statomos gyvenvietės oku -
puo tose teritorijose. Vakarų krante ir
Rytų Jeruzalėje tarp 2,5 milijono pa-
lestiniečių gyvena apie 500,000 žydų
naujakurių. 

J. Lennon ir Yoko Ono prie J. Mačiūno sukurtos JAV vėliavos. ELTA nuotr.

Poznanės stadionas Lenkijoje.                                       A. Koroliovo nuotr.
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DATOS ir SUKAKT YSŠVENTADIENIS

Mielieji Panevėžio vyskupijos katalikai, 
visi geros valios Aukštaitijos žmonės,

popiežiaus Pranciškaus paskirtas Panevėžio vyskupu, grįžtu į savo
gimtąjį kraštą kaip ganytojas. Suprantu, kokios atsakingos šios pareigos,
ir žinau, kiek daug tikitės iš vyskupo. Jei pasakysiu, kad nesijaučiu ver-
tas šio paskyrimo, tikriausiai nuskambės kaip standartinė frazė, bet ne-
bijau jos pakartoti, nes tai yra tiesa. Vis dėlto tapau kunigu, kad tar-
naučiau ten, kur būsiu šaukiamas. Todėl priimu naują užduotį, pasiti-
kėdamas Dievu, kuris pats nepaliauja vadovavęs savo Bažnyčiai, o taip
pat jūsų malda ir geranorišku bendradarbiavimu. Dievas vėl siunčia
mane dalytis tikėjimu, stiprinti jį žodžiu, Viešpaties slėpinių šventimu,
veikliu atidumu stokojantiems. Kristus – žmogumi tapęs Dievo Sūnus –
nesudvejojo atiduodamas savo gyvybę už visus žmones, o garbingai pri-
sikėlęs toliau pasilieka su mumis ir veda pas Tėvą. Nepaliauja žavėti Jo
gailestingumas, artumas kiekvienam sutiktajam – ir tiems, kurie buvo
kitų atstumti.

Kai prieš daugelį metų pravėriau kunigų seminarijos duris, mūsų
Tėvynė gyveno visiškai kitokiomis sąlygomis. Tuomet nesitikėjau, kad
teks studijuoti, dirbti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Žvelgdamas
į praeitį, galiu paliudyti, kad Dievas nuolat vedė ir globojo. Neįkainojama
Viešpaties dovana buvo iš tėvų gautas tikėjimas, šviesus sutiktų ku-
nigų pavyzdys, dvasinio gyvenimo ir sielovados patirtis Jėzaus Draugi-
joje. Džiaugiuosi, kad ta patirtimi, kurią Dievas leido sukaupti per ku-
nigystės metus, galėsiu dalytis, ją skleisti tarp man artimų ir brangių
Aukštaitijos žmonių.

Tai, kuo džiaugiamės šiandien, turime visų, dirbusių anksčiau,
dėka. Tarp daugelio garbingų Panevėžio vyskupijos žmonių prisimenu
jos pirmąjį ganytoją vyskupą Kazimierą Paltaroką, Dievo tarną kun. Al-
fonsą Lipniūną, kurio paskelbimo palaimintuoju meldžiame.

Paskirtas į Panevėžio vyskupiją, nuoširdžiai dėkoju vyskupui eme-
ritui Juozui Preikšui, kuris prisiėmė atsakomybę už Bažnyčią permainų
metais ir toliau ją lydi savo malda bei auka. Reiškiu gilią pagarbą ir nuo-
širdų dėkingumą vyskupui Jonui Kauneckui, daugiau kaip dešimtmetį
su didžiuliu uolumu, atsidavimu ir pasiaukojimu vadovavusiam vys-
kupijai. Pagal Bažnyčios nustatytą tvarką jis perduoda savo pareigas, bet
ir toliau malda, prasmingu žodžiu ir gyvenimo liudijimu bus mums vi-
siems pavyzdys bei autoritetas.

Mielieji kunigai, jūs – pirmieji ir artimiausi vyskupo bendradarbiai
– nešate dienos ir kaitros naštą Viešpaties vynuogyne, esate arčiausiai
besidžiaugiančių ar liūdinčių savo parapijų žmonių. Sveikinu kiekvieną
jūsų ir meldžiu Viešpatį, kad visi drauge galėtume sėkmingai skelbti Jo
Gerąją Naujieną. Nuoširdžiai sveikinu vienuolius ir vienuoles, linkė-
damas, kad plėstųsi vyskupijoje šaknis įleidusios jūsų bendruomenės,
liudydamos tokį svarbų ir nepamainomą pašaukimą Bažnyčioje.

Kreipiuosi į visus jus, mieli tikintieji. Bažnyčia esame mes visi,
gavę laimę pažinti Dievą, patyrę Kristaus meilę ir paliesti Šventosios
Dvasios. Tikėjimas atveria platų akiratį, žadina troškimą šlovinti Kū-
rėją, o taip pat teikia drąsos imtis atsakomybės, aktyviai įsitraukti į vi-
suomenės gyvenimą ir nenuleisti rankų, jei sutinkame negerovių ir
sunkumų. Tikėjimo šviesa tepadeda tau, jaunime, ypač šiomis dienomis,
kai nemažai jaunų žmonių renkasi ateities kelią.

Kaip vyskupas, pirmiausia esu siunčiamas pas katalikus, bet noriu,
kad bičiuliški ryšiai sietų su visais. Sveikinu vyskupijos teritorijoje
esančių savivaldybių merus, tarybų narius, visus savivaldybių ir se-
niūnijų darbuotojus. Esu pasirengęs vaisingai bendradarbiauti, kad
kiekvienas savitu būdu prisidėtume kurdami teisingą, dorą visuomenę,
kurioje kiekvienas žmogus jaustųsi išgirstas ir reikalingas.

Prisimenu taip pat ir tuos, kurie yra kilę iš Panevėžio vyskupijos.
Nors dėl įvairių aplinkybių dabar gyvenate kitur, visi esate brangūs ir
laukiami.

Stovėjau Šv. Petro aikštėje, kai ką tik išrinktas popiežius Pranciškus
kreipėsi į susirinkusiuosius, sakydamas: „Dabar pradedame kelionę –
vyskupas ir Dievo tauta.” Pasinaudodamas Šventojo Tėvo žodžiais, į to-
kią kelionę kviečiu visus Panevėžio vyskupijos tikinčiuosius. Susivieniję
su Kristumi, kaip ragino apaštalas Paulius, jau dabar pradėkime ją
malda vienų už kitus: jūs melskitės už vyskupą, o aš – už jus, ypač tuos,
kurie patiriate įvairių išbandymų, sunkumų, jaučiatės vieniši. Savo
vyskupiška tarnyste noriu būti arti jūsų visų.

Teužtaria mus vyskupijos globėjas šventasis Kazimieras.
Krekenavoje mylima ir gerbiama Dievo Motina Marija tepadeda

sekti Jos Sūnumi Jėzumi.

Lionginas Virbalas, SJ
Bernardinai.lt

Paskirtojo Panevėžio vyskupo laiškas tikintiesiems:

„noriu būti arti jūsų”

Trečioji rugpjūčio savaitė
Rugpjūčio 12 d.

– 1827 m. mirė William Blake – anglų
poetas ir dailininkas. Būdamas gyvas nesu-
laukė pripažinimo, tačiau dabar jo darbai
neįkainojami (gimė 1757 m.).

– 1923 m. Kaune gimė Birutė Pūkele-
vičiūtė – poetė, prozininkė, dramaturgė, ak-
torė ir režisierė. Mokėsi Kauno konservatori-
joje, VDU studijavo germanistiką ir žurnalis-
tiką. 1944 m. išvyko iš Lietuvos, 1948 m. ap-
sigyveno Kanadoje, 1965 m. persikėlė į JAV.
1998 m. grįžo į Lietuvą. Parengė ir režisavo
pirmąsias lietuviškų vaidinimų plokšteles. Iš-
leido poezijos rink. „Metūgės”, „Atradimo ru-
duo”, romanus „Aštuoni lapai”, „Rugsėjo šeš-
tadienis”, „Devintas lapas”. Pasakojimas pa-
remtas kruopščiai surinkta autobiografine
medžiaga. Realistinio ir fantastinio pasako-
jimų jungtis sukuria daugiaprasmiškumo
įspūdį. Grožinė kūryba atspindi lietuvių išei-
vijos gyvenimą ir Lietuvos prisiminimus. 

– 1926 m. mirė Petras Vileišis – inžinie -
rius, Lietuvos visuomenės ir politinis veikėjas
(gimė 1851 m.).

Rugpjūčio 13 d.
– 1888 m. gimė Jurgis Gerulis – kalbi-

ninkas, baltistas, filosofijos daktaras (mirė
1945 m.).

– 1946 m. mirė Herbert George Wells
– anglų rašytojas, geriausiai žinomas  moks-
linės fantastikos darbais. Jis laikomas vienu
mokslinės fantastikos tėvu. Žymiausi kūri-
niai: „Laiko mašina”,  „Pasaulių karas”,  „Ne-
matomas žmogus” ir kt., kai kurie ne kartą ek-
ranizuoti (gimė 1866 m.).

Rugpjūčio 14 d.
– 1933 m. mirė Petras Kraujalis – ku-

nigas, Lietuvos ir Vilniaus krašto lietuvių vi-
suomenės veikėjas (gimė 1882 m.).

– 1941 m. mirė Maximilian Kolbe –
lenkų pranciškonų vienuolis ir kunigas, kuris
1941 m. savanoriškai pasiaukojo ir mirė vie-
toj nepažįstamo kalinio Osvencimo (Auš-
vico) koncentracijos stovykloje. Šventasis
(1982). Jis vadinamas žmonių, priklausomų
nuo narkotikų, politinių kalinių, šeimų, žur-
nalistų, kalinių ir judėjimų už gyvybę užta-
rėju (gimė 1894 m.).

Rugpjūčio 15 d.
 – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų

šventė (Žolinė).
– 1955 m. New York mirė Petras Kiau-

lėnas – tapytojas, architektas. 1946 m. iš-
vyko į JAV, nuo 1952 m. gyveno New York. Jis
nutapė peizažų, natiurmortų, portretų („Dai-
lininko A. Varno portretas”), figūrinių kom-
pozicijų („Besiilsinčios šokėjos”). Tapybos
darbams būdinga vaiskus koloritas, supa-
prastintos formos, ryški impresionizmo įtaka.
Svarbiausios parodos: Paryžiuje, Čikagoje,
Vilniuje. Nuo 1973 m. Farmingville (New York
valstija, JAV) veikia dailininko muziejus.
(Gimė Naniškiuose, Pandėlio vls., 1909 m.).

– 2008 m. mirė Kotryna Grigaitytė-
Graudienė – rašytoja (gimė 1910 m.).

Rugpjūčio 16 d.
– 1977 m. mirė Elvis Presley – populia -

riausias XX a. amerikiečių popdainininkas ir
aktorius. Jis laikomas Amerikos simboliu,
dažnai vadinamas Rock&Roll karaliumi arba
tiesiog „Karaliumi”. Jam pritardavo elektrine
bei bosine gitara ir būgnais. Jis išmoko dai-
nuoti iš afroamerikiečių bliuzo atlikėjų. Pir-
masis suderino bliuzo ir country muziką.
Daug filmavosi Hollywood filmuose. Žy-
miausi iš leisti albumai: „Elvis”, „His Hand in
Mine”, „Promised Land”. (Gimė 1935 m.).

Rugpjūčio 17 d.
– 1898 m. Čikagoje gimė Vytautas

Andrius Graičiūnas – vienas žinomiausių
pasaulio vadybos mokslo pradininkų, tar-
pukario Lietuvos vadybos mokslo teoretikas
ir praktikas, vadybos konsultantas užsienio
įmonėse. Studijavo Čikagoje, baigė karo
aviacijos mokyklą. Pirmajame pasauliniame
kare dalyvavo savanoriu, tapo karo lakūnu.
Dirbo vadybos patarėju. 1927 m. grįžo į Kau -
ną, dirbo fabrikuose. Dirbo  V.  Europoje.

1938 m. įkūrė Lietuvos mokslinės vadybos
draugiją ir jai vadovavo. Po karo dėstė VDU.
Svarbiausias veikalas „Organizacijos vidiniai
ryšiai” (1933). Matematikos taikymo vady-
boje pradininkas. 1951 m. sovietų valdžios
suimtas ir nuteistas. (Mirė Sibire 1952 m.).

– 1917 m. gimė Petras Kisielius – gy-
dytojas, visuomenės veikėjas, daktaras (mirė
2008 m.).

Rugpjūčio 18 d.
– 1979 m. mirė Kazys Škirpa – pirmasis

Lietuvos kariuomenės savanoris,  pulkinin-
kas, diplomatas, pirmasis Lietuvos pasiunti-
nys ir įgaliotasis ministras Lenkijai, Vokietijai,
Lietuvių aktyvistų fronto įkūrėjas (gimė 1895
m.).

H. G. Wells.

E. Presley.

V. Graičiūnas.
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VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSLiŲ LiGOS

ViDAUS LiGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ LiGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DANtŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

Amerikos lietuvis (neatpažintas) įteikia lakūnams laišką, kad jie jį nuskraidintų į Lie tu -
vą...

linimo bendrovę”, vėliau tapusia
,,Standard Federal Savings and Loan
Association” prezidentas) nepagailėjo
šiam svarbiam tikslui 86.00 dol.; o Jer-
sey City gyvenęs Juozas Garolis pa -
den gė skrydžio tepalų išlaidas – 46.00
dol.  

Pasiuntinį B. Balutį ir finansi-
ninką J. Mackevičių daugelis mūsų
vyresnių ,,Draugo” skaitytojų ko gero
puikiai atsimena, bet kas gi buvo tas
rytiniame pakraštyje gyvenęs Juozas
Garolis?

Detektyvinė paieška 
internete

Petro Jurgėlos 1935 m. Čikagoje
išleistoje knygoje ,,Sparnuoti lietuviai
Darius ir Girėnas” 377 psl. paminėta,
kad ir kelionių biuro savininkas A.
Trečiokas, ir J. Garolis buvo dosnūs
skrydžio rėmėjai; akivaizdu, kad jie
pažinojo vienas kitą, mat J. Garolis
naudojosi A. Trečioko įstaigos pa-
slaugomis.

Internetiniame telefono abonentų
sąraše New Jersey užtinku du asme-
nis Garolio pavarde. Paskambinu ir
vienam, ir kitam. Jokio atsako. Tačiau
po keleto dienų visgi sulaukiu skam-
bučio iš Jeannie Garolis Tirrito. Jos
antros eilės dėdė buvo Juozas Garo-
lis. Ji patarė kreiptis į Emiliją Sado-
nienę. Tai buvo mano netikėtai atras -
ta aukso kasykla! Emilija gimusi po-
kario metais New Jersey. Jos tėvai
imig ravo į JAV 1949 m. Jiems iškvieti -
mą parūpino Marcelė Garolienė –
Juozo trečioji žmona. Emilijos mama
buvo jos dukterėčia. Ponia Sadonienė

parodė entuziazmą ir ne tik atsiuntė
pluoštą likusių jos žinioje Garolių šei-
myninių dokumentų, bet ir sukūrė
šeimos įvykių chronologiją:

Juozas (JAV – Joseph) Garolis
gimė Rokiškyje 1883 m. (ant paminklo
užrašyta 1884 m.)

Atvyko į JAV 1907 m.
Lietuvos spaudos antraštėse skel-

biama apie JAV milijonieriaus J. Ga-
rolio viešnagę Lietuvoje 1929 m. rug-
sėjo 5 d.

Juozo pirmoji žmona Julija mirė
New Jersey 1929 m. gruodžio 3 d., su-
laukusi vos 37-erių.

Mirusiai žmonai 1929 m. gruodžio
9 d. kapinėse nupirktas sklypas.

1931 m. J. Garolis Lietuvoje susi-
pažįsta su Magdalena Brazyte.

Susituokia su M. Brazyte 1931 m.
birželio 15 d.

Magdalenai įgrysta gyventi JAV
jau 1932 m.

1933 m. gegužį M. Garolienė grįž -
ta į Lietuvą.

Magdalena prašo Juozo, kad at -
siųs tų jai pinigų (1933 m. birželis), ką
jis ir padaro, naudodamasis  A. Tre -
čio ko biuro paslaugomis.

J. Garolis rašo Magdalenai 1933
m. rugpjūtį.

M. Garolienė dėl savo tarnybos
nebegrįš į JAV (1933 m. rugsėjis).

,,Ištuoka” (?) 1934 m. kovo 1 d.
Marcelė Lapelytė atvyksta iš Lie-

tuvos į JAV 1939 m.
Marcelė persikelia į Veroną, New

Jersey 1947 m.
J. Garolis oficialiai nevedęs (pagal

1947 m. birželio 28 d. dokumentus).

J. Garolis susituokia su M. La -
pely te  1947 m. liepos 2 d.

J. Garolis išeina į pensiją 1952 m.
Marcelė (gimusi 1902 m. birželio

13 d.) tampa JAV piliete (1952).
Sulaukęs 82 metų amžiaus J. Ga-

rolis mirė 1967 m. liepos 27 d. ir buvo
pa laidotas Šv. Kryžiaus kapinėse
North Arlington, New Jersey.

Sulaukusi 88 metų amžiaus, Mar-
celė mirė 1990 m. gegužės 20 d. ir pa-
laidota šalia savo vyro.

J. Garolis – eilinis žmogus. Iš ,,le-
gendinio” laiško teksto matėsi, kad jis
nebuvo baigęs didelių mokslų. Matyt,
praturtėjo savo veržlumo ir sunkaus
darbo dėka. Daug ką apie jį pasako   iš -
li kusi vizitinė kortelė: ,,Garolis Hol-

ding Corporation: Real Estate – Insu-
rance”. Prieš karą jis turėjo daugia-
bučių pastatų. Turbūt tokios pajamos
leido jam parodyti dosnumą ,,Litua-
nicos” skrydžiui. Emilijos Sadonienės
giminaitė Šimonelienė (gyv. Calgary,
Kanadoje) prisimena iš savo vaikystės
Kaune, kaip tėvai jai pasakojo, kad bū-
tent J. Garolio dėka S. Darius ir S. Gi-
rėnas gavo reikalingų skrydžiui tepa -
lų. Taip pat žinome (yra išlikęs doku-
mentas), kad jis 1926 m. įsteigė  PAC
nekilnojamojo turto bendrovę ir va -
do  va vo jai iki pat uždarymo 1951 m.
gegužės 2 d.  

Taigi, užmetėme kabliuką, sukū-
rėme intrigą... 

Tęsinys – kitame nume ryje. 

Vardan meilės ar 
pinigėlių?
Atkelta iš 6 psl.

,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

Užsakykite ,,Draugą” sau ir tiems, kurie jo dar neskaito. 
Nudžiuginkite jaunas šeimas, gimines, pažįstamus švenčių, 

gimtadienių ar kitomis progomis, padovanodami jiems laikraštį. 

Čekius rašykite ,,Draugas” ir siųskite adresu: 
4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629. 

,,Draugą” užsisakyti saugiai ir greitai galite ir internete –
www.draugas.org (,,PayPal” dešinėje pusėje ,,Sumokėti”) 

Naujiems prenumeratoriams taikoma 20 proc. nuolaida – 
metinė laikraščio prenumerata kainuoja tik 120 dol.

,,DRAUGĄ” 
galite užsisakyti 

ir internete 
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Daugelį katalikų glumina specifiniai vyskupo
drabužiai ir atributai, kurie atrodo neįprasti
šiems laikams ir kiek pompastiški. Dabar,

kai per pastaruosius porą metų popiežius Lietuvai
skyrė ne vieną vyskupą, o dabar Panevėžio vysku -
pu ordinaru paskirtas J. E. Lionginas Virbalas, ver -
ta pasigilinti į jų prasmę ir tradiciją, siekiančią
pir muosius amžius ir turinčią sąsajų su Senuoju
Testamentu.

Vyskupai turi savitas insignicijas, kurios yra
jų skiriamasis ženklas ir išreiškia šventimų sak-
ramento pilnatvę. Tai pektoralas (ant krūtinės ne-
šiojamas kryžius), žiedas, mitra, pastoralas (gany-
tojiškoji lazda) ir palijus.

Nuolatiniai atributai, iš kurių atpažįstame vys-
kupą, yra kryžius ir žiedas. Pektoralas, t. y. ant krū-
tinės kabantis kryžius, yra nešiojamas popiežiaus,
kardinolų, vyskupų ir abatų. Žodis pectoral kilęs iš
lotyniško žodžio pectus, reiškiančio „esantis šalia ir
žiūrintis viena kryptimi”. Šis kryžius kabina-
mas ant grandinės ar virvės ir nešiojamas
ant krūtinės, prie širdies. Krikščionybės
aušroje šis kryžius turėjo Kristaus kry-
žiaus ar šventojo relikviją. Nors ne visi
vyskupų kryžiai šiandien turi relik-
viją, tradicija išlieka. Įdomu tai, jog
1889 m. Šventasis Sostas rekomen-
davo, kad mirusio vyskupo pektora-
las, kuriame yra Tikrojo Kryžiaus
relikvija, būtų perduotas jo sekėjui.
Kai vyskupams uždedamas kry-
žius, jie tradiciškai sako „Munire
me digneris” – „teikis apsaugoti ma -
ne” – prašydami stiprybės ir apsau-
gos nuo blogio ir visų priešų bei uolumo
nepamiršti Kristaus kančios ir kryžiaus.

Vyskupai visada mūvi žiedą. Praeityje susifor-
mavo skirtumai tarp popiežiaus žiedo, kurį visada
puošė brangakmenis, tradiciškai ametistas, ir
įprasto žiedo, kuriame išgraviruotas vyskupo her-
bas ar koks nors kitas piešinys. Jis, kaip ir vestu-
viniai žiedai, simbolizuoja, kad vyskupas yra „ve-
dęs” savo vyskupiją. Anksčiau vyskupo žiedas buvo
naudojamas kaip antspaudas įspausti į karštą
vašką ir taip patvirtinti dokumentų autentiškumą.
Taip pat katalikų tradicijoje vyskupo žiedo
pabučiavimas reiškia pagarbos ženklą
jo autoritetui. Įdomu ir tai, kad už
vyskupo žiedo pagerbimą buvo tei-
kiami daliniai atlaidai.

Kitos aprangos detalės –
mitra, pastoralas ir palijus –
naudojami liturgijoje. Mitra
yra puošnus galvos apdan-
galas. Žodis mitre kilęs iš
graikiško žodžio mitram,
kuris reiškia lankelį ar
diademą. Senajame Testa-
mente aukščiausiasis ku-
nigas ir kiti kunigai dėvėjo
išskirtinius rūbus, tarp ku-
rių buvo ir mitra: „Aaronui
ir jo sūnums pasiuvo tuni-
kas iš plonos drobės, turbaną
iš plonos drobės, kepures (ki-
tose kalbose mitras – red.
past.) iš plonos drobės, lininius
apatinius drabužius iš plonos
suktinių siūlų drobės ir plonos suktinių siūlų dro-
bės juostą puošniai išsiuvinėjo mėlynais, violeti-
niais bei tamsiai raudonos spalvos siūlais, kaip
VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. Padirbo iš gryno
aukso rozetę – pašventinimo diademą – ir, kaip įrai-
žomas antspaudo žiedas, įraižė joje įrašą „Šventas
VIEŠPAČIUI”. Diademai prie turbano pritvirtinti
užrišo mėlyną virvutę, kaip VIEŠPATS buvo Mozei
įsakęs” (Iš 39, 27–31).

Sunku pasakyti, kada tiksliai Bažnyčia pri-
taikė mitrą kaip vyskupų aprangos dalį. Viena tra-
dicija sako, kad mitros naudojamos nuo apaštalų
laikų; kita tradicija – kad jos pradėtos naudoti aš-
tuntame ar devintame amžiuje. Menininkai pasi-
telkė laisvę vaizduoti apaštalus ir pirmuosius šven-
tuosius dėvinčius mitras. Pirmasis rašytinis šalti-
nis, kuriame paminėta mitra, yra popiežiaus Leono
IX bulė, datuojama 1049 metais. Popiežius padova-
nojo Triero vyskupui Ebelhardui Romos mitrą kaip

savo autoriteto ir viršenybės
Triero vyskupijai ženklą.

Lotyniškame rite mitra ori-
ginaliai buvo galvos apdangalas

su vualiu ir galiausiai pasirodė
panašesnė į dabartinę trikampę

formą su dviem audinio juostomis iš
galo. Kai kas mano, jog šios audinio juostos

kildintinos iš galvos raiščio, kurį dėvėjo graikų at-
letai. Jis juosė kaktą ir buvo surišamas nugaroje
mazgu su liekančiais dviem palaidais galais. Ka-
dangi atletai nugalėtojai buvo karūnuojami laurų
vainiku, visas galvos apdangalas greitai imtas lai-
kyti pergalės ženklu. Mitra perėmė panašią simbo-
linę prasmę. Toks simbolizmas kyla iš šv. Pauliaus
analogijos: „Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, iš-
laikiau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vai-
nikas, kurį aną dieną man atiduos Viešpats, teisin-

gasis Teisėjas, – ir ne tik man, bet ir visiems,
kurie su meile laukia jo pasirodant” ( 2

Tim 4, 7–8). Taip ir vyskupas turėtų va-
dovauti savo kaimenei siekiant išga-

nymo, galutinę pergalės danguje.
Bėgant šimtmečiams mitros

buvo pailgintos ir padailintos
atsižvelgiant į laikmetį. Pa-

vyzdžiui, baroko laikotar-
piu, mitros buvo labai aukš-
tos ir padabintos brangak-
meniais. Atkreipkite dė-
mesį ir į tai, kad Rytų rite
vyskupas dėvi mitrą, kuri
atrodo kaip ornamentuota
apvali kepurė su kryžiumi
ant viršaus.

Paprastesnis vyskupo
galvos apdangalas vadina-
mas pijuse. Tai maža priglu-
dusi kepuraitė, dėvima Ro-
mos Katalikų Bažnyčios dva-

sininkų. Iš pradžių ji atsirado
praktiniais sumetimais – kad šildytų tonzūruotas
kunigų galvas šaltose drėgnose bažnyčiose, ir išliko
kaip tradicinis aprangos elementas. Ji susideda iš
aštuonių susiūtų dalių su koteliu viršuje. Jos pa-
vadinimas turbūt kilo iš jos panašumo į pusę mo-
liūgo, o galbūt iš to fakto, kad ji dengia didesnį
„mo liūgą”, t. y. galvą. Jos išvaizda yra beveik iden-
tiška žydų kepuraitei kippah, nors prasmė yra vi-
sai kita. Pijusės spalva nurodo ją dėvinčiojo rangą:
popiežiaus pijusė yra balta, kardinolų – raudonos,
vyskupų, abatų bei prelatų – violetinės.

Pastoralas, arba ganytojo lazda, simbolizuoja
vyskupo kaip gerojo ganytojo vaidmenį. Evangeli-
joje pagal Joną mūsų Viešpats pristato save kaip
Gerąjį Ganytoją. Žodis, išverstas kaip gerasis, grai-
kiškame tekste kalos, taip pat reiškia pavyzdinį.
Mūsų Viešpats yra pavyzdinis Ganytojas apašta-
lams ir jų įpėdiniams, vyskupams, kurie paskirti
bū ti ganytojais. Vyskupas, kaip gerasis ganytojas,

turi vesti savo ištikimąją kaimenę išganymo keliu,
drausmindamas ir saugodamas juos. Ganytojo lazda
yra tinkamiausias vyskupo tarnystės simbolis. Šv.
Izidorius aiškino, kad naujai pašventintas vyskupas
gauna lazdą, „kad vadovautų ir pataisytų esan-
čiuosius jo globoje, remtų silpniausius iš silpnų”.
Nuo popiežiaus Pauliaus VI laikų popiežiaus pa-
storalas turi lenktą kryžių viršuje, kuris simboli-
zuoja jo ypatingas pareigas ne tik kaip Romos vys-
kupo, bet ir kaip Kristaus vietininko, kuriam pati-
kėta vadovauti Visuotinei Bažnyčiai.

Galiausiai popiežius, arkivyskupai metropoli-
tai ir Jeruzalės patriarchai dėvi palijų. Tai balta
vilninė trijų pirštų pločio juostelė su juodais kry-
želiais, kilpom sujungta, su galiukais iš priekio ir iš
galo. Ji dėvima kaip apykaklė. Iki krikščionybės
palijus buvo maždaug dvylikos pėdų ilgio ir dėvėtas
dėl šilumos. Krikščionys šį apdarą pritaikė ir žvelgė
į jį kaip į ištikimybės Kristui ženklą. Palijaus nau-
dojimas keitėsi bėgant laikui: trečiajame amžiuje jį
dėvėjo ir pasauliečiai, ir kleras; ketvirtame amžiuje
jį pradėjo dėvėti tik vienintelis popiežius; penktame
amžiuje – popiežius ir svarbūs ganytojai, gaudavę
palijų kaip dovaną nuo popiežiaus; devintame am-
žiuje – popiežius, metropolitai, arkivyskupai ir vys-
kupai su specialiomis išimtimis; o nuo 1978 m. pa-
lijų dėvi popiežius, arkivyskupai metropolitai ir Je-
ruzalės patriarchai.

Šiuo metu palijus yra daug trumpesnis ir de-
koruotas šešiais juodais kryželiais. Palijus siuva-
mas iš avies vilnos, nukirptos per Šv. Agnietės
šventę, sausio 21 d. Ši tradicija gimė popiežiaus
Jono XIII pontifikato metu (965–972).

Visos šios insignicijos yra skiriamieji vyskupo
tarnystės ženklai. Jie taip pat įkvepia pagarbą šiai
pareigybei ir jos autoritetui.

Bernardinai.lt 
(pagal catholiceducation.org ir dievogarba.wordpress.com)

Ką simbolizuoja vyskupo drabužiai ir atributai?
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SOCIALINIAI PATARIMAI LIŪDNA TRISDEŠIMTIES METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

Kai į saulę pasižiūriu,
Vakaro saulužę,
Man ji primena kaip gyvą
Mylimą mamužę...

(Vytė Nemunėlis)

A † A
APOLONIJA JAROŠIENĖ

1983 m. rugpjūčio 14 d.

Laikas bėga nesustodamas, o ta diena kaip vakar, kada pali-
kai mus, Brangi Mamyte, Sese ir išėjai Amžinybėn susitikti su
Tėte a. a. Kostu, kurio netekome 1982 m. vasario 28 d.

Mirties metinių proga maloniai prašome visus prisiminti a.
a. Apoloniją ir a. a. Kostą savo maldose.

Te Dievas suteikia Jiems Amžiną Ramybę.
Nepailstamai pasigendam Jūsų.

Kristina, sesuo Genovaitė ir artimieji

NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA:
KADA IR KAIP JĄ GALIMA GAUTI

Visi žinome, kad advokato pa-
slaugos – brangus malonumas.
Kita vertus, gyvenant teisinėje

visuomenėje, šių paslaugų vienu ar
kitu atveju prireikia beveik visiems.

Daugelis žmonių nustemba suži-
noję, kad nemokama teisinė pagalba –
ne vien kai kurių kompanijų siūloma
nemokama pirmoji teisininko kon-
sultacija ar abejotinos vertės pasiūly-
mai nemokamai konsultuotis su spe-
cialistais internetu, kurių galima ap-
tikti populiariuose tinklalapiuose.
Kai kurią nemokamą pagalbą numato
federaliniai ar valstijų įstatymai, be
to, ją kartais teikia, pagal savo nusi-
statytus tikslus bei prioritetus, įvai-
rios ne pelno siekiančios organizaci-
jos (pvz., Legal Assistance Founda-
tion Čikagoje, kurį galima rasti In-
ternete adresu www.lafchicago.org).
Paprastai nemokama teisinė pagalba
yra prieinama keliais atvejais:

• Jei Jums gresia kaltinimai kri-
minalinėje byloje. Jei Jums pareiš-
kiami kaltinimai įvykdžius krimina-
linio pobūdžio nusikaltimą, ir netu-
rite už ką pasisamdyti advokato pa-
tys, valstybė automatiškai ir nemo-
kamai Jums suteiks teisinio gynėjo
paslaugas. Kiekvienoje valstijoje spe-
cialiai tam yra įkurti Viešųjų gynėjų
biurai (Public Defender Offices). 

Dažnai klaidingai manoma, kad
tokiu būdu paskirti advokatai yra že-
mesnės kvalifikacijos ir blogiau iš-
mano savo darbą, nei, tarkime, priva-
čią ir brangią teisinę kompaniją at-
stovaujantys specialistai. Iš tiesų, vie-
šieji gynėjai, nuolat dirbdami su pa-
našaus likimo asmenimis, panašaus
pobūdžio bylose, kaip tik sukaupia
daugiausiai patirties ir geriau nei bet
kas kitas nusimano apie visas teismo
proceso subtilybes. Vienintelis trū-
kumas šiuo atveju yra tai, kad gali-
mybės pakeisti valstybės paskirto ad-
vokato, jei būsite nepatenkinti jo
darbu, praktiškai nėra, nebent suge-
bėtumėte įrodyti visišką jo kompe-
tencijos trūkumą. Tuo tarpu paties
pasisamdytą advokatą galite atleisti
iš pareigų kada tik panorėję. 

• Jei ketinate bylinėtis dėl fizi-
nės žalos (sužeidimų, nelaimingų
atsitikimų ir pan.). Šiais atvejais tu-
rėtų būti visiškai nesunku surasti ad-
vokatą, kuris Jūsų interesus atsto-
vautų ,,avansu” – nieko nemokėtu-
mėte už jo paslaugas tol,  kol Jums ne-
bus priteista tam tikra suma žalos at-
lyginimui (o ji panašiais atvejais pa-
prastai visomet priteisiama). Tuomet
advokatui atitektų tam tikras procen-
tas (pagal išankstinį susitarimą) nuo
Jūsų gautos sumos. 

Visgi reikėtų nepamiršti, kad, net
ir nieko nemokėdami advokatui, tu-
rėsite sukrapštyti pinigų teismo iš-
laidoms (ekspertams, dokumentų
tvarkymui ir pan.). Šios išlaidos kai
kuriais atvejais gali siekti kelis tūks-
tančius dolerių. Kita vertus, Jums pa-
galiau laimėjus bylą, jos greičiausiai
bus priteistos pralaimėjusiai pusei,
kuri, savo ruožtu, privalės Jums kom-
pensuoti visus nuostolius.

• Kai kurios bylos, tradiciškai
laikomos ,,socialinio teisingumo”
bylomis, savaime sudaro sąlygas
gauti nemokamą teisinę pagalbą. To-

kių bylų pavyzdžiai – seksualinio
priekabiavimo, diskriminacijos, prie-
vartos šeimoje, žmogaus teisių pažei-
dimo ieškiniai. Bet kuriuo iš išvar-
dintų atvejų (ir daugeliu kitų, kuomet
nagrinėjama problema išeina iš indi-
vidualaus ieškinio ribų, apimdama
visai visuomenei aktualius klausi-
mus), jei turite pakankamai rimtą pa-
grindą bylinėtis, Jums gali padėti
įvairios, paprastai ne pelno siekian-
čios, organizacijos, besidominčios
šiais klausimais. Greičiausiai už
dyką. 

Jei tiesiog niekaip neišgalite su-
simokėti už advokato paslaugas, o jų
būtinai reikia, įstatymai taip pat nu-
mato nemokamą teisinę pagalbą, pa-
sitelkiant valstybės samdomus advo-
katus. Įprasti atvejai, kuomet galima
gauti tokią pagalbą – jei turite itin
mažas pajamas ir Jums gresia iškel-
dinimas iš buto, jei negaunate nedar-
bingumo pašalpų ar nukentėjote nuo
kredito kompanijų. Deja, nuolat ma-
žėjant finansavimui iš federalinių šal-
tinių, šios įstaigos nėra tokios efekty-
vios kaip anksčiau – daugelis jų užsi-
ima tik kokio nors veino pobūdžio ieš-
kiniais, be to, užsiregistravus gali
tekti ilgai laukti, kol prieis Jūsų eilė.

Kur rasti nemokamą pagalbą?
Geriausia būtų kreiptis į vietinę tei-
sės specialistų asociaciją (dar vadi-
namą ,,bar association”) arba, pri-
klausomai nuo bylos pobūdžio, į ne
pelno siekiančias organizacijas, dir-
bančias atitinkamoje srityje (tarkime,
žmogaus teisių gynimo ar antidiskri-
minacijos). Mažas pajamas turin-
tiems žmonėms padeda Teisinės pa-
galbos biurai (Legal Aid Offices), ku-
rių kontaktinius duomenis galima
rasti telefonų žinynuose. Ten pat skel-
biasi ir su fizinės žalos bylomis dir-
bantys advokatai. 

Pagal amerikiečių žiniasklaidą parengė
Vaida Maleckaitė

Rugpjūčio 12 d. popietę Kauno Petrašiūnuose esančiame „Žalgirio” ko-
mandos treniruočių centre Lietuvos sporto universiteto (LSU) krepši-
ninkai žais pirmąsias draugiškas rungtynes su Jungtinių Amerikos

Valstijų studentų komanda. Naujajam Lietuvos krepšinio lygos sezonui besi-
rengiantys LSU krepšininkai susitiks su „Athletes in Action”, sudaryta iš JAV
studentų krepšinio lygos (NCAA) komandų žaidėjų. 

Antradienio vakarą kauniečiai žais su Georgia valstijos Mercer University
komanda. 

„Pastaruoju metu daug dėmesio skyrėme fiziniam pasirengimui. Mums
šios dvejos rungtynės bus puiki galimybė išbandyti žaidėjus ir pajusti žaidimo
skonį. Intensyviai rengiamės naujajam sezonui Lietuvos krepšinio lygoje, žai-
sime keliuose draugiškuose turnyruose, po jų turėtų paaiškėti ir galutinė ko-
mandos sudėtis”, – sakė treneris Edas Nickus.

Po susitikimų su JAV studentų komandomis, LSU krepšininkai tęs drau-
giškų rungtynių maratoną. Rugpjūčio 27 dieną Trakuose Lietuvos sporto uni-
versiteto komanda susitiks su Donecko „Doneck”, o rugpjūčio 31-ąją – su Ja-
ponijos vyrų krepšinio rinktine. 

LSU komanda, kaip teigia šio universiteto atstovas Žilvinas Slauskis, dar
svarsto galimybes dalyvauti draugiškuose turnyruose Vengrijoje ir Kinijoje.

ELTA

Kaune varžysis Lietuvos ir JAV studentų 
krepšininkų komandos
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Mieli ,,Draugo” 
bičiuliai – skaitytojai ir rėmėjai!
Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.

kviečiame į popietę su DRAUGU
Willowbrook pokylių salėje.

Lietuviškų dainų programą atliks Povilas Stro -
lia (pritars gitara). Bilieto kaina – 60 dol., suden-
tams – 40 dol. Juos prašome užsisakyti DRAUGO
administracijoje.

Lauksime mūsų skaitytojų, jų draugų ir šeimos
na rių, taip pat kviečiame lietuviškų organizacijų
ats tovus gau siai dalyvauti. Bus malonu pa ma tyti
gerai pa žįs ta mus ir visiškai nau jus veidus!

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE
� Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 12 val.
p. p. JAV LB Waukegan-Lake County
apylinkė visus maloniai kviečia į Vasa-
ros palydų šventę, Van Patten Woods,
Shelter D., prie Route 173 kelio, į ry-
tus nuo Route 41 kelio, Wadsworth, Il-
linois.   Tel. pasiteirauti:   847-405-
0794.

� Beverly Shores Lietuvių klubas ren-
gia tradicinę Vasaros gegužinę ,,Litua-
nica” parke. Šeštadienį, rugpjūčio 24
d., 2 val. p. p. kviečiame visus, vasa-
rai besibaigiant, susiburti, pabendrauti,
pasidžiaugti atnaujintu S. Dariaus ir S.
Girėno paminklu, skaniai pavalgyti, iš-
bandyti laimę loterijoje. Tuo pačiu būtų
proga apsilankyti ir Depot muziejuje
(prie Beverly Shores geležinkelio sto-
ties), kur tebevyksta paroda, skirta S.
Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-mečiui
paminėti, susipažinti su ,,Lituanica”
parko įkūrimo istorija. Laukiame jūsų
atvykstant į Vasaros gegužinę ,,Litua-
nica” parke!

� Rugpjūčio 25 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centras ren-
gia tradicinę Vasaros gegužinę. Proga
susitikti su bičiuliais, skaniai pavalgyti,
smagiai pašokti ir išbandyti laimę lote-
rijoje.

� Rugsėjo 8 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centro didžiojoje salėje (Le-
mont, IL) vyks Lietuvos Dukterų drau-
gijos iškilmingi ,,Rudens pietūs”.

� Rugsėjo 14 d., šeštadienį, Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre 7:30 val. v. –
moksleivių sukurtų pašto ženklų, daly-
vavusių konkurse Dariaus ir Girėno
skrydžio 80-mečiui paminėti ir Čikagos
lituanistinės mokyklos mokinių darbų
parodos atidarymas.

� Rugsėjo 15 d., sekmadienį, vyks
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
Bendruomenės diena ir tarnysčių
mugė. 10:30 val. r. PLC kiemelyje bus
atnašaujamos šv. Mišios. 

� Rugsėjo 22 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje
(PLC) dr. Sigitos Lipovienės knygos
„Aukštuolių ąžuolai”, kurioje rašoma
apie partizanų Katliorių šeimą, prista-
tymas.

� Rugsėjo 22 d., sekmadienį, Jau-
nimo centro moterų klubas pradeda
naują sezoną ir po šv. Mišių visus kvie-
čia į Jaunimo centro kavinę pasivai-
šinti mieliniais blynais. Savo apsilan-
kymu paremsite lietuvišką kampelį –
Jaunimo centrą.

� Rugsėjo 29 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje PLC,
Lemont – M. J. Šileikio ir Teofilio Pet-
raičio parodos-konkurso ,,Toli nuo tė-
vynės” atidarymas. Darbus pateikti ga-
lima iki rugsėjo 22 d. Tel. pasiteirauti:
630-257-2034.

KETURIOS KARTOS ŠVENTĖ VALSTYBĖS DIENĄ

Vacio ir Laimos (Nainytės) Garbonkų namuose, Burr Ridge, IL,  susirinkusios  ke-
turios  lietuvių išeivių kartos šventė Lietuvos Valstybės dieną. Iš k: Rūta  (Nainytė)
Sušinskienė, Rūtos ir Kęstučio Sušinskų duktė Viktorija Tijūnėlienė ir  tėvas, tėvukas,
protėvukas – taip jis šeimoje vadinamas – Bronius Nainys.  Priešakyje vaišinasi Vik-
torijos ir Mariaus Tijūnėlių vienerių metukų dukrytė  Indraja-Aleksandra. Tai buvo
dviguba šventė, nes liepos šeštoji yra ir Rūtos gimtadienis. Visų šių šeimų namų ir
tarpusavio bendravimo kalba – tik lietuvių. 

Bronius Nainys

Šiais metais lietuviškoji išeivijos skautija, švęsdama savo garbingos veiklos
95-ąjį sukaktį ir 90-ąjį „Skautų aido” jubiliejų, susirinko į savo jubiliejinę
stovyklą „Viltis”. Maždaug 400 skautų ambasadoriaus Ž. Pavilionio vardu pa-

sveikino Lietuvos ambasados JAV įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas. Lie-
tuvos diplomatas padėkojo lietuviškai išeivijos skautijai už per ilgus okupacijos
metus išsaugotas skautavimo ir bendruomeniškumo tradicijas ir jų grąžinimą at-
gal į Lietuvą. Pasak R. Kačinsko, kad jų pastangos nebuvo veltui liudija neseniai,
liepos viduryje vykusi Lietuvos skautų jubiliejinė stovykla Telšiuose, sutraukusi
per 2 tūkst. Lietuvos skautų.

„Pats esu skautas vytis, pradėjęs skautauti nuo pat skautiško judėjimo at-
gaivinimo Lietuvoje 1989 m. pradžios, todėl gerai žinau, kokį neįkainojamą in-
dėlį broliai ir sesės iš už Atlanto ir kitų tolimų kraštų suteikė atsikūrusiai Lietuvos
skautijai. Bendromis pastangomis buvo užtikrintas lietuviško skautiško judėjimo
tęstinumas ir tradicijos”, – sakė R. Kačinskas.  

R. Kačinskas informavo, kad kitais metais Lietuvos ambasada JAV kartu su
Lietuvių skautų sąjunga surengs lietuviškos skautijos pristatymą JAV visuome-
nei.

„Šiuo renginiu norima išryškinti nepaprastą lietuviškos skautijos JAV istoriją
– istoriją, pasakojančią apie meilę Artimui, tarnystę Dievui ir pasiaukojimą Tė-
vynei. Tai bus gera įžanga į pasirengimą 2018 m. švenčiant lietuviškos skautijos
šimtmetį”, – pažymėjo R. Kačinskas.

Jubiliejinėje stovykloje „Viltis” stovyklavietėje „Camp Manatoc” (Peninsula,
OH) dalyvauja skautai iš JAV, Kanados, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Austra-
lijos ir Lietuvos.  

LR ambasados JAV info ir nuotr.

Jubiliejinėje skautų stovykloje 
apsilankė Lietuvos diplomatai


