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Neatiduodamas žmogui savęs, neduodi jam nieko. – Axel Munthe

Atvirutės iš
Puerto Rico – 6 psl.

Paberžėje tebetvyro Tėvo
Stanislovo dvasia – 10 psl. 
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Atrandant Joną Rashinskį 

GEDIMINAS INDREIKA

Lietuvių išeivijos istorijoje dar tebėra nemažai
spragų ir į enciklopedijas neįtrauktų asmeny-
bių, kurias būtų verta patyrinėti. Pirmieji

Ame ri kos lietuviai fotografai įamžino jau išnykusius
mūsų telkinius, kai dar klestėjo įvairių draugijų veik-
la. Nuo traukose jie įamžino naujakurių lie tu vių buitį

– šventes, vestuves ir lai dotuves. 
Vienas tokių asmenų buvo J. P. Rashinskis (Ra -

šins kis), pirmasis profesionalus lietuvis fotografas
Čikago je. Šiandien jis beveik nežinomas, o jo biogra-
fija neužrašyta. Ką tik atvykęs ir išmokęs angliškai
nepabūgo imtis verslo, fotografavo apie 1902–1938 m.
Nors buvo labai produktyvus, išliko tik maža dalis jo
darbų, daugiausia portretinių nuotraukų. – 4 psl. 

Pirmoji Komunija, 1911 m.Jaunavedžiai

Iš karo sugrįžo po 70 metų
Pagaliau, po 70 metų, namo į Jungtines Amerikos

Valstijas, grįžo dviejų iš Čikagos kilusių lakūnų pa-
laikai – šeštadienio, rugpjūčio 15 d. laidoje rašo dien-

raštis Chicago Tribune. Jie abu dingo per Antrąjį pasau-
linį karą tą pačią dieną – 1944-aisiais prieš pat Kalėdas. Vie-
nas skrido virš Vokietijos, kitas – virš Belgijos.

Pirmasis lakūnas – tai Amerikos lietuvis Stephen V.
Biezis (Steponas Victolis Biežis), augęs Čikagos pietva-
kariuose – Marquette Parke. Praėjusį penktadienį, rugp-
jūčio 14 d., minint Antrojo pasaulinio karo pabaigos 70-

metį, JAV antrojo laipsnio leitenanto Stephen V. Biežio pa-
laikai buvo iškilmingai palaidoti Arlington nacionalinė-
se kapinėse Washington, DC. Kaip rašo Chicago Tribune,
vėliava uždengtą karstą vežė septyni balti žirgai. Buvo iš-
šautos trys salvės, karinis orkestras atliko „America the
Beautiful”. Po iškilmių JAV kariuomenės kapitonas Car-
son Filipowski karstą dengusią vėliavą perdavė saugoti
leitenanto Stephen V. Biežio sūnėnui – sesers Yolandos sū-
nui Raymond Thompson. Tai buvo išties įspūdingos ir jau-
dinančios iškilmės. – 2 psl.

Su jaunatvišku optimizmu  Stephen V.
Biežis stojo ginti savo šalį. 1941 m.
nuotrauka.

Garbingai į Arlington nacionalines kapines palydimas antrojo laipsnio leitenanto Step-
hen V. Biežio karstas. Carolyn Kaster /AP nuotrauka
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Atkelta iš 1 psl.

Stephen V. Biežio likimo
draugo seržanto Ward C. Swal-
well Jr. laidotuvės įvyks šį  ket-
virtadienį, rugpjūčio 20 d. tose
pačiose Arlington nacionali-
nėse kapinėse.

Žuvusio kario pusbrolis
86 metų Jack Ruddy laikraščio
korespondentei pasakojo, kad
Stephen V. Biežis buvo užside-
gęs skraidymu nuo pat mažens
– jis dviračiu važiuodavo į Mid-
way oro uostą stebėti kaip kyla
lėktuvai. 1941 m. baigęs St. Rita
of  Cascia gimnaziją, Stephen V.
Biežis įstojo į JAV kariuomenės
oro pajėgas. Jis tarnavo 9-ajame
oro pajėgų dalinyje, 575-oje
bombonešių eskadrilėje, 391-
oje bombonešių grupėje.

Gruodžio 23-ioji, kai vo-
kiečiai pašovė 21-erių metų
Stephen V. Biežio pilotuojamą
dvimotorį lėktuvą „B – 26C Ma-
rauder” (pramintas „Silver Dol-
lar”), buvo giedra. Stephen skri-
do kartu su keturiais kitais es-
kadrilės nariais. Lėktuvas su-
dužo Vokietijoje, prie Ahrwei-
ler miestelio, trys mylios į rytus
nuo Kirchweiler. Nors penke-
tukas žuvo 1944-aisiais, oficia-
liai „KIA” – „killed in action” jie
buvo paskelbti tik po metų,
1945 m. gruodžio 24 d. Už drąsą
tarnaujant Tėvynei velionis
Stephen V. Biežis buvo apdo-
vanotas  „JAV oro pajėgų me-
daliu su trimis ąžuolų lapais”,

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” 
internete be jokio papildomo mokesčio. Pageidaujantys turėtų 
parašyti apie tai administracijai: administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TiK ŠeŠTAdienio LAidA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį ir kalbą neatsako. Skel-
bimų kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors
skelbti. Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra.
Nenaudotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant pra-
šome pasilikti kopiją.

Administracijos el. paštas:
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

JAV kariuomenės antrojo laipsnio leitenan-
tas Stephen V. Biežis augo išeivių lietuvių patriotų
šeimoje – vyresnio amžiaus dipukai, gyvenę Či-
kagoje, turbūt prisimena jo tėvus, visuomeni-
ninkę Oną ir gydytoją Steponą Biežius.

Steponas Biežis (1889 m. kovo 18 d. Bliūdiai,
Panevėžio apskrityje – 1973 m. balandžio 6 d. Či-
kagoje) – gydytojas chirurgas, lietuvių visuome-
nės veikėjas, medicinos daktaras. 1910 m. su tėvais
atvyko į JAV. 1912 m. Steponas baigė Valparaiso
universitetą Indianos valstijoje, o 1916 m. – Čika-
gos medicinos ir chirurgijos koledžą. 1917–1919 m.
Biežis tarnavo JAV kariuomenėje Prancūzijoje, tu-
rėjo leitenanto laipsnį. Vėliau daktaras Biežis įsi-
darbino Šv. Kryžiaus ligoninėje Marquette Parke.
1951 m. jis tapo Čikagos sanitarijos regiono vy-
riausiu gydytoju. Amerikos lietuvių daktarų
draugijos, vėliau Amerikos lietuvių gydytojų są-
jungos pirmininkas, nuo 1962 m. jos garbės narys.
1935–1969 m. „Margučio” radijo laidose teikdavo
sveikatos patarimus. Bendradarbiavo žurnaluose
Medicina, Gydytojas, nuo 1922 m. tapo jo redak-
toriumi. 1960–1964  m. daktaras Biežis buvo Lie-
tuvių gydytojų biuletenio vardinis redaktorius, nuo
1969 -ųjų – garbės redaktorius. Jis, beje, ir medi-
cininių patarimų knygos „Būkite sveiki” autorius
(1953 m., antroji laida 1955 m.). Už nuopelnus lie-
tuvių tautai 1938 m. Steponas Biežis buvo apdo-
vanotas Gedimino trečiojo laipsnio ordinu. 

Ona Rudauskaitė-Biežienė (1898 m. Čikagoje
– 1989 m. rugsėjo 8 d. Long Valley, NJ – palaidota
Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje) – dainininkė, ly-
rinis sopranas. Muzikos mokėsi Čikagoje, dalyvavo
„Birutės” chore. Vėliau kaip solistė Ona Biežienė
dainavo lietuviškose operetėse, koncertuose bei ra-
dijo laidose. Dalyvavo visuomeninėje veikloje.
Buvo „Chicago Lithuanian Women’s Club” pir-
mininkė. Su Salomėja Čerienė-Mulks Ona Biežienė
1930 m. yra įdainavusi porą plokštelių „Columbia”
įrašų studijoje.

Steponas ir Ona išaugino du vaikus: sūnų
Stephen Victolį Biežį (1923–1944) ir dukrą Yolan-
dą  A. Biežytę-Thompson (1933–2014).

Iš karo sugrįžo po 70 metų

JAV oro pajėgų antrojo laipsnio leitenantas Stephen
V. Biežis.  Asmeninio  Raymond Thompson šeimos ar-
chyvo nuotr.   

o taip pat „Pumpurine širdimi”. 
Už maždaug 40 mylių, Belgijos oro erdvėje,

buvo pašautas seržanto Ward C. Swalwell, Jr.
pilotuojamas lėktuvas. 

Stephen V. Biežio tapatybė galutinai buvo
patvirtinta tik praėjusių metų pabaigoje, at-
likus DNA tyrimus ir palyginus juos su Biežio
pusbrolio John Hofer ir sesers Yolandos
Thompson duomenimis. Sesuo mirė likus ke-
lioms savaitėms iki tyrimų rezultatų paskel-
bimo praėjusį lapkritį. 

Leitenanto Stephen V. Biežio ir seržanto
Ward C. Swalwell, Jr. šeimos dabar gali leng-
viau atsidusti, žinodamos, kad jų artimųjų pa-
laikai pagaliau atgula amžino poilsio. Tačiau
apie 73 000 Antrajame pasauliniame kare da-
lyvavusių karių artimieji iki šiol yra nežinioje.

Pagal Chicago Tribune ir įvairius internetinius
šaltinius parengė Raimundas Marius Lapas

JAV vėliavą, puošusią Stephen V. Biežio karstą, velionio sūnėnui Raymond Thompson įteikia JAV
kariuomenės kapitonas Carson Filipowski.  Michael Reynolds /EPA nuotr.

Carolyn Kaster /AP nuotr.

Tokiu lėktuvu 1944 m. skraidė antrojo laipsnio leitenantas Stephen V. Bie-
žis.



krašto ekonominę padėtį, bet ir užtikrinti galimybes
vietos lenkams puoselėti savo kultūrą ir gauti ko-
kybišką lenkišką švietimą”; „pati valstybė ir pa-
gridinės politinės partijos turi praktiniais veiksmais
parodyti pripažįstančios Lietuvos ir ypač Vilniaus
krašto daugiakultūriškumą”; „jie pradės jaustis
visaverčiais Lietuvos piliečiais tik tada, kai valsty-
bė rūpinsis ne vien jų socialine ir ekonomine pa-
dėtimi, bet ir kultūra bei švietimu”... 

Taigi smulkiai išvardintos Lietuvos valstybės pa-
reigos bendraujant su Lietuvos lenkais. Apie Lie-
tuvos lenkų pareigas Lietuvos valstybei – nė žodžio.
Nepaisant aplinkybės, jog Lietuvos lenkai turi žy-
miai geresnes sąlygas puoselėti lenkiškumą nei
Punsko ir Seinų lietuviai. Nepaisant net aplinkybės,
jog Lietuvos lenkai turi akivaizdžiai patogesnes są-
lygas puoselėti lenkiškumą nei JAV, Vokietijos ar
Prancūzijos lenkai.

Todėl, naudodamasis proga, norėčiau paklaus-
ti gerb. M. Antonovičiaus – ar ne per daug reika-
laujama iš Lietuvos? Norintis mandagiai pasielgti
žmogus pirmiausiai prabiltų apie savo pareigas. Vaiz-
džiai tariant, bent jau pažadėtų: Lietuvos lenkų ben-
druomenę supažindinsime ne tik su Vilniaus kraš-
to okupacijos metu pirštais lenkinimo padariniais,
bet ir spausime oficialiąją Varšuvą sudaryti kuo pa-
lankesnes sąlygas puoselėti lietuvybę Seinuose ir
Punske. 

Keistai nuskambėjo ir IQ užsienio politikos ap-
žvalgininko, Rytų Europos studijų centro eksperto
Mariaus Laurinavičiaus tekstas „Pabėgėliai mūsų
galvose”. Minėtame IQ žurnalo straipsnyje svars-
toma, kaip Lietuvai derėtų pasielgti su ES vadovy-
bės mums peršamomis pabėgėlių iš Afrikos, Sirijos
ar Irako kvotomis. 

Apžvalgininkas M. Laurinavičius teisingai ke-
lia klausimą: jei neatsižvelgsime į Italijos, Graikijos,

Prancūzijos ir Vokietijos interesus, rizi-
kuojame sulaukti itališko, graikiško, pran-
cūziško ir vokiško abejingumo, kai mus iš-
tiks bėda. Tačiau dilema dėl Afrikos pabė-
gėlių kvotų – puiki proga priminti pietų Eu-
ropos valstybėms jų pačių išdavystes. 

Jeigu Lietuvos valdžia mąstytų strate-
giškai, kaip to reikalauja M. Laurinavičius,
oficialusis Vilnius primintų ES valdžiai: „so-

lidarizuojamės su jumis dėl Afrikos pabėgėlių kvo-
tų nepaisant aplinkybės, kad jūsų šrioderiai, olan-
dai ir berluskoniai jau dešimtis kartų išdavė euro-
pietiško solidarumo principą, kai Baltijos valstybės
keldavo Rusijos grėsmės temą”. Šių eilučių autorius
remtų būtent tokią kalbėjimo su ES vadovybe ma-
nierą. 

Tačiau Lietuvos valdžia turi moralinę teisę, man
regis, net šitaip atrėžti: „dėl Afrikos nelaimėlių kvo-
tų neatsižvelgsime į jūsų prašymus, nes jūs prieš tai
daug sykių neatsižvelgėte į mūsų pageidavimus”.

Nejaugi Rytų Europos studijų centro apžvalgi-
ninkas M. Laurinavičius nieko nežino apie atvejus,
kai ES vardan flirto su kruvinuoju Kremliaus reži-
mu nusispjovė net į pagrindinius, svarbiausius, es-
minius solidarumo principus? 

Garsus Rusijos opozicionierius Garis Kaspa-
rovas viename iš savo straipsnių tinklalapyje gor-
donua.com piktinosi: „Civilizuoto pasaulio sankci-
jos RF ekonomikai – nemalonus instrumentas, bet
Vladimiro Putino požiūriu – ne kritiškas. Sankcijos
nuolat pažeidinėjamos, ir pažeidėjams nieko neat-
sitinka. Antai, neseniai Siemens, nusispjovusi į
visą embargą, pateikė Krymui jėgainės įrenginius
elektrinėms. Kompanija CISCO per fiktyvią konto-
rą pardavinėjo savo technologijas, beje, sprendžiant
iš visko, tiesiai pačiai Rusijos slaptajai tarnybai FSB.
Deutsche Bank tiria savo Maskvos biuro veiklą, įta-
rus milžiniškų pinigų plovimu. Tai tik aisbergo vir-
šūnė...”

Galų gale reikėjo pamatyti paskutiniąją Ritos Mi-
liūtės laidą „Teisė žinoti” (LRT), kurioje kalbėta, kaip
Lietuva nepajėgia integruoti vos kelių šimtų romų
tautybės piliečių šalia Vilniaus įsikūrusiame Kirti-
mų tabore. Jei jau nepajėgiame suvaldyti romų, nai-
vu manyti, jog pajėgsime suvaldyti tūkstančius ka -
ro, nepriteklių ir bado mačiusių Afrikos pabėgėlių.

Pavojinga vertinti besiginčijančius ir
manyti, jog „savaip teisios abi opo-
nuojančios pusės”. Jei nagrinėsime

konfliktus būtent tokiu būdu, nejučiom ga-
lima pradėt teisinti ir Josifą Staliną, ir
Adolfą Hitlerį, ir net – Vladimirą Putiną. 

Be abejo, žvelgiant globaliai, nėra
vienos tiesos, nėra vienos versijos. Pa-
saulis per daug sudėtingas, kad turėtų tik
juodą arba baltą spalvą. Kai kada verkiant reikia at-
sižvelgti į brolių, pusbrolių ir net pačių tolimiausių
giminaičių tiesas, jeigu norime, kad ir jie bent ret-
sykiais atsižvelgtų į mūsų užgaidas. Tokiu principu
sukurta Europos Sąjunga (ES) ir NATO, tokiu būdu
kuriamos ir visos kitos sąjungos bei aljansai.

Ir vis dėlto Lietuva privalo turėti savąją tiesą –
lietuviškąją. Nepamirškime jos net tuomet, jeigu
mus vers tylėti nepratariant nė žodžio. Ginkime ją
net tuomet, jei, sakykim, vardan ES ir NATO vie-
nybės, būsime primygtinai raginami ieškoti skaus-
mingų kompromisų su kitų šalių tiesomis. O jeigu
jaučiamės per maži visur ir visada oriai ginti lie-
tuviškas tiesas šiame supainiotame ir susipainio-
jusiame pasaulyje, tai bent jau nepulkime niekinti
savųjų tiesų ir neskubėkime strimgalviais ginti
svetimųjų.

Tačiau pažvelgus į viešąją Lietuvos erdvę kar-
tais atrodo, jog lietuviai noriai, atkakliai ir drąsiai
gina tik svetimąsias tiesas. Štai IQ žurnalo vyriau-
siasis redaktorius Ovidijus Lukošius straipsnyje
„Procesų klampynė”, vertindamas Žaliojo tilto
skulptūrų likimą, rašo, jog ,,... rezultatas pasiektas
– skulptūrų neliko, ir visuomenė gali atvėsti nuo gin-
čų, kuriuose savaip teisios abi oponuojančios pusės”.
Tokia IQ žurnalo pozicija šių eilučių autoriui – ne-
suprantama, keista. Nejaugi mums galima nuošir-
džiai manyti, jog sovietinių skulptūrų gynėjai – „sa-
vaip teisūs”?! Kur mes nueisime, jeigu sąvoką „sa-
vaip teisios abi oponuojančios pusės” taikysime net
akivaizdžiai principiniais klausimais? 

Štai lrytas.lt žurnalistas Vytautas Bruveris ra-
gina lietuvius „suskaičiuoti savuosius žudikus”. To-
kio skaičiavimo nereikia bijoti. Tikrai nesame
kraugeriai, kurie kalavijais ir kirviais aršiai terio-
jo savus kaimynus. Viduramžiais niekam nei kala-
viju, nei ugnimi nepiršome savo tikėjimo. Dažniau
gynėmės nei puolėme. Nepradėjome nei Pirmojo, nei
Antrojo pasaulinio karų. Šiandien nesame užgrobę
nė pėdos svetimos žemės. Atvirkščiai – savas žemes
dovanojome Baltarusijai, Lenkijai, Rusijai. 

O tuomet, kai Lietuvoje buvo žudomi žydai, juk
Lietuvos nebuvo. Lietuva buvo okupuota. Bet lie-
tuviai – unikali tauta. Nepaisydami mirtino pavojaus
jie gelbėjo žydus nuo vokiškų represijų. Tad raginant
„suskaičiuoti savus žudikus” reikėtų raginti „su-
skaičiuoti ir lietuvius gelbėtojus”. Ir dar reikėtų nuo-
lat pabrėžti, jog žiaurias represijas žydai patyrė ne
laisvoje, o okupuotoje Lietuvoje. Tarp nepriklauso-
mos Lietuvos ir okupuotos Lietuvos – milžiniškas
skirtumas. 

Ir dar praverstų išsiaiškinti, ar šiuo metu, kai
mes intensyviai ieškome savų budelių, kitos vals-
tybės elgiasi analogiškai – taip pat nuoširdžiai de-
maskuoja savo baudėjus? Izraelis pasmerkė du-
šanksių „žygdarbius”? Lenkija atgailauja dėl Vil-
niaus okupacijos metais išžudytų lietuvių, dėl po-
lonizacijos padarinių? Dėl Rusijos laikysenos nėra
net ko burnos aušinti... 

Tad ar Lietuva nestumiama į keistą būseną: vie-
nos tautos nekliudomos gali ieškoti tik to, ką turi ge-
riausio, o lietuviams leidžiama ieškoti tik blogų, ne-
gražių, smerktinų pavyzdžių!? Šią būseną interne-
tiniame  tinklalapyje delfi.lt puikiai aprašė Vytau-
tas Sinica. Kai į krūvą sudedi visus pavyzdžius apie
„savaip teisias abi puses” ir „savuosius žudikus”, ryš-
kėja tikrosios tendencijos – mums peršamas nepil-
navertiškumo kompleksas, mes pratinami į savąją
istoriją žvelgti svetimųjų akimis.

Štai dar vienas, mano supratimu, šokiruojantis
pavyzdys – Marijušo Antonovičiaus straipsnis „Kul-
tūros ir švietimo neapeisi” (žurnalas IQ). Minėtame
straipsnyje užtektinai smulkiai išvardinta, ką Lie-
tuvos valstybė privalo nuveikti, gerindama Lietuvos
lenkų kultūrinę ir ekonominę padėtį. Ypač įsiminė
šis pareiškimas: „Tad, jei šalies politinis elitas rim-
tai nusiteikęs spręsti Lietuvos lenkų problemas, jis
turės atsižvelgti ir į jų kultūrinius interesus”. 

Panašių tvirtinimų straipsnyje esama ir dau-
giau: „todėl valdžia turi ne tik gerinti Vilniaus
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Lietuviai neatsparūs
svetimoms įtakoms 
GINTARAS VISOCKAS

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ’’ • www.draugas.org

Rugpjūčio 14 d. Lietuvos Respublikos genera-
liniame konsulate Čikagoje lankėsi nacio-
nalinio informacinių ir ryšių technologijų

(IRT) sektoriaus asociacijos ,,Infobalt” vykdomasis
direktorius Paulius Vertelka. Susitikimo metu ap-
tartos galimos bendradarbiavimo sritys, siekiant ska-
tinti IRT paslaugų ir produktų eksportą į JAV.

LR generalinis konsulas Marijus Gudynas pa-
sakojo apie Čikagoje veikiančius rizikos kapitalo fon-
dus, kurie potencialiai domėtųsi investicijų į Lie-
tuvos informacinių technologijų įmones galimybė-
mis. Diplomato nuomone, svarbu kurti ir plėtoti duo-
menų bazę apie investuotojams patrauklius Lietu-
vos verslus bei užtikrinti nuolatinį informacijos apie
juos srautą, rengiant išvažiuojamąsias verslo misi-
jas, pristatymus, susitiki-
mus ir pan. „Lietuvos IRT
sektorius, kuris jau įrodė
savo konkurencingumą Eu-
ropoje, o specialistų kvali-
fikacija tenkina stambių
JAV įmonių kokybės reika-
lavimus, yra pribrendęs ak-
tyviau žengti į šimtamilijo-
ninę JAV rinką, tiek siū-
lant savo produktus, tiek
verslo idėjas. Tą įrodo ir
pirmi sėkmingi lietuviškų
startuolių, dirbančių IT sri-
tyje, pavyzdžiai”, – sakė M.
Gudynas.

P. Vertelka informavo
generalinį konsulą apie šiuo
metu „Infobalt” vykdomas
eksporto skatinimo prie-
mones, kuriomis siekiama
padėti IT įmonėms prista-

tyti savo paslaugas bei produktus užsienyje, įskai-
tant ir JAV. Taip pat kalbėta apie naujų IRT srities
talentų pritraukimo aktualumą, Lietuvos įmonių ga-
limybes dalyvauti JAV viešuosiuose pirkimuose
bei Lietuvos kaip itin aukštos kokybės IT paslaugų
tiekėjos įvaizdžio formavimo svarbą.

Susitikimo pabaigoje M. Gudynas pasidžiaugė,
jog P. Vertelka, dešimtmetį gyvenęs ir išsilavinimą
įgijęs Čikagoje, grįžo į Lietuvą, kur pritaikė sukauptą
patirtį ir žinias. Šis ir kiti panašūs pavyzdžiai turėtų
įkvėpti daugiau talentingų tautiečių grįžti gyventi
į Tėvynę ir prisidėti prie jos kūrimo.

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija ir nuotrauka

Aptartos Lietuvos IRT sektoriaus plėtros JAV galimybės 

„Infobalt” direktorius P. Vertelka (k.) ir generalinis konsulas M. Gudynas
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Atrandant Joną Rashinskį
Atkelta iš 1 psl.

Nūnai šios nuotraukos liudytų mums apie anks-
tyvosios išeivijos gy venimo apraiškas ir taptų at-
minties istorija. Dauguma nuotraukų, išbars tytų šei-
mų albumuose, dingo. Mūsų išeivijos archyvai ne-
turėjo sąlygų ir lėšų šias fotografijas kaupti, tik ne-
seniai archyvarai atbudo ir pradėjo jo mis domėtis.
Valteris Stankūnas, Petras Conradas ir Adomas
Zalatoris – tai dar keli čikagiečiai fotografai, kurių
vardai išeivijos istorikams tu rėtų būti žinomi, tačiau
jų biografijų knygose nerasime.

Gausiausias vienoje vietoje esantis lietuvio fo-
tografo archyvas yra Charles Pansirnos kolekcija, su-
kaupta Purdue University Galleries, La fayette, IN. Ar-
chyvą sudaro 1 600 ne gatyvų ir popierinių nuo-
traukų, darytų 1916–1950 m. 

Kas buvo J. P. Rashinskis? Jo tikslų vardą gau-
bia paslaptis; pasirašydavo keliais variantais. Ant
anksty vų jų nuotraukų rėmelių pasirašydavo tik
„Rashinck” ir firminiu ženklu „JPR”. Po 1910 m. nuo-
traukos pažy mė  tos stilizuotu parašu „J. P. Ra shins-
 ki Studio”. 1900 m. rudenį Rashinskis (tuomet – J. P.
Rashinck)  amato  mokėsi  Illinois  College of  Pho-
tog raphy, Effingham miestelyje (Carbondale Free
Press, 1900 m. lapkr. 16 d.). Šią privačią ko legiją,
įsteigtą Lewis Bissell, yra bai gę daug žymių fotografų
iš visos Ame rikos. Jau 1910 m. Susivienijimo lietu-
vių Amerikoje 25-ojo seimo programoje skelbėsi
„Jonas P. Rashins kas, pirmutinis lietuvis fotogra-
fistas… gvarantuoja visą savo darbą”; skelbime yra
ir jo portretas. Mįslė, atrodo, išspręsta.

1914 m. gegužės 14 d. „Drauge” atspausdintas
toks skelbimas: „Su dvylikmetiniu uždėjimu įstaigos,
iš reiškiu nuoširdų ačiū savo vien gen čiams už pa-
ramą. Jonas P. Rashins kis. Pirmutinė fotografijos
įstaiga Chica goje”. Remiantis šiuo skelbimu galima
teigti, kad Rashinskis įsteigė savo verslą 1902 metais.
Tačiau pagal 1930 m. gyventojų surašymą, John P. Ra -
shinski, kurio profesija – fotogra fas, atvyko į Ame-
riką tik 1905 metais. Pa vardę pasikeitė į Rashinski,
bet JAV pilietybės dar nebuvo priėmęs. Viena aišku
– fotografas pirmąją studiją atidarė 3213 S. Morgan
gatvėj, Bridge porto apylinkėje.  

1913 m. Šv. Jurgio bažnyčioje jis vedė aštuonio-
likmetę Juzepą Janeliū naitę. Gyveno kukliame
name 3202 S. Lime St. (dabar Green), iš kur galėda-
vo pėsčias nueiti į darbą. Jie augino dukras Reginą
ir Laurettą ir sūnų Lauryną.  

Spaustuvės darbuotojai Jono R. vardą vėliau su-
painiojo: 1921 m. Lie tuvos Vyčių seimo Čikagoje prog-
ra moje yra reklama – fotografas P. Ra šinskis (sic).
Mirties pranešime 1939 m. spalio 30 d. „Drauge” skel-
biama, kad Jonas P. Rashinskis gimė Lie tuvoje,
Tauragės apskrityje, Kaltinė nų miestelyje. Jo gimi-
mo data nepa žymėta. Nėra gimimo datos ir ant jo pa-
minklo. Jeigu Jonas gimė 1886 m., kaip pažymėta mi-
nėtame JAV surašy me, tai išeitų, kad foto studiją jis
atidarė būdamas vos 16-os metų. Ar ga lėjo surašymo
rinkėjas klaidingai užrašyti Rashinskio amžių? No-
rint šią mįslę išspręsti, Lietuvoje reikėtų ieškoti met-
rikų. Jonas Rashinskis buvo Susivienijimo lietuvių
Ameri koje 36-osios kuopos Čikagoje narys, be to pri-
klausė Klovainiečių ir Že maičių klubams.    

Sėkmės lydimas 1910 m. Rashins kis pirko pastatą

665 W. 18-oje gatvėje iš W. Niemann, ten atidarė ant-
rą foto studiją – Dievo Apvaizdos bažnyčios kitoje gat-
vės pusėje. Keletą metų ver tėsi abiejose vietovėse. Ga-
limas daly kas, kad antrajai studijai pasamdė fotog-
rafą. Laikraštis „Bulletin of  Pho tography” pranešė,
kad 1912 m. piktadaris Bernard Urban buvo areš-
tuotas už Rashinskio Morgan gatvės galerijos pa-
degimą. Ją atstatė, bet po to ieškojo naujos vietos, ša-
lia judresnės gatvės. Apie 1921 m. studiją per kėlė į
3202 S. Halsted St. Įdomus faktas, kad šį, kampinį, pa-
statą Jonas Ra shinskis pirko iš brolio Juozapo Ras-
hinskio. Vėliau, po 1930 m., tame pastate įsikūrė fo-
tografo Pauliaus Banio „Progress Studio”.  

Juzės Rashinskienės brolis Ju lius Janeliūnas
taip pat turėjo verslo įgūdžių – nuomojo karčiamą su
bilijardo kambariais Lietuvių auditorijoje.

Rashinskis nebuvo foto žurnalistas ar foto me-
nininkas. XX amžiaus pirmoje pusėje portretų fo tog-
rafai, tokie kaip Rashinskis, bujojo teikdami svarbią
paslaugą ameri kiečiams. Jo klientai buvo ne kokios
žymios asmenybės, o paprasti lie tu viai, ku rie na-
muose neturėjo foto aparato. Šventiškai aprengę savo
vai kus, kar tą per metus jie apsilankydavo pas fo-
tografą „nusipaveiksluoti”, kad nuotrauka liktų
prisiminimui. Deja, daugumos šių asmenų pavardės
lieka nežinomos. Kas glūdi Rashins kio nuotrauko-
se, ko dar nepasteb ėjome? Keliolika jo nuotraukų Li-
tua nistikos tyrimo ir studijų centro foto archyve ir
dar turimas privačiuose archyvuose suskirstysiu pa-
gal tema ti ką. Nuotraukose mėginsiu atpa žinti kai ku-
riuos asmenis ir pažvelgti į Rashinskio kūrybos ypa-
tumus.                             

Išlikusių nuotraukų sąrašas

Juzepa Rashinskienė, Jono žmona, portretas, 1920
m. (išspausdinta „Sandaroj”, 1996 m.);                                                                                 

Juozapas Rashinskis, Jono brolis, emalio graviūros
portretas ant paminklo;

Latvis karininkas Janis Lev dons kis, buvęs 1905 m.
sukilimo da lyvis. Nuotrauka daryta 18-osios g. studi-
joje, Latvijos karo muziejus Rygoje;

Unikali nuotrauka: raitas JAV kariškis,
indėnų-amerikiečių karo veteranas, vardas
nežinomas, laiko kardą;

Iškalbingos Rashinskio vestuvinės nuo-
traukos – jose puokštės gėlių. Jei gėlių kor-
sažas dešiniajame vyro atlape, nuotrauka
daryta po vestuvių. Juozas ir Zofija Lesčauskai,
apie 1904 m., prieš vestuves. Jų duktė Sofija
Lesčauskaitė, vienerių metų, 1910 m. Abi iš
vaistininkės Harriet Lesčauskas archyvo;

Vaistininko Augusto Jonaičio (Yonaitis) ir
Liudos Petrulevičiūtės vestuvių nuotraukos.  Jo
vaistinė buvo Roseland apylinkėj. Porą Šv. Ju-
rgio bažnyčioje 1918 m. rugsėjo 22 d. su-
tuokė kun. Mykolas Krušas;

Jaunosios iš Čikagos nuotrauka, Kretin-
gos muziejaus rinkinys;

Nežinomi jaunavedžiai Čikagoje su
pamerge ir pabroliu, apie 1909 m. Jaunasis
rankoje laiko cigarą, 5”x61/2”, montuota ant
kartono;

Juozas ir Zofija Lesčauskai, apie 1904 m.

Nežinomi jaunavedžiai Čikagoje su pamerge ir pabroliu, apie
1909 m.  

Berniuko pirmosios komunijos, 1911 m., nuo-
trauka. Sidabro spalvos firminis užrašas;

Mergaitės pirmoji komunija, 1916 m.;
Čikagos „Birutės” choras, 1920 m. gegužės 2 d.,

ir dirigentas muz. Stasys Šimkus jo išleistuvių Lietu -
von koncerto dieną. Jo dešinėje – so listė Salomėja
Staniulytė-Mulks. Ši pir  moji iš šio sąrašo nuo-
traukų, kurioje asmenys šypsosi (foto atvirukas);

Lietuvių šeima Čikagoje, LTSC foto archyvas;
Nežinomas ūkiškas gamtovaiz dis Amerikoje,

reta nuotrauka lauke, LTSC foto archyvas. 

*  *  *  

Kūrybingiausias Rashinskiui buvo laikotarpis
iki 1930 m., vėlesnių nuotraukų aptinkame rečiau.
Iš akiračio jis dingo paslaptingai, gal ir sąmoningai.
Jo verslas galėjo nukentėti dėl ekonominės depre-
sijos arba jis galėjo įsidarbinti kito fotografo studi-
joje.   

Jonas Rashinskis mirė 1939 m. spalio 28 d.
savo namuose, 5614 S. Winchester Ave., sulaukęs apie
58 m. Gedulinės Mišios buvo aukotos Šv. Basilijaus
bažnyčioje, iš kurios velionis atlydėtas į Šv. Kaz-
imiero kapines. Po penkių mėnesių Juzepa Rashin-
s kienė išgyveno kitą tragišką netektį – eidamas 22
metus žuvo sūnus Lau rynas. Našlei su dukromis
tapo sun ku gyventi, pradėjo dirbti sriubos fabrike.
Ji bendradarbiavo „Sanda ros” laikraštyje. Juzepa
vėliau ište kėjo už antro vyro, Reifon. Mirė 1967 m.
gegužės mėn. Indianoje.

Duktė Lauretta Rashinskytė bu vo netekėjusi,
dalyvavo Šaulių ir kitų lietuvių organizacijų veik-
loje, rėmė Balzeko Lietuvių kultūros muziejų.
Niekam nedingtelėjo mintis ją pra kalbinti apie
savo šviesaus atminimo tėvą, pirmąjį lietuvį fo-
tografą Čika goje. Ji mirė 1999 m. kovo 1 d. Čika goje.  

Skaitytojams belieka patarti: ant šeimos nuo-
traukų nepamirškime užrašyti asmenų vardų ir
datos, kad ateities kartoms būtų lengviau sup rasti
mūsų istoriją.

Stasys Šimkus atsisveikina su ,,Birutės” choru. 1920 m. gegužės 2 d. Lietuvių šeima Čikagoje
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Lietuvių Fondas priima paraiškas stipendijoms gauti
LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuviškoje spaudoje skelbiama, kad  nuo  š. m. rugp-
jūčio 15 d. iki spa lio 10 d. Lietuvių Fondas (LF) priima
studentų prašymus stipendijoms gauti. Fondas savo
parama įvairiems lietuviškiems projektams, litua-
nistiniam švietimui bei kultūrai gerai žinomas, tačiau
šį kartą norisi pakalbėti apie minėtos organizacijos
pagalbą studijuojančiam jaunimui. 

1962m. spalio 16 d. ,,Draugas” iš spausdino Vy-
tauto Volerto straipsnį ,,Atėjo laikas vi-

suomenei”, kuriame skaitome: ,,Neseniai Lietuvių
Fondas apsvarstė, ką daryti su pirmaisiais pinigais,
atsiradusiais šalia pagrindinio kapitalo. Nedaug tų
pinigų, tik virš tūkstančio. Galvosūkis didelis, tačiau
išspręstas teisingai: 1 200 dol. atiduota lietuviško švie-
timo reika lams”. Tai buvo pirmoji kregždė pa-
 ramos lietuviškojo švietimo baruose, tačiau iki pir-
mosios stipendijos pa sky rimo studentui praėjo dar
nema žai laiko.

Įsteigus Lietuvių Fondą pirmus penkerius me-
tus stipendijų studijoms ne buvo nei prašoma, nei ski-
riama. Pirmasis prašymas stipendijai gauti buvo
įteiktas 1967 m. Tais pačiais me tais buvo skirta ir pir-
moji LF 1 500 dol. stipendija lituanistikos studijoms.
1972 m. gegužės 6 d. Jaunimo centre vykusiame su-
važiavime pra neš ta, kad 1971 m. Lituanistikos sti pen-
dija skiriama Romui Kinkai (2 000 dol.), o Baltų ling-
vistikos stipendija Eglei Juodvalkei (1 375 dol.), Či-
kagos universiteto studentams. Taip pat 2 stipendi-
jos skirtos Pedagoginio litua nistikos instituto asis-
tentams (1 000 dol.).

Nuo tada prašymus stipendijoms gauti paduo-
davo vis daugiau studentų. Prašoma ir skiriama sti-
pendijoms suma taip pat kasmet didėdavo. Jeigu  mi-
nėtais 1967 m. lietuviškų projektų paramai iš viso
buvo paskirstyta 20 000 dol. ir iš šios sumos paskir-
ta vie nintelė stipendija, tai po 25 metų – 1992-aisiais
– paramai jau buvo skirta 250 795 dol., iš jų – 70 825
dol. Pelno skirstymo komitetas, Stipendijų pa ko mi-
tečiui pasiūlius, paskyrė stu dentų stipendijoms.
Per pastaruosius 10 metų LF studentų stipendi-
joms skyrė 819 691 dol., o 2015 metais stipendijoms
paskirta 172 112 dol. 

Lietuvių Fondas – išeivijos organizacija, todėl
pirmenybė teikiama stu dentams, studijuojantiems
už Lie tuvos ribų. Didžioji stipendijų dalis yra iš-
mokama iš Fonde įsteigtų įvai riausių stipendijų fon-
dų. 1973 m. bu vo įsteigtas pirmasis Algio Stankaus
stipendijų fondas, skirtas studentams iš Lietuvos tę-
sti studijas muzikos ir meno srityje JAV. Kai kurie
steigėjai, įkūrę specialius fondus, remia tam tikras
studijų sritis pačioje Lietuvoje, dar kiti leidžia Lie-
tuvių Fondui sti pendijas skirti savo nuožiūra. 

Ryškėjant Lietuvos išsilaisvinimo iš sovietijos
jungo ženklams, iš ryškėjo nauja studentijos, besi krei-
 piančios į LF paramos, tendencija. 1989 m. tik 2 proc.
visų prašymų su darė prašymai iš Lietuvos. Prabė-
gus 5 metams, studentų iš Lietuvos prašymai Lie-

tuvių Fondo stipendi-
joms gau ti sudarė jau 75
proc. Pelno skirs tymo ko-
mitetui ir LF vadovybei
iškilo nauji iššūkiai:
kaip paremti studentus
iš Lietuvos ir kaip ne-
nuskriausti mokslo
aukštumų siekiančių iš-
eivijos jaunuolių. Tam
reikėjo ir nau jų įverti-
nimo kriterijų, ir išsa-
 mes nio tyrimo, ir naujų
nutarimų. 

Dar po kelerių metų
iškilo vėl nauji iššūkiai –
Lietuvoje gyvenantys
jaunuoliai pradėjo stu-
dijuoti Euro pos aukšto-
siose mokyklose. Šiuo
me tu LF gauna studentų,
besimokančių Anglijos,
Prancūzijos, Danijos ir
kitų šalių universitetuo-
se, prašymus. Ir to kia
parama Lietuvos stu-
dentams ir doktoran-
tams, studijuojantiems
už sienio universitetuo-
se, yra teikiama. Štai
2007 metais daugiausia
stipendijų buvo paskirta
JAV gyvenantiems ir be-
simokantiems studen-
tams – 35 proc., 32 proc.
buvo skirti Lietuvoje be-
simokančiam jaunimui,
o likę 33 proc. – kitur pa-
saulyje besimokan tiems
lietuvių kilmės studentams. Tie skaičiai kasmet ski-
riasi. Visa tai rodo, kad LF yra gyva organizacija, pri-
imdama laikmečio iššūkius, ne tik žvelgia į praeitį,
bet ir tiesia gaires ateičiai. 

Žinoma, LF stipendija negali pa dengti visų stu-
dijų, tačiau gau  ta parama palengvina studijų iš laidas.
Be to reikia atsiminti, kad, ga vus stipendiją, stu-
dentui nereikės suk ti galvos, kaip šią skolą grąžin-
ti. Tai tarsi dovana ir skatinimas jaunimui įsi-
traukti į Lietuviškos Ben druo menės veiklą, tarsi
kvietimas įsi jungti į Lietuvių Fondo ar kitų lietu-
viškų organizacijų gretas. Tai ir bus dėkingumas už
suteiktą paramą studijoms. Reikia pasakyti, kad ne-
 mažai  stipendijas gavusių studentų atsidavusiai dir-
ba lietuvybės labui. Tarp jų galima paminėti ne tik
išeivijoje gimusius Ramoną Steponavi čiū tę, Ofeliją
Barškėtytę, Vidą Brazai tytę, Donatą Siliūną, bet ir
neseniai atvykusius į JAV Mantę Baliutavi čiūtę, Dai-
vą Litvinskaitę, Edviną Minkštimą ir daugelį kitų.
Visų čia neišvardinsi. Smagu, kad dėkodami Lietu-
vių Fondui už stipendiją studentai rašo: ,,Gavusi dip-
lomą aš ti kiuosi pasišvęsti lietuvių švietimui ir
bend rai veiklai Lietuvoje ir JAV, o gal ir kitose pa-
saulio šalyse” (Jane Cox, JAV). Lietuvių Fondas ti-
kisi, kad jaunimas ne tik susidomės lietuviška veik-
la. Ateis laikas, kai jie taps Fon do rėmėjais ir perims
vairą į savo ran kas.

Kas skirsto stipendijas? Stipen dijas skirsto Pel-
no skirstymo  komiteto  Stipendijų pakomitetis. Jį
sudaro 5–6 LF  taryboje  ar  valdyboje   dirbantys
žmonės bei kitų organizacijų at stovai, turintys pa-
tirties skirstant stipendijas. Taip pat kviečiami su
jaunimu dirbantys ir susipažinę su studijuojančio
jaunimo aplinka ir problemomis žmonės. Komisija
atlie ka didžiulį darbą. Reikia kiekvieną prašymą ne
tik perskaityti, bet ir nuo dugniai įvertinti, kartais
net pa prašyti  papildomos  informacijos.  Ko miteto
nutarimus  patvirtina LF taryba. Kad šis komitetas
galėtų  vaisingai  dirbti,  ne mažesnį darbą atlieka
ir LF administracija, kuri surenka prašymus, pa-
ruošia juos komisijai, skirstymo rezultatus skelbia
LF tinklalapyje, rašo laiškus stipendijų gavėjams ir
t. t.

Kiekvienas studentas gali asme niš kai kreiptis
į Lietuvių Fondą. Ko LF reikalauja iš prašymų sti-
pendijoms teikėjų? Pirmiausia – kruopš čiai užpildyti
paraišką ir pateikti visus prašomus dokumentus. Pa-
raiškos for  mas galima rasti tinklalapyje www.lie-
tuviufondas.org/stipendijos. Čia taip pat galima su-
sipažinti ne tik su specialių fondų prie LF remia mo-
mis sritimis, bet ir pasiskaityti stipendijų teikimo są-
lygas bei apribojimus, paraiškų svarstymo eigą ir t.
t. Primename, kad Lietuvių Fondas sti pendijas (iki
5 000 dol.) teikia tik vieniems mokslo metams.

Grupė LF 2007 m. stipendininkų su LF vadovybe. Kairėje PSK pirmininkas Algis Saulis, PSK Sipendijų pakomitečio pir-
mininkas Tadas Kulbis. Dešinėje – LF tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis. Jono Kuprio nuotr.

Ne kartą gavusi LF stipendiją buvusi Illinojaus universite-
to studentė Čikagoje Daiva Litvinskaitė šiuo metu yra LF
valdybos ir JAV LB Švietimo tarybos narė. 2015 m. gegu-
žės 2 d. Daiva buvo  Lietuvių Fondo 52-ojo suvažiavimo sek-
retorė. Tauro Bublio nuotr.

2006 m. lapkričio 4 d. LF stipendininkų koncertas ,,Dovana nariams”. Programos atlikė-
jai (iš kairės): solistė sopranas Vakarė Petroliūnaitė, pianistė Evelina Puzaitė ir pianistas
Gabrielius Alekna. LF archyvo nuotr.

2014 m. Lietuvių Fondo stipendininkės (iš kairės): Rūta Misiūnaitė, Mantė Baliutavičiū-
tė, Viltė Baliutavičiūtė. Visatos nuotr.



lipti iš vandens ir vėl pradėti ilgą žygį
atgal.

Bioliuminescencinė įlanka

Naktį nuvažiavome prie vandens.
Ten įsigijome gelbėjimosi liemenes, įli-
pome po du į kajakus ir išplau kė me.
Buvo tamsu, kliuvome už medžių šak-
nų, sunku buvo išvengti susidūrimo su
kitais laiveliais. Kai pagaliau atsira-

dome įlankoje, pamatėme nuos tabų
vaizdą. Nežinau, ar esu mačiusi ką
nors gražiau. Dangus atrodė apva lus,
didelis ir tamsus, o jame – daug mažų,
žybsiančių žvaigždžių. Po lai vu vanduo
buvo tamsus ir ramus. Kai palietėme
jį, jis švytėjo, o kai ištrau kėme rankas
iš vandens, akimirką ma žomis žvaigž-
dutėmis švytėjo ir jos. Niekada neuž-
miršiu to jausmo tylioje, gražioje, ra-
mioje įlankoje.
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GABRIELĖ GEDO

Šią vasarą turėjau progos kartu su
kitais 22 ispanų kalbos moki-
niais keliauti į Puerto Rico. Mes

laimėjome šią kelionę ,,National Spa-
nish Exam” konkurse ir niekada ne-
buvome susitikę. Iš pradžių buvo tru-
putį keista, bet greitai susidraugavome.
Daug matėme, darėme ir daug sužino-
jome apie Puerto Rico. Plaukėme jūra,
po kriokliais, išbandėme ,,skraidymą”
tarp medžių La Marquesa miške (fu -
nikulieriumi keliavome į kalno viršū-
 nę, o atgal skriejome ,,zipline”). Kal-
 nuose matėme radijo teleskopą, kuris
vadinasi ,,Arecibo Observatory”. Ca-
 muy oloje su ypatingais įėjimais iš-
vydome daug šikšnosparnių. Ragavo-
me įvairių valgių (man labiausiai pa-
tiko ,,flan” tortas ir plantanai, kurie pa-
 našūs į bananus). Vaikščiojome po
San Juan ir Ponce miestus, lankėme
katedras, tvirtovę, rūmus. Matėme
įlanką, kuri šviečia, nes joje gyvena
ypatingi planktonai. Dainavome ispa-
 niškas ir kitokias dainas, miestuose
lankėmės parduotuvėse, taip pat ir di-
 džiausiame prekybos centre Kari bų ša-
lyse, šokome ir taip toliau. Čia papa-
sakosiu apie tris man labiausiai įsi-
minusius nuotykius.

Salsa

Šokių studijoje San Juan išmoko-
 me šokti ,,salsą”. Man labai smagu šok-
ti, bet ne dažnai turiu progos šokti šiuo
stiliumi. Mums reikėjo keistis par-
tneriais, o kai kurioms mergai tėms rei-
kėjo šokti už berniukus, nes trūko
berniukų. Bet iš tikrųjų šitaip buvo la-
bai smagu. Turėjau progos pa sikalbėti
su kitais mūsų grupės mo kiniais ir su-
sipažinti su įvairiais ki tais žmonė-
mis. Daug juokėmės ir turėjome dvie-
jų minučių pašnekesius. Ir visa tai da-
rėme šokdami. Šo kis yra viena mano
mėgstamiausių pramogų.

Kriokliai

Keliavome per drėgną atogrąžų
mišką El Yunque nacionaliniame par-
ke. Ten ypač daug medžių, pana šių į
palmes, ir įvairių dydžių ir spal vų or-
chidėjų. Buvo karšta, žygis buvo sun-
kus, bet labai įdomus. Pagaliau at sidū-
rėme prie krioklių. Lėtai lipo me per
akmenis į vandenį po kriok liais ir
plaukėme. Buvo truputį šalta, arčiau
krioklių srovė buvo stipresnė ir vaga
gilesnė. Buvo ypatinga patirtis – plau-
kiojome laikydamiesi uolų. Visai sma-
gu! Tik liūdna, kai jau buvo laikas iš-

Atvirutės iš Puerto Rico

Kriokliai, kuriuose maudėmės

Nuostabus ,,flan" pyragasAtlanto vandenynas prie San Juan miesto Asmeninio albumo nuotraukos

Su naujomis draugėmis San Juan mieste. (Gabrielė Gedo – antra iš d. – Red.)

Radijo teleskopas
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (BNS) – Labiausiai Euro-
pos Sąjunga (ES) pasitiki lietuviai ir ru-
munai, mažiausiai – Kipro ir Graikijos
gyventojai, atskleidė naujas tyrimas.

Politologas Liutauras Gudžinskas
sako, kad lietuvių palankumą ES lemia
neigiamas požiūris į nacionalinės val-
džios įstaigas bei Rusijos kaimynystė,
o graikai ES nepasitiki dėl griežtų rei-
kalavimų taupyti.

,,Eurobarometro” apklausos metu
68 proc. lietuvių ir tiek pat rumunų at-
sakė, kad yra linkę pasitikėti ES. Ne-
pasitikėjimą ES išsakė 17 proc. ap-
klausos Lietuvoje dalyvių – mažiausiai
ES, kiti neturėjo nuomonės. Rumunijoje
pasitikėjimą ES išsakė 68 proc. ap-
klaustųjų.

Latvijoje ES pasitiki 51 proc., Esti-

joje – 55 proc., Lenkijoje – 48 proc. ap-
klaustųjų.

Vilniaus universiteto Tarptauti-
nių santykių ir politikos mokslų insti-
tuto lektorius L. Gudžinskas teigė, jog
lietuviai ES tvirtai pasitiki nuo pat
narystės pradžios 2004 metais. Pasak jo,
lietuviai nėra linkę pasitikėti savo vals-
tybės institucijomis ir todėl Lietuvoje
„europinio valdymo idėja yra labai pa-
laikoma”. Jo teigimu, teigiamą lietuvių
požiūrį į ES taip pat suformuoja ir Ru-
sijos kaimynystė – šalies gyventojai
mano, kad priklausyti Europos šeimai
yra saugiau.

,,Eurobarometro” apklausa vyk-
dyta šių metų gegužės 5–27 dienomis. Vi-
soje ES buvo apklausti 27 758 asmenys,
Lietuvoje – 1 003 gyventojai.

J. Kerry Kuboje iškėlė JAV vėliavą 
Europos Sąjunga labiausiai pasitiki lietuviai

Nekasdienis įvykis: Baltijoje pasirodė delfinai 
Klaipėda („Vakarų ekspresas”) –

Rugpjūčio 13 d. Baltijos jūroje netoli
pietinio molo pastebėti delfinai. 

Jūrų muziejaus vyr. ichtiologas-
muziejininkas Saulius Karalius pa-
tvirtino, kad ir jis pats matė delfinus –
Atlanto afalinas. Greičiausiai tai yra
porelė, kuri į Baltijos jūrą atplaukė iš
Šiaurės jūros. 

Afalinos ilgis yra 1,9–3,8 m, svoris
apie 300 kg, nors kai kurie individai
gali būti ir žymiai sunkesni, jei pasie -
kia maksimalų ilgį. Afalina Baltijos jū-
roje labai retas svečias, nes jos ilgai iš-
gyventi negali dėl per mažo žuvies
kiekio, be to Baltijos jūros vandens
druskingumas palyginti su Atlantu
yra mažas. O ir vanduo per šaltas. 

Ženeva (ELTA) – Nuo metų pra-
džios Viduržemio jūra Europą pasiekė
beveik ketvirtis milijono žmonių. Jau
dabar Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje,
Maltoje ir kitose Europos šalyse išsi-
laipino daugiau pabėgėlių nei per visus
2014 metus, Ženevoje pranešė Tarp-
tautinė migracijos organizacija (IOM).

Beveik kasdien vasarą Italijoje ir
Graikijoje į krantą išlipdavo po 1 000
migrantų, dažniausiai – padedami gel-
bėtojų.

Apie 2 300 pabėgėlių, IOM duome-
nimis, nuo metų pradžios Viduržemio
jūroje žuvo. Pareigūnai sako, jog turi

būti daroma daugiau, kad būtų su-
teikta pagalba šiems nevilties apim-
tiems žmonėms, kurie savo gyvybes ati-
duoda į įžūlių žmonių kontrabandi-
ninkų rankas.

Daugiausia pabėgėlių į Italiją per
Libiją atvyko iš Eritrėjos (25 567). To-
liau pagal skaičių – migrantai iš Ni-
gerijos (11 899), Somalio (7 538), Suda-
no (5 658), Sirijos (5 495) ir kitų šalių.
Iš pilietinio karo siaubiamos Sirijos da-
bar daugiau pabėgėlių per Turkiją ir
Graikiją į ES patenka sausuma nei
jūra. 

Pabėgėliai tebeplūsta į Europą

Havana (BNS) – JAV valstybės
sekretorius John Kerry išvyko iš Kubos
po istorinio vizito, per kurį buvo vėl iš-
kelta Amerikos vėliava virš naujai ati-
darytos šalies ambasados. Tai svarbus
Washingtono žingsnis stengiantis nor-
malizuoti santykius su buvusia Šalto-
jo karo priešininke.

J. Kerry tapo pirmuoju JAV vals-
tybės sekretoriumi, apsilankiusiu šio-
je saloje per pastaruosius septynis de-
šimtmečius. O Amerikos vėliava virš
JAV ambasados Havanoje suplevėsavo
po 54 metų pertraukos.

Anot diplomatijos vadovo, Ameri-
kos politikos pokyčiai nereiškia, kad
Washingtonas liausis spaudęs komu-
nistinę salą imtis reformų.

„Vadovai Havanoje ir Kubos žmo-
nės taip pat turėtų žinoti, kad Jungtinės
Valstijos visuomet išliks demokrati-
nių principų ir reformų gynėjos, – pa-
brėžė J. Kerry, kuris dalį savo kreipi-
mosi sakė ispanų kalba. – Esame įsiti-
kinę, kad Kubos žmonėms labiausiai pa-
sitarnautų tikra demokratija, kurioje
žmonės laisvi pasirinkti savo vado-
vus.”

Vėliau J. Kerry privačiai susitiko
su Kubos disidentais. 

J. Kerry nebuvo suplanavęs susi-
tikimo su Kubos prezidentu Raul Cast-
ro arba jo vyresniuoju broliu Fidel,
kuris vadovavo 1959 metų revoliucijai
ir po jos susikūrusiai komunistinei
valstybei iki 2006 metų.

Carly Fiorina Rusijai nenuolaidžiautų

Washingtonas (ELTA) – Respub-
likonų partijos kandidatė į JAV prezi-
dentus, buvusi bendrovės „Hewlett
Packard” vadovė Carly Fiorina inter-
viu televizijos kanalui „Fox” pareiškė,
jog jei ji laimėtų rinkimus, tai pradė-
tų įgyvendinti priešraketinės gyny-
bos programą Lenkijoje ir rengtų ag-
resyvias karines pratybas Baltijos ša-
lyse.

Pasak respublikonų kandidatės, ji
nevestų derybų su Rusijos prezidentu
Vladimiru Putinu, nors dvišaliai san-
tykiai blogėtų. Jos manymu, bendrauti

su Maskva galima tik demonstruo-
jant jėgą.

„Štai kodėl mes turime tučtuojau
pradėti atkurti 6-ąjį laivyną (JAV ka-
rinių jūrų pajėgų operatyvinis laivy-
nas, dislokuotas Viduržemio jūroje).
Štai kodėl mes turime pradėti reali-
zuoti priešraketinės gynybos progra-
mą Lenkijoje. Aš rengčiau reguliarias
karines pratybas Baltijos šalyse ir
nuolat perdislokuočiau kariuomenę
Vokietijoje. Vladimiras Putinas gautų
signalą, bet mes turime nustoti su juo
derėtis”, – pažymėjo C. Fiorina. 

Kunigų seminarijoje – nauji studentai 

Kaunas (Bernardinai.lt) – Kauno
kunigų seminarijoje baigėsi stojamie-
ji egzaminai. Šiemet iš 5 pageidavusiųjų
studijuoti priimti 3 jaunuoliai, norintys
rengtis kunigystei.

Du iš jų studijas pradės seminari-
jos Parengiamajame kurse, kuris vyks-
ta Šiluvoje, Jono Pauliaus II namuose.

Trečiasis studijuos VDU Katalikų te-
ologijos fakultete.

Iš viso Kauno kunigų seminarijo-
je nuo rugsėjo naujus mokslo metus pra-
dės 18 seminaristų.

Telšių kunigų seminarija šiemet
nesulaukė nė vieno norinčio studijuo-
ti jaunuolio. 

Šiemet Kauno kunigų seminarijoje bus 18 studentų Kunigų seminarijos nuotr.

J. Carry iškėlė JAV vėliavą. startribune.com nuotr. 

Atlanto afalinos palei Klaipėdą. Kablys.delfi.lt nuotr.

Respublikonų kandidatė Carly Fiorina. Reuters nuotr.
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JUOZAS SKIRIUS

Tęsinys. Pradžia – rugpjūčio 11 d. laidoje

4. JAV lietuvių tautininkų ir
sandariečių pozicijos 

bei telkimasis

Tautininkai ir sandariečiai
arba taip vadinama vidurinioji sro-
vė (tau tinė srovė, tautiečiai) iš kitų
išeivijoje kalbamuoju momentu iš-
siskyrė savo vidiniu susiskaldy-
mu44. Viduri niojoje srovėje aiškiai
matėsi stiprus kairysis sparnas su
savaitraščiu San dara priešakyje,
centras su laik raš čiais Vienybe, Dir-
va ir Lietuvos ne priklausomybės
fondu bei dešinysis sparnas su Ame-
rikos lietuvių tautos sąjunga ir žur-
nalu Margutis45 Liki mo ironija, tai,
jog Lietuvos katastrofa vienijo JAV
lietuvių patriotines sro ves, bet su-
siskaldžiusią tautinę sro  vę, kurios
atstovai nuoširdžiai pergyveno Lie-
tuvos okupacijos faktą, taip ir ne-
atvedė prie stiprios vienybės. Lie-
tuvos pasiuntinys P. Žadeikis 1941
m. sausio 3 d. laiške Stasiui Lozo-
raičiui į Romą pažymėjo, jog iki šiol
JAV lietuviai tautininkai „nie kaip
nesusitaria tarp savęs”46. Nesu taria, nes praktiškai
ryškesni vado vai nesusitarė dėl vadovavimo.

1939–1940 metų įvykiai Lietuvoje vertė viduri-
niosios srovės veikėjus galvoti apie vieningą orga-
nizaciją. 1940 m. kovo 28 d. Dirvos redaktorius K.
Karpius laiške Vienybės redaktoriui Vytautui Šir-
vydui užsiminė, jog yra sumanymas šaukti tautinės
sro vės seimą rudenį, nes tautininkai vi siškai apleido
savo srovės organizavimo klausimą47. Archyvinė
medžiaga rodo, jog su atskirais viduriniosios srovės
veikėjais JAV lietuvių telkimo iniciatoriui L. Ši-
mučiui teko palai ky ti ryšius: nuolat posėdžiaudavo
su Sandaros redaktoriumi M. Vaidyla, susirašinė-
jo su Dirvos redaktoriumi K. Karpiumi, susitikda-
vo su buvusiu Amerikos lietuvių tautinės sąjungos
pirmininku dr. S. Biežiu. Amerikos redaktorius J.
Laučka bendravo su New Yorko tautininkais. Tačiau
taip ir nebuvo aišku, kas bus nuo tauti ninkų dele-
guoti į kuriamą bendrą JAV lietuvių organizaciją.

Į pakvietimą tautininkams dalyvauti Pitts-
burghe pasitarime su katalikų atstovais K. Karpius
atsakė, kad tuo klausimu susirašys su JAV lietuvių
tautinės tarybos valdyba ir JAV Rytų tautininkų ko-
mitetu. Jis buvo įsitikinęs, kad pasitarime dalyvaus
P.  Pivaronas, Sandaros prezidentas, gy venantis
Pittsburghe ir spėjo, kad „sandariečiai gal įgalios
daugiau sa vo žmonių dalyvauti”48. Sandarie čiai
viešai pasisakė už visos išeivijos jėgų sutelkimą, su-
tartiną veikimą, vadovaujama iš vieno centro49. Iš
K. Karpiaus korespondencijos matosi, kad jo, kaip
ir dalies tautininkų, santykiai su sandariečiais
buvo gana šalti. Jis ypač nepasitikėjo M. Vai dy la ir
su juo konfliktavo. Tai bu vu sio perversmo Lietuvoje
skirtingo vertinimo pėdsakai, likę jų san ty kiuose.
Tačiau ir tarp pačių tauti ninkų (Rytų ir Vakarų vals-
tijų) nebuvo 40 pilnai suderintų veiksmų. Pa-
 vyzdžiui rugpjūčio 1 d. New Yorko tautininkų vei-
kėjas A. S. Trečiokas skambino JAV lietuvių Kuni-
gų vienybės vado vui kunigui Norbertui Pakal niui,
iš kurio reikalavo paaiškinimo, kodėl katalikai į savo
rugpjūčio 9 d. posėdį nekviečia tautininkų ir so cia-
 listų; grasino, kad bus atskirai su kviesti tautinin-
kai, sandariečiai ir so cialistai, kurie, po penkis at-
stovus nuo kiekvienos grupės, sudarys at ski rą ko-
mitetą, galbūt ir be katalikų50. Peršasi nuomonė, kad
K. Kar piaus ryšiai ir įtaka JAV rytų tautininkams
buvo abejotina. Tokiu bū du neišvengiamai tarp pa-
čių tautininkų, ma tant savo apgailėtiną padėtį,
forma vosi požiūris, jog būtinai reikia su bendrinti
sa vo politinę veiklą. O tai buvo galima padaryti su-
šaukus tautininkų visuotinį suvažiavimą – sei mą. 

Seimą numatė sušaukti rugsėjo 1–2 dienomis
Philadelphijoje. Seimo tikslas: a) apsvarstyti ir su-
derinti vidurio srovės pastangas rusų už grob tai Lie-
tuvai gelbėti, ir b) įsteigti vieną visoje Amerikoje vei-
kiančią tautinę organizaciją51, kuri atstovau tų tau-
tinę srovę. Jau prieš seimo sušaukimą buvo žinoma,
kad sanda riečiai yra priešiški seimui ir nesi ruo šė
dalyvauti. Jie įrodinėjo, jog ne reikalingos kitos
tautinės centrinės organizacijos, nes Sandara, į
kurią visi privalo stoti, atstovaus tautinin kams ir vis-
ką atliks. Be to, ir Brook lyno kai kurie tautininkų
veikėjai ne norėjo seimo, nes laikėsi nuomonės, kad
jų sprendimams visi tautininkai privalo paklusti. K.
Karpius Vienybės redaktoriui V. Širvydui aiškino,
kad Sandara savo narių skaičiumi nėra di desnė už
kurią nors žymesnę tau tinę organizaciją išeivijoje
ir neturi teisės monopolizuoti tautinį judėji mą,
kaip ir JAV rytų tautininkai. Kaip paaiškėja, K. Kar-
pius seime tikėjosi įkurti ir tautininkų fondą, į kurį
bus renkami pinigai Lietuvos lais vinimui, dirbant
kartu su kitomis srovėmis52. Mat sandariečiai Pitts-
 burghe nutarė atgaivinti pačių kontroliuojamą Lie-
tuvos nepriklausomybės fondą, kuris savo veiklą nu-
traukė po Pirmojo pasaulinio karo53. Tai ne  ramino
tautininkų centro ir deši nio sparno veikėjus. In-
formaciją apie tautininkų santykius ir jų telkimą-
si atidžiai sekė katalikai. Jie, šiuo atveju politiniais
išskaičiavimais buvo suinteresuoti tautinės srovės
vienin gumu ir rimtesniu darbu LGT-oje. Ta čiau per-
spektyva nebuvo džiuginanti. Prieš pat tautininkų
seimą, J. Lauč  ka iš Brooklyno informavo L. Ši-
 mutį, jog „su tautininkais bus bė dos”, nes vietos tau-
tininkai siekia su daryti visai atskirą grupę nuo san-
da riečių ir laikyti save atskira srove54. JAV Rytų tau-
tininkų veikėjų centro pirmininkas J. Sagys, vienas
iš seimo organizatorių, rugpjūčio 4 d. laiške V. Šir-
vydui primindamas, kad sandarie čiai atsisakė koo-
peruotis su tauti ninkais, o laikraščio Vienybė šali-
nin kai laikosi „griaunančios taktikos”, tai seime bus
sudaryta tautininkų par tija, kuris rūpinsis vien tau-
tos rei kalais55.

Į seimą Philadelphijoje atvyko 95 atstovai, tarp
jų ir Sandaros atstovai, kurie nežadėjo dalyvauti.
Brookly  nie čiai, kuriuos palaikė trečdalis de  legatų,
įkūrė Amerikos lietuvių tautininkų sąjungą. Jos
pirmininku tapo dr. Bladas K. Vencius, pavaduoto-
jais – K. Karpius, Vitalis Bukšnaitis ir Ši mas Gudas.
Tuo pačiu įkūrė ir savo atskirą fondą – Lietuvių tau-
tos fondą, jo pirmininku tapo Juozas Ginkus. Kaip
atsaką į tai, likusi seimo dalis naujai įsteigė bendrą
fondą, pavadintą Lietuvos nepriklausomybės fondu.

Jo pirmininku tapo Viljemas F. Lau kaitis, pava-
duotojais – V. A. Kerše vi čius, J. Valaitis ir V. Bukš-
naitis, sek retoriumi – K. Karpius. Į šį fondą bu vo su-
dėti 89 doleriai. Seimas, svarbu pažymėti, patvirti-
no M. Vaidylą, P. Pi varoną ir K. Karpių bendrai veik-
lai su katalikais, sudarant LGT. Kai riųjų tautinin-
kų savaitraštis Tėvynė rašė, jog seime visos srovės
– tauti ninkai konservatoriai, tautininkai liberalai,
sandariečiai ir kiti – nutarė veikti bendrai ir pasi-
žadėjo vieni kitiems talkinti56. Tačiau kaip rodo K.
Kar piaus ir J. Sagio susirašinėjimas su V. Širvydu,
vienybės tarp tautininkų ne pavyko pasiekti. Prak-
tiš kai susi skal dymą gilino sukurti sei me skir tingi
fondai bei įkurtos naujos Tau tininkų sąjungos sie-
kis pa jungti sau tautinę srovę. Ir toliau iš liko nedi-
 de lių grupių vadukų ambicijos. Tai K. Karpius ver-
tino kaip Phi la delphijos „seimo suardymą”57. Tie sa,
buvo bandymų sujungti minėtus fondus, bet pa-
stangos rezultatų nedavė. Ta čiau svarbu tai, jog vi-
sos tautininkų srovės praktiškai siekė vienybės ir
pasisakė už JAV lietuvių bendradarbiavimą, gi-
nant Lietuvą.

5. JAV lietuvių socialistų pozicija

Istorikas A. Kučas rašė, jog po 1940 m. birželio
15 d. bolševikų okupacijos Lietuvoje  JAV Lietuvių
socia listų sąjunga pasuko griežtai tautiška linkme
ir įsijungė į kovą už Lietuvos išlaisvinimą58. Tačiau,
kaip rodo gi lesnė spaudos ir dokumentų analizė, ne
iš karto tai įvyko, dar turėjo pra eiti tam tikras lai-
kas. Tiesa, vienintelio socialistinio dienraščio Nau-
jienos redaktorius P. Grigaitis aktyviai bendravo su
L. Šimučiu ir M. Vaidyla, kar tu dažnai derindavo or-
ganizaci nius-politinius veiksmus, bet jis ilgai nedrįso
atstovauti visų JAV lietuvių socialistų, kuriems
įtakos dar darė ga na įtakingi savaitraščiai Keleivis
(redaktorius Stasys Michelsonas) ir Naujoji Gady-
nė (redaktorius Juozas Stilsonas) – Lietuvių darbi-
ninkų draugijos organas. 

Socialistai daug tikėjosi iš naujos Liaudies vy-
riausybės, vadovaujamos J. Paleckio, jos vykdo-
miems demo kratiniams pertvarkymams pritarė.
Bet tuo pačiu JAV lietuvių socialistų visuomenėje ki -
lo ir abejonių, kurias labai gerai išreiškė spaudoje
vienas veikėjas: „dabar susidarė dilema: protes-
tuo sime prieš naują Lietuvos valdžią – užtarsime
Smetonos dikta tūrą; pritarsime naujai valdžiai – už-
girsime Stalino diktatūrą”59. Kaip elgtis? Į tai atsa-
kydamas Keleivis rašė: „Mūsų pozicija šioje valan-
doje yra tokia: žlugusios tautininkų diktatūros

JAV lietuvių patriotinių srovių suartėjimas 1940.06.15–10.15:

Lietuvai gelbėti tarybos įkūrimas (3)

Lietuvai Gelbėti Tarybos, vėliau pasivadinusios Amerikos Lietuvių Taryba, delegacija, apsupusi prezidentą Franklin D. Rooseveltą, klau-
sosi jo pareiškimo Lietuvos išlaisvinimo reikalais. Delegacija buvo priimta 1940 m. spalio 15 d. ALT’o archyvo nuotr.
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mums visai negaila. Ji buvo neteisėta
ir žiauri (...) Tačiau mes negalime pri-
tarti ir komunistams, kurie ruošia
‘džiaugsmo mitingus’ ir šūkauja, kad
Lietuvoje jau ‘atsteigta demokratija’,
kad ]raudonoji ar mija išlaisvino’ mūsų
tėvų žemę. (...) ne Lietuvos žmonių la-
bui Sme tonos valdžia buvo nuversta, ir
dėl to mes negalim su komunistais šios
okupacijos sveikinti. (...) Šioje valan-
doje mes žinome tik tiek, kad Lietu von
yra įsibrovusi didelė svetima armi ja,
ku rios Lietuvos žmones ne prašė ir
ne norėjo. Tai yra smurto aktas, ir šito -
kio žygio mes jau negalime užgirti.
Mes stojame už tautų apsisprendimo
principą, kurį yra pripažinusi ir Ru si-
ja”60. Nepaisant to, minėtame laik raš-
tyje teigiama, kad dar negalima tarti
galutinio žodžio, nes prasidėjęs per-
versmas Lietuvoje nėra pasibai gęs, ir
nėra žinoma kuo tai baigsis, kaip bus
vykdomi krašte rinkimai; reiškiama
viltis, kad jei Liau dies vy riausybė to-
liau vykdys de mokratinius pertvar-
kymus, su teiks visiems pi lie čiams po-
litines laisves ir jas vyk dys, gali būti
viskas tvarkoje  Lie tu voje61. Socialistų
pozicijas lėmė ne tik įvy kiai Lietuvo-
je, bet ir tam tikra prasme JAV vyriau -
sybės pozicijos okupuotos Lietuvos
atžvilgiu. Socialistų spaudoje paskelbė,
jog JAV valdžia liepos 10 d. išleido
įsakymą „užšaldyti” Ame ri koje visą
Baltijos šalių ir piliečių tur tą. Kaip pa-
 komentavo spauda, „žiū rint JAV vy-
riausybės akimis, Rusijos bolševikai
įsiveržė į Pabaltijo valsty bes ne teisėtu
keliu ir neturi jokios teisės prie tų vals-
tybių bei jų žmonių tur to”62. Visos
šios sąlygos aktyvino socialistų šali-
ninkus. Po Liaudies seimo rinkimų
Lietuvoje ir jo spren dimo „įstoti” į
TSRS,  buvo Keleivyje paskelbta vieno
JAV lietuvio socialisto išsakyta mintis:
„Man Smetona ne patinka, bet geriau
Smetona negu Sta linas. Aš nebūčiau
priešingas ir bolševikų valdžiai, jeigu
ji būtų lietuviška, pačių Lietuvos žmo-
nių pastatyta. Bet aš negaliu pritarti to-
kiai valdžiai, kurią pastatė atėję iš
Rusi jos ginkluoti okupantai”63. Tai
tapo kaip bendra JAV lietuvių socia-
listų pozicija, smerkianti okupacijos
pada ri nius Lietuvoje. 

Bendruose JAV lietuvių susirin ki-
 muose įvairiose kolonijose, kur da ly-
vavo ir socialistų šalininkai, buvo pri-
imamos rezoliucijos smerkiančios bol-
ševikų okupaciją, kviečiant visus lie-
tuvius prie vienybės64. Praktiškai
spauda, sakomos kalbos susirinki-
 muo  se ir piknikuose pirmiausia for-
mavo eilinių socialistų nuomonę. Ir tik
po Lietuvos įjungimo į TSRS su dėtį
JAV lietuvių socialistų vadovybė –
LSS Vykdomasis komitetas ir LDD
Centro komitetas Brooklyne – rugpjū-
čio 16 d. atsišaukimu Kovokime už ne-
priklausomą ir laisvą Lietuvą krei-
 pėsi į JAV lietuvius darbininkus kvies-
 dami juos kovoti prieš Maskvos agen-
tus lietuvius komunistus, prieš Rau-
donąją armija, už demokratinę Lie tu-
vą. Atsišaukimas buvo per spausdintas
socialistų laikraščiuo se65. Tačiau į
kvietimą jungtis prie vieningo centro
neskubėjo duoti aiš kaus atsakymo.
Savo delegatų ne atsiuntimą į Pitts-
burghą tartis dėl bendro veikimo, so-
cialistai, kaip jau minėta, aiškino, jog
nespėjo susitarti tarpu savyje66. Iš da-
lies su tuo galima su tikti, bet buvo ir
kitos, manytume, svar besnės priežas-
tys. Pirmiausia, socialistų tarpe buvo
gyvas nepasiti kėjimas, ideologiniu pa-
grindu, katalikais ir tautininkais, kaip
galimais partneriais. Jiems, kaip skau-
dus pa vyzdys, išliko srovių priešta-
ringas bendravimas Pirmojo pasauli-
nio ka ro metais67. Apie tai jie viešai

kal bėjo, perspėdami būsimus part ne-
 rius. Bet pats svarbiausias klausimas
– kokia bus atkurtos Lietuvos sant-
varka? Pavyzdžiui liepos 30 d. protes-
 to mitinge Brooklyne Clinton Hall pa-
talpose redaktorius J. Stilsonas sa vo
kalboje pabrėžė, kad srovėms pir-
miausia reikia susitarti, kad Lietuva
būtų atkurta kaip nepriklausoma de-
 mokratinė respublika. O kalbos, anot
jo, kad bus sugrąžintas A. Smetona ar
kas kitas į Lietuvą, turi būti pamirštos.
Baigdamas pareiškė: „Mes kovojome
prieš Smetoną, mes kovosime ir prieš
Staliną. Mums reikia demok ra tinės
Lietuvos”68. Nuo katalikų dalyvavęs
kunigas J. Balkūnas pritarė J. Silsonui
ir pabrėžė, jog įkurtas bendras organas
nustatys veikimo programą. Jis ragi-
no socialistus vienytis su katalikais
prieš komunistus69. Įdo mu pastebėti,
kad ši medžiaga bu vo paskelbta po
pasitarimo Pitts burghe. Rugpjūčio 22
d. LSS Vykdo masis komitetas Brook-
lyne paskelbė pareiškimą dėl paskuti-
nių įvykių Lie  tuvoje. Pareiškime so-
cialistų va do  vybė pažymėjo: „mes ko-
vosime už atgavimą Lietuvos nepri-
klausomybės ne vien atskirai. Jeigu
matysime, kad yra galimybės sėk-
mingiau tą kovą vesti susidėjus su ki-
tomis lietuvių išeivių grupėmis, kurios
stoja už nepriklausomą, demokratinę
Lietuvą – veiksime bendrai su jo-
mis”70. 

Rugpjūčio 30 d. Naujienos, prieš
įstojant socialistams į LGT, dar kartą
priminė anksčiau išsakytą sąlygą. So-
 cialistų vadų nuomone už demo kra tinę
Lietuvą gal būt stos sanda riečiai ir net
katalikai, bet abejojo ar tam pritars
tautininkai, kurie, anot kairiųjų, sva-
joja apie „tautos vado grį žimą Lietu-
von”. Socialistų įsitikinimu, tokia sva-
jonė neras pritarimo išeivijoje71. Prak-
tiškai tokia so cialistų pozicija prana-
šavo būsi mus prieštaravimus tarp jų ir
tautininkų, ypač kai pradėjo aiškėti,
kad A. Sme tona su šeima atvyksta į
JAV. Tiesa, formaliam visų trijų srovių
bendra darbiavimui pagrindas buvo,
nes sro vės, kalbėdamos apie nepri-
klausomą Lietuvą, į jos pamatą dėjo
1918 m. vasario 16 d. Aktą, kuriame pa-
brėžiama demokratinė tvarka72. Ta-
čiau savo atstovų į LGT socialistai vis
dar neskubėjo siųsti. 

Rugsėjo 21 d. pasiuntinys P. Ža dei-
 kis, skatindamas telkimosi proce są,
laiške P. Grigaičiui rašė, kad lai kas ne-
laukia ir iškyla prieš JAV lietuvius
svarbūs neatidėliotini darbai, todėl
neatidėliotinai LGT turi pradėti veik-
ti, tikintis, jog „socialistinė srovė pri-
tarianti iš principo atsiųs įgaliotus
reprezentantus į organizacinį Ta rybos
posėdį”73. Tą pačią dieną pa siuntinys
laiške L. Šimučiui prita rė jo nuomonei,
jog LGT turi pradėti veikti be socia-
listų, jiems pranešant LGT pirmojo po-
sėdžio datą ir vietą, jeigu jų atstovai at-
vyktų. P. Žadeikis siūlė visiems srovių
atstovams susitikti Lietuvos pasiun-
tinybėje Wa shingto ne74. Taigi, galuti-
nis LGT susiformavimas, įsijungiant
socialistų atstovams, buvo atidėtas,
ruošiantis vizitui pas prezidentą F. D.
Roose veltą.
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tininkijos istoriniai bruožai. Redagavo Jonas
Puzinas ir Jonas Pranas Paliukaitis. Chicago:
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h ing tono K. Karpiui į Clevelandą nuorašas.
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Paberžėje tebetvyro Tėvo Stanislovo dvasia

Apie pasaulio peikimą

Paprastai mes visi mėgstame gir ti senuosius laikus, o dabartinius – peikti.
Šv. Rašte apie šį aimanavimą yra pasakyta: „Kvailas yra klausimas, kodėl ankstesnieji
laikai buvo geresni”.

Žmonių širdyse taip giliai įaugęs noras pataisyti pasaulį. O kas yra pa saulis?
Tai – laikai, tai – mes patys. Ta čiau iš mūsų kalbų apie pasaulio blogumą atsi-
randa tik dar daugiau blogumo. Mes rodome vieni į kitus pirš tu, gausindami ap-
kalbų ir šmeiž tų.

Kaip būtų gera, jei mes deginte išdegintume širdyje Kristaus žo džius: „Tu me
sequere!” – „Tu mane sek!” Jei mes, nesigręžiodami į šalis, tyliai sau pasakytume:
„Aš, aš, aš tu riu būti geresnis!”, nuo to bent tru pu tėlį pagerėtų ir pasaulis.

Kokia didelė tragedija, kai pasau lyje pilna teisėjų ir taip mažai tei sių jų. Kris-
tus taip troško sumažinti tei sėjų, kad ne vien tik savo moky ti niams įsakė nieko
neteisti, bet ir pats nusišalino nuo teisėjų: „Žmogaus sū nus atėjo ne pasaulio te-
isti, bet jį iš ganyti”.

O, ta nesuskaičiuojama daugybė žmonių, kurie taip beviltiškai nuleido ran-
kas, kurie nieko nebenori siekti! Tai baisus abejingumas viskam ky la iš pasipik-
tinimo (pasauliu). Kiek druskos stulpų! Jiems taip reiktų pasakyti: „Kas tau dar-
bo, tu mane sek!” „Palaimintas, kuris nepasipiktins!”

Taip, aš suprantu, kad man rei kia eiti pirmyn. Aš jaučiu atsakomybę už pa-
saulio blogį. Bet mano žingsniai tokie neryžtingi todėl, kad aš vis gręžiojuosi. Jau
vien tuo, kad aš kitą smerkiu, aš parodau, kad tingiu, kad neinu pirmyn. Jei at-
kakliai eičiau, neliktų laiko dairytis atgal.

1992 gegužės 5
Iš kn. ,,Tėvo Stanislovo pamokslai” Vilnius, 1994 m.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Neseniai sukako dešimt metų, kai Am-
žinybėn išėjo iškilus kunigas, kapucinų
vienuolis Algirdas Mykolas Dobro-
volskis, visiems žinomas Tėvo Stanis-
lovo vardu. Daug metų jis gy veno Kė-
dainių rajone esančioje Pa ber žėje, ku-
rią pavertė traukos centru – dar kuni-
gui gyvam esant, čia nuolat važiavo
daug žmonių, ieškodami dvasios ra-
mybės ir atgaivos. Ir nors ku nigo ne-
bėra, jo aura Paberžėje tebe tvyro.

Nedidelis Paberžės kaimelis gra-
 žia me gamtos prieglobstyje
buvo garsus tuo, kad čia 1863-

aisiais metais ku nigas Antanas Mac-
kevičius subū rė pirmąjį sukilėlių būrį
prieš caro valdžią, ir Paberžė tapo
svarbiu suki limo centru. Dabar bu-
vusiuose dvaro rūmuose, kurie pa-
statyti 1793 metais grafo Stanislovo Ši-
lingo, veikia 1863 metų sukilimo mu-
ziejus.

A. M. Dobrovolskis savo gyveni me
patyrė daug sunkių akimirkų, ne teisy-
bės, patyčių ir pažeminimo. Rad viliš-
kyje gimęs būsimasis kunigas vos aš-
tuoniolikos metų įstojo į kapu cinų
vienuolyną Plungėje, vėliau – į Kauno
kunigų seminariją. Po šventinimo jam
buvo suteiktas Stanislovo vardas, jis
gavo paskyrimą į Petrašiū nų vienuo-
lyną.

Daugelis prisimena Tėvą Stanis lo-
 vą kaip jo „mažutėliais” vadintų silp-
 nesnių, neturtingų, likimo nu skriaus-
 tų žmonių užtarėją ir guodėją. Jis tu-
rėjo nepaprastą charizmą, mo kėjo už-
degti žmones, įžiebti juose vil tį, jo žo-
dis smigo giliai širdin – gal todėl dar
sovietmečiu į Paberžę trauk davo dau-
gybė žmonių, važiavo ekskursijos,
moksleivių pilni autobusai. Mišių
metu nedidelė Paberžės baž nytėlė tie-
siog negalėdavo sutal pin ti visų, no-
rinčių pasiklausyti jo pamokslų. Ir
visiems jis surasdavo laiko, kiekvieną
pakalbindavo. 

Saugumas už tuos pamokslus, ku-
riuose jis ragino tikinčiuosius ne pasi-
duoti sovietinės valdžios įtakai, ne-
bendradarbiauti su MGB, remti an tiso-
vietinį pasipriešinimą, Tėvą Stanis-
lovą apkaltino antisovietine propa-
ganda, suėmė ir kaip politinį ka linį iš-
trėmė devyneriems metams į Sibirą.
Intoje dvasininkui teko dirbti pačius
sunkiausius darbus – kasti anglis
šachtose, spaudžiant šalčiui dirbti sta-
tybose. Po aštuonerių metų tremties
1956-ųjų rugpjūtį jam buvo leista grįž-
ti į Lietuvą, tačiau netru kus, 1957

Atminimo lenta. Paberžės bažnyčią Tėvas Stanislovas prikėlė naujam gyvenimui. Tėvo Stanislovo ąžuolas

metų kovą jis vėl buvo iš tremtas į Si-
birą, Vorkutą. Iš ten pa leis tas po kelių
mėnesių.

Kunigas buvo nuolat kilnojamas
po parapijas, kol galiausiai atsidūrė Pa-
beržėje. Nedidelį ir anksčiau ap leis tą
kaimelį jis prikėlė naujam gy venimui:
restauravo bažnyčią, sutvar kė katali-
kų ir stačiatikių kapi naites, jo rūpes-
čiu buvo surinkta ir restauruota uni-
kali bažnytinių daiktų, drabužių ir pa-
veikslų kolekcija. Tėvas Stanislovas
kolekcionavo senovinius varinius puo-
dus, metalines saulutes, girnapuses.
Jis ir pats mėgdavo iš varinės skardos
lankstyti saulutes. Jo kolekcijoje sau-
gomi keli šimtai XVII–XX amžiaus
arnotų, stu lų, kapų, dalmatikų, kitų li-
turginių siu vinių, čia daug nuotraukų,
paveikslų. 

Tėvas Stanislovas laikė ir platino
draudžiamą literatūrą – „Lietuvos ka-
 talikų bažnyčios kroniką”, „Auš rą”,
pogrindinius leidinius iš Rusi jos, pas
jį lankėsi disidentai iš Sovie tų Sąjun-
gos. 1976 metais kunigas buvo tardytas

Tėvo Stanislovo kolekcija. A. Vaškevičiaus nuotraukos
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KGB būstinėje Vilniu je, 1978-aisiais
su Kauno arkivyskupijos kunigais jis
pasirašė pareiškimą dėl naujos kons-
titucijos straipsnių apie tikinčiųjų tei-
ses, 1983 m. – pa reiš kimą, reikalaujantį
nutraukti ku nigų Alfonso Svarinsko ir
Sigito Tam kevičiaus kalinimą. 1990
metais jis atkūrė kapucinų namus
Dotnu voje, pradėjo vienuolyno res-
tauravi mą. 2002 m. pavasarį, pašlijus
sveika tai, Tėvas Stanislovas pasiprašė
atleidžiamas iš pareigų ir po dvylikos
me tų persikėlė gyventi atgal į Paberžę,
į čia jam labdaros fondo pastatytą
prie glaudą. 2005-aisiais kunigas mirė,
jis palaidotas Paberžės bažnyčios šven-
toriuje. 

Tėvas Stanislovas 1996 m. apdo va-
 notas Lietuvos Didžiojo Kunigaikš čio
Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu, po
metų jam suteiktas Kėdainių krašto
garbės piliečio vardas, 1999-aisiais už
žydų gelbėjimą Antrajame pasau linia-
me kare jis apdovanotas Žūvan čiųjų
gelbėjimo kryžiumi, o 1999-ųjų pabai-
goje Panevėžio miesto dailės ga lerijoje
Tėvui Stanislovui buvo įteikta San-
tarvės fondo premija už tautos san-

tarvės ir tolerancijos puoselėji mą. 
Prieš mirtį Tėvas Stanislovas kal-

bėjo, kad jam labai svarbu, jog Paber-
žė išliktų tokia, kokia buvo, čia lan-
kytųsi žmonės, čia prieglobstį ras tų tie,
kuriems reikia užtarimo ir globos. Ir
dabar Paberžėje vyksta alkoholikų ir
nuo įvairių svaigiųjų me džiagų pri-
klausomų žmonių susitikimai, orga-
nizuojami kultūros vaka rai, ekskur-
sijos moksleiviams, sto vyklos ir ple-
nerai. Minint dešim tąsias jo mirties
metines, čia buvo surengtas koncertas
„Ave Marija”.

Šiandien Paberžėje kaip ir prieš
keliolika metų galima užsukti į na mus,
kur gyveno Tėvas Stanislovas, pasėdėti
seno medinio namo prieme nėje, kur jis
priimdavo žmones ir su jais diskutuo-
davo pačiais įvai riau siais klausimais.
Atrodo, ant stalo va zoje žydi net tos pa-
čios ramunės, o kunigas tik trumpam
išėjęs – virstels durys, ir išgirsi sodrų
jo balsą, pa matysi spindinčias akis ir
žilą barz dą. Iškilaus, neeilinio kunigo
nėra, bet Paberžėje gali rasti ramybę,
apie kurią Tėvas Stanislovas visada
kal bėjo. 

A † A
NARDIS JUŠKUS

Mirė 2015 m. rugpjūčio 14 d. New Lenox, IL.
Gimė 1928 m. kovo 14 d. Joniškyje, Lietuvoje.
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Downers Grove, IL.
Nuliūdę liko: žmona Severina Blinstrubaitė; sūnus Egidijus;

anūkai Raimundas ir Cole; daug dukterėčių ir sūnėnų bei kiti gi -
minės.

Priklausė Korp!Neo-Lithuania.
Velionis bus pašarvotas rugpjūčio 20 d., ketvirtadienį, 10 val.

ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th St.,
Chicago, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mi -
šių a. a. Nardis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti laidotuvėse.

Giliai liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Mūsų mielam draugui

A † A
DR. KAZIUI AMBROZAIČIUI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo žmo-
nai MARYTEI, dukterims AUDRONEI  ir RAMU NEI,
svainiams JUOZUI ir ANTANUI su šeimomis, seseriai
ALDONAI bei visai Pupių giminei.

Mes liūdime kartu su Jumis. 
Jarų šeima

Tėvas Stanislovas

A † A
DR. KAZYS AMBROZAITIS

Mirė 2015 m. rugpjūčio 15 d. Chesterton, IN.
Gimė 1918 m. balandžio 23 d. Lietuvoje.
Gyveno Chesterton, IN.
Nuliūdę liko: žmona Maria; duktė Ramunė su vyru John

Fry ir anūkė Lina; duktė Audronė, brolis Steponas su žmona
Euge ni ja; svainės Gertrūda Ambro zaitienė ir Janina Ambro -
zaitienė; dau  gelis dukterėčių, sūnėnų, kitų giminių bei
draugų.

Rugpjūčio 20 d., ketvirtadienį, 10:30 val. r. (CT) vyks at -
sisvei kinimas, o 11 val. r. (CT) bus aukojamos šv. Mišios St.
Ann of  the Dunes bažnyčioje, 433 W. Golfwood Rd., Beverly
Shores, IN.

Vietoje gėlių šeima siūlo aukoti Lietuvių Fondui, dr. Kazio
Ambrozaičio vardo fondeliui.

Čekius rašyti Lithuanian Foundation, Inc. ir siųsti  adresu:
Lietuvių Fondas, 12711 E. 127 St. Lemont, IL 60439.

Nuliūdusi šeima

Namai, kuriuose lankėsi tūkstančiai žmonių.
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” 
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai:
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

http://draugokalendorius.org

� Kviečiame jus į Pasaulio lietuvių centro
metinę gegužinę! Muzika, šokiai, lietuviškas
maistas, žaidimai vaikams, mugė ir loteri-
jos traukimas! Įėjimas ir automobilio pa-
statymas nemokamas. Atvažiuokite patys, at-
sivežkite savo šeimą, pakvieskite draugus!
Kartu smagiai praleiskime vasaros popietę!
Laukiame jūsų Pasaulio lietuvių centro kie-
melyje rugpjūčio 30 d. 12 val. p. p. Adre-
sas: 14911 127th St. Lemont, IL 60439.
Informacija tel. 630-257-8787.

� Rugpjūčio 30 d., sekmadienį, 11 val. r. Ne-
kaltojo Prasidėjimo vienuolyne Putname
įvyks visuotinis JAV Lietuvių katalikų moks-
lo akademijos (LKMA) suvažiavimas, kuria-
me bus renkama nauja valdyba. Nariai galės
dalyvauti rinkimuose nuotoliniu būdu, pa-
skirdami savo mandatus dalyvaujančiam as-
meniui. Visi, kurie domisi išeivijos lietuvių
moksliniu darbu, maloniai kviečiami atvykti
į mokslinę suvažiavimo dalį, kuri prasidės 1
val. p. p. Po paskaitų bus galima aplankyti
Amerikos lietuvių kultūros archyvą. Daugiau
informacijos http://www.lkma.org/.

� Čiurlionio galerija Jaunimo centre  (5620
S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636)
rugsėjo 11 d. 7:30 val. v. meno mylėtojus
maloniai kviečia į dailininkės Nijolės Ras-
mussen (Denver, CO) tapybos parodos ati-
darymą. Parodos atidaryme dalyvaus auto-
rė. 

� Rugsėjo 13 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. PLC didžiojoje salėje vyks Lietuvos Duk-
terų draugijos iškilmingas metinis poky-
lis ,,Rudens pietūs”. Įdomi programa, gar-
džios vaišės, loterija. Visi laukiami.

� Rugsėjo 27 d., sekmadienį, 11 val. r. Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje vyks Ben-
druomenės diena. Šv. Mišių metu prel. Ed-
mundas Putrimas teiks Sutvirtinimo sakra-
mentą misijos studentams. Po šv. Mišių – pa-
bendravimas ir vaišės. Kviečiame Misijos ti-
kinčiuosius, svečius ir visus, norinčius pabūti
drauge, dalyvauti šioje gražioje šventėje. 

PARAIŠKOS LIETUVIŲ FONDO STIPENDIJOMS GAUTI
priimamos nuo 2015 m. rugpjūčio 15 d. iki spalio 10 d.

Kviečiame nuolatinių studijų studentus, studijuojančius  aukštosiose
mokyklose, pildyti 2015 m. paraiškas Lietuvių Fondo stipendijoms (iki
5 000 dol.) gauti. Parama stipendijoms skiriama iš Lietuvių Fonde įsteig-
tų specialios paskirties fondų. Visą informaciją apie paraiškų pildymą,
skirstymo pirmumą, apribojimus, svarstymo eigą ir tvirtinimą galite ras-
ti tinklalapyje www.lietuviufondas.org (skiltyje „Stipendijos”). 

Maloniai  kviečiame jus dalyvauti Švč. Mergelės Marijos Gimimo  bažnyčioje
kasmetiniuose Šiluvos atlaiduose, kurie prasidės sekmadienį, rugsėjo 6
d. ir baigsis rugsėjo 13 d. Šv. Mišios  savaitės dienomis bus aukojamos 10
val. r. vis kita intencija. Šiluvos Noveną praves kun. Linas Baltrušaitis, at-
vykstantis iš Lietuvos, Vilkaviškio vyskupijos.

Rugpjūčio 29 d., šeštadienį, JAV LB Waukegan-Lake County apy-
linkė kviečia į Vasaros gegužinė/mugę, kuri vyks nuo 12 val. p. p. iki
saulėlydžio Shelter C, Half Day Lake County Forest Preserve, 24255 N.
Highway 21, Vernon Hills. Illinois (Milwaukee Ave. ir Woodlands
Parkway). Muzika, pramogos vaikams, namų gamybos produktų mugė
ir kt. Atsineškite užkandžių, gėrimų, saldumynų – mes paruošime keps-
nius ant grotelių. Daugiau informacijos tel. 630-861-9066.
Kviečiame visus! 

Rugpjūčio 20 d., ketvirtadienį, Mirga Gražinytė-Tyla diriguos Los
Angeles Filharmonijos orkestrui, dalyvaujant smuikininkei
Alexandra Soumm. Koncertas vyks 8 val. v. Hollywood Bowl. Po
koncerto visi kviečiami į susitikimą su Mirga ir naujai įkurto
Lithuanian World Arts Council pristatymą. Bilietai tel. 818-451-
9966. Los Angeles apylinkių lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti. 


