
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

ŠIAME NUMERYJE:

PERIODICALS

ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, AUGUST – RUGPJŪČIO 3 2013 • Vol. CIV Nr. 91   Kaina 2 dol.

Renginių kalendorius – 14 psl.

Išlydint 
kun. Kęstutį Trimaką – 4 psl.

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET 

CHICAGO, ILLINOIS 60629

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai Tel. 773-585-9500

N
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
08

-0
2-

13

Baigėsi Lietuvos Vyčių šimtmečio sukakties suvažiavimas, liepos 25–28 dienomis vy-
kęs  Quincy, Massachusetts, netoli Lawrence,  kur 1913 m. balandžio 27 d. Mykolas Nor-
kunas įsteigė šią, štai jau šimtą metų gyvuojančią jaunimo katalikų organizaciją – Lie-
tuvos Vyčius. Iškilmingo suvažiavimo dalyviai tradiciškai susirinko bendrai nuotraukai.

Lietuvos Vyčių 101-asis suvažiavimas vyks 2014 m. liepos 24–27 d. Los Angeles, Ca -
lifornia.

Grįžo ,,Misija Sibiras’13” dalyviai
Vilnius (BNS) – Ketvirtadie -

nį, rugpjūčio 1 d., į Vilniaus gele-
žinkelio stotį iš Rusijos sugrįžo
,,Misija Sibiras’13” dalyviai.

Šešiolika ekspedicijos dalyvių
dvi savaites praleido Tiumenės
srityje Vakarų Sibire. Per tą laiką
jie aplankė ir sutvarkė Novij Tap,
Lesnajos, Lebediovkos, Verch Ka-
menkos, Kulemešo kapines, ku-
riose palaidoti ištremti lietuviai.

Jie taip pat susitiko su kele tu
šioje srityje tebegyvenančių tau-
tiečių.

Organizatorių teigimu, misi-
jos dalyviai savo patirtį plačiai
pristatys visuomenei.

,,Šių metų ekspedicijos pasie -
kimai – išties įspūdingi. Aplanky-
tos ne tik svarbiausios šios srities
lietuvių amžino poilsio vietos, ta-
čiau jose nuveikti ir didžiuliai
darbai. Visgi baigėsi tik pirmasis
projekto etapas. Tikroji dalyvių
misija – dar priešaky. Ekspedici-
jos dalyviai jau netrukus su savo
išgyvenimais ir patirtimi supa-
žindins mokyklų ir universitetų

Į Vilnių grįžo ,,Misija Sibiras’13” dalyviai.                           Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Daivos Puteris nuotr.

,,Dievui ir Tėvynei – 100  ir Amžinai’’

bendruomenes, įvairių šalies ir
užsienio organizacijų, bendruo-
menių ir visuomenės atstovus”, –
sako labdaros ir paramos fon do

,,Jauniems” direktorius Arnas
Marcinkus.

Projektas ,,Misija Sibiras” or-
ganizuojamas nuo 2006 metų.



kad ir mūsų, katalikų, ateityje lauks neei-
liniai išbandymai, kai įstatymai reikalaus
elgtis prieš sąžinę, bet reikės pasakyti, kad
Dievo reikia klausyti labiau nei žmonių. Iš
anksto turime ruoštis, ką rinksime į aukš-
čiausius Lietuvos valdžios postus, nes nuo
šių išrinktųjų priklausys, kiek plačiai
amoralumui bus atvertos Lietuvos durys.

Tačiau į ateitį nereikia žvelgti su bai -
me, nes mes pasitikime Viešpačiu. Nors
Jėzus nepažadėjo savo sekėjams lengvo ir
patogaus gyvenimo ir kvie tė nešti savo

kry žių, tačiau Šventa sis Raštas yra pilnas
pavyzdžių, kaip Dievas globoja juo pasiti-
kinčius žmo nes.

Pats didžiausias rūpestis turėtų būti
ne kaip apginti savo teisę krikš čio niškai
gyventi, bet kaip išsaugoti savo tikėjimą,
kad jis būtų gyvas ir mū sų gyvenimą pri-
pildytų vilties ir džiaugsmo. 

Kad tikėjimas būtų gyvas, jis turi būti
kasdien praktikuojamas, antraip būtų pa-
smerktas sunykti. Panašiai kaip nemankš -
tinami kūno raumenys atrofuojasi, taip at-
sitinka ir mūsų ti kėjimui, jeigu apleidžia -
me jo prakti ką.

Tikėjimo praktikoje svarbi kasdienė
malda ir sekmadienio Mišios. Bet tai toli
gražu ne viskas. Kad ti kėjimas būtų gyvas,
reikia gyvo ryšio su Viešpačiu, kuris reiš-
kiasi meilės darbais. Jei žmogus iš meilės
Dievui daro gerus darbus, tokio žmogaus
ti kėjimas auga, bręsta, ir, atvirkščiai – sa-

vanaudiškas gyvenimas tikėjimą slopina ir nužudo.
Todėl niekuomet nesekime tais, kurie yra savanau-
džiai, kurie skleidžia pesimizmą, o patys nieko ne -
da ro, kad Lietuvoje būtų geriau ir šviesiau. Nuo-
širdžiai tikin čio žmogaus kelias yra meilės, pasiau -
kojimo, atlaidumo ir gera linkėjimo kelias. 

Melsdamiesi Kryžių kalno papė dė je, prašykime
vieni kitiems malonės, kad augtume tikėjime, kad jį
brangintume, kad turėtume drąsos jį viešai rodyti,
o esant reikalui jį gintu me kaip didžiausią brange-
nybę. Mel s kimės, kad kryžiaus šviesos bū tų sklidi-
nas mūsų gyvenimas.

reika lin gas tikėjimas.
Šiais Tikėjimo metais dažnai kal bama apie

krikščioniškąjį tikėjimą, kurio centre yra Nukry-
žiuotoji mei lė. Susirinkę prie Kryžių kalno pa mąs -
tykime, ar išsaugosime, ar apginsime savo tikė-
jimą, kai jis nūnai, nors buldozeriai negriauna
mūsų kryžių, patiria neeilinių išbandymų. 

Mus vis stipriau atakuoja kultū ra, kuri mūsų
tikėjimą stumia į privačią erdvę. Sakoma: tu tikėk
į Dievą ar į ufonautus, tu tvarkyk asmeninį gyveni -
mą pagal Evangeliją ar astro lo gines pranašystes,
bet nesiafišuok. Afišuotis skatinamos tik seksuali -
nės mažumos. Dvidešimt Nepriklauso my bės metų
vieniems padėjo surasti tikėjimą, kitiems, prie-
šingai, padėjo surasti ne Dievą, bet stabus – pini-
gus, galią ir malonumus. 

Aplinkui matome daug neraminan čių reiški-
nių, kurių atgarsiai vis labiau paliečia ir mus – tai
antikrikš čio niškas ir amoralus gyvenimo bū das,
kurį bandoma primesti visai vi suomenei, taip pat
ir tikintiesiems. Mes girdime skanduojant: „No-
rime ly gybės”, bet po lygybės vėliava per šamas
nei su žmogaus prigimtimi, nei su krikščioniška
mo rale nesude rinamas gyvenimo būdas. Vakar
prie Vilniaus arkikatedros besimel džian čių žmo-
nių akivaizdoje vienas jaunas užsienietis apsi-
nuogino, – tai charakteringa detalė, rodanti, ką
neša naujai susiformavę Europos žmonės. 

Kai mes, bandantieji gyventi pagal Evange-
liją, pasakome, kad amo raliam gyvenimo būdui
nepritariame ir branginame normalią šei mą, tuo-
met mus apšaukia homofo bais, neapkenčiančiais
kitaip mąstančių ir kitaip gyvenančių žmonių. Bet
tai netiesa. Evangelija mus įpareigoja mylėti visus,
net ir prie šus, o ką jau kalbėti apie aiškiai su žeis -
tus ir dėl to kenčiančius žmones. Daugelis šių žmo-
nių tyliai neša savo kryžių, o kiti iš to daro nešva-
rią politiką, prievartaujančią visuomenę toleruoti
iškrypėlišką elgesį ir ne drįs ti jam pasipriešinti,
politiką, nu kreiptą prieš šeimą, Lietuvą ir Baž -
nyčią. 

Kai kuriose Europos valstybėse jau net dvasi-
ninkai yra prievartaujami laikytis antikrikščio-
niškų įstaty mų. Kol kas tokių reiškinių matome
nekatalikiškose bažnyčiose, bet ne ten  ka abejoti,
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Šio sekmadienio Evangelija kal ba
apie „Tėve mūsų” maldą ir kaip
reikia melstis. „Prašykite..., ieško -

ki te..., belskite” – šiuos tris paragini mus
verta įsidėmėti, nes Jėzus aiškiai įvardi -
jo: „Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas
ieško, randa, ir beldžian čiam atidaroma”
(Lk 11, 10). Jei mes prašome tik sveikatos
ir sėkmės gy venime, tuomet, galima įtar -
ti, silpnas yra mūsų tikėjimas. Juk mels-
damiesi susitinkame su Dievu, todėl
mums turi rūpėti tai, kas rūpi jam. ,,Tėve
mū sų” maldoje Dievo reikalai iškelti į
pirmą planą – kad Dievo vardas būtų
bran ginamas, kad žmonės Dievo valiai pa-
klustų, kad jo karalystę kurtų, ir tik tada
prašome „kasdienės duo nos”. 

Šiandien mes meldžiamės prie Kry-
žių kalno. Ar tai ne stebuklas? Ar galė-
jome apie tai pasvajoti prieš trisdešimt
metų? Už laisvės siekį, už siekį laisvai ti-
kėti tuomet žmonės dar buvo siunčiami į
Gu lagą. Šie Kryžių kalno atlaidai yra
Dievo artumo ieš kojimas. Ne festivalis, ne
didelis ren ginys, bet Dievo ieškojimas.

Iš sovietinių laikų branginu vie ną fo-
tografiją: basas kunigas neša kry žių į Kry-
žių kalną, o paskui jį ei na būrys žmonių.
Labai charakterin ga anų laikų fotogra-
fija. Buvo metas, kai sunaikinti buvo pa-
smerktas ne tik Kryžių kalnas. Sovietiniai
buldozeriai kėsinosi sunaikinti ir lietu-
vio tikėjimą į nukryžiuotą ir prisikėlusį
Jėzų Kristų.

Kuo komunizmo kūrėjams buvo pavojingas
Kryžių kalnas? Jie planavo sukurti naują žmogų ir
naują visuomenę be tikėjimo į Dievą ir anapusinį
gyvenimą. Naujas žmogus tu rė jo tikėti tik Marksu
ir Leninu. Ant šio kalno statomi kryžiai aiškiai
prieš taravo tam, ką kūrė marksizmo ideologai, to-
dėl šie naikino tikėjimo ženklus ir vietas. Tačiau
Kry žių kal nas Dievą bei Tėvynę mylinčių žmo nių
dėka vis prisikeldavo.

Kryžių kalnas yra tikėjimo kal nas. Be tikėjimo
jis būtų tik kultūros paveldo objektas, panašus į
daugelį Lietuvos piliakalnių. Žmonių tikėjimas
statė šiuos tūkstančius kryžių, to dėl atvykstantieji
prie Kryžių kal no pajunta daugiau, nei pamato jų
akys. Dievas tyliai, bet stipriai kalba jo ieškančiam
žmogui. Juk Kristus pažadėjo: „Jūsų Tėvas iš dan-
gaus su teiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo”
(Lk 11, 13). Kryžių kalnas nėra tik istorinis objek-
tas, kurį galima ty rinėti, analizuoti jo istorines,
religi nes ir kultūrines aplinkybes; jis kvie čia kiek-
vieną mąstyti, ar brangina me Kristaus kryžių ir
kiek tikėjimas turi vietos mūsų gyvenime. 

Popiežius Pranciškus Rio de Ža nei re kalbėjo
pa saulio jaunimui: „Savuoju kryžiumi Jėzus vieni -
jasi su kiekvienu kenčiančiu žmogumi, su visomis
tyliomis smurto aukomis, su visais neturinčiais
balso, ypač su ne kaltais ir negalinčiais apsiginti, su
sunkumų prislėgtomis šeimomis, ap raudančiomis
savo mirusius vai kus ar besisielojančiomis dėl to,
kad jų vaikai tapo narkotikų aukomis. Nu -
kryžiuotas Jėzus vienijasi su visais, kas kenčia
badą, kai tuo metu pasau lyje kasdien išmetamos to-
nos maisto, vienijasi su persekiojamaisiais dėl ti -
kėjimo, dėl įsitikinimų, dėl odos spal vos. Jėzus vie-
nijasi su visais, kas ma tydami egoizmą ir korupciją
prarado pasitikėjimą politinėmis institucijomis,
kas prarado tikėjimą Bažnyčia ar net Dievu dėl
krikš čionių ir Evangelijos tarnų duoto blogo liu-
dijimo. Jėzus priima visus išskėstomis rankomis,
mūsų kryžius užsideda ant savo pečių ir sako: ‘Drą-
sos, nesi vienas. Aš tau padėsiu jį nešti, nes aš nu -
galėjau mirtį, atėjau duoti tau gyvenimą ir sugrą-
žinti viltį.’” Tačiau kad kry žius šitaip prakalbėtų,
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Pamąstymai prie 
Kryžių kalno 
Homilija Kryžiaus kalno atlaiduose

ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

AČIŪ UŽ SUTEIKTĄ GALIMYBĘ 

KELIAUTI SVAJONĖS LINK 

Reikia tikėtis, kad dauguma skai tytojų daly-
vavo motociklų kelionėse po Ameriką su Dariumi
Čiboniu ir jo draugais. Keliaudami  kartu su juo  ir
įsigilinę į aplankytus miestus ir vals tijėles, tapome
neblogais Amerikos vietovių žinovais.

Keliauti motociklais yra kur kas pavojingiau,
nei auto mo bi liu, kuria me esi apsaugotas nuo ne -
palankių oro sąlygų.

Iš Dariaus Čibonio kelionių apra šymų, man la-
biausiai patiko epiloge išreikštos mintys. Štai kele-
tas jo pa tarimų: „Jeigu nepavyko bandymas įgyven -
dinti svajonę, nenuleiskite ran kų. Ruoškitės nau-
jam žygiui. Kiek viena nesėkmė – tai kaina, kurią tu -
rime sumokėti pakeliui į sėkmę.”

Garsusis Amerikos krepšininkas Michael Jor-
don yra pasakęs: „Aš ga liu susitaikyti su nesėkme,
bet nesu sitaikysiu su nepabandymu.”

Pasaulio Kūrėjas davė visiems vienodas gali-
mybes tobulėti, bet ar mes jas išnaudojame? Čia ir
yra skirtumas tarp turinčio ir neturin čio.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL



Iškilmingoje ceremonijoje rugpjūčio Vilniaus rotušėje
Izraelio Prezidentui Shimon Peres ketvirtadienį, rugp-
jūčio 1 d., buvo suteiktas Vilniaus garbės piliečio var-

das.
Pasveikinti Izraelio Prezidentą atvyko Vilniaus meras

Artūras Zuokas, Prezidentas Valdas Adamkus su žmona
Alma, Vilniaus garbės pilietis architektas Algirdas Kauš-
pėdas bei Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina
Kukliansky.

S. Peres, atsiėmęs garbės piliečio apdovanojimą, teigė,
kad jam tai – didelė garbė.

,,Vilnius mums taip pat yra sostinė. Jei ne geografine,
tai istorine prasme.(... ) Tai simbolizuoja lietuvių ir žydų
poreikį susitikti – istorine, politine ir kultūrine prasme, –
įveikti praeities šešėlius ir siekti mūsų draugystės aukš-
tumų”, – dėkojo Izraelio Prezidentas.

Jis prisipažino, kad prieš atvykdamas žinojo Lietuvos
istoriją, tačiau nebuvo susipažinęs su dabartine padėtimi.

,,Atvykęs išvydau žmones, kurie yra pasiryžę sukurti
naują ateitį. Čia gyvi yra ne tik senojo Vilniaus prisimi-
nimai, čia statomas ir naujas Vilnius. (...) Labai vertinu tai,
kad jūs žinote, kad reikia gerbti praeitį bei kurti ateitį,” –
kalbėjo S. Peres.

A. Zuokas, sveikindamas S. Peres, prabilo hebrajų kal-
ba. Izraelio Prezidentas, atsakydamas į tai, sakė, kad dabar
turės pranešti Jeruzalės gyventojams, kad Šiaurės Jeruzalės
meras moka hebrajų kalbą, nors yra lietuvis.

S. Peres įteikė Jeruzalės savivaldybės dovanotą Jeru-
zalės akmenį, kuris, A. Zuoko teigimu, bus panaudotas sta-
tant monumentą Pasaulio teisuolių parke, kuris turėtų būti
įrengtas Vilniaus Jeruzalės mikrorajone.

A. Zuokas S. Peres taip pat priminė, kad jis yra gimęs
mūsų šalyje.

,,Kai balan-
dį lankiausi Iz-
raelyje ir susiti-
kau su jumis,
jūs pasakėte,
kad žydams yra
svarbūs du
miestai – Jeru-
zalė ir Šiaurės
Jeruzalė – Vil-
nius. (...) Taip
pat to susitiki-
mo metu jūs mi-
nėjote, kad dėl
įvairiausių geo-
politinių pasi-
keitimų, jums
sunku pasakyti,
kokioje šalyje jūs
gimėte. Todėl aš

noriu aiškiai ir tvirtai pasakyti – jūs gimėte tuometinėje Lie-
tuvoje”, – teigė Vilniaus meras.

S. Peres gimė 100 km netoli Vilniaus esančiame mažame
Višnevo miestelyje (Baltarusija), kuriame nuo viduramžių
gyveno save priskiriantys litvakams žydai.

S. Peres – Izraelio karinis ir politinis veikėjas, 1994 m.
Nobelio premijos laureatas, nuo 2007 metų – Izraelio Pre-
zidentas. 

Šiemet Izraelio Valstybė švenčia 65-ąsias nepriklau-
somybės metines, o rugpjūčio 2 d. jos Prezidentui S. Peres
sukako 90 metų.                                                                          ELTA
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Kaune – Metropolitan operos pažibos 

Kaune pradėta įrašinėti Giu-
seppe Verdi operos ,,Simon Bo-
canegra” plokštelė. Joje skam-

bės pasaulinio garso solistų iš New
York ,,Metropolitan opera” teatro –
Dmitrijaus Chvorostovskio, Barbara
Frittoli, Stefan Secco, Marco Caria bei
Algimanto Treikausko vadovaujamo
Kauno miesto simfoninio orkestro at-
liekama muzika. Dirigentas – Kons-
tantinas Orbelianas iš Jungtinių
Amerikos Valstijų. 

Pirmoji įrašų diena garsiems sve-
čiams baigėsi Kauno rotušėje, šįmet
mininčioje 470-ąsias metines, su-
rengtu miesto mero Andriaus Kup-
činsko priėmimu. Jame dalyvavo po-
litikai, šalies Vyriausybės bei Rusijos
ambasados atstovai. Svečiams buvo
įteiktos atminimo dovanos, parengta
vaišių. 

,,Didžiuojamės, kad tokio pasau-
linio lygio žvaigždės atvyko į Kauną ir
kad jos mus džiugins Pažaislio muzi-
kos festivalio gala koncerte, kuris
vyks rugpjūčio vienuoliktąją. Neabe-
jojame, kad tas koncertas taps išskir-
tiniu įvykiu Lietuvos muzikos istori-
joje. Nes tiek garsių klasikos žvaigž-
džių pas mus dar nebuvo susirinkę”,
– sakė Kauno meras. 

Kauno simfoninio orkestro vado-
vas A. Treikauskas neslėpė džiugesio
dėl to, kad būtent šis orkestras pasi-
rinktas įrašinėti plokštelę su garsiais
operos solistais. 

Tiesa, jis neišdavė, kokių staig-
menų būsimajam koncertui Pažaislio
vienuolyno kieme jau spėjo sugalvoti
į Kauną atvykę žymūs solistai bei or-
kestro muzikantai, tačiau kad jų tik-
rai bus, – užsiminė. 

,,Šie žmonės, kurie pas mus at-
vyko iš New York, dviem savaitėms
tampa kauniečiais. Po įrašų studijoje
jie vaikščios mūsų gatvėmis, užsuks į
restoranus pavalgyti, gal ir autogra-
fus dalys tiems, kurie jų paprašys. Ta
proga galima prisiminti, jog kažkada,
į Kauną, į Valstybės teatrą, dainuoti
buvo atvykęs garsusis Fiodoras Ša-
liapinas. Drauge su Kipru Petrausku
jie vaikščiojo Laisvės alėja, juokavo,
bendravo su kauniečiais ir apie save
paliko nemažai legendų. Gal visa tai
turės ir tęsinį? Akivaizdu, jog mes ku-
riame istoriją visi kartu. Aš džiau-
giuosi, kad plokštelės, kurią įrašy-
sime, metrikoje bus ir Kauno orkestro
vardas”, – teigė A. Treikauskas. 

Komplimentų Kauno simfoni-
niam orkestrui negailėjo miesto rotu-
šėje svečių vardu žodį taręs dirigentas

K. Orbelianas, primindamas džiaugs -
mą, kokį visi bendrai su klausytojais
išgyveno pernai per D. Chvorostovs-
kio koncertą ,,Žalgirio” arenoje. 

,,Šiame profesionaliame orkestre
– labai puiki atmosfera. Jaučiasi, kad
muzikantai nori groti labai gerai. To-
dėl mielai sutikome kartu koncertuoti
ir šįmet, sausio mėnesį. Antrasis
mūsų kūrybinis projektas buvo pri-
statytas Helsinkyje, garsiojoje ,,Fin-
liandia” salėje. Pavasarį vėl lankiausi
Kaune, dirigavau pasaulinio garso te-
noro Lawrence Brownlee (JAV), ir
Kauno orkestro koncerte. Paskui
drauge įrašėme retai atliekamų Gio-

vacchino Rossini) operų arijų ir uver-
tiūrų kompaktinę plokštelę. 

Vėliau sutarėme imtis dar dides-
nio meninio projekto, nes Kaunas –
labai gera vieta tai įgyvendinti. Dar
noriu pabrėžti, kad Kaune yra puikus
choras, kuriam vadovauja maestro
Petras Bingelis. Su šiuo choru tikrai
malonu dirbti”, – kalbėjo dirigentas
K. Orbelianas. 

ELTA primena, jog pasaulyje gar-
saus operos solisto D. Chvorostovskio
kalendorius planuojamas beveik pen-
keriems metams į priekį. Dainininko
laukia geriausios scenos Londone,
Barselonoje, Milane, Maskvoje, Hon-

konge, Seule, ar New York. Proga su
kitais žymiais muzikos atlikėjais at-
vykti į Kauną rasta tuomet, kai teatrai
atostogauja. 

Solistų iš Metropolitan operos te-
atro balsais melomanai galės žavėtis
ateinančios savaitės pabaigoje Pa-
žaislio vienuolyne „D. Chvorostovskio
ir jo draugų koncerte” . Šis projektas
jau dabar vadinamas ne tik šių metų
tarptautinio Pažaislio muzikos festi-
valio įspūdingiausiu koncertu, bet ir
bene unikaliausiu klasikinės muzikos
renginiu visoje Lietuvoje.

ELTA

Izraelio Prezidentas tapo Vilniaus garbės piliečiu

Kauno meras A. Kupčinskas Kauno rotušėje svečiams surengė priėmimą.Dmitrijus Chvorostovskis  (Simon Boccanegra) ir Barbara Frittoli (Amelia Grimaldi). 
Terrence McCarthy nuotr.

Vilniaus meras Artūras Zuokas sveikina Izraelio Prezidentą S.
Peres tapus Vilniaus garbės piliečiu.

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Izraelio Prezidento dovana Vilniui – akmuo
iš Jeruzalės.

Vilniaus m. savivaldybės-Eltos nuotr.
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LAIMA ŠALČIUVIENĖ

Likusiems šioje žemėje be jo
gy ven ti, telieka jo šviesa, jo
dvasios kilnumas, jo kvieti-
mas džiaugsmingai sek ti Kris  -
tų.           („Apsčiai gyvenimo tu rė  ti”)

2013 m. liepos 27 d., šeštadienį, Šv.
Antano bažnyčioje Cicero, IL, su kun.
dr., prof. Kęstučiu Trimaku atsi svei -
kino brolis Dionyzas su žmona Vaida,
sūnėnas Edis su žmona Debbi, arti-
mieji, draugai, gerbėjai, jį mylintys.
Kiekviena giesmė, kiekviena me -
lodija, kiekvienas žodis, kiekviena
mal   da šv. Mišių metų liudijo kun. Kęs -
tučio šviesią, meilės kupiną as me -
nybę, skirtą Kristui ir arti mui, ger-
biančią Kristaus Motiną Ma riją, šir-
dyje ypatingą vietą turinčią šv. Pran-
ciškui Asyžiečiui.

Karstas su a. a. kun. Kęstučio pa -
laikais į bažnyčią buvo atlydėtas 8:30
val. ryto. Karstą pasitiko tėv. Antanas
Gražulis, SJ. Link altoriaus karstą ly -
dėjo: adv. Rimas Domanskis, Brigh -
ton Park Švč. Mergelės Marijos Ne -
kal to Prasidėjimo parapijiečius at-
stovaujantis Viktoras Kelmelis, Šv.
An ta  no parapiječius atstovaujantys
Jonas Kuprys ir Algis Kirka, ilgame-
tis draugas Gin tautas Sabatai tis (Par -
ma, Ohio), sū nė nas Edis Tri makas
(Centreville, VA). Šalia karsto stovuo -
se buvo išrikiuotos keturias są jungas
atstovaujančios Ateitininkų vė liavos
– taip pa gerbtas miręs Šiau rės Ame-
rikos ateitininkų dvasios vadas. Kars -
tą puošė trijų orchidėjų puokštė, per-
rišta ža lia balta lietuviška juosta.
Trys or chi dėjos – šv. Tre jy bės simbo-
lis, o juos ta – Kauno metropolito ar -
kivys kupo Sigito Tamkevi čiaus do-
vana kun. Kęstučiui Trimakui.

Pagrindinio altoriaus kairėje –
besišypsančio kun. Kęstučio Trima -
ko nuotrauka, šalia jos – deganti žva -
kė, gėlių puokštė ir dauguma kunigo
pa rašytų knygų.

Dviejų medinių kryžių ir aštuo -
nių rožančiaus rutuliukų nuotrauka
puošė dvylikos puslapių knygelę, pa -
ruoštą atsisveikinimo pamaldoms.
Kny gelėje išvardinti šv. Mišių celeb-
rantai, išspausdintos giesmės, skaiti-
niai, atsiliepimai maldoms, kad visi
galėtų dalyvauti šv. Mišiose. Mišių
knygelėje – dar viena velionio nuo-
trauka su būdingu kun. Kęstučiui
šypsniu, fotografuota 2010 m. birželio
20 d. Willowbrook salėje jam dėvint
garbės daktaro togą. Iš nuotraukos jis
tarsi sveikino kiekvieną atvykusį jį
pagerbti, su juo atsisveikinti. 

Pagrindinis celebrantas, aukojęs
šv. Mišias, buvo Lie tuvos Vyskupų
Konferencijos delegatas užsienio lie -
tuvių sielovadai ir dabartinis Šiaurės
Amerikos ateiti ninkų dvasios vadas
prelatas Edmundas J. Putrimas, at vy -
kęs iš Toronto. Koncelebravo pre latas
Jurgis Šarauskas, Palos Heights Įsi -
kūnijimo (Incarnation) parapijos ku -
nigas ir kardinolo Fran cis George bei
Čikagos arkivys kupijos specialių pro -
 jektų vadovas; kun. Sergio Solis, Ci-
cero Šv. Antano parapijos klebo nas;
tėvas Antanas Gražu lis, SJ; kun. Jau-

Užgeso žemiška gyvybė –
Išlydint kun. Kęstutį Trimaką

nius Kelp šas, Švč. Mer gelės Marijos
Gimimo parapijos Mar quette Park ir
Čikagos Arkivysku pijos įga lio tinis
lietuvių sielovadai; kun. Gediminas
Keršys, aptarnaujantis lietuvius Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Pra -
 sidėjimo parapijoje Brig h ton Park ir
tėvas Antanas Sau laitis, SJ, Palai-
mintojo Jurgio Matu laičio misijos (Le-
mont) vadovas. Prie lietuvių dvasi-
ninkų jungėsi vyskupas John R. Gor-
man iš Or land Park ir trys amerikie-

čiai kunigai.
Šv. Mišių metu giedojo Palaimin -

tojo Jur gio Matulaičio misijos ir Šv.
An tano parapijos jungtinis choras, va -
 dovaujamas muz. Jūra tė Grab liaus   -
kienės. 

Atsisveikinimas prie karsto pra -
si dėjo 9 val. ryto prelato E. Putrimo
maldomis. 9:30 val. r. solo „Dangaus
malonė nuostabi” giedojo Marijus
Pra puolenis. Sekė dr. Algio Norvilo
žodis: „Kun. dr. Kęstutį Antaną Tri -

Vysk. John R. Gorman suteikia paskutinį palaiminimą a. a. kun. Kęstučiui Trimakui. Iš k.: kun. Gediminas Keršys, kun. James Kastigar,
Mišių patarnautojas Aurimas Bikulčius, kun. Antanas Gražulis, vysk. Gorman ir prel. Jurgis Šarauskas.               Jono Kuprio nuotraukos

Mišių aukojimo metu kun. Gediminas Keršys (k.) ir prel. Edmundas Putrimas priima kun.
K. Trimako parašytas knygas.

Šalia altoriaus buvo pastatyta kun. K.  Trimako nuotrauka ir jo gyvenimo darbo vaisiai – knygos, leidiniai ir redaguoti žurnalai.

ma ką prisimenant”. Įsimintini dr. A.
Norvilo žodžiai: „ (…) jis buvo ryžtin-
gas, bet tuo pačiu paprastas, nuošir-
dus, atsižvelgiantis, neišsiskiriantis,
nors jis puikiai suvokė savo pasie ki -
mus ir vertę. Jam buvo svetimas bet
koks karjerizmas. Jo galia ir stip rybė,
kaip ir Šv. Jono, buvo kitokio po -
būdžio. Jis labiausiai išsiskyrė savo
dvasinėmis vertybėmis, savo charak-
terio bruožais.” Tuos charakterio
bruožus Algis Norvilas šitaip įvar-
dijo: „(…) nuolatinis siekėjas, tyrinė-
tojas, nepaprastai plačių horizontų
žmo  gus. (…) Kun. Kęstutis taip pat tu -
rėjo nepaprastą minties susitelkimo
ir darbštumo dovaną. (…) Juo visada
buvo galima pasitikėti. (…) Kun. Kęs -
tutis buvo kovotojas, Jis visada suge-
bėdavo argumentuotai paremti savo
pasirinktus nusistatymus. Ypač pa-
staruoju metu jis drąsiai pasisaky-
davo už gyvybės kultūrą visu jos mas -
tu. Net ir paskutinį kartą jį lankant li-
goninėje, jis šiuo klausimu labai sie-
lojosi. Jame dar matyt  pulsavo kovo-
tojo dvasia.” Algis Norvilas tei gė, kad
visi kun. Kęstučio bruožai „kaip strė -
lė” buvo kreipiami į vieną tikslą, bū -
tent „(…) mums kuo pilniau at skleis -
ti mūsų Išganytoją, Jėzų Kris tų, su-
artinti mus su Dievu, mūsų kūrėju.”

Po dr. Algio Norvilo prisiminimų
choras ir tikintieji giedojo giesmę „Šv.
Pranciškaus malda”. Ji parinkta to -
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Atsisveikinimo žodžiai

Brangieji, 

Dar vienas išeivijos kunigas iškeliavo pas Viešpatį, o mes, kurie tęsia me
savo kelionę, pajusime jo buvimo šalia stoką. Galime dėkoti už kun. Kęs tučio
tikėjimo liudijimą, pavyzdį ir gausią kūrybą, iš kurios toliau ga lėsime semtis iš-
minties. Jis skatino mus švęsti gyvenimą, branginti gy vybės dovaną, vertinti
prieš mus gy venusių tikinčiųjų žygdarbius, tapti aktyviais Kūrėjo bendradar-
biais, da lyvaujant kūrybinėje veikloje, ir at verti savo širdis Dievo Motinos kvie-
timui tapti jos Sūnaus sekėjais visu savo gyvenimu.  

Ateitininkų šeima ypač pasiilgs savo mielo bičiulio ir dvasios vado, ku riam
dėkoja už ne tik raštišką, bet ir gyvą palikimą, įrašytą mūsų šir dyse.

Tikėjimo metais iškilmingai iš pažįstame savo tikėjimą į „šventųjų bendra-
vimą”, o šiandien esame kvie čia mi tą tikėjimą įgyvendinti: malda lydėti kun.
Kęstutį amžinybėje ir pra šyti Dievo, kad savo užtarimu kun. Kęstutis padėtų
mūsų kelyje šventumo link.

Pasitiksime kun. Kęstučio pele nus Prisikėlimo bažnyčioje, kur su kitais iš-
eivijoje ir Lietuvoje tarnavusiais dvasininkais, bus meilės Bažny čiai ir Tėvynei
bei tikėjimo į miru sių jų prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą liudijimas.

Su Jumis padėkos maldoje už mums duotą kun. Kęstučio gyvenimo do-
vaną. 

2013 m. liepos 27 d.

Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Ateitininkų federacijos dvasios vadas

Kunigą Kęstutį Trimaką išlydint

Neseniai susilaukiau švelnios kritikos, kai, kalbėdamas apie ateitininkus,
panaudojau nusistovėjųsį žodį „ideologija”. Gal tikrai žodis „ideologija” sukelia
minčių nelankstumo, užkalkėjusio mąstymo, tiesiog  priešišką inteligentišku-
mui įvaizdį.  Būtų buvę įdomu paklausti kun. Kęs tučio, ką jis apie tai galvoja?
Ne spė jau.  Bet, kai prisimename kitus – ne tik mirusius, bet ir gyvus – gerai kar-
tais bandyti įsivaizduoti, ką jie galvo tų, ką jie sakytų. Įsivaizduoju bent dvi ga-
limas kun. Kęstučio reakcijas.  Vie na – su žybsėjimu akyse. Pakeltų jas link
dangaus ir paklaustų: „Kris tau, o ką Tu apie tai galvoji?”Antra, jei būtų mažiau
žaismingai nusi teikęs, gal atsakytų:  „Yra naujada rų – pavyzdžiui ‘pasaulėžiūra’
arba ‘pasaulėvaizdis’, kurių reikšmė labai gimininga ‘ideologijai’, bet neturi to
neigiamo atspalvio”.  Nežinau, ir jau nebesužinosiu, ką iš tikrųjų būtų atsakęs
kun. Kęstutis.  Bet tikrai ži nau, kad kun. Kęstutis  nebuvo „ideo logas” neigiamąja
šio žodžio prasme.  Atvirkščiai, jo mintys pasižymėjo lankstumu, jo mąstymas –
žvalumu, jis buvo inteligentas, kurio akiratis – pasaulėžiūrinis, pasaulėvaizdi-
nis.

Kun. Kęstutis buvo asmenybė tik rąja to žodžio prasme, dar daugiau –
krikščioniška asmenybė.  Bū da mas psichologijos mokslų daktaras ir profeso-
rius, kun. Kęstutis daug taikliau nei aš, galėtų apibrėžti, kas yra asmenybė.  Bet
gal jis nesupyks – nes pykti nebūdavo linkęs – jeigu aš apibrėšiu asmenybę, kai
viename as menyje pilnavertiškai išsivystę ir tinkamai suderinti ir protas, ir šir-
dis, ir siela.  Tai – sveika žmogiška as menybė. O krikščioniškoje asme ny bėje prie
to derinio dar prisijungia meilė.  Toje meilėje gyvena Kristus, o visa asmenybė –
Kristuje.  Taip, kun. Kęs tu tis gyveno meilėje, mylėjo ir buvo mylimas.

Kad mylėjo, matome iš daugelio jo atliktų darbų. Čia pri siminsiu tik du.
1975–1983 m. kun. Kęstutis redagavo „Ateities” žurnalą  – pagrindinį ateitininkų
organizacijos leidinį.  Dar svarbiau – nuo 2000 iki pat šių 2013 metų pradžios,
kol svei kata dar leido, kun. Kęstutis buvo Šiaurės Amerikos ateitininkų dvasios
vadas. Rūpinosi organizacijos sie lovada, o iš kelių patikimų šaltinių teko girdėti,
kad ne vienam ateitinin kui tapo asmeniniu dvasios vadovu.  Tai – pasišventi-
nimas, tai – gėris, tai – meilė.

Kun. Kęstutis mylėjo žmones ir buvo labai žmonių mylimas.  Liūdnai su-
tapo, kad mano pirmosios dienos pirmininkaujant ateitininkų tarybai kaip tik
buvo paskutinės  kun. Kęs tu čio žemiškosios kelionės dienos.  La bai norėjau dar
pasikalbėti su juo, pa sisemti jo patirties ir išminties. Ne no rėjau jam nepatogiu
laiku trukdy ti, bet aš Bostone, o jis – Čika goje.  De rin davau laiką per tuos, ku-
rie šalia jo budėjo.  Tiesiog sunku buvo patikėti, kiek tame tinkle buvo žmonių –
daugiausia moterų, bet ne vien tiktai – ku rie budėjo prie kun. Kęstučio, pa lai -
 kė bendrystę paskutinėmis dieno mis, juo rūpinosi,  kiek galėjo, pa  dėjo. Kiek
daug žmonių mylėjo Kęs tutį! Kai paskambindavau, kiek vie ną kartą ragelį kėlė
kitas žmogus.  Iš elektroninių žinučių srauto buvo galima matyti, kaip žmonės
pasi skirs tydavo pareigomis, budėjimo va landomis, kaip jie sielojosi, rūpinosi,
jaudinosi ir atsidavė tam, kad kaip nors padėtų kun. Kęstučiui.

Liūdna kun. Kęstučiui iškelia vus, bet neliūdėkime per daug.  Prisi min -
kime, kad ne mirtis tars paskuti nį žodį. Ją nugalejo Kristus.  Kęstu čio ryšys su
mumis laikinai nutrūko.  Bet judviejų ryšys su Kristumi – am žinas.  Pabandykite
įsivaizduoti, kad da bar, kažkur iš toli, stebi mus kartu Kristus su Kęstučiu.  

Ir Kristus klausia: „Kęstuti, o ką Tu apie tai galvoji?”  

Tomas Girnius
Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirminin kas

Gedulingi atsisveikinimo pietūs. Šv. Antano parapijos parapijietės Liuba Šniurevičienė ir Vir-
ginija Mauručienė skaitė kun. K. Trimako parašytas eiles. 

dėl, kad kun. Kęstučiui paskutiniais gy-
venimo metais šv. Pran ciškus įgijo vis
daugiau reikšmės. Paskutinė atsisvei-
kinime Dainos Vo lodkaitės smuiku su-
griežta „Ave Ma rija”, taip pat parinkta
neatsitiktinai – Marija kun. Kęstučio
gyvenime užėmė ypatingą vietą. Kaip
dr. Nor vilas teigė: „(…) jis buvo didelis
šv. Marijos mylėtojas.” 

Atsisveikinimo laišką  atsiuntė Vil-
niaus arkivyskupo metropo lito ir Atei-
tininkų Federacijos dvasios va das ar-
kivyskupas Gintaras Grušas.

Šv. Mišios pradėtos giesme „Vieš -
pats pakrantėj stovėjo” (tikslus verti-
mas iš ispanų kalbos būtų „Žmo nių žve-
jys”). Prasminga giesmės at kar to tinė:

O Kristau, Tu mane pastebėjai,
Savo lūpom mano vardą ištaręs;
Savo valtį aš palikęs skubėsiu,
Kad per amžius būčiau Tavo žveju”.
Audra Bernatavičienė skaitė pir-

mąjį skaitinį iš Jo bo knygos, Senojo
Testamento, Jūratė Grabliauskienė su
choru sugiedojo psal mę. Vida Kuprytė
skaitė an trą   jį skaitinį iš Naujojo Testa-
mento, Povilo laiško Romiečiams.
Evangeliją skaitė tėv. An  tanas Saulai-
tis,  SJ. Pamokslą sakė  prelatas E.  Put-
rimas.

Aukojimo metu choras giedojo
„Ant baltos altoriaus drobės”.  Kiek -
viena iš šešių atrinktųjų kun. Kęstu čio
knygų buvo aprišta tautine juos te le ir
aukojimo metu nešama prie altoriaus.
Jas nešė: 4,5 metų Jonytė Šal čius-Bott,
jauna moksleivė Dei mantė Kavaliaus-
kaitė, artima šeimos drau gė ses. Mar-
garita Bareikaitė, buvusi kun. Kęstu-
čio studentė Lie tuvoje Rita Maleiš-
kienė, ateitininkai Min daugas Bielskus
ir Saulė Gry bauskai tė. Dainavos gam-
tos gėlių puokštę ne šė dr. Petras V. Ki-
sielius. Vandenį, vy ną ir duoną prie al-
toriaus nešė kun. Kęstučio sūnėnas
Edis su žmona Deb bie, kurių santuoką
prieš 26 metus palaimino kun. Kęstutis. 

Šv. Komunijos metu choras gie dojo
,,Šiluvos Marijos” giesmę (žodž. K. Gri-
gaitytės, muz. A. Mikulskio). Ko    muniją
dalino prelatai Edmundas Putrimas,
Jurgis Šarauskas ir Jolita Kisieliūtė-
Narutienė. Baigiantis šv. Komunijai
Daina Volodkaitė smuikavo „Panis An-
gelicus”. Mišių užbaigimo malda pasa-
kyta, išlydėjimo apeigos prie karsto
vyskupo J. Gor man atliktos, jam patar-
naujant prelatui J. Šarauskui. Ateiti-
ninkų vėliavas nešė ateitininkai Šarū-
nas Daugirdas, Al gis ir Rimas Gry-
bauskai. Karsto prie kyje ėjo Aras Naru -
tis. Šv. Mišių da ly vius, išeinančius iš
bažnyčios, pasi ti ko Pranutė Domans-
kienė, Regina Gai  lie  šiūtė ir Saulė Gry-
bauskaitė. Kiek vienam šv. Mišių daly-
viui jos įtei kė po baltą gvazdiką, aprištą
kas pinu su citata iš Šv. Rašto (citata
kun. panaudota Kęstučio Trimako kny-
goje „Jis man dovanojo būti”):

Simonas Petras Jį paklausė: „Kur

eini, Viešpatie?”
Jėzus atsakė: „Einu jums vietos pa-

ruošti…
Kad jūs būtumėte ten, kur ir Aš…”
Jn 13, 36: 14, 2–3
Tai buvo Šiaurės Amerikos ateiti-

ninkų tarybos ir valdybos dovana
tiems, kurie atvyko išlydėti kun. Kęs -
tučio.

Vykdant jo valią, kun. Kęstučio
Tri   mako palaikai buvo kremuoti. Drau -
ge su juo sudegintos Dainavos kraš to
gėlės, kurias atvežė Petras V. Ki sie lius.
Šių metų spalio 1 d. po 12 val. vidudie-
nio šv. Mišių aukos Kau no arkikated-
roje pelenai bus įstatyti į Kauno Kris-
taus Prisikėlimo bažny čios kolumba-
riumą.

* * *

Willowbrook Ballroom buvo su -
rengti gedulingi pietūs, nors tai buvo ne
tiek gedulo pietūs, kiek kun. Kęs tučio
gy venimo šventimas. Pie tums susirin -
ko daugiau nei 100 žmo nių (bažnyčioje
buvo antra tiek). Ku nigo Kęstučio pa-
gerbimą vedė Laima Šalčiuvienė. Per -
skaičiusi pamąs ty mą apie artimo drau -
go netektį, ji pristatė Gintautą Saba-
taitį, kun. Kęs tučio draugą iš semina-
rijos laikų. Jis pasidalino pri si mini -
mais apie savo ar timą draugą, Laima
Šalčiuvienė perskaitė ateitininkės iš
Lietuvos Stasės Dženuš kaitės eiles,
skirtas kun. Kęstučiui. Tai buvo įvadas
į Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos
pirmininko To mo Girniaus žodį „Ku-
nigą Kęstutį Trimaką išlydint”, kurį
perskaitė ŠAAT narė Vida Kup rytė. 

Švenčiant a. a. kun. Kęstučio gy ve -
nimą ir jo kūrybą, jo eiles pri si mi nė
Virginija Mauručienė ir Liubo my ra
Šniurevičienė. Eglė Juodvalkė pers -
kaitė Vinco Mykolaičio Putino eiles
„Mir ties balsas”. L. Šalčiuvienė pa dė -
ko  jo visiems a. a. Kęstučio gerbėjams ir
jį mylintiems bei jo pasigesintiems
žmonėms, atvykusiems jį pri si minti ir
švęsti jo gyvenimą. 

Prie pradedant gedulingus pie tus,
kun. Gediminas Keršys (buvęs kun.
Kęstučio studentas Lietuvoje) su kal -
bėjo maldą. Po pietų žmonės labai pa -
ma žu skirstėsi, kiekvienas savaip no-
rėjo prisiminti kun. Kęs tu tį, jo džiaugs -
mą gyvenimu, jo paliktas min tis, jo
stiprią švelnią mokinančią dvasią, jo
šypsnį, traukiantį  kiekvieną žmogų.

Pabaigoje noriu prisiminti arki vys -
 ku  po Sigito Tamkevičiaus svei ki nimo
žo džius, pasakytus Lietuvos jau nimo
dienų dalyviams:

„Tikras džiaugsmas surandamas
tik tuomet, kai gyvename ne sau, bet tu-
rime drąsos dalyti save kitiems, kad gy-
venimas tampa pilnas prasmės, kai jam
vadovauja ne egoistiniai troškimai, bet
Jėzus!”



IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

6 2013 RUGPJŪČIO 3, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

2013 m. Giedros korporacijos premija
paskirta Žydrūnei Liobikaitei

Korp! Giedros žymuo

,,Lietuvė moteris, ypatingai
pasižymėjusi krikščioniškų
idealų tarnyboje“

Ateitininkių Korporacija GIEDRA, įsi-
steigė prieš 86 metus Vytauto Di-
džiojo universitete Kaune. Jos tiks-

las – ugdyti veiklią lietuvę katalikę, puoselėti
pil nu tinį au tentišką mo te riš ku mą. Jos šū -
kis: ,,Į kalnus, į viršūnes!” 1947 m. kor po ra -
cija atkurta Vo kie ti jo -
je, o 1952 m. vėl at kur ta
JAV.  Dabar gied rinin -
kės sa vo kultūrinėmis
ir labdaros programo -
mis reiš kiasi visuose
di des  niuo se Ame ri kos
lie tu vių tel ki  niuo se.

A. a. prel. Juozas
Prunskis, norėdamas
at kreipti visuomenės
dėmesį į pasiaukojan-
čių moterų indėlį lie-
tuvių visuomenėje, pa-
siūlė Korp! Giedrai
kas  met išrinkti pasižy -
mėjusią moterį. Taip ir prasidėjo ilgu titulu
pavadintas žymuo ,,Lietuvei moteriai, ypa-
tingai pasižymėjusiai krikščionių idealų tar-
nyboje”. Pirmoje premija buvo įteikta 1986
m. garbės konsulei Juzei Daužvardienei.
Prel. Prunskis,  rūpinęsis užtikrinti premi-
jos tęstinumą, 1994 m. susitarė su Lietuvių
Fondu ir, įnešdamas 10,000 dol., įkūrė ypa-
tingą fondą, kad iš jo palūkanų Korp! Giedra
skirtų kasmetinę 500 dol. premiją pasižymė-
jusiai moteriai, gyvenančiai Lietuvoje. Deja,
pastaruoju metu ne visuomet priauga pakan -
kamai palūkanų. Tada pa čios giedrininkės
su aukoja reikiamą 500 dol. sumą, kad premi -
ja būtų skiriama be pertraukos. 

Čia visų pasižymėjusių moterų sąrašas.
Giedri nin kių finansuotos premijos pažymė-
tos žvaigždute.

Premijos mecenatas
prel. Juozas Prunskis
(1907–2003)

Premijos laureatės

1 1986 †kon. Juzė Daužvardienė, Čikaga  
2 1987 ses. Nijolė Sadūnaitė, Lietuva
3 1990 †Alina Grinienė, Vokietija
4 1992 Amb. Gintė Damušytė, JAV-Lietuva
5 1994 ses. Albina Pajarskaitė, Lietuva
6 1995 Aldona Žemaitytė, Vilnius
7* 1996 †Birutė Jasaitienė, Čikaga
8 1996 Nijolė Liobikienė, MD, Kaunas
9 1997 Angelė Skinkienė,  Alytus
10 1998 Dijana Kančienė, Obeliai
11 1999 † ses. Loreta Paulavičiūtė, MD, 

Vilnius 
12 2000 Aldona Vasiliauskienė, Vilnius
13 2001 †Jadvyga Damušienė, Vilnius
14 2002 Aldona Užcinienė, MD, N. Akmenė
15 2003 Marija Zabulionienė, MD, 

Panevėžys
16 2004 Renata Andriušienė, Kazlų Ruda
17 2005 Albina Saladūnaitė, Panevėžys
18 2006 Judita Brencienė, Plungė
19 2007 Lina Gervytė, Vilnius
20 2007 Vitalija Miklyčienė, Kaunas
21 2008 Reda Sopranaitė, Vilnius
22 2009 Elvyra Kučinskaitė, Vilnius
23* 2010 ses. Birutė Žemaitytė, MD, Kaunas
24 2011 ses. Ignė Marijošiūtė, Lietuva-JAV
25* 2012 Janina Danielienė, Lietuva
26 2013 Žydrūnė Liobikaitė, Vilnius

Parengė Raminta Marchertienė

Papilės Simono Dau kan to gimnazijos Šv.
Aloyzo kuopos ateitininkai turiningai laisva-
laikį leidžia ir vasaros atostogų metu. Vykdy-

dami sveikatingumo projektą „Gyvensi sveikai –
būsi sveikas” mes surengėme žygį baidarėmis Ven-
tos upe. Atstumas buvo nedidelis, tik apie 16 km.
Malonu, kad žygyje dalyvavo ne tik dabartiniai na-
riai, bet ir pirmieji kuopos pirmininkai, dabarti-
niai medikai bei psichologai, ir kuopos globėja Ge-
novaitė Pundziuvienė, kuri, kaip jau įprasta, visada
rūpinosi mūsų – ateitininkų saugumu ir gerove. 

Plaukdami sraunia, akmenuota, aukštais ža-
liais krantais pasipuošusia Ventos upe, net negal-
vojome, kad pamatysime tiek gražių vaizdų, ką bus
galima ir rašinėliuose aprašyti, ir posmuose suri-
muoti, ir savo piešiniuose įamžinti. 

Įveikę pusę atstumo, išlipome Augustai čiuo se,
apžiūrėjome Algirdo Martyšiaus, mūsų kuopos ge-
radario, žirgyną, pasistiprinome... ir vėl žemyn
upe... 

Ventą supa vien žaluma, čiulbantys paukšte-
liai, kurie vis praskaidrino nuotaiką ir nukreipė
mūsų mintis nuo kelią pastojusių sunkumų. Upėje
stūksantys akmenys – svarbiausia dilema, kurią
reikėjo išspręsti, norint plaukti toliau ir neatsilikti
nuo kitų žygeivių. Bet visi kartu bendromis pa-
stangomis sugebėjome įveikti kliūtis. Šis žygis įrodė
įrodė, kad gyvendamas ateitininkiškai ir sveikai,
gali smagiai bei turiningai praleisti laiką, turtinti
save ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai.

Rimantė Braukylaitė 

Papilės
ateitininkų

žygis
baidarėmis

RAMINTA MARCHERTIENĖ  

Š.m. liepos 12 d. Ateitininkių korporacija ,,Giedra” paskyrė žymenį: ,,Lie tuvei moteriai, ypatingai pa-
sižymėjusiai krikščioniškų idealų tarnyboje” Vilniuje gyvenančiai Žydrūnei Liobikaitei. Premija,
sumanyta prelato Juozo Prunskio 1985 metais, kasmet skiriama Giedros korporančių. Žydrūnė. Lio-

bikaitė yra 26-toji laureatė.
Savo rekomendaciniame laiške Giedros narė Rita Venclovienė rašė: ,,Žydrūnę pažįstu nuo 2000 metų,

kai visus metus gyvenau Lietuvoje... Žydrūnė studijavo Vilniaus Pedagoginiame universitete, o Lietuvos
Teisės universitete įgijo socialinio darbuotojo magistro diplomą. Eilę metų tobulinosi, dalyvavo įvai-
riuose seminaruose ir kursuose, kuriuos vedė Europos žinomi profesoriai į Lietuvą atvykę iš Italijos, Švei-

carijos, Suomijos ir Švedijos”. Ž. Liobi-
kaitė telkė žinias ir profesinę praktiką, kad
galėtų kuo veiksmingiau padėti žmonėms,
atsidūrusiems gyvenimo paraštėse.

R. Venclovienė toliau apibūdina pačią
Žydrūnę: ,,Gyveno ji labai kukliai, mažame
kambarėlyje kur tilpo tik mažas ištrau-
kiamas nakties poilsiui foteliukas ir rašo-
mas sta liukas, buvusiame seselių name-
lyje prie vienuolyno ir savo visą laisvą
laiką praleisdavo su beglobiais vai kais Vil-
niaus arkivyskupijos Caritas vaikų ir pa-
auglių dienos centre ‘Vilties angelas’. Ji
buvo jų mylima ‘mamyt’ nušluostanti jų
ašaras, įsiklausanti į jų problemas, visuo-
met besišypsanti ir globojanti, niekuomet
neteisianti ir pilnutinai atsidavus jiems ir
jų varganoms šeimoms.”

Kaip centro vaikų tėvų pro gramos va-
dovė ji dirbo su mo tinomis, kurios buvo
bedarbės, priklausiančios nuo narkotikų
ar alkoholio. Ji lankė jų gyven vietes, tvar -
kė jų dokumentus, stengėsi jas įdarbinti,
pakelti jų savivertę, padėjo moterims
įgauti reikiamus įgūdžius ir atgauti orumą

ir savigarbą.
Įvertindamas jos darbą, Kardinolas A. Bačkis ir Carito vadovas pakvietė Ž. Liobikaitę būti Vilniaus

arkivyskupijos Carito Socialinės ir Sielovadinės pagalbos namų vadove. Ji paruošė Vilniaus Arkivysku-
pijoje gyvenančių apleistų, vienišų senelių sistemingą lankymo ir pagalbos programą, įtraukdama pen-
sininkus į savanoriavimą. Šiuo metu ji jau turi per  50 savanorių, kurie pasiryžę lankyti senelius, juos pa-
guosti, pristatyti jiems maistą, medikamentus, nuvežti juos į kapus bei aptvarkyti jų būstą. Ji taip pat yra
globėja ir patarėja jaunoms studentėms, kurios gyvena Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seselių bendra-
butyje. 

,,Jos meilė, pasišventimas ir tarnystė apleistiems ir smurtą patyrusiems vaikams, motinoms, sene-
liams ir benamiams ir savo asmeniškų interesų ir siekių atsižadėjimas parodo jos asmenybės kilnumą,
idealizmą ir artimo meilės pilnumą”, – savo mintis baigė Rita Venclovienė.

Premijos įteikimas vyks  rugpjūčio 8 d. Šv. Kryžiaus bažnyčioje, Vilniuje. Pradžia 5:15 val. p. p.

Korp! Giedros laureatė Žydrūnė Liobikaitė, apsupta filipiniečių
vaikų,  2010 m. pradžioje Filipinų salose. Žydrūnė su grupe sava-
norių statė ir dažė namus bei mokyklas, bendravo su to krašto
žmonėmis. ,,Čia supratau, kad nėra tokio vargšo, kuris neturėtų, ką
duoti, ir nėra tokio turtuolio, kuris neturėtų ką priimti!” 

Žemyn Ventos upe.
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LIETUVA IR PASAULIS

E. Snowden gavo prieglobstį Rusijoje

H. Pinter premija – Tom Stoppard

Brazilijoje vyksta tarnautojų streikai

JAV gali sumažinti armiją dar 15 proc. 

Vilnius (ELTA) – Europos skait-
meninės bibliotekos, muziejaus ir ar-
chyvo naujas projektas „Europeana
1989” rugpjūčio mėnesį Baltijos šalyse
organizuoja prisimi nimų surinkimo
dienas. Bus siekiama įamžinti 1989-
ųjų įvykius, nulėmusius istorines per-
mainas Lietuvoje, Baltijos ir buvusio
Rytų bloko šalyse. Projektas organi-
zuojamas ruošiantis kitais metais
švęsti 25-ąsias ypatingų įvykių meti-

nes, kai griuvo sienos ir Europa vėl
susijungė. Baltijos šalių gyventojai
gali atnešti nuotraukų, garso ir
vaizdų įrašų, lankstinukų, laiškų,
ženkliukų ir kitų atmintinų daiktų,
kuriuos specialistų komanda padės
nufotografuoti, užrašyti jų istoriją ir
sukelti juos į interneto tinklalapį. Ori-
ginalūs daiktai bus tuoj pat grąžinti
žmonėms. Projektas „Europeana
1989” siekia ne tik skaitmeninėje laik-
menoje išsaugoti atmintinus dalykus,
bet ir atkurti Baltijos kelią interneto
žemėlapyje. Tie, kurie dalyvavo Balti-
jos kelyje, kviečiami pridėti savo ar
nufotografuoto atmintino daikto nuo-
trauką ir pažymėti tikslią savo bu-
vimo kelyje vietą projekto interneto
svetainėje. „Europeanos” komunika-
cijos va dovas Jon Purday ragina Bal-
tijos šalių gyventojus pasidalinti tu-
rimais prisiminimais. Tie, kas stovėjo
Baltijos kelyje, tapo svarbių istorinių
įvykių, pakeitusių Rytų Europos isto-
riją, dalyviais. Projekto am basadorius
Lietuvoje prof. Vytautas Landsbergis
pažymėjo, jog Baltijos kelias yra vie-
nas gražiausių įvykių Lietuvos kelyje
į laisvę ir kartu nepaprastos žmonių
brolybės apraiška.

Gyventojai raginami pasidalinti savo 
prisiminimais iš Baltijos kelio

Tremtinių, kalinių ir laisvės kovotojų sąskrydis

Rio de Janeiro (ELTA) – Bra -
ziliją drebina net kelių sričių darbuo-
tojų streikai. Liepos 31 d. prasidėjo
valstybinių oro uostų tarnautojų
streikas, paralyžiavęs daugiau nei 60-
ies šalies oro uostų veiklą. Tuo pat
metu dvylikoje iš 27 Brazilijos vals-
tijų skelbiamas medicinos darbuotojų
streikas. Pastarieji protestuoja prieš
federalinės vyriausybės planus
kviesti gydytojus iš užsienio darbui
atokiuose šalies rajonuose. Strei -
kuotojų nuomone, priimant gydyto-
jus, prieš tai nepatikrinus jų profesi-
nio pasirengimo, medicininio aptar-
navimo kokybė gali ženkliai nuken-

tėti. Streiko priešininkų nuomone, gy-
dytojai streikuoja bijodami užsienio
specialistų konkurencijos. Rajonuose,
kur vyksta streikas, medicinos įstai-
gos teikia tik greitąją pagalbą. Pro-
testo akcija vyksta tankiau apgyven-
tose ir labiau išsivysčiusiose valsti-
jose, įskaitant tokius miestus kaip San
Paulas ir Rio de Janeiro, taip pat sos-
tinė Brazilija. Liepos 31 d. protesto da-
lyviai Rio de Janeiro, protestuojantys
prieš socialinę-ekonominę valdžios
politiką, mėgino užimti miesto savi-
valdybės patalpas. Policija, saugojusi
pastatą, panaudojo ašarines dujas ir
garso granatas. 

Birštonas (Alkas.lt) – Liepos 29 d.
Birštone prasidėjo visą savaitę vyk-
siantys vasaros menų akademijos
meistriškumo kursai. Jų metu Birš-
tono kultūros centre, Kurhauze, Birš-
tono menų mokykloje ir lauko pavil-
jone prie Nemuno vyks pamokos, kon-
certai, repeticijos, paskaitos ir disku-
sijos. Vasaros menų akademijos
meistriškumo kursus ves tarptautinį
pripažinimą pelnę atlikėjai-pedago-
gai: Vladimi ras Prudnikovas (bosas,
Lietuva), Gabrielius Alekna (fortepi-

jonas, JAV), Caroline Stinson (violon-
čelė, JAV) ir Nijolė Ralytė (fortepijo-
nas, Lietuva). Birštono vasaros menų
akademija – tai bendras Lietuvos mu-
zikų sąjungos, Birštono savivaldybės
ir Vytauto Didžiojo universiteto pro-
jektas, kuris pradėtas įgyvendinti šių
metų gegužės mėnesį. Į atviras pamo-
kas ir koncertus laukiama atvykstant
ne tik aktyviųjų dalyvių, bet ir stebė-
tojų (pedagogų, jaunųjų menininkų,
poilsiaujančių Birštone muzikos mė-
gėjų) iš užsienio ir iš visos Lietuvos.

Birštone vyksta vasaros menų akademija

Plungėje atidaryta A. Lipskio kūrybos paroda 

Plungė (Bernardinai.lt) – Liepos
26 d. Žemaitės muziejuje Bukantėje
atidaryta gydytojo, poeto, dailininko
dr. Antano Lipskio (1917–2013) paroda
„Dr. Antano Lipskio kūrybos darbai –
dovana Plungei”. Deja, apie šią neei-
linį kūrybinį polėkį ir talentą turėju-
sią asmenybę dabar jau kalbame bū-
tuoju laiku – Antanas Lipskis mirė
2013 sausio 22 d. Bloomingdale (JAV),
sulaukęs 95 metų. Žemaičių dailės
muziejų pasiekė jo  išskirtinė  dovana:
57 kūrybos darbai.  Iškilmėse su-
laukta  Prezidento Valdo Adamkaus.

A. Lipskio kūryboje spinduliuoja iš-
raiškingumas, prancūziškas grakštu-
mas, netikėtos šviesų ir spalvų der-
mės. 1983 m. išėjęs į pensiją, atsidėjo
kūrybai. Jis priklausė Pasaulio ir
Amerikos lietuvių gydytojų sąjungai,
korporacijai „Gaja”. Apie A. Lipskio
poeziją kalbėjo žurnalistas Leonas
Nar butis. Būtent jo ir gydytojo Jono
Ravicko rūpesčiu dailininko  kūriniai
parvežti į Lietuvą. 2006 m. A. Lipskiui
įteikta JAV Lietuvių rašytojų draugi-
jos literatūrinė premija. Menininkas
išleido  penkias poezijos  knygas.

Ariogala (ELTA) – Buvę tremti-
niai, politiniai kaliniai, laisvės kovų
dalyviai ir jų šeimos rugpjūčio 2 d.
rinkosi Dubysos slėnyje Ariogaloje į
tris dienas truksiantį tradicinį sąsk-
rydį „Su Lietuva šir dy”. Kiekvieną
rugpjūtį gražią šventę rengia Lietu-
vos politinių kalinių ir tremtinių są-
junga (LPKTS). Renginyje dalyvavo
krašto apsaugos ministras Juozas Ole-
kas, kariuo menės vadas generolas lei-
tenantas Arvydas Pocius, Krašto ap-
saugos savanorių pajėgų vadas pulki-

ninkas Romualdas Moldaris, taip pat
kariuo menei atstovavo Lietuvos
kariuo menės Karinių oro pajėgų or-
kestras, Garbės sargybos kuopos sal-
vės grupė ir kiti kariai. Šventė tradi-
ciškai prasidėjo jos dalyvių ir svečių
eisena nuo Ariogalos bažnyčios Du-
bysos slėnio link. Eiseną lydėjo Gar-
bės sargybos kuopos kariai ir Kari-
nių oro pajėgų orkestras. Sąskrydžio
dalyviai tylos minute pagerbė režimo
aukas, žuvusius už Lietuvos laisvę,
negrįžusius iš tremties.  

Washington, DC (BNS) – JAV  ar-
mija gali būti sumažinta dar 15 proc.,
sumažinant ir aktyvios tarnybos ka-
rių, ir rezervininkų skaičių, sakė gy-
nybos sekretorius Chuck Hagel. Pa-
sak jo, apžvalga parodė, kad svarbias
misijas būtų galima valdyti turint
420,000–450,000 aktyvios tarnybos ka-
rių. Šiuo metu po sumažinimo numa-
toma turėti 490,000 karių. Pentagone
pateikdamas tyrimo rezultatus, Ch.
Hagel sakė, kad papildomi apkarpy-
mai padėtų sutaupyti 150 mlrd. dole-

rių – tokiu metu, kai biudžetai yra la-
bai griežti. Tačiau gynybos sekreto-
rius perspėjo, kad net su papildomu
karių skaičiaus 15 proc. sumažinimu
Pentagonas negalės įgyvendinti ne-
gailestingų išlaidų apkarpymų, kurie
buvo primesti.  Šis smarkus finansa-
vimo mažinimas yra Kongreso nesu-
gebėjimo susitarti dėl biudžeto rezul-
tatas ir privertė Gynybos departa-
mentą išleisti atostogų tūkstančius ci-
vilių darbuotojų.

Londonas (Guardian.co.uk.) – 76
metų britų dramaturgas Tom Stop-
pard tapo kasmetinės Harold Pinter
premijos laureatu. Šį apdovanojimą
už nuopelnus lite ratūrai skiria anglų
PEN centras. Premija bus įteikta spa-
lio 7 d. Britų bibliotekoje. Sužinojęs
naujieną dramaturgas sakė be galo di-
džiuojąsis: „Kažkada Haroldas buvo
viena iš priežasčių, kodėl pradėjau ra-
šyti pjeses”. Britų dramaturgo H. Pin-

ter vardu pavadinta premija skiriama
nuo 2009 m. Ją gauna du rašytojai. Pa-
grindinė tenka britui, kurio veikalai
atitinka aukštus vertinimo kriterijus.
Pavyzdžiui, intelektualiai ir pilietiš-
kai drąsiai sakyti tiesą apie mūsų gy-
venimą ir visuomenę. Kitas, specialu-
sis apdovanojimas skiriamas ne Di-
džiosios Britanijos autoriui. Kol kas jo
2013 m. laureatas nėra žinomas. No-
belio literatūros premijos laureatas H.
Pinter parašė keliasdešimt pjesių (ne
viena pastatyta Lietuvos teatruose).
Dramaturgas laikomas vienu ryš-
kiausių absurdo dramos atstovų.

T. Stoppard žinomas kaip pjesių
„Arkadija” (1999 m. pastatyta Kauno
valstybiniame dramos teatre), „Ro-
zenkrancas ir Gildensternas mirė”,
trilogijos „Utopijos krantas” ir kt. au -
to rius. Jo scenarijus filmui „Įsimylė-
jęs Šekspyras” 1998 m. buvo pristaty-
tas „Oskarui”. 2000 m. karalienė Elz-
bieta II Čekijoje gimusiam T. Stoppard
suteikė riterio titulą.

Maskva (BNS) – Bėgliu tapęs JAV
paslapčių viešintojas Edward Snow-
den paliko Maskvos oro uostą, ku-
riame išbuvo ilgiau nei mėnesį, o da-
bar jam suteiktas laikinas prieglobs-
tis Rusijoje, pranešė jo advokatas A.
Kučerena. Anksčiau jis sakė, jog E.
Snowden įteikti Rusijos federalinės
migracijos tarnybos dokumentai, lei-
džiantys jam palikti Šeremetjevo oro
uosto tranzito zoną. „Įteikiau doku-
mentus, kurie leidžia jam palikti tran-
zitinę zoną”, – sakė advokatas. Jis pa-
žymėjo, kad buvusiam JAV Centrinės
žvalgybos valdybos (CŽV) darbuoto-
jui išduotas dokumentas leidžia lais-
vai judėti Rusijos teritorijoje. Tačiau
advokatas nenurodė, kur iš Šeremet-
jevo oro uosto išvyko E. Snowden. Nu-

manau, bet negaliu pasakyti dėl sau-
gumo priežasčių. Dabar jis yra vienas
labiau siai ieškomų žmonių pasaulyje,
– sakė A. Kučerena. E. Snowden gegu -
žę pabėgo iš Hawaii į Honkongą ir ten
paviešino informaciją apie JAV žval-
gybos vykdomas didžiulio masto
elekt roninio šnipinėjimo programas.
Buvęs JAV Nacionalinio saugumo
agentūros kontraktininkas birželio 23
d. atskrido į Maskvą ir nuo to laiko
buvo įstrigęs Šeremetjevo oro uosto
tranzito zonoje, nes Jungtinės Valsti-
jos atšaukė jo pasą. JAV reikalauja iš-
duoti E. Snowden, ku riam ketinama
pateikti kaltinimus dėl įslaptintos in-
formacijos pavieši nimo. Amerikietis
oficialiai paprašė suteikti jam laiki-
nąjį prieglobstį Rusijoje. 

Projekto ambasadorius V. Landsbergis.          
M. Ambrazo nuotr.

T. Stoppard.                   Scanpix nuotr.
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SPORTAS

Liepos pradžioje Klaipėdoje vy ku siose Pasau-
lio lietuvių sporto žaidynėse (PLSŽ) jau trečią
kartą nugalėtoja tapo Čikagos „Lituanicos”

ko manda, su  daryta iš vyresnės kartos „Litua ni cos”
krepšinio mokyklos auklėtinių. Tarp jų, auksiniu
apdovanojimu džiaugėsi ir 20-etis Danielius Jurgu-
tis. Šiemet jis pratęs studijas NCAA III diviziono
Augustana (IL) koledžo ko mandoje, kurioje jis savo
puikiu žai dimu užsitarnavo komandos kapito no
raištį.

Prieš dvi savaites Estijoje pasibai gusiame Eu-
ropos jaunimo (iki 20 metų) čempionate, septintąją

„Lituanicos” krepšinio Akade mija didžiuojasi savo auklėtinių pasiekimais
Jaunuosius išeivijos krepšinio talentus ug-
danti Čikagos „Litua ni cos” krepšinio Akade-
mija veikia nuo 1995 metų. Jaunųjų krepši -
nin kų sportininkų meistriškumo auginimo
kalvė, artėdama prie 20-tojo jubiliejaus, gali
pasigirti aukš  tais pasiekimais ir sėkminga
veikla.

„Vasara su krepšinio kamuoliu”. Šią stovyklą Lemonte lanko didelis būrys vaikų.                                                D. Ruževičiaus nuotr.

vietą užėmusios Lietuvos rinktinės garbę gynė Či-
kagos „Lituanicos” krepšinio Akademijos auklėti-
nis Žygimantas Riauka, kuris tapo pirmuoju
„Litua ni cos” krepšinio mokyklos atstovu, atvėru-
siu duris į mūsų šalies rinkti nę.

Besirengiant Europos čempionatui, kontroli-
nėse rungtynėse, 203 cm ūgio Ž. Riauka aikštelėje
praleido ne mažai laiko ir buvo vienas geriausių
komandos žaidėjų, ne kartą stebinęs rezultaty-
vumu ir atkovotų kamuolių skaičiumi. Europos
čempionate Esti joje mažiau rungtyniavęs čikagie-
tis per rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 5 taš-
kus ir sugriebdavo po 6 kamuolius. 

Savo sportinį kelią iki Lietuvos rinktinės pra-
simušęs Ž. Riauka pra dėjo treniruodamasis pas
„Lituani cos” trenerius Aurimą Matulevičių ir
Stepą Žilį. Šiuo metu savo ateitį Žy gimantas susiejo
su NCAA II lygos, Wisconsin „Parkside” klubu.

Be Ž. Riaukos, anksčiau, į įvai raus amžiaus
Lietuvos rinktines ban dė prasimušti ir kiti „Li-
tuanicos” klubo auklėtiniai: Danielius Jurgu tis,
Juozas Balčiūnas, Modestas Ma silionis, Paulius
Otruškevičius, Man tas Dubauskas.

Vienas iš jų – M. Masilionis, nors ir neįsitvir-
tinęs Lietuvos rinktinėje, atkaklaus darbo treni-

„Vasara su 
krepšinio kamuo liu”

Kaip ir kasmet, jau 12-ą vasarą iš eilės
„Lituanicos” krepšinio Akade mija (Le-
mont, IL) vaikus nuo 5 iki 14 metų kviečia
į sporto stovyklą „Vasa ra su krepšinio ka-
muoliu”. Čia įvai raus amžiaus vaikai ne
tik gainioja krepšinio kamuolį, bet ir pui-
kiai pra leidžia laisvalaikį žaisdami įvai-
riausius žaidimus ar plaukiodami basei ne.
Krepšinio stovykla veiks iki pat naujų
moks lo metų pradžios.

Stovyklai, kartu su keliais savo pa gal -
bininkais, vadovauja ilgametis „Lituani-
cos” krepšinio Akademijos treneris Auri-
mas Matulevičius. Jis priminė, kad rugpjū -
čio 5–9 dieno mis organizuojama stovykla
prie Michi gan ežero, tad visi norintieji vai-
kai kviečiami prisijungti prie draugiško
stovyklautojų būrio. Dėl papildomos in -
forma cijos teirautis tel:. 630-999-5312 (Au-
rimas).

Lietuvos vyrų krepšinio rinkti nės masažistas Aidas Buze-
lis jau kelinti metai dirba su mūsų šalies krepšininkais.
2011 m. už nuopelnus Lietuvos krepšiniui Aidas buvo ap -
dovanotas LR Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino me-
daliu.

ruotėse dėka, sulaukė vieno iš di-
džiausių savo gy venimo pripaži-
nimų: 21-erių metų čikagietis buvo
pakviestas atstovauti North Caro-
lina I NCAA diviziono Greensboro
miesto universiteto ko mandai. Kar -
tu su ja dukart Čikagos lietuvių
krepšinio lygos (ČLKL) čempionas
ruošiasi vykti į turnyrą Ispa nijoje.

Dar anksčiau, I NCAA divizio -
no stipendiją iš „Lituanicos” auklė -
tinių yra gavusi tik Gintarė Surdo-
kaitė, rungtyniaujanti New York.

Šiemet užbaigę vidurinę mo-
kyklą, atstovauti Dallas „Water-
ford” ko ledžui, pakvietimų sulaukė
ir dar du perspektyvūs „Lituani-
cos” auklė ti niai – Juozas Balčiū-
nas ir Timotis Kuckailis. Mokytis
ir tobulinti krep šinio meistrišku -
mo jie dvejiems me tams išvyksta į
tolimą Texas valstiją.

Du Čikagos lietuviai, nors ir
ne žais krepšinio, buvo pakviesti
prisijungti prie artėjančio Europos
vyrų krepšinio čempionato štabo:
Slovėni joje rugsėjo mėnesį prasi-
dedančiose senojo žemyno vyrų
krepšinio pirmenybėse darbuosis
Aidas Buzelis ir Svajūnas Masilio-
nis. 

Ne vienerius metus mūsų šalies rinktinėje ma-
sažistu dirbantis A. Bu zelis jau ruošia komandos na-
rius ar tėjančioms atsakingoms kovoms Slo vėnijoje,
o iškalbusis S. Masilionis šio je šalyje Europos čem-
pionato me tu dirbs rungtynių diktoriumi. Jo bal są
salėje krepšinio gerbėjai jau galėjo išgirsti per 2011
m. Lietuvoje vykusį Europos vyrų krepšinio čem-
pionatą.

Lemonte – 
tarptautinis krepši nio turnyras 

Jau 8-ą kartą, šį savaitgalį, rugpjūčio 2–4 die-
nomis, Pasaulio lietuvių centro salėje Lemonte bus
su reng tas tarptautinis (FIBA) vyrų krep šinio turny-
ras. Jame ketina da lyvauti aštuonios komandos.

Šiame tradiciniame krepšinio turnyre tarpu-
savyje, kaip įprastai, varžosi lietuvių, graikų, kroatų,
in do-pakistaniečių, filipiniečių, ameri kiečių, lenkų
komandos. Jos, priklausomai nuo rezultatų, tur-
nyre sužais po 3–5 rungtynes.

„Lituanicos” krepšinio Akademi jos auklėtinis Modestas Masilionis nuo ru-
dens rungtyniaus I NCAA di viziono North Carolina universiteto komandoje.  

Dainiaus Ruževičiaus nuotraukos
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16-metė Rūta Meilutytė praėjus ly-
giai metams po iškovoto olimpinio
aukso medalio, Barcelonos „Palau
Sant Jordi” baseine ant pakylos lipo
kaip naujoji pasaulio čempionė ir re-
kordininkė. 100 metrų plaukimo krū-
tine rungties finale, lietuvė distanciją
įveikė per 1 minutę 04,42 se kundes už
nugaros palikdama tokias tituluotas
varžoves kaip rusę Juliją Efimovą ir
amerikietę Jessica Hardy.

Kaip ir Londono olimpinėse žai-
dynėse, taip ir Barcelonoje, R. Mei -
lutytė pasidabino pirmuoju nepri-
klausomos Lietuvos plaukimo istori-
joje pasaulio čempionato aukso me da -
liu. Aukščiausios prabos planetos ap-
dovanojimu Vakarų Berlyne prieš 25-
0000-erius metus pasidabino tuometi-
nei Tarybų Sąjungai atstovavusi Lina
Kačiušytė.

Pasaulio čempionė prisipažino,
kad didelio šoko, kokį patyrė Londo no
olimpinėse žaidynėse iškovojusi
aukso medalį, nepatyrė: „Visada la bai
smagu pamatyti kylančią Lietu vos vė-
liavą. Tos emocijos gal ne to kios kaip
olimpiadoje, bet tikrai labai smagu.
Kažkaip susilaikiau viduje.”

Lietuvė iškart išsiveržė į priekį
ir atplaukė be nervų karo. Nors Ru -
sijos plaukikė teigė, kad sugalvos tak-
tinių gudrybių, kad aplenktų Rūtą, jai
nepasisekė to padaryti. 

Liepos 29 d. vakarą 16-metė pri -
vertė aiktelėti visą pasaulį. Po pusfi-

nalio plaukimo švieslentėje užsidegę
skaičiai – 1 min. 04,35 sek. – skelbė,
kad ketverių metų senumo planetos
rekordas, priklausęs tiesioginei lietu-
vės konkurentei finale J. Hardy, pa -
gerintas.

Moterų 100 m plaukimo laisvuoju
stiliumi atrankos varžybose ketvirta-
dienį, rupjūčio 1 d., Rūta Meilutytė
užėmė 27-ąją vietą ir nepateko į pusfi-
nalį. 16-metė lietuvė distanciją įveikė
per 55,72 sek.

Tą dieną nepasisekė ir kitam Lie-
tuvos plaukikui Giedriui Titeniui –
jam iki aštuntosios pozicijos ir kelia-
lapio į finalą pritrūko 0,16 sek. 200 m
plaukimo krūtine rungties pusfina-
lyje lietuvis užėmė 11-ąją vietą. 

Linas Kleiza iš JAV sugrįžta į
Euro pą. 28 metų 203 cm ūgio žaidėjas
sukirto rankomis su Stambulo „Fe -
nerbahce” komanda. Su ja lietuvis pa-
sirašė dvejų metų sutartį, kurios vertė
– apie 3,2 milijono eurų. 

„Labai džiaugiuosi savo sugrį-
žimu į Europą. Turiu vieną didelį pos-
tūmį: čia atvykstu dėl paprastos prie-
žasties – laimėti Eurolygą. Pui kiai ži-
nau komandą, su kuria pasira šiau
kontraktą. Žinau jos tradicijas ir kaip
sirgaliai yra atsidavę klubui. Man tai
– daugiau nei svarbu. Be to, džiau-
giuosi, kad galėsiu dirbti su treneriu
Željko Obradovičiumi”, – euro-
hoops.net teigė L. Kleiza. 

Liepos 29 d. Lietuvos krepšinin -
kas trumpam paliko Europos čempio -
natui besiruošiančios Lietuvos rink ti -
nės stovyklą ir atvyko į Stambulą, kur
buvo pristatytas Stambulo „Fe ner -
 bahce Ulker” komandos aistruoliams.
Kartu su L. Kleiza „Fener bahce Ul-
ker” atstovaus dar trys naujokai – ser-
bai Nemanja Bjelica ir Milošas Teo-
dosičius ir kroatas Luka Zoričius.

L. Kleiza į Europą sugrįžta iš už
Atlanto. Anksčiau jis atstovavo „To -

ronto Raptors” klubui, tačiau šis pa -
naudojęs Amnestijos taisyklę atsisa kė
lietuvio paslaugų. Praėjusį sezoną L.
Kleiza sužaidė vos 20 rungtynių, per
kurias vidutiniškai pelnė po 7,4 taško,
atkovojo po 2,6 kamuolio.

L. Kleiza iš NBA keliasi į Europą 
ir rungtyniaus Turkijoje

Ir auksas, ir rekordas

Bent dvejus metus L. Kleiza rungtyniaus
Stambulo „Fenerbahce” ko man doje (Tur-
kija), kur uždirbs apie 3,2 mln. eurų.

Koncerto akimirkos. Edvino Bružo nuotraukos

Pasirengimą žemyno pirmeny-
bėms pradėjusi Lietuvos vyrų krepši -
nio rinktinė naujausioje rinktinių pa-
jėgumo reitingo lentelėje yra ant ro je
vietoje.

„Paulius Jankūnas pralaimėjo
kovą su trauma, tačiau ši rinktinė ne -
gali skųstis patyrusių veteranų sto ka.
Jonas Kazlauskas šią netektį gali pa-
versti privalumu, mat sunkus spren -
dimas išrinkti dvyliktuką tapo pa-

prastesnis”,  –  rašoma „FIBA Eu ro pe”
įvertinimo skalėje. Visa ko man dų rei-
tingo lentelė: 1. Graikija, 2. Lietuva, 3.
Prancūzija, 4. Ispanija, 5. Juodkalnija,
6. Turkija, 7. Slovėnija, 8. Italija, 9. Ru-
sija, 10. Kroatija, 11. Serbija, 12. Vo-
kietija, 13. Izraelis, 14. Bosnija ir Her-
cegovina, 15. Makedo nija, 16. Suomija,
17. Lenkija, 18. Di džioji Britanija, 19.
Švedija, 20. Lat vija, 21. Ukraina, 22.
Čekija, 23. Gru zija, 24. Belgija.

Lietuvos rinktinė Europos 
čempionato reitinge – antra

Prasidėjo renginiai, skirti 600-osioms
Žemaitijos krikšto metinėms paminėti

Ketvirtadienį, rugpjūčio 1 d., Telšiuose prasidėjo pagrindinės
600-ųjų Žemaitijos krikšto metinių
minėjimo iškilmės.

Minėjimas ketvirtadienį
prasidėjo mišiomis Telšių
Šv. Antano Paduviečio
katedroje, po kurių vyko
mokslinė teologinė kon-
ferencija. Žemaičių
mu ziejuje ,,Alka” ati-
daryta paroda, skirta
krikštui ir seniesiems
dievdirbiams, o po dar
vienų Mišių katedroje va-
karas baigėsi kunigų kon-
certu.

Penktadienį Telšių savival-
dybėje vyko mokslinė istorinė
konferencija, o miesto menų in-
kubatoriuje atidaryta archyvinė
jubiliejui skirta paroda. Vakare
vyko sakralinės muzikos kon-
certas.

Šeštadienį Telšiuose prasi-
dėjo kryždirbių mugė, vyko šio
amato atstovų mokslinė konfe-
rencija ir dievdirbiams skirtos parodos atidarymas. Vakaras baigsis
roko opera ,,Prisikėlęs”. Prie Šatrijos kalno, esančio Telšių rajone,
prasidės piligriminis žygis iki Telšių per Luokę ir Varnius. Var-
niuose vyks parodos atidarymas bei aktoriaus Algirdo Latėno lite-
ratūrinė popietė.

Šventiniai renginiai baigsis sekmadienį, kai vyks iškilmingas
meninės plokštės ,,Europas krėkšts” atidengimas, bus skaitomas po-
piežiaus sveikinimas.

Įvairūs krikšto jubiliejui skirti renginiai Telšių vyskupijoje
vyksta nuo metų pradžios.

Paskutinė pagoniška Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemė –
Žemaitija – krikštyti pradėta 1413 metais. 1417 metų spalio 23 dieną
įkurta Žemaičių vyskupija, jos vyskupu tapo Motiejus Trakiškis.

Vilniaus universiteto profesorius istorikas Alfredas Bumblauskas
teigia, kad žemaičių krikštas yra svarbus visai Europos istorijai,
kuri glaudžiai susijusi su krikščionybės istorija.

,,Vienaip ar kitaip visa Vakarų istorija yra susijusi su krikščio-
nybe, todėl Žemaitijos krikštas turi europinę reikšmę. Tai yra pa-
skutinis ištisas regionas, kuris buvo pakrikštytas ir tokiu būdu su-
siformavo Europa. Visa mūsų krašto istorija patyrė pilnatvę tiktai
nuo čia”, – teigia A. Bumblauskas.                                                        BNS 

Medalio kairėje stovi karaliaus Jogailos fi-
gūra, dešinėje – didysis Lietuvos kuni-
gaikštis Vytautas, centre pavaizduoti sep-
tyni kryžiai virš Žemaitijos kalvų. Skaičiai
žymi datas ir jubiliejų (1413 – 2013, 600),
įrašas – istorijos įvykį. Autorė – metalo dai-
lininkė prof. Laima Kėrienė.



plaukdavom iš Landskronos į Kopenhagą, iš
laivo neišlipdavom, prisivalgydavom ir atgal
į Landskroną. Tiesa, Anderssonas nemažai
tėvo paveikslų ir litografijų buvo pardavęs
tai laivų kompanijai ir vie-
nas laivas, „Linda Skarlet“,
buvo dekoruotas jo pa-
veikslais. Nežinau, kur tas
laivas dabar, gal dar kur nors
plaukioja, laivai negreitai pasensta. 

Galerijos

Kai gyvenom Suffreno aveniu, tėvai vėl pra-
dėjo ieškoti didesnio buto. Tėvas nuėjo pas agentą ir
grįžęs sako Bronei: „Žinai, ką nupirkau? Ką, butą?
Ne, galeriją.” Mes tą 1960-aisiais nusipirktą gale -
riją patys įrengėme, aš elektrą instaliavau.
Man tada jau buvo 15–16 metų.
Perkelti galeriją iš kairiojo
Senos kranto į dešinįjį buvo
Juozo Kazicko idėja.
Jis krepšinį su tėvu
Lietuvoj lošė. Atva-
žiavo iš Amerikos ir klausia: „Ką tu čia da-
rai, šitoj mažoj galerijoj? Tau reikia dides-
nės. Jei trūksta pinigų, aš paskolinsiu.”

Iš dalies tai buvo klaida, mūsų
galerija buvo gera, prie pat
Meno mokyklos, jau ži-
noma. Tame kvartale
visos galerijos mažos,
tai kas? Ir dabar tas
pats. Teisybę sakant, ten
ir dabar – geriausios ga-
lerijos. 

Taigi tėvas pradėjo galvoti, ieškoti ir dešinia-
jame krante surado tą „Galery Royal”. Jie manė,
kad joje turėtų būti ne tik tėvo, bet ir kitų daili-
ninkų paveikslų. Tada paveikslų nelabai bran giai
galėjai nusipirkti „Hotel Drouot”. Atsimenu, kai
dar turėjo galeriją Beaux-Arts gatvėj, tėvas nusi-
pirko Rodeno skulptūrą – už kelis tūks tančius
frankų. Labai gražią, kokių 50 cm aukščio. Paskiau
gailėjo parduoti – tokia graži buvo, bet pardavė,
man atrodo, už kokius 15,000. Dabar būtų keli šim-
tai tūkstančių eurų. 

O tada nelabai brangiai galėjai nusipirkti ir
gražių daiktų, ir gražių paveikslų. Tėvas daug pri-
sipirko blusų turguj, bet ne paveikslų, daiktų. Pirk-
davo, kas jam patikdavo ir kas buvo ne per brangu.
Manau, muziejus tuos daiktus būtų mielai priėmęs,
bet ir aš juos myliu. Yra tarp jų tų, kuriuos kartu
pirkom – prisiminimas. Yra piniginė vertė, yra jaus-
minė vertė, yra daiktų, kurių vertės žinoti negali.

Iš paveikslų turėjo nemažai Raoulo Dufy darbų,

pirkdavo juos ir bandydavo parduoti. Tu-
rėjo Monticelli, XIX a. tapytojo,

du paveikslus. Paulio Ce-
zanne’o piešinį turėjo, se-
nesnių Olandijos meistrų.
Turėjo Braque’o guašą, Pi-

cabios gražią tapybą. Bet di-
džiausią dalį darbų pardavė

galerijoj. Ką jis geriausia
nupirko? Tikriausiai tai
buvo Cezanne’o piešinys,
jį vis dar turiu.

Tėvas galerijoj ir
dirbdavo. Turėjo ma-
žiuką kam puką ir didelį
sandė lį. Kai Bronės ne-
būdavo, dirbdavo mažam

kampe, galėdavo tapyt.
Galerijomis jie abu rūpi-

nosi: Bro nė dažniausiai ryte
va žiuo davo, jis – popiet.

Į galą buvo komplikuočiau,
labai pakilo nuoma. Kai paskutinį

kartą bai gėsi 5 m. nuomos sutartis, už-
siprašė baisiai brangiau. Tada jie ga-

leriją pardavė. 

Šnipai – iš abiejų pusių

Mano tėvas nebuvo vien
paveiksluos paskendęs, jis
buvo labai gyvas žmogus.

Daug kortom lošė su Brone, ir
vienas, ir kitas sukdavo. Šach-

matais žaisdavom. 
Tėvas turėjo daug draugų, beveik visi lietuviai,

jie atvažiuodavo, ateidavo pas mus. Jie ir misiją tu-
rėjo – pri kal bėti, kad jis grįžtų į Lietuvą ar bent pa-
rodą padarytų. Kai geriau susipažindavo, daugiau
išgerdavo, jie prisipažindavo, kad tokią misiją tu-
rėjo. 

Sykį pas mus apsilankė Paryžiuje viešėjęs so-
listas Ričardas Daunoras. Paskiau, jau po kurio
laiko, vieną rytą jis paskambino tėvui: apsigalvojęs,
nebenori grįžti į Lietuvą. Ką jam daryti, gal jis gali
pas mus atvažiuoti? Tėvas sako: „Ne, tu atsiskirk
nuo grupės, paimk taksi ir važiuok į amerikiečių
am basadą. Jie tau padės geriau nei aš.” Taip Ričar -
das ir padarė.

Tą pačią dieną tėvui paskambino iš Rusijos am-
basados, klausia, ar jis neturįs žinių iš Daunoro. Tė-
vas atsakė, kad ne, neturįs, bet po kelių valandų at-
eina – iš rusų ambasados, dvie se. Butelis vodkos,
dėžė ikrų. Vienas su tėvu geria vodką, kitas apžiū-
rinėja butą. Pamato, kad yra ir antros durys į lauką
išeiti. Kai telefonas skamba, jie paima ragelį... Iš ga -

Tęsinys. Pradžia 2013 m. liepos 27 d.

VALDAS PAPIEVIS

Kasiulis Švedijoje

Paskiau pradėjom važinėti Švedijon. Tarp tėvo
klientų buvo nemažai švedų, jiems patiko Kasiulio
tapyba, jie pirkdavo. Buvo susidariusi tokia švedų
grupė, jie gana tankiai atvažiuodavo į Paryžių ir su-
sitikdavo su tėvu. Tarp tų žmonių buvo vienas pre-
kiautojas paveikslais ir litografijomis. Jis mus pa-
sikvietė į Švediją atostogų, aš tada buvau kokių
dvylikos metų. Ten pabuvome apie du mėnesius,
tais laikais mums atostogas ribojo tik mano mo-
kykla. Tėvas su motina galerijos dar neturėjo, ga-
lėjo daryti ką no ri. 

Tas kolekcionierius ir prekiautojas Sture An-
derssonas buvo įdomus žmogus. Kolekcionavo įvai-
rius daiktus: sidabrą, porcelianą, tapybą, daug buvo
prisipirkęs mano tėvo paveikslų. Švedijoj surengė
kelias tėvo darbų parodas. 

Švedija mums patiko, tad pradėjom gana tan-
kiai važiuot. Tėvas ten daug dirbo. Švedai automo-
biliu mus vežiodavo po įdomesnes vietas, – jis ten
daug malūnų ir bažnyčių yra nupaišęs. Mudu su
tėvu ir dviračiu dažnai važinėdavomės. Sustoda-
vom, kur jam patikdavo, ir jis piešdavo pasteles. O
grįžęs į Paryžių iš jų darydavo litografijas ir tapy-
bas. 

Tėvas dirbo gana greitai – per ko kį pusvalandį
pastelė baigta. Jis ir tapy davo greitai – kai viskas
galvoj jau baigta, tai greitai ir padarydavo. Dažnai
pirmiau nupiešdavo pastelę, tik paskui tapydavo. 

Mudu ir žvejoti eidavome, tėvas į vandenį bris-
davo su šautuvu ir kauke. Vanduo ten nešiltas net
vasarą, tai mama iš guminės medžiagos padarė jam
drabužį, kad nesušaltų. Buvo labai panašus į pro-
fesionalų kostiumą, tik raudonas, ne juodas.

Jis valandų valandas vandenyje likdavo su šau-
tuvu. Grįždavo su unguriais, visokiom žuvim, bet,
kad ir su tuo drabužiu, vis tiek drebėdavo.  

Tėvas prie diržo turėjo prisirišęs tokį krepšį,
dėdavo į jį nušautas žuvis. Sugalvojo unguriui
galvą nukirpti žirklėmis, kad tas greičiau nustiptų.
Tai vieną kartą ta nukirpta galva atplaukė iki jo ko-
jos ir kaip reikiant įkando – ungurys ilgai gyvena. 

Švedijoj būdavo daug švenčių, švedai nemažai
geria. Ir tėvelis tais laikais nemažai gėrė. Aš taip
pat padėjau visiems, irgi nemažai gerdavau, kai
buvau 16–18 metų. Nebuvau paskutinis. Bronė ne
visada tais baliais buvo patenkinta... 

Tarp Landskronos ir Kopenhagos tada plau-
kiojo laivas, jame būdavo pigu ir valgyti, ir gerti.
Dažnai tą laivą pasisamdydavo visa kompanija. Iš-
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Vytautas Kasiulis: eskizai portretui

Vytautas Kasiulis, sūnus. Valdo Papievio nuotr. Vytauto Kasiulio (sūnaus) asmeninio archyvo nuotr.
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Andriaus Mamontovo gerbėjų lau -
kimas baigėsi. Rugpjūčio 1 d. rytą
pradėta prekyba bilietais į lapkri-

čio 22 d. Čikagoje vyksiantį ypatingą kon -
certą, skirtą Andriaus karjeros sce  noje
30-mečiui paminėti – „AM+FOJE=30”.

Nuo pačių naujausių iki seniau sių
dainų – visus kūrinius Andrius ketina at-
likti su muzikantais, su ku riais šios dai-
nos ir buvo įrašytos. Tai reiškia, kad kon-
certe bus galima iš girsti grojančius ir da-
bartinės And riaus Mamontovo grupės
narius, ir jo bendražygius iš 1997-aisiais
išsiskirs čiusios grupės „Foje”. 

„Tai vienintelis koncertas Čika goje,
kurį surengsiu šiais metais. Tu riu aiškų
planą, kaip paminėti 30-ies metų scenoje
sukaktį, ir šis pa sirodymas – svarbi jo da-
lis. Tikrai ga liu pa žadėti, kad visas skam -
bėsian čias dai nas mano ir ‘Foje’ klausy-
tojai mo kės atmintinai. ‘AM+FOJE=30’ –
šiuos trisdešimt mano g yvenimo me tų
apibrėžianti lygtis. Pu sę laiko, ku rį iki
šiol praleidau scenoje, muzi ka vau su ‘Foje’, tiek pat lai -
ko tęsiu sol inę karjerą. Tikiu, kad bus nema žai norinčių
šį nueitą kelią prisimin ti kartu su manimi”, – sako And-
rius Ma montovas.

Koncerte dalyvaus visi prie And riaus jubiliejaus pri-
sidėsiantys muzi kantai – dabartiniai grupės nariai, o
taip pat ir buvę „FOJE” muzikantai Arnoldas Lukošius,
Algimantas Kriščiūnas, Darius Burokas.

Žiūrovai turės galimybę pamaty ti muzikantus, daug
metų negrojusius scenoje kartu. Planuojama, kad legen-
dinę dainą „Laužo šviesa” atliks tokia muzikantų sudė-
tis, kokia buvo 1986-aisiais metais. Koncertui yra kuria -
ma ypa tinga scenografija, ap švietimas, vaizdo projekci-

jos. „La bai noriu, kad tai būtų aukštos kokybės renginys,
kuriame kiekviena daina skambėtų taip, kaip ji buvo su-
grota tada, kai tapo populiari. Ne eksperimentuosime, o
švęsime ir kartu džiaug simės muzika”, – užsimena And -
rius Mamontovas.

Vienintelis Andriaus Mamonto vo ir grupės „Foje”
kon certas įvyks lapkričio 22 d., 9 val. vakaro Coperni cus
Center – 5216 W. Lawrence Ave., Chicago, IL. 60630.

Bilietus į šį ypatingą renginį ga lite įsigyti „Old Vil-
nius – Lietu vė lė” – 2601 75th Street, Darien, IL. 60561 ar -
ba internetu: www.CopernicusTickets.com

Show centras Entertainment Group info

le rijos paskambino Bronė. Kai suži-
nojo, kas daro si, iškart grįžo. Man
Bronė paskambino, aš irgi važiuo ju
namo. Jokių rusų nerandu, bet randu
prancūzus, išeinančius iš mano tėvų
buto. Tai buvo specialiųjų tarnybų
agentai. Prancūzai kažkaip sužinojo,
kad iš rusų ambasados pas mano tė-
vus yra žmonių, ir vos tik jie prisi-
statė, rusai iškart paspruko per tas
kitas duris – pasiėmę butelius, ikrus,
nuorūkas – viską išsinešė. Pradingo
kaip į vandenį.

Atrodo, kad tos prancūzų slapto-
sios tarnybos žinojo viską apie mane –
kur dirbau, kad buvau vedęs, ką ve-
dęs. Tėvas jiems paaiškino, kokia čia
buvo istorija su tuo Daunoru, taip vis-
kas ir baigėsi. O Daunoras paskui iš
Prancūzijos išvažiavo ar į Angliją, ar į
Ameriką, gerai neatsimenu. Atrodo,
dėl to kilo didelis triukšmas Lietuvoje,
bet ir pas mus: šnipai – iš abiejų pusių.

Tėvas būtų laimingas

Kol sovietai buvo, tėvas jokiu
būdu nenorėjo į Lietuvą važiuoti. Jis
politikos bijojo, Lietuvoj jis buvo „dvi-
gubas”. Kai meno mokykloje dirbo
dėstytoju, jį išrinko komjaunimo sek-
retoriumi. Jis sutiko, manė, kad ma-
žiau blogai bus jis, negu kas nors ki-
tas. Jis veikė prieš sovietus, aišku,
slaptai. Kai užėjo vokiečiai, tėvas su-
rinko visus savo mokinius mokyklos
salėj. Jis gaudavo laiškų, kuriuose
studentai vieni kitus kaltino: jis blo-
gas komunistas, jis stipendiją gauna,
o aš negaunu, nors aš geras... Tėvas
apie tuos laiškus niekam nepasakojo.
Tą dieną savo studentams jis pasakė:
čia turiu visas jūsų nuodėmes. Šian-
dien jas sudeginsim. 

Kai Lietuva tapo nepriklausoma,
tėvas nelabai tikėjo, kad rusai visam
laikui išėjo, kad negrįš. Ir į Lietuvą jis
negrįžo niekada. Gaila gi. Dabar į mu-
ziejų grįžta.

Kodėl Lietuvai perdaviau tiek jo
darbų? Svarbiausia – Bronė norėjo
duoti. Jos tikslai ne visada buvo geri
– ji gi norėjo, kad man nieko neliktų.
Bet kai pasigalvojau, pasakiau sau –
nereikia tokios progos praleisti. Man
svarbu, kad mano tėvo prisiminimas
liktų. Jis buvo tapytojas ir norėjo likti
žinomas dailininkas. Jis nesutiko da-
ryti dekoracijų „Chātelet” teatre, bet
kuris kitas dailininkas pultų, juk tai –
vienas garsiausių Paryžiaus teatrų.
Jis turėjo daug progų, bet nesutiko –
nenorėjo būti dekoratoriumi, tai – ne
dailininko darbas. 

Todėl jis labai gerus dažus pirk-
davo – kad jie kelis šimtus metų išsi-
laikytų. Jam buvo gaila, kad Van Gog-
has pigius dažus naudojo ir kad jo
drobės greitai genda. 

Tėvas visada norėjo likti daili-
ninkas, ir šis muziejus – labai gera
pro ga mano abiejų tėvų norą išpil-
dyti. Beveik tikras buvau, kad man
nieko neliks, kai motina numirs. Ji
taip pyko ant manęs, kad nė į namus
neįeidavo. Vienąkart atnešė laišką,
įmetė į dėželę, bet nepaskambino. Aš
kelis kartus buvau nuėjęs į Belle-
fond’o gatvę. Skambindavau kaip vi-
sada tris kartus. Ding, ding, ding. Kad
žinotų, jog aš. Neatidarydavo.

Man labai skaudu, kad ji numirė
be manęs. Tas muziejus bus jos noro
įgyvendinimas.

Manau, kad ir mano tėvas būtų
laimingas, jei žinotų, kad jam tokia
garbė suteikta.

Pabaiga

Tekstas spausdintas dienraštyje „Verslo
žinios”, Nr. 47, 2013. 03. 08., prie de „Sa -
vait galis”. Dėkojame redak cijai už leidimą
pa skelbti jį ,,Drauge”.

Ypatingas Andriaus Mamon tovo ir grupės
„Foje” koncertas Či kagoje – „AM+FOJE=30”

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Rugpjūčio 4 d., sekmadienį, Vilniuje įvyks antroji
Valdovų rūmų paramos fondo  devintojo sezono or-
ganizuojama Teatralizuota ceremonija. Sostinės

širdyje, Katedros a. šalia paminklo Gediminui ir  Nacio-
nalinio muziejaus ,,Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmai” Šauklys vėl praneš žinią. 

Jau tradicinėmis tapusios Valdovų rūmų paramos
fondo organizuojamos Teatralizuotos ceremonijos yra
skirtos sostinės gyventojams ir miesto svečiams. Antro -
ji šio sezono ceremonija bus surengta rugsėjo 1 d. 

Kiekvieną kartą rūmų Šauklys praneš miestelė-
nams bei miesto svečiams galbūt primirštus, bet aktua-
lius ir įdomius mūsų istorijos faktus. Į Teatralizuotas ce-
remonijas susirinkusieji sužinos naujų bei įdomųų mūsų
istorijos faktų ir bent mintimis galės nusikelti į Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės laikus.

Šių Teatralizuotų ceremonijų tikslas – ne tik sušiuo -
laikinti šalies istorijos faktus, bet ir atkreipti visuomenės
dėmesį į Valstybės pasididžiavimo objektą – atkurtus ir
jau lankytojus priimančius Valdovų rūmus bei skleisti
informaciją apie juos, kurti rūmų tradicijas. 

Rengti Teatralizuotas ceremonijas prieš devynerius
metus pasiūlė vienas iš  Valdovų rūmų paramos fondo
steigėjų, fizikas ir rašytojas Kazys Almenas. Jis kartu su
rašytoja Renata Šerelyte parašė šauklio tekstus Lietuvos
istorinėmis temomis. Istorinius kontekstus šauklio teks-
tams parengė istorikas Tomas Baranauskas. Originalią
muziką sukūrė kompozitorius Teisutis Makačinas, isto-
rinių kostiumų autorė – Rūta Gudzevičiūtė. 

Teatralizuotos ceremonijos metu šauklio vaidmenį

atliks aktorius Darius Rakauskas, muzikinei daliai va-
dovaus muzikologas, Lietuvos pučiamųjų orkestro „Tri-
mitas” vadovas ir vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis.

2013 m. rugpjūčio 4 d. bus paskelbta Žygimanto Jo-
gailaičio džiugi žinia iš 1529 metų  apie Valdovų rūmų at -
sta tymą  ir jų svarbą Valstybei.

Po šauklio pranešimo Vilniaus miesto gyventojai bei
svečiai galės pamatyti karybos kovų programą, kurią pri-
statys istorinių kovų klubas „Viduramžių pasiuntiniai”,
o rūmų damos  parodys  šokius, kuriuos galė jo šokti Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojai.

Šio devintojo Teatralizuotų ceremonijų sezono rėmė -
jas yra Valdovų rūmų paramos komitetas JAV, vadovau-
jamas pirmininkės Reginos Narušienės. 

Valdovų rūmų paramos fondo info

Valdovų rūmuose – teatralizuota praeitis
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dR. PeTRAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

262-948-6990

RAMOnA C. MARSh, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

VYTEnIS gRYBAUSkAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. YU, MD
ShIngO YAnO, MD

ChADI YAACOUB, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DRAUGAS

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

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

SiŪLo dARBĄ

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

.

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

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

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2013 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali turistinė kelionė į Baltijos kraštus 2013 m. 6/25–7/6
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org
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Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Skokie perkraustymo kompa ni jai reika-
lingi perkraustytojai, pa gal bininkai ir vai-
ruotojai. Geras atlyginimas ir išmokos!
Kreiptis: Go lan’s dispatch, 3500 Jarvis,
Sko kie, nuo 9 val. r. iki 5 v. p. p.

HeLP WAnTed



Prenumeruokime
ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

,,Surašymas” Nr. 21
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
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eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

PiLnA dAnTŲ PRieŽiŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

DRAUGAS 13

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi ReAL eSTATe

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

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

� Vyras ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Gali pakeisti. Legalūs do -
ku mentai. Tel. 630-670-0813

� Nemokamai padedu prižiūrėti pagy-
venusius žmones nuo vienos valandos
iki penkių valandų. 
Tel.  773-387-7232.

� Moteris, turinti žalią kortą, Lietuvoje
20 metų dirbusi medicinos sesele, vai-
ruojanti automobilį, kalbanti lietuviškai
ir rusiškai, gali prižiūrėti pagyvenusius
žmones, ligonius ar vaikus. Tel. 630-
873-0756.

� Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
anglų kalba, geros rekomendacijos. 
Tel. 773-329-9918

� Vyras, turintis daugiametę slaugymo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Tel.
773-691-3796

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Galimi ilgesni pa-
keitimai. Patirtis, legalūs dokumentai,
buitinė anglų kalba. Tel. 630-452-6559.

ĮVAiRŪS SKeLBiMAi

4 raidės:
ALFA – ANGA – ERKĖ – KOVA.

5 raidės:
ANŪKĖ – DRAMA – ĖDŪNĖ – ĖDŽIA – ILTYS – INDIS – JAVAI –
KAUKĖ – LANDO – NIKON – SNŪDA – VOLVO.

6 raidės:
ADATOS – ADINYS – ADRIJA – AMPLUA – DROŽLĖ – FRESKA –
RIZIKA – UOGYNĖ.

7 raidės:
ĖGLYNAS – KLUMPĖS – KNYGELĖ – SKRAPAS.

8 raidės:
ABSCESAS – AGRIPINA – AVIŽIENA – ELNIUKAS – KADRILIS –
KARNIENA – LAZDYNAI – LĖLIUKAS – LUNATIKĖ – NIEKIENO –
PATRAUKA – PAVELDAS – RIEŠUTAI – SKUNDĖJA – SLĖPYKLA –
SONGAILA – STATUSAS – STIEGARA – STOROSTA – SUFLERIS –
TAKAŽOLĖ – VIKINGAI – VIRŠELIS – VOLUNGĖS.

9 raidės:
AGREGATAS – SMAIGALYS.
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RENGINIŲ KALENDORIUS

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 3 d., šeštadienį: 12val.p.
p. Čikagos šauliai rengia pikniką, kurio
metusurinktoslėšosbusskirtosJaunimo
centrokiemelyjeesančiamLaisvėsKovų
paminklui restauruoti. Piknikas vyks
TempierLakeWoods,CookCountyFo-
rest Preserve (131st irWill Cook Rd.).
DaugiauinformacijossuteiksLinasMar-
ganavičius: 773-875-4532 arba Julius
Butkus:773-899-1067.

Rugpjūčio 3–10 d. pranciškonųvie-
nuolyno svečių namuose Kennebunk-
port,Maine, vyks ateitininkų suvažia-
vimo savaitė. Išsami programa:www.
franciscanquesthouse.com/2013atei-
tisprogram.pdf.

Rugpjūčio 4 d., sekmadienį, Brigh-
tonParkŠvč.MergelėsMarijosNekalto
Prasidėjimobažnyčioje(2745W.44thSt.,
Chicago, IL) 10 val. r. šv.Mišias atna-
šauskun.GediminasKeršys.Vargonais
grosmuz.ManigirdasMotekaitis. Ma-
loniaikviečiamevisusdalyvauti.

Rugpjūčio 4–11 d. Dainavoje vyks
JAVŠvietimotarybosorganizuojamaLi-
tuanistinio švietimo savaitė, pavadinta
„Palikimepėdsaką”.Daugiauinformaci-
jos suteiks Laima Petroliūnienė: lai-
map@sbcglobal.net,tel.(630)968-3442,
arba Audronė Elvikienė: audronee@
gmail.com,tel.(630)435-6349.Taippat
galiteapsilankytisvetainėje:www.svie-
timotaryba.org/newsite/stovykla.htm.

Rugpjūčio 10–11 dienomisLietuvių
Vyčių#144kuopakviečiavisusatvyktiį
seniausią, jau 99-ąjį lietuvių festivalį
Amerikoje.FestivalisvyksSchuykillMall,
Rt.61irI81,Frackville,PA.

Rugpjūčio 11 d., sekmadienį, po11
val.šv.MišiųŠvč.MergelėsMarijosGi-
mimoparapijossalėjevyksAmerikosLie-
tuviųRomosKatalikiųMoterųsąjungos
#3kuopossusirinkimas.Kviečiamenau-
jasnaresprisijungti  prieorganizacijos
veiklos.

Rugpjūčio 17 d., šeštadienį: Pasau-
liolietuviųslidinėjimoolimpinėsžaidy-
nės vyks Perisher, Australijos Snowy
Mountains.Daugiauinformacijos–pas
EdMickų:edmickus1@aol.com.

Rugpjūčio 18 d., sekmadienį, India-
naDunes vyks ,,Smėlio skulptūrų kon-
kursas” (1600N 25 East, Chesterton,
IN,46304;26Bišvažiavimasiš94greitke-
lio).Dalyvautikviečiamiirdideli,irma-
ži.Nugalėtojųlaukiapuikūsapdovanoji-
mai. Pradžia 11 val. ryto, pabaiga 4–5
val.p.p.KonkursasskiriamasS.Dariaus
irS.GirėnoskrydžioperAtlantą80-to-
siomsmetinėms paminėti. Ruošia JAV
LietuviųBendruomenėsVidurioVakarų
apygarda. Tel. pasiteirauti: 630-673-
3384,630-240-3343.

Rugpjūčio 18–25 d.: Neringojevyks
stovykla ,,Meno8Dienos”. Daugiau in-
formacijosirregistracijosanketasrasite
Neringossvetainėje:www.neringa.org,o
iškilus klausimams, prašome kreiptis į
Danguolę Kuolienę el. paštu: danguo-
le@kuolas.comarbatel.781-383-6081.

Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 12val.
p. p. JAV LB Waukegan-Lake County
apylinkėvisusmaloniaikviečiaįVasaros

palydųšventę,VanPattenWoods,Shel-
terD.,prieRoute173kelio,įrytusnuo
Route41kelio,Wadsworth,Illinois.Tel.
pasiteirauti:847-405-0794.

Rugpjūčio 24 d. Pasaulio lietuvių
centre6:30val.v.,,TheNationalAmeri-
canHallofFame”rengiaiškilmingąvaka-
rienę, kuriojedalyvaus žymūs lietuviai.
Bilietus įsigyti galite ,,Kunigaikščių už-
eigoje” bei ,,Lithuanian Plaza Bakery”.
Tel.pasiteirauti:708-599-9866.

Rugpjūčio 25 d., sekmadienį, 12:30
val.p.p.Pasauliolietuviųcentrasrengia
tradicinęVasarosgegužinę.Progasusitik-
tisubičiuliais,skaniaipavalgyti,smagiai
pašoktiirišbandytilaimęloterijoje.

Rugpjūčio 29 d., sekmadienį: 12:30
val.p.p.LietuviųdailėsmuziejujePLC,
Lemont–M.J.ŠileikioirTeofilioPetrai-
čioparodos-konkurso,,Tolinuotėvynės”
atidarymas.Darbus pateikti galima iki
rugsėjo22d.Tel.pasiteirauti:630-257-
2034.

RUGSĖJIS

Rugsėjo 8 d., sekmadienį: Lietuvos
Dukterųdraugijosiškilmingi,,Rudenspie-
tūs”vyksPasauliolietuviųcentrodidžio-
jojesalėje(Lemont,IL).

Rugsėjo 14 d., šeštadienį: Čiurlio-
nio galerijoje Jaunimo centre 7:30 val.
v.Moksleivių Pašto ženklo konkurso,
skirtoDariausirGirėno80-mečiuipami-

nėtiirČikagoslituanistinėsmokyklosmo-
kiniųdarbųparodosatidarymas.

Rugsėjo 15 d., sekmadienį: Palai-
mintojo JurgioMatulaičiomisijos Ben-
druomenėsdienairtarnysčiųmugė. 10:30
val. r.PLCkiemelyjebusatnašaujamos
šv.Mišios.

Rugsėjo 22 d., sekmadienį: 12:30
val.p.p.Lietuviųdailėsmuziejuje(PLC)
dr.SigitosLipovienėsknygos„Aukštuolių
ąžuolai”,kuriojerašomaapiepartizanų
Katlioriųšeimą,pristatymas.

Rugsėjo 22 d., sekmadienį, Jaunimo
centromoterųklubaspradedanaująse-
zonąirpošv.MišiųvisuskviečiaįJau-
nimocentrokavinępasivaišintimieliniais
blynais.

Rugsėjo 29 d., sekmadienį: 12:30
val.p.p.LietuviųdailėsmuziejujePLC,
Lemont–M.J.ŠileikioirTeofilioPetrai-
čioparodos-konkurso,,Tolinuotėvynės”
atidarymas.Darbus pateikti galima iki
rugsėjo22d.Tel.pasiteirauti:630-257-
2034.

SPALIS

Spalio 4 d., penktadienį: Čiurlionio
galerijojeJaunimocentre7:30val.v.Lie-
tuvostekstilininkųdarbųparodosatida-
rymas.

Spalio 11–13 d. SheratonDetroit-
NoviviešbutyjevyksJAVLBXXTarybos

metinėsesija.Registracijajauprasidėjo.

Spalio 12 d., šeštadienį – vakaras
DievoApvaizdosparapijosKultūroscent-
re,Southfield,MI.

Spalio 13 d., sekmadienį: Organi-
zacija,,Vaikovartaiįmokslą”kviečiavi-
susįtradiciniuslabdaros,,Derliauspie-
tūs” 12:30 val. p. p., Pasaulio lietuvių
centre,Lemont.

Spalio 19 d., šeštadienį: Akade-
minioskautųsąjūdžioČikagosskyriaus
metinėšventėvyks5:30val.p.p.,,Wil-
lowbrookBallroom”,WillowSprings,IL.

– Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuo -
pa Pasauliolietuviųcentre,Lemontruo-
šiakuopos50-mečiopaminėjimopoky-
lį.

Spalio 20 d., sekmadienį: 12:30 val.
p.p.LietuviųFondosalėje (PLC)seserų
Daunyčių(Joana–arfa,Vita-Marija–flei-
ta, Elena– violončelė, KotrynaUgnė–
smuikas)šeimyninioansamblio„Reqnum
Musicale”koncertas.

Spalio 27 d., sekmadienį: ,,Draugo”
pietūsrengiami,,WillowbrookBallroom”
(8900ArcherAve.WillowSprings,IL)po-
kylių salėje. Stalusužsisakyti ir atskirus
bilietusįsigytigalima,,Draugo”administ-
racijoje.Tel.pasiteirauti:773-585-9500.

LAPKRITIS

Lapkričio 3 d., sekmadienį: Čikagos
lietuviųmoterųklubo90metųjubilieji-
nispokylisvyks1val.p.p.PalosCountry
Club(135th&SWHwy;OrlandPark,IL).

Lapkričio 9 d., šeštadienį, Pasaulio
lietuvių centre, (14911 127 th St. Le-
mont, IL) vyks Lietuvių Fondometinis
pokylis.Meninęprogramąatlikspianis-
tasRudolfasBudginas.Pokyliometutaip
patvyksmenodarbųparoda-aukcionas.
Kokteiliai5:30val.p.p.,koncertas6:30
val. v., šventinė vakarienė 7:30 val. v.
Dėl bilietų kreipkitės į Lietuvių Fondo
raštinę tel. 630-257-1616.Daugiau in-
formacijos:admin@lithfund.org.

Lapkričio 10 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p., Čikagos Lietuvių Tautodailės
galerijoje,Dailėsmuziejuje,PLC,buspri-
statomasStasėsTallat-Kelpšienėsmez-
giniųirmegztųpirštiniųrinkinys.

•••

Sekmadieniais: Pasaulio lietuvių
centre,Lemont,IL,101-amekambaryje
vykstaAl-Anonšeimosgrupės,,Šviesa”
susirinkimai.Pradžia7:15val.v.Daugiau
informacijostel.630-267-7065.

•••

PrasidedaregistracijaįpirmąjąŠiau-
rėsAmerikosateitininkų(SAA)konferen-
ciją,,Profesionalųkelias”,kurivyks2014
m.sausio3–5d.,,RenaissanceDuPoint
Circle”viešbutyjeWashington,DC.Dau-
giauinformacijos:saak@ateitis.orgarba
rašykite:rasakas@aol.com.

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė pa -
tektų į ,,Renginių kalendorių”, informa-
ciją siųskite redakcijai ad resu 4545 W.
63rd Street, Chi cago, IL 60629 arba el.
paštu: redakcija@drau gas.org. 

Rugpjūčio 18–25 d.: Neringoje vyks stovykla ,,Meno8Dienos”.



Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų vie-
tovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas nuo $1,395. Pašarvojimas tą pačią
dieną – $2,495 ir 1 nakties tradicinio šarvojimo

paketas – $3,495.

* Į kainą neįeina karstas ir kitos paslaugos. * Šias kainas gausite, paminėję šį skelbimą.

ALLIAnCE – gAIDAS – DAIMID
FUnERAL hOME

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 
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PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

LeMonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

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

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

A † A
EMILIA ZUPKAITĖ

KIAUNIENĖ

Mirė 2013 m. liepos 29 d., St. Petersburg, Floridoje, sulauku-
si 100 metų.

Gimė Debekonių kaime, Silvestro ir Antaninos Zupkų šei-
moje.

Anksčiau gyveno Connecticut ir Californis. Atvykusi į
Floridą, buvo St. Petersburg Lietuvių klubo narė ir ilgametė
bibliotekos vedėja. Taip pat priklausė Šv. Kazimiero lietuvių
misijai.

Nuliūdę liko: sesuo Joana Jakienė, Lietuvoje, sūnėnai: Arū -
nas Zupkus ir Rasius Zupkus su šeimomis, dukterėčia Nomeda
Hanna su šeima.

A. a. Emilia buvo žmona a. a. Kazimiero ir motina a. a.
Virginijos K. Opfell.

Nuliūdę artimieji

A † A
ALEKSANDRAS

VERIKAS
Mirė 2013 m. liepos 2 d., sulaukęs

90 metų.
Gimė Utenos apskr., Joniškio

vals., Dudanosių kaime. Augo Vin-
centavo kaime, Kauno apskrityje.

Dirbo „Parama” Kaune.
Karo metu atsisakius tarnauti

vokiečių kariuomenėje, buvo išvež-
tas į Vokietiją darbams.

Karo pabaigoje tarnavo Seedorf  D.P. stovykloje policininku.
Susirgus džiova, buvo išsiųstas į D.P. sanatoriją Huntlosen, vė-

liau Montgomery Hospital, Bad Rehburg, tada į Vereinskran -
kenhaus, Hann. Munden, kur jis visiškai pasveiko.

1950 m. apsivedė su Elzbieta Jankute ir persikraustė į lietuvių
D.P. stovyklą, Diepholz.

1954 m. pradėjo tarnauti amerikiečių lietuvių darbo kuopoje
4204 Uhlerborn ir Worms.

1956 m. persikėlė į Racine, Wisconsin, JAV, kur gyveno ir dirbo
32 metus prie Interlake Steel.

A. a. Aleksandras priklausė Šv. Kazimiero bažnyčiai ir Ame -
rikos Lietuvių Bendruomenei Racine/Kenosha, Wisconsin.

Velionis buvo tikintis, teisingas, doras ir darbštus žmogus,
ku rio pavyzdžiu mes stengiamės sekti.

Nuliūdę liko: žmona Elzbieta ir vaikai: Petras-Vytautas (Mary)
Verikas Pocatello, Idaho, Raimundas-Algirdas (Tamara) Verikas,
Elena-Danutė (Robertas) Tarvydas Verikas, Racine, Wisconsin, Jo-
nas-Algimantas (Michelle) Verikas, Racine, Wisconsin, anūkai
ir proanūkiai. Lietuvoje liko liūdintys brolis Juozas ir kiti gimi -
nės.

Velionio vyriausia duktė Ona-Birutė (Robertas) Sandbom Ve-
rikas mirė 2011 m.

A. a. Aleksandras buvo palaidotas 2013 m. liepos 6 d. Holy
Cross kapinėse Racine, Wisconsin.

Liūdinti šeima

Žydi visos gėlės,
Žydi įvairiai...
O tos rugiagėlės – 
Skaisčiai mėlynai.

Voveraitė žaidžia
Medyje aukštai,
Ir paukšteliai čiulba
Sodelyje linksmai.

Ateis rudenėlis –
Šaltas vėjas pūs

Ir nuo tų medelių
Lapelius nupūs.

Tas išdykęs vėjas
Po laukus lakstys
Ir lapus nuo medžių
Visur išbarstys.

Žemei motinėlei
Kad nebūtų šalta,
Užsiklos ji vėlei
Su paklode balta.

Kazys Butkus
Jamaica, NY

ATEIS RUDENĖLIS

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

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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

www.draugofondas.org

Jei važiuosite į Indiana ar Michigan, būtinai sustokite Beverly Shores geležinkelio
stotelėje (South Shore Line Station). Šiame istoriniame pastate įrengta S. Dariaus
ir S. Girėno skrydžio 80-mečiui paminėti skirta paroda, kuri veiks visą vasarą.
Nuotraukomis ir dokumentais pasakojama ne tik apie mūsų lakūnų žygdarbį, bet
ir apie jų garbei įkurtą ,,Lituanica” parką – vienintelį tokį pasaulyje. Parodą ap-
lankyti galite penkt., šešt. ir sekm. nuo 11 val. r. iki 3 val. p. p.

Ramunės Lapas nuotr.
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Pasaulio lietuvių gyvenimas nuotraukose

California Lithuanian Credit Union
1.75 % 3 metų CD*

2.00 % 3 metų IRA CD*

Santa Monica, California 
Tel. 310-828-7095 

info@clcu.org
Valdžios apdrausta iki $250,000 

*Pateikti procentai gali būti keičiami be įspėjimo 

�  Kaip ir kasmet, rugpjūčio mėnesio
šeštadieninė ,,Draugo” laida išeis be
priedo ,,Kultūra”.

�   JAV LB Lemonto apylinkės Socia-
linių reikalų skyrius trečiadienį, rugp-
jūčio 7 d.,   1 val. p. p. kviečia vi -
sus į PLC skaityklą, kur bus rodomas
filmas  ,,Seda”  iš  ciklo ,,Mūsų  mieste -
liai”.

� Amerikos Lietuvių Romos Kata likių
Moterų sąjungos (ALRK) # 3 kuopos
susirinkimas vyks rugpjūčio 11 d., sek-
madienį, Švč. Merge lės Marijos Gi-
mimo parapijos salėje, po 11 val. r. šv.
Mišių. Prašome visas nares dalyvauti.
Maloniai kviečiame ir kitas moteris tapti
naujomis narėmis.

� Jaunimo centro moterų klubas pra-
deda naują sezoną ir rugsėjo 22 d.,
sekmadienį, po šv. Mišių Jėzuitų kop-
lyčioje, Jaunimo centro kavinėje visus
vaišins skaniausiais Čikagoje mieliniais
blynais. Savo apsilankymu paremsite
lietuvišką kampelį – Jaunimo centrą.

� Lapkričio 3 d., sekmadienį – Čikagos
lietuvių moterų klubo 90 metų jubilie-
jinis pokylis. Jis vyks Palos Country
Club (135th & SW Hwy., Orland Park,
IL). Pradžia – 1 val. p. p. 

� Lapkričio 10 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p., Čikagos Lietuvių Tautodailės
galerijoje, Dailės Muziejuje, PLC, bus
pristatomas Stasės Tallat-Kelpšienės
mezginių ir pirštinių rinkinys.

Lietuvių kilmės amerikiečių aktorius Jason Sudeikis atvyko į kino filmo ,,Labas, mes Mi-
leriai” (,,We’re the Millers”) premjerą New York.

EPA-ELTA nuotr.

Aplankęs savo gimines Wyoming valstijoje, į ,,Draugo” redakciją Čikagoje užsuko  kuni-
gas Farrell Peternal. Jis papasakojo apie įdomią savo šeimos praeitį ir jo vadovaujamų jau-
nimo ir šeimų ugdymo centrų Lietuvoje veiklą.  Svečią atlydėjo dr. Linas Sidrys.

Jono Kuprio nuotr. 

Liepos 21 d. Putname vykusio pikniko dalyviai sugiedojo ,,Ilgiausių metų” seselei Pal-
myrai, sulaukusiai 100-jojo jubiliejaus!                                                         Jono Dunčios nuotr.

Užuojautoje Alicijai Solienei  dėl sūnaus Stepo mirties, per klaidą buvo
praleista Romos ir Jono Mildažių pavardė. Autorė atsiprašo.

MIELI ,,DRAUGO” 
bičiuliai – skaitytojai ir rėmėjai!

Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.

,,Draugas” kviečia visus į metinį renginį – pietus
Willow brook pokylių salėje. Stalus užsisakyti ir at-

skirus bi lietus įsigyti galima ,,Draugo” ad-
ministracijoje. Labai ragintume organiza-

cijas, apie kurių veiklą ,,Draugas” nuolat
rašo, paremti laikraštį, užsisakant
bent 10 bilietų, t. y. sudarant visą

stalą.

Šiais metais švenčiame
Lietuvių skautų įsteigimo
Lietuvoje 95 metų ir
,,Skautų aido” 90 metų
sukaktis. Visus Lietuvių
skautų sąjungos narius
kviečiame pažymėti  šį
svarbų įvykį Jubiliejinėje
stovykloje ,,Viltis”, Camp
Manatoc stovyklavietėje, Peninsula, Ohio ir šeštadienį, rugpjū-
čio 10-ąją bei sekmadienį, rugpjūčio 11-ąją  dalyvauti iškilmingo
savaitgalio renginiuose. Daugiau informacijos:

http://skautai.org/viltis-stovykla.php.

Lauksime svečių!


