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Čikagos centre – tarptautinė dvasia
Jau aštuntą kartą Daley Plaza

Čikagoje vyko tarptautinis Sister
Cities festivalis, kuriame penkias
dienas – rugpjūčio 5–9 – su Čikaga
susigiminiavę miestai pristatinėjo
savo kultūrą ir virtuvę. 

Pavėsinėje su užrašu ,,Made
in Lithuania” šiemet šeiminin-
kavo ,,Lietuvėlė”/Old Vilnius
Cafe, ,,Food Depot International”
bei Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus atstovai, siūlę čikagie-
čiams ir miesto svečiams lietu-
viškų užkandžių, saldumynų, su-
venyrų. 

Susigiminiavusių miestų fes-
tivalyje tradiciškai vyksta ir me-
ninė programa. Lietuviai šiemet
joje nedalyvavo. Muzika ar šokiais
buvo pristatyti Hamburgas (Vo-
kietija), Lahore (Pakistanas), Lu-
cerne (Šveicarija), Atėnai (Grai-
kija), Busan (Korėjos Respublika),
Amman (Jordanija), Durban (Pie -
tų Afrika), Gothenburg (Švedija),
Shanghai (Kinija) bei Praha (Če-
kija).

Su etnine virtuve Čikagos gy-
ventojus ir miesto svečius šiemet
supažindino restoranai:

,,Spencer’s Jolly Posh”, atsto-

Antano Lipskio kūryba grįžta į gimtinę

vaujantis Birmingham (Jungtinė Karalystė); ,,Las Tablas” (Bogota, Kolumbija);
,,Korean Kitchen” (Busan, Korėjos Respublika); ,,Shokolad Pastry and Café”
(Kijevas, Ukraina); ,,Caffé Gelato” (Milanas, Italija); ir ,,Kasia’s Deli” (Varšuva,
Lenkija).

,,Sister Cities Int.” ir ,,Draugo” info

Ben Kelner (chicagosistercities.com) nuotraukoje – ,,Food Depot Int.” atstovės Berta (k.) ir
Asta Kavak festivalio lankytojams siūlo lietuviškų skanėstų ir mielai aiškina apie Vilnių.

Gamtos prieglobstyje Bukantėje  meno mylėtojai susirinko į dr. Antano Lipskio pa-
rodos atidarymą.                                                                  Leono Milčiaus ir J. Kuprio nuotr.

DANUTĖ EINIKIENĖ

Liepos 26 dieną į Žemaitės memorialinį muziejų
Bukantėje atiduoti pagarbą gydytojo, poeto, daili-
ninko dr. Antano Lipskio (1917–2013) kūrybiniam
palikimui rinkosi meno mylėtojai ne tik iš Lie tu -
vos, bet ir iš už sie nio: muziejuje iškilmingai atida-
ryta paroda „Dr. Antano Lipskio kūrybos darbai –

dovana Plungei”. Deja, apie šią neeilinį kūrybinį
polėkį ir talentą turėjusią asmenybę dabar jau
kalba me būtuoju laiku – Antanas Lipskis mi rė 2013
sausio 22 d. Bloomingdale, sulaukęs 95 metų. Žemai-
čių dailės mu ziejų pasiekė jo  išskirtinė  dova na – 57
kūrybos darbai.  Iškilmėse su laukta garbingo sve-
čio – Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adam -
kaus. – 8 psl.
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Evangelija (Mt 14, 1–12) pasakoja
šiurpią istoriją apie Jono Krikš-
tytojo kankinystę. Jonas prie Jor-

dano skelbė apie Mesijo atėjimą. Jis ne-
sikėsino į karaliaus Erodo sostą, bet tu-
rėjo drąsos pasakyti, kad, gyvendamas
su brolio žmona, piktina izraelitus. Ka-
raliui ir ypač jo sugyventinei Erodiadai
nepatiko nuodėmę ir iš jos kylantį pa-
piktinimą smerkiantis tiesos žodis, todėl
ieškojo, kaip atsikratyti šio neparankaus
žmogaus. Erodas buvo bailys, todėl delsė; tuomet į
talką atėjo klastinga Erodiada ir budelis į pokylio
salę atnešė Jono galvą.

Šioje istorijoje susipina labai skirtingi žmonės
ir jų požiūriai į gyvenimą. Jonas – pranašas, kurio
misija – paruošti tautą Mesijo atėjimui ir kuris ten-
kinasi minimumu – vilki kupranugario kailio ap-
siaustu ir kukliausiai maitinasi. O Erodas tvirtai
įsikibęs į šią tikrovę, nelaukia jokio Mesijo, nes jo
dievas ir dangus yra valdžia, pinigai ir malonumai.
Kai susitinka tokie žmonės, vienas turi pasitraukti
arba būti sunaikintas. Jonas Krikštytojas nuo savo
misijos nesitraukia, todėl, kaip ir daugelis Senojo
Įstatymo pranašų, prisiima kankinystę.

Brangūs likimo broliai ir seserys! Kiekvieno
jūsų gyvenime atsikartojo Jono Krikštytojo konf-
liktas su aukščiausia civiline valdžia. Sovietinė val-
džia anuomet turėjo tik vieną tikslą –  įsikurti šioje
žemiškoje tikrovėje, kuri buvo mūsų Lietuva. Ta-
čiau šiam įsikūrimui buvo  kliūčių – tai Dievą ir Lie-
tuvą mylėję žmonės, kurie nesiruošė garbinti ti-
rono. Šiems žmonėms net nereikėjo garsiai sakyti
tiesos žodžio: „Tirone, palik mūsų Tėvynę, nes ji ne
tavo, bet mūsų namai.” Užteko paties fakto, kad lie-
tuvis mylėjo savo žemę ir laikėsi tėvų tikėjimo ir bū-
davo pasmerkiamas tremčiai į Sibirą, Kazachstaną
ar už poliarinio rato. Šaltis, badas, artimųjų mirtys
ir bet kokio saugumo neturėjimas buvo kasdieniai
tremtinių palydovai. Buvo galima atsiremti tik į
Dievą ir su juo nešti tremties kryžių. Ši atrama dau-
geliui padėjo ištverti visus išbandymus bei gyve-
nimo smūgius ir sugrįžti namo į Tėvynę, nors dar ir
pavergtą. Ši atrama padėjo išlaikyti savo tautines ir
krikščioniškas šaknis ir sulaukti Lietuvos laisvės
ryto.

Tikėjimas į Dievą iš tiesų yra stipri atrama.
Tremtiniai, su Dievu širdyje perėję Sibiro kelius, ir

šiandien mažiausiai dejuoja dėl sutinkamų sun-
kumų. Tikėjimas padeda suvokti, kad ši žemiška
tikrovė niekuomet nebus pastoviais namais, ku-
riuose klestės visokeriopa gerovė, bet bus tik slenks-
tis, kurį kasdien reikės peržengti, bet ant jo nesu-
stoti. Krikščionis yra žmogus, kuris keliauja į am-
žinąją Tėvynę ir žino, kad žemiškoji tikrovė nėra jo
tikrieji namai. Apaštalas Paulius aiškiai šitai įvar-
dija: „Broliai! Mes žinome, kad, mūsų žemiškosios
padangtės būstui suirus, mūsų laukia Dievo pasta-
tas, ne rankomis statyti amžinieji namai danguje.
<...> Todėl mes visuomet gerai nusiteikę, nors ži-
nome, kad kolei gyvename kūne, esame svetur, toli
nuo Viešpaties. Mes čia gyvename tikėjimu, o ne re-
gėjimu. Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę
palikti kūno būstinę ir įsikurti pas Viešpatį” (2 Kor
5, 1; 6–8). 

Nors keliaujame pas Viešpatį, bet mums rūpi ir
laikinieji namai, nes jie arba padeda, arba kliudo
siekti amžinojo tikslo. Šiandien savo laikinuose na-
muose turime laisvę, ir tai yra didelė Dievo dovana.
Tik reikia ta laisve atsakingai naudotis vieniems ki-
tus mylint ir vieni kitiems pasitarnaujant. Tačiau
laikinuose namuose nuolat sutinkame vieną des-
potą, kuris kėsinasi mus pavergti. Šio despoto var-
das yra nuodėmė. Tai mūsų visų nuodėmės, kurios
temdo Tėvynės dangų. Mes esame gundomi matyti
tik kitų nuodėmes ir jas smerkti. Tačiau Jėzus mokė
žvelgti į tai, kas mus pačius pavergia, ir kvietė išsi-
laisvinti iš nuodėmės. Šitai daryti kvietė ir Jonas
Krikštytojas prie Jordano. Kad mus išlaisvintų iš
nuodėmės, Jėzus mirė ant kryžiaus, o prisikėlęs ir
pasirodęs apaštalams kalbėjo: „Imkite Šventąją Dva-
sią. Kam atleisite nuodėmes, tam bus atleista.”

Kol žmogus nesusitaiko su nuodėme, kol su ja
kovoja, o ją padaręs gailisi ir keliasi, tuomet su juo
viskas gerai. Bėda prasideda tuomet, kai žmogus

nuodėmę pradeda pateisinti ir su ja susi-
gyvena. Nuodėmė tampa ypač pragaiš-
tinga, kai ją bandoma net įteisinti, o tokių
reiškinių  po Tėvynės dangumi atsiranda
vis daugiau. Įteisinta beprotiška alkoholio
prekyba. Bandoma įteisinti negimusios
gyvybės žudymą ir iškreiptą lytinį elgesį.
Siekiama to, kad niekas nedrįstų net kri-
tikuoti elgesio prieš žmogaus prigimtį. Ku-
riama viešoji nuomonė, kad kas neprita-
ria iškreiptam seksualiniam elgesiui, tas

yra pasmerkimo vertas homofobas, t. y. baisus žmo-
gus. Kaip visa tai susišaukia su Jono Krikštytojo
kankinyste vien už pasakytą žodį.

Į Lietuvą veržiasi su krikščioniška morale ne-
suderinamos ir labai pavojingos idėjos, kurios kė-
sinasi griauti santuoka kuriamą vyro ir moters
šeimą, o drauge pakerta tautos gyvastingumo šak-
nis. Siekiama visuomenę pripratinti, kad bet koks
seksualinis elgesys yra moralus ir dėl to negalima
jo smerkti. Liūdina tai, kad net atsakingi žmonės,
nuo kurių priklauso Lietuvos likimas, nesuvokia,
koks mūsų Tėvynei gresia pavojus. Bažnyčia, sto-
vėdama ant Šventojo Rašto pamato, giriama ir nie-
kinama, sakė ir sakys, kad nuodėmė yra nuodėmė,
kad iškreiptas seksualinis elgesys lieka amoralus
net ir tuomet, kai įstatymas jam uždegs žalią šviesą,
kaip tai jau yra atsitikę California, Švedijoje ir ki-
tur, kur valdžią turi krikščioniškąsias šaknis pra-
radę žmonės. Jie eksperimentuoja su visuomene ir
savo eksperimentus nori primesti ir mums, kurie,
turėdami slogią penkiasdešimties metų patirtį, vi-
siškai nenorime būti eksperimentuojamais triu-
šiais. Mus skatina toleruoti nuodėmę, bet netole-
ruoja mūsų, kai nuodėmei sakome „ne”. Mus bando
perauklėti, kaip tai darė komunizmo statytojai. 

Brangūs tremtiniai! Šis kasmetinis susitikimas
prie Dubysos tegu tampa ne tik brangiu susitikimu
su bendro likimo broliais ir seserimis, bet tepaska-
tina dar tvirčiau laikytis Evangelijos kelio ir tą ke-
lią ginti garbingomis bei teisėtomis priemonėmis.
Tepaskatina tikėjimą ir iš jos kylančią krikščio-
nišką moralę perduoti vaikams ir vaikaičiams, kad
ir jų gyvenimas būtų nušviestas dangaus šviesa.

Homilija Tremtinių sąskrydžio „Su Lietuva širdy” šv. Mi-
šiose rugpjūčio 3 d. Ariogaloje, Dubysos slėnyje.
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Tautos gyvybės 
šaknys
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

AMERIKOS LIETUVIŲ
PĖDSAKŲ ISTORIJOS

Dr. Stasys Bačkaitis  straipsnyje
„Ar Amerikos lietuviai išnyks be
pėdsa ko?” („Draugas”, 2013 rugpjūčio
1 d.) JAV Lietuvių Bendruomenės val -
dybai pristato visą eilę minčių ir siūly -
mų. Vienas iš jo siūlymų yra su daryti
išsamią JAV lietuvių išeivių isto riją
anglų kalba. Siūlymas pui kus, bet už-
duotis nepaprastai sunki ir sudėtinga. 

Lietuvių gyvenimo istorijos Ame -
rikoje jau yra gana daug aprašytos
įvairių organizacijų ir JAV Lietu vių
Bendruomenės  Kultūros tarybos,  ta-
čiau beveik visos lietuvių kalba. Išsa -
mių lietuvių  kalba išleistų  Amerikos
lie tu vių istorijos aprašymų nėra daug:
„Amerikos lietuvių istorija” (redakto-
rius dr. Antanas Kučas, Lietuvių En-
ciklopedijos spaustuvė, Boston, 1971

m.), JAV Lietuvių Bendruo me nės Kul-
tūros tarybos išleista kn. „Lie tu vių
pėdsakai Amerikoje”  (re daktorė Aud-
ronė Škiudaitė, 2006 m.).  

Keletas anglų kalba išleistų kny -
gų, kurias turime savo šeimos biblio -
tekoje, yra: dr. Antano Kučo „Ameri -
kos lietuvių istorijos vertimas – „Li -
thuanians in America”, 1975; „Li thu a -
nians in Multi-Ethnic Chicago, Un til
World War II”, David Fainhauz, 1977;
„Lithuanian Writers in the West, An
Anthology”, redaktorė Ali na Skrups-
kelis, 1977. Algimantas Ke zys yra iš-
leidęs du „Lithuanian Ar tists in North
America” tomus (1994 m.).  Vėliausia
kny ga yra „Images of  America, Lit-
huanian Chicago”  (Jus tin G. Riskus,
2013 m.). Yra ir daugiau knygų anglų
kalba apie lietuvių gy venvietes, para-
pijas, kultūrą bei kitomis įvai riomis
te momis, bet ne visos jos „išsamios”. 

Sudaryti išsamią, naują Ameri kos

lietuvių istorinę knygą reikia or ga -
nizacinio rėmėjo, redaktorių, lėšų,  lei-
dyklos ir knygos platinimo bendrovės.
Istorinė knyga anglų kalba turi bū ti
platinama Amerikos bibliotekoms ir
plačiajai rinkai, ne tik siaurai lietu-
vių bendruomenei.

Dr. Bačkaitis savo straipsnio pra -
džioje paminėjo lietuvių ir anglų kal ba
išleistą knygą (fotoalbumą) „Lie tuvių
kultūrinis paveldas Ameriko je”. Kny -
gą išleido JAV LB Kultūros ta ryba,
2009 m. Šios knygos tikslas kaip tik ir
buvo pasiekti lietuviškai ir angliškai
kalbančią visuomenę. Pir mas šios
kny gos skyrius pristato „Lietuviai
Amerikoje: istorinė ap žval ga”.  Knyga
jau buvo padovanota Prezidentei D.
Grybauskaitei, ki tiems Lietuvos vals-
tybės vadovams, Amerikos Kongreso
ir Seimo na riams bei kitiems svar-
biems pareigūnams. Kiek galime, pla-
tiname knygą Amerikos bibliotekose

ir –  per LR švietimo ir mokslo minis-
teriją – Lietuvos mokyklų bibliotekose.
Knygą galima užsisakyti per Ama-
zon.com, – „Lithu a nian Cultural Lega -
cy in America”.

Algis Lukas
Silver Springs, MD

„HISTORY OF LITHUANIA” 
REDAKCIJOS PASISAKYMAS

Visada džiaugiamės, kai yra krei -
piamas dėmesys į mūsų rengiamą
ang  lų kalba Broniaus Makausko kny -
gą (vertimas) „History of  Lithuania”
(su „Witnesses” ir kitais priedais).
Sma gu, kad ir dr. Stasys Bačkaitis sa -
vo straipsniu „Ar Amerikos lietuviai
išnyks be pėdsako” („Draugas”, 2013
m. rugpjūčio 1 d., psl. 3) įsijungia į be -
si dominčių eiles.

Nukelta į 3 psl.
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Atkelta iš 2 psl.

Šiuo laišku norime praplėsti ir
papildy ti tai, ką straipsnio autorius
ra šo. Bro niaus Makausko kny gos/va -
dovė lio Lietuvoje yra išėję trys laidos.
Kny ga buvo pradėta versti 2002 me -
tais Vydūno fondo valdybos pirmi nin -
ko Vytauto Mikūno iniciatyva.  Pradė -
tas šis darbas po kelių metų su stojo.
Jis buvo vėl pradėtas V. Mikūno pra-
šymu Algirdo Marcherto ir Vy tauto
Černiaus 2007 m. vasarą. Prie istori-
nės dalies prisidėjo „Witnes ses”, nu-
šviečianti trijų okupacijų pa tirtį as-
meninių išgyvenimų konteks te. Mūsų
manymu – tai patvirtino mūsų tyri-
nėjimai – intarpai ir ši da lis patrauks
skaitytoją, pakreips jį skaityti isto-
rinę dalį. Knyga ruošiama amerikie-
čiams – kokios tautinės kilmės jie ir
bebūtų.

Istorinės dalies ir atsimi nimų
vertimai buvo atlikti apmokamų ver -
tė jų ir straipsnių autorių. Redakcija,
prisidėjus Vytautui Babušiui (2010
m.), amerikiečių leidyklose dir bu -
siam 30 metų, rūpinasi knygos kalbos
koky be, bendru knygos sutvarkymu,
iliustracijomis, indeksais ir kita in-
formacija, lėšų telkimu. Knyga bus
apie 720 puslapių. Viliamės, kad spau-
dai ati duosime šių metų bėgyje.

Ši knyga yra daugelio žmonių
dar bo vaisius. Mes vertiname Vydū no
fondo bei Lietuvių Fondo paramą, ta-
čiau didžiuma lėšų knygos išleidi mui
atėjo iš Vytauto Mikūno bičiulių bei
knygos mecenatų. Tik jų parama pa-
deda mums knygą užbaigti. Mano me,
kad JAV Lietuvių Bendruomenės ta-
ryba ir valdyba, kaip knygos leidė jos,
atlieka labai naudingą ir būtiną žings -
nį. Vertiname jų skatinimą ir pa ramą.

„History of Lithuania” redakcijos vardu –
Vytautas J. Černius, redaktorius.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ
BE „STUBURO”

Neteko pastebėti atsakymo į Leo -
nardo Gogelio laišką („Draugas”, bir-
želio 27 d.) „Stuburą turime vi si”. Gal
kitos tautos turi „stuburą”, bet ne Lie-
tuvos Vyriausybė.

Daug kas skaitė spaudoje apie
dviejų lietuviškų mokyklų uždarymą
Suvalkų krašte, dabartinėje Len ki -
joje. Neteko pastebėti daromų žygių
jas vėl atidaryti? Tuo pačiu metu net
kai kurie Lenkijos Vyriausybės na -
riai kartu su Lietuvoje esančia lenkų
mažuma daro spaudimą Lietuvos Vy -
riausybei, kad patenkintų jų šovinis-
tinius reikalavimus.

Lituanistinių mokyklų padėtis
Vilnijos krašte yra labai liūdna. Kai
kurios net uždaromos. Atrodo, kad
Švie timo ir mokslo ministerija yra vi-
sai be „stu buro” ir nusileidžia len kų
mažumos reikalavimams.

Prisimintinas Zigmo Zinkevi -
čiaus (buv. LR Švietimo ir mokslo mi-
nistro) reika lavimas „nebūti lietu-
viams bestu bu riais” ir kad visos ma-
žumos turi mo kytis lietuvių kalbos.
Už šį drąsų pa sisakymą jis buvo at-
leistas iš parei gų.

Lietuvos Vyriausybė turi vado -
vau tis dėsniu „Kaip tu man, taip ir aš
tau atseikėsiu”. Turi žiūrėti savo tau-
tos interesų, bet ne nuolaidžiauti.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus 
redakcija netaiso.

Į universitetą su palapine!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Prieš trisdešimt trejus metus ma -
no žmona Gražina pradėjo dau -
ge lį metų besitęsusį kelionių

apra šy mą, pa vadintą ,,Su palapine į
Alias ką”. Taip apkeliavome didelę
JAV, Kana dos ir Meksikos dalį. Su lai -
ku pa lapinę pakeitė motonamukas,
kurį pava dinome ,,vanuška” – nuo
ang liš  ko ,,van”. Visi aprašymai buvo
išspausdin ti ,,Drau ge” ir susilaukė
skaitytojų dėmesio. 

Š. m. pavasarį ,,New Harvest” lei-
dykla išleido knygą ,,Walden on
Wheels”. Jos autorius – Ken Ilgunas.
Su sidomėjau ja, nes knygos tema arti
širdies, o ir autoriaus pavardė skam -
ba lietuviškai. Knygą nusipirkau, per -
 skaičiau ir žavėjausi autoriaus užs is -
pyrimu ir sumanumu. Nusipirkęs pa -
naudotą ,,vanušką”, jis joje porą metų
gyveno ir siekė aukštojo mokslo. Tik-
ras šaunuolis – pagalvojau. Ta čiau
tuo sudominti šios skilties skaitytojus
galbūt neužtenka. Tad nutariau pasi-
domėti jo lietuviška pa varde ir per lei-
dyklą susisiekiau su knygos auto-
riumi. K. Ilgunas prisipažino, kad ma-
žai žinantis apie savo tautinę kilmę,
tačiau tikrai žino, kad jo pavardė yra
lietuviška. Prieš kurį laiką jo protė-
viai atvyko į Škotiją ir dabar ten yra
keletas llgunų. Tėvas buvo darbinin-
kas, būdamas apie 20 metų amžiaus
atvyko į Hamilton, Ka nadą. Ten jis
su sipažino su savo būsima žmona, gi-
musia JAV – jie sulaukė dviejų sūnų.
Kai autoriui buvo šešeri, šeima atsi-
kraustė į Niagara Falls, NY. Jo mo-
tinos tautinė kilmė, jo žo -
džiais, yra grynai len-
kiška. Tad jis save lai -
ko 50 proc. lenku, 25
proc. ško tu ir 25 proc.
lietuviu. Laiško pabai go -
je jis mini, kad šį rudenį
vyks į Di džiąją Britaniją
susitikti su savo giminė-
mis. Laišką baigia išreikš-
damas norą neužilgo apsi-
lankyti ir Lietu voje.

Ar dabar gal kiek įdomiau
apie tą knygą toliau skaityti?
Intriguoja pats knygos pavadi-
nimas, nes minimas Walden eže-
rėlis Naujoje Angli joje. Tai Henry
David Thoreau, ame ri kiečių rašy-
tojo, sukurtas eksperimen tas, apra-
šytas knygoje tokiu pa čiu pavadi-
nimu. Dvejus metus jis pra leido savo
paties pastatytame na melyje prie Wal-
den ežero, kad iš ban dytų paprastą gy-
venimo būdą. Jo ma nymu, žmogus,
stebėdamas gamtą, gali jautriau įsi-
klausyti į savo sąži nės balsą ir giliau
suvokti esmines dvasines tiesas. 

Ken Ilgunas baigė anglų literatū-
ros ir istorijos bakalauro studijas ir
,,užsitraukė” 32,000 dol. skolą. Ne ga -
vęs darbo pagal išsilavinimą, jis dirbo
įvairius darbus ir darbelius ir kiek
galėdamas mažino turimą skolą. No-
rėjo kuo greičiau ją išmokėti, o ta da
spręsti, ką daryti toliau. Didelė kny -
gos dalis skirta jo pastangų išsi krapš -
tyti iš skolų aprašymui. Iš pradžių
,,Ho me Depot” parduotuvėje jis rink-
davo ve ži mė lius iš automobilių pa-
statymo aikš telės, bet, norėdamas pa-
spartinti skolų išmokėjimą, nusidan-
gino į Cold  foot, Aliaska, kur viename
mote liuke dirbo šlavėju, tualetų valy-
toju, atliko kitus panašius darbus.
Maistas ir nakvynė buvo veltui, o va-
landinis atlyginimas – didesnis nei

,,Home Depot”. Su laiku Ken
ten pat gavo ge resnį darbą –
tapo turistų palydovu. Vė-
liau jis dirbo šiukšlių rin-
kėju, virėju ir vi są laiką ma-
žino savo skolą. Kny goje kas
keliolika puslapių vis nuro -
domi tos skolos likučiai.
Skai tytojų in for macijai jis
parengė lentelę, kurio je pa-
teikiamos mėnesinės išlai-
dos gyvenant ,,normalų” vi-
duriniosios kla sės gyvenimą
ir jį palygina su savo mėne-
sinėmis išlaidomis gyvenant
Coldfoot. Pirmu atveju išlai-
dos buvo 2,295 dol. per mė-
nesį, antru – vos 30 dolerių. 

Nors Ken pagrindinis
tikslas buvo skolų mažini-
mas, jis nevengė pro gų ką
nors naujo išbandyti. Vie -
nam mėnesiui buvo pabėgęs
nuo dar bo ir išvyko į kelionę,
atkartojančią prieš porą šim -
tų metų Kanadoje vy kusias
prancūzų kailių pirklių ke -
lio nes. Tuo metu jo skola jau
buvo su mažėjusi iki 16,000
dol. Vėliau Ken nu sibastė į Mississipi
valstiją, kur ga vo darbą valyti Katri-
nos uragano padarytą žalą. Ten būda-
mas susipažino su viena mergina ir ją
įsimylėjo, bet neužmiršo savo tikslo.
Aliaska jį traukė. Jis ten grįžo, bet jau
rimtoms pareigoms ,,Gates of  the
Arctic Na tional Park”.
Už darbis irgi
b u  v o

so lidesnis.
Jo skola tirpo kaip

ledai pavasarį – 11,000, 9,500,
8,000, 6,500, 5,000, 3,500 dol. Vėliau dar
teko dirbti siuntinių išvežiojimo  ben-
drovėje Denver, CO. Ten būdamas su-
mokėjo visą sko lą. Pasijuto laisvas ir
viltingai žvelgė į ateitį.

Iš tikrųjų, savo banko sąskaitoje
Ken jau turėjo sukaupęs 3,517 dol. ir
pradėjo rimtai galvoti, kur galėtų stu -
dijuoti toliau. Jam pasisekė įstoti į
Duke University, Raleigh mieste, esan -
čiame North Carolina valstijoje. Jaus-
damasis ,,turtingas”, jis nu si pirko
1985 m. Ford ,,vanušką” ir įsi ren gė kai
kuriuos buitinius ,,patogumus”, kad
galėtų jame gyventi. Už 21 dol. išsi-
nuomavo pašto dėžutę. Įstojo į kūno
kul tūros klubą, kad turėtų kur nusi-
maudyti. Už 182 dol. gavo leidimą pa-
statyti mašiną universiteto aikštėje. 

Paskutinis šimtas knygos pusla-
pių skirtas studijų ir gyvenimo ,,va -
nuškoje” aprašymui. Mokslus Ken
pradėjo turėdamas 981 dolerius. Ma no
dideliam nustebimui, jis vėl pasi rinko
studijuoti tokias sritis, kur dar bo ga-
limybės nebuvo geresnės nei pra -
eityje. Sakėsi siekiąs mokslo, o ne ko-
kio pelningo amato. Įdomios jo kas -
dienybės smulkmenos. ,,Vanuš ko   je”

apsigyveno pelė ar keletas jų. Su vie -
na, kuri bu vo apsigyvenusi po ,,vanuš -
kos” lubų ap mušalais, pasisekė susi-
doroti. Netrukus ta pelė ėmė bjauriai
dvokti ir pakenkė jo sveikatai, bet jis

liko gyventi savo ,,vanuško je”.
Po tam tikro laiko Ken savo
būsto pas laptį išdavė drau-
gams. Netrukus apie tai, in-
terneto pagalba, sužinojo vi-
sas pasaulis. K. Ilgunas tapo
žinomu, o Duke universite-
tas – nepageidaujamo dė -
me  sio objektu. 

Pagaliau atėjo uni-
versiteto baigimo diena.
Tą dieną jis jau buvo su-
sitaupęs 1,156 dol., nes
lankydamas uni versi -
tetą turėjo pašalinių
darbelių ir labai
griež  tai laikėsi nuo-

statos neišlaidauti.
Mokslo baigimo iškil mėse jis

buvo pakviestas sakyti kal bą. Knygos
gale Ken rašo, kad pagaliau jam pa-
vyko aplankyti Henry Da vid Thoreau
išgarsintą Walden eže rėlio pakrantėje
pastatytą namelį. Dabar ta vieta yra
apsupta gyvenamaisiais kvartalais,
nors pats name lis išlaikytas toks,
koks buvo ir yra atviras lankytojams.
Su tam tikru sar kazmu Ken Ilgunas
pabrėžė, kad tas gamtos mylėtojas ir
paprasto gy venimo stiliaus skatinto-
jas iš tikrųjų nebuvo visiškai sava-
rankiškas – rūbus jis nešdavo skalbti
savo motinai. 

Autorius teigia siekęs dviejų rū -
šių mokslo. Pirmiausia, jis sėmėsi iš -
minties iš primityvaus gyvenimo bei
vienumos. Antra mokslo rūšis buvo
universitetinių studijų tęsimas moks -
lo ir meno srityse. Magistro laipsnį jis
gavo turėdamas 1,156 dol. banko sąs -
kaitoje, tačiau vis dar savęs klausda-
mas – ar vieną dieną turės tikrą ir pa-
stovų darbą? Gal kada nors gy vens na -
me be ratų? Knyga baigiasi su au to -
riaus įsėdimu į lėktuvą, skrendantį į
Aliaską. Kai 1980 m. mes pirmą kar tą
buvo toje valstijoje, išgirdome posakį,
kurio neužmiršo me iki šiol – kartą ap-
silankius Aliaskoje, pilnai jos palikti
neįmanoma. Reikia spėti, kad magiš -
ka šios valstijos trauka kny gos auto-
rių parvarė atgal. 

Autorius – Ken Ilgunas. 
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IŠ LIetuvos vyčIų veIKLos 

Prieš suvažiavimą – išvyka

Jubiliejinis suvažiavimas vyko 2013 m. liepos
25–28 d. Quincy, Mas sachusetts – netoli Lawrence
miesto, kur 1913 m. balandžio 27 d. Mykolas Norkū-
nas įsteigė šią jaunimo katalikų organizaciją –  Lie-
tuvos Vyčius.

Anksčiau atvykusiems suvažiavimo dalyviams
trečiadienį, liepos  24 d., buvo suruošta įdomi išvy -
ka – „Boston Duck tour” (iš laivo apžiū rint įdomias
Boston vietoves). Vėliau aplankėme įžymųjį „Fa-
neuil Hall Marketplace” – su įvairiomis parduotu-
vėmis, restoranais ir lauke vykstančiais pobūviais. 

Trečiadienio vakarą dalyvavome legendinės
Hollywood žvaigždės lie tuvaites Rūtos Lee Kilmo-
nytės ir jos vyro Webb Lowe priėmime Rūtos pus-
seserės ir mūsų ilgametės vytės Frances Bumila ir
jos dukters Susan Bumila Trautman namuose. Va-
karas buvo pavadintas „Ruta Lee is back in Bos-
ton”. Gardžiavomės Naujosios Anglijos jūros gėry-
bėmis ir turėjome galimybę susipažinti su aktore
Rūta Lee ir jos vyru Webb Lowe. Padėkos ženklan
už tokį  gražų Vyčių centro valdybos, šimtmečio ju-
biliejaus suvažiavimo komi teto ir jų svečių priė-
mimą Susan buvo įteikta prisiminimo dovanėlė –
California gyvenančios menininkės Valerijos Ruz-
gienės gintarinė gėlių puokš tė.

100-asis suvažiavimas: 
Dievui ir tėvynei – 100 ir amžinai.”

Jubiliejinis Lietuvos Vyčių sei mas/su va žia -
vimas vyko The Boston Quincy Marriott viešbu-
tyje, Quincy, MA. Jį globojo Lietuvos Vyčių Centro
valdyba. 

Ketvirtadienį, liepos 25 d. su va žiavimas buvo
pra dėtas šv. Mišiomis  Nukryžiuotojo Jėzaus seserų
kongregacijos vienuolyno „Our Lady of  Sorrows”
koplyčioje Boston. Šv. Mi šias aukojo Lietuvos Vyčių
organizacijos dvasios vadas dr. prel. ir garbės narys
kun. Juozas Anderlonis. Jam padėjo: prel. garbės
narys Alber tas Contons-Kontautas, prel. Petras Šiū-
rys, kun. Audrius Arštikaitis, kun. Steve Zukas,
kun. Gintaras Antanas Jonikas ir kun. Nerijus Šme -
rauskas.  Mišių metu giedojo Marytė Bizinkauskas
ir Danutė Mileika. Buvo giedama „Pulkim ant ke-
lių”, „Prieš Tavo altorių”, „Šventas Kazi mierai” ir
„Our Lady of  Siluva”.    

Iškilmingai įnešus vėliavas, buvo aukojamos
Mišios už Lietuvos Vy čius. Savo pamoksle prelatas

J. An derlonis priminė, kad Lietuvos Vyčių organi-
zacija pergyveno daug svarbių istorijos akimirkų:
Pirmąjį pasaulinį karą, Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimą, Antrąjį pasaulinį karą, Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūri mą, Lietuvos priėmimą į
NATO ir Europos Sąjungą... Visur ir visuomet Vy-
čiai padėjo Lietuvai ir jos žmo nėms. Baigdamas pa-
mokslą prel. pabrėžė, kad šis neeilinis jubi liejus
mūsų gyvenime bus tik vieną kartą. Tad reikia
džiaugtis, kad ši kilni organizacija išliko ir dar yra
veikli. Visiems delegatams ir svečiams jis palinkėjo
sėkmingo ir vaisingo suvažiavimo. Mišios baigtos
visų dalyvių sugiedotu Lietuvos Vyčių himnu. 

Grįžome į viešbutį, kur pietų metu vyko Lietu-
vos Vyčių garbės na rių pristatymas dalyviams ir
svečiams bei jų pagerbimas. Dėl įvairių priežasčių
dalyvavo ne visi garbės nariai. Šiame suvažiavime
jų buvo 19. Įvesti į salę ir pristatyti: Elena Na kro -
šienė (garbės narė nuo 2012 m.); John Mankus ir Vi-
vian Rodgers (2011 m.);  Lee Moore ir Regina Juškai -
tė-Švobienė (2008 m.); Robert A. Martin, Jr.  (2007
m.);  Theresa Strolia ir Wal ter Svekla (2006 m.); Ber-
nice Aviza, Ann Marie Kassel ir Veronica Bi zin -

kaus kas (2004 m.); Rita Sussko (2001 m.);  prelatas
Juozas Anderlonis (1999 m.); Faustas Strolia ir
Frank Petrauskas (1995 m.); Frances Petkus (1989
m.); prelatas Algimantas Bart kus (1987 m.); prelatas
Albertas Con tons-Kontautas (1978 m.) ir Robert Bo-
ris (1970 m.). Kiekvienam garbės nariui buvo pri-
segta raudona rožė ir įteiktas įrėmintas padėkos
raštas.

Šiuose pietuose dalyvavo garbingi svečiai: LR
generalinis konsulas New York Valdemaras Sara-
pinas, Lietuvos ambasadoriaus Washing ton, DC Žy-
gimanto Pavilionio pava duotojas Simonas Šatūnas
su žmona Živile ir vaikučiais Elze, Jurgiu ir Petru,
Rūta Kilmonytė Lee su vyru Webb Lowe. Ekrane
buvo parodyti visi garbės na riai – nuo 1914 m. iki
2012 m., jų turime 29.  

Pirmasis seimo posėdis

Oficialus seimo atidarymas pra sidėjo įnešus
vėliavas, paskui kurias ėjo Centro valdyba ir komi-
tetų pir mininkai, Organizacijos dvasios va das, dr.
prel. Juozas Anderlonis su kalbėjo maldą ir buvo
sugiedoti JAV, Lietuvos bei Vyčių himnai.    

Prezidiumą sudarė: pirmininkas Michael Pet-
kus, 96 kuopa iš Dayton, OH ir kopirmininkės – gar-
bės narės Elena Nakrošienė, 90 kuopa iš Kear ny,
NJ ir Vivian Rodgers, 26 kuopa, Worchester, MA.
Sek retoriavo Shir ley Musumeci, 6 kuopos narė iš
Hartford, CT ir Tom Miller, 72 kuopos narys iš Bing-
hamton, NY.  Seimo parlamentinės eigos patarėjas
dr. Peter Paul Zansitis, 16 kuopa, Chicago, IL. Tvark-
dariai (Sargeant at arms) iš rinkti atstovauti ketu-
rioms apygardoms: Debbie Miller, 72 kuopa, Bing-
hamton, NY; Genvieve Maluska, 157 kuopa, Lemont,
IL;  John Sakal, 152 kuopa, E. Long Island, NY; Paul
Moore, 86 kuopa, DuBois, PA; ir Charles Treciokas,
27 kuopa, Nor wood, MA. Rezoliucijų komisiją su -
darė: garbės nariai Robert A. Martin, Jr., 16 kuopa,
Chicago, IL ir Bernice Aviza, 136 kuopa, Hudson-Mo-
hawk, NY.       

Aukų/sveikinimų komitetą su darė: Georgianna
Macke, 157 kuopa, Lemont, IL ir Cathy Nakrošis, 90
kuopa, Kearny, NJ. 

Mandatų komitetą sudarė: Bar bara  Miller, 72
kuopa, Binghamton, NY; garbės narė Pranciška
Petku vienė, 96 kuopa, Dayton, OH; Barbra Trybe, 17
kuopa, So. Boston, MA ir Lai ma Baltrėnas, 133
kuopa Los Angeles, CA.   

Šimtmečio sukakties suvažiavimo kopirminin-
kas, garbės narys Ro bert A. Martin, Jr. sveikino vi-
sus suvažiavimo dalyvius ir linkėjo sėkmingo dar -

Iškilmingas Lietuvos Vyčių 
šimtmečio sukakties suvažiavimas

Smagus vakarėlis ,,Ruta Lee is back in Boston”.

96 kuopos nariai iš Dayton, OH su Centro valdybos pirmininke Regina Juškaite-Švobiene.



DRAUGAS 2013 RUGPJŪČIO 10, ŠEŠTADIENIS 5

bo. Jubiliejinį Vyčių su važiavimą pasveikino LR
ambasadoriaus Žygimanto Pavilionio pavaduoto-
jas, diplomatas Simonas Šatūnas; LR generalinis
konsulas NY Val demaras Sarapinas; LR garbės kon -
su las New Hampshire dr. Thorstein Gislason.
LCRA/LKRS vardu sveikino Gintaras Čapas; Sister
Margaret Petkcavage perdavė Šv. Kazimiero seserų
kongregacijos linkėjimus, kun. Gintaras A. Jonikas
– Šiaulių vysk. Eugenijaus Bartulio; kun. Ne rijus
Šmerauskas – Kauno arkivysk. metropolito Sigito
Tamkevičiaus, o ŠALFASS vardu sveikino šios or-
ganizacijos pirmininkas Laurynas Mise vi čius.  

Centro valdybos pirmininkė ir garbės narė Re-
gina Juškaitė-Švo bie nė perskaitė išsamų praėju-
sių metų organizacijos veiklos pranešimą.   

Iždininkė, garbės narė Bernice Aviza pristatė
2013–2014 m. organizacijos iždą. Alex Fletcher, 96
kuo pos narys iš Dayton, OH, papasakojo delega-
tams apie savo darbą, kuriant  ir prižiūrint Lietuvos
Vy čių tinklalapį www.knightsoflithuania.com. (yra
sukurtas ir specialus šimtmečio tinklalapis: www
knightsoflithuania100thanniversary.org). Jis pagei-
davo, kad nariai atsiųstų vietinių kuopų ir apy-
gardų žinių bei nuotraukų, sakė, kad  „Vyties” žur-
nalą galima gauti elektroniniu būdu.

Savo šimtmečio proga Lietuvos Vyčiai gavo net
42 raštiškus svei ki nimus. Juos atsiuntė LR Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė; JAV vicepreziden tas Joe
Biden; JAV senatorė Elizabeth Warren; US Secre-
tary of  State John Kerry; Massachusetts guberna-
torius Deval Patrick; Illinois gubernatorius Pat
Quinn; Michigan gubernatorius Rick Snyder; New
Jersey gubernatorius Chris Christie; New York gu-
bernatorius Andrew Cuomo; Wisconsin gubernato-
riaus Scott Walker; District of  Columbia burmistras
Vincent C. Gray; LR už sienio reikalų ministras Li-
nas Linke vičius; LR ambasadorius JAV ir Mek -
sikoje Žygimantas Pavilionis; LR generalinio kon-
sulo New York Valde maras Sarapinas; LR garbės
konsulas New York Rimas Česonis; LR garbės kon-
sulas New Hampshire dr. Thors tein Gislason; LR
garbės konsulas Detroit Algis Zaparackas; LR gar-
bės konsulė Ohio, Indiana ir Kentucky valstijose
Ing rida Bublienė; JE Bos ton kardinolas Sea’n
O’Malley; Bos ton augziliaras vysk. Robert Dee ley;
Boston augziliaras vysk. Peter J. Uglietto; vysk.
garbės narys Paulius Baltakis; Amerikos Lietuvių
Romos katalikų kunigų vienybės pirminin kas, gar-
bės narys prel. Alber tas Con tons-Kontautas; Kauno
arkivysk. Sigitas Tamkevičius; sese lių pranciškie-
čių (Sisters of  St. Fran cis of  the Providence of  God)
seselė vienuolė Joanne Brazinski; Švč. Mer gelės
Nekalto Prasidėjimo seserų kongregacijos vienuolė
seselė Ignė Marijo šiūtė; JE Vilniaus metropolitas
arkivysk. Gintaras Grušas; Kaišia dorių vysk. eme-
ritas Juozas Matu laitis; Panevėžio vysk. Jonas Kau -
neckas; Šiaulių vyskupijos vysk. Eugenijus Bartu-
lis; Vilkaviškio vysk. Rimantas Norvila; Lietuvos
Vysku pijos konferencijos delegatas užsie nio lietu-
vių katalikų sielovadai prel. Edmundas J. Putri-
mas; Amerikos lietuvių kultūros archyvų (ALKA)
pirmininkė Mirga Girniuvienė; Lie tuvių Katalikų
Religinės Šalpos (LKRS/LCRA) pirmininkas Sal-
vijas Kungys; Čikagos lietuvių moterų klubo pir-
mininkė Genevieve Malus ka; Amerikos lietuvių ta-
rybos (ALT’as) pirmininkas ir Amerikos lietuvių
Romos katalikų federacijos pirmininkas adv. Sau-
lius V. Kuprys; „Lithuanian Heritage” žurnalo re -
daktorius Val Ramonis; „Draugo” laikraščio  di-
rektorių tarybos pirmi ninkas Vytas Stanevičius;
aktorė Rūta Kilmonytė Lee; Gintautas Taoras (nuo
Lietuvos skautų vardu); Tomas Girnius (nuo Šiau-
rės Ame rikos ateitininkų tarybos)  ir  Daina Pau-
lauskienė (Baltic Jesuit Advance ment programos
asistentes). Visi raš tiški sveikinimai buvo įrėminti
ir išstatyti sesijų salėje. 

Mandatų komisija pranešė, kad pirmajame po-
sėdyje dalyvavo 104 asmenys. Tarp jų – 12 garbės na-
rių, 3 Centro valdybos nariai, 49 delegatai, 10 apy-
gardų delegatų  24 svečiai, 6 dvasiškiai,  atstovavę 5
rajonams ir 14 kuopų. 

Posėdis baigtas malda, kurią su kalbėjo dr. prel.
ir garbės narys  kun.  J. Anderlonis. 

Vakare vyko pramoginis pažintinis vakaras
Lie tuvių klube Boston, pavadintas „Lietuviška ge-
gužinė” po stogu. Buvo tradicinių lietuviškų val-
gių, skambėjo muzika ir dainos, vyko šokiai. 

Antroji suvažiavimo diena

Penktadienį, liepos 26 d. viešbutyje buvo auko-
jamos šv. Mišios už mirusius Lietuvos Vyčius ir rė-

mėjus, ku rie praeitais metais apleido šį pasaulį ir už
tuos vyčius, kurie ne galėjo dalyvauti šiame suva-
žiavime dėl sveikatos ar kitų priežasčių. 

Pagrindinis šių šv. Mišių celebrantas buvo kun.
Steponas Žukas. Jam padėjo prel. dr. ir garbės narys
kun. Juozas Anderlonis, prel. ir garbės narys kun.
Albertas Contons-Kontautas, prel. Petras Šiūrys,
kun. Audrius Arštikaitis, prel. Algimantas Bartkus,
kun. Gintaras A. Jonikas ir kun. Nerijus Šmeraus-
kas. Mišių metu vargonavo garbės narys muz. Faus-
tas Strolia. Giesmes vedė garbės narė Ann Marie
Kassel.     

Antrajame posėdyje Centro val ybos vardu And-
rew Berczelly perskaitė pranešimą apie organiza-
cijos narystes. Kaip ir visose organizacijose, Lietu-
vos Vyčių skaičius mažėja. Dabartiniu laiku sunku
pritraukti naujų narių, bet Lietuvos Vyčių organi-
zacija gali didžiuotis, kad per pas kutiniuosius me-
tus į jų gretas įstojo 73 nauji nariai. Šiuo metu Lie-
tuvos Vyčių organizacijai priklauso beveik 1,500 na-
rių iš 5 apygardų/rajonų ir 43 kuopų. Džiugu, kad
šiemet neužsidarė nei viena kuopa, bet trys kuopos
susijungė. 133 kuopa, Los Angeles, CA priėmė 14
naujų narių, 110 kuopa Masbeth, NY – 7,  o 144
kuopa, Antra cite, PA, – 15.  Buvo atžymėti kuopų na-

riai, kurių dėka į organizaciją įstojo naujų narių –
tai Marytė Šepi kaitė, 133 kuopos pirmininkė, Los
Angeles, CA;  Mary Colom, 110 kuopa Masbeth, NY;
ir Paul Domalakes,  144 kuopa,  Frackville, PA.

A. Berczelly taip pat pranešė, kad bus sudarytas
specialus komitetas, kuris spręs, kaip panaudojant
naujausias technologijas, pritraukti jau nesnius Vy-
čius – juk jiems priklausys šios organizacijos ateitis. 

Lietuvos Vyčių fondo pirmininkė Irene Ozalis
perskaitė fondo ataskai tą. Buvo pakeistas vienas iš
pagrindinių šio padalinio statutų: prieš tai para-
mai galėjo būti naudojamos tik palūkanos, o šiuo
me tu įvairioms vyčių programoms ir paramai ga-
lima bus paimti pinigų iš organizacijos banko sąs-
kaitos. Per šiemetinį šimtmečio suvažiavimą buvo
nuspręsta daugiau išdalinti aukų įvairiems projek-
tams. 2013–2014 m. po 2,500 dol. bus paaukota: Ame-

rican Professional Patnership for Lithuanian Edu-
cation (A.P.P.L.E.); Baltic Jesuit Advan cement Prog-
ram (Baltijos jėzuitų plėtros projektui); Lietuvių
Operai Čikagoje; Švč. Šiluvos Mergelės Marijos kop-
lyčiai, Washington, DC; Betanijos sriubos virtuvei
(valgyklai) Vilniuje; Lietuvių Religinei Katalikų
Šalpai (LRKS/ LCRA; Žemaitijos lietuvių muziejui
Varniuose; Ser vants of  the Lord and the Virgin of
Matara – vie nuolių kongregacijai Panevėžyje. 1,000
dol. skirta jaunųjų vyčių suvažiavimo stipendijai –
po 100 dol. kiek vie nam jaunam dalyviui; 500 dol. –
metams paremti vieną našlaitį per „Saulutės” orga -
ni zaciją ir dar 1,000 dol. – paremti 2014 m. suvažia -
vi mo kuopai. Iš viso bus paaukota 22,400 dol.

I. Ozalis paskelbė rašinių kon kur so laimėtojus:
I vieta (300 dol.) – atiteko John Baltrus 19 kuopa,
Pittsburgh, PA; II (200 dol.) – Liudui Jagminui, 103
kuopa, Providence, RI; III (100 dol.)  – Stephany Gu-
tauskas, 3 kuopa, Philadelphia, PA. Šiemet dvi jau-
nos vytės laimėjo po 150 dol. – tai Gabrielle Pant ir
Tris tan Pant, abi iš 96 kuopos, Dayton, OH. Baig-
dama savo pranešimą, I. Ozalis prašė visus  ir toliau
teikti paramą Lietuvos Vyčių fondui.

Tęsiant posėdį Centro valdybos ritualų komi-
teto pirmininkė Geor giana Macke paskelbė 4-to

laipsnio kandidatus: tai Carol Trečiokas, 27 kuopa,
Norwood, MA; Josephine Opeka, 46 kuopa, Forest
City, PA; Peggy Yanklunas, 143 kuopa, Pitts ton, PA.
Beverly Bennett, 46 kuopa Forest City/Scraton, PA.
Peter Bal žius, 141 kuopa, Bridgeport, CT ir Helen Si-
manis, 141 kuopa, Brideport, CT, nedalyvavusiems
praėjusių metų suvažiavime, 4-tas laipsnis bus su-
teiktas šv. Mišių metu. 

Garbės narystės komiteto pirmi ninkė, garbės
narė Rita Sussko pra nešė, kad šio suvažiavimo metų
garbės narystė nebus suteikta. 

Garbės narys Robert Martin, Jr. papasakojo
apie Lietuvos Vyčių 2014 m. ruošiamą kelionę į Lie-
tuvą. Ji už baigs šimtmečio jubiliejaus metus. Eks-
kursija vyks 2014  m. birželio 30 d. – liepos 13 d. Ap-

Posėdžiauja 100 metų sulaukusios Lietuvos Vyčių organizacijos nariai.

Suvažiavimo dalyviai galėjo įsigyti ir ypatingų lietuviškų suvenyrų-margučių.  
Dainos Čepulytės-Puteris nuotraukos

Nukelta į 14 psl.
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Pavasarinės ,,Ateitys” jau Amerikoje!

Prieš 63 metus iš Europos į Ameriką teko plaukti 21 dieną. Ir anais laikas
tai buvo labai ilga kelionė. Tačiau tos kelionės ilgumo rekordus tikrai su-
mušė š. m. ,,Ateities” 3 ir 4 numeriai. Iš Vilniaus jie buvo išsiųsti gegu-

žės 3 d., o mane pasiekė birželio 15 d.
Tačiau apsimokėjo palūkėti. Per du numerius susidarė 128 puslapiai jau-

natviškos atgaivos protui ir širdžiai. Visi tie puslapiai – tik tekstas ir puikios
nuotraukos, be jokių skelbimų, jokių reklamų. Kiekvienas straipsnis ir raši-

nys –įdomus ir vertingas. Tik imk ir skaityk!
Noriu paminėti keletą pavyzdinių straipsnių

pavadinimų. Nr. 3 pradedamas su Benedikto XVI
dvasiniu palikimu. Penkių puslapių pokalbyje apie
Dievą, Tėvynę ir muziką kalba Darius Polikaitis.
Tai tikras išeivijos muzikos kultūros ambasado-

rius Lie tuvai. Psichologinį požiūrį į
altru izmą ir nesavanaudiškumą aiš -
kina Veronika Lileikienė. Prisi me na -
ma Kovo 11 d. reikšmė lietuvių tautai.
Dalinamasi svarstymais apie ateities
tematiką, laisvo žmogaus gyvenimą.

Netikėtas, bet labai įdomus kelio-
nės aprašymas Šiaurės Amerikos upė-

mis. Beskaitant pro akis prabėgo kai kurie mano
jaunystės atsiminimai. Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokinė Sofija Lėckaitė
nuoširdžiai aiškina, kad be tikėjimo jai nėra gyvenimo. Prisimenant kun. Sta-
sio Ylos 30 m. mirties sukaktį, iš 1951 m. ,,Ateities” perspausdintas jo straips-
nis ,,Ateitį regim Tėvynės laimingą”. 

Nr. 4 viršelį puošia vysk. Gintaro Grušo nuotrauka. Kairėje rankoje jis
laiko vyskupo lazdą, o kita ranka laimina tikinčiuosius. Įvadiniame žodyje
energingoji redaktorė Reda Sopranaitė pamini
prieš 130 metų spausdintą ,,Aušrą”.
Apie tai daugiau rašo M. Pučkoriškis.
Andrius Navickas kelia klausimą ar
esame Jėzaus karžygiai. Kun. Kęstutis
Trimakas paliečia savižu dy bės klau-
simą. Toliau prisimenamas 1883 m. su-
kilimas. Kęstutis Skrups kelis rašo
apie ateitininkų religinį susidraugavimą, propa-
guotą prieška rinėje Lietuvoje. Ema Stončiūtė pa-
teikia šiek tiek istorijos iš ateitininkų veiklos Tel-
šiuose. Labai įdomiai pristatoma visuomeninė or-
ganizacija ,,Vanagas”, įsikūrusi 2000 m. pavasarį.
Organizacijos pavadinimas – partizanų vado Al-
dofo Ramanaus ko – Vanago garbei. Organizacijos
tikslas – ugdyti patriotišką, savo Tėvynės istoriją pažįstantį ir gerbiantį jau-
nimą. Tikri šaunuoliai!  Loreta Timukienė supažindina su Lituanistikos tyri -
mų ir studijų centru Čikagoje, kur sutelkta nemažai ateitininkų archyvų.

Nr. 4 galiniame viršelyje kūdikis, sėdintis ant mamos kelių, rankoje laiko
,,Ateities” žurnalą, o vos besikalančiais dantukais jau bando įkasti žurnalo
kampą. Gero apetito jam ir visiems ,,Ateities” skaitytojams!

Paženklinkite mokslo metų pradžią
,,Ateities” prenumerata!  

Padovanokite ,,Ateitį”  savo ir Lietuvos jaunimui.
JAV prenumeratos kaina: 45 dol.

Dovana/prenumerata Lietuvos mokyklai ar kuopai: 20 dol.

Čekius rašyti Lithuanian Catholic Federation Ateitis. 
Siųsti: Ramunei Kubiliūtei 808 Judson, 3B, Evanston, IL 60202, USA

Internete: http://ateitis.org/ateitis-prenumerata/

Byra, kaip žirniai iš ankšties
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,,Ateities” nr. 5 – čia!

Priekaištavau, kad ,,Ateities” nr.
3 ir 4 (atsiųsti kartu) iš Vilniaus ke-
liavo 43 dienas. Dabar turiu progą pa-
sidžiaugti, kad nr. 5 kelionėje užtruko
vos 14 dienų ir mane pasiekė pačią
pirmąją vasaros dieną.

Tai dar vienas 64 puslapius tu-
rintis numeris, pilnas peno dvasiai ir
širdžiai. Skaitytojai jau pripratę pa-
čiame pirmajame ,,Ateities” straips -
nyje skaityti Andriaus Na vicko ap-
mąstymus. Šį kartą jis pa si sako apie
mokyklos krizę. Petras Plumpa kvie-
čia įsiklausyti į naujai išrinkto Popie -
žiaus kalbas. Kun. Kęs tutis Trimakas
pataria, kaip įsilieti į vyriškėjimo pro-
cesą.  

Rūta Vaičelionytė per tryliką pus-
lapių, su istorinės reikšmės nuotrau-
komis, pristato jos gimtųjų Kybartų
įdomybes. Jų centre yra dabartinis
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius, kurio pastangomis čia buvo
parengtas ne vienas ,,Lietuvos Kata-
likų bažnyčios kronikos” numeris.
Irena Nomgau dienė skaitytojus nu-
kelia 600 metų atgalios – kaip žemai-
čiai tapo krikš čionimis. Donatas Pus-
lys pasisako apie aklumą, idealus ir
priesaiką gerbti savo tėvą ir motiną. 

Praktiškus ir taiklius patarimus,
kaip kritikuoti kitus, pateikia Rugilė
Kazlauskaitė. Paulius Stonis aprašo
Kražiuose nuo 2002 m. vykstančias
aka deminių studijų savaites, pava din -
tas ,,Ad Fontes” vardu. Simona  Smir-
nova atveria savo svajonių ke lius link
Dievo. Išeivijos ateitininkų dr. Algio
Norvilo parašytą knygą ,,Tauta, kalba
ir tapatybė” pristato Tomas Taškaus-
kas. Jis taip pat aptaria kitą knygą,
parašytą Valerio Albisetti, vardu
,,Meilė, dad būtume kartu visą gyve-
nimą”. Joje kede namas klausimas, ar
esame pasi ruo šę mylėti. Prisiminti
balandžio 25 d. miręs prof. dr. Vytau-
tas Bieliauskas ir gegužės 15 d. Amži-
nybėn iške liavęs Vincas Kolyčius. Pa-
starasis buvo ,,Ateities” žurnalo pla-
tintojas Kanadoje.

Šio numerio viršelį puošia ranko -
mis susikabinusi pora tarp pievos
žiedų (nuotr. autorė Jovita Mikal kė -
naitė). Tai gražus įvadas į ką tik prasi -
dėjusią vasarą. 

Nr. 6 – atskrido

Šių metų ,,Ateities” šeštojo nu-
merio viršelis puošiasi Stepono Da-
riaus ir Stasio Girėno nuotrauka prie
,,Lituanica” lėktuvo. Žurnale per de-
šimtį puslapių Gytis Ramoška įdo-
miai rašo, pailiustruodamas gerai pa-
rinktomis nuotraukomis, apie jų drą -
sų skrydį per Atlantą. Andrius Navic -
kas  pataria žengiantiems tikėjimo ke-
liu. Bene paskutinį straipsnį šioje že-
mėje rašo kun. dr. Kęstutis Trima-
kas – apie nusivylimą kitais, savi mi ir
visišką pasitikėjimą Juo. 

Janina Bucevičė aiškina, kada
bu vo apkrikštyti žemaičiai, o Siga
Vaitiekutė aptaria Telšius ,,Lietuvių
katalikų bažnyčios kronikoje”. Prisi-
menant Gedulo ir vilties dieną, per
du puslapius  spausdinami  septyni
kon kursui atsiųsti piešiniai, ku riuose
atsispindi Lietuvos kovų už laisvę ir
netekčių istorija. Simona Smirnova
aptaria daugiakalbystę šeimoje. Jos
manymu, kalbų mokė jimas – ypatin -
ga asmenybės savastis ir turtas. Eleo-
nora Samsonaitė aptaria stebuklus.
Jais tikėti ar netikėti? Karolina Šiau-
lytė narplioja psichoanalitinės fan-
tazmos sampra tos integravimą į pa-
auglių elgesio semiotiką. 

Vytautas Raškauskas rašo apie
konferenciją, kurioje nagrinėjami
ver tybiniai lūžiai šiandieninėje Eu-
ropoje. Kokį kelią rinksis Lietuva?
Žurnalo pabaigoje aiškinama kodėl
Prancūzijos mokyklose reikia moky-
tis filosofijos, o Jusina Katkevičiūtė
komentuoja apie nuotaikas ir įvykius
Nacio naliniame dramos teatre. Ati-
dėjusi baimes į šalį, Eva Savickaitė
aprašo savo įdomią kelionę į margą
žemyną – Afriką. ,,Tačiau jeigu į Af-
rikos šalių žmones žiūrėsi pasislėpęs
už medžio, sakysi, kad tai vieni lai -
min giausių, kuriuos mes matėme. Jie
buriasi į stiprias bendruomenes, tei-
kia vieni kitiems savitarpio paramą,
ir nors daiktų jų buityje nedaug, bet
jų jiems ir nereikia, nes apskritai jie
jaučiasi puikiai. Tiesa, ir patys pa-
klausti atsako tą patį”. Ji prieina iš-
vados, kad apsikrovimas materiali-
nėmis gėrybėmis žmones išvargina
nuo su tuo surištos tuštybės ir bepras -
mybės. Aplankius- Sudaną, vieną iš
neturtingiausių šalių pasaulyje, au-
torė sako, kad Sudanas yra viena
draugiškiausių ir vaišingiausių šalių
pasaulyje. 

,,ATEITIES” žurnalas, pavasarį kiek užstrigęs pašte, dabar
riedėte rieda į Amerikoje prenumeruojančiųjų pašto dėžu-
tes.  ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS supažindina su paskuti-
niais keturiais numeriais – prenumeratoriai prisimins, ką
skaitė, o nesuspėję užsisakyti šio jaunatviško ir turiningo
žurnalo suvoks, ką praleido.
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Pasižiūrėkite Facebook:
Žurnalas ,,Ateitis”
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LIetuvA IR PAsAuLIs

„Youcat” išverstas į kinų kalbą 

Prez. B.Obama vyksta vasaros atostogų

Jemene paskelbta karinė parengtis

Rusijai nepatinka Baltijos šalių narystė NATO

Vilnius (ELTA) – Generalinė pro -
 kuratūra į rusų kalbą baigė versti bu-
vusių sovietų Specialiosios paskirties
milicijos būrio ( OMON) Vilniuje va-
dovų Boleslav Makutinovič ir Vladi-
mir Razvodov baudžiamosios bylos
kaltinamąjį aktą. Nesant gali mybės
įteikti kaltinamojo akto tiesiogiai pa-
tiems kaltinamiesiems, minėto doku-
mento nuorašai ir jų vertimai pateikti
kaltinamųjų gynėjams bei išsiųsti Ru-
sijos generalinei prokuratūrai. Pagal
Lietuvos įstatymus toks veiksmas pri-
lyginamas kaltinamojo akto išsiunti-
mui kaltinamajam. Šioje baudžiamo-
joje byloje dėl 1991 m. Lietuvoje įvyk-
dytų karo nusikaltimų bei nusikal-
timų žmogiškumui atskleista 16 Lie-

tuvos pasienio postų užpuolimo,
ginklų grobimo, žmonių sužalojimo
bei apšaudymo epizodų, nukentė ju -
siai siais ir civiliniais ieškovais pripa-
žinti 39 asmenys, dauguma jų – Lietu-
vos piliečiai. Nors ikiteisminis tyri-
mas yra užbaigtas ir visi privalomi do-
kumentai pateikti teismui, tarptau-
tinė abiejų kaltinamųjų paieška vyk-
doma ir toliau. Kaip manoma, abu kal-
tinamieji slapstosi Rusijoje, tačiau šios
šalies teisėsauga atsisako bendradar-
biauti ir išduoti juos Lietuvai, todėl
teismas vyks kaltinamiesiems teis me
nedalyvaujant, kas yra leidžiama, kai
nagrinėjama byla dėl karo nusikal-
timų ir nusikaltimų žmo giškumui. 

Prokuratūra Rusijai pranešė apie 
kaltinimus buvusiems OMON vadams

Sudegė medinė Balbieriškio bažnyčia 

Sana (ELTA) – Dėl „al Qaeda” iš-
puolių tikimybės Jemene paskelbta
karinė parengtis. JAV rugpjūčio 6 d.
ryte pradėjo skraidinti savo ambasa-
dos darbuotojus iš Jemeno. Didžioji
Britanija bei dar kelios Europos šalys
taip pat uždarė savo ambasadas Je-
mene. Jemeno vyriausybė sukritikavo
JAV ir kitas valstybes dėl ambasadų
evakuacijos ir teigė, kad tai naudinga
ekstremistams. Teigiama, jog amba-
sados buvo uždarytos pasiklausius „al
Qaeda” vadovo Aiman al-Sawahiri ir

organizacijos vadovo Jemene Nasser
al-Wahishi pokalbio. Per šį pokalbį pa-
starasis gavo nurodymą vykdyti iš-
puolius. Sostinėje Sanoje šimtai šar-
vuotų automobilių, tankų ir karių ap-
supo užsienio atstovybių, vyriausy-
bės pastatus ir oro uostą. Jemeno val-
džios atstovas sakė, kad pareigūnai
per pastarąsias 48 valandas sužlugdė
teroristų planus susprogdinti nafto-
tiekius ir užgrobti strategiškai svar-
bius miestus, įskaitant du uostus ša-
lies pietuose. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Ne -
seniai veiklą pradėjęs labdaros ir pa-
ramos fondas „Švieskime vaikus”, ku-
rio steigėjai yra dainininkas Andrius
Mamontovas ir verslininkas Ra mūnas
Karbauskis, įgyvendina vaikų švie-
timo projektą. Siekdamas aprūpinti
Lietuvos bibliotekas, mokyklas, dar-
želius geriausiomis lietuvių autorių
knygomis vaikams,  skelbia kasmetinį
„Vaikų literatūros konkursą” rašyto-
jams ir dai li ninkams. A. Mamontovas
tvirtina: „Jeigu norite, kad jūsų vaikai
užaugę gyventų gerai, laimingai ir tur-
tingai, išmokykite juos skaityti kny-
gas”. Kitas fondo steigėjas R. Kar-

bauskis, remiantis daugybę projektų,
skirtų vaikų edukacijai, teigia: „Gera
knyga yra raktas į vaiko sielą, būti-
nos naujos, įdomios knygos vaikams,
žadinančios norą pažinti pasaulį, ver-
tybes”. Nemažai knygelių vaikams at-
keliauja išverstos iš užsienio kalbų,
kurios, deja, būna abejotinos meninės
vertės. Fondas kviečia dalyvauti tiek
žinomus, tiek pra dedančius rašytojus
bei iliustracijas kuriančius dailinin-
kus. Autoriai kviečiami pateikti savo
kūrinių rankraščius iki lapkričio 1 d.
Nugalėtojai bus paskelbti 2014 m. kovo
11 d. Konkurso apdovanojimų fondą
sudaro net 21,000 Lt. 

Įkurtas fondas „Švieskime vaikus” 

Fotografijose – nerodyti A. Mončio darbai 
Palanga (Bernardinai.lt) – An -

tano Mončio namai-muziejus pristato
dar nematytus žymaus skulpto riaus
A. Mončio darbus iš privačios pran-
cūzų kolekcininko Pierre Pene šeimos
kolekcijos. Tiesa, parodoje rodomos
darbų fotografijos, nes pačius darbus
parodyti būtų per daug sudėtinga. Joje
pristatoma tik nedidelė dalis kolekci-
jos, apimanti 1954–1980 m. skulpto-
riaus kūrybinį laikotarpį. Daugelį kū-
rinių Pene šeima įsigijo parodose. Da-
lis sukurta pačios šeimos užsakymu.
1944-aisiais į Vakarus pasitraukęs A.
Mončys su Pene šeima susipažino po

trejų metų, kai Freiburgo taikomosios
dailės mokykloje pradėjo studijuoti
skulptūrą. A. Mončys studijas tęsė Pa-
ryžiuje. Čia jam Pene šeima pasiūlė
apsistoti jų namuose. Ryšiai niekada
nenutrūko. Talentingo skulptoriaus
rankose medis, akmuo, gintaras, molis
virsdavo nuostabiais meno kūriniais.
Jo darbais žavėjosi pasaulio meno ko-
lekcininkai. Nuo 1960 iki 1992 metų A.
Mončys surengė apie trisdešimt pa-
rodų Prancūzijoje, Belgijoje, Vokieti-
joje, Monake, Italijoje, Amerikoje, Lie-
tuvoje. 

Prienai (BNS) – Rugpjūčio 8-osios
naktį visiškai sudegė Prienų rajone
esanti Balbieriškio Švč. Mergelės Ma-
rijos Rožančiaus bažnyčia. Gaisre su-
degė 12 į kilnojamų kultūros paveldo
objektų sąrašą įtrauktų vertybių. Baž-
nyčioje buvo maždaug 1802 metais pa-
gaminti vargonai, XVII–XVIII a. pa-
veikslai, stacijos, trys mediniai alto-

rėliai. Kol kas neaišku, kokia prarastų
objektų vertė. Atvykus ugniagesiams
vienas iš medinių bažnyčios bokštų
degė atvira liepsna. Gaisro priežastį
nu statys tyrėjai. Bažnyčia buvo pa-
statyta XIX a. pabaigoje. Dėl lėšų trū-
kumo joje nebuvo įrengta priešgais-
rinė apsauga.

Maskva (BNS) – Rusijai nepa-
tinka, kad Lietuva, Latvija ir Estija
yra NATO narės, pareiškė Rusijos
premjeras Dmitrijus Medvedevas.
„Jūs manote, kad mes jaučiamės gerai
dėl fakto, kad jos yra NATO narės, ar
ne? Tikrai nesijaučiame”, – sakė D.
Medvedevas interviu Gruzijos televi-
zijai „Rustavi 2”, paklaustas apie Bal-
tijos šalių narystę NATO. D. Medve-

devas taip pat teigė, kad Rusija „ne-
gali užmerkti akių, jei Gruzija ar ko-
kia kita šalis, kaip Ukraina, taptų to-
kio karinio ir politinio aljanso nare”.
Jis tikino, kad narystė NATO būtų ne-
naudinga Gruzijai, o Rusija „negali
nepaisyti fakto, kad karinė galia turi
tam tikrą kryptį”. Lietuva, Latvija ir
Estija NATO narėmis tapo 2004 me-
tais.

Washington, DC (BNS) – JAV Pre-
zidentas Barack Obama šeštadienį
vyksta savaitės atostogų į prašmatnią
Martha’s Vineyard salą Massachu-
setts valstijoje.

Penktadienį, išvykimo išvaka-
rėse, B. Obama turi surengti spaudos
konferenciją. Jis išvyksta tokiu metu,
kai paskelbtas perspėjimas dėl gali-
mos teroro atakos paveikė virtinės
JAV  diplomatinių misijų užsienyje
darbą ir kai dėl JAV žvalgybinę infor-
maciją nutekinusio Edward Snowden
pablogėjo JAV  santykiai su Rusija.
Prezidentas bus reguliariai infor-
muojamas apie įvykius pasaulyje ir
šalyje. 

Penktadienį Washington, nepai -
sant šaltuko, atsiradusio tarp JAV ir

Rusijos dėl atidėto viršūnių susiti-
kimo, prasidėjo šių šalių  gynybos ir
užsienio reikalų ministrų derybos. 

Baltųjų rūmų atstovas Jay Car-
ney sakė, kad planuotas viršūnių su-
sitikimas atidėtas dėl ,,pažangos trū-
kumo” sprendžiant nesutarimus su
Maskva dėl ,,raketinės gynybos ir
ginklų kontrolės, prekybos ir komer-
cinių santykių, pasaulinio saugumo
klausimų ir žmogaus teisių”.

Tačiau visas nesutarimų sąrašas
yra ilgas ir daugelis jų iškils būtent
per JAV valstybės sekretoriaus John
Kerry ir gynybos sekretoriaus Chuck
Hagel susitikimą su Rusijos užsienio
reikalų ministru Sergejumi Lavrovu
ir gynybos ministru Sergejumi Šoigu.

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Ka -
tekizmas jaunimui „Youcat” išverstas
ir paskelbtas kinų kalba. Vatikano ra-
dijas primena, kad šis katekizmas
buvo parengtas austrų ir vokiečių vys-
kupų iniciatyva, stipriai remiant po-
piežiui Benediktui XVI. Katekizmą
rengiant dirbo kelios dešimtys jau-
nuolių, kurie stengėsi perteikti kata-
likišką mokymą tokia kalba ir tokiais
būdais, kurie patys aiškiausi jiems ir
jaunuoliams. Katekizmas buvo ren-
giamas Pasaulinėms jaunimo die-

noms Madride 2011 m., pusantro mili-
jono kopijų buvo išdalinta per Pasau-
lines jaunimo dienas Rio de Janeiro.
Katekizmą kinų kalba išspausdino
viena Taivano leidykla. Jau ir dabar
„Youcat” gerai žinomas aktyviame
krikščioniškame gyvenime dalyvau-
jantiems Honkongo ir Taivano jau-
niesiems katalikams, kurie skaito
2011 m. leidimą anglų kalba. „Youcat”
katekizmas jaunimui yra išleistas ir
lietuvių kalba. 

Buvusi Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus bažnyčia.                                      

Vatikanas (Bernardinai.lt) – Ke li
Šveicarijos miestai planuoja  ne leisti
prieglobsčio šalyje ieškančių asmenų į
viešas vietas, pavyzdžiui, baseinus ir
bibliotekas, o žmogaus teisių gynėjai
kaltina Šveicariją rasizmu. Prieglobs-
čio ieškotojai bus apgyvendinti spe-
cialiuose centruose, kurie daugiausia
bus įkurti buvu siuo se kariuomenės
barakuose. Pirmasis toks centras buvo

atidarytas Bremgarteno mieste.  Brem -
gar tene prieglobsčio ieškotojams taip
pat nebus leidžiama lankytis bažny-
čiose. Žmogaus teisių gynėjai piktinasi
ir teigia, kad apribojimai yra rasisti-
niai. Jungtinių Tautų (JT) pabėgėlių
agentūra tvirtina, jog prieglobsčio ieš-
kotojams turi būti suteikta judėjimo
laisvė, nes jie šalyje yra teisėtai ir ne-
padarė jokių nusikaltimų.    

Šveicarija kaltinama pabėgėlių skriaudimu
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Atkelta iš 1 psl.

Antanas Lipskis gimė 1917 m. ko vo 24 d. Čekų
kaime, netoli Viekš nių, Žemaitijoje. Augo ūkinin kų
šei moje, kurioje kartu su Antanu basa koję vaikystę
gražiose Ventos upės apylin kė se praleido dar du
broliai – Jo nas ir Simas – bei sesuo Morta. Moks lo
ke lią pradėjo tuometinėje Mažeikių valstybinėje
gimnazijoje. Dėl pomėgio piešti dar gimnazijoje  pri-
lipo „dai li nin ko” pravardė. Užmo jo būta pla taus –
nuo išdažytų senų lino paklo džių iki dekoracijų ta-
pymo parapijų vaidinimams Že mai tijoje. Taip per
va saros atostogas dar pavykdavo už si  dirbti ir moks -
lams. Nesve timas bu vo ir rašymas: kažkur jaunys-
tės pie vose, senos tėvų trobos galulaukėse, Ventos
pakrantė se išsibarstę pa iko po ezijos posmai...  Iš
šeštos gimnazijos klasės mokslų tęsti išvažiavo į
Tel šių ku ni gų seminariją. Kaip yra sa kęs pats me -
nininkas, seminarijoje žmogų formavo tvarka, dar-
bas ir aukš  tos mūrų sienos, o joje praleisti metai iš-
mokė mąstyti. 

Vėliau, po sovietų invazijos, 1940 m. Kaune pra-
dėjo studijuoti medici ną. Po ketverių metų išvyko į
Vo kie ti ją, ten medicinos studijas tęsė Hei del berge,
Ruprecht-Karls universi te te. Stu dijas baigė 1947 m.,
tame pa čia me universitete įgijo medicinos daktaro
laipsnį. Nuo 1949 m. persi kė lė gyventi į JAV. Gyve-
nimas pasidalijo į dvi, iš pirmo žvilgsnio,  kardina-
liai priešingas dalis: žemiškąją – ver tėsi privačia
medicinos praktika – darbas, kuriam reikėdavo ati-
duoti daug laiko ir ener gijos,  ir kūrybinę – užsiėmė
tapyba, kurios su užsidegi mu mokėsi pas lietuvių
dailininką pro fesorių Ado mą Varną. Lengva ne -
buvo. Tik suren gęs trečiąją personali nę parodą Bal -
zeko lietuvių kultūros muziejuje, „Draugo” dien-

raštyje (1979 m. rugsė jo 22 d. numeryje) perskaitė
poeto Ka zio Bradūno pripažinimą, kad „...An tanas
Lipskis yra jau pakankamai mik lios spalvinės ir
forminės technikos įsisavintojas.  At ro do, jau žinąs
pakankamai dailės pas lapčių ir pa kankamai paau-
kojęs darbo valandų, kad toliau imtų rū pintis vien
grynai savojo veido atra dimu ir jo išryškinimu.”

Vidinis poreikis turtinti sielą ir kurti atvėrė
duris į pasaulio muziejų sukauptus meno lobius.
Keitėsi sti lis tinės raiškos, brendo naujos idėjos.
Išgy venti vizualūs jausmai, išgryninti spalviniai
jutikliai (atsirado pa mėg ta raudona spalva), kurie
vis drą siau atsispindėdavo kūrybinėse erdvė se. Ir
didžioji meilė prancūzų dai lininko Henri Matisse
(1869–1954) kūrybai. Apie šį menininką, fovizmo
sro vės pradininką, A. Lipskis buvo su rin kęs beveik
viską, kas apie jį bu vo rašoma. Išraiškingumas,
pran cū ziš kas grakštumas, netikėtos švie sų ir
spalvų dermės spinduliuoja ir An ta no Lipskio kū-
ryboje. 1983 m. iš ėjęs į pensiją, atsidėjo kūrybai. Jis
pri klau sė Pasaulio ir Amerikos lietuvių gy dytojų
sąjungai, korporacijai „Gaja”.                                                                                                                                                   

Bukantės koplyčia (Plungės r.), kuriai daugiau
kaip 150 metų, savo smailę gražiai iškėlusi šalia
stora ka mienių ąžuolų, glostoma lengvo vėjelio, tarsi
sena motulė laukė visų, ku rie atėjo prisiminti že-
maitį dailinin ką, poetą dr. Antaną Lipskį šv. Mišių
au koje. Šateikių Šv. evangelisto Mor kaus bažnyčios

Antano Lipskio kūryba grįžta į gimtinę
Parodos „Dr. Antano Lipskio kūrybos darbai – dovana Plungei” atidarymas

klebonas Gediminas Norvilas, aukodamas šv. Mi-
šias už jo sielą, įvardijo, koks svarus yra An ta no
Lipskio kūrybinis palikimas, pil dant  Žemaitijos
kultūros lobyną, kvietė visus susimąstyti apie
žmogiš kąją kelionę per pasaulį, svarbius ir es -
minius dalykus, kuriuos paliekame šioje žemėje.
„Šią dieną pasveikindami Mergelės Marijos mo-
tiną šv. Oną, mes parodome pagarbą šeimai, gimi -
nei, savajam kraštui” – kalbėjo kle bo nas. Skam-
bant giesmėms, ku rias an geliškais balsais giedojo
Ša teikių parapijos vaikų „Žiburio” cho ras, va -
dovaujamas Jurgitos Arlaus kie nės, visi pajuto, ko-
kia graži, jaudinanti, vi sų širdis apjungianti ši aki -

mirka... 
Lengva, skaidri, į žemaitiško pei -

zažo tolius nuplaukianti melodija, pa-
sitiko parodos lankytojus ir rašytojos
Žemaitės memorialinio muziejaus kie -
melyje – parodos atidarymas pra dėtas
žymios  Lietuvos smui kininkės Kristi-
nos Domarkienės muzikiniu pa -
sveikinimu.

Žemaičių dailės muziejaus direkto-
rius Alvidas Bakanauskas iškilmingą
parodos atidarymą pradėjo tapytojo
Aloyzo Stasiulevičiaus žodžiais, pasa-
kytais atidarant tradicinę Pa sau lio že-
maičių dailės parodą: „Kur be gy ven -
tum, ką bedarytum – tapytum, raižy-
tum, kaltum akmenį, su Tavim Tavo
praeitis, tėvų ir prosene lių nu gy ventas
laikas, pirmųjų iš girs  tų žemaitiškų žo-
džių skambesys, lopši nės melodija, dai -
nų ir giesmių aidas, pirmas žingsnis,
įmintas Že maitijos molžemyje, ir dan-

gaus erdvė su toliais, kloniais ir kalneliais... Že-
maitija – Tavo paveldėjimas, dvasinis turtas. Jis vi-
suomet su Tavimi, nenutrinamas, neišmainomas.”
,,Unikalų ir di de lį kūrybinį palikimą žemaičiai pa -
veldėjo iš savo protėvių. Jį kaupė ir  sau gojo ištisos
kartos. Neišsenkančiu šaltiniu tekanti, su sa vim
ne šanti go dotas neišgodotas svajones, vargus,
džiaugsmus, pinanti į raštų tėkmę gro žio ir gėrio
spalvas, žemaičių kū ry ba žavi ne tik mus, bet ir
visą pa saulį. Muziejus – atvira erd vė, lau kian  ti su-
grįžtančiųjų iš viso pasau lio: todėl ir ši Antano
Lipskio dovana, priimta su meile ir pagarba, pagal
pa veldėjimo tradiciją priklauso Že mai tijai...”, – kal-
bėjo Alvidas Baka naus kas. 

Viename interviu Antanas Lips kis sakė, kad
žiūrėdamas į juodą sie ną, joje mato sužimbant
tūkstan čius spalvų. Tai vizijai lemta buvo išsipil-
dyti: ant tamsaus medžio sienų suspindo ryškias-
palvės, subtiliai prigesintos dailininko drobės. Šis
kūrybinis palikimas – vizualiniai atspin džiai, me-
nininką lydėję nuo lopšio iki pasaulio platumų, sa-
vaip perkoduoti, tačiau visada išsaugantys namų,
lau kų, tėviškės rugių kvapą... Tai  tes tamentas, liu-
dijantis esminį že mai čių savasties fenomeną, ir tuo
pa čiu – til tas, jungiantis įvairialypes pa sau linio
meno raiškas.

Šeimos vardu parodos svečius pa  sveikino dr.
Leonidas Ragas (Ra gauskas) – dailininko žmonos  –

Nukelta į 11 psl.

Al do nos Lipskis – brolis. Nuskam bėjo daug šiltų,
jaudinančių prisimi nimų apie unikalią, į jokius
standartus ne telpančią Antano Lipskio as menybę,
su meile kalbėjo apie kartu pra leistas akimirkas iki
pat pasku ti nės daili nin ko gyvenimo dienos. Sve -
čias iš Ame rikos neatsispyrė gimti nės gro žiui, jos
ilgėjimuisi – gyve nant to li Amerikoje – ir apie tai
prabi lo Pra no Vaičaičio „Yra šalis, kur upės te ka”
eilėmis...

Apie Antano Lipskio poeziją kal bėjo radijo žur-
nalistas Leonas Nar bu tis. Būtent jo ir gydytojo Jono
Ra vic ko rūpesčiu, prieš penkerius me tus meni-
ninko subrandinta mintis kūrybinį palikimą dova-
noti Lietuvai, pradėta rūpintis jo parvežimu į Že -
mai čių dailės muziejų. L. Narbutis pa    žymėjo, kad
Antanas Lipskis priklausė JAV Lietuvių rašytojų
draugijai, 2006 m. jam įteikta JAV Lietuvių rašytojų
draugijos literatūrinė premi ja. Menininkas išleido
penkias po  e zijos   knygas: „Kai saulė liepė” (1989
m.), „Rausvo dagio žiedas” (1998 m.), „Žvilgsniai”
(1999 m.), „Eilės iš me muarų” (2001 m.) ir „Mėlynoji
del čia” (2005 m.), paliko per 1500 paveikslų. Kūry-
binių sumanymų nestokojo iki pat paskutinių gy-
venimo dienų. 2011 m. „Arkos” galerijoje kartu su
dar 15 dailininkų iš JAV dalyvavo pa rodoje „Lietu-

Dr. Antano Lipskio tapyba ant senų medinių sienų alsavo ypatingu grožiu. Leono Milčiaus nuotraukos

Muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas suteikia žodį buvusiam
čikagiečiui Leonui Narbučiui.
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Gerb. ir mieli šios parodos atidarymo bei darbų
dovanojimo akto liudytojai

Man yra didelė garbė ir malonumas dalyvauti
šiame atidaryme ir visos dr. Lipskio šeimos, o ypač
An tano našlės, mano sesers Aldonos var du pasvei-
kinti Jus visus ir pa dė koti už dalyvavimą. Aldona
ap gai les tauja, kad negalėjo atvykti, nes dar nėra
atsigavusi po vyro mirties š. m. sausio 22 d.  Dr.
Lips kį pažinojau apie 50 m. – abu lankėme Čikagos
lietuvių gydytojų sąjungos susirinkimus ir paskai-
tas – tad  trumpai apibūdinsiu jo prasmingą gyve-
nimą. 

Antanas Lipskis gimė 1917 m. kovo 24 d. Šiaurės
Žemaitijoje, Čekų k. netoli Viekšnių ir Ventos. Tė-
vai, Juozas ir Morta, turėjo 17 ha ūkį  ir 4 vaikus: vy-
resni Antano brolį Joną,  jau nesnį Simą ir seserį
Mortą. Ka dangi žemės neužteko išmaitinti 6 žmonių
šeimą, tėvas sėkmingai užsi ėmė ir kalvystės bei
dailidės amatu. Antanukas iš Mamos išmoko
maldak nygę mylėti, o iš tėvo – dalgio plieną kalti. 

Toli esančią mokyklą pradėjo lan kyti pėsčio-
mis – per lietų, sniegą ar dumblyną. Iš pradžių
mokslas Antanuką nelabai domino, mieliau jis lipdė
molinius švilpukus, braižė laukų vėjus, rašalu ar
dažais tepliojo padėvėtas paklodes, deklamavo ne-
rašytas eiles. Atrodė, jog tik meno pa saulis turėtų
būti tikroji jo gyvenimo prasmė. Į tolimesnį mokslą
tėvai pa jėgė leisti tik vieną vaiką. Išsiuntė Jo ną,
bet šis už keletą savaičių grįžo namo ir numetė kny-
gas. Tuo pasinaudojo Antanas ir atsidūrė Mažei kių
gimnazijoje. Po 6 klasių – Telšių ku nigų seminari-
joje baigė gimnaziją. Visą gyvenimą išliko giliai ti-
kinčiu. Tiek gimnazijoje, tiek seminarijoje ir vė-
liau universitete be teptukų neapsieidavo – visur
buvo pagrindinis pla katų kūrėjas. Po pirmos So-
vietų in vazijos 1940 m. Kaune pradėjo medicinos
mokslus, studijas tęsė  trejus  me tus. 1944 m. vedė
odontologijos moks  lus neseniai baigusią Aliną Rau -
baitę. Neužilgo, Rytų frontui priartėjus, abu apleido
savo tėviškes ir iškeliavo Vakarų link. Ėjo pėsti, o
kar  tais pavežami pravažiuojančio ūki ninko ar ka-
riuomenės sunkvežimio, kol atsidūrė Rytprūsiuose,
Cranz miestelyje prie jūros. Tolimesnę pavojingą
ke lionę tęsė traukiniais.

Po karo A. Lipskis tęsė medicinos mokslus Hei-
delberg Ruprecht-Karls universitete. Ten įgijo ir
medicinos daktaro laipsnį iš patologijos. 1949 m.
emigravo į JAV.  Išlaikęs Il li nois valstijos egzami-
nus, užsiėmė   pri vačia bendrosios medicinos prak-
tika. Užaugino 2 sūnus – kardiologą Donaldą ir
odontologą Edmundą.

Begydant ligonius sugrįžo vėl anie jaunystės
metai, meilė kūrybai ir menui. Laisvalaikiu lankė
muzie jus, meno parodas,  pas žinomus dai li ninkus
privačiai studijavo tapybą (tarp jų – profesorių
Adomą Varną). 

1983 m. išėjo į pensiją su mintimi visiškai atsi-
duoti pamiltam menui. Galėjo visą žiemą ir ilgiau
praleisti saulėtoje Floridoje ir Key-Biscaine prie
smėlėto palūdimio išsinuomota me namelyje užsi-
imti ta pyba. Tačiau įvyko tragedija: nepagydoma

Leonas Milčius

SugrįžimaS

(Gydytojui, dailininkui ir poetui Antanui Lipskiui)

Retai kas balso tėviškės negirdi,
Netrokšta grįžti vėlei į namus,
Kur oras ilgesiu skausmingai virpa,
Kur kelias mena vaikiškus žingsnius.

Tik įvairiai gimtinėn grįžta žmonės,
Ir juos sutinka įvairiai:
Vienus, kaip svečią po ilgos kelionės,
Kitus – atgult čia amžinai.

Tu sugrįžai darbais gyventi,
Poezijos, spalvų šauksmu,
Versme gilia, jos neišsemti,
Vien džiaugtis grožio šaltiniu.

Dainuoja knygos, eilėraščiais dainuoja,
O kiekvienam paveiksle žvelgia ji,
Tarsi sparnuotoji sapnų svajonė,
Trapi gėlė – tavoji moteris.

Tiktai pažvelk, kaip Žemaitijos žemė
Sutinka sūnų, kiek šventėje šviesos!
Ir  kokia meile žemaičių akys dega,
Kiek daug jose pelnytos pagarbos!

Žinau, sakai, kad gera taip sugrįžti,
Nors taip vėlai, labai vėlai...
Dangaus žvaigžde, atrodo, švyti
Patys gražiausi gyvenimo darbai.

2013.07.29
Raudondvaris

Leonas Milčius – technikos mokslų daktaras, Lie -
tu vos nepriklausomybės akto signataras.

Alinos liga ir greita jos mirtis aplaužė sparnus.
Maždaug tuo pačiu metu, kai sirgo Alina, sirgo ir
mano svainis, se sers Aldonos vyras, eržvilkietis
dr. Bro nius Beinoris. Bronius mirė 1984 m. pava-
sarį, pusmečiu anksčiau nei Alina. Lipskių ir Bei
norių šeimos buvo seni draugai, daug kartų ke-
liavo po pasaulį, ypač į medikų suvažiavimus.

Abiejų sulaužyti sparnai sugijo, ir 1986 m. Al-
dona su Antanu susituokė ir pradėjo naują gyve-
nimo eta pą. Netrukus 1991 metais Floridoje prie
Atlanto pagal paties Antano pla nus išdygo  namas
su patogia, erdvia tapybos studija, kurioje ir  gimė
dauguma kūrinių. 2011 metais išleistame albume
autoriaus rašė: ,,Per dau gelį metų čia ir gimė di-
džioji mano kūrybos dalis (…) Nors keitėme vietą,
bet vis likome toje pačioje uraganų, smė lio ir sau-
lės numylėtoj pakrantėj, ir mano žmona Aldona vi-
sada liko tas nepakeičiamas modelis,  vardu – Al-
dona (…) Tad Tau ir tik Tau, brangi Aldona, šį rin-
kinį skiriu...”     

Visus pastaruosius 27-rius metus  mane ste-
bino  begalinė Antano ener gi  ja ir dorovės bei darbo
etika – skru pulingai su meile atliekami vi daus ir
lauko su namu ir jo aplinka susiję darbai, jau ne-
kalbant apie kūrybą ant molberto. 

Savo kūrybą Antanas pristatė še šiose perso-
nalinėse parodose ir dau ge lyje jungtinių parodų.
1989 metais jis išleido pirmąją poezijos knygą ,,Kai
saulė liepė”, 1998 m. – antrąjį rin kinį ,,Rausvo da-
gio žiedas”. Po to – ,,Žvilgsniai” (1999 m.)  ,,Eilės iš
me mu a rų”, (2001 m.) ir ,,Mė lynoji del čia” (2005 m.),
už kurią buvo apdovanotas Lietuvių Rašytojų drau-
gijos premija. O prieš  dvejus metus, 2011 m. buvo iš-
leistas didesnio formato albumas ,,Antanas Lips-
kis – tapyba ir poezija”.

Antanas, anot žmonos ir sūnų, iš prigimties
buvo konservatyvus, labai geras, švelnus, bet taip
pat – pilnas aistros ir meilės žmogus. Aistros ir
meilės šeimai,  savo pacientams, tikė jimui, menui
ir tėvynei Lietuvai. Jei jis kam pasišventė, tai iki
galo.  Tą ju to kiekvienas šeimos narys, taip pat jo
pacientai, kurie, nepaisant, kad jau daug  metų dr.
A. Lipskis buvo pen si nin kas, klausdavo jo pata-
rimų. Jis gėrėjosi opera, bet tuo pačiu mie lai su-
grįždavo prie savo žemdir biš kų šaknų ir sodino
gęėles bei kitus au galus.

Praeitą vasarą Antanas uoliai ruo šėsi šiai pa-
rodai. Rugsėjo 1 d. dė lio jo išrinktus paveikslus ir
nešda mas  iš vieno kambario į kitą užkliuvo ir par-
griuvo. Ligoninėje  jam nustatė klubo lūžį. Jis porą
savaičių pra leido ligoninėje ir apie keturis mėne-
sius reabilitacijos centre. Jį lankiau beveik kiek-
vieną dieną. Daug kalbė jo me apie šios parodos ati-
darymą. Jis pradėjo rašyti padėkos žodį, bet po ke-
lių sakinių plunksna iškrito iš ran kų  ir po keleto
dienų,  t. y.  sausio 22 d., jo gyvybė užgeso. 

Žmona Aldona ir sūnūs dr. Do nal das ir dr. Ed-
mundas dėkoja Žemai čių dailės muziejui, jo direk-
toriui Al vidui Bakanauskui už jų vyro ir tė vo pa-
gerbimą, pristatant dalį jo kūrybos. Prasminga,
kad jo darbai išliks Že maitijoje, kurioje jis gimė,
augo ir subrendo.

Lipskių šeima linki parodos lan kytojams ma-
lonaus pasivaikščiojimo po Antano Lipskio žemai-
čio krauju ir dvasia sukurtus tapybos ir poezijos
lau kus, paskraidyti jo spalvų erdve.

Dr. Leonido Rago Lipskių vardu tartas sveikinimo žo-
dis parodos ,,Dr. An tano Lipskio darbai – dovana Plun    gei”
atidaryme 2013 m. liepos 26 d.

Tu sugrįžai darbais gyventi
Dr. Leonidas Ragas su parodos atidarymo dalyviais pasidalino savo prisiminimais ir įžvalgomis apie Antano Lipskio gyvenimą ir kūrybą.  Leono Milčiaus nuotraukos
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„Lituanica” – tarptautinio 
krepšinio turnyro čempionė

Tarptautinio krepšinio turnyro
čempionų taurė – „Lituanicos” ly-
derio Šarūno Skado rankose.

Aštuntą kartą Pasaulio
lietuvių centro salėje
Lemonte surengto

tarp tautinio (FIBA) vyrų
krepšinio tur ny ro čempionų
taurė atiteko lietuviams.
Rugpjūčio 4 d. pasibaigusio
tur nyro nugalėtojais pirmą
kartą tapo „Lituanicos”
krep šininkai. Pastarieji fi-
nale minimalia persvara
64:63 nu galėjo kitą lietuvių –
„Žemaitijos” ko mandą ir
prie liepos pradžioje Lie tu -
voje iškovoto Pasaulio lietu-
vių sporto žaidynių (PLSŽ)
čempionės vardo pridėjo dar
vieną titulą.

Turnyre, kuriame daly-
vavo 10 komandų, trečiąją
vietą iškovojo 2012 m. šių
varžybų nugalėtoja, ameri -
kiečių „Hoopville” koman -
da. Tradi ciniame krepšinio
turnyre šįkart var žėsi lietu-
vių, indo-pakistaniečių bei
amerikiečių komandos, ku-
rios turnyre sužaidė po 3–5
rungtynes.

Lietuvių kilmės E. Palubins kui – 
NBA žiedas už baudų metimo pamokas

Ne vienas Lietuvos krepšinio
ger bėjas sutriktų išgirdęs Edo
Palu binsko vardą. Mažai

mūsų tau tie čiams žinomas lietuvių
kilmės austra las yra su pagarba mi-
nimas tarp pasaulio krepšinio elito at-
stovų.

Buvęs krepšininkas šiuo metu
treniruoja kitus krepšinio žaidėjus
taikliai atakuoti nuo
baudų metimo linijos.
Fenomenalią mokymo
techniką turinti asme-
nybė labiausiai iš gar -
sėjo pagerindama Sha-
quille O’Neal bau dų
metimo procentą –
NBA legendos rodikliai
šoktelėjo nuo 38,3 proc.
iki 69,4 procento. 

„Nepasiseks, jei
naudosiesi liftu – priva-
lai lipti laiptais. Galima
sakyti, kad krepšinį
pra dėjau žaisti dėl atsi-
tiktinumo – jei nebū-
čiau susilaužęs kojos,
gal ir toliau būčiau žai-
dęs australišką futbolą”, – apie pir-
mąją pažintį su krepšiniu kalbėjo E.
Pa lubinskas. 

Lietuvių kilmės australo venomis
teka lietuviškas, rusiškas, australiš-
kas bei amerikietiškas kraujas. Tiesa,
pirmą kartą atvykęs į Lietuvą šių
metų liepos pradžioje baudų metimo
specialistas pajuto artimą ryšį su savo
tėvo gimtine. 

„Tai pirmas mano kartas Lietu -
voje. Žinau, kad skamba neįtikėtai.
Bandžiau čia atvykti kelis kartus, bet
niekaip nepavykdavo visko suderinti,
– teigė namuose praktiškai nebūnanti
buvusi Australijos krepšinio žvaigž -
dė.  Manau, kad dabar čia lan kysiuos
kiek dažniau. Jaučiuosi kaip namuo -
se. Jaučiu artimą ryšį su Lie tuvos
žmo nėmis.”

2000 metais E. Palubinsko gyve-
nime įvyko lūžis – jį pasikvietė NBA
rungtyniaujančios Los Angeles „La -
kers” komandos vadovybė. Kvietimo
tikslas – pagerinti dabar jau karjerą

baigusio Sh. O’Neal baudų pataikymo
procentą. 

„Kai gavau „Lakers” komandos
kvietimą, tuo metu ten buvo Phill
Jackson, Magic Johnson, Bill Shar-
mon, Jerry West. Įsivaizduokite, to-
kia organizacija pasikviečia mane!
Niekas net nežinojo, kas aš toks. Tuo
metu Shaquille baudų pataikymas

siekė 38 procentus, – apie pažinties su
„Lakers” pradžią pasakojo E. Palu -
binskas. – Shaquille pagerino baudų
pa taikymą 30 proc. Žinoma, tada mes
laimėjome ir NBA čempionų žiedus.
Man tai buvo nuostabi patirtis.” 

Už darbą su Sh. O’Neal E. Pa -
lubinskas gavo NBA čempiono žiedą.
Tiesa, rezultatyviausias 1976 m. Mont-
realio olimpinių žaidynių krep šinin -
kas savo kolekcijoje turi ir du Guin-
nesso rekordus – abu už taiklias bau -
dų metimų serijas. Pastarieji pasieki-
mai, kaip ir visa rekordininko mo-
kymo technika, paremti ypatinga fi-
losofija. 

„Kamuoliui nesvarbu, ar tu ak -
las, ar storas, ar mažas, ar juodas. Ka-
muoliui svarbu tai, ką tu jam liepi pa-
daryti. Jeigu tu neįjungsi filmo, jo ne-
rodys. Tu turi paspausti mygtuką, kad
jį rodytų. Reikia suprasti visą metimo
sistemą. Reikia perjungti tam tikrus
jungiklius galvoje. Tik tada galima pa-
taikyti.”

Stipriausia išeivijos lietuvių fut-
bolo komanda „Lituanica” su-
mušė rezultatyvumo rekordą:

net ir ne stip riausios sudėties rungty-
niavę lie tu viai draugiškose rungty-
nėse, vykusiose Burr Ridge futbolo
aikštyne, net 23:0 nokautavo Mongoli-
jos komandą.

Futbolo aikštėje lijo įvarčiais.
Vien per pirmąjį kėlinį į mongolų var-
tus „Lituanicos” futbolininkai su -
mušė 11-a „sausų” įvarčių. Ir po per-
traukos vaizdas aikštėje nepasikeitė –
aikštėje ryškiai  pirmavo lietuviai, ku-
rie privertė mongolus vienas po kito

traukti kamuolius iš vartų tinklo. Mė-
gėjiškos Mongolijos komandos futbo-
lininkų pastangos atakuoti dažniau-
siai užgesdavo ties aikštės viduriu. 

Esant akivaizdžiai nelygiam jėgų
santykiui aikštėje teisėjas, įžvelgda-
mas apatiškus mongolų veidus bei ga-
limą dar didesnį sutriuškinimą, iš pa-
garbos varžovams rungty nes nu-
traukė anksčiau laiko. Tokios neįti-
kėtinos pergalės futbolo aikštėje „Li-
tuanicos” futbolininkams dar nėra
tekę pasiekti ir vargu ar kada nors pa-
vyks pagerinti šį neįtikėtiną rezul-
tatą.

Ir vis dėlto, ką labiau myli lietuviai
– krepšinį ar futbolą? Garsiai skel-
biame, kad esame krepšinio tau ta,

tačiau žemiau pateikti skaičiai ver-
čia tuo abejoti.

Pirmąją Lietuvoje
vykusio Euro pos U-19
futbolo čempionato
dieną į Lietuvos sta-
dionus rinkosi dau-
giau žiūrovų nei į
prieš dvejus metus
taip pat mūsų vykusį
„Eurobasket 2011”.

Pabrėšiu, kad lygina -
me jaunių ir vyrų čempionatus.
Taip pat – futbolo ir krepšinio.

Liepos 19 d. į Lietuvos 19-mečių
fut bolo rinktinės rungtynes S. Da riaus
ir S. Girėno stadione atėjo 7,436 žiūro-
vai. Tuo tarpu į pirmąsias „Euro bas -
ket 2011” rungtynes, ku riose žaidė Lie-
tuvos vyrų krepšinio rinktinė – 6,900.
Sutinku, kad būtų atėję daugiau, ta-
čiau Panevėžio are na oficialiai talpina

tik 5,656 žiūro vus.
Visgi, lyginant šiuos skaičius,

sunku įvertinti, kurią sporto šaką lie-
tuviai myli labiau – turbūt pa lai ky -

tume savo šalies rinktinę, net jei ji
žaistų beisbolą čempionate, ku-

ris vyktų Lietuvoje, ar ne?
Daug tikresnis skaičius

– žiūrovų vidurkis rungty-
nėse, kuriose nežaidė šei-
mininkai. Čia U-19 futbolo

čempionatas taip pat lenkia
„Eurobasket 2011” – 1,950

prieš 1655.
O jei palygintume jaunių

čempionatus? Pernai mūsų šalyje
buvo surengtos U-18 krepšinio pirme-
nybės. Pirmos dienos skaičiai – dau-
giau nei dešimt kartų mažesni: 550 į
Lie tuvos rinktinės ir vidutiniškai 223
į kitas rungtynes.

Parengė 
Dainius Ruževičius

Rezultatyviausias 1976 m. Montrealio olimpinių žaidynių
krepšininkas E. Palubinskas baudų metimo technikos moko
krepšinio žvaigždes.

„Lituanicos” futbolininkų rekordas –
23 įvarčiai į mongolų vartus!

Lietuvos ir Mongolijos komandų rungtynėse įvarčiais lijo į vienus vartus.

Antrąją Lietuvos „religiją” aplenkė futbolas?



Šiuolaikinio meno centro (ŠMC) kino salėje Vilniuje rugpjūčio 8 d.
buvo surengtas naujo lietuviško detektyvo ,,Vardas tamsoje” prista-
tymas. Filmo režisierė – Agnė Marcinkevičiūtė, scenarijus sukurtas

pagal Renatos Šerelytės romaną. Filmas ,,Vardas tamsoje” yra pirmoji lie-
tuviška detektyvinė juosta po 25 metų pertraukos.

Tačiau režisierė tikino, kad tokio žanro filmą ji rinkosi anaiptol ne dėl
to, kad detektyvas didžiuosiuose šalies ekranuose paskutinį kartą buvo pa-

statytas prieš ketvirtį am-
žiaus.

,,Lietuvoje daug ko nėra,
daug ko nebuvo ir dar ilgai
nebus. Bet kažkas pamažu
vis atsiranda, – šmaikštavo
A. Marcinkevičiūtė. – Tikrai
ne dėl to stačiau filmą, kad
detektyvų ilgą laiką nebuvo.
Šis filmas gimė netikėtai.
Scenarijų rašiau vedama
noro mokytis ir padaryti kaž -
ką naujo. Atsirado žmonių,
kurie patikėjo šia idėja ir di-
delių visų mūsų pastangų
dėka gimė šis filmas.”

Detektyvo režisierė
džiau gėsi aktoriais, juostoje
sukūrusiais pagrindinius
vaid menis: Neringa Varne-
lyte, Jurgita Jurkute-Širvaite
ir Gediminu Storpirščiu.

Juostoje nusifilmavo ir
kiti žinomi Lietuvos akto-
riai: Kristina Kazlauskaitė,
Gintaras Liutkevičius, Ri-
mantė Valiukaitė, Algirdas
Dainavičius, Aistis Mickevi-
čius, Elvyra Žebertavičiūtė.
Lolitos vaidmenį atliko kine
debiutuojanti Deimena Drą-
sutytė.

Filmo ,,Vardas tamsoje”
premjera įvyks spalio 11 d.

Paruošta pagal ELTA ir Delfi.lt
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Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Vilniečiams ir miesto svečiams, norintiems apžiūrėti Prezidentūrą ir
susipažinti su Prezidento institucijos veikla, rengiamos nemokamos
ekskursijos. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga

ekskursijos vyksta ir anglų kalba.
Iki rugpjūčio 23 d. Prezidentūroje bus galima apžiūrėti ir Suskystintų

gamtinių dujų (SGD) laivo-saugyklos modelį, kuris leis įsivaizduoti, kaip iš
tiesų atrodo SGD terminalas.

Nuo rugsėjo 15 d. savaitgaliais Prezidentūra tradiciškai visus norinčius
kvies ne tik į didįjį kiemą, bet ir į parką, kuriame eksponuojama Panevėžio
tarptautinių keramikos simpoziumų kūrinių paroda. Įėjimas laisvas pro var-
tus iš Universiteto gatvės pusės.

Pageidaujantieji apsilankyti ekskursijoje po rūmus turi iš anksto regist-
ruotis. Daugiau informacijos rasite Prezidentūros interneto pusla py -
je http://www.lrp.lt.

Prezidentės spaudos tarnyba

Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, seselės kazimierietės kviečia atžymėti Steigėjų dieną
ir 106-ąsias savo gyvavimo metines. Mišios vyks 9:30 val. r. motiniškųjų namų kop-
lyčioje ir bus skirtos Palaimintosios Motinos Marijos Kaupaitės, seselių kazimierie-
čių įsteigėjos, pagerbimui. Mišias celebruos didž. gerb. Čikagos vyskupas augziliaras
Alberto Rojas. Po Mišių seselių kazimieriečių salėje bus vaišės ir loterija. Uždirbtas
pelnas skiriamas seselių kazimieriečių pensijų fondui. Visi kviečiami dalyvauti. Dėl
platesnės informacijos skambinkite tel.: 773-776-1324.

Prezidentūroje – 
ekskursijos ir anglų kalba

Seselės kazimierietės kviečia 
kartu švęsti gyvavimo metines

Ekranuose netrukus – 
naujas lietuviškas detektyvas

Seselės kazimierietės Salvatore Ciuckytė (k.) ir Bernadette Marie Janus pasiūlys jų pačių
motiniškame name šviežiai iškeptos duonos.

Romano ,,Vardas tamsoje” autorė Renata Šerely-
tė.                   Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Lipskis
Atkelta iš 8 psl.

vai – su meile”. Pas ku ti nė kny ga –
dailės albumas „An tanas Lips kis. Ta-
pyba ir poezija” – iš leista taip pat 2011
m. Vilniuje, spaustuvėje „Pet ro ofse-
tas”. Albumui skirtus pa veikslus au-
torius atrinko pats. 2013 m. ruošėsi
kelionei į Lie tu vą,   Žemai čių dailės
muziejų – Žemai tijos Ver salį, kur pla-
navo pats pristatyti vi suo menei dova-
notų kūrybos darbų pa rodą, deja ne-
spėjo... Nuščiuvę žiū rovai  klausėsi
Leono Narbučio skai tomų Antano
Lipskio poezijos posmų, kurie kaip
gyvas atminimas plaukė į žemiečių
širdis ir tolyn, to lyn Žemai tijos kal-
neliais, kloniais, gelsvų pa rugių lau-
kais iki pat horizonto...

Lietuvos Prezidentas Valdas
Adam kus sveikinimo kalboje akcen-
tavo, kad Antano Lipskio kūryba grį -
žo ten, kur ir dera jai būti –  į Žemai -
tiją: išskirtinė vieta – rašytojos Že -
mai tės gimtinė, išskirtinė proga – že -
maičio grįžimas tėviškėn. V. Adam -
kus pasidžiaugė, kad meno klodai
kau piami ne tik didžiuosiuose šalies
miestuose, bet ir daug mažesniuose,
tokiuose kaip Plungė.

Plungės rajono vicemeras Min -
daugas Jurčius padėkos raštu apdo -
va nojo Aldoną Lipskis, kuriai teko
įgyvendinti vyro užmanymą –  kūry-

bos darbus parvežti ir dovanoti Lie tu -
vai. Padėką  jai perduos brolis Leoni -
das Ragas (Ragauskas).

Žemaičių dailės muziejaus direk-
torius Alvidas Bakanauskas padėkos
raštais už muziejinės veiklos plėto-
jimą ir bendradarbiavimą apdovanojo
Leoną Narbutį ir Leonidą Ragą (Ra -
gauską). 

Parodos lankytojai buvo pakvies -
ti apžiūrėti Antano Lipskio darbų pa-
rodą, pasigrožėti atstatytu Bukan tės
dvareliu, pačioje Žemaitijos širdyje –
ant kalnelio, nuo kurio atsiveria už -
 burianti kraštovaizdžio panorama.

Paroda Bukantėje veiks iki rug sė -
jo mėnesio.
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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

.

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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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



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

www.draugas.org

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

Skelbimų skyriaus 

tel. 1-773-585-9500
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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-
kumentai. Tel. 630-670-0813

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

� 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.

� 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.

� Dvi moterys ieško 1 ar 2 ,,kambario-
kių” patogiame bute. Geras autobusų
susisiekimas. Tel. 773-329-9918.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Gali iš-
leisti atostogų. Siūlyti įvairius variantus
MI , IN , IL valstijose. Tel. 773-709-5900.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali pa-
keisti, išleisti atostogų. Nevairuoja. 
Tel. 708-220-3202.

ĮVAiRŪS SKeLBiMAi

,,Draugo” sudoku Nr. 66 atsakymus atsiuntė: 

Marytė Čeputis. Orlando, FL

Mikas Lengvinas, Willowbrook, IL

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgstama
,,Draugo” skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad sudoku
atsakymus mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu:
773-585-8284.

Sudoku Nr. 66 atsakymai
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Gražinos (Žygaitės) ir Gedimino Sakevičių 60 metų vedybų sukakties
proga, jų dukra Vida Sakevičiūtė, pa gerbdama savo tėvų atminimą, at siun tė
Draugo fondui 200 dol.

Gražina ir Gediminas Sakevičiai  susituokė Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje 1953 m. Jie užaugino 4 vaikus lietuviška dvasia.

draugo fondo taryba  nuoširdžiai dėkoja dukrai Vidai už dosnią auką.

Aukos kun. Kęstučio Trimako atminimui

Ateitininkų Šalpos fondui ($300)
Damijonaitis, Gražina ir Vida $50; Marchertas, Raminta $75; Quinn,
Dainė ir Tom $50; Rudaičiai, Ritonė ir Teodoras $20; Sidriai, Rima ir
Li nas $100; Nepažymėtas vardas/pavardė $5.

Šv. Antano bažnyčiai ($320):
Banys, Rimas $50; Bielskai, Aldona ir Mindaugas $50; Bikulčių šeima
$30; Eiva, Aleksandra $20; Kazlauskas,  Ramutė ir Vidas $50; Mezen ce -
vi čienė,  Agnė $20; Motušis, Viktoras $10; Šatas, Milda ir Vikto ras $50;
Smilga, Maria ir Julija $40.

Šv. Mišioms ($586):
Aniulis, Elena (Mrs.) $11; Bagdonas, Zina ir Kęstutis $25; Baukus,
Min  daugas $20; Butkus, Julius R. $20; Gintautas, Ona $20; Kava liaus -
kienė, Jolita ir Širvinskienė $25; Kirka, Danutė ir Algis $20; Kleiza,
Asta ir Vacys $20; Klygis, Mrs. Aldona ir Mindaugas (tėvams jėzui-
tams) $25; Laniauskas, Vacys (Mr. ir Mrs.) $30; Leščinskas,  Angela
$20; Maleiška, Rita ir Linas $20; Maleiška, Vida $50; Malela, Agnes Ms.
$20; Mikuliai, Bronė ir Juozas $30; Naujalis, Izabela $30; Nepasi ra šy -
tas vokas $40; Olšauskas, Elena ir Eduardas $20; Remys, Marija (tė -
vams jėzuitams) $50; Serapinas, Benius ir Irena $25; Stravinskų šeima
$20;  Vaičekauskas, Povilas $5; Venclovienė, Ona $20; Voketaitis, Nijolė
ir Arnold $20.

Šv. Mišių atvirukus skyrė:
Feridka, Paul ir Terry Society of  the Divine Savior, Salvatorians; Bel -
canti Carol ir Nick Sacred Heart Monastery, Hales Corners, Wis con -
sin; Jautokai, Rūta ir Viktoras Nativity BVM Church (2013 m. rugsėjo
17 d., 8 val. r.) 69th and Washtenaw.

Aukos pagal patikėtinės nuožiūrą ($440)
Arštikys, Marija G. $20; Bulota, Birutė $30; Gailiešiūtė, Regina $40;
Kar tavičius, Romas $20; Lapkus, Domas $100; Milevičius, Julius $20;
Navickas, Aldona ir Remigijus $40; Prackaila Family $80; Prapuolenis,
Jurgis ir Živilė $20; Sabataitis, Gintautas ir Camille $50; Šulaitis,
Edvardas $20.

Bendra suaukota suma $1,646.

lankysime įvairius miestus ir vieto-
ves Lietuvoje: Vilnių, Kauną, Palangą,
Klaipėdą, Nidą, Šiau lius. Liepos 9 d.
Šiauliuose mus sutiks vysk. Eugeni-
jus Bartulis ir atnašaus specialias šv.
Mišias Lietu vos Vyčiams Kryžių kal -
ne arba pranciškonų koplyčioje. Po
Mi šių aplan kysime Vyčių remiamą
Šiaulių Pastoracinį centrą. Po to skri-
sime į Romą, kur aplankysime Popie-
žinę Šv. Kazimiero lietuvių kolegiją.
Šv. Mi šios bus aukojamos Vatikano Šv.
Kazimiero koplyčioje, po Mišių vyks
priėmimas. Kelionės kaina asmeniui –
3,850 dol.

Buvo pristatytas Šiaulių vysku -
pijos Eugenijaus Bartulio atstovas
kun. Gintaras Antanas Jonikas, ku -
ris taip pat yra Dievo Apvaizdos para-
pijos, Southfield, MI ir buvusios Šv.
Antano parapijos, Detroit, MI, klebo-
nas. Kun. G. A. Jonikas rodė skai dres,
kurios nušvietė Šiaulių Pastora cinio
centro veiklą. Galima buvo pasklaidy -
ti ir fotoalbumą apie Pas toracinio
centro statybos pradžią. Kun. G. A. Jo-
nikas padėkojo Vyčiams už finansinę
paramą ir pranešė, kad vysk. E. Bar-
tulis kasdien meldžiasi už geradarius
ir rėmėjus. Beje, liepos 18 d., tą pačią
dieną, kai vyko Vyčių šimtmečio ju-
biliejaus suvažiavimo uždarymo šv.
Mišios, Lietuvos Vyčių organizacijos
intencija Mišios buvo aukojamos ir
Šiaulių katedroje.

Šv. Kazimiero gildijos pirminin -
kas, garbės narys Jonas Mankus pra-
nešė apie šio organizacijos pada linio
praėjusių metų veiklą. Iki š. m. birže-
lio 30 d. iš užsakytų šv. Mišių  (jų buvo
401) buvo gauta beveik 6,000 dol.
(užuo jautos, specialios intencijos, dėl
sveikatos, ypatingomis šventinėmis
progomis ir t. t.). 

Kazimiero kolegijoje  pravestos
naujos telefono linijos, Villa Litua nia,
svečių namuose įrengtas WI FI inter-
netas, iš buvusio šios organizacijos
dva  sios vado a. a. kun. J. Walter Sta-
nievich (taip pat buvusio Šv. Antano
lietuvių parapijos klebono Detroit,
MI) pa likimo, gauta 74,000 dol. Šie pi-
nigai bus taupomi Šv. Kazimiero gil-
dijos sąskaitoje ir bus naudojami Po-
piežinės Šv. Kazimiero lietuvių kolegi -
jos švietimo, reli gi niams bei įvai-
riems projektams. Iš a. a. Theresa Ma-
žeikos palikimo (400,000 dol.) Popieži-
nei Šv. Kazi miero lietuvių kolegijai
jau buvo nusiųsta 200,000  dol.  

Džiugu, kad buvęs Popiežinės Šv.
Kazimiero lietuvių kolegijos  rekto-
rius  ir dabartinis Villa Lituania – sve -
 čių namų direktorius prel. Petras Šiū-
rys atvyko iš Romos dalyvauti šiame
suvažiavime. Kartu iš Romos atskrido
ir naujas Šv. Kazimiero lietuvių kole-
gijos rektorius kun. Audrius Aršti-
kaitis. Taip pat džiugu, kad suvažia-
vime dalyvavo prel. Algimantas Bart-
kus – taigi, turėjome net du buvusius
ir darbartinį Popie žinės Šv. Kazimiero
kolegijos rektorius! 

Prelatas Petras Šiūrys dėkojo Lie-
tuvos Vyčių organizacijai už nuola-
tinę paramą Popiežinei Šv. Kazi mie ro
lietuvių kolegijai. Dabartinis Šv. Ka-
zimiero lietuvių kolegijos rektorius
kun. Audrius Arštikaitis, nu švietė ko-
legijos veiklą.  Popiežinė Šv. Kazimie -
ro lietuvių kolegija priklauso Lietu-
vos Vyskupų konferencijai (LVK), ku-
rią sudaro Vilniaus metropolitas ar-
kivysk. Gintaras Grušas ir vysk. Ri-
mantas Norvila bei prie žiūros komi-
sijai. Jie patvirtina projektus. Šiuo
metu 12 kunigų (4 iš Telšių, 2 iš Vil-
niaus, 2 iš Vilkaviškio, 1 iš Panevėžio,
2 iš Kaišiadorių) tęsia mokslus Ro-
moje ir apsigyvena Po piežinėje Šv. Ka-
zimiero kolegijoje. Popiežinėje kole-
gijoje gyvena ir trys garbaus amžiaus
kunigai, kuriais reikia pasirūpinti.

Kun. A. Arštikaitis sakė, kad šiais
metais Popiežinė Šv. Kazimiero ko -
legija atšventė garbingą 65 metų gy-
vavimo jubiliejų. Jau sukurta at mini -
mo lenta Kolegijos rėmėjams.  Lietu-
vos Vyčiai turi garbingą vietą šioje
lentoje. Kun. A. Arštikaitis pa pasako -
jo apie Villa Lituania – svečių namus,
esan čius netoli Popiežinės Šv. Kazi-
miero kolegijos. Dauguma sve čių,
apie du trečdalius, ten apsigyvenan-
čių, yra iš Lietuvos. Baigdamas pra-
nešimą kun. A. Arštikaitis padė ko jo
vi siems už paramą Šv. Kazi miero ko-
legijai. Jonas Mankus įteikė prel. P.
Šiū riui ir kun. A. Arštikaičiui 2,500
dol. čekį. 

Buvęs ilgametis rektorius prel.
Algimantas Bartkus sveikino Vyčius
su garbingu jubiliejumi ir dėkojo už il-
gametę paramą kolegijai. Jis džiau -
gėsi, kad Lietuvos Vyčiai „adaptavo”
kolegiją, nes Vyčiai yra šios kolegijos
pagrindiniai rėmėjai. 

Mandatų komisija pranešė, kad
šiame posėdyje dalyvavo 78 balsuo-
jantys delegatai ir 17 svečių – viso 95
asmenys.

Tęsinys kitą savaitę.

Vyčių šimtmečio
sukakties suvažiavimas

Mieli ,,Draugo” 
bičiuliai – skaitytojai ir rėmėjai!
Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.

kviečiame į popietę su DRAUGU
Willowbrook pokylių salėje.

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

Lauksime mūsų skaitytojų, jų draugų ir šeimos
na rių, taip pat kviečiame lietuviškų organizacijų

ats tovus gau siai da-
lyvauti. Bus malonu
pa ma tyti gerai pa žįs -
ta mus ir visiškai nau -
jus veidus!

Atkelta iš 5 psl.

Suvažiavimo aplinkai  iškilmingumo suteikė vėliavos.



,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

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

gimtadienių ar kitomis progomis, padovanodami jiems laikraštį. 

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

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

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

PADĖKA

2013 metų liepos 27 dieną, šeštadienį,
Šv. Antano bažnyčioje (Cicero, IL) 

atsisveikinome su 

A†A KUN. DR. PROF. 
KĘSTUČIU ANTANU  TRIMAKU

Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems išlydėti velionį į pas -
ku ti nę kelionę: Vilniaus metropo  litui arkivyskupui Gintarui Gru šui už
jo spausdintą žodį, vyskupui John R. Gor man, prelatui Ed mun dui Put -
ri mui, prelatui Jurgiui Šaraus kui, kun. Robert Coleman, kun. Ke vin
Feeney, tėv. Antanui Gražuliui, SJ, kun. James Kastigar, kun. Ge di mi -
nui Keršiui, kun. Jauniui Kelpšui, tėv. An tanui Saulaičiui, SJ, kun. Ser -
gio Solis už šv. Mišių auką ir Mišioms patarnavusiam Aurimui Bikul -
čiui.

Nešusiems karstą: Rimui Do mans  kiui, Viktorui Kel  meliui, Algiui
Kirkai, Jonui Kupriui, Gintautui Sa bataičiui, Edžiui Trima kui.

Muzikos vadovei Jūratei Grab liauskienei, Cicero Šv. Antano pa ra -
pi jos ir Lemonto Pal. Jurgio Matulai čio misijos jungtiniam chorui, so -
lis tui Marijui Prapuoleniui, smuiki nin kei Dainai Volodkaitei.

Atsisveikinimo žodį  tarusiam dr. Algiui Norvilui.
Audronei Bernatavičienei, Vidai Kuprytei, Aldonai Zailskaitei,

skai čiusioms skaitinius.
Ateitininkų vėliavomis ir gė lė mis pasirūpinusiems Pra nutei Do -

mans  kie nei ir Vainiui Aleksai.
Aukas nešusiems: Jonytei Šal čius-Bott, Deimantei Kavaliauskaitei,

ses. Margaritai Bareikaitei, Ritai Ma leiškienei, Mindaugui Bielskui,
Sau lei Grybauskaitei, dr. Petrui Vyteniui Kisieliui, Edžiui ir Debbie
Trima kams.

Ateitininkų vėliavas nešusių eisenai iš bažnyčios vedusiems Šarū-
nui Dau girdui, Al giui Grybauskui, Rimui Gry bauskui, Arui Naručiui. 

Šiaurės Amerikos ateitininkų ta rybos ir valdybos vardu gėles šv.
Mi  šių dalyviams dalinusioms Pra nu tei Domanskienei, Reginai Gailie -
šiū tei, Saulei Grybauskaitei. 

Atsisveikinimo programą ir šv. Mišių Liturgiją suplanavusiai Al -
do nai Zailskaitei.

Šv. Mišių knygelę spausdinu siems Vidai Kuprytei ir Jonui Kup riui.
Bažnyčioje kun. Kęstučio knygų  parodėlę suruošusioms Virginijai

Mau  ručienei ir Liubomyrai Šniure vi čienei.
Išreiškusiems užuojautas spaudo  je.
Laidojimo namų direktoriui Do nald Pet kus ir darbuotojams už jų

pro fesionalumą ir jautrumą.
Už gražiai bažnyčioje išdėstytas gėles – gėlininkui Vincui, Burr

Ridge, IL.
Priešpietinės programos Willow brook Ballroom dalyviams: Gin -

tau  tui Sabataičiui, Vidai Kuprytei, Vir gi ni jai Mauručienei, Liu bo my -
rai Šniu re vičienei, Eglei Juodvalkei.

Pietumis pasirūpinusiai Marijai Remienei ir pietų šeimininkams
Bi rutei ir Gediminui Jodwaliams.

Visiems, kurie skyrė savo laiką at  sisveikinti su brangiu ir mylimu
kun. Kęstučiu ir dalyvauti šv. Mišių au koje.

Kiekvienam, kuris kun. Kęstučio atminimui skyrė aukas Šv.
Antano baž  nyčiai, Ateitininkų šalpos fondui, šv. Mišių aukai ar kunigo
reikalus tvar kančios nuožiūrai.

Padėka reiškiama ir tiems, kurie rūpinosi kun. Kęstučiu ligos me -
tu: Tėv. Antanui Gražuliui, suteikusiam kunigui Kęstučiui paskutinį
pa  te pimą; Šv. Komuniją atnešusioms, Vir ginijai Mauručienei, Jo li tai
Ki sie liū tei-Narutienei, Grasildai Rei nytei-Pet kienei, Viktutei Siliū nie -
 nei. Il gametei kunigo globėjai Ma ri jai Re mienei, Mėtai Gabalienei, Vir -
ginijai Mauručienei, Liubomyrai Šniu revi čie nei; iš Ohio ir Virginia at -
vy kusiai bro lio Dionyzo šeimai ir visiems, ku rie lankė kun. Kęstutį
slau gos namuo se; kiekvienam, kuris jam skyrė sa vo maldas ir dvasią
ke liančius raš te lius.

Kun. Kęstutis Trimakas buvo dė kingas kiekvienam, kuris ji pri si -
mi nė, kuris jį aplankė, kuris padėjo jam valgyti ir gerti, kuris skaitė
kny gas, žurnalus, eilėraščius, kuris drauge su juo dainavo ir meldėsi.
Jis sakė, kad dėkingas žmonėms už jų jam skirtą meilę. Jis vi siems, ku -
rie su juo atsisveikino, kurie dalyvavo šv. Mi šių aukoje ir prie apeigų
kokiu nors būdu prisidėjo, džiaugsmingai tartų ,,Ačiū!” 

Laima Šalčiuvienė
Kunigo Kęstučio reikalų  patikėtinė

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

Po trumpos ligos, ramiai, apsuptas šeimos Barrington, IL, su
gyvenimu atsisveikino  

A † A
dr. PETRAS ŽLIOBA

Gimė Kreiviuose, Deltuvos kaime.
1944 m. pabėgo iš Lietuvos, 1949 m. emigravo į JAV.
Medicinos doktoratą įgijo Vokietijoje, Heidelberg universite-

te.
Daugiau kaip 30 metų turėjo savo kabinetą Čikagoje, priklau-

sė Holy Cross ligoninei.
Liūdesyje liko: žmona Laima, sūnus dr. Aras ir marti Lina

(Sau  lytė), sūnus Vidas, duktė Daina ir žentas Andrius Anužis
bei anūkai: Erikas, Aliukas, Danius ir Adomas Anužiai ir Aria -
na, Ju lytė ir Inga Žliobaitės, Lietuvoje pusbrolis Viktoras Žlioba
ir ki ti giminės.

Atsisveikinimas vyks Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Le -
mon  te, šeštadienį, rugpjūčio 10 d. nuo 10 val. r. Šv. Mišios bus
aukojamos 12 val. p. p. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti.
Laidotuvės privačios.
Vietoje gėlių aukas prašome skirti Camp Dainava Foun da -

tion, nes a. a. Petras ypatingai džiaugėsi, kad ta vieta yra jo
vaikų ir anūkų numylėta.

Nuliūdusi šeima

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



Baltimore LAC
Baltimore Lithuanian American Community

K V i e Č i A M e  V i S U S  Į  

SALDų VASAROS VAkARĖLį!
Rugpjūčio 17d. 5 v.v. ragausime šeimininkių paruoštus tortus, pyragus, ir
kitus skanėstus... išrinksime ir apdovanosime pačio skaniausio ir gražiausio sal-
dumyno savininką/ę!

nepamiršime ir visų susirinkusių smaližių! Pačios ,,saldžiausios” – ryškiausios
aprangos savininko/ės taip pat lauks dovanos!

Į $10 bilieto kainą įskaičiuota: skanėstų degustavimas, kava, arbata, punšas vai-
kams ir suaugusiems. 

Kviečiame šeimininkes dalyvauti konkurse.
Vienintelis reikalavimas - patiekalas turi būti desertas! 

čIKAGoJe 
IR

APyLINKĖse

DRAUGAS2013 RUGPJŪČIO 10, ŠEŠTADIENIS16

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 nUOtrAUKOSePASAUliO lietUViŲ GYVeniMAS nUOtrAUKOSe
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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 

� Brighton Park Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijoje šį sekma-
dienį, rugpjūčio 11 d., po 10 v. r. šv. Mi-
šių atsisveikinsime su viešnia, mūsų ku-
nigo Gedimino Keršio sesute Loreta, grįž-
tančia į Lietuvą. Parapijos Mozerio salėje
(4420 S. Fairfield Ave., Chicago, IL
60632) svečius vaišinsime šaltibarščiais,
kugeliu, cepelinais.  Visus kviečia LB
Brigh ton Park apylinkės valdyba. JAV LB
Brighton Park apylinkės valdyba sveikina
Lietuvos Vyčius su 100 metų gyvavimo ju-
biliejumi. TEGYVUOJA LIETUVOS VYČIAI!

�  Dionizas Remys mirė š. m. sausio 17
d. Palangoje. Šv. Mišios bus aukojamos
rugpjūčio 17 d. 11 val. ryto Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo baž ny čioje. Po Mišių
velionio palaikai bus palaidoti Šv. Kazi-
miero kapinėse.

�   JAV LB Lemonto apylinės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, rugpjūčio 14
d., 1 val. p. p. kviečia vi sus į PLC skaityk -
lą,  kur bus rodomas filmas  ,,Taurag-
nai” iš ciklo ,,Mū sų miesteliai”.

Argentinos lietuvių tautinio šokio ansamblis „Nemunas” dalyvavo Imigrantų festivaly-
je, kuris vyko Mar de Plata miestelyje prie jūros. Šventėje dalyvavo per 3,000 žiūrovų –
apie 15 įvairių tautų bendruomenių. Be kitų, „Nemunas” pristatė vestuvinę programą.
Ansamblis „Nemunas”, kaip ir vaikų šokių ansamblis ,,Skaidra”, priklauso „Nemuno” lie-
tuvių draugijai iš Berisso miesto. Mar de Plata – tai pagrindinis turistų miestelis prie jū -
ros, kuriame ansamblis „Nemunas" sėkmingai pasirodė paskutinę festivalio dieną.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti var gingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Rose ma rie Ignash $11, Jonas ir Ona
Treš kos $100, dr. Romualdas ir Gražina Kriaučiūnai $50, Russell E. Holmes $25, Danguolė
Sealy Sadūnas $75; Ni jolė  Dėdinienė $1,000 studento pa ramai; metams paremti vaiką
Ona Briz gys $360, Algimantas ir Danutė Liau gaudai $360; Tauragės mokyklos remontams
Katherine Mikals ir Lin da Perez $106,000. Labai ačiū. ,,Sau lutė” (Sunlight orphan
Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, iL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretiju-
nelis@sbcglobal.net tinklalapis: www.sunlightorphanaid.org

SK–058188

SK–058195


