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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 131 diena!

PLC švenčia 30-metį – 3 psl.

Pagaliau – auksinė 
ketveriukė! – 9 psl.

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Rugsėjo 23 d. Plungėje, Žemaičių dailės muziejuje, kuris vei-
kia kunigaikščių Oginskių rūmuose, buvo atidaryta išeivi-
jos dailininko dr. Antano Lipskio gimimo 100-mečiui skir-
ta paroda, pavadinta žodžiais iš jo poezijos – „Nelaukda-
mas, kol vasa ra sunoks, ėjau ieškoti Lietuvos”.

Ši taikli frazė, parinkta muzieji ninkų, rodo dvasingą
sielą, – nors A. Lipskis duoną valgė iš gydytojo ama-
 to, bet prigimtimi buvo menininkas. Atrodytų, kad li-

gos, su kuriomis nuolat kovoja gydytojas, ir menas yra skir-
tinguose poliuose, bet vienos savo parodos Čikagoje ati-
daryme dailininkas yra sakęs, kad gydytojo profesiją jis

pasirinkęs dėl to, kad medicina yra taip pat menas. 
Na, bet pakilkime į antrąjį Ogins kių rūmų aukštą, kur

fojė prasideda šventinis renginys, skirtas Antano Lipskio
100-mečiui. Šventę veda Žemaičių dailės muziejaus vyr. fon-
dų saugotoja Danutė Einikienė, kuri įžanginiame žodyje
sako: „Išeivijos menininkai priklauso Lietuvai, priklauso
Žemaitijai, ir pagal paveldėjimo teisę jie privalo būti čia.
Žemaičių dailės muziejus deda daug pastangų, kad išeivijos
menas sugrįžtų į tėvynę”. 

Iš tiesų muziejininkų pastangos akivaizdžios – bent jau
šiuo metu visa antrojo aukšto pusė užpildyta išeivių dai-
lininkų darbų – viena salė skirta Juozui Bagdonui
(1911–2005), kita – Vytautui Ignui (1924–2009), o dvi – jubi-
liatui Antanui Lipskiui.

Nukelta į 10 psl.

Gėlės prie Antano Lipskio autoportreto. Dailininko Antano Lipskio parodos ekspozicija.

A. Lipskis grįžo į gimtąją Žemaitiją

Ar sulauksime popiežiaus Lietuvoje ?

Popiežius Pranciškus ir Vatikane viešintis Lietuvos ministras
pirmininkas Saulius Skvernelis spalio 6 dieną, penktadienį, ap-
tarė emigracijos keliamus iššūkius, humanitarinę pagalbą Uk-
rainai, socialinės atjautos skurstantiems ir nuskriaustie-

siems, pagalbos šeimoms ir gimstamumo skatinimo klausimus.
Vyriausybės vadovas pažymėjo, kad Lietuvos ryšiai su Vatikanu

visuomet buvo ypatingi. „Savo tvirta laikysena Šventasis Sostas pa-
dėjo Lietuvos žmonėms kovoje dėl laisvės, o popiežiaus dėmesys Lie-
tuvai visada buvo ir bus vilties bei tikėjimo šaltinis. – 2  psl.

Į susitikimą su popiežiumi atvyko visa Skvernelių
šeima: premjeras Saulius Skvernelis, jo žmona Sil-
vija, vaikai Eglė ir Tadas. EPA-ELTA nuotr.
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KUN. LIUDAS MILIAUSKAS

Turbūt pastebime, kaip mes patys ar
mūsų aplinkoje esantys žmonės vis
dažniau kalba apie greitai bėgantį lai-
ką ir nepastebimai kažkur pradings-
tančias dienas? Prieš keletą savaičių iš-
girdau įdomų pastebėjimą, kad nerei-
kia kaltinti laiko, nes tai mes vis greičiau
bėgame tuštybių ir miražų maratoną.
Ne laiką reikia stabdyti, o atidžiau per-
žiūrėti savo siekius, tikslus, priorite-
tus, aplinką ir žmones. Jei to nedarome,
pakliūname į miražų vergovę ir kasdien
siekiame to, kas vos tik pasiekus pa-
virsta į tuštumą.

Manau, visiems žinomas jaus-
mas, kuomet sieki, bėgi, ko-
voji, o svajoto rezultato taip ir

negauni arba po trumpos akimirkos jis
išsisklaido, palikdamas tuštumą. Kol
gyveni nukreiptas „į tuštumą”, tol pro
akis tarsi laidotuvių procesija praeina
mirusios... tavo neišgyventos dienos,
savaitės, mėnesiai ir metai. Jau se-
niai žmonės pastebėjo, kad be Dievo pa-
galbos mes nesugebame apsisau goti
nuo to, kas iš mūsų gyvenimo išvagia
gyvybę. Nugręžk mano akis nuo to,
kas tuščia, laikyk mane gyvą savo ke-
liuose (Ps. 119:37). Labai svarbu, kad
mūsų akys bei gyvenimas būtų ap-
saugoti nuo klaidinimo ir sunaikinimo,
kuris nuolat tyko kelyje. Būkite blaivūs,
budėkite! Jūsų priešas velnias kaip

riaumojantis liūtas slankioja aplin-
kui, tykodamas ką praryti. (1 Pt. 5:8).
Mes net negalime įsivaizduoti, kaip ak-
tyviai piktoji jėga seka mūsų gyveni-
mus ir išnaudoja kiekvieną progą
mūsų dienas apvogti, o gyvenimus žu-
dyti, naikinti! Vagis ateina tik vogti, žu-
dyti, naikinti (Jn. 10:10). Nuo Edeno nie-
kas napasikeitė, kaip tuomet taip ir da-
bar, gudriai bei nepastebimai velnias
nuolat bando suklaidinti mus, kad tik
tavo tikslai būtų tušti, o dienos negy-
vos. Nuo to laiko niekur nedingo ir
mūsų didybė! Nueiti gyvenimo keliai
ir dabartinės būse nos būtų visai kito-
kie, jei ne išdidi širdis, nuolat atstu-
mianti Jėzaus apsaugos ir pagalbos
ranką, sakan čią: Aš atėjau, kad žmonės
turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų
(Jn.10:10). Per išdidumą mes įstrigę
įvairiuose klystkeliuose ir pasyviai
leidžiame mirusias dienas. Dievas
mums teikia laisvą pasirinkimą – arba
ten likti, arba grįžti į Jo rankas. Ne-
noriu, kad nedorėlis mirtų, bet noriu,
kad nedorėlis sugrįžtų iš savo kelio ir
būtų gyvas (Ez. 33:11). Jei atsigręši, at-
naujinsiu tave (Jer.15:19). Pasirinki-
mas tavo rankose – ar nori sugrįžti iš
savo kelių ir būti atnaujintam, ar nori,
kad į tavo dienas sugrįžtų gyvybė bei
prasmė?! Dievo malonės laikas dar ne-
sibaigė, dar nėra vėlu ir tu Dievui
nesi nei per toli, nei  per giliai, kad jis
negalėtų tavęs išgelbėti! Išbandykite ir
patirkite patys, koks geras VIEŠPATS.
Laimingas žmogus, kuris randa pas jį
užuovėją! (Ps. 34:9). Dievas sako, kad gy-

vojo tikėjimo keliu grįždamas pas Jį tu
patirsi aiškius pasikeitimus savo gy-
venime. Pas Jį reikia grįžti iš visų gy-
venimo kelių ir Šventosios Dvasios ve-
damiems nuolat analizuoti, kur pra-
randi gyvenimo gyvybę bei ramybę ir
kaip Dievo rankose ji atsinaujina. Vie-
nas mano pažįstamas po dau gelio kri-
timų, išdavysčių ir klaidingų pasirin-
kimų, vis vedusių jį į tuštybės rezulta-
tą, pagaliau išgirdo Dievo kvietimą ir
grįžo į Jo rankas. Baigdamas skaityti
Bibliją jis pasakė, kad jaučiasi taip,
tarssi jo gyvenimas pagaliau turi „nau-
ją galvą”. Išgirdę šį pasa kymą pagal-
vojau, kiek daug kartų įvairių klaidų bei
nelaimių akivaizdoje teko girdėti žmo-
nes sakančius: „o kur buvo mano/tavo
galva?”,  „ar tu galvą pametei?”, „jis tur-
būt nutrū ko nuo galvos!?” ir pan.

Kad gyvenimo dienos būtų gy vos,
o mes neitume tuštybių keliais, reikia
nuolat lavinti dvasinę išmintį, kuri
uždeda gyvenimui „naują galvą” ir
sukontroliuoja bei į savo vietas susta-
to visa, ko nesugeba kūno išmintis.
Apie dvasinės išminties svarbumą Jė-
zus kalba garsiajame kalno pamoksle
sakydamas: Jūs pirmiausia ieško kite
Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa
kita jums bus pridėta (Mt.6:33). Visų pir-
ma mes turime ieškoti dvasinės iš-
minties ir tuomet visos beprasmybės
su tuštybėmis patys bėgs lauk iš mūsų
gyvenimo.  Taigi būkite klusnūs Dievui;
priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo
jūsų.  Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis
prie jūsų (Jok. 4:7–8).

Galime prisiminti ir karaliaus Sa-
liamono istoriją, jis galėjo prašyti iš
Dievo visa ko norėjo, bet visų pirma
prašė Jo išminties. Už tai  Dievas pa-
žadėjo: kadangi visų pirma prašei iš-
minties, aš suteiksiu ir to, ko neprašei –
turtų, garbės, ilgą gyvenimą (1 Kar. 3).
Mūsų darbas – būti Dievo išminties ieš-
kotojais ir nešiotojais, išnaudoti visas
įmanomas priemones bei aplinkybes,
lankytis šventovėse, priimti sakra-
mentus, tyrinėti Bibliją, gyventi akty-
vų maldos gyvenimą ir t. t. Jei mes at-
lie ka me savo darbą, negyvos dienos at-
gyja ir visa, kas veda į tuštumą ima
trauktis!

Pagarbi VIEŠPATIES baimė – iš-
minties pradžia, o Šventojo pažinimas
– protas (Pat. 9:10).

Atkelta iš 1 psl.

Popiežius Pranciškus ir Vatikane vie-
šintis Lietuvos ministras pirmininkas
Saulius Skvernelis spalio 6 dieną, penkta-
dienį, aptarė emigracijos keliamus iššū-
kius, humanitarinę pagalbą Ukrainai, so-
cialinės atjautos skurstantiems ir nu-
skriaustiesiems, pagalbos šeimoms ir gims-
tamumo skatinimo klausimus.

Vyriausybės vadovas pažymėjo, kad
Lietuvos ryšiai su Vatikanu visuomet buvo
ypatingi. „Savo tvirta laikysena Šventasis
Sostas padėjo Lietuvos žmonėms kovoje dėl
laisvės, o popiežiaus dėmesys Lietuvai vi-
sada buvo ir bus vilties bei tikėjimo šalti-
nis.

Tai, kad Vatikanas niekuomet nepripažino Lie-
tuvos okupacijos ir aneksijos, o mūsų šalies diplo-
matinė atstovybė prie Šventojo Sosto veikė ir oku-
pacijos metu, Lietuvai yra ypatingai svarbu”, –
sakė premjeras S. Skvernelis.

Visų Lietuvos žmonių vardu ministras pirmi-
ninkas pakvietė popiežių Pranciškų atvykti į Lietuvą.
1993 metų rugsėjį Lietuvoje viešėjo Jonas Paulius II.

Pas popiežių S. Skvernelis lankėsi su savo šeima:

žmona Silvija, vaikais Egle ir Tadu.
Vyriausybės vadovas penktadienį taip pat susi-

tiko su Vatikano Valstybės sekretoriumi kardinolu
Pietro Parolin, aplankė Jono Pauliaus II kapą ir ap-
žiūrėjo lietuvišką koplyčią.

Romoje premjeras susitiks su Maltos Ordino va-
dovybe, lankysis lietuvių popiežiškoje Šv. Kazimie-
ro kolegijoje, kalbėsis su lietuvių bendruomenės at-
stovais.                     

ELTA

Ar sulauksime popiežiaus Lietuvoje?

Tikslas – pasaulis be atominių bombų
Norvegijos Nobelio komitetas spalio 6 dieną,

penktadienį, 12 val. p. p. paskelbė, kad 2017 metų
Nobelio taikos premija skiriama Tarptautinei kam-
panijai už branduolinių ginklų uždraudimą (ICAN). 

Nobelio taikos premija ICAN skiriama už de-
šimtmečius jos vykdomą kampaniją, kuria siekiama
pasaulio be atominių bombų. 

„Organizacijai skiriamas apdovanojimas už jos
darbą, siekiant atkreipti dėmesį į katastrofiškas bet
kokio branduolinių ginklų naudojimo humanitarines
pasekmes ir už novatoriškas pastangas pasiekti su-
tartimi įtvirtintą tokių ginklų uždraudimą”, – sakė Nor-
vegijos Nobelio komiteto pirmininkė Berit Reiss-An-
dersen.                                                                              ELTA

EPA-ELTA nuotr.

Su Šventuoju Tėvu kalbėtasi apie pagalbą šeimoms. 
EPA-ELTA nuotr.



sirinkome grupė atstovų ir tarėmės, kaip reikėtų de-
rėtis dėl pastato pirkimo. Aš V. Vebeliūno paprašiau,
kad jis man leistų atstovauti nebe jam, o lietuvių or-
ganizacijoms. Jis sutiko. Tuomet mes, trys lietuvių
atstovai, nuskridome į New Yorką derėtis su V. Ve-
beliūnu dėl pastato pirkimo. Jau turėjome parengę
sutartį, o mūsų atstovaujama Amerikos lietuvių ben-
druomenė Čikagoje turėjo surinkusi apie 20 tūks-
tančių dolerių. Derybų metu sutarėme, kad mums
parduos tą pastatą. Jo kaina buvo 1 milijonas dole-
rių. Tačiau buvo sutarta ir dar dėl vienos sąlygos: jei-
gu iki 1987 metų gruodžio 31 dienos surinksime 800
tūkstančių dolerių, tai už šią sumą ir galėsime pirk-
ti pastatą. Lietuviai aukojo tiek, kiek kas galėjo. Ir
davė tuo metu nemažas sumas – kai kas net po 1000
dolerių. Taip pavyko surinkti 200 tūkstančių. Nei
,,Aušra”, nei Lietuvių Fondas tuo metu nedavė pi-
nigų, nes nepasitikėjo mūsų idėja, netikėjo, kad mes
ją įgyvendinsime iki galo. Mes buvome jauni, neži-
nomi ir nenusipelnę pasitikėjimo. Tuomet mums pa-
dėjo Lietuvių kredito unija ,,Kasa”, paskolino dar 600
tūkstančių dolerių. 

Kai įsigijome pastatą, jame ėmė kurtis Maironio
lituanistinė, Montessori mokyklos, skautai, bažny-
čia ir kitos organizacijos. Tačiau dar reikėjo galvo-
ti, kaip sumokėti paskolą. Todėl buvo nuspręsta vie-
name iš didžiulo pastato sparnų įrengti butus, ku-
riuos žmonės galėtų pirkti. Tam projektui reikėjo dar
800 tūkstančių dolerių. Vėl reikėjo galvoti, kaip
gauti šią sumą. Buvo lietuvių, kurie neparėmė idė-
jos, priekaištavo, kad mes griauname Marquette Par-
ko lietuvių bendruomenę. Tačiau mes stengėmės pa-
dėti ir išlaikyti Marquette Parką ir plėsti lietuvių ben-
druomenės galimybes. Man pavyko išsiaiškinti,
kad JAV turi įstatymą, kuriuo remdamiesi galėtume
prašyti beprocentinės paskolos iš žmonių, o šiems ta
proga sumažėtų mokesčių. Tokiu būdu žmonės pra-
dėjo skolinti savo santaupas. Nemažai lietuvių sko-
lino. Ypač ieškojome tokių, kurie būtų jau įgiję au-
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Pasaulio lietuvių centras (PLC), esantis Lemon-
te, švenčia savo gyvavimo 30 -metį. Ar tai daug? Jei-
gu skaičiuosi tik metus, tai trys dešimtys metų tik-
rai nėra labai didelis laiko tarpas, jis sudaro maždaug
trečdalį ilgo vieno žmogaus gyvenimo. Tuo metu jau-
ni, prieš 30 metų prie PLC ištakų buvę žmonės iki šiol
tebėra jaunatviški, pilni energijos ir noro toliau pri-
sidėti prie centro gyvavimo. Tačiau jeigu vertinsime
tai, kiek per tą laiką PLC nuveikta, tuomet tų tris-
dešimties metų svoris smarkiai pasikeičia. Nes nu-
veikta labai daug darbų, kuriuos skatino vieninte-
lis pats svarbiausias tikslas: gyvenantiems čia, toli
nuo Lietuvos, išlaikyti lietuvybę, saugoti ir puose-
lėti savo tėvų ir senelių šalies kalbą, istoriją, kultū-
rą ir visa tai perduoti savo vaikams, kad šie visa tai
galėtų perduoti saviesiems. Ir dar: tapti centru viso
pasaulio pažangiems lietuviams.

Pasaulio lietuvių centras buvo įkurtas  prieš 30
metų Lemonte esančiame pastate, kuris prieš tai pri-
klausė kunigų seminarijai. Daugelio čia, Amerikoje,
gyvenančių tautiečių dėka vos per vienerius metus

buvo surinkta tiems laikams neįtikėtinai didelė pi-
nigų suma, kad būtų galima nusipirkti didžiulį pa-
statą. Vėliau jis buvo remontuojamas, čia buvo
įrengta butų, dar po kurio laiko pastatyta nauja
salė…Dabar PLC glaudžiasi 37 lietuvių organizaci-
jos, iš kurių 18 yra nesiekiančios pelno. O visas šias
organizacijas vienijančiame PLC dirba ir savanoriauja
mūsų tautiečiai, įvairaus amžiaus ir skirtingų kartų
atstovai. Šiandien kai kuriems iš jų uždavėme klau-
simą: 

Koks Jūsų ryšys su Pasaulio lietu-
vių centru? Ko trisdešimtmečio
proga linkėtumėte jam, burian-
čiam po savo stogu daugelį lietu-
vių organizacijų ir gausybę įvairaus
amžiaus tautiečių?

Rimas Domanskis, advokatas, pirmasis PLC
prezidentas:

Gerokai prieš įkuriant Lemonte PLC, jau buvo
ne vienas bandymas lietuvių susibūrimo centrą iš-
plėsti į pietvakarinę Čikagos dalį. Būta pasiūlymų
iš kitų lietuvių organizacijų atstovų įsikurti buvu-
sioje mokykloje, vienuolyne. Dabartinis pastatas, ku-
riame PLC gyvuoja jau 30 metų, anksčiau buvo ku-
nigų seminarija. Aš tuo metu atstovavau tokio lie-
tuvio, dirbusio nekilnojamojo turto ir finansų sri-
tyje, Vytauto Vebeliūno  įsteigtai kompanijai ,,Litas
International”. Kai paaiškėjo, kad kunigų semina-
rijos pastatas su 230 akrų žemės yra parduodamas,
V. Vebeliūnas paprašė, kad jam, kaip verslininkui aš,
kaip advokatas, atstovaučiau. Jis mane pasamdė, aš
ėmiausi darbo: dėl miesto leidimo, susijusio su pa-
statu ir aplink jį esančiomis žemėmis, teko eiti ir į
teismą. Vėliau V. Vebeliūnas pasamdė Bronių Nai-
nį dirbti tame jo įsigytame pastate administrato-
riumi. Tuomet kilo mintis, kad tą pastatą būtų ge-
rai iš ,,Litas International” nusipirkti lietuvių ben-
druomenės reikmėms, tam pritarė ir Lemonto lie-
tuvių bendruomenė. Pamenu 1987 metų žiemą su-
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Redaktorė Virginija Petrauskienė Metus sveriame darbais
Pasaulio lietuvių centras švenčia savo gyvavimo 30-metį

Linas Gylys,
PLC valdybos pirmininkas

Pradžioje buvau pakviestas valdybos pirmi-
ninko pareigas užimti dvejiems metams, bet štai jau
netrukus bus dešimt metų, kai dirbu šį savanoriš-
ką darbą. Taip atsitiko, kad vis paprašydavo pasi-
likti, tai ir pasilikdavau. Nes puikiai suprantu, kad
nelengva surasti savanorių. O aš matau to darbo
prasmę, noriu dirbti tai, kas yra svarbu tėvynei Lie-
tuvai. Aš daug pinigų neturiu, bet vis vien kiek ga-
lėdamas aukoju. Bet daugiausiai aukoju savo laiko
ir darbo. Man labai patinka dirbti su dabartiniu
centro direktoriumi Artūru Žiliu. Aš beveik kasdien
atvažiuoju į PLC ir čia praleidžiu po kelias valan-
das. Anksčiau centre gyveno mano mama, aš ją ap-
lankydavau, o tuo pačiu atvažiavimu ir savo, kaip
valdybos pirmininko, darbus nuveikdavau.

Mano žmona Dana buvo viena iš pirmųjų cent-
ro administratorių. Ji tvarkė ir centre buvusią lie-
tuviškų suvenyrų parduotuvėlę (apie tai ,,Draugui”
pasakojo ir pati Dana Gylienė. Ji sakė, kad pradžioje
naujai įsigyto pastato reikalus administravo sava-
noriškai, tik vėliau tapo samdoma darbuotoja).
Mūsų visi keturi vaikai perėjo per centrą – mokė-
si, lankė būrelius. Centrui palinkėčiau, kad jis gy-
vuotų kuo ilgiau. Ir kad žmonės prie to prisidėtų
kaip kas gali: darbu, ar pinigais. 

toritetą, kad savo pavyzdžiu paskatintų kitus. Mums
pasisekė – Valdas Adamkus paskolino 20 tūkstančių
dolerių. Paskui jis tuos pinigus atidavė, paaukojo
centrui. Vėliau dar buvo statoma sporto salė, vėl kvie-
tėme aukoti. Kai paaiškėjo, kad PLC gyvuoja, išsi-
laiko ir net juda į priekį, atsirado pasitikėjimas, PLC
ėmė remti ir Lietuvių Fondas. 

Mano šeima – žmona Pranutė ir du vaikai (duk-
ra, kuriai dabar jau 34 ir sūnus, jam 31-eri) su manimi
PLC darbuose buvo nuo pat jo kūrimosi pradžios. Vai-
kai užaugo kartu su centru. Mano tėvai ir kiti lie-
tuviai taip pat aukojo nemažas sumas, kad PLC gy-
vuotų. Aš centro veikloje dalyvavau ne tik kaip tei-
sininkas ar pinigų aukotojas. Kai reikėjo, prisidėjau
ir kitokiais darbais. Todėl man svarbu, kad PLC to-
liau gyvuotų ir klestėtų, kad vienytų ne tik Čikagos,
bet ir visos Amerikos bei pasaulio lietuvius, taptų jų
sielos namais.  To jam ir palinkėčiau.

Nukelta į 11 psl.
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

AMANDAS RAGAUSKAS

Rugsėjo 30 d. ir spalio 1 d. Japoni-
joje pirmą kartą vyko „FIA Interconti-
nental Drifting Cup” varžybos, kuriose
dalyvavo dvidešimt keturi lenktyni-
ninkai iš keturiolikos šalių: vienas iš
Brazilijos, du iš Kinijos, vienas iš Pran-
cūzijos, vienas iš Hong Kongo, vienas iš
Irano, du iš Italijos, keturi iš Japonijos,
du iš Pietų Korėjos, du iš Malaizijos, du
iš Rusijos, trys iš Tailando, du iš JAV ir
vienas iš Lietuvos. Varžybos vyko dvi
dienas. Nugalėtoju tapo japonas Masato
Kawabata, surinkęs daugiausiai taškų
per abiejų dienų varžybas.

Svarbi teisėjavimo naujovė

Varžyboms teisėjavo japonų su-
kurta kompiuterinė programa, suda-
ryta iš dviejų dalių. Pirmoji programos
dalis buvo naudojama atrankinių va-
žiavimų metu, o antroji –pagrindinių
varžybų metu.

Kiekvieno vairuotojo automobi-
lyje buvo įtaisytas elektroninis įtaisas,
kuris siuntė informaciją pagrindi-
niam kompiuteriui, o šis, apdorojęs
gautą informaciją, įvertindavo lenk-
tynininko pasirodymą. Kriterijai buvo
tie patys, kaip ir teisėjaujant teisė-
jams. Buvo vertinama, kaip lenktyni-
ninkas pradeda slydimą į trasą, kaip
kiekvienoje trasos atkarpoje išlaiko
slydimo kampą ir kokiu greičiu įveikia
trasą. Kompiuteris vertino lenktyni-
ninkų pasirodymus šimtosios taško
dalies tikslumu. Teisėjavime buvo pa-
naikintas žmogiškasis faktorius, kai
vertinant lenktynininkų pasirodymą,
pasitaikydavo simpatijų vienam ar ki-
tam lenktynininkui. Šių varžybų metu
teisėjai tik stebėjo, ar automobilių ra-
tai neišrieda už trasos ribų. Už šį nu-
sižengimą kompiuterio rezultatai bū-
davo pakoreguojami atimant tam tik-
rą baudos taškų skaičių.

Antrajame etape, kai lenktyni-
ninkai važiuoja poromis, buvo naudo-
jama antroji elektroninės programos
dalis, kuri stebėjo besivejančio lenk-
tynininko tikslumą, atkartojant prie-
kyje važiuojančio varžovo trajektoriją
ir atstumą tarp automobilių. Lenkty-
nininkų pasirodymas buvo vertina-
mas dešimties balų sistema, pusės
balo tikslumu. Teisėjų pareiga vėlgi
buvo panaši – stebėti, ar automobilis
neišslysta iš trasos ir įvykus susidū-
rimui nuspręsti, kurio lenktynininko
buvo kaltė, dėl ko tai įvyko.

Dvi nemigo naktys

Iš penktadienio į šeštadienį ir iš
šeštadienio į sekmadienį, nuo septin-
tos valandos vakaro iki antros valan-
dos ryto, stebėjau tiesioginę translia-
ciją per „Facebook” iš šonaslydžio
(„drift”)  gimtinės Japonijos. 1980 me-
tais Toge kalno papėdėje vyko pirmo-
sios pasaulyje šios sporto rūšies var-
žybos, kurios pastaraisiais metais
įgauna vis didesnį populiarumą dau-
gumoje pasaulio šalių. Šį kartą ketu-
riolikos šalių sportininkai, tarp jų – ir
Lietuvos, susirinko į Japonijos sostinę
Tokiją išbandyti savo jėgų FIA ren-
giamose taurės varžybose. Dvi dienas
dviem etapais lenktynininkai varžėsi,
kam atiteks šis prestižinis apdovano-
jimas.

Pirmąją dieną geriausias atrankos
varžybose buvo japonas Daigo Saito. Jo
pasirodymą kompiuteris įvertino šim-
tu taškų: tai reiškia, kad jis idealiai pra-
važiavo trasą, šimtu procentų įvykdy-
damas visus reikalavimus. Aurimas
Bakchis turėjo galimybę  atrankos
varžybose užimti antrą vietą. Deja,
Lietuvos lenktynininką lydėjo nesėk-
mė. Pirmojo važiavimo metu jo auto-
mobilio užpakalinis ratas išslydo už
trasos linijos, ir jis buvo nubaustas
dviem baudos taškais. Kompiuterio

Rusų-japonų „karas” šonaslydžio trasoje, Tokijuje
įvertinimas 97.96 taško buvo suma-
žintas dviem taškais, ir su 95.96 taško
jis atsidūrė vienuoliktoje vietoje, tačiau
į pagrindines varžybas pateko.

Operos solistė ir didžiosios 
pertraukos šou

Varžybos Tokijuje buvo organi-
zuotos labai profesionaliai. Krito į akį
japonų ir amerikiečių kultūros skir-
tumas: aplinka švari, trasą aptarnau-
jantis personalas vilkėjo atitinkamomis
uniformomis, komentatorių kalbėsena
– rami, su mandagumo linkčiojimais.
Nustebino, kad atidarymo metu į trasą
buvo atvežta operos solistė, kuri nuo-
stabiai atliko ariją „Nessun dorma”. At-
rodytų, kad tokio tipo varžyboms labiau
tiktų „Rock & Roll” muzikos stiliaus at-
likėjų pasirodymas, bet dainininkės
giliai išjausta arija padėjo susikaupti
antrai varžybų daliai.

Pertraukos metu savo gabumus
demonstravo ne tik galingiausio auto-
mobilio savininkas ir ,,Van” vairuo-
tojas, bet ir neįgalus (nevaldantis kojų)
šonaslydininkas mėgėjas.

Kovos: šonas prie šono

Po pertraukos prasidėjo varžybos
poromis. Aurimui teko porininkas iš
Rusijos – Arkady Tsaregratsev. Pirmo
važiavimo metu Aurimas buvo sekėjas.
Kompiuteris  Aurimo pasirodymą įver-
tino 9.5 balo (dešimtainėje balų siste-
moje). Tai buvo aukščiausias įvertini-
mas tarp lig tol važiavusių lenktyni-
ninkų. Deja, antro važiavimo metu ru-
sas taip „prilipo” prie Aurimo auto-
mobilio durelių, kad kompiuteris jo va-
žiavimą įvertino 10 balų, ir Aurimas,
pralošęs pusę taško, turėjo pasitrauk-
ti iš tolimesnių varžybų, tą dieną lik-
damas vienuoliktoje vietoje.

Varžybų įtampa augo, kol pasiekė
kulminaciją, kai pusfinalyje susitiko po
vieną japonų ir po vieną rusų sporti-
ninką. Finale susikovė, pusfinalius
laimėję, du geriausi Japonijos  sporti-
ninkai Daigo Saito (beje, Saito 2012 m.
laimėjo „Formula Drift USA” čempio-
natą) ir Masato Kawabata (2015 m. pa-
saulio čempionas, kuris finale važiavo
su Aurimu Bakchis). Po dviejų įnir-
tingų kovų laimėjo Masato Kawabata.
Dėl trečios vietos varžėsi du rusų spor-
tininkai. Trečiąją vietą laimėjo buvęs
Aurimo oponentas Arkady.

Antroji varžybų diena

Antroji varžybų diena prasidėjo at-
rankiniais važiavimais. Aurimas, su-
rinkęs 96.84 taško, buvo keturioliktas.
Varžybose dalyvaujantys Aurimo ko-
legos iš „Formula Drift USA” – Matt
Field ir Michael Essa – taip pat, kaip ir
pirmą dieną, buvo atrinkti pagrindi-
nėms varžyboms. Pagrindinėse var-
žybose, 1/16 finalo, Aurimas nugalėjo
tailandietį Daychapon Toyingcharoen,
o kolegoms amerikiečiams teko var-
žytis tarpusavyje. Dvikovą laimėjo
Essa. Varžybose tarp aštuonių ge-
riausių drifterių Essa pralaimėjo ja-
ponui Masashi Yokoi, o Aurimą ištiko
netikėta nesėkmė. Prieš kovą su kitu
Rusijos atstovu mechanikai paregu-
liavo Aurimo automobilio ratų suki-
bimą su trasa. Apšilimo metu Aurimas
norėjo pamėginti, kaip šis paregulia-

vimas atsilieps automobilio valdymui.
Deja, atsidūręs per arti sienos, atsi-
trenkė į ją. Po to varžybų tęsti jau ne-
begalėjo, likdamas bendroje įskaitoje
keturioliktas. Apmaudus atsitiktinu-
mas. Tačiau šios varžybos Aurimui
buvo geras pasiruošimas paskutiniam
„Formula Drift USA” etapui Irwindale,
Californijoje, spalio 13–14 dienomis,
kur jis kovos dėl trečios vietos 2017
metų čempionate. 

Antrosios dienos varžybų kulmi-
naciją, kaip ir pirmą dieną, pasiekė du
japonų ir du rusų sportininkai. Pir-
majame pusfinalyje tarp Masashi Yo-
koi ir Masato Kawabata pergalę šven-
tė Kawabata, o antrajame – tarp Ar-
kady Tsaregratsev ir Georgy Chiv-
chyan – Arkady. Finale pergale džiau-
gėsi Rusijos atstovas Arkady. Susu-
mavus abiejų dienų rezultatus, taurė
atiteko japonui Masato Kawabata. Jis
tapo pirmuoju „FIA Intercontinental
Drift” taurės laimėtoju.

Prizininkai apie varžybas

Pirmosios vietos laimėtojas Ma-
sato Kawabata: „Kai tik išgirdau apie
FIA organizuojamas tarpkontinentines
‘drift’ taurės varžybas, iš karto nuta-
riau, kad noriu jose dalyvauti ir lai-
mėti. Ir esu labai patenkintas, kad
taip įvyko. Varžybų metu sutikau daug
puikių žmonių iš daugelio pasaulio ša-
lių, įvaldžiusių skirtingus driftinimo
stilius, ir man buvo didelė garbė su jais
varžytis”. 

Antrosios vietos laimėtojas Ar-
kady Tsaregratsev: „Aš tikrai nema-
niau, kad turėsiu progą dalyvauti šio-
se varžybose, bet komandos savininkas
mane palaikė, visa komanda kruopščiai
šiam renginiui ruošėsi. Aš dar ir dabar
negaliu patikėti, kad mes čia ir dar lai-
mėjome antrą vietą – tai nuostabu.
Dalyvavimas šiose varžybose, rungty-
niaujant su geriausiais pasaulio šo-
naslydininkais, man, kaip lenktyni-
ninkui, padės toliau dalyvauti bet ko-
kio lygio varžybose”.  

Trečiosios vietos laimėtojas Daigo
Saito: „Iš tikrųjų aš dalyvavau šiose
varžybose, kad nugalėčiau. Deja, esu
truputį nusivylęs. Tai buvo rimtas iš-
šūkis rungtyniauti su tokiais stipriais,
įvairiu stiliumi važiuojančiais varžo-
vais. Siekti pergalės sutrukdė auto-
mobilio gedimas. Kita vertus, varžybos
buvo labai įdomios”.

Varžybų atidarymas.                                                           FIA internetinės svetainės nuotraukos  

Varžybų dalyviai. Pirmas iš dešinės – Aurimas Bakchis.

Taurės laimėtojas Masato Kawabata.
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DR. VIKTORAS STANKUS

Clevelando diecezijos vienuoliktasis,
charizmatiškasis vyskupas Nelson J.
Perez naująsias pareigas pradėjo š. m.
rugsėjo 5 d. Savo kadencijos pirmąjį Su-
tvirtinimo Sakramentą jis suteikė rug-
sėjo 20 d. Švento Kazimiero parapijos
šventovėje. 

Kaip įprasta, vyskupas buvo su-
tiktas įgudusio parapijos cho-
ro, kuriam akompanavo trimi-

tai, tradicine giesme. Dirigavo gabi
choro vadovė vargonininkė Roma
Bandza. Gražiai kankliavo Virginija
Rubinski.

Vyskupas Nelson J. Perez šv. Mi-
šias atnašavo padedamaas parapijos
klebono Joseph Bacevice (Juozo Ba-

cevičiaus). Prieš suteikdamas Sutvir-
tinimo Sakramentą Audrelei Bieliny-
tei, Elzei Tarasevičiūtei, Sinead Ro-
bertson ir Faith Thompson, su jomis
nuoširdžiai kalbėjosi, pabrėžė Sakra-
mento svarbą. Klausė tėvų, ar jie lavi-
na vaikus lietuviškai. Parapijiečiai
gausiai iš jo rankų priėmė Švč. Sak-
ramentą.

Po apeigų, šv. Mišių pabaigoje,
vyskupas Perez padėkojo susirinku-
siems, priminė, kad Bažnyčiai reikia
mūsų tikėjimo ir kultūros. „Jūs esate
lietuviai. Nepamirškite to”, – sakė
vyskupas. Sujaudintas parapijos cho-
ro jautriu giedojimu, vysk. Perez pa-
sveikino jį plojimu.

Po vyskupo palaiminimo parapi-
jiečiai gausiai susirinko parapijos sve-
tainėje susitikti su juo. Ten buvo pa-
ruoštos vaišės. Visų nuotaika buvo

Čikagos Marquette Parko lietuvių namų
savininkų draugijos valdybos nariai
neseniai buvo susitikę su JAV LB pre-
zidiumo pirmininku Juozu Polikaičiu,
kuris vadovauja Socialinių reikalų sky-
riui ir rūpinasi lietuviškos „Seklyčios” pa-
talpomis. Pokalbyje dalyvavo Zita Bag-
džiuvienė, Motiejus Juknius, Stasė Ru-
dokienė, Vida Sakevičiūtė ir Laura Zau-
ra. 

Susirinkome pasitarti Marquet-
te Parko apylinkės reikalais. Mar-
quette Parko namų savininkų

draugija, nors jos veikla ir labai ribo-
ta, dar tebegyvuoja – jai rūpi Švč. M.
Marijos Gimimo lietuvių parapija,
Marquette Parko apylinkė, aplinkinė-
je vietovėje esantis Jaunimo cent-
ras. Susitikę norėjome pasikalbėti apie
saugumą, lietuvių poreikius ir „Sek-
lyčios” pastatą bei jo išlaikymą. 

Juozas Polikaitis papasakojo apie
prietaisus saugumui, įrengtus „Sek-
lyčios” pastate ir įvairiose vietose
Marquette Parko apylinkėje.  Ta ap-
sauga išties reikalinga. „Seklyčioje”
kas savaitę tebevyksta vyresniųjų su-
sitikimai. Svečias mums priminė, kad
kai kuriems žmonėms tai vienintelis iš-
ėjimas iš namų – pasižmonėjimas kar-
tą per savaitę. Tik kyla klausimas – ar
tie suėjimai, vykstantys kartą per sa-
vaitę, pateisina pastato paskirtį? Mar-
quette Parke begyvena mažai  lietu-
vių. 

Tiesa, „Seklyčios” pastate veikia
JAV LB Socialinių reikalų skyrius, į

kurį įvairiais reikalais kreipiasi val-
džios įstaigos ir žmonės, ieškodami pa-
galbos arba prieglobsčio. Dažnai tiems
žmonėms  tai paskutinė išeitis.  Nėra
daugiau kur kreiptis.  Dėkodami už
suteiktą pagalbą, kai kurie iš jų su-
moka išlaidas. 

Kalbėjome apie pastato būklę, iš-
laidas ir išlaikymą. Laikui bėgant pa-
statas susidėvėjo ir reikėjo pataisymų.
Buvo atnaujinta „Seklyčios” valgykla
bei salė. Deja, remonto dar laukia vir-
tuvė. Ją pagerinus būtų galima pato-
giau tvarkytis – pašildyti maistą, pa-
ruošti vaišes renginiams. „Seklyčios”
virtuvėje reikia atlikti įvairių darbų –
sutvarkyti lubas ir grindis, įdėti nau-
ją langą, sutvarkyti palangę, įdėti nau-
jas duris į kiemą, sutvarkyti kanali-
zaciją, išdažyti, įrengti naujas lentynas,
įsigyti naują viryklę ir naują šaldytu-
vą. „Seklyčios” sale domisi aplinkiniai
gyventojai. Vieta patogi mažesniems
rengiams (talpina iki 90 žmonių). Ne-
reikia lipti laiptais. Už kelių durų yra
policijos būstinė. Atnaujinus virtuvę
galima būtų dažniau „Seklyčios” pa-
talpą išnuomoti kaip pokylių salę. 

Šio pokalbio rezultatai – Mar-
quette Parko lietuvių namų savininkų
draugijos  valdyba  „Seklyčiai” įteikė
1 000 dol. čekį pirmiausia įsigyti nau-
ją viryklę.

Tolesniems pagerinimams Namų
savininkų draugija kviečia prisijung-
ti visuomenę bei kitas organizacijas –
Anglijos lietuvių klubą, Panevėžio,
Pensininkų, Šakių, Suvalkiečių, Tau-
ragės, Venezuelos, Zarasų klubus, JAV

Sutvirtinimo Sakramento apeigos Clevelande

Dirbkime kartu

LB Brighton Parko apylinkę, JAV LB
Marquette Parko apylinkę, Lietuvos vy-
čius ir šaulius. 

Siunčiant aukas  „Seklyčiai” ant
če kio pažymėkite: „Seklyčios virtu-
vei”.

Seklycia
2711 W. 71st Street
Chicago, Illinois  60629
Susiburkime bendram tikslui.

Marquette Parko lietuvių namų 
savininkų draugijos info

Trečiadienio popietės dalyviai su LR gen. konsulu M. Gudynu.
Inos Stankevičienės nuotraukos

Kiekviena popietė pasiūlo dalyviams ką nors naujo ir įdomaus.

Clevelando diecezijos naujasis vyskupas Nelson J. Perez po Sutvirtinimo Sakramento: Faith
Thompson, Sinead Robertson, vyskupas Nelson J. Perez, Elzė Tarasevičiūtė ir Audrelė Bie-
linytė. Vido Pliodžinsko nuotraukos

pa kili. Vyskupas mielai, šiltai ben-
dra vo, šnekučiavosi, ypač su jaunomis
šeimomis, kurios yra Bažnyčios ateitis.
Kas prašė su juo nusifotografuoti,
linksmai sutiko. 

Vyskupas Perez, kubietis, su tėvais
buvo priverstas apleisti komunistų
valdomą Kubą, gyveno Floridoje. Pa-
sakiau vyskupui: „Kaip sunkiai ku-

biečiai kentėjo”. Į tai vyskupas Perez
atsakė: „Bet aš žinau, kiek jūsų Lietu-
va kentėjo”.

Tai tikrai humaniškas, visada
giedrios nuotaikos, savo vidine šiluma
žmones traukiantis vyskupas. Tai di-
delė dovana mūsų – Clevelando die-
cezijai ir mūsų – Šv. Kazimiero para-
pijai.

Su  vyskupu Nelson J. Perez nusifotografavo Taraškų šeima (iš k.): Rasa Taraškienė, Ma-
ria, Klara, Julia ir Vincas Taraška. 
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Iš ATEITININkų GYVENImO

Š. Amerikos ateitininkų Studijų savaitga-
lis įvyko rugsėjo 1-4 d. ALRKF stovykloje
Dainavoje. Spausdiname seriją pokalbių
su savaitgalio paskaitininkais.

VITALIJA DUNČIENĖ

Dr. Jonas Dunčia skaitė paskaitą
tema: „Šiuolaikinės biotechnologijos ke-
liami iššūkiai ateitininkų pasaul ėžiūrai”.
Jo paskaita buvo skirta kun. Arvydui Žy-
gui prisiminti. Jis 2009 m. rašytame laiš-
ke Vytauto Didžiojo universiteto rekto-
riui prof. Z. Lydekai ir Senato pirmininkui
akademikui J. Vilemui pranašavo: „...ma-
terializmo, savanaudiškumo ir reliaty-
vizmo diktatūra atvedė ‘aukštąsias kul-
tūras’ į klaidžius ir baugius labirintus”.

Paskaitoje buvo pateikta labai daug
informacijos apie pastarųjų metų beveik
kasdien pasirodančius vis naujus bio-
technologijos mokslų pa siekimus. Kal-
binu paskaitininką dr. Joną Dunčią.  

Ar galite paminėti keletą biotechnolo-
gijos mokslo pastarų jų metų pasiekimų, ku-
riuos pristatėte paskaitoje? 

Mokslininkai parodė, kad CRISPR
metodu galima taisyti genetinius de-
fektus žmonių embrionuose, – tėvai, tu-
rintys chromosomas su genetiniais
defektais, ateityje sveikus vaikus galės
pagimdyti mėgintuvėlyje; mokslinin-
kai perprogramavo suaugusio žmo-
gaus odos ląsteles (induced pluripotent
stem cells – iPSCs) į kepenų, širdies, ka-
sos ir kitų audinių ląsteles. Tokiu
būdu pagamintos kasos ląstelės net
pradėjo gaminti insuliną, o širdies
raumenų ląstelės pradėjo ritmiškai

Ateitininkų studijų savaitgalis (III)

susitraukinėti!  
Mokslininkai jau sugeba įsodin-

ti vienos moters chromosomas, pa-
imtas iš jos kiaušinėlio su nesveiko-
mis mitochondrijomis, į kitos moters
paaukotą kiaušinėlį su sveikomis
mitochondrijomis, bet su išimtomis
chromosomomis. Šį „patobulintą
kiaušinį“ galima mėgintuvėlyje ap-
vaisinti su tėvo spermatozoidais ir
įsodinti į pirmąją moterį. Jau yra ke-
letas taip gimusių vaikų, kurie va-
dinami „trijų tėvų vaikais”.  

Paminėti biotechnologijos pa sie-
ki mai yra nuostabūs, žadantys dau-
geliui kenčiančių žmonių švieses-
nius ir lengvesnius gyvenimus.  

Deja, kaip perspėja liaudies iš-
minčiai: „Kur daug šviesos, ten ir še-
šėlių esama”. Ne viskas taip gražu ir
gerai, į šiuos biotechnologijos moks-
lo tyrinėjimus pasižiūrėjus atidžiau.
Yra žinoma, kad daugelis pasaulio
mokslininkų savo tyrinėjimuose nau-
doja nužudytų embrionų kamieni-
nes ląsteles. Teigiama, kad tai dary-
ti galima, nes žmogus prasideda ne ly-
tinių ląstelių susijungimo metu, bet
– vėliau. 

Jonai, ar tikrai mokslininkai nežino,
kada prasideda gyvybė? 

Kam naudinga panaudoti žmo-
gaus embriono kamienines ląsteles,
tas sukuria įvairias pasakas, kada
žmogus atsiranda. Jeigu atsiranda
kada nors vėliau, gerokai po ap vai si-
nimo, tada neturime moralinių įsi-
pareigojimų išsaugoti tą embrioną
kaip žmogų ir galime daryti su juo ką
tik norime. Bet, žinoma, tai yra me-
las. Kiekvienas apvaisintas kiau šinis

tinkamomis sąlygomis gali tapti žmo-
geliuku. Kai kurie bus sveiki, kai ku-
rie – ne. Bet jie visi bus žmonės. Baž-
nyčia su tikinčiųjų mokslininkų pa-
galba teisingai moko, kad žmogaus gy-
vybė prasideda nuo pačio apvaisinimo
pradžios ir tęsiasi iki natūralios mir-
ties. Jei netikite bažnyčios mokymu,
Šventajame Rašte skaitykite Dovydo
psalmę ir pranašo Jeremi jaus knygą,
kur kalbama, kaip Dievas mus pažino
dar negimusius ir kaip jis „mezgė” ir
kūrė mus mūsų mamų įsčiose. Jeigu
netikite Bažnyčios mokymu ir Šv.
Raštu, gal patikėsite, pasiskaitę kny-
gą ar pasižiūrėję filmą „Heaven is
for Real”, ką patyrė 3 m. sunkiai su-
sirgęs vaikas Colton Bur po. Pagijęs jis
tėvams pradėjo pasa koti, kad buvo nu-
keliavęs į dangų, kur susitiko su Kris-
tumi, su savo proseneliu ir su seseri-
mi. Tėvai nu stebo, kaip vaikas tiksliai
papasakojo apie prosenelį, kuris mirė
prieš dau gelį metų ir kurio jisai nie-
kados nėra matęs. Jie pradžioje ne-
suprato, kodėl jų sūnus kalba apie se-
serį, kurios niekada neturėjo. Tada
mama prisiminė apie jos persileidimą,
kuris įvyko prieš keletą metų, ir su-
prato, kad jų sūnus buvo sutikęs savo
sesutę. Iš tokių paprastų vaikiškų iš-
gyvenimų galime suprasti, kad „ne-
gimusieji” embrionai yra žmogeliu-
kai, kurie irgi atsiduria Danguje. Už-
tat Švč. Mergelė Marija, šiais laikais
pasirodanti Medjugorje, dažnai pasi-
 sako prieš abortus, nes tai yra žmo-
geliukų žudymas.  

Pažvelgus dar atidžiau į bio technolo-
ginių mokslų pasiekimus, pasirodo dar dau-
giau „šešėlių”. Paskaitoje pateikėte pa-

vyzdžių, kad kamieninės lastelės naudo-
jamos ne tik ligų gydymui. Ar galite pa-
minėti keletą pavyzdžių, kada biotechno-
logijos pasiekimai naudojami „reproduk-
cijos” tobulinimui?  

Paminėjau tik kelių straipsnių pa-
vadinimus, iš kurių galite susi daryti
bendrą įspūdį, kuria kryptimi juda
mokslas: klonavimas, vaikų pradėji-
mas iš vienalyčių ląstelių ir t. t. „Žmo-
gaus nemirtingumas iš fantastikos
knygų žengia į realybę”. „Daugini-
masis be sekso, išlaisvinanti ateitis”.
„Gimė pirmasis kūdikis, pradėtas
taikant naują ‘trijų asmenų’ apvaisi-
nimo technologiją”. „JAV tyrinėto-
jai sukūrė chimerinių embrionų, nau-
dojant kiaulės kiaušinėlius ir žmo-
gaus kamienines ląsteles, kad galėtų
užauginti žmogaus organus”.

Klausant tokių naujienų kartais
norisi į viską numoti ranka ir pasa-
kyti, kaip sakydavo mūsų išminčiai,
susidūrę su komplikuota situacija:
„Ne mano pupos, ne mano kiaulės”. O
gal pasimokinti iš apsukrių politikų
ir pasisavinti jų šūkį: „Aš tai už gy-
vybę (pro-life), bet gerbiu moterų lais-
vę ir jų pasirin kimą elgtis su ‘savo
kūnu’ taip, kaip jos nori”. 

Jonai, kaip manote, ar mes, papras-
ti žmonės, galime kaip nors įtakoti tai, kas
vyksta mūsų vi suomenėje?  

Mes visi esame susiję su proce-
sais visuomenėje ir biotechnologinių
tyrinėjimų pasekmėmis. Renkame
politikus, kurie skelbia esantys išsi-
lavinę, bet nežino, kad kūdikis moti-
nos gimdoje nėra motinos kūno dalis,
o visiškai skirtingas, atskiras žmogus.
Mes išrinkome į valdžią žmones, ku-
rie nutarė mūsų pinigais (per mo-
kesčius) finansuoti negimu sių vaikų
žudymą abortų klinikose. (JAV yra
viena iš 7 šalių, kurios leidžia žudyti
vaikus iki 20 savaičių nėštumo). Skel-
biama, kad praėjusiais metais abortų
klinikos „Planned Parenthood” iš val-
džios gavo apie 500 milijonų (Title X
Family planning grants) mokesčių
mokėtojų pinigų savo veiklai vystyti.
Ne tik eiliniai žmonės, bet ir ateiti-
ninkai, vienuolės, parapijos, religinės
organizacijos, panaudojant valdžios
prievartą, įveliami į šį amoralų veiks-
mą – finansuojant negimusių vaikų
žudymą.

Dėl abortų lyg ir aišku, bet ar mes, ti-
kintieji, kaip nors susiduriame su nemo-
ralios  biotechnologijos atradimų rezulta-
tais kasdieniame gyvenime?  

Taip. Pvz., ar žinote, kad beveik
visos vakcinos yra pagamintos nau-
dojant nužudytų embrionų nemir-
tingąsias ląsteles? Kai kurios vakcinos
yra gaminamos nenaudojant emb-
rioninių ląstelių, bet apie tai būtina ži-
noti ir prašyti daktarų, kad jie parū-
pintų moraliai tinkamų vakcinų jūsų
vaikams. Ar žinote, kad kai kurie
(brangesni) nuo raukšlių („anti-

Kur yra šviesos, ten ir šešėlių esti
Pokalbis su dr. Jonu Dunčia

Š. Amerikos ateitininkų Studijų savaitgalyje  dr. Jonas Dunčia aiškina, iš kur gaunamos kamieninės ląstelės. Dainos Čyvienės nuotr.
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aging”) kremai savo sudėtyje turi abor-
tuotų vaikų nemirtingųjų ląstelių? Ži-
noma, jie apie tai nesi rek lamuoja,
bet... Prieš kelis metus kompanija „Ne-
ocutis Inc.” prisipažino tai daranti.  

Na, negimusių vaikų žudymas, jų
kūno dalių pardavinėjimas, kuris yra griež-
tai draudžiamas (tai daroma prisidengiant
viso kiomis etiketėmis – organų įgijimo; lai-
kymo, transportavimo... išlaidos), yra blo-
gis, bet gy vybių kūrimas mėgintuvėliuose
turėtų būt priimtinas – kuriama gyvybė. Pas-
kaitoje pasakojote, kad vienas embrionas
buvo įvaikintas po 18 metų laikymo šal-
dytuve dabar tai mergaitei jau 18-ka.
Skelbiama,  kad tokių vaikų, „snow-flake”,
jau yra gimuisų apie 300. Kokia Jūsų nuo-
monė apie gyvybės kūrimą mėgintuvėlyje?  

Skelbiama, kad JAV šaldytuvuo se
dabar gyvena 700 000–1,300 000 už šaldy-
tų, niekam nereikalingų, ne aišku ko
laukiančių žmogeliukų. Mokslinin-
kai, tai matydami sako: „Jūs tuos emb-
rionus vis tiek nužu dysite, tai kodėl gi
juos nepanaudojus eksperimentams
ir žmonių gerovei?” Ir taip žingsnis po
žingsnio mes vieni kitus pastūmėjame
link visiško mo ralinio chaoso.

Gyvenimas keičiasi, vis dažniau ir
drąsiau žmogus kėsinasi užimti Dievo-Kū-
rėjo vietą. Jonai, kaip manote, kaip moks-
linin kus/medikus psichiškai veikia suvoki-
mas, kad jų rankose yra naujo žmogaus kū-
rimas mėgintuvėlyje, kad ji/s nuspręs, ku-
riam embrionui suteikti gyvenimą; kurį
sušaldyti vėlesniam naudojimui; kurį nu-
žudyti; kurį panaudoti eksperimentams? Ar
tokie mokslo pasiekimai nepakeičia visuo-
me nės požiūrio į žmogaus gyvybę, žmogaus
gyvybės vertę, savivertę? 

Įdomus klausimas. Kai gyvybė
nėra laikoma šventa nuo pat pirmųjų
ląstelių užuomazgos, dažniausiai nie-
kas kultūroje nelaikoma šventa. Mūsų
kultūroje matyti nepagarba vyresnio
amžiaus žmonėms; porno grafija, arba
moterų išnaudojimas, yra skleidžiamas
po visą internetą; Amerikos didmies-
čiuose šaudosi jaunoji karta; vaikai
grobiami ir dingsta be žinios, nes jų kū-
nai naudojami vienkartiniam lytiniam
pasiten kinimui; „nereikalingi” kūdi-
kiai me tami į šiukšlių dėžes. Tokių da-
lykų anksčiau nebūdavo.  

Aš dar pagalvoju, kad mes jau
taip įpratome kalbėti/girdėti, pvz.,
apie nemirtingųjų ląstelių linijas, nau-
dojant abortuotus kūdikius (pvz., HEK
ląsteles – human embryonic kidney), ir
tokios kalbos mums jau nebesukelia jo-
kių emocijų. Įsivaizduo kime, kokius
žiaurumus tas kūdikis turėjo kentėti:
abortas be jokio nu skausminimo; iš-
imtas iš mamos įsčių, be jokio nu-
skausminimo (esą nei čia žmogus, nei
čia operacija), kad ląs telės išliktų gy-
vos. Pjūvis buvo daromas be narkozės
ir buvo išimti inks tai. Galiausiai jo/jos
kūnas be jokios pagarbos išmetamas į
šiukšlių dėžę sudeginimui.  

Visi, kurie tikime Dievu ir Pa-
skutiniuoju teismu, turėsime kada
nors atsakyti, ar padarėme viską, ką
galėjome, kad vaikai nebūtų žudomi
vardan mokslo, vardan medicinos,
vardan moters „laisvės”.

Nepaisant biotechnologijos moks-
lo pasiekimų; nepaisant to, kad vis dau-
giau žmonių yra užsikrėtę savanau-
diškumo, materializmo ir reliatyvizmo
ideologijomis, klaidžioja baugiais, pil-
nais šešėlių labirintais, tikintiesiems
Dievo įsakymai išlieka tie patys – „ne-
žudyk, nepaleistuvauk, nesakyk ne-
tiesos...” Nesi kei čia ir kvietimas se-
kantiems Dievu – visada būti žemės
druska. 

Diskusijų metu kun. Lukas Laniauskas
priminė, kad ši tema daugeliui žmonių yra
skausminga, ir todėl viską, ką sakai, viską,
ką darai, pirmiausia reikia daryti su meile.

Kaip Jūs manote, kaip galima išlikti žemės
druska, bet nesukelti didelio skausmo pa-
tekus į atvirą žaizdą?  

Nežinau, kas geriau – ar sakyti ob-
jektyvią (ne mano išgalvotą), Dievo nu-
rodytą tiesą tiesiai žmogui į akis ir ne-
bandyti visiems patikti, ar bandyti su
žmogumi palaikyti ryšius ir ne tiesio-
giai, per ilgą laikotarpį bandyti pri-
statyti tiesą. Kristus „kentėjo” su savo
apaštalais ir net vienu metu guodėsi,
kiek Jisai su jais dar turi bendrauti,
kad jie suprastų. Užtat sutinku su ku-
nigu Luku, kad reikia su meile ir kant-
rybe viską pristatyti, nes taip Dievas el-
giasi su mumis.  

Bet, kita vertus, Senasis Testa-
 mentas pasakoja, kas atsitiko žy dams,
kai jie pradėjo garbinti stabus, auko-
davo savo vaikus Dievui Mole chui
(kaip šiais laikais Vakarai gar bina
materializmą ir aukoja savo vaikus
jam) ir net ištvirkaudavo Dievo šven-
tovėje. Žydai buvo Dievo nubausti – iš-
tremti į Babiloną. Kyla klausimas,
kiek laiko mes dar galė sime piktnau-
džiauti Dievo gailestin gumu – kada
baigsis Dievo kantrybė? 

Ir dar svarbu visiems prisiminti,
kad, nepriklausomai nuo mūsų kal bų,
gyvenimo situacijų, norų, svajonių,
veiksmų, biotechnologijos mokslo pa-
siekimų, tiesa/teisingumas/moralu-
mas NEsikeičia. Ir nie ka da neužmirš-
ti Dievo gailes tingumo: neužmiršti
prisipažinti, atsipra šyti ir patikėti Die-
vo gailestingumu ir meile. 

Jonai, žinome, kad moksli ninkai yra la-
bai žingeidūs, ir jie visada ieškos, eksperi-
mentuos... Kur tas aukso vidurys, kurio
mokslininkai galėtų laikytis, kad jiems ne-
reikėtų slėptis „šviesos šešėliuose”?  

Į šį klausimą geriausiai atsakė
Lietuvos bioetikos komiteto prie Lie-
tuvos sveikatos apsaugos ministeri-
jos narys-ekspertas, buvęs chirurgas
kun. dr. Andrius Narbekovas:  „moks-
lininkai turėtų išsikelti būtiną sąlygą:
mokslo pažanga negali būti pavojinga
pačiam žmogui, jos negalima nukreip-
ti prieš patį žmogų”.

,,ateitis” – susipažinkime 

Atostoginė „Ateitis” atkeliavo pirmąją naujų mokslo
metų dieną

Įdomus sutapimas, bet tai nereiškia, kad „šaukštai po pietų”. Turiningas
ir įdomus žurnalas tinka bet kur ir bet kada.

Šiame  64 puslapių (Nr. 5) leidinyje pati redaktorė „Sveiki” skyrelyje ap-
taria jo turinį apytikriai taip: prisimename vykusią pal. Teofiliaus Matulionio
beatifikaciją. Kartu su Gabrieliumi Klimenka svarstome, kokiu būdu geriausia
kalbėti apie Dievą. Petras Plumpa tęsia straipsnį apie pasaulėžiūras. Atos-
togaujanti Dominyka Navickaitė liečia atostogų naudingumo klausimą, o Ade-
lė Samuolienė dalijasi kelionės po Maroką įspūdžiais. Savo įvade redaktorė
pristato Gabrieliaus Zavecko devynis puslapius užimančią studiją apie dve-
jopą pasaulio druską. Tai tikrai dėmesio verti apmąstymai ir svarstybos. O
išeivijos ateitininkai turėtų su malonumu nustebti, kad ant žurnalo virše-
lio yra moksleivio iš Pennsylvanijos Andriaus Dunčios nuotrauka. Andrius
šią vasarą vadovavo Berčiūnų stovykloje, o savo straipsnyje gvildena temą –
,,Kuo matuojama gyvybės vertė?”

2017 m. nr. 6 „Ateitis”  – jau čia!
Redakcijos kertelėje Agnė cituoja popiežių Pranciškų, kad krikščionis –

ne rudens, bet pavasario žmogus. Pabaigoje ji ragina skaityti „Ateitį”, nes
pavasaris greičiau ateis. O skaityti tikrai yra ko.

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ  rašo, kad Žemaičių vyskupijai – jau 600
metų. Vatikano radijas išvardija 9  praktiškus žingsnius, kaip vėl grįžti į Mi-
šias. Jurga Dirksytė kalbina Simoną Bendžių apie jo mokslinę studiją – apie
dangų ir pragarą. Rusnė Šidlauskaitė aiškina apie dvasinį vadovą – tą, su ku-
riuo einame pasikalbėti. Savo straipsnių serijoje Egidijus Vareikis toliau nag-
rinėja futurologiją. 

Labai atviras ir nuoširdus Andriaus Navicko laiškas žurnalo redaktorei.
Tai tas pats Andrius, kuris ilgą laiką „Ateities” skaitytojus brandino savo skil-
timis. Dabar jis yra LR Seimo narys, turi naujas pareigas, naujus iššūkius,
bet nepamiršo savo vertybių. Erlanda Polekaitė rūpinasi gimtosios kalbos li-
kimu, o Karolina Šiaulytė į gyvenimą žiūri per logoterapijos pradininko dr.
Victor Frankl prizmę. Reorganizacinės konferencijos Palangoje 90-ies metų
sukakties proga atspausdintas  1927 m. atsišaukimas į ateitininkų federaci-
jos narius.  

Tai pirmoji šios „Ateities” laidos pusė. Antrojoje yra ne mažiau vertin-
gos medžiagos ir krūva spalvingų nuotraukų. Būtinai paskaitykite. Greičiau
pavasaris ateis! Žurnalo paskutiniame viršelyje daug ką pasakanti nuotrauka
– du geltonplaukiai mažamečiai ranka rankon eina žvyruotu takeliu, o po nuo-
trauka įrašyti linkėjimai jiems ir visiems skaitytojams – „Prasmingos kelionės
su ‘Ateitimi’”!

Pradėkime naujus veiklos metus, užsiprenumeruodami
,,Ateitį sau ir savo artimiesiems

Prenumerata JAV – 45 dol. Prenumerata Lietuvoje – 20 dol. Čekį rašyti:
,,LCF Ateitis” (ar ,,Lithuanian Catholic Federation Ateitis”). Prenumeratas
JAV koordinuoja Ramunė Kubiliūtė 808 Judson, 3B, Evanston, IL 60202. Jei
turite klausimų, rašykite: rkkubilius@yahoo.com.

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Dr. Jonas Dunčia. 
Vitalijos Dunčienės nuotr.

Lietuviškas jaunime!
Rengiamas studentų savaitgalis Dainavoje

Spalio 20–22 d. kviečiame studentiją, 18–35 m. ateitininkus ir ne atei-

tininkus, dalyvauti Studentų ateitininkų savaitgalyje Dainavos stovyklavie-

tėje, Manchester, MI. Lavinsime protus, švęsime lietuvių kultūrą, disku-

tuosime dabartines temas ir bendrausime su senais ir naujais draugais.

Ne išvengsime ir fizinio darbo – bendra talka Dainavos stovyklavietę

padėsime paruošti žiemai. 

Registruotis galima parašius Studentų ateitininkų sąjungos pirmininkui

Kovui Kulbiui el. paštu: kovaskulbis@gmail.com.

Laukiame visų!

Studentų ateitininkų centro valdyba
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lIETUVA  IR pASAUlIS

Baudos už korupciją didėja dešimteriopai
Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia

Grybauskaitė pasirašė Baudžiamojo
kodekso pataisas, kuriomis baudos už
korupcinio pobūdžio nusikaltimus ir
kitas nusikalstamas veikas didina-
mos dešimt ir daugiau kartų. 

Prezidentė, kovą su korupcija lai-
kydama vienu pagrindinių prioritetų,
jau per pirmąją kadenciją siūlė už vi-
sas nusikalstamas veikas nustatyti
adekvačias baudas, padidinant jas de-
šimt kartų. Tačiau tam politinės valios
neužteko. Seimas 2011 m. baudas pa-
didino tik penkis kartus.

Prezidentė inicijavo pasiūlymą
dar labiau sugriežtinti atsakomybę, nu-
statant atgrasančias ir nusikaltimų
pavojingumą atitinkančias baudas. Į
tai, kad Lietuva neužtikrina adekvačių
bausmių už korupciją, dėmesį atkrei-
pė ir Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacija. 

Seimo priimtomis Baudžiamojo
kodekso pataisomis baudos už visas
nusikalstamas veikas didėja 10 ir dau-
giau kartų, lyginant su tais baudų dy-

džiais, kurie buvo nustatyti 2003 m. įsi-
galiojus Baudžiamajam kodeksui.

Taip pat atsisakyta minimalios
baudos ribos, kuri už visas nusikals-
tamas veikas buvo vienoda – vienas mi-
nimalus gyvenimo lygis – 38 eurai.
Kaip parodė teismų praktika, tokios
baudos neatgraso nuo nusikaltimų.
Pavyzdžiui, šiuo metu už sunkius ko-
rupcinius nusikaltimus skiriama bau-
da sudaro vos 6 proc. galimos maksi-
malios baudos. 

Baudos už korupcines nusikals-
tamas veikas yra susietos su žalos dy-
džiu, nusikaltėlių gauta ar siekta gau-
ti nauda arba kyšio suma. Tai reiškia,
kad už duotą ar paimtą, pavyzdžiui, 50
tūkst. eurų kyšį bus skirta tokio paties
arba dar didesnio dydžio bauda.

Teismai yra įpareigoti paviešinti
visus nuosprendžius, kai už korupci-
nius nusikaltimus baudžiamas juri-
dinis asmuo. 

Galimybė atidėti laisvės atėmi-
mo bausmės vykdymą už sunkius nu-
sikaltimus yra panaikinta.

Vilnius (ELTA) – Valstybės sau-
gumo departamento (VSD) vadovas
Darius Jauniškis neslepia, kad į Lie-
tuvą yra patekusių ir nepatikimų žmo-
nių, bet jie yra stebimi.

„Taip, nepatikimų yra, bet jie yra
stebimi, prižiūrime tuos procesus. Pa-
grindinė problema yra  teisinis regu-
liavimas”, – po Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto (NSGK) posėdžio
Seime sakė D. Jauniškis. 

VSD vadovas teigė, kad dėl teisinio
reguliavimo kartais sudėtinga šiuos
žmones išsiųsti iš šalies. „Kartais mes
pritrūkstame teisinių argumentų, o tai
susiję ir su Lietuvos, ir su Europos tei-
se, tam tikrų įrodymų, kad mes turė-
tume pretekstą išsiųsti juos iš Lietu-
vos. VSD dėl to dirba labai intensyviai,
yra keletas tyrimų. Neslėpsiu, mes
stebime tuos žmones, jei bus pakan-
kamai įrodymų, kuriuos mes galėtume
panaudoti teisme ir argumentuotai
juos išsiųsti iš šalies”, – sakė VSD va-
dovas. 

Jis atsisakė nurodyti, kiek  yra to-
kių žmonių.

NSGK pirmininkas Vytautas Ba-
kas sakė, kad į Lietuvą atvyko ir ke-
letas žmonių, kurie nėra draugiški
valstybei. 

„Pas mus pastarosiomis dieno-
mis, pastaraisiais metais atvyko kele-
tas žmonių, kurie apskritai nėra drau-
giški valstybei, kurie siejami su tero-
rizmu”, – sakė V. Bakas. 

Atkreipdamas dėmesį į Migracijos
departamento problemas, Seimo Na-
cionalinio saugumo ir gynybos komi-
teto pirmininkas V. Bakas sako, kad
Lietuvoje yra įmonių, kurios daro biz-
nį ir gyvena iš neskaidraus tarpinin-
kavimo. Jo teigimu, sistema apaugusi
tarpininkais, ir tai daro didžiulę žalą
valstybės reputacijai. 

VSD: į šalį yra patekusių nepatikimų žmonių

Vilnius (Mano vyriausybė) – „Lie-
tuvos geležinkelių” bandomasis trau-
kinys atskiruose ruožuose tarp Kauno
ir Vilniaus važiavo 160 km/val. greičiu.
Tokie reisai ateityje bus reguliarūs. 

Iki šiol didžiausias keleivinių trau-
kinių greitis Lietuvoje buvo 120 km/val.
Tokio greičio neviršydamas traukinys

jau dabar iš Kauno į Vilnių atvažiuoja
per 59 minutes. Bandomoji kelionė tru-
ko 55 minutes. Daugėjant ruožų, ku-
riuose pasiekiamas 160 km/val. greitis,
kelionė bus dar trumpesnė.

„Lietuvos geležinkeliai” planuoja
didinti greitį ir kitame populiariame
maršrute – Vilnius-Klaipėda. 

Traukiniai keleivius vež 160 km/val. greičiu

Vilnius (Mano vyriausybė) – Mi-
nistras Pirmininkas Saulius Skver-
nelis kreipėsi į Europos Komisijos
pirmininką Jean Clode Juncker su
prašymu kompensuoti nuostolius, ku-
riuos šalies ūkininkai patyrė dėl pa-
sėlius nusiaubusių liūčių.

Rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais Lie-
tuvoje iškrito dvigubai daugiau kritu-
lių nei standartinė metinė kritulių nor-
ma. Dėl liūčių ir potvynių Vyriausybė
paskelbė ekstremalią situaciją. Pagal

šiuo metu turimus duomenis, apsemti
ar neįvažiuojami plotai sudaro per 140
tūkst. ha. žemės ūkio naudmenų. Iškritę
krituliai sukėlė ilgalaikę žalą ūkinin-
kams: žuvo dalis derliaus arba ženkliai
pablogėjo jo kokybė, kai kuriose savi-
valdybėse nenuimta daugiau kaip 50
proc. derliaus. Stichija palietė žemdir-
bius visos Lietuvos mastu, tačiau la-
biausiai nukentėjo rytų Lietuvos savi-
valdybės. Žemdirbių patirti nuostoliai,
šiai dienai vertinami 40 mln. eurų. 

Prašo EK kompensuoti stichijos nuostolius

Branduolinis smūgis nužudytų 2 milijonus žmonių
New Yorkas (ELTA) – Šiaurės Ko-

rėjos raketų smūgis Seului ir Tokijui
panaudojant visą Pchenjano bran-
duolinį arsenalą gali pareikalauti dau-
giau kaip 2 milijonų žmonių gyvybių.

Tokius duomenis pateikė analiti-
nis tinklalapis „38 North”, kuris spe-
cializuojasi rinkti ir analizuoti infor-
maciją apie Šiaurės Korėją.

Jo išvados remiasi prielaida, kad
Šiaurės Korėja turi 25 branduolines ko-
vines galvutes balistinėms raketoms ir
jos visos bus iškart panaudotos prieš
Seulą ir Tokiją. Tinklalapio ekspertų

nuomone, kovinių galvučių galingu-
mas gali sudaryti 15-250 kilotonų.

Pateikti keli apskaičiavimų va-
riantai, grindžiami tuo, kad iš tikrųjų
gali sprogti 20, 50 arba 80 procentų pa-
leistų kovinių galvučių. Taip pat atsi-
žvelgta ir į dabartines Japonijos ir
Pietų Korėjos priešraketinės gynybos
sistemų galimybes. Pagal šiuos ap-
skaičiavimus, blogiausiu atveju nuo
branduolinio smūgio gali žūti 2,1 mi-
lijono žmonių. Apie 7,7 milijono gy-
ventojų būtų sužeisti, suluošinti ir ap-
švitinti.

Las Vegas/Vilnius (,,Draugo”
info)  Nutekintos Las Vegaso šaulio
viešbučio kambario nuotraukos rodo
ten buvus automatų su optiniais tai-
kikliais, jo grindys buvo nuklotos šo-
vinių tūtelėmis, ant stalo buvo paliktas
raštelis.

Las Vegaso šerifas Joseph Lom-
bardo sakė, kad Stephen Paddock, ku-
ris iš viešbučio „Mandalay Bay” 32
aukšto nušovė 59 žmones, taip pat tu-
rėjo vaizdo kamerų. Viena jų, kaip at-
rodo, filmavo koridorių prie kambario
durų.

J. Lombardo sakė, kad S. Paddock
pro langą apytikriai devynias minutes
šaudė į maždaug 22 tūkst. žmonių mi-
nią, susirinkusią pasiklausyti kantri
muzikos koncerto.

Patvirtinta, kad žuvo 59 žmonės, o
dar maždaug 500 ligoninėse buvo gy-
domi dėl įvairių sužeidimų.

Šerifas sakė, jog šaulio motyvai vis
dar neaiškūs, nėra žinomi jokie jo ry-
šiai su politinėmis, radikalų ar neap-
ykantos grupėmis. 64 metų S. Paddock
nuolat lošdavo, turėjo daug turto.

J.  Lombardo  patvirtino,  kad S.
Paddock ant kai kurių savo ginklų

buvo sumontavęs įtaisus, leidžiančius
šaudyti automatiniu režimu ir paleis-
ti šimtus šūvių per minutę.

Šaulys rugpjūtį buvo užsisakęs
viešbutį Čikagoje, po kurio langais
rugpjūtį vyko muzikos festivalis „Lol-
lapalooza”.

S. Paddock buvo užsisakęs du kam-
barius Čikagos centre esančiame vieš-
butyje „Blackstone”, pro kurio langus
matomas didžiulis parkas – keturias
dienas trukusio kasmetinio muzikos
festivalio vieta.

Kadangi S. Paddock į viešbutį taip
ir neatvyko, manoma, kad taip Čikaga
išvengė praėjusio sekmadienio įvykių
Las Vegase.

JAV pareigūnams kol kas nepavy-
ko išsiaiškinti, kaip lošti mėgęs 64
metų buvęs buhalteris į viešbučio
kambarį atsigabeno tiek šaunamųjų
ginklų ir surengė žudynes.

Pareigūnai iš viso aptiko 42 šau-
namuosius ginklus, priklausiusius žu-
dikui. Rasti 23 šaunamieji  ginklai
viešbučio „Mandalay Bay” numeryje,
o dar 19 – jo namuose, taip pat šaud-
menų, sprogmenų ir įvairių elektro-
ninių prietaisų.

Stockholm/ Vilnius (Bernardi-
nai.lt, „Draugo” info) – Švedijos kara-
liškoji mokslų akademija Stokholme pa-
skelbė, kad 2017 metų Nobelio litera-
tūros premija atiteko japonų kilmės bri-
tų rašytojui Kazuo Ishiguro. Rašytojas
geriausiai žinomas už romaną „Dienos
likučiai” (The Remains of  the Day).

62 metų amžiaus K. Ishiguro gimė
Nagasakyje, tačiau kai jam buvo pen-
keri metai, kartu su šeima persikėlė į
Didžiąją Britaniją ir Japonijoje apsi-
lankė tik sulaukęs pilnametystės.

K. Ishguro parašė aštuonias kny-
gas, kurios išverstos į daugiau kaip 40
kalbų. Kitas žymus rašytojo romanas
yra „Neleisk man išeiti” (Never Let Me
Go), pagal romaną taip pat buvo pa-
statytas kino filmas.

Lietuvių kalba išleisti du šio ra-
šytojo romanai: „Dienos likučiai” (2000
m.) ir „Neleisk man išeiti” (2006 m.). 

Nobelio premijos bus įteiktos per
Stokholme įvyksiančią iškilmingą ce-
remoniją gruodžio 10 dieną, minint
jos steigėjo Alfredo Nobelio mirties
1896-ąsias metines.

Tiriamos žudynes Las Vegase

Madridas (Delfi.lt) – Ispanijos
konstitucinis teismas spalio 5 dieną su-
spendavo  spalio 9 dieną numatytą Ka-
talonijos parlamento sesiją. Baimina-
masi, kad jos metu gali būti paskelbta
šio regiono nepriklausomybė.

Teismas pareiškė, kad toks žings-
nis būtų konstitucijos pažeidimas.

Regiono vyriausybė spalio 9 dieną
ketina sušaukti neeilinį posėdį, ku-
riame aptars ginčijamo referendumo
rezultatus.

Spalio 1 dieną Katalonijoje įvyko
referendumas, kuriame dauguma šio

regiono gyventojų pasisakė už nepri-
klausomybę. Ispanijos centrinė val-
džia šį referendumą vadina neteisėtu.

Katalonijos prezidentas Charles
Puigdemont teigė, kad Katalonija ne-
priklausomybę paskelbs šios savaitės
pabaigoje arba kitos savaitės pradžioje.

Regiono vyriausybė pirmadienį
ketina sušaukti neeilinį posėdį, ku-
riame aptars ginčijamo referendumo
rezultatus.

Skaičiuojama, kad referendume
dalyvavo 42 proc. balso teisę turinčių
katalonų.

Ispanija trukdys skelbti nepriklausomybę 

Paskelbtas Nobelio literatūros premijos laureatas

2017 m. Nobelio literatūros premijos lau-
reatas K. Ishiguro.              KL.FM 96.7 nuotr.

Žvalgybos vadas D. Jauniškis teigia, kad į Lie-
tuvą yra patekę nepageidaujamų asmenų, ta-
čiau jie stebimi. Kiril Čachovskij nuotr.  
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Sarasotoje, Floridoje vykusiame pa-
saulio irklavimo čempionate pergalę
šventė Lietuvos vyrų porinės ketur-
vietės įgula! Dovydas Neme ravičius,
Martynas Džiaugys, Rol andas Maš-
činskas ir Aurimas Ado mavičius finale
2000 m. atstumą įveikė per 5 min.
43.10 sek. ir iškovojo auksą. 

Lenktynių pradžioje lietuviai ne-
siveržė į priekį ir įveikus pir-
muosius 500 metrų buvo penkti.

Įpusėjus distancijai mūsiškiai pakilo į
ketvirtąją vietą ir ėmė kilti vis aukš-
čiau. Netrukus buvo pavyti nuo pir-
mųjų trasos metrų pirmavę olandai, o
konkurenciją mūsų irkluotojams su-
darė jau tik britai. Vis dėlto ir jie, likus
paskutiniesiems 200 metrų, ėmė aki-
vaizdžiai pralaimėti kovą dėl aukso me-
dalių. Tad finišą lietuviai pasiekė tu-
rėdami aiškią persvarą.

Sidabro medalius Sarasotoje iš-
kovojo britų įgula (5:45,03), bronza ati-
teko Estijai (5:45,32). Toliau išsi rikiavo
labai galingai pradėję, bet savo padik-
tuoto tempo atlaikyti nesugebėję olan-
dai (5.45,82), lenkai (5.48,25) ir norvegai
(5.48,29).

Pasaulio čempionų vardas tapo
vyšnia ant nuostabaus Lietuvos pori-
nės keturvietės sezono torto – lietuviai
laimėjo visas elitines varžybas, ku-
riose dalyvavo. Mūsų komanda šį se-
zoną susišlavė Pasaulio taurės I ir III
etapų laimėtojų bei Europos ir pasau-
lio čempionų titulus.

Atpildas už didžiulį triūsą

Floridoje vykusiose varžybose Lie-
tuvos irkluotojams lengva nebuvo. Ap-
temusi sąmonė, linkstančios kojos,
milžiniškas nuovargis – tiek daug Lie-
tuvos keturvietei D. Nemeravičiui, M.
Džiaugiui, R. Maš činskui ir A. Ado-
mavičiui teko iškentėti kovojant dėl
medalių. Po finišo irkluotojai vos lai-
kėsi ant kojų, o išsekimas buvo aki-
vaizdus, tačiau šios problemos jau ne-
beatrodė tokios baisios, kai buvo aišku
– auksas lietuvių rankose. Tai buvo
daugiau nei paprastas laimėjimas, ka-
dangi per visą istoriją šioje rungtyje lie-
tuviai medalių iškovoję dar nebuvo. 

„Sunku atsiminti akimirkas po fi-
nišo. Pirmąsias sekundes nepa tikėjo-
me, kas įvyko, skausmas  užgožė, ta-
čiau viską atpirko Lietuvos himnas.
Sunku buvo susitvarkyti su jauduliu.
Tačiau atidavėme savo širdis”, – įspū-

džiais iš auksinio čempionato dalijosi
jauniausias įgulos narys, 20-metis D.
Nemeravičius, kurį po finišo netgi pri-
reikė gaivinti.

Vyriausiasis irkluotojų ketveriu kės
narys, 31-ąjį gimtadienį netrukus pa-
minėsiantis Martynas Džiaugys džiau-
gėsi kolegų atkaklumu, o tuo pačiu pa-
brėžė, kad nuovargis, kurį visi matė ne-
buvo išskirtinis. „Šį kartą papuolėme į
filmavimo kamerų akiratį, tai ir atrodė,
kad buvome kaip niekada išsekę. Ta-
čiau taip dažnai būna. Išsikrovėme
stipriai, taip ir jaučiamės. Kas dau-
giausiai dirba, tam ir sekasi – tokia yra
sėkmės formulė”, – pabrėžė jis.

M. Džiaugiui antrino ir A. Ado ma-
vičius. Šešeriais metais už savo kolegą
jaunesnis irkluotojas juokaudamas pa-
brėžė dar ir tai, kad švęsti už Atlanto
nebuvo kada: „Daug darbo atidavėme,
norėjome iki galo iškentėti visus plau-
kimus, norėjome laimėti ir pasaulio
čempionatą. Pirmos trys dienos buvo
sunkios, taikėmės prie karščio ir laiko.
Viską lėmė juodas darbas.”

Iškovotas auksas labai daug davė
R. Maščinskui, kadangi pastarajam
tai reiškė savotišką sugrįžimą į ge-
riausiųjų eiles. Dar visai neseniai po-
rinėje dvivietėje medalius su Sauliumi
Ritteriu skynęs irkluotojas, 2016-ai-
siais prieš pat Rio olimpines žaidynes
patyrė traumą, kuri reiškė, kad su
svajone iškovoti olimpinį medalį teks
atsisveikinti. R. Maščinskas daugiau į
dvivietę nesėdo, kadangi šioje sėk-
mingai buvo pakeistas kito irkluotojo
Mindaugo Griškonio. Tiesa, toks įvykis
paskatos iš jo neatėmė, o visos jėgos
buvo atiduotos irklavimui ke turvietėje
valtyje. Iškovotas medalis parodė, kad
pastangos atsipirko su kaupu.

„Mūsų komanda motyvuota per-
galėms. Nė viena komanda negalėjo
mums pasipriešinti, kadangi suprat o-
me, kad negalime jiems suteikti jokios
galimybės, neduoti jokio pasitikėji-
mo”, – įspūdžiais ir pergalės priežas-
timis dalijosi jis.

Lietuvių ketveriukės auksas buvo
vieninteliai mūsiškių apdovanojimai
pasaulio čempionate. Dvi Lietuvos po-
rinių dviviečių įgulos užėmė 4-ąją vie-
tą ir liko per plauką nuo medalių. Vyrų
porinių dviviečių finale olimpiniai vi-
cečempionai M. Griškonis ir S. Ritteris
nuotolį įveikė per 6 min. 12,58 sek. ir
liko ketvirti. Moterų porinių dviviečių
finale Milda Valčiukaitė ir Ieva Ado-
mavičiūtė atplaukė  per 6 min. 51,30 sek.
ir taip pat užėmė ketvirtąją vietą.

Po NBA mainų, kai Paul George persi-
kėlė į Oklahoma City „Thun der”, o Do-
mantas Sabonis ir Victor Oladipo buvo
išsiųsti į „Indiana Pacers”, būtent pa-
starajam ir buvo skirtas visas sirgalių dė-
mesys.

Nors D. Sabonis yra vos 21-erių,
jis jau matė daug aukščiausio
lygio krepšinio. Būdamas vos

16-os lietuvis jau žaidė Malagos „Uni-
caja” komandoje, o po kelerių metų Is-
panijoje D. Sabonis persikėlė į Gonza-
gos universitetą, kur praleido dvejus
metus. Nuo tada istorija yra visiems
puikiai žinoma. D. Sabonis 2016-ai-
siais buvo pasirinktas 11 šaukimu Or-
lando „Magic”, bet buvo išsiųstas į Ok-
lahomą.

D. Sabonis dažniausiai žaisdavo
kaip startinio penketo žaidėjas, tačiau
aikštėje turėdavo stebėti vieno žmo-
gaus „spektaklį”. Arba kitaip – Russell
Westbrook MVP sezoną. Tačiau lietu-
vio laikas aikštėje ženkliai  ištirpo, kai
po mainų prie „Thunder” prisijungė
Taj Gibson.

D. Sabonis prieš atvykdamas į
NBA neišsiskyrė pataikymu iš toli. Ta-
čiau lietuvis parodė, kad pataikyti
moka ir tapo „sunkiuoju kraštu”, ku-
ris pataiko iš toli. Tiesa, šiuolaikinėje
NBA krepšininkams neužtenka vienos
geros savybės.

Jei D. Sabonis nesugebės parody-
ti nieko daugiau negu kaip tolimi me-
timai ir reti prasiveržimai, pasibai-
giantys puskabliu, jo karjera NBA bus
labai greitai pamiršta.

D. Sabonis privalo greitai mąstyti,
matyti aikštę, priimti greitus spren-
dimus ir sugebėti atlikti perdavimus.
O šiuos dalykus jaunasis krepšininkas
daryti gali. Tiesa, kyla klausimas, ar jis
gali gintis prieš tokius pat krepšinin-
kus? Čia jau bus atsakyta ateityje. Bet
panašu, kad D. Sabonis nebus tik V.
Oladipo lagaminų nešiotojas. Jis, kaip
ir Myles Turner, yra matomas kaip la-
bai svarbus krepšininkas.

Kalbama, kad 208 cm. ūgio D. Sa-
bonis gali būti bandomas ir vidurio
puolėjo pozicijoje. „Pacers” vyriau-
siasis treneris Nate McMillan labai
mėgsta „aukštą” sudėtį, todėl lietu-
viui minučių aikštėje tikrai turėtų at-
sirasti.

Jei D. Sabonis taps idealiu D. Sa-

Visi Lietuvos krepšinio gerbėjai kitą
sezoną ir vėl kiek labiau turėtų domė-
tis NCAA lygoje, kurioje varžosi pajė-
giausios JAV universitetų komandos rei-
kalais. 2018-aisiais į gerai žinomo JAV
universiteto krepšinio komandą žaisti
atvyks lietuvis. Jaunas aukštaūgis Lukas
Kišūnas, kuris šiuo metu yra Brewster
krepšinio akademijos, kuri įsikūrusi
New Hampshire abiturientas, sukirto
rankomis su University of Connecti-
cut. 

18metų 204 cm ūgio vidurio puo-
lėjo pozicijoje rungtyniau-
jančiam krepšininkui talento

netrūksta. Šią vasarą L. Kišūnas buvo
Lietuvos jaunių rinktinės narys, o
rungtyniaudamas Europos čempiona-
te jis aikštėje vidutiniškai praleisdavo

po 17 minučių per kurias rinko po 8,9
taško, atkovodavo 6,4 kamuolio ir blo-
kuodavo 0,9 metimo. 

Tai, koks krepšininkų ugdyme pa-
sižymėjęs ir aukšto lygio yra Univer-
sity of  Connecticut įrodo ir jį baigę ge-
rai žinomi NBA krepšinin kai. Šiuo
metu įvairiuose NBA klubuose žai-
džia tokie krepšininkai kaip Marcus
Williams (Sacramento „Kings”), Kem-
ba Walker (Charlotte „Hornets”), Eme-
ka Okafor (Phila delphijos „76ers”),
Shabazz Napier (Portlando „Trail Bla-
zers”), Jeremy Lamb (Charlotte „Hor-
nets”), Rudy Gay (San Antonio
„Spurs”) ir Andre Drummond (Det-
roito „Pistons”). University of  Con-
necticut mokėsi ir neseniai karjerą bai-
gęs, dukart NBA čempionas Ray Allen.
Ten jis krep šinį žaidė nuo 1993 iki
1996 metų.

Auksinė Lietuvos irklavimo keturvietė.

Antrąjį NBA sezoną pasitinkantis D. Sabonis
gali padėti „Pacers” komandai tapti iš „ge-
ros” į „fantastišką”.

Lietuvos irkluotojai pasaulio 
čempionate iškovojo istorinį auksą

D. Sabonio laukia šviesi ateitis „Pacers”

Lietuvis žais prestižinėje NCAA komandoje 

boniu, jo „kūrybos” aikštėje bus gali-
ma pamatyti labai daug. Jei krepši-
ninkas žais ir kurs kaip Gonzagoje,
tada jis tikrai gali padėti „Pacers”
tapti iš geros komandos – fantastiška.

Nežinosime dar to kitais metais,
gal nežinosime ir po dvejų. Tačiau D.
Sabonio laikas artėja.

Lietuvis debiutuos kildamas 
nuo suolo

Artėjant NBA sezonui „Pacers”
strategas Nate McMillan atskleidė,
jog Saboniui yra numatytas vaidmuo
antrajame klubo penketuke. Trenerio
pasirinkimu, startinį penketą sudarys
Darren Collison, Victor Oladipo, Thad-
deus Young, Bojan Bogdanovič ir My-
les Turner. Likę penki pagrindinės
rotacijos atletai –  D. Sabonis, Lance
Stephenson, Cory Joseph, Damienas
Wilkins ir T. J. Leaf.

Debiutiniame sezone D. Sabonis
„Thunder” gretose sužaidė 81 rungty-
nes, iš kurių 66 pradėjo starto penke-
te. Jis vidutiniškai aikštėje praleisda-
vo po 20 minučių, rinkdavo po 5,9 taš-
ko, atkovodavo po 3,6 kamuolio ir at-
likdavo po 1 rezultatyvų perdavimą.

„Pacers” pasiruošimo etape numa -
tytos iš viso ketverios drau giškos rung-
tynės: išvykose su Milwaukee „Bucks”,
Clevelando „Cavaliers”, Detroito „Pis-
tons” ir namuose su Haifos „Maccabi”
(Izraelis). Naująjį NBA sezoną India-
nos komanda pradės namuose rung-
tynėmis su Booklyno „Nets” spalio
19-ąją.
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Ekskur sijų vadovė prisipažįsta, kad kai iš J. Bag-
dono santūrių spalvų paveikslų salės lankytojai
pereina į A. Lipskio salę, ima aikčioti nuo šviesos ir
gyvybingumo. Kaip vėliau pasakys dailėtyrininkė
Ieva Šadzevičienė, „A. Lips kio paveikslai – spalvin-
gi, ryš kūs, pripildyti saulės šviesos ir dai lininko itin
pamėgtų trijų spalvų: geltonos, mėlynos ir raudonos
ir iš jų pustonių išgaunamų variacijų”.

Renginio vedėja prisiminė, kad pirmoji daili-
ninko Antano Lipskio paroda Lietuvoje vyko taip pat
įspū dingoje Žemaitijos vietoje – rašytojos Žemaitės
gimtinėje – Bukantėje. 

Pagal tradiciją muziejuje skamba daug muzikos
(juk šiuose rūmuose Mykolo Oginskio laikais skam-
bėjo ir jauno orkestro muzikanto Mikalo jaus Kons-
tantino Čiurlionio instrumentas), todėl šventės vedėja
vieną po kito kviečia Mykolo Oginskio meno mo-
kyklos moksleivius, kurie atlieka klasikinę muziką
(o tarp žiūrovų įsitaisę jaudinasi jų mokytojai).

Žodžiai dailininkui

Kadangi iš Amerikos dailininko vyresni arti-
mieji – dėl sveikatos, o jaunesnieji – dėl darbo įsi-
pareigojimų negalėjo atvykti, jiems atstovavo žur-
nalistas Leonas Narbutis – buvęs čikagietis, dabar vil-
nietis, kuris daug padarė, kad A. Lipskio paveikslai
atsidurtų Plungėje. Jis perskaitė dailininko žmonos
Aldonos Ragauskaitės-Lipskienės nostalgišką laišką
– sveikinimą susirinkusiems ir apgailestavimą, kad
negali dalyvauti ir „prisiminti kartu Antano kūry-
binį palikimą, jo numylėtą Žemaitiją ir pabuvoti
mano kūdikystės ir vaikystės mieste Plungėje, ku-
rioje praleidau visą dešimtmetį – nuo 1930 iki 1940 m.
Plungėje gimė didieji mano gyvenimo planai...”

Tardamas žodį L. Narbutis, kuris kartu atstovavo
ir Lietuvių Fondui (LF), pacitavo egzodo poetą Algi -
mantą Mackų: „Vieno daug keliavusio žmogaus pa-
klausiau, kurie miestai yra didžiausi. Jis atsakė:
miestai, matyti vaikystėje”. „Jie labai tinka ir Aldo -
nai Lipskienei, ir dr. Antanui, kuris iki paskutinių
savo gyvenimo dienų žemaičiavo. Turėjau progos su-
sipažinti su Žemaitija kaip tik per dr. Lipskį, kai įsi-
traukiau į jo darbų perkėlimą iš JAV į Žemaitiją, į
Plungę. Man malonu, kad LF, 1964 m. įkurtas Čika-
goje, irgi prisidėjo prie šio projekto. LF, kuris šiuo
metu turi netoli 40 mln. dol. kapitalo ir tris ketvirčius
milijono dolerių, praėjusiais metais išdalijo lietu-
vybės išlaikymui, yra įsteigtas ir Antano Lipskio fon-
das, kiekvienais metais palūka nomis šiek tiek pa-
remiantis Žemai čių muziejų Plungėje”, – kalbėjo L.
Narbutis.

Bičiulių vardu kalbėjo gydytojas iš Vilniaus
Jonas Ravickas, kuris, sužavėtas kolegos Antano Lips-
kio paveikslų, įkalbėjo jį savo darbus rodyti Lietuvos
žmonėms. Nuo idėjos apie paveikslų pervežimą į Lie-
tuvą iki šios parodos praėjo kupeta metų. Per tą lai-
ką mirė ir pats dailininkas, bet jo idėją realizavo žmo-
na Aldona. J. Ravickas džiaugėsi, kad Žemaičių mu-
ziejaus direktorius Alvidas Baka nauskas išlaikė

Antanas Lipskis grįžo į gimtąją Žemaitiją

žodį ir vieną iš salių paskyrė Antanui Lipskiui.
‘Manau, kad tokiems gražiems darbams Žemaitijoje
nėra geresnės vietos’, – sakė dailininko kūrybos
gerbėjas J. Ravickas. – Jeigu Lipskis būtų išgy venęs
iki šios dienos, tikrai būtų patenkintas”.

Plačiau apie dailininką, kuris dar buvo ir poetas
(jo eiles skaitė muziejaus direktorius Alvidas Baka-
 nauskas ir muziejininkė Loreta Ge deikienė), kalbė-
jo menotyrininkė Ieva Šadzevičienė, Antano Lipskio
dailės albumo, išleisto 2011 m., įvadinio žodžio autorė.
Ji prisiminė dailininko kažkada pasakytus žo džius:
„Gimiau ir mirsiu XX šimtmetyje... Nors dailininkas
šį pasaulį paliko 2012 m., XXI a., tačiau visa esybe ir
netgi pačia kūrybine stilistika jis buvo XX a. žmogus.
...Lipskio kūryba sugrąžina mus į XX a., į moder-
nistinių ir postmodernistinių ieškojimų amžių. Jis
tęsė XX a. pirmosios pusės Lietuvos dailininkų tra-
dicijas. Amžiaus karai, politiniai valstybių padali-
jimai drastiškai keitė žmonių likimus, tai palietė ir

Antaną Lipskį”. 
Plungės dailės muziejui yra perduota 255 A.

Lipskio  tapybos darbai ir keliolika skulptūrų bei poe-
zijos rinkiniai. Dalis jo kūrybos eksponuojama ju-
biliejinėje parodoje.

Curriculum Vitae

Apie save „ataskaitinėje” knygoje-albume „An-
tanas Lipskis” autorius rašė taip: „Gimiau 1917 m.
kovo mėn. 24 d. Čekų kaime, netoli Viekšnių, Že-
maitijoje. Tėvai – ūki nin kai, turėję vos 17 hektarų že-
mės. Išmintingi, darbštūs, bet išmaitinti save ir ke-
turis vaikus reikėjo daug daugiau nei sveiko proto...
laimės dar reikėjo... 

Žaislai – tai vėjų pasaka graži, o gal lazdelė pri-
kalta prie mažos dėžutės „Immalino”. Pūslėtos ran-
kos ir botagas, ir dar kažkoks ten jaučio ragas – švil-
pauji iki nakties...

Žemaičių dailės muziejus įsikūręs Plungėje, Oginskių rūmuose.
Autorės ir Algirdo Girininko nuotraukos

Jubiliejinės dailininko Antano Lipskio parodos atidarymas vyko įspūdingoje Oginskio rūmų
aplinkoje.

Jubiliejinės dailininko Antano Lipskio parodos rengėjai ir svečiai (iš kairės): A. Lipskio poeziją skaitęs Žemaičių muziejaus
direktorius A. Bakanauskas, menotyrininkė I. Šadzevičienė, gyd. J. Ravickas su žmona, R. ir L. Narbučiai, D. Einikienė.

Jubiliejinės dailininko Antano Lipskio parodos ekspozicija Žemaičių dailės muziejuje. 
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Daina Siliūnienė, ilgametė PLC
savanorė: 

Į PLC veiklą su vyru įsijungėme
prieš 20 metų. Tuo metu centras šven-
tė savo 10-metį. Tąsyk prisidėjome prie
tos šventės organizavimo, nes kažkas
tikriausiai paprašė padėti. Kaip tik
tuo metu mūsų vaikai pradėjo lankyti
centre esančią Maironio lituanistinę
mokyklą, krepšinio treniruotes, įstojo
į skautų gretas. Todėl norėjome prisi-
dėti prie centro gyvavimo. Mano tėvai
– Indrė ir Donatas Tijūnėliai – taip pat
labai aktyvūs čia gyvenančių lietuvių
bendruomenės nariai. Tą norą nebūti
abejingiems jie paveldėjo iš savo tėvų.
Tai yra šeimos tradicija. Mes su vyru
prisidėjome prie PLC darbų: Fondo
salės atnaujinimo, savo laiku buvusio
labai populiaraus ir daug pelno nešu-
sio ,,Bingo” žaidimo organizavimo.
Teko ieškoti savanorių, kurie dirbtų
,,Bingo” dieną, taip pat ne kartą teko
rinkti pinigines aukas iš žmonių įvai-
rioms PLC reikmėms. Kai kurie pa-
žįstami vengdavo mane susitikti, nes ži-
nodavo, kad aš būtinai paprašysiu pa-
aukoti pinigų centrui.  Mano vyras la-
bai daug padarė, kad atsirastų nauja
salė, kuri dabar vadinama R. Riškus
vardu. Per tuos 20 metų visko daug pa-
daryta. Dirbome, nes abu šeimoje su-
pratome tą patį: reikia dirbti ir palai-
kyti lietuvybę. Vienas kitą palaikėme
šioje veikloje. Pamenu, kad vaikams su-
kraudavome įvairiausių žaislų, padė-
davome jiems patikusių puodų, kep-
tuvių, kad jie susidomėtų ir kuo ilgiau
ramiai žaistų. O patys užsiimdavome
PLC reikalais. Dabar vaikai suaugę –
turime dvi dukras ir du sūnus. Jie pa-
sirinko teisininkų, mokytojos ir inži-
nieriaus specialybes. 

Aš PLC galėčiau palyginti ir su-
gretinti su pačia Lietuva: kiek ji daug
pasiekė ir kiek dar neišnaudotų gali-
mybių turi? Linkiu, kad čia, centre, lie-
tuvybė sėkmingai būtų puoselėjama
dar daug daug metų. 

Taiyda Chiapetta, ,,Nerijos” tunto
skautų vadovė, Maironio lituanisti-
nės mokyklos darbuotoja: 

Pradėjome centre savanoriauti su
vyru Richardu nuo pat jo įsikūrimo,
kai tik buvo nupirktas tas pastatas. Mes
abu esame lietuviai, tik jo tėvas yra ita-
lų kilmės, tačiau mums abiems su Ri-
chardu norėjosi dirbti lietuvybės labui. 

Kai buvo nupirktas pastatas, jis at-
rodė kitaip, nei dabar. Pamenu, kad kai
atėjome apžiūrėti, radome tų kunigėlių
paliktus stalus, ant kurių šildomi lem-
pomis, augo kažkokių augalų daigai.
Nežinojome, ką su jais daryti. Nes ne-
buvo aišku, ar tai daržovės, ar gėlės.
Nebuvo laiko tuo rūpintis, nes pastate
prasidėjo remontai. Kai kurios orga-
nizacijos įsikraustė į naujas patalpas:
tai buvo Maironio lituanistinė mo-
kykla, kuri prieš tai nuomojo patalpas
kitoje vietoje. Taip pat ėmė kraustytis
ir skautai. Tuo metu, dar pradžioje,
buvo žmonių, kurie laikinai apsigy-
veno tame didžiuliame pastate. Viena
šeima, pamenu, statėsi namą, todėl
laikinai įsikūrė dabartinio PLC rašti-
nėje. Pamenu, kaip jų dukra važinė-
davosi dviratuku po centro korido-
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Birutė Sakutienė, ,,B&G Party
Planning”, švenčių dekoratorė, trijų
vaikų mama:

Į Ameriką atvažiavau 2001 metų
žiemą, išlošusi ,,Žaliąją kortelę”. Ap-
sigyvenau Lemonte. Čia vaikai pradė-
jo lankyti PLC veikiančius įvairius
būrelius, šokius. Mano mama, čia anks-
čiau apsigyvenusi, taip pat jau buvo įsi-
traukusi į visuomeninę lietuvių veik-
lą. Ji priklauso ,,Saulutės” organiza-
cijai, besirūpinančiai teikti pagalbą
Lietuvoje gyvenantiems vaikams. Pa-
mažu ir aš pradėjau lankytis ir kartais
padirbėti PLC. Čia trečiadieniais ren-
giamas ,,Bingo” žaidimas, kurio metu
surinktos lėšos atitenka PLC išlaiky-
mui. Tai aš vienerius metus savano-
riavau šio žaidimo metu, kiekvieną tre-
čiadienį. Dabar turiu kitą darbą, todėl
pasikeitė mano grafikas. Tačiau ne-
atitrūkau nuo centro. Dabar rengiamės
PLC 30-mečio paminėjimui ir baliui, sa-
lėje bus ir mano sukurtų dekoracijų.
Mano nuomone, centras yra labai rei-
kalingas čia gyvenantiems lietuviams,
nes jie turi kur susirinkti, susitikti.
PLC linkiu sėkmingai gyvuoti ir nuo-
lat tobulėti. 

Lina Smilgienė, Lina’s Embroidery
Inc. savininkė

Man PLC yra tarsi maža dalelė
Lietuvos, nuo kurios esame taip toli.
Atvykusi į centrą, jaučiuosi tarsi ma-
žoje lietuviškoje salelėje, kur susibu-
ria daug lietuviškų organizacijų. Jau
5-erius metus esu PLC tarybos narė,
atsakinga už renginių organizavimą.
Prieš 10 metų, kai centras šventė 20
metų jubiliejų, buvau įtraukta į ko-
mitetą, kuris rūpinosi centro puoši-
mu, dekoravimu. Tada pamačiau, kiek
žmonių savanoriškai ir be atlygio dir-

rius. Pradžioje pastate buvo daug mažų
kambarėlių, kuriuose anksčiau gy-
vendavo kunigai. Buvo atskiras pa-
stato sparnas, skirtas seselėms vie-
nuolėms. Teko daug ką griauti, kad at-
sirastų erdvesnių patalpų. Pamenu,
kaip kartu su jūrų skautais rengėme
pirmąjį balių ,,Jūros dugnas”. Tuo-
met sutarėme, kad vietoj to, kad mo-
kėtume pinigų už salės nuomą, verčiau
ją išdažysime. Taip ir padarėme, išda-
žėme tą salę. Kas buvo sunkiausia? Su-
rasti laiko, nes visiems jo trūksta. O po
darbo pavargusiems dar reikėdavo va-
žiuoti į PLC, kad ten dar padirbtume.
Ką norėčiau palinkėti centrui? Kad kuo
daugiau žmonių prisijungtų prie cent-
ro išlaikymo ir veiklos. Kad PLC būtų
reikalingas ne tik mūsų, bet ir atei-
nančioms lietuvių kartoms. 

ba puoselėdami ir išlaikydami PLC. Su-
pratau, kokia svarbi mums yra ši vie-
ta. Per pastaruosius kelerius metus
buvo surengti trys metiniai baliai ir
trys madų šou, prie kurių organizavi-
mo ir aš prisidėjau. Man buvo labai ido-
mu susitikti įvairių žmonių, prisiim-
ti kartais nelengvų iššūkių, stengtis dėl
tų lietuvių, kurie lankosi centre. Visada
kėliau sau svarbiausią tikslą ir troš-
kau, kad į PLC renginius susirinktų
kuo didesnis būrys svečių ir kad jiems
liktų kuo daugiau įsimintinų įspū-
džių. Juk reikalingi ne tik pinigai,
kad šis pastatas būtų mums ir mūsų
vaikams antrieji namai. Reikia ir žmo-
nių, kurie rengtų šventes, reikia ir tų,
kurie jose dalyvautų, ateitų į įvairius
renginius, o jų vaikai susipažintų su
lietuviška kultūra. Mes kartu su vyru
šeimoje auginame trynukus. O aš pati
vadovauju prieš 14 metų įkurtam savo
verslui Lina’s Embroidery Inc. Pasa-
kysiu atvirai, norėtųsi, kad para turė-
tų bent 26 valandas. Tačiau visada ieš-
kau ir surandu galimybių savo laiko
paskirti ir visuomeniniams darbams.
Taip yra todėl, kad jaučiu didelį savo
vyro palaikymą. Ačiū jam už tai. 

Nuoširdžiai noriu palinkėti PLC
darbuotojams stiprybės ir kantrybės.
O visai lietuvių bendruomenei susi-
vienijimo. Palaikykime vieni kitus,
ištieskime ranką, tuomet ji bus išties-
ta ir jums, kada to labiausiai reikės. Su
gražiu jubiliejumi PLC!

Pasaulio lietuvių
centras švenčia
savo gyvavimo 
30-metį

Apie mokslo metus – nėra ko kal-
bėti... Arba gerai, arba blogai... Ne
mokslas, bet kiti, įdomesni, dalykai vi-
liojo mane. Visur ir visada, rašalu ar da-
žais, tepliojau išdėvėtas paklodes. Ne-
žinodamas geriau – teptu kus valiau į
švarko pamušalo skver ną, kol mama ne-
tikėtai užtiko. Tai mano pirmieji kūry-
 bos darbai. Gaila, kad jų jau nėra. Ra-
šiau ir poezijos posmus, bet jie visi kaž-
 kur nežinomybėj ramiai sau užmigo.

Pagaliau iš šeštos Mažeikių gim-
nazijos klasės atsidūriau Telšių kuni-
gų seminarijoje, kur žmogų formavo
tvarka, darbas ir aukštos mūrų sienos.
Čia savo darbu ir užsispyrimu nuga-
lėjau visas pragaištingas kliūtis. Ačiū
tiems, kurie ‘ganė ir gydė’ mane.

Pagaliau, po Sovietų invazijos, 1940
m. rudenį, atsidūriau Kaune medicinos
mokslų paragauti. Čia, prozektoriumo
kvapuose, pajutau tikrą žmogų, jo men-
kumą, skausmą, mirtį... Visa tai gal ir
nulėmė mano likimą. ...JAV verčiausi
bendrąja medicinos praktika, ir atrodė
– ligoniai ‘gydė’ mane, o aš juos... kokia
įdomi simbiosis. Tuo pačiu metu sugrįžo
noras tapyti... Galvojau net apie rimtas
meno studijas, bet, pasiblaškęs po įvai-
rias meno institucijas, dėl laiko stokos
turėjau sugrįžti į realybę.

Pagaliau netikėtai atsidūriau dai-
lininko prof. Adomo Varno studijoje, Či-
kagoje, kur abu tapėme tas pačias vazas
su gėlėmis. Tik jo gėlės žydėjo, o ma-
nosios – vyto, bet tapybos jausmas dirb-
ti kartu su šia žvaigžde dar ir dabar te-
bežydi...

Toliau mano, kaip gydytojo, gyve-
nimas darėsi banguotas. Be ligonių,
turėjau dar ištemptas drobes, ir jos tu-
rėjo taip pat būti ‘gydomos’. Girdėjau ir
kritikos balsų, bet jie nemažino mano
norų nei rašyti, nei tapyti.

Keliavome daug. Pasaulio muziejai
plačiai atvėrė duris į nematytą meno
grožį. Nežinau, ar čia keitėsi, ar for-
mavosi manyje stiliai ir idėjos. Foviz-
mas, kubizmas, ekspresionizmas ir visi
kiti ‘izmai’ tartum užkerėjo mano vaiz-
duotę... Matisse pavergė mano jaus-
mus...

1983 m. išėjęs į pensiją, pasijutau
laisvas kūrybos paukštis. ...Persi kė lus
gyventi į Floridą, atsivėrė kitas pasau-
lis. Atlantas, jo įtūžusios bangos, smė-
lis, smėlis, smėlis... Visa tai tartum do-
vanojo man ištisus laukus dar netapy-
tų drobių... O Domine, Domine! Ką da-
vei, bus gana. Tik ateik, tik ateik vis ar-
čiau... ir pa glos tyk dar kartą mane”...

Iš parodos išėjus

Išėjęs iš Antano Lipskio parodos
jauti nuoskaudą, kad šis žmogus netu-
rėjo galimybių atsidėti vien kūrybai, juk
turėjo viską, ko reikia geram dailinin-
kui – įgimtą talentą, kūrybinę aistrą,
darbštumą. Antanui Lipskiui kūryba
buvo duota Dievo, bet gyvenamasis lai-
kotarpis ir gyvenimo aplinkybės – Ant-
rasis pasaulinis karas, okupacijos, pa-
bėgėlių stovyklos – klostėsi kūrybai ne-
palankiai. Teko užgniaužti pašauki-
mą ir ieškoti galimybių užsidirbti duo-
ną iš žemiš kesnės profesijos. Gyvenimą
teko dalinti į dvi dalis – į gydytojo dar-
bą ir į kūrybą: tapybą ir poeziją. Kū-
ryboje nekėlė tikslo sukurti savojo sti-
liaus, – o gal tam paprasčiausiai pri-
trūko laiko, – tiesiog gėrė į save meną
ir grožį dailės šedevruose, teatre ir ieš-
kojo meno realiame pasaulyje. Stengėsi
tą pažinimo džiaugsmą užfiksuoti dro-
bėse ir poezijos posmuose. Norėjo būti
mene, su menu, todėl daug laiko pra-
leido prie žymiausių pasaulio drobių ir
su knyga. Treji metai, jaunystėje pra-
leisti kunigų seminarijoje, taip pat ne-
praėjo be pėdsako – išmokė mąstyti,
žiūrėti giliau ir matyti daugiau. 
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai

ViDauS ligoS 

benDra Praktika 

oDoS ligŲ SPeCialiStai

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

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

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

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 

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

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 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 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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

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 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org



4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 708-770-3948
Fax: 773-767-9886
E-mail: gbielskus@comcast.net

Gediminas Bielskus
Broker

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai
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,,Surašymo” nr. 75 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: PAGRINDAS ,,Draugo” kryžiažodį

,,Surašymas” nr.75
Išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Gražina Santoski, Chicago, IL
Joseph J. Rakstis, Orland Park, IL

,,Draugo” sudoku nr. 121
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Ona Rušėnienė, Lisle, IL
Danguolė Mackevičienė, Atlanta, Georgia

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS,

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

SIŪLO DARBĄ

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PASLAUGOS

,,Draugo” prenumeratoriai gali

skaityti

,,Draugą” internete be

jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti

apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei

slaptažodį. 

We Thought We’d Be Back Soon
18 Stories of Refugees 1940–1944

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim” anglų kalba

Redaktorės: Dalia Stakė Anysas
Dalia Cidzikaitė
Laima Petrauskas VanderStoep

2014 metais pasirodė knyga ,,Manėm, kad greit grį-
šim”. Joje sutelkta 18  pasikalbėjimų su lietuviais,
kurie paliko Lietuvą Antrojo pasaulinio karo metu
ir bėgo į Vakarus, norėdami išvengti rusų okupa-
cijos ir trėmimo į Sibirą. Iš 65 užrašytų pasikalbė-
jimų redaktorės parinko 18, kurie vaizdžiai at-
skleidžia lietuvių išeivių išgyvenimus. Knyga su-
silaukė didelio pasisekimo tiek išeivijoje, tiek Lie-
tuvoje. 2015 metais redaktorėms už šią knygą Lie-
tuvos krašto apsaugos ministerija paskyrė „Pa-
triotų premiją”.  

Neseniai (2017 m.) pasirodė knygos ,,Ma-
nėm, kad greit grįšim” angliškas vertimas, pa-
vadintas ,,We Thought We’d Be Back Soon”.
Įvade redaktorės Dalia Cidzikaitė ir Laima Petrauskas VanderStoep paaiškina
angliško vertimo atsiradimo aplinkybes. O redaktorė Dalia Stakė Anysas pateikia
tų laikų istoriją, paaiškina tremtinių stovyklų atsiradimą. 

Knygos angliškas vertimas ypač taikomas išeivijoje gyvenantiems lietuvių
tremtinių vaikams, vaikaičiams, kuriems anglų kalba labiau prieinama. Tai pui-
ki proga jiems susipažinti su išgyvenimais, kuriuos patyrė jų tėveliai, seneliai,
proseneliai, palikę Lietuvą Antrajam pasauliniam karui besibaigiant. Tuo pa-
čiu tai puiki dovana draugams nelietuviams, kurie nelabai supranta, kodėl lie-
tuviai bėgo į Vakarus. 

Knygą finansavo Lietuvių Fondas, išleido leidykla ,,Aukso žuvys”.  

Knygą ,,We Thought We’d Be Back Soon” 
galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.

Kaina – 20 dol.
(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

Turite klausimų apie 
MEDICARE?

Mes turime
ATsAkyMus!
708-543-4106

100-year old Chicago firm is
seeking wood workers and

assemblers.
Great place to work!  Overtime and

other benefits, $11/hr. to start.
Address:  4616 West 19th Street, 

Telephone: 

708-780-0070, Ext. 4850.

HELP WANTED
– 2 Positions

#1 – DIRECTOR OF CHILDREN’S MUSEUM
#2 – PERSONAL REPRESENTATIVE

Interested in International Affairs

BALZEKAS MUSEUM OF
LITHUANIAN CULTURE

6500 S. Pulaski Rd. Chicago
Contact Stanley 773-582-6500
info@balzekasmuseum.org
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4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

Prabėgo vasara su atostogomis, kelionėmis, stovyklomis ir įvairiomis šven-
tėmis. Mokyklų skambučiai į klases sukvietė jaunimą. Lituanistinėse mo-
kyklose išeivijoje prasidėjo šeštadienių pamokos, kad lietuviškas žodis

išliktų savas, suprantamas ir mylimas, kad lietuviška spauda lankytų visų na-
mus ir būtų laukiama kiekvienoje lietuviškoje pastogėje. 

Vienas iš nedaugelio lietuviško žodžio nešėjų į lietuviškas pastoges yra iš-
likęs laikraštis „Draugas”. Jis mus jungia, informuoja aktualiais klausimais
ir reikalais išeiviškame gyvenime bei Lietuvoje. „Draugo” puslapiuose – nuo-
traukose ir rašiniuose – mirguliuoja mūsų lietuviškas jaunimas. Kviečiame vi-
sas mokyklas ir mokytojus atkreipti dėmesį į savo jaunimą ir pratinti prie lie-
tuviško laikraščio. 

Kad laikraštis „Draugas” gyvuotų, prieš 22-jus metus buvo įsteigtas Drau-
go fondas, kurio tikslas – rinkti lėšas, skelbti vajus ir būti „Draugo” išlaikyto-
ju ir varikliu. Šio rudens vajaus laiškai skaitytojams buvo išsiuntinėti spalio
1 dieną. 

2018-aisiais mūsų laukia didinga šventė – minėsime Lietuvos valstybės at-
kūrimo 100-metį. Mūsų „Draugas” tuomet minės 109-ąsias metines. Taigi
mūsų laikraštis – jo tėvai ir jo skaitytojai – tam tikra prasme buvo atkurtos Ne-
priklausomos Lietuvos valstybės signatarai, nes jo puslapiuose skleidėsi sva-
jonės apie nepriklausomybę ir buvo kuriami laisvos valstybės projektai. Išei-
vija, gyvendama laisvame pasaulyje, anksčiau už pačius Lietuvos lietuvius, var-
gusius svetimųjų priespaudoje, galėjo prabilti apie nepriklausomybės siekį.
„Draugas” buvo vienas iš laisvės ruporų. Varomoji nepriklausomybininkų jėga
buvo katalikiškoji visuomenė, susibūrusi aplink nepriklausomybės amžinin-
ką bei širdingą gynėją „Draugą”.

Ne visi galėsime nuvykti į Tėvynę švęsti jos 100-mečio, bet kiekviena or-
ganizacija ar atskiras asmuo šiame prasmingame jubiliejuje galime dalyvau-
ti kitaip – reikšminga auka per Draugo fondą ir naujomis prenumeratomis ar-
timiesiems Lietuvoje – prisidėti prie Lietuvos „Draugo”, daug nuveikusio, kad
mūsų Tėvynė būtų laisva, ateities.

Draugo fondas taip pat ėmėsi iniciatyvos išleisti knygą apie išeivijos indėlį
į Lietuvos Nepriklausomybę per 100 metų. Norintys būti šios knygos rėmėjais-
dalininkais ir taip prisidėti prie Lietuvos 100-mečio jubiliejaus, dar gali siųs-
ti aukas. Visų pavardės ir aukos knygoje bus paskelbtos. 

Draugo fondas kviečia jungtis į rudens vajų ir tokiu būdu prisidėti prie Lie-
tuvos 100-mečio minėjimo bei Lietuvos laisvės riterio „Draugo” gyvavimo.

Aukas rašyti ir siųsti: Draugas Foundation, siųsti 4545 W. 63rd Street, Chi-
cago, IL 60629.  Fed. ID 36-3916303.   

Draugo fondo rudens vajų pradedant

Su 2,000 dolerių:
Donatas Januta, Oakland, CA, gar-

bės narys, iš viso 28,600 dol.

Su 1,000 dolerių:
Juozas ir Birutė Gailos, Ellicott

City, MD, garbės nariai, iš viso 1,700
dol.

Su 675 dolerių:
Kęstutis ir Dalia Ječiai, Villa Park,

IL, garbės nariai, iš viso 2,022 dol.

Su 250 dolerių:
Jonas ir Vitalija Dunčios, New -

town, PA, iš viso 850 dol.

Su 100 dolerių:
Antanas ir Dalilė Polikaičiai, West-

lake Village, CA, garbės nariai, iš
viso 3,130 dol.

Kun. Vytautas Volertas, Maspeth,
NY, garbės narys, iš viso 1,500 dol.

Vacys ir Viktorija Šauliai, Lemont,
IL, iš viso 830 dol.

Su 75-50-45 dolerių:
Ona Ročiūnienė, Independence,

OH, garbės narė, iš viso 1,950 dol.
Vida Neverauskienė, Sterling Hts.,

MI, garbės narė, iš viso 1,490 dol.
Kęstutis ir Vitalija Kebliai, Baton

Rouge, LA, iš viso 848 dol.
Nijolė Nausėdienė, Lockport, IL, iš

viso 500 dol.
Algimantas Pliodžinskas, Hous-

ton, TX, iš viso 75 dol.

Draugo fondas už aukas
visiems nuoširdžiai dėkoja.

Pirmieji DF rudens vajaus įnašai:

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-

tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org
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Vaida Trimakas, gyvenanti Charlotte, NC, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už
paramą.

Albina Žumbakis, gyvenanti South Richmond Hill, NY, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne viene -
rių metų paramą.

Česlovas Žilionis, gyvenantis Palos Heights, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama padės
skleisti lietuvišką žodį išeivijoje.

Elena Sluder, gyvenanti Centennial, CO, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško žodžio
skambėjimą.

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

ŽymenįPETKUS & 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

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Skaitykite 
,,Draugą”
greičiau!

www.draugas.org

spalio 22 d., sekmadienį, organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą” ren-
gia kasmetinius lėšų telkimo „Derliaus pietus”. Jie vyks Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, IL. Pradžia – 12:30 val. p. p. Bus ne tik ska-

nūs pietūs, loterija, bendras dainavimas, bet ir galimybė pamatyti De-
Paul universitete studijuojančio bei 2017 m. vasarą Žemaičių Kalvari-
joje savanoriavusio studento Manto Motekaičio trumpą filmą ,,Kaimo
vaikai”.

Visi kviečiami dalyvauti. Pasikvieskite savo šeimos narius ir gimines.
Jūsų dalyvavimas padės organizacijai toliau remti dešimt pomokykli-
nių dienos centrų Lietuvoje, kuriuos lanko rizikos grupės šeimų prieauglis.

Užsakymus priima Rūta Šmulkštienė, tel. 630-243-1089, el. paštas:
r.l.smulkstys@sbcglobal.net, ir Ramunė Kubiliūtė, tel. 847-869-1042 (va-
karais), el. paštas: rkkubilius@yahoo.com. 

Spalio 8 ir 15 dienomis bilietai bus platinami prieš ir po šv. Mišių
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos prieangyje.

Vilniaus Rotušės aikštę papuoš ,,Vėjų
rožė”, 3 metrų skersmens granito sim-
bolis, rodantis į keturias pasaulio kryp-
tis. Jis įamžins vieno iš žymiausių Lie-
tuvos keliautojų, mecenatų ir valdovų
Mikalojaus Kristupo Radvilos-Našlai-
tėlio (1549–1616) atminimą. Spalio 3
dieną statybų darbų aikštelėje buvo
įkasta simbolinė kapsulė ateities kar-
toms ir taip oficialiai pradėta istorinio
ženklo statyba. 

Šį memorialinį ženklą Vilniaus
miestui dovanoja buriuotojai, pri-
vatūs rėmėjai ir pagrindinis ženk-

lo mecenatas Vilniaus įmonė ,,XXX”.
Oficialus ženklo atidarymas yra nu-
matytas šių metų spalio 15 d. Ženklas
jau įtrauktas į saugomų Vilniaus pa-
minklų registrą ir bus įrauktas į Vil-
niaus turizmo pagrindinių lankytinų

vietų sąrašą.
Jūrinio ženklo atsiradimo idėją

Vilniaus miesto centre pasiūlė VšĮ
„Gold of  Lithuania”, kuri surengė is-
torinę rekonstrukcinę kelionę M. K.
Radvilos-Našlaitėlio keliais aplink Vi-
duržemio jūrą 2009–2011 metais. ,,Vėjų
rožė” taip pat atspindės šio žygio že-
mėlapį.

2013 metais apie šią kelionę buvo
išleista rašytojo Tomo Staniulio knyga
„Vėjų valdovas: 7000 jūrmylių M. K.
Radvilos Našlaitėlio keliais” („Versus
Aureus”). Knyga išversta į anglų ir len-
kų kalbas. Režisierius Arūnas Matelis
savo filme ,,Radviliada” skyrė garbin-
gą dėmesį „Gold of  Lithuania 2009–
2011m. istorinės buriavimo ekspedici-
jos M. K. Radvilos Našlaitėlio keliais
aplink viduržemio jūrą, pristatymui.

Organizarorių info ir nuotr.

„Vėjų rožė” 
– pirmasis Vilniaus miesto kompasas

2017 metų savanoriai Dainavoje papasakojo stovyklautojams apie savo patirtį
Lietuvoje. Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Dalyvaukite ,,Derliaus pietuose”
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A. a. Aldonos Ješmantienės atminimui Ewa Padykula per Laimą Aleksienę įteikė Lietu-
vos vaikų globos  būreliui „Saulutė” $330, kuriuos suaukojo: A. L. Tirva, B. Kronienė, M.
Černiūtė, A. A. Sauliai, M. Černienė, A. R. Marchertai, A. J. Maurukai, D. I. Tijūnėliai. „Sau-
lutė” dėkoja už aukas ir reiškia užuojautą a. a. Aldonos Ješmantienės šeimai ir artimiesiems.
„Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Dr., Lemont, IL 60439. tel. mob. 630-
347-8527, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

� Spalio 8 d., sekmadienį, po 11 val. r.  šv.
Mišių visus maloniai kviečiame į Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos salę pa-
bendrauti. Pietums – balandėliai. Veikia nuo-
traukų iš parapijos gyvenimo paroda.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) spalio 8 d. 10 val. r. švęsime 27-tąjį
eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kunigas Gediminas Keršys.
Lietuviškos šv. Mišios taip pat vyksta ket-
virtadieniais 8:30 val. r. Maloniai kviečiame
visus dalyvauti.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius spalio 11 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte esančią
skaityklą, kur matysite dokumentinius filmus
apie Jotvingių žemes ir istoriškai garsų
Seinų miestą.

� Spalio 22 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Jau-
nimo centro Čiurlionio galerijoje vyks Lietuvių
rašytojų draugijos literatūrinė popietė ,,Pa-
vasaris rudenį”. Programoje dalyvaus kun.
Valdas Aušra, Sandra Avižienytė, Teresė Bo-
gutienė, Aldona Česnalevičienė, Kornelijus
Jazbutis, Eglė Juodvalkė, Daiva Valeria Ka-
ruža ir Vilija Vakarytė. Meninę programą at-
liks solistė Nijolė Penikaitė, akompanuos Jū-
ratė Lukminienė. Vaišės. Visi kviečiami ir lau-
kiami.

� Draugo fondo metinis narių suvažiavimas
įvyks lapkričio 12 d., šeštadienį, 11 val. r.
,,Draugo” patalpose, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629.

� Jaunimo centrui Čikagoje prižiūrėti sku-
biai reikalingi vyras ir moteris. Reikia turėti So-
cial Security #. Butas Centre – nemokamai.
Teiraukitės tel. 773-507-8692 (Neringa).

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org   www.clcu.org

Savings   0.90% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.00%
5 Year Term         2.25%
3 Year IRA Term  2.25% 

Spalio 24 d., antradienį, 6 val. v. 
Loyola University of Chicago, Damen Student Cinema

1032 W. Sheridan Rd., Chicago IL 60660
bus pristatytas naujas pilnametražinis istorinis dokumentinis filmas

„NEPAPRASTA AUKA”,
skirtas pasipriešinimo kovų pradininkui, 

pulkininkui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui atminti.
Po filmo peržiūros – pokalbis su Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 

vaikaičiu, kunigu Gintaru Vitkumi SJ.

1940–1946 metai – ypač sudėtingas, kartu labai svarbus mūsų valstybės is-
torijos laikotarpis. Miško brolių kova šiandien įkvepia daugelį, tačiau retas iš tie-
sų iki galo supranta, kokiomis aplinkybėmis ir kodėl vyrai išėjo kovoti į mišką. Juk
patogiau buvo susitaikyti arba trauktis.

Istorinis dokumentinis filmas „Nepaprasta auka” per išskirtinę ir dėmesio ver-
tą Juozo Vitkaus-Kazimieraičio gyvenimo dramą atskleidžia sudėtingo mūsų is-
torijos laikotarpio subtilybes. Svarbiausia, kad pats filmo pasakojimas grakštus
ir suprantamas įvairaus amžiaus žiūrovui.

Daugiau informacijos tel. 773-508-3820
arba el. paštu gsteponenaite@luc.edu 

Kviečiame į filmo peržiūrą

Kur susitinkame aš ir tu!

www.draugas.org  •  www.draugas.org/news •  www.draugas.org/lh 
www.facebook.com/draugolaikrastis

Programoje:

sol. Marytė Bizinkauskaitė

ir satyros grupės 

,,Antras kaimas”

premjera!

2017 m. spalio 29 d.,
sekmadienį,

Pasaulio lietuvių centro
didžiojoje salėje 

14911 127th St., Lemont, IL

Pradžia – 12 val. p. p. 
Pietūs – 1 val. p. p. 
Kaina asmeniui – 70 dol. 
Bilietus galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
tel. 773-585-9500,
administracija@draugas.org

DRAUGO

pokylis


