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L. Mažylis: Vasario 16-osios Aktas niekada nebuvo dingęs
o šimto metų visi jau bus pamiršę, kad
kažkada Vasario 16-osios Aktas buvo
laikomas dingusiu – jis niekada nebuvo dingęs, sakė jį Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos diplomatiniame archyve
radęs Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)
profesorius Liudas Mažylis, kuris penktadienio vakarą lėktuvu grįžo iš Vokietijos.
Sutiktas žmonos, dukros, tetų, kolegų
bei švietimo ir mokslo bei kultūros ministrių Jurgitos Petrauskienės ir Lianos Ruokytės Jonsson, Vyriausybės kanclerės Mildos Dargužaitės, Vilniaus universiteto istoriko doc. Aurimo Švedo bei gausaus būrio
žurnalistų, profesorius kuklinosi, kad toks
dėmesys jam neįprastas.
Atsistojęs prieš televizijos kameras profesorius surengė visiems mažytį egzaminą.
,,Aš prašyčiau padalinti šitą pokalbį į
dvi dalis: pirmiausia – šiek tiek patylėti, o
paskui – ilgai ilgai pasidžiaugti. Tyloje paprašyčiau visų padaryti savo atminties perkratymą: pabandykime sau atkurti, kiek iš
tų 20 žmonių mes atsimename? Ir pabandykime atkurti, kiek teksto kiekvienas iš
mūsų atsimename, ir kokie ten yra žodžiai?”, – klausė L. Mažylis.
– 2 psl.

P

ŠIAME NUMERYJE:

Prof. L. Mažylis sugrįžo į Lietuvą.

M. Ambrazo nuotr.

Popietė su
Meškiuku Rudnosiuku – 4 psl.

Don Astro pamokos – ir naudingos, ir įdomios.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus nuotr.

Marginome kiaušinius –
puošime K
Knygą „Kazys Bradūnas. Archyvai”
pasitinkant – 10 psl.

Velykų
stalą

ovo 25 dieną, šeštadienį, į Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vykusią velykinių kiaušinių marginimo pamoką susirinkę žmonės smagiai ir naudingai pasibuvo. Į organizatorių kvietimą mokytis lietuvių tradicinio margučių marginimo meno atsiliepė nemažai – per 30 žmonių. Tarp susirinkusiųjų buvo ne tik lietuviškas šaknis turinčių, bet ir vokiečių, škotų, lenkų, ispanų kilmės amerikiečių. Nemažai jų apie Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje rengiamą pamoką sužinojo iš informacijos internete. Pamokos instruktorius menininkas Don Astras sakė, kad tokia dažytų kiaušinių skutinėjimo technika, kokios jis moko savo pamokoje, yra
tradicinė lietuviška, naudota apie 1920 metus Lietuvoje. Jis pats jos išmoko iš savo mamos menininkės, prieš devynerius metus mirusios Uršulės Ast– 5 psl.
ras.
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Ar mes panašūs į Mortą?
GANY TOJO ŽODIS

KUN. GINTARAS A. JONIKAS

Ji atsakė: Taip, Viešpatie! Aš tikiu, jog tu
Mesijas, Dievo Sūnus, kuris turi ateiti į
šį pasaulį.
iandien mes prisimename įvykį,
unikaliausią faktą, kaip Jėzus
prikėlė iš kapo mirusį žmogų,
vardu Lozorius, artimųjų palaidotą
keturios dienos prieš Viešpačiui atvykstant į tas kapines. Mirusiojo kūnas
buvo irimo stadijoje, karšto klimato sąlygose iš kapo uolos į erdvę sklido nemalonus kvapas. Stebuklas padarytas
matant daugeliui žmonių, skeptiškai
nusiteikusių ir netikinčių, kad toks dalykas, kaip mirusiojo sugrąžinimas į
gyvenimą, įmanomas. Joks žmogus
pasaulyje to niekada nebuvo atlikęs. Ir
šiandien, mokslo pažangos ir išvystytų technologijų amžiuje, faktas, kad mediciniškai konstatavus žmogaus mirtį,
jo biologinį kūną, psichofizinį žmogų
galima atgaivinti, t.y., jo smegenis priversti vėl mąstyti, atstatyti širdies,
plaučių ir nervų sistemos veiklą, prieštarauja gamtos mokslams. Toks įvykis
net teoriškai laikomas absoliučiai neįmanomu. Taigi, Jėzaus Kristaus bičiulis Lozorius iš mirties į gyvenimą
buvo sugrąžintas ne mokslo, ne technologijų ar kokia kita veika, jis buvo
sugrąžintas į gyvenimą tiesioginiu Jėzaus Kristaus įsikišimu ir Jam vienam
įmanomu atliktu veiksmu.

Š

Ir tai dar ne viskas! Šis stulbinantis Lozoriaus iš mirties prikėlimo faktas nėra galutinis Jėzaus veiklos rezultatas, nes čia dar yra ,,priekaba” –
Jėzaus pranešimas dėl krikščioniškojo gyvenimo prasmės: tikėti Jėzų Kristų – tai Jį patį pamatyti mirusį, dėka
žiauraus nukryžiavimo ir palaidojimo kape, kaip ir visų žmonių, ir Jo paties įstabaus prisikėlimo iš numirusių,
sugrįžimo į bendruomenę su visomis
to meto gyvenimo normomis. Bet ir tai
dar ne viskas! Jėzaus atliktas išsiveržimas iš mirties kapo turi kitą prasmę
– tai žmonijos išlaisvinimas iš nuodėmės, kurios padarinys – mirtis. Šis prisikėlimas veda į galutinę aukštumą –
prisikėlimas amžinajam dvasiniam
gyvenimui ir jungimasis su Dievu pasaulyje be nuodėmės ir mirties. Tas pasaulis, kuriame mums yra paruoštas
amžinasis gyvenimas, vadinasi Dangus. Suprantama, kad moksliškai patvirtinti Dangaus buvimą, suvokti tokius Jėzaus pateiktus scenarijų ir tiesą nėra įmanoma, nes tai nėra fizinės,
cheminės ar kokios kitos mokslo srities
objektas. Su visa pagarba mokslui ir
mokslininkams reikia pasakyti, kad
yra sritis, kuri pavaldi tik Kūrėjui –
Dievui. Pirmiausia tai Jėzaus prisikėlimas iš mirties ir žengimas į Dangų,
o žemesnio laipsnio – Lozoriaus iš
mirties prikėlimo faktas. Todėl mums
visiškai tinka apaštalo Pauliaus paliktas paaiškinimas: Ko akis neregėjo,

ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį
neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie
jį myli. Dievas mums tai apreiškė per
Dvasią, nes Dvasia visa pažįsta, net Dievo gelmes.
Dievo malone galima tik tikėti,
tikėti atsižvelgiant į Jėzaus Dieviškajį autoritetą ir jo nuveiktus darbus. Norint patirti amžinojo gyvenimo faktą,
kasdieninio gyvenimo procese turi
vykti mūsų pačių išsilaisvinimas iš
nuodėmės, pirmiausia Jėzaus įsteigtoje
apaštalinėje bažnyčioje priimant Jėzų
Kristų Krikšto ir Švenčiausiame bei kituose sakramentuose, gyventi pagal 10
Dievo ir 5 Bažnyčios įsakymus.
Šio sekmadienio Evangelija mums
pasakoja apie mirusio ir prikelto Lozoriaus seserų Mortos ir Marijos tikėjimą. Kiek mūsų tikėjimas panašus į
Mortos tikėjimą? Lozoriaus mirties
metu Morta išpažino tikrą tikėjimą Jėzumi. Kai Jėzus paklausė, ar ji tiki, kad
Jis yra prisikėlimas ir gyvenimas,
Morta pripažino jį kaip ,,Kristų, Dievo
Sūnų, tą, kuris turėjo ateiti į šį pasaulį” (Jn 11:27). Morta buvo viena iš nedaugelio žmonių Naujajame Testamente, kuri išpažino tokį tikėjimą Jėzumi. Kitas asmuo, kuris išreiškė panašų tikėjimą ,buvo apaštalas Petras
(žr. Mt 16:16). Taigi, Mortos tikėjimas
yra tikras Velykų tikėjimas.
Morta tikėjo, kad fizinė mirtis
buvo ne pabaiga. Fizinė mirtis užleido
vietą amžinajam gyvenimui, nes dėl

Vasario 16-osios Aktas niekada nebuvo dingęs
Atkelta iš 1 psl.
Profesorius nemano, kad pasirašiusieji būtų supykę, jog dabar nebe visus juos prisimena.
,,Manau, tai tikrai neišdidūs žmonės, tikrai nei vienas jų nepyksta ir jų
dvasia man atrodo čia plevena. O kas
galite, pakelkite rankas, ar yra ten žodis ‘Lietuva’? Ir patvirtinkite, kad ten
yra žodis ‘Laisvė’. Mes apsirinkame,
tame dokumente nėra žodžio ‘Laisvė’,
bet jis yra apie laisvę. Jis yra trumpas,
paprastas, skaidrus ir toliau mums
taip labai priimtinas”, – sakė L. Mažylis.
Profesorius mano, kad jei kas dar
po šimto metų paklaus, ar buvo kada
nors Vasario 16-osios Aktas dingęs,
visi jau bus tai seniai pamiršę.
,,Vasario 16-osios Aktas niekada
nebuvo dingęs, jis visada buvo”, – kalbėjo L. Mažylis.
Tuo tarpu Lietuvos ir Vokietijos
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Spaudos konferencija Vokietijoje.
užsienio reikalų ministrai sutarė dėl
Vasario 16-osios akto eksponavimo
Lietuvoje.
Ministras Linas Linkevičius su
kolega Sigmar Gabriel apie rastą dokumentą penktadienį kalbėjo Briuselyje, kur dalyvavo NATO ministrų su-

URM nuotr.
sitikime.
Vokietijos diplomatijos vadovas
L. Linkevičiui taip pat perdavė rasto
nutarimo faksimilę.
,,Aš ją atvešiu į Lietuvą”, – sakė L.
Linkevičius.
Pasak L. Linkevičiaus, rasti do-
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visų Jėzus Kristus buvo (ir yra) gyvenimo Viešpats. Morta tiki kūno prisikėlimu paskutiniąją dieną. Tuo kritiniu metu ji išlaikė tikrą viltį, kas yra
būdinga krikščionims, krikščioniško
tikėjimo širdims.
Paulius mus moko (žr 1 Kor 15:14):
O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų
tikėjimas tuščias. Jėzaus prisikėlimas
iš numirusių yra įrodymas, kad viską,
ką jis viešojo gyvenimo tarnystėje
sakė ir darė yra tiesa.
Morta yra įkvepiantis Velykų tikėjimo pavyzdys. Nepaisant jos akivaizdaus gedulo prie Lozoriaus kapo,
ji savo tikėjimą absoliučiai sudėjo į
Kristų. Mes esame pašaukti daryti tą
patį. Kiek mūsų tikėjimas panašus į
Mortos tikėjimą? Tegul mūsų malda
šiandien bus: Viešpatie, mūsų Dieve,
sustiprink mūsų tikėjimą į Jėzų Kristų, prisikėlimą ir gyvenimą.

kumentai yra Vokietijos istorijos dalis ir disponavimą juo apibrėžia šios šalies įstatymai.
,,Tai nėra kažkokia personalinė
gera valia ar bloga valia (...) artimiausiu metu kolega pažadėjo detaliai
išnagrinėti teisinę bazę, kaip čia galėtų
būti šiuo atveju. Mes surengsime – kas
yra gera žinia – dokumento originalo
eksponavimą Lietuvoje, kada tas bus
padaryta – vėliau paaiškės”, – kalbėjo
L. Linkevičius.
VDU profesorius L. Mažylis Vasario 16-osios nutarimą, skelbiantį
apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, aptiko kovo 29 dieną Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve. Vokietijos užsienio reikalų ministerija kovo 30 dieną patvirtino, kad
jos diplomatiniame archyve L. Mažylis tikrai surado nutarimą, ,,kurį pasirašė Lietuvos Taryba, 1918 m. vasario 16 d. posėdžio metu vienbalsiai nutarusi išsiųsti Vokietijai ir kitoms
valstybėms laišką su prašymu pripažinti Lietuvos valstybę”.
ELTA

Vyriausioji redaktorė –
Ramunė Lapas
vyr.redaktore@gmail.com
Redaktorė –
Virginija Petrauskienė
Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys
Korektorė –
Dalia Sokienė
Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome.
Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai
sutampa su redakcijos nuomone.
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ŽAIbIškI pOkAlbIAI

Kai angelas tau mosteli sparnu
es gyvename tokiu laikmečiu, kai yra pakankamai tarnybų, kurios, ištikus kad ir nedidelei bėdai, gali tau suteikti visokeriopą pagalbą. Pakanka tik išsitraukti telefoną, surinkti reikalingą numerį ir juo paskambinti. Tačiau neretai atsitinka taip, kad susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, tenka kreiptis pagalbos į nepažįstamą žmogų. Arba prie tavęs prieina nepažįstamasis, (kurį tu paskui mintyse palaikai mažų mažiausiai angelu) ir netikėtai pasiūlo nesavanaudišką paslaugą.

M

Šiandien klausiame:
Ar teko jums kada nors sulaukti svarbios
pagalbos iš nepažįstamų žmonių?

Ramunė Lapas,
laikraščio ,,Draugas”
vyr. redaktorė:

tinkamiausioje vietoje. Pietinėje Halsted gatvės dalyje mano automobis sugedo. Ir kiek daug žmonių tuomet sustojo klausdami, kuo galėtų padėti.
Vienas pasitaikė toks, kuris turėjo nešiojamą telefoną. Jis iškvietė techninę
pagalbą ir paskambino mano artimiesiems. Paskui prisakė sėdėti automobilyje ir laukti, bet būtinai užsirakinti iš vidaus. Taip ir padariau. O dar vieną atvejį prisimenu, kai važiavau autobusu iš koncerto, vykusio Jaunimo
centre. Vakare, maždaug apie 11 valandą. Staiga juodaodis autobuso vairuotojas atsisuka ir pamoja man prieiti. Atsistoju, ateinu prie jo. Klausia,
ką taip vėlai veikiu šioje miesto dalyje. Sakau, kad iš koncerto namo važiuoju. Jis man liepė visą kelionę stovėti šalia jo. O kai atvažiavome, išleido mane ne stotelėje, o ten, kur arčiau
namų. Supratau, kad jis tuomet pasijuto atsakingas už mano saugumą ir tėviškai paglobojo.

Prieš porą savaičių po darbo nuvažiavau į parduotuvę nusipirkti maisto. Mokėdama prie kasos susigriebiau,
kad neturiu nei telefono, nei automobilio raktelio. Supratau, kad šie daiktai liko mano užrakintame automobilyje. Skubėdama į parduotuvę, pasičiupau tik piniginę. Atėjusi su pirkiniais prie mašinos ėmiau galvoti, ką dabar daryti. Tada įsidrąsinusi kreipiausi į vieną žmogų, kuris krovėsi pirkinius į savo mašiną. Pasakiau, kad turiu neįprastą prašymą, gal jis galėtų
mane parvežti namo. Žinojau, kad namuose turiu atsarginį mašinos užvedimo raktelį.Vyras nusijuokė, kad neatrodau jam panaši į plėšikę, todėl
mielai sutiko pavėžėti. Atvežęs iki
namų tol nenuvažiavo, kol įsitikino,
kad esu saugi. Jis sulaukė, kol man vyras atidarė duris.

saugiame rajone. Prie jų mašinos priėjo du juodaodžiai vyrai ir pasisiūlė padėti. Jie apžiūrėjo mašiną ir sutvarkė
tą gedimą. Matyt jis buvo nesudėtingas.
Moterys tuo metu, kol buvo remontuojama mašina, laukė atsistojusios netoliese. Paskui pasijuto labai dėkingos
ir norėjo sumokėti savo gelbėtojams, tačiau nesuspėjo. Vyrai čiupo mano pažįstamų rankines, gulėjusias automobilyje ant priekinės sėdynės, ir nubėgo.
Joms beliko džiaugtis tuo, kad galėjo
sėstis į suremontuotą mašiną ir sprukti iš to rajono.

Vytautas Jokubauskas, sunkvežimio vairuotojas:
Mano patirtis, galima sakyti, eilinė, bet ypatinga pabaiga. Kartą veždamas krovinį pajutau, kad sprogo padanga. Atsarginės neturėjau. Išlipęs
pradėjau galvoti, ką reikės daryti. Netrukus sustojo toks gerai padėvėtas
,,trokas”, iš jo išlipo barzdotas ir pasivėlęs vairuotojas. Man jis nepasirodė
panašus į tą, kuris galėtų padėti. Rusakalbis vyras ilgai negaišdamas iš
savo automobilio atnešė apynauję padangą ir man ją padavė. Įvertinau,
kad ji gali kainuoti du ar tris šimtus dolerių. Bet šioje situacijoje aš tą ratą būčiau pirkęs ir už dvigubą kainą. Taip ir
pamaniau, kad tas vyrukas norės užsidirbti. Bet vairuotojas pasakė, kad
man ją atiduoda. Aš dar siūliau pinigų,
bet jis įlipo į savo mašiną ir nuvažiavo.
Likau stovėti. Nepasakysiu, ar labiau
dėkingas, ar labiau nustebintas tokio
nesavanaudiško poelgio.

Kalbino
Virginija Petrauskienė

Ieva Ulozaitė,
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus darbuotoja:

Vida Steponavičienė,
emigrantė:
Denis Paškauskas,
Ne kartą Amerikoje esu pakliuvusi
į tokią situaciją, kai svetimi žmonės
man ėmėsi padėti. Prisimenu, kai tik
atvažiavusi gyventi į Čikagą (tuo metu
mobiliojo ryšio telefonai dar buvo retenybė) vairavau automobilį viename
iš pavojingiausių Čikagos rajonų. Kadangi pirmoji mašina buvo labai sena,
tikras laužas, tai ji neatlaikė pačioje ne-

Tą dieną mūsų, Amerikos kariuomenės dalys buvo siunčiamos į Iraką,
kur po poros mėnesių, kovo 19 dieną
prasidėjo karas. Mes, kariai ir karininkai, iš Floridoje esančios oro pajėgų karinės bazės MacDill turėjome išskristi naktį, ar net paryčiais. Laukėme savo skrydžio. Mes nežinojome,
kada grįšime į namus, ir ar grįšime.
Buvau tuo metu jau atidavęs visus
savo daiktus, rūkiau, laukdamas komandos kartu su kitais lipti į lėktuvą.
Pamačiau, kad vienas kareivis dar
buvo neatidavęs savo mobiliojo ryšio telefono, juo kalbėjosi. Pabaigęs jis atsisuko į mane ir pasakė: ,,Matau žiedą
ant tavo rankos, tu esi vedęs. Gal nori
prieš skrydį dar pasikalbėti su savo šeima ir atsisveikinti?”. Jis neklausė,
kur aš gyvenu, nesvarstė, kiek jam kainuos tas mano pokalbis. Aš tuomet pasinaudojau jo pasiūlymu, paskambinau dar kartą savo žmonai ir vaikams
ir pasakiau, kaip juos myliu. Netrukus
buvo duota komanda lipti į lėktuvą.
Ten prie laiptų kunigas kiekvienam iš
mūsų įteikė po Bibliją. Namo grįžau po
pusmečio. Beje, to jauno kareivio daugiau niekada taip ir nebesusitikau,
bet kartais jį prisimenu.

buvęs JAV kariuomenės
karininkas, (US Navy, CDR – Commander):
Prisimenu vieną atvejį, kuris nutiko prieš keliolika metų. Manau, kad
jo nepamiršiu niekada. Gerai prisimenu tą datą – 2003 metų sausio 31-ąją.

Kažkaip atsitinka, kad dažniau
tenka padėti kitiems žmonėms, nei
pačiai kreiptis pagalbos. Bet vieną atvejį, kai man padėjo nepažįstamas
žmogus, prisimenu. Lankiausi San
Diego, CA, ten užsukau į parduotuvę,
nes norėjau nusipirkti plaukų džiovintuvą. Tačiau toje parduotuvėje jo
negavau. Vienas pirkėjas, maždaug 70
metų vyras pasisiūlė man padėti. Kadangi nepažinau miesto, jis savo automobiliu mane nuvežė į tą parduotuvę,
kurioje gavau reikalingą daiktą. Atrodytų nieko ypatingo, bet jis sugaišo
savo laiką dėl visai nepažįstamo žmogaus. Prisimenu ir dar vieną pagalbos
istoriją, kuri nutiko prieš kelerius metus mano dviem pažįstamoms. Tos moterys važiavo automobiliu iš Čikagos
centro, kai pajuto, kad kažkas atsitiko
automobiliui. Išsigandusios pasuko iš
greitkelio ir sustojo prie degalinės.
Paaiškėjo, kad jos atsidūrė nelabai

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti ,,Draugą” internete be
jokio papildomo mokesčio.
Pageidaujantys
turėtų parašyti apie tai
administracijai:
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.
Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
www.draugas.org

Remkime Draugo fondą www.draugofondas.org
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Dainuojamosios poezijos vakaras ir popietė
su Meškiuku Rudnosiuku
Vasario 4–5 dienomis Just Millin’ Aroud
(JMA) teatras Los Angeles dviem šiltais
renginiais paminėjo poeto Bernardo
Brazdžionio 110-tąsias gimimo metines.
Džiugu, kad JMA teatras, įkūręs Los Angeles, Šv. Kazimiero parapijos teritorijoje B. Brazdžionio vardo išeivijos menininkų kiemelį, nepamiršta kiekvienais
metais poeto gimtadienio proga, vasario 2 d. padėti čia žydinčių gėlių ir uždegti žvakutę, paskaityti jo poeziją.
aukus tas menininkų kiemelis:
dailininko Sigito Šniro suprojektuota menininkų atminimo
siena ir takelis, ant kurių įamžintos
poeto-šauklio eilėraščio eilutės, beržas,
o po juo, ant marmurinio pjedestalo,
poeto biustas, iškaltas Lietuvos skulptoriaus Gintario Česiūno.
Sekmadienio popietę į kiemelį susirinko mažiausieji „Meškiuko Rudnosiuko” autoriaus Vytės Nemunėlio
gerbėjai. Kiemelį puošė dailininko S.

J

Bernardo Brazdžionio gerbėjai, turėjo
progą išklausyti dainuojamosios poezijos programą „Po dangum lietuviškuoju”, kurią atliko JMA teatro aktorės. Prieš programą aktorius A. Ragauskas pasidžiaugė, kad šiais metais
JMA teatras gavo nepelno siekiančios
organizacijos statusą ir toliau tęs prieš
dešimtmetį pradėtą kultūrinę-švietėjišką veiklą, o tos veiklos rėmėjai paramą galės nurašyti nuo mokesčių.
Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės
laišką perskaitė Veronika Ragauskienė. Direktorė sveikino JMA teatrą,
dėkojo už pagarbą poetui Bernardui
Brazdžioniui ir už pastovų jo ir jo kūrybos atminimo puoselėjimą. Vakaro
metu veikė fotografijų parodėlė, kuri
atspindėjo poeto pagerbimą Maironio
literatūros muziejuje, kurio pirmuoju
direktoriumi buvo poetas Bernardas
Brazdžionis.
Minėjime dalyvavo poeto dukraitė
Dalytė Lovett su dukra Teresėle.
Po minėjimo viešnia iš Lietuvos,
Edukologijos universiteto studentė-praktikantė Vytautė Urbonavičiūtė pasidalino savo
įspūdžiais:
Mūsų gyvenimas kaip
samanė bitelė
vėlyvą vakarą į avilį
parskris,
jau bus daina nutilusi,
jau bus gražiai pašalę,
kaip Dievo mintys susirinksim pas duris.
(B. Brazdžionis, ištrauka
iš „Ateities paveikslo”)

Meškiuko Rudnosiuko popietės dalyviai.
Šniro nutapyta meškinų šeimyna, prie
kurios mielai fotografavosi į šventę atvykusios šeimos.
Programą atliko JMA aktorė ir režisierė Justina Brazdžionis ir iš Lietuvos atvykusi viešnia – Justinos mama
Loreta Gasiūnaitė. Gitara akompanuojant Loretai, Justina perskaitė eiliuotą
pasaką apie Meškiuką Rudnosiuką. Vadovaujant didelę darbo su vaikais patirtį
turinčiai Loretai, vaikučiai šoko, žaidė
ir „užmaišė” Rudnosiuko gimtadienio
tortą, kurį pasišovė iškepti JMA aktorius Amandas Ragauskas. Kol tortas
„kepė”, vaikai kūrė Rudnosių šeimynos
portretus piešimo lapuose arba lipdydami iš plastilino. Po geriausių portretų įvertinimo atminimo dovanomis,
buvo valgomas tortas.
Šventė vyko antrus metus iš eilės.
JMA teatras kviečia jaunas šeimas
kartu su savo atžalomis nepamiršti
poeto Vytės Nemunėlio. Be to, tokios
šventės yra puiki lietuviškumo mokykla mūsų mažiesiems.
Na, o šeštadienio vakare į apatinę
parapijos salę susirinkę suaugę poeto

Programą B. Brazdžionio menininkų kiemelyje atliko Justina Brazdžionis ir Loreta Gasiūnaitė.

Rudnosių šeimyna.

Geriausių Rudnosiuko portretų autoriai
įvertinti dovanomis.

Vasario 6 d., šeštadienį teatras Just Millin’
Around pakvietė lietuviškąją Los Angeles visuomenę susitikti dainuojamosios poezijos vakare „Po dangum lietuviškuoju”. Poetinis vakaras buvo kupinas šiltų
išeivijos bei Lietuvos poetų – B. Brazdžionio, S.
Gedos, J. Marcinkevičiaus, J. Erlicko ir
kt. – eilių skambėjimo. O nuostabių aktorių Raimondos Tamošauskaitės, Aušros Rosegard, Justinos Brazdžionis ir
Loretos Gasiūnaitės meninė kompozicija palietė tiek jauno, tiek vyresnio
žmogaus širdį. Ir tikrai, kas tikra – ma-

toma ne akimis, o širdimi: žiūrovai sekė
kiekvieną aktorių judesį ir ištartą žodį,
o dainuojant joms – žiūrovų šypsenos
pritarė nuostabiam reginiui.
Šis vakaras, manau, kiekvienam
leido pasijusti kaip namuose, kai žiūrėdamas, o vėliau bendraudamas su organizatoriais, atlikėjais ir žiūrovais,
jauti artumą ir supratimą – tarsi būtum
tarp šeimos narių. Šiandieną dažnai minima, kad tautos šeimą reikia auginti,
ugdyti pagarbą mūsų, lietuvių, kaip
„genties” praeičiai. Juk tik tai, kas
saugoma, kas rūpi nors daliai žmonių,
turi galimybę išlikti. Susikalbėjimas
šiandieną – viena iš svarbiausių priemonių siekiant išsaugoti mūsų lietuvių
kultūrą, istoriją, papročius ir didžių
žmonių atminimą tiek gyvenant Lietuvoje, tiek gyvenant užsienyje. Tik
bendraudami su vaikais, jaunimu, suaugusiais ir vyresnio amžiaus žmonėmis, pastebėsime ir suprasime visos
kultūros ypatybes. Labai džiaugiuosi
šiuo dainuojamosios poezijos vakaru ir

Gimtadienio tortas.

Dainuojamosios poezijos vakare ,,Po dangum lietuviškuoju”. Jaunųjų atlikėjų meninė kompozicija palietė ir jauno, ir vyresnio žmogaus širdį.
Rengėjų nuotraukos

jo organizatoriais, JMA teatro trupe, kurie skleisdami lietuvių kultūrą, sujungia kartas ir kursto žmonių širdyse neužgęstančią lietuviškumo liepsnelę.
Man, jaunosios kartos atstovei, atvykusiai į vakarinę pakrantę pagal LR
Švietimo ir mainų paramos fondo programą, labai džiugu matyti, kaip gražiai
lietuvių kultūra puoselėjama čia. Galime prisiminti, kad jau nuo seno dėka
kultūros žmonės būrėsi, kalbėjo, bendravo, tai buvo svarbi priežastis, prisidėjusi prie mūsų Lietuvos valstybės
puoselėjimo ir išsaugojimo iki šių dienų.
Tad širdyje tikiu, kad nors šiandieną XXI
amžiuje, kiekvienas jaunas žmogus gali
pasirinkti šalį, kurioje nori gyventi,
darbą, kurį nori dirbti, bet dviejų dalykų nepasirinksi niekada, jie yra tau padovanoti: savo tėvų ir tėvynę (kurios vienas iš pagrindinių išskirtinumų – kalba
ir kultūra). Tai dovanos, kurias reikia
saugoti, gerbti ir prisiminti.
JMA teatro informacija ir nuotraukos
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Marginome kiaušinius – puošime Velykų stalą

Užsiėmimo dalyviai gavo ne tik naujų įgūdžių, bet ir dalijosi gera nuotaika, smagiai bendravo.

Nuotraukos iš muziejaus archyvo

Atkelta iš 1 psl.
,,Kaip reikia paimti gremžtuką? Taip, kaip skusdami bulves paimate peilį. Kas dar nėra
skutęs bulvių?”, – klausė susirinkusiųjų D. Astras. Tarp pamokos dalyvių – įvairaus amžiaus mokiniai. Kai kurie mažieji mokinukai tikrai dar nėra bandę skusti bulvių. Bet jiems
buvo kas padeda – daugelis atėjo su tėčiais, mamomis, ar seneliais.
,,Mano marti Ina yra bulgarė. Ji pamatė, kokiais raštais galima išmokti skutinėti kiaušinius, iš karto pasakė: einam. O aš tai prisirinkau įvairių knygų, kuriose mokoma, kaip
reikia Velykoms marginti kiaušinius, kokių gali būti nuostabių marginimo raštų. Kai manęs nebebus, tai vaikai ir anūkai galės iš tų knygų mokytis lietuviškų kiaušinių marginimo tradicijų”, – kalbėjo pamokos dalyvė Gražina Vižinienė.
„Aš esu šimtaprocentinis lietuvis, mano bendrapavardis ir tolimas giminaitis buvo garsus ir mylimas lietuvis dainininkas Vytautas Ker nagis, – kalbėjo Tony Kernagis. Jis į kiaušinių marginimo pamoką atėjo su žmona Mona ir dviem anūkėmis Maggy ir Izzy. DP kartos lietuvė Lidija Kislaitienė atvykusi su dukra Džoana pasakojo, kad muziejaus organizuojamoje kiaušinių dekoravimo pamokoje dalyvauja antrą kartą. Pirmą kartą dar tada,
gal daugiau nei prieš 10 metų, kai pamoką vedė Don Astro mama, dabar jau Anapilin išėjusi
Uršulė Astras. Močiutė Danguolė atsivežė savo anūkėlę – 7-erių Rebeką. Mergaitė dirbo sėkmingai, nė vienas marginamas kiaušinis neskilo. Dvi draugės Leslie ir jos teta ir Linda pirmą kartą atvyko į muziejų. Leslie ne tik išmoko marginti kiaušinius, bet sužinojo, kad yra
tolima muziejaus prezidento Stanley Balzeko Jr. giminaitė. Po šios pamokos ne vieno amerikiečio namuose ant Velykų stalo puikuosis ir kiaušinių, išmargintų pagal senovines lietuviškas tradicijas.
Balzeko muziejaus info

Iškilus gyvenimas
Čikagos lituanistinėje mokykloje vyko istorijos
pamokėlė su Lietuvos prezidento anūke
DANUTĖ PETRAITIENĖ

Menininkas D. Astras iš mamos perimtomis ir paties sukauptomis žiniomis
mielai dalijasi su kitais.

bus savo šalies labui.
1941 m. birželio mėn. A. Stulginskis buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą, kur
nubaustas kalėti. Sumažinus bausmės laiką, turėjo galimybę sugrįžti į Lietuvą ir ten praleisti likusias savo gyvenimo dienas.
Manau, kad mūsų Prezidento Aleksandro Stulginskio šviesus paveikslas liks
gyvas ne tik Martyno, bet ir jo draugų širdyse. Bus mums didelio pasiaukojimo dirbti Lietuvai pavyzdžiu. Dėkingi esame Ramunei Račkauskienei už papasakotą prakilnaus, Lietuvai nusipelniusio žmogaus gyvenimą.
Danutė Petraitienė – ČLM ketvirtokų mokytoja

Čikagos lituanistinės mokyklos ketvirtokai su įdomumu mokosi
apie Lietuvos kultūrą, istoriją, gamtą, žymius to krašto žmones.
Jie su nekantrumu laukė kada ateis į mūsų klasę Martyno močiutė. Vieną kovo mėnesio šeštadienį toks susitikimas įvyko.
amunė Račkauskienė, Martyno močiutė, turėjo mums
ką papasakoti. Ji yra Lietuvos prezidento, Nepriklausomybės akto signataro Aleksandro Stulginskio, anūkė.
Visiems buvo smagu išgirsti apie Lietuvos prezidento gyvenimą.
Vaikai galėjo sužinoti apie sunkią jo vaikystę. Mažas Aleksandras turėjo piemenauti. Beganydamas turėjo ir bėdų, kai
viena karvutė įkrito į duobę. Gyvulėlį pasisekė išgelbėti padedant kaimo vyrams, bet piemenukas gavo ir pylos, kad tinkamai neprižiūrėjo karvučių.
Nuo pat vaikystės Aleksandras Stulginskis labai norėjo mokytis. Jis baigė keturias gimnazijos klases, kunigų seminariją, žemės ūkio institutą. Baigęs mokslus, A. Stulginskis savo
aktyvia veikla įsitraukė į lietuvių politinį gyvenimą.
Būdamas prezidentu (1920–1926 m.) A. Stulginskis rūpinosi
atsikūrusios Lietuvos gyvenimu. Jam vadovaujant buvo išleisti
visi pagrindiniai šalies įstatymai, įvykdyta žemės reforma, atgautas Klaipėdos kraštas, įkurtas Lietuvos universitetas, pastatyta daug mokyklų, įvesta stipri to meto valiuta – lietuviškas pinigas litas. Prezidentas per savo valdymo šešerius metus įtvirtino Lietuvos nepriklausomybę ir nuveikė didelius dar-

R

Ramunė Račkauskienė su ČLM ketvirtokais po istorinės pamokėlės.

ČLM archyvo nuotr.
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,,Visa atnaujinti Kristuje”

New Yorko ateitininkai su svečiais. Viduryje stovi Ateitininkų federacijos pirmininkas Vaidotas Vaičaitis, o dešinėje Šiaurės Amerikos Ateitininkų tarybos (ŠAAT) pirmininkas
Tomas Girnius.

new York ateitininkų Šeimos šventėje
JUSTINAS GRIGAITIS
isa atnaujinti Kristuje” – toks yra Ateitininkų federacijos šūkis, tokia nuotaika prasidėjo ir New Yorko ateitininkų organizuojama Šeimos šventė lietuviškoje Apreiškimo parapijoje.
Šventinis Kovo 11-osios savaitgalis buvo graži
proga katalikiškoms New Yorko lietuvių šeimoms susirinkti į Ateitininkų organizuojamą kasmetinę
šeimos dieną. Ji prasidėjo šv. Mišiomis ir įžodžio apeigomis, po kurių vyko bendruomeninės vaišės bei
intelektualios diskusijos Lietuvos nepriklausomybės,
tautiškumo ir katalikiškumo temomis.
Šv. Mišių liturgija gražiai sutapo su šventės tematika. Pirmajame skaitinyje iš Pradžios knygos girdėjome Viešpaties pažadą Abraomui: „Iš tavęs padarysiu aš didelę tautą”. Abraomui Dievas liepė vesti izraelitus į Pažadėtąją žemę ir pasitikėti, jog jų tauta bus palaiminta ir išaukštinta. Tai lyg paraginimas
ir mūsų tautiečiams, jog nesvarbu, kur bebūtume,
Dievas laimina siekiančius gėrio ir dirbančius Jo garbei. Ištrauka iš Evangelijos nupasakojo Jėzaus atsimainymo ant Taboro kalno istoriją. Tai vienas svarbiausių momentų, nes mokiniai pirmą kartą suprato,
kad Kristus yra Dievo Sūnus. Evangelijoje matome,
kad juos ta žinia labai išgąsdino, bet pats Jėzus juos
paragino keltis ir nebijoti. Kunigas Vytautas Volertas paaiškino, jog gavėnia yra būtent tas laikas, kai
mes kopiame į Taboro kalną – gali būti sunku, dažnai reikia ištvermės, tačiau stiprybės suteikia žinojimas, kad mus palaiko ir viršūnėje laukia atsimainęs Jėzus – Dievo Sūnus.
Šv. Mišių metu taip pat vyko ateitininkų įžodžio ceremonija, kurios
metu į ateitininkų gretas įsijungė du
jauni lietuvaičiai – moksleivis Rimas
Chacar-Palubinskas ir jaunutė Gabrielė Kungytė. Jie prieš visą bendruomenę davė pažadą sekti Kristų, dirbti
ir aukotis Dievui ir Tėvynei ir uoliai
eiti ateitininkų pareigas. Po šio įžodžio
ateitininkų juostas jiems iškilmingai
užrišo Ateitininkų federacijos pirmininkas iš Lietuvos dr. Vaidotas Vaičaitis.
Būtent prof. Vaičaitis ir pradėjo
antrąją šventės dalį. Vilniaus universiteto dėstytojas, konstitucinės teisės
ekspertas, šiuo metu atliekantis moks-

,,

V

linę praktiką Yale universitete, New Yorko lietuviams
perskaitė trumpą paskaitą apie Kovo 11-osios ir Vasario 16-osios ryšį. Įžodžio davimo proga jis pabrėžė, jog abi Lietuvos nepriklausomybės deklaracijos
pirmiausia taip pat buvo tik ištartas ir užrašytas žodis. Tačiau tas žodis buvo paremtas tikėjimu ir drąsa, todėl galiausiai tapo kūnu – nepriklausoma valstybe. Prof. Vaičaičiui konstitucija ir pagrindinės jos
vertybės – demokratija, įstatymo viršenybė ir žmogaus teisės – yra ypatingi žodžiai, už kuriuos verta
net mirti. Jo nuomone, Sovietų Sąjungos žlugimas
buvo tikras stebuklas. Juk nepriklausomybė paskelbta okupuotoje šalyje, kurioje vis dar rezidavo
sovietinės armijos kariai. Lektorius šiam įvykiui apibūdinti panaudojo rašytojo Charles L. Mee metaforą ,,Genius of the People“, – tokiose situacijose išsiveržia sunkiai paaiškinamas tautos genialumas –
tauta vieningai pajaučia, jog metas atgimti, ir jos
įkvėpti valdžios atstovai sėkmingai sukuria teisinį
ir politinį pamatą, kuris JAV atveju gyvuoja jau daugiau nei 200 metų. Tikimės, kad sunkiai nepriklausomybę išsikovojusi, demokratiniu pagrindu atkurta Lietuva klestės tikrai ne trumpiau.
Pagrindinėje paskaitos dalyje V. Vaičaitis išskyrė
penkis akcentus, kurie buvo esminiai atstatant valstybę ir vienijo Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios deklaracijas. Atkuriamos valstybės kertinis principas
– tai tautos suverenitetas – valdžia priklauso tautai,
ir tik jos išrinkti atstovai gali priimti esminius sprendimus. Taip pat skelbiant deklaraciją reikėjo įrodyti
tautos teisėtumą – Kovo 11-osios deklaracija nesukūrė
naujos valstybės, bet pasirėmė valstybės tęstinumo
principu ir SSRS okupacijos neteisėtumu. Dėl šios
priežasties profesorius teigia, jog 1918 m. Vasario 16-

osios akto įtraukimas į 1993 m. Lietuvos konstituciją
yra genialiausia idėja, kuri užtvirtino Lietuvos tapatybę. Galiausiai keičiantis valdžioms atsirado
savotiškas teisinis vakuumas, todėl lietuviai išmintingai rėmėsi tarptautine teise – Steigiamasis Seimas akcentavo Woodrow Wilson tautų apsisprendimo idėją ir filosofo John Locke aprašytą tautos teisę sukilti prieš tironus.
Susirinkusiems buvo įdomu klausytis tokios išskirtinės paskaitos, kuri leido į Lietuvos istoriją pažvelgti iš retai girdimos teisinės perspektyvos. Diskusijos metu atsiliepimai buvo tik teigiami – naujas
požiūris dar labiau paskatino branginti ir ginti Lietuvos nepriklausomybę bei visų žmonių ir tautų prigimtines teises.
Šventėje taip pat dalyvavo ir pasisakė Šiaurės
Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT) pirmininkas
dr. Tomas Girnius. Jis priminė apie organizacijos
struktūrą ir pagrindinius tikslus. T. Girnius papasakojo apie pastaruosius pokyčius ŠAA įstatuose, kuriuose daugiau dėmesio skiriama narių dalyvavimui
priimant organizacijai svarbius sprendimus. Nuo šiol
ŠAAT veiks vadinamuoju „member-driven“ principu, todėl bus daugiau dėmesio skiriama kiekvieno
nario idėjoms ir nuomonei. Taip pat dr. Girnius ragino dėti pastangas ieškant jaunuolių, kurie, įsijungę
į ateitininkų veiklą, ateityje galėtų sėkmingai perimti sąjungos vairą ir išlaikyti seniausios katalikiškos lietuvių bendruomenės gyvavimą.
Dr. Tomas Girnius oficialiąją dalį baigė „Himnu
meilei“ iš šv. Pauliaus laiško korintiečiams: „Jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą; jei turėčiau visą tikėjimą, kad
galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. ... Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; ... Meilė niekada nesibaigia“. „Ateitininkai yra viena didelė šeima, todėl kaip ir
kiekvienos šeimos, taip ir visų ateitininkų bendrystės pagrindas turi būti meilė“, – taip įkvepiančiai kalbą baigė tarybos pirmininkas dr. Tomas
Girnius.
Žinoma, šventė tęsėsi ir po intelektualių diskusijų – New Yorko lietuviai draugiškai
vaišinosi pietumis, vaikai dalyvavo žinių konkurse iš Lietuvos Nepriklausomybės istorijos, o prof. V. Vaičaitis
atvirai atsakinėjo į išeiviams rūpimus
klausimus. Pašnekesiai prie arbatos
puodelio netilo dar gerą valandą –
New Yorko Ateitininkų šeimos šventė vyko tikrai džiaugsmingai ir prasmingai. Už puikų renginį nuoširdžiai dėkojame NY ateitininkų šeimoms!
Justinas Grigaitis, Ekonomikos ir politinių mokslų studentas, Columbia
University, New Yorke.
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Leonui Maskaliūnui – 90
LAIMA APANAVIČIENĖ
Kai 2017 m. kovo 26 d., minint Vydūno
jaunimo fondo (VJF) 65-metį, programos
vedėja, šio fondo tarybos sekretorė filisterė Vida Brazaitytė pakvietė atsistoti salėje esančius dar nuo 1952 metų fonde dirbančius narius, neatsistojo niekas.
Tačiau Vida sakė puikiai žinanti, kad toks
šiame pobūvyje yra ir paskelbė Leono
Maskaliūno, pirmojo fondo iždininko pavardę. Jūratė Variakojienė prisegė gerb.
Maskaliūnui baltą rožės žiedą, o V. Brazaitytė paskelbė, kad balandžio 2 d.
net 25-erius metus aktyviai Vydūno fonde darbavęsis skautas (buvo iždininku,
ėjo VJF tarybos pirmininko pareigas)
švęs savo 90-metį. Susirinkusieji plojimais pasveikino būsimą jubiliatą, o
man, kartu su juo tą dieną prie stalo sėdinčiai, kilo noras apžvelgti Leono Maskaliūno nueitą kelią. Juolab kad šį žmogų pažįstu ne vienerius metus, o jo gyvenimas – vertas knygos.
ors L. Maskaliūnas gimė Rokiškyje, save laiko ,,mėmelenderiu” (klaipėdiečiu). Gal todėl, kad būtent Klaipėdoje pradėjo lankyti pradžios mokyklą, o vaikystės prisiminimai – dažniausiai įspūdingiausi.
Kažkada mano darytame su juo pokalbyje Leonas yra prisipažinęs, kad skautu tapo dar besimokydamas Kristijono
Donelaičio mokykloje. 1935 metais –
jis jau buvo tikras skautas, davęs vilkiuko įžodį. ,,Kaip visi berniūkščiai mėgau ‘kautis’, net iš ‘ragatkių’ (timpų)
šaudžiau. Kai dabar pagalvoju, galėjome ir akis ‘išsišaudyti’ vieni kitiems. Tokia buvo mūsų ‘kova’ už Lietuvą. Tad
nieko keisto, kad jau besimokydamas
Klaipėdoje įstojau į skautus”, – tada
sakė jis man. Iš tų dienų jam prisimena legendinis lakūnas Feliksas Vaitkus,
ir susitikimas su juo. ,,Jaunieji skautai
vilkėjo uniformomis. Mane – vilkiuką
– vyresnieji pastatė budėti prie vėliavos,
o patys pabėgo, – juokėsi pasakodamas
savo pirmąsias skauto dienas prisiminęs L. Maskaliūnas. – Geri buvo laikai”.
Sunkiai susižeidus tėvui, šeimai
teko grįžti į Rokiškį ir mokslus bei
skautų veiklą jis tęsė gimnazijoje. Jaunuolis labai nusiminė, kai jo nepriėmė
į generolo Povilo Plechavičiaus armiją (mat buvo per jaunas – jauniausias
klasėje). Baigus 7 klases, prasidėjo karas. Kaip ir daugeliui to meto lietuvių,
jo gyvenimas pasuko nenumatyta vaga
– 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Ten
baigė gimnaziją ir 1946–1949 m. studijavo inžineriją Pabaltijo universitete Hamburg–Pinneberg. Tuo metu universiteto rektoriumi buvo Vladas Stanka (Stankevičius), dėstė tokie garsūs
profesoriai kaip Steponas Kolupaila,
broliai Mykolas, Vaclovas ir Viktoras
Biržiškos. Čia jis pirmą kartą pamatė
ir Vydūną, kuris jaunuoliui paliko neišdildomą įspūdį. ,,Jis (Vydūnas – aut.)
atvažiavo pas mus duoti savo nuorodų.
Labai malonus, ramus žmogus, turėjęs
ypatingą kalbos suvokimą – nepripažino č ir ž raidžių. Man jis ir dabar stovi akyse”, – apie šį susitikimą yra pasakojęs Leonas. L. Maskaliūnas ypač
didžiuojasi, kad kažkada primirštas
garsus lietuvis Vydūno jaunimo fondo
dėka tapo labiau žinomas, kad fondas
palaiko glaudų ryšį su Lietuvoje esančia Vydūno draugija (švenčiant VJF 65metį šios draugijos pirmininkas Tomas
Stancikas atsiuntė sveikinimo laišką).
1950 m. šeima persikėlė į JAV.

N

Deja, mokslus reikėjo laikinai nutraukti, jiems nebuvo pinigų. Pirmiausia darbą skerdyklose susirado mamutė. Vėliau darbą rado ir tėvukas. Nors abu tėvai sunkiai dirbo, vis ragino Leoną
baigti mokslus. Jis vis bandydavo sakyti, kad pirmiausia užsidirbs pinigų,
o tada tęs mokslus, tačiau tėvai su tuo
nenorėjo sutikti. Padirbėjęs gal pusę
metų, jaunuolis ėmė tęsti mokslus.
Norint gauti diplomą, turėjo išlaikyti
paskutinių 2 semestrų egzaminus. Kaip
prisimena L. Maskaliūnas, sunkiausia
jam buvo pereiti nuo europinės matų
sistemos prie amerikietiškos. ,,Amžinai
pamiršdavau padauginti iš 12 ar 144,
tad prakaitavau kaip reikiant, kol tą sistemą įveikiau. Žinoma, reikėjo išlaikyt
ir anglų kalbos egzaminus. Tad, kol gavau diplomą, dar mokiausi 3 semestrus”, – pasakojo apie studentiškus
,,vargus” Amerikoje Leonas. 1952 metais baigęs University of Illinois at
Urbana-Champaign Architektūros-inžinerijos fakultetą jis pradėjo dirbti Čikagoje. Tačiau mokytis nenustojo: 1960
m. išlaikė Illinois valstijos ,,Structural
Engineer”, po poros metų – ,,Profesional Engineer” egzaminus.
Gerai dirbantį jaunuolį pastebėjo,
ir pamažu jis ėmė kilti karjeros laiptais. 1955 m. pradėjęs dirbti inžinieriumi, 1963–1973 m. L. Maskaliūnas jau
JAV inžinerinės bendrovės Bankoke viceprezidentas, 1973–1977 m. Pietų Korėjoje – Tolimųjų Rytų biuro vedėjas. 1977 m. su kitais lietuvių inžinie-

raiškas ir išsiuntė į įvairias šalis. Greitai gavo pakvietimą dirbti į Tailandą.
Sūnui tada buvo tik 11 mėnesių.
Tailande jis buvo pirmas, suprojektavęs suvaržyto gelžbetonio tilto
polius. Tiltas ir dabar tebestovi. Pagal
jo projektą įrengta didžiausia Pietryčių
Azijos uosto krantinė. Tai uostas, galintis priimti lėktuvnešius. Tailande pastatyta per 100 L. Maskaliūno projektuotų tiltų. Jam teko dirbti daugelyje
šalių: Vietname, Korėjoje, Japonijoje,
Saudo Arabijoje ir t. t. Tėvams besivažinėjant po pasaulį, užaugo ir vidurinę mokyklą baigė sūnus Linas.
L. Maskaliūno žodžiais, geram inžinieriui reikia ne tik pašaukimo, svarbiausia reikia domėtis naujausiais atradimais, nenustoti mokytis. Jis visada domėjosi naujienomis, lankydavau
įvairiausius kursus, seminarus.
Jau būdamas Saudo Arabijoje ėmė
galvoti apie sugrįžimą į JAV. Aplink pasaulį apskridęs gal kokį 15 kartų, padirbėjęs daugelyje šalių, jis stengdavausi kasmet sugrįžti, nepamiršdavo
savo draugų. Per tą laiką, kol jo nebuvo JAV, viskas pasikeitė: užaugo draugų vaikai, Maskaliūnų sūnus tapo pramonės inžinieriumi, eina tėvo pėdomis
– su darbais keliauja po pasaulį.
Nors Leonas pats niekada apie tai
garsiai nekalbėjo, tačiau jis visą laiką
jautėsi skolingas lietuvybei. Tad tik
grįžęs į JAV, jis įsitraukė į skautų veiklą, buvo pakviestas į Vydūno fondą,
įstojo į Amerikos lietuvių inžinierių /

Fil. Leonui Maskaliūnui Vilniaus Gedimino technologijos universiteto Garbės nario vardo suteikimo iškilmėse, (iš k.): Universiteto senato pirm. prof. dr. D. Čyvas, rektorius
prof. dr. E. K. Zavodskas ir fil. L. Maskaliūnas. Jono Kuprio/,,Draugo” archyvo nuotraukos
riais įsteigė biurą Teherane. Vėliau dirbo Kuveite, nuo 1980 m. – Saudo Arabijoje. Nuo XX a. devinto dešimtmečio
pab. rengė projektus pagal JAV kariuomenės ir laivyno bei tarptautinių
bankų užsakymus.
Jo draugas Vytautas Jonas Šliūpas,
kuris tuo metu dirbo Afrikoje, ,,sugundė” padirbėti užsienyje. Tam pritarė ir žmona Nijolė, įkalbinėjusi pabandyti. L. Maskaliūnas užpildė tris pa-

architektų sąjungą, tapo vienu iš Medininkų pilies atstatymo fondo iniciatorių ir šio fondo valdybos pirmininku.
2004 m. L. Maskaliūnas buvo pakviestas
pirmininkauti Čiurlionio galerijai, Inc.,
Lemont, nuo 1995 m. vadovauju Lietuvos partizanų globos fondui (LPGF).
Galbūt prisimindamas sunkius
studijų laikus, VJF L. Maskaliūnas
įsteigė 10 vardinių stipendijų Vilniaus
Gedimino technikos universiteto

Leonas Maskaliūnas
(VGTU) studentams. Pirmais metais
tam skyrė 20,000 dol., kasmet pridėdamas po 10,000 dol. Taip ,,užsivedė” Perpetuum mobile – studentams kasmet
skiriamos stipendijos. VGTU Aplinkos inžinerijos ir Statybos fakultetų
studentams, atsižvelgiant į jų socialinę
padėtį, jau išdalinta daugiau nei pusantro šimto stipendijų. Kandidatus
šiai stipendijai gauti teikia universiteto
fakultetų dekanai.
Pasitraukęs iš aktyvaus dalyvavimo VJF veikloje, L. Maskaliūnas nesėdi rankų sudėjęs. Per 30 metų statybų inžinierius su žmona Nijole sukaupė orientalinę dailės kolekciją. 2016
m. birželio 7 d. Vilniaus Radvilų rūmų
muziejuje buvo atidaryta orientalinės
dailės paroda iš Nijolės, Leono ir Lino
Maskaliūnų kolekcijos. Joje pristatomi
Rytų Azijos tapybos ir skulptūros kūriniai, šeimos surinkti kelionėse. Kai
kurie rytietiški eksponatai Lietuvoje
dar nematyti. Parodos atidaryme dalyvavo Leonas ir Linas Maskaliūnai.
Lietuvių dailės muziejus išleido gražų
šios parodos katalogą.
2006 m. Leonui Maskaliūnui buvo
įteiktas Vilniaus Gedimino technikos
universiteto (VGTU) aukso medalis.
Vydūno jaunimo fondo 60-mečio minėjime 2007 metais už svarią veiklą fonde fil. Maskaliūnas apdovanotas trimis
žymenimis: padėkos lentele, pagarbos
aukso medaliu ir Romualdo Povilaičio
meno kūriniu, o 2010 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas inž. L. Maskaliūnui suteikė šio
universiteto Garbės nario vardą.
Sveikiname fil. Leoną Maskaliūną
jo gražios sukakties proga, dėkojame už
didžiulį darbą Lietuvos jaunimui ir lietuvybei ir linkime geros sveikatos.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
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l I E T U VA I R pA S A U l I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

PLB nerimauja dėl noro rengti referendumą
Vilnius (ELTA) – Pasaulio Lietuvių Bendruomenė palaiko (PLB) Seimo
siekį pasirašyti nacionalinį susitarimą
dėl emigracijos stabdymo, tačiau noras
rengti referendumą dėl dvigubos pilietybės jiems kelia nerimą.
„Referendumu įteisinti pilietybės
išsaugojimą nėra beveik jokios tikimybės, todėl kreipiamės į visas valdžias, ragindami pirmiausia išanalizuoti visas įmanomas alternatyvas”, –
cituojama PLB pirmininkė Dalia Henke, reaguodama į pranešimą apie Lie-

tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ketinimą inicijuoti referendumą dėl dvigubos pilietybės kartu su Prezidento
rinkimais 2019 metais.
Pagal Referendumo įstatymą, referendume „už” turi balsuoti daugiau
nei pusė visų balso teisę turinčių Lietuvos piliečių. Pavyzdžiui, jei toks referendumas būtų vykęs kartu su 2014
m. Prezidento rinkimais, 98 proc. atėjusių rinkėjų būtų turėję balsuoti
„už”, kad būtų įtvirtintas pilietybės išsaugojimas.

Kaunas –2022 Europos kultūros sostinė
Vilnius (Mano vyriausybė) – 2022
metų Europos kultūros sostine išrinktas Kaunas. Į nugalėtojus taip pat
pretendavo Klaipėda.
Kaunas konkurse prisistatė kaip
šiuolaikinė sostinė, siedamas tai su
miesto tarpukarine laikinosios sostinės tapatybe. Klaipėda, kuri paraišką
teikia drauge su Palanga ir Neringa,
save pateikė kaip susitikimų vietą,
besikeičiantį miestą, nepaklūstantį
įprastinėms istorijos, identiteto, geog-

rafijos koordinatėms.
Šie du miestai dėl Europos kultūros sostinės vardo varžėsi antrajame
etape, po to, kai buvo atrinkti iš šešių
Lietuvos miestų kandidatų.
Europos kultūros sostinės vardas
kasmet suteikiamas ne daugiau kaip
vienam miestui kiekvienoje iš dviejų
valstybių narių. 2022 metais dvi valstybės narės, kurių miestams suteikiama
teisė gauti Europos kultūros sostinės
vardą, yra Lietuva ir Liuksemburgas.

Retai apgyventa beveik pusė Lietuvos
Vilnius (ELTA) – Gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija Lietuvoje
akivaizdi, retai apgyventa jau beveik
pusė Lietuvos, o prielaidų šiai padėčiai
kisti nėra, rodo Lietuvos socialinių tyrimų centro (LSTC) duomenys. Buvo
nustatyta, kad gyventojų skaičiaus
mažėjimas regionų rinką suaktyvina,
tačiau tai tėra laikinas reiškinys.
Retai apgyventų savivaldybių 2001
metais būta 7, 2011-aisiais jų buvo jau
septyniolika, o 2016-aisiais – 22. Retai
apgyventa teritorija laikoma tokia,
kurioje gyventojų tankumas yra mažesnis nei 12,5 žmogaus kvadratiniame
kilometre. 2016 metų duomenimis, tokia teritorija jau užėmė 45 proc. Lietuvos ploto. Rečiausiai apgyventa savivaldybė – Švenčionių – joje kaimo gy-

ventojų tankumas vos viršija 5 žmones
kvadratiniam kilometrui. Gyventojų
mažėja visose savivaldybėse, išimtimi
tapo tik 3 miestų – Vilniaus, Kauno ir
Klaipėdos – rajonų savivaldybės.
LSTC vyresnysis mokslo darbuotojas daktaras Vidmantas Daugirdas
teigia, kad situacija bauginanti.
„Retai apgyventos teritorijos tampa iššūkiu mūsų valstybei, formuojasi
demografinės dykros. Vaizdas bauginantis, tačiau nereikia pamiršti, kad regionuose gyventojų skaičius mažėja dėl
kelių priežasčių – menko gimstamumo, migracijos į miestus ir emigracijos.”
Pasak jo, apčiuopiamų prielaidų
tendencijų pokyčiui nėra, per 15–20
metų retai apgyventomis taps beveik
visos Lietuvos kaimiškos teritorijos.

Tvirtins pakoreguotą šimtmečio minėjimo planą
Vilnius (BNS) – Kitą
savaitę Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo
programos įgyvendinimo
koordinavimo komisija
planuoja patvirtinti pakoreguotą minėjimo planą,
vietoj buvusių šimtų renginių ir projektų ketinama išskirti dešimt svarbiausių.
„Pamatėme jau dabar,
kad labai daug suplanuotų
veiklų, jos niekur nepaju- Vyriausybės atstovė N. Vaisbrodė jaučia didelį nerimą, dėl
dėjo nuo popieriaus eilu- valstybės šimtmečio programos įgyvendinimo.
„Facebook” nuotr.
tės. Siūlysime atsisakyti
tokių veiklų ir jų nebeįgyvendinti. Yra apie 40 proc. viso plano vienu metu skambėtų visi Lietuvos
projektų, su kuriais kur nors pajudė- varpai, lieka viena kertinių.
Į buvusios Vyriausybės parengtą
ta ir finansine prasme, ir koncepcijos
kūrimo, ir organizavimo prasme. valstybės šimtmečio minėjimo progMūsų tikslas yra indikuoti dešimt ramą įtraukti keli šimtai projektų,
kertinių projektų, ties kuriais dirbtų planuota pastatyti, įrengti 65 monuvisos institucijos ir partneriai kartu, mentus, atminimo lentas, biustus, iškurios tikrai jaustume ir bendrą dar- leisti 19 istorinių leidinių, surengti 276
bą ir realų koordinavimą, ir tuos de- renginių. Į programą įtrauktas Lušimt projektų tikimės patvirtinti ar- kiškių aikštės Vilniuje sutvarkymas,
timiausiame komisijos posėdyje”, – Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekalbėjo vyriausybės atstovė Neringa konstrukcija ir kiti.
Skaičiuota, kad viskam įgyvenVaisbrodė.
Ji teigė, kad anksčiau suplanuota dinti gali būti išleista apie 200 mln.
varpų akcija – 2018 metų vasario 16-ąją eurų.

D. Trump atšauks klimato kaitos nuostatas
Vilnius/Washingtonas (ELTA)
– JAV prezidentas Donald Trump nurodė didžiąja dalimi atšaukti Barack
Obama klimato apsaugos planą.
B. Obama Švarios energijos planas
(„Clean Power Plan”) numatė griežtus
emisijų iš anglimi kūrenamų elektrinių ribojimus.
Jo vyriausybė užbaigia karą prieš
anglį, pareiškė D. Trump. Šis sprendimas esą leis šalyje sukurti labai daug
naujų darbo vietų. Taip esą JAV taps
nepriklausomos nuo užsienio energijos šaltinių. Iš tikrųjų JAV jau dabar
yra energetiškai nepriklausomos.
D. Trump atšaukė ir valstybės žemės anglies gavybai nuomos sustabdymą bei pakeitė metano emisijų riboji-

mus naftos ir dujų pramonėje. Tačiau
vyriausybė oficialiai nepasitraukė iš Paryžiaus klimato apsaugos susitarimo.
Europos Komisija pareiškė apgailestavimą dėl Washingtono žingsnių.
Remiantis Švarios energijos planu,
anglies dvideginio išmetimas JAV iki
2030 metų, lyginant su 2005-aisiais, turėjo sumažėti 32 proc.
D. Trump įsako įgyvendinimas
gali užtruki ne vienerius metus. Aplinkosaugos grupuotės jau pagrasino
ieškiniais.
D. Trump labai dažnai reiškė abejones dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos ir per rinkimų kampaniją kalbėjo
apie pasitraukimą iš Paryžiaus klimato apsaugos susitarimo.

Rusija kišasi į Prancūzijos rinkimus
Vilnius/Washingtonas (BNS) –
Įtakingo JAV Senato žvalgybos komiteto pirmininkas įspėjo, kad Rusija
kišasi į Prancūzijos rinkimų procesą
taip pat, kaip elgėsi per praėjusių metų
JAV prezidento rinkimų kampaniją.
Senatorius Richard Burr, turintis
prieigą prie itin slaptos JAV žvalgybos
informacijos, sakė, jog Maskva aiškiai parodė, kad nori ir yra pajėgi sutrikdyti rinkimus Vakarų demokratinėse valstybėse.
„Galima užtikrintai pasakyti, kad
rusai aktyviai kišasi į Prancūzijos
rinkimus”, – pridūrė jis.
R. Burr vadovauja Senato tyrimui dėl Rusijos kišimosi į 2016-ųjų

JAV prezidento rinkimų kampaniją.
JAV žvalgybos agentūros yra nurodžiusios, jog Rusijos vadovas Vladimiras Putinas asmeniškai įsakė surengti kibernetines atakas, kurių tikslas buvo paveikti Amerikos prezidento rinkimus.
Senato žvalgybos komiteto pirmininkas pavadino Rusiją potencialia
pusiausvyros trikdytoja Europos rinkimuose, galinčia paveikti rezultatus
jai palankesnio kandidato naudai.
Šį įspėjimą senatorius paskelbė po
praėjusią savaitę įvykusio Prancūzijos
ultradešiniųjų kandidatės į prezidentus Marine Le Pen vizito į Maskvą, kur
ji susitiko su V. Putinu.

Su JAV prezidento patarėju aptartas saugumas
Vilnius/ Washingtonas (BNS) –
Jungtinėse Valstijose viešintys Baltijos
šalių ministrai su prezidento Donald
Trump nacionalinio saugumo patarėju Herbert McMaster aptarė bendradarbiavimo klausimus.
Teigiama, kad trijų šalių užsienio reikalų ministrai užtikrino Baltijos šalių įsipareigojimus savo gynybai,
visuomenių ir valstybių atsparumo
stiprinimui bei tolesnei paramai JAV
vadovaujamos koalicijos kovoje prieš
tarptautinį terorizmą ir prieš „Islamo
valstybę”.
Pareigūnai aptarė tolesnę paramą Ukrainai, visos pusės patvirtino
pasiryžimą tęsti nacionalines paramos Ukrainai programas gynybos, kovos su korupcija bei saugumo sektoriaus reformos srityse.

Diskusijose sutarta dėl nuolatinio reguliaraus JAV ir Baltijos valstybių dialogo svarbiausiais dvišalio, regioninio ir euroatlantinio saugumo
klausimais, įskaitant bendradarbiavimą kibernetinio, energetinio ir informacinio saugumo srityse bei toliau
plėtojant atgrasos ir gynybos Baltijos
regione priemones.
Amerikiečių kariai kiekvienoje
Baltijos šalyje rotuojami nuo 2014
metų. Šiais metais į Lietuvą, Latviją ir
Estiją JAV kariai atvyksta iš Lenkijoje dislokuotos pėstininkų brigados.
Baltijos šalys prašo, kad JAV kariai jose būtų dislokuojami nuolatos, o
ne rotaciniu pagrindu. Lietuva, Latvija
ir Estija taip pat tikisi amerikiečių paramos vystant oro gynybos pajėgumus.

Bob Dylan visgi atsiims Nobelio premiją

Nobelio literatūros premijos paskyrimas dainininkui B. Dylan buvo priimtas kaip akibrokštas.
Heartheboatsing.com
Vilnius/Stokholmas (BNS/
„Draugo” info) – JAV muzikos ikona
Bob Dylan ateinantį savaitgalį atsiims pernai jam paskirtą Nobelio literatūros premiją per susitikimą Stokholme su Švedijos akademija.
Nors premija B. Dylan buvo paskirta dar pernai, tačiau jis ignoravo
ceremoniją, neatsakinėjo į Komiteto

laiškus.
Tačiau B. Dylan į Stokholmą atvyks ne dėl premijos, bet dėl čia vyksiančio jo koncerto.
Apdovanojimo sąlygose reikalaujama, kad piniginė premija gali būti išmokėta tik pasakius nors ir trumpą
kalbą, bet dainininkas iš anksto pareiškė, jog kalbos nesakys.
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Parengė Dainius Ruževičius

ČLKL prasideda lemiamų kovų metas
Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) čempionate
komandos baigė reguliaraus sezono varžybas ir jau
balandžio 2 d., sekmadienį, pradės atkrintamąsias varžybas ir kovą dėl medalių.

traukusios „Atleto” ir „Aukštaitijos” komandos.
Paskutinėse reguliaraus sezono varžybose skaudžią
nesėkmę patyrė ČLKL čempionų titulą ginantys „Juodkrantės” krepšininkai. Juos net 37-ių taškų skirtumu
– 103:66 sutriuškino ČLKL senbuvė „Lituanicos” komanda. Ją į šią įspūdingą pergalę atvedė 34 taškus pel14-ojo ČLKL sezono „play-off ” stipriausių ko- nęs ir net 10 iš 15 tritaškių pataikęs Juozas Balčiūnas.
mandų aštuntuką pateko „Lituanicos” (17 perDar įspūdingesnę pergalę krepšinio aikštelėje pagalių), „Radviliškio” (16), „Juodkrantės” (15), siekė jau devynias rungtynes iš eilės laimėjusi „Rad„Švyturio” (15), „Stumbro” (10), „Lietkabelio” (9), viliškio” krepšininkai. Jų puolimo mašinos nesu„Jaunimo” (8) ir „Lietuvos” (4) komandos.
stabdė septintoje vietoje po reguliaraus sezono varUž atkrintamųjų varžybų borto liko šį krepšinio žybų likusi „Jaunimo” komanda, kuri varžovams nusezoną baigusios ČLKL debiutantės „Kauno” (4 per- sileido rezultatu 59:99. Šiose rungtynėse du „Radvigalės) ir „Vyneros” (2) komandos. Dar anksčiau už liškio” komandos žaidėjai, po 30 taškų pelnę Martyšias komandas ČLKL čempionatą pabaigė pirmeny- nas Matonis ir Joseph Petrusič, kartu įmetė daugiau
bių viduryje iš tolimesnių varžybų savo noru pasi- taškų nei visa „Jaunimo” komanda!
Kovojant dėl penktosios vietos, principinėje senų varžovų dvikovoje, „Stumbro” krepšininkai itin nerezultatyviose rungtynėse 48:36
nugalėjo „Lietkabelio”
krepšininkus. Pastarieji
kitą dieną vykusiose
rungtynėse, išsaugojo
šeštąją vietą, rezultatu
56:54 nugalėję „Lietuvos”
komandą.
Į stipriausių komandų aštuntuką bandė prasibrauti ir ČLKL
debiutantė „Kauno” komanda, tačiau net dvi
per dvi varžybų dienas
Reguliaraus sezono nugalėtojai „Lituanicos” krepšininkai (šviesi apranga) praėjusio se- iškovotos pergalės prieš
zono ČLKL čempionę „Juodkrantės” komandą įveikė net 37-ių taškų skirtumu.
„Jaunimo” (53:47) ir „Su-

Į

mbro” (73:68) komandas neatvėrė jiems kelio į „playoff ” varžybas. Surinkę vienodai pergalių (po 4) su
„Lietava” kauniečiai vis dėlto liko už atkrintamųjų
varžybų borto, kadangi jų pagrindiniai varžovai
laimėjo abejas tarpusavio rungtynes reguliariajame
sezone.
ČLKL II varžybų ratą kovo 29 d. vėlai vakare vykusiose rungtynėse užbaigė praėjusio sezono prizininkai – „Lituanicos” ir „Švyturio” krepšininkai. Atkakli šių senų varžovų dvikova baigėsi reguliaraus
sezono nugalėtoja tapusios „Lituanicos” pergale rezultatu 91:88.
Ketvirtfinalio varžybas 8-ios stipriausios ČLKL
komandos žais jau balandžio 2 d. sekmadienį, 3:30 val.
p. p. susitiks „Lituanica” – „Lietava”, 4:30 val. p. p.
„Radviliškis” – „Jaunimas”, 5:40 val. p. p. „Juodkrantė”
– „Lietkabelis”, 7 val. v. „Švyturys” – „Stumbras”.
Laimėjusios komandos balandžio 8 d. pusfinaliuose tęs kovą dėl pagrindinės ČLKL taurės, o pralaimėjusios ekipos rungtyniaus dėl „Iššūkio” taurės.
ČLKL finalai PLC salėje Lemonte numatyti balandžio
15 d.

ČLKL turnyrinė lentelė
po reguliaraus sezono varžybų
(vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai):
1. „Lituanica”
2. „Radviliškis”
3. „Juodkrantė”
4. „Švyturys”
5. „Stumbras”
6. „Lietkabelis”
7. „Jaunimas”
8. „Lietava”
9. „Kaunas”
10. „Vynera”

17
16
15
15
10
9
8
4
4
2

3
4
5
5
10
11
12
16
16
13

ALTL komandos pradėjo medalių medžioklę
Amerikos lietuvių tinklinio lygos (ALTL) varžybose
kovo 26 d. šešios čempionato komandos pradėjo medalių medžioklę, kurioje geriausiai sekėsi lygos senbuvėms, rungtynes laimėjusioms „Panevėžio”, „Atlantic Express” ir „Gubernijos” komandoms.
eguliariojo sezono nugalėtojai „Panevėžio”
tinklininkai nesunkiai, rezultatu 2:0 (25:15,
25:20) nugalėjo paskutinėje vietoje po II rato
varžybų likusią „Nemuno” komandą.
Gan nesėkmingai šiame sezone rungtyniavusi ir
tik 11 taškų per 10 žaistų rungtynių surinkusi „At-

R

lantic Express” komanda netikėtai „iššovė” tada, kai
labiausiai reikėjo: ketvirtfinalyje šešiskart ALTL
čempionai rezultatu 2:0 (25:22, 25:16) įveikė beveik dvigubai daugiau taškų surinkusią ir antroje vietoje buvusią „Šiaulių” komandą.
Pačiame atkakliausiame lygiaverčių varžovų susitikime „Guber nijos” tinklininkai rezultatu 2:1
(25:21, 18:25, 25:23) išplėšė pergalę rungtyniaudami
su šio ALTL sezono atradimu – „Pilėnų” tinklininkais.
ALTL pusfinalių varžybas komandos žais balandžio 9 d., sekmadienį, nuo 4 val. p. p. PLC salėje

NBA lietuviai: kas naujo?
Donatas Motiejūnas supranta, kodėl
Lietuvą nuolat palieka jauni žmonės.
Viena didžiausių šių dienų Lietuvos
krepšinio figūrų interviu New Orleans
„Pelicans” svetainei pasakojo apie sunkų tėvų gyvenimą gimtinėje ir atskleidė, kad jo mama uždirba vos 400 eurų.
Motiejūnas mėgino amerikiečiams paaiškinti ir kodėl tokia
maža šalis nuo 1990 metų, kai
NBA debiutavo Šarūnas Marčiulionis,
į pajėgiausią krepšinio lygą išsiuntė
net 11 krepšininkų.
„Lietuvoje buvo talentingesnių
krepšininkų už mane, tačiau ne visi
dirbo taip sunkiai kaip aš, ne visi tu-

D.

rėjo tokį pat mentalitetą. Kai kurie tikrai turėjo gerą progą žaisti aukštu lygiu, tačiau tam sutrukdė traumos”, –
sakė 26 metų 213 cm ūgio New Orleans „Pelicans” krepšininkas.
„Mūsų šalis krepšinyje yra apdovanota. Turime labai tvirtas tradicijas
ir istoriją. Lietuvoje faktiškai visi
mėgsta krepšinį”, – tikino lirtuvis.
Apie savo kelią NBA jis pasakojo:
„Aš į NBA patekau dėl to, kad daugybę metų buvo susitelkęs į darbą. Daug
žmonių sako, kad įgūdžiai nėra talentas, ir aš sutinku. Negimsti krepšininku, privalai pats dirbti. Žmonės
gali sakyti: ‘O, šis vyrukas gerai meta
kabliu’. Taip, bet aš per dieną atlieku
200–300 tokių metimų. Netgi kai pataikau 10 iš 10, vis tiek metu daugiau,

Lemonte. Dar po dviejų savaičių, balandžio 23 d., čia
vyks ir ALTL finalas.

ALTL turnyrinė lentelė po II rato varžybų
(vieta, komanda, taškai):
1. „Panevėžys”
2. „Šiauliai”
3. „Pilėnai”
4. „Gubernija”
5. „Atlantic Express”
6. „Nemunas”

kol pats metimas būna tobulas. Be geros darbo etikos įgūdžių neturėsi.
Į JAV atvykau būdamas 20-ies.
NBA buvo mano svajonė, tačiau be labai ryškaus darbo tai nebuvo realu. Čia
gyvenimas – kitoks. Ir galimybės kitokios. Ypač dabar Europoje, kurią
nuo 2008 metų buvo apėmusi krizė.
Mūsų švietimo sistema yra labai stipri, tad Lietuvoje rasi daug išsilavinusių žmonių, tačiau ten nėra gerų darbų. Žmonės išvyksta į JAV, Angliją, Airiją ar Vokietiją”, – tikino D. Motiejūnas.

J. Valančiūnas JAV ėmėsi
labdaringos veiklos
Jau penktą sezoną Toronto „Raptors” atstovaujantis Jonas Valančiūnas
ėmėsi dar vienos veiklos – krepšinin-

21
20
16
15
11
7

kas kartu su amerikiečių internetinių
svetainių kūrimo kompanija pradėjo
prekiauti savo figūrėlėmis, o visas
gautas pajamas skirs labdarai.
Lietuvis apie naują projektą paskelbė savo „Twitter” paskyroje. Čia
krepšininkas pranešė ir apie savo
svetainę ittybittyballers.ca, kurioje
parduodamos nedidelės, šmaikščiai J.
Valančiūną vaizduojančios figū rėlės.
Visi 3D spausdintuvu pagaminti
produktai kainuoja vienodai – 75 dolerius. Gautos lėšos bus skiriamos
„MLSE” fondui, kuris siekia užtikrinti visų socialinių sluoksnių vaikams lygias galimybes užsiimti sportu bei pasirinkti aktyvų gyvenimą.

Nukelta į 11 psl.
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Išeivių rašytojų gyvenimas tapo mano gyvenimu
Pokalbis su knygos „Kazys Bradūnas. Archyvai” autore Virginija Paplauskiene

Kazys Bradūnas ,,Poezijos dienų” renginyje. Čikaga, 1979 m.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS
Skaitant pageltusius, apsitrynusius „Kultūrinio priedo” puslapius, dėmesį patraukia nuotraukos. Jų ne per
daug, meniškos, aiškios, visada iliustruojančios tekstą.
Kiek daug puikaus moderno atstovų būta! Ir kažkada tau
nepriimtinas stilius tampa labai patrauklus. Manau, kad
tik geras meno žinovas sugebėtų taip aiškiai, nuosekliai atskleisti moderno pasaulį, Kaziui Bradūnui grožis
svarbus buvo visur, ir jis tą grožį mokėjo atskleisti. Kitas, iš karto krentantis į akis dalykas – „kultūringa”, nerėžianti akies, nekreipianti į save ypatingo dėmesio, t.y.
išdėstyta dešinės pusės kampuose, reklama. Ir įdomiausia, kai jos buvo galų gale atsisakyta, niekas jos ir
nepasigedo. Ir, žinoma, vedamieji! Jie buvo talpinami
,,Kertinėje paraštėje”, pasirašomi įvairiausiais pseudonimais, santrumpomis. Tik išimtinais atvejais buvo rašomi kitų asmenų. Juose Kazys Bradūnas ir atsiskleidžia
pirmiausia kaip puikus politikas...
Danutė Jokimaitytė

O, mūsų geros, brangios raidės,
Dabar po visą žemę išbarstytos,
Pamokykit ir mus jon atsigulti
Lygiai, ramiai, prasmingai,
Kaip jūs į knygų puslapius …

Jono Kuprio nuotr.

ja Paplauskienė. Vakaronės išvakarėse kalbamės su
gerb. Virginija apie jos naują knygą „Kazys Bradūnas. Archyvai”.
Esate parengusi ne vieną išsamią knygą apie „šiapus”
rašytojus. Kadaise Teresė Landsbergienė yra tvirtinusi, kad
Jūs daugiau žinote apie jos vyro brolį rašytoją Algirdą Landsbergį nei jis pats! Ko pati šeima nežino – klausk visa žinančios Paplauskienės! Iš kur tas nepasotinamas alkis mūsų
rašytojams? Juk Jūs augote tarybinėje santvarkoje?
Dėkoju už gražius vertinimus. Išeivių rašytojų
gyvenimas ir kūryba man yra artima. Esu parengusi
stambias monografinio pobūdžio knygas: „Išėję sugrįžti”; „Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė”; „Antanas Vaičiulaitis. Archyvai”; „Antanas Gustaitis”;
„A. Vaičiulaitis. Italijos vaizdai”; „Liūnė Sutema: gyvenimo ir kūrybos keliais”; „Kelionė į Algirdo
Landsbergio kelionę”. Praėjusiais metais išėjo knyga „Kazys Bradūnas. Archyvai”. Esu dėkinga Lietuvių rašytojų draugijai (JAV), jos ilgametei pirmininkei, šviesios atminties Stasei Vanagaitei-Petersonienei, kuri įvertino mano nuopelnus ir už išeivių
rašytojų archyvų parvežimą, tvarkymą ir skelbimą
išrūpino premiją ir apdovanojo Padėkos raštu. Tai
mano pirmasis ir vienintelis įvertinimas.
Kalbėdama apie savo darbą norėčiau cituoti
Seneką: „Jeigu nori nedirbti, pasirink tą sritį, kuri

Virginija Paplauskienė – knygos apie K. Bradūną autorė.
XXI amžius nuotr.
taptų tavo gyvenimu”. Tad išeivių rašytojų gyvenimas tapo mano gyvenimu. Aš keliauju jų gyvenimo
ir kūrybos keliais – per Lietuvą – Vokietiją – Italiją
– Ameriką. Esu gimusi Šiaurėje, Vorkutoje, tremtinių tėvų – Domicelės (šviesios atminties) ir Mindaugo Babonų šeimoje. Tad patikėkite – augau tikrai ne sovietinėje santvarkoje – o savo Tėvų sukurtoje erdvėje. Mums – trims sesutėms ir broliui – buvo
įskiepyta meilė tėvynei, jos rašytam žodžiui. Tremtyje baigiau rusų mokyklą, bet puikiai suvokiau ir
vertinau žodžius Dievas, Laisvė, Tėvynė. Kitaip negalėjo ir būti – mano Tėčio, Mindaugo Babono, močiutė – Maironio sesuo Kotryna Mačiulytė-Lipčienė.
Vorkutoje, barake, nuolat skambėjo Maironio, partizanų dainos ir giesmės. Čia glaudėsi ir monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, „Sakalo” leidyklos direktorius Antanas Kniūkšta, kurie rūpinosi manimi iki savo gyvenimo pabaigos. Grįžusi į Lietuvą,
pradėjau dirbti anuometiniame Literatūros muziejuje, kuriam vadovavo Marija Macijauskienė. Čia dirbo ir Antanas Kniūkšta, kuris supažindino mane su
daugelio išeivių kūryba ir gyvenimu. Savo močiutės

Kazys Bradūnas
argu ar išeivijos lietuvių sostinėje Čikagoje
8-ame bei 9-ame dešimtmetyje įvykdavo koncertas, paroda, literatūrinis vakaras be Kazio
Bradūno. Jo visur būta. Nuolat besišypsantis, visuomet džiaugsmingai lydimas savo mylimos gyvenimo draugės žmonos Kazimieros, poetas troško
kultūros. Jo alkis – nepasotinamas. Iš kur jis sėmėsi tokios dvasinės energijos?
Šie metai yra paskelbti Kazio Bradūno metais.
Šimtmetis nuo jo gimimo. Tėvynėje tęsiasi poeto minėjimai, literatūrinės vakaronės. Per radiją skamba
laidos apie kūrėją. Leidžiamos knygos. Lietuvos
pašto valdyba poeto garbei išleido net atmintinį pašto ženklą… O čia, JAV? Poetą prisimins ne tik Čikagos, bet ir Washington, DC, bei New Yorko lietuviai. Čikagoje šįsyk Kazį Bradūną nutarta „ištempti” iš jo dažnai lankytų Jaunimo centro koridorių. Nebus jis „ištremtas” ir į tolimąjį Lemontą. Jis netrukus sugrįš į savo tikruosius namus – į „Draugo” redakciją, kurioje poetas praleido du kūrybingiausius
gyvenimo dešimtmečius.
Balandžio 7-osios vakarą vėl gausiai susirinksime į jau pamiltą „Draugo” kultūrinę vakaronę. Šįsyk mūsų ypatinga viešnia – Maironio muziejaus
Kaune išeivijos literatūros skyriaus vedėja Virgini-

V

Kazys Bradūnas fabrike.

Šeimos archyvo nuotr.

DRAUGAS
sesers Danutės Lipčiūtės-Augienės
dėka 1989 metais pirmą kartą išvykau
į privačią kelionę į Ameriką. Sutikau,
bendravau ir artimiau susipažinau su
Stasiu Santvaru, Antanu Gustaičiu,
Juozu Girniumi, Vincu Maciūnu, Bronium Kvikliu ir kitais. Toje pirmoje kelionėje susipažinau ir su poetu, redaktorium Kaziu Bradūnu. Anuomet
savo lagaminuose parsivežiau pirmuosius 600 originalių eksponatų.
Papasakokite plačiau, kaip Jūsų keliai
susikirto su poetu Kaziu Bradūnu – žmogumi
bei kūrėju?
Atvykusi į Čikagą savo dėdės Juozo ir Adelės Grinų buvau nuvesta į Jaunimo centrą, kur vyko Kazio Bradūno
parengtas iš Rochesterio atvykusio rašytojo Jurgio Jankaus kūrybos vakaras. Poetas pakvietė mane į savo namus

Marquette Parke. Peržengusi jo kuklaus namo slenkstį nustebau, pamačiusi preciziškai sudėliotą gausią archyvinę medžiagą, vaizdžiai kalbant –
namai buvo „užtvindyti” kultūros paveldo. Kazys Bradūnas dirbo prie unikalaus studijinio leidinio „Lietuvių
egzodo literatūra 1945–1990” (išleista
1992 m.). Anuomet jo namuose kaip ant
delno vėrėsi visa išeivių epocha…
Daug kalbėjom ir gavau leidimą – atsirinkti visą pluoštą unikalios archyvinės medžiagos. Tai, ką anuomet pamačiau Kazio Bradūno namuose, mane
sujaudino iki pat gilumos. Tai buvo pasišventęs kultūros ir meno žmogus,
„sergantis nepagydoma” šviesuolio
liga. Dar kitą dieną buvau jo darbo vietoje – redakcijoje. Jis nesėdėjo redakcijoje sudėjęs rankas, o kaip pasakų
nykštukas pasiraitojęs rankoves lakstė nuo vieno preso prie kito, kurie
spausdino „Draugo” priedą. Vėliau
mes su Kaziu ir jo žmona Kazimiera
bendravome iki pat jų paskutinių gyvenimo dienų. Abu tikėjo ir pasitikėjo
manimi… ir todėl didelė dalis archyvinės medžiagos yra Maironio namuose.
Turėčiau priminti, kad su daugeliu išeivių rašytojų ir jų giminaičių artimai bendravau ir bendrauju. Minėtini – Alfonsas Nyka-Niliūnas, Kostas
Ostrauskas, Jurgis Jankus, Stasys
Santvaras, Vytautas Antanas Jonynas, Jurgis Blekaitis, Antanas Gustaitis, Julija Švabaitė-Gylienė, Birutė
Pūkelevičiūtė, Algirdas Landsbergis,
Pranas Visvydas ir kt. Iš Birutės Nagienės ir jos sūnaus Gintaro gavau
visą Henriko Nagio archyvą. Iš Len-
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kijos parvežtas ir Juozo Kėkšto archyvinis rinkinys. Sukaupta nemažai
Vytauto Mačernio medžiagos; parsivežiau ir visą Pauliaus Jurkaus rinkinį. Kultūros paveldas įgauna neįkainojamą vertę, todėl ir norisi pasidalinti
ir parodyti tuos visus stebuklus, kuriuos sukūrė per daugiau nei 60 metų
mūsų išeiviai.
Ir ryžotės apie K. Bradūną rašyti knygą... Su kokiais sunkumais susidūrėte?
Esu laiminga, kad pavyko parengti
ir išleisti žemininkui-lankininkui Kaziui Bradūnui skirtą knygą. Joje tapiau
ne tik poeto, redaktoriaus, bet ir visos
žemininkų-lankininkų kartos paveikslą. Tad tikrai buvo svarstytinų atrankos dalykų – viskas atrodė ypač
svarbu ir reikšminga. Tad vis „priaugindavau” tekstą – atsirasdavo naujos
medžiagos… bet turėjau padėti tašką. Ši
knyga savo apimtimi
yra didžiausia iš visų
mano parengtų. Tačiau drąsiai galiu
teigti, kad galėjo būti
ir dar didesnė, jei
būtų buvę daugiau
pinigų. Parengiau
projektą ir gavau iš
Kultūros tarybos dalinį finansavimą, kitą
dalį į spaustuvę pervedė Elena ir Lionė
Bradūnaitės, kurios
gavo 300 vienetų knygų.
Šaltokas, akademiškas pats knygos pavadinimas „Kazys Bradūnas. Archyvai”… Ar
taip norėta išlaikyti tęstinumą (praeityje Maironio literatūros muziejus išleido „Salomėja
Nėris. Archyvai”, „Petras Babickas. Archyvai”)? Jūsų leidinių seriją pavadinčiau nuostabiais albumais, per
kurių prizmę galima vaizdžiai, tarsi romane, susipažinti su išėjusiais Anapilin kūrėjais.
Norėčiau patikslinti – archyvinius leidinius sumaniau ir pradėjau
leisti pirmoji. Vėliau pasirodė ir kitos
knygos. Iš pirmo žvilgsnio tai specifinės, tačiau unikaliausios knygos. Filologiniame moksliniame diskurse tokių nėra buvę. Knygą sudaro dvi dimensijos: vaizdinė ir tekstinė. Per
biografinio lygmens tekstus: dienoraščius, užrašus, atsiminimus, „gyvus liudijimus” veriasi visa epocha.
Itin vertinga medžiaga yra epistolografija – laiškai, traktuojami kaip autobiografija. Per juos veriasi reikšmingi įvykiai, spalvingos rašytojų gyvenimo nuotrupos. Tarsi iš mozaikos
gabalėlių dėlioju paveikslus. Visa surinkta ir mano parvežta medžiaga turi
būti prikelta naujam gyvenimui.
Jūs su didele meile ir pagarba „pagimdėte” albumą. Ar Kaziukas „išėjo” toks,
kokio Jūs motiniškai norėjote ir įsivaizdavote?
Būsiu atvira – baigusi darbą beveik visada galvoju, kad galėjau dar geriau... Tačiau, kaip mano patarėja,
mokytoja, konsultantė profesorė Viktorija Skrupskelytė sako – reikia padėti
tašką. Tad jau dabar yra kaip yra… Viliuosi, kad ateityje bus ir toliau tyrinėjama bei aptariama…
Koks, Jūsų manymu, ryškiausias K.
Bradūno kūrybinis laikotarpis – tarpukaris,
lagerių gyvenimas Vokietijoje, pirmieji
emigracijos metai Baltimorėje, redaktoria-

vimas Čikagoje, pensininko metai „Vėjų
mieste” ar saulėlydis Lietuvos sostinėje?
Į Jūsų klausimą atsakyčiau vienareikšmiai – visi poeto Kazio Bradūno kūrybiniai laikotarpiai spalvingi,
derlingi ir turiningi. Tačiau perversmą
ne tik Kazio Bradūno poetinėje erdvėje, bet ir visoje lietuvių literatūroje padarė žemininkai jau Vokietijoje – minėtinos knygos „Apeigos” ir poema
„Maras”. Vėliau „Morenų ugnys”, „Sidabrinės kamanos”. Turtingiausias –
Čikagos laikotarpis.
Vilniuje apibendrindamas savo
kūrybą poetas parengė ir išleido dvi
stambias knygas – „Sutelktines”. Reikliausias kritikas Alfonsas Nyka-Niliūnas vertino: „Nuo pirmo iki paskutinio eilėraščio viskas eina kylančia linija”. Tad ką galima dar pridėti – viskas išlaikyta tobulai.
Netrukus lankysitės Čikagoje. „Draugo” redakcijoje vyks Jūsų albumo sutiktuvės. Prisiliesime prie jo gausybės autografuotų knygų. Prisiminsime susitikimus su redaktoriumi ir poetu. Kas Jums primena K.
Bradūno ryšį su „Draugu”?
Šis žmogus buvo Dievo apdovanotas ypatinga charizma, talentais – jis
jautė kada, kur ir kaip berti grūdą, kad
jis duotų dešimteriopą derlių. Pradėjęs
redaguoti „Draugo” priedą pakeitė jo
veidą: įvedė naujus kultūros, meno, teatro skyrius. Pradėjo rašyti apie kultūrinę situaciją Lietuvoje, supažindino
su iš Sovietų Sąjungos pasitraukusiais šviesuoliais. Jam rūpėjo, kad lietuvis išeivis po sunkios dienos atgautų jėgas, būtų pakylėtas į kitą – meno
ir grožio pasaulį. Jo žodžiais tariant,
„vien dešrinių ir kugelinių balių nepakanka”.
Kuri Jums pačiai K. Bradūno knyga labiausiai patiko – ne tik savo turiniu, bet ir
išvaizda (prisipažinsiu, mano „favoritas” –
1958 m. išleistos „Morenų ugnys” su nuostabiu dail. Viktoro Petravičiaus viršeliu)?
Be abejonės, jis jautė meną ir ver-

tino dailininką Viktorą Petravičių.
Man artimos jo „Apeigos”, „Morenų
ugnys”, „Sidabrinės kamanos” ir trilogija – „Pokalbiai su Karaliumi”; „Donelaičio kapas”, „Sonatos ir fugos”. Tačiau knyga „Krikšto vanduo Joninių
naktį” artimiausia – tai jo autobiografinė knyga… Puikios, eilėraščių dvasią atitinkančios iliustracijos.
Ar, manote, Lietuvoje Kazys Bradūnas
sulaukė tokio pripažinimo kaip jo kolega Bernardas Brazdžionis?
Kazys Bradūnas – išskirtinė asmenybė, nepralenkiamas kūrėjas. Jis užima ypatingą vietą Lietuvos literatūros
istorijoje ir daugelio lietuvių širdyse…
Alfonsas Nyka-Niliūnas Kazį Bradūną
įvardijo antru poetu po Kristijono Donelaičio.

Taigi penktadienį, balandžio 7 d.,
7:30 val. v., pakilkite į antrąjį aukštą
tais pačiais laiptais, kuriais poetas lipo nesuskaičiuojamą daugybę kartų. Prabils
į mus Virginija Paplauskienė. Poeto kūrinius skaitys Aneta Markutė-Kastrickienė. Arvydas Reneckis parodys dokumentines kino juostas apie Kazį Bradūną. Jonas Kuprys išskleis savo darytus
„kultūrinio” priedo redaktoriaus portretus, o šių eilučių autorius – beveik visas K. Bradūno autografuotas knygas.
Vakaronės metu bus galima įsigyti ne tik
Virginijos Paplauskienės, bet ir Kazio Bradūno poezijos knygų. Po renginio – pabendravimas prie vyno taurės. Įėjimas –
auka. Vakaronę rengia „Draugo” redakcija, Čikagos ateitininkai ir Lietuvių
rašytojų draugija. Rėmėjai: Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, kavinė „Old Vilnius” ir dovanų parduotuvė „Lietuvėlė”.
Adresas: 4545 West 63 gatvė Čikagoje. Mašinas galima statyti ,,Draugo”
kieme. Įėjimas – iš kiemo pusės.
Visi esate laukiami!

NBA lietuviai: kas naujo?
Atkelta iš 8 psl.
M. Kuzminskas gali
nežaisti rinktinėje
JAV žiniasklaida praneša, kad
nevienoda Mindaugo Kuzminsko
sportinė forma gali būti priežastimi,
dėl kurios jis galėtų nežaisti už nacionalinę rinktinę artėjančią vasarą.
„Knicks” stratego Jeff Hornachek
teigimu, lietuvis vasario mėnesį atsimušė į vadinamąją naujokų sieną.
Pirmamečiai krepšininkai, nepratę
prie didelės gausos kelionių ir rungtynių, viduryje sezono pavargsta, o tai
stipriai atsispindi jų žaidime.
Rinktinės treniruočių stovykla
prasidės liepą. Europos čempionatas prasidės rugpjūčio pabaigoje, netoli NBA treniruočių stovyklos pradžios. M. Kuzminsko teigimu
„Knicks” išleis jį žaisti dėl aukšto turnyro lygio ir dėl to, kokią reikšmę Lietuvoje turi nacionalinė rinktinė. „Jeigu tu nežaidi už nacionalinę rinktinę
be rimtos priežasties, tai yra blogai”, – sakė M. Kuzminskas.
Šią vasarą už rinktinę gali žaisti net keturi NBA lygoje žaidžiantys
lietuviai. Be M. Kuzminsko, atstovauti Lietuvai gali Jonas Valančiū-

nas, Domantas Sabonis ir Donatas
Motiejūnas.
JAV žiniasklaidos teigimu, būtent žaidimas už nacionalinę rinktinę Rio olimpiadoje gali būti priežastimi, kodėl M. Kuzminsko pataikymo
procentas pastebimai krito. Šį sezoną
iš toli lietuvis krepšį atakuoja tik 32,6
procento taiklumu, nors pastaruoju
metu M. Kuzminskas ir sužaidė porą
sėkmingų rungtynių su „Spurs” ir
„Blazers”.
Pats sportininkas sutinka, kad jo
žaidimas svyruoja, tačiau jis labiau
dėmesį atkreipia į psichologiją, o ne
varginančias keliones. „Nesu tikras,
jog atsitrenkiau į „naujokų sieną”, tačiau mano žaidimas svyruoja, – sakė
M. Kuzminskas. – Džiaugiuosi vėl
galėdamas žaisti. Stengiesi save stumti į priekį, kad galėtum žaisti geriau,
tačiau sužaidęs kelias blogas rungtynes pradedi kaltinti save. Tuomet
sunkiai dirbi, bet tai nepadeda. Kartais tai tiesiog psichologinis faktorius,
o ne kas kita. Mano metimo technika
yra tokia taip pat kaip anksčiau. Nekaltinu kelionių, kaltinu save.”
Šį sezoną M. Kuzminskas NBA
lygoje sužaidė 61-ose rungtynėse. Vidutiniškai žaidė po 14,6 minutės, pelnė 5,9 taško bei atkovojo 1,9 kamuolio.
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StUbUrO ir SKAUSMO liGOS

ChirUrGAi
PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

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

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

920-320-6344

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

SKAUSMO GYDYMAS

ViDAUS liGOS

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SUREnDER LAL, MD

SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė
7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550
Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

benDrA PrAKtiKA

AKiŲ liGOS

AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS
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

DR. K. JUCAS

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

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

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

Tel. 815-723-1854

Odos ligų specialistas gydo odos
teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

KEPYKLA IR DELIKATESAI

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

.

„DRAUGO”

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

internetinėje svetainėje
www.draugas.org
Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ
www.vytistours.com
info@vytistours.com
4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

,,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

DRAUGAS
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DAntŲ GYDYtOjAi

Sudoku Nr. 115
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vienodi skaičiai
nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose.
Sudoku atsakymas – trijų skaitmenų pažymėtuose langeliuose suma.

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

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. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus
DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja
10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos susitarus
DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja
11739 Southwest Hwy,
Palos Hts, IL 60463
9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

ADVOKATAI
Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500

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

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

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

PASLAUGOS

Valandos pagal susitarimą

PARDAVIMASIRTAISYMAS

MIGLINAS TV
REAL ESTATE

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

PERKA

PERKAME:

ĮVAIRūS
■ Vyras ieško darbo, gali pakeisti savaitgaliais.
Tel. 708-369-8592.

vaitės dieną. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773640-3559.

■ Vyras, turintis ilgametę senelių priežiūros darbo patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Tel. 708897-6936.

■ Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gyvenimu ar su grįžimu. Ilgametė patirtis. Tel.708299-6417.

■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu. Kalba angliškai, nevairuoja. Tel. 872218-0098.

■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu ar su grįžimu namo. Galimi pakeitimai.
Vairuoja, kalba angliškai, didelė darbo patirtis.
Tel. 708-307-7457.

■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu. Tel. 630-640-3516.
■ Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gyvenimu. Didelė patirtis. Gali pakeisti bet kurią sa-

■ Moteris ieško senelių priežiūros darbo savaitgaliais. Vairuoja, kalba lietuviškai, rusiškai.
Anglų kalba buitinė. Tel. 312-937-1636.

f GINTARĄ IR GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS
DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,
durklus
f portsigarus
Ir kitus senovinius daiktus.
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494

GE/RCAATSTOVYBĖ
2346W.69th Street
Tel. 773-776-1486

Advance translations, Inc.
NotArizuoti VertiMAi • įgALiojiMAi • MigrAciNių
forMų piLdyMAs • Vertėjo pAsLAugos

Jurgita LaFortune
Vertėja
119 E. Ogden Ave.,
Suite # 210B
Hinsdale, IL 60521
Faks. 630-756-4161
Tel. 630-400-2995
info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

!
MAH Machine Co. is looking to fill the
following positions.
1st or 2nd Shift Machinists, as follows:
• Manual Bore Mill
• Manual Milling
• Vertical Milling
• Manual Lathe
• CNC Lathe
Requirements include:
Minimum 5 year’s experience as a machinist
with set-up experience. Must be able to read
blueprints. Experience with running prototype
parts is helpful.
Please submit your application or resume to:
MAH Machine Co., Inc. –
azorjan@mahmachine.com
3301 S. Central Ave., Cicero, IL 60804

www.draugas.org

P
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DR AUGO FO NDAS
4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629

tel: 773-585-9500
www.draugofondas.org

Presents

draugo fondas ir organizacijų parama
iekviename „Draugo” numeryje skaitome ilgus mūsų išeivijos lietuviškų
organizacijų veiklos aprašymus ir gėrimės nuotraukomis, įamžinančiomis
tą veiklą. Prieš įvairius organizacijų renginius „Draugas” skelbia reklaminius straipsnius ir daug nemokamų žinučių. Jų būna kur kas daugiau, negu
apmokamų skelbimų ar retkarčiais „Draugui” atsiunčiamų aukų.
Savaime suprantama, kad laikraščio pareiga informuoti skaitytojus apie
mūsų organizacijų veiklą, apie mūsų organizacijų ruošiamus kultūrinius, socialinius, tautinius, religinius ar visuomeninius renginius, bet, manytume, kad
ir organizacijos turėtų jausti pareigą prisidėti prie laikraščio „Draugo” išlaikymo. Kad laikraštis išvystų dienos šviesą, reikia išlaikyti redakcijos darbuotojus, mokėti už spausdinimą ir popierių, o kadangi nė vienas laikraštis neišgyvena iš prenumeratos, ypač reikalingi rėmėjai. „Draugo” taryba, laikraščio
leidėjai, užsibrėžė viltingą tikslą: išlaikyti šimtametį katalikišką laikraštį, kuris apimtų visas lietuvių išeivijos gyvenimo sritis ir perduoti jį ateities kartoms.
Tenka pasidžiaugti Draugo fondu (DF), kuris buvo sumanytas ir įkurtas kun.
Viktoro Rimšelio ir kurį dabar tvarko neapmokama taryba. Paprastai panašūs
fondai turi bent vieną apmokamą sekretorę ir iždininką bei investavimo korporacijas. Tuo tarpu DF visą naštą ir atsakomybę be atlyginimo prisiima išrinktoji DF taryba. DF yra geras užnugaris laikraščiui, padėjęs jam išsilaikyti iki šių dienų.
DF ne kartą kreipėsi į žinomas lietuvių organizacijas – draugijas, klubus
bei JAV LB apylinkių valdybas, kurių sąrašai sudaro net kelis puslapius. Jos anksčiau dosniai remdavo DF. Dabar tik kai kurios organizacijos atsiliepia į paramos prašymus. O galėtų atsiliepti visos organicazijos, gaunančios ir negaunančios (nes organizacijų adresai nepastovūs, ir DF naujų neturi) DF vajaus laiškų.
Kas padės lietuviškai spaudai, jei ne mes patys? Amerikiečiai sako: „Dievas padeda tiems, kurie patys sau padeda”.
Nepamirškime Draugo fondo: įrašykime jį į savo testamentus.
Čekius rašyti ir siųsti Draugas Foundation, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629.
Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

MASTERS
Friday May 5, 2017
at 7:30pm

K

FourTH Presbyterian Church
126 E. Chestnut St, ChicagO

JEFF BEAL
STEIN
L E ON A R D B E R N S ON
P
RANDALL THOM D
AARON COPLAN
ERIC WHITACRE

Sunday May 7, 2017
at 3pm

Alice Millar Chapel
NorTHwestern University, Evanston

Tickets available online at
www.brownpapertickets.com

Užprenumeruokite ,,Draugą”
sau ar draugams
ir gaukite dovanų!
Galite pasirinkti:
2 bilietai į ,,Apollo” choro koncertą ,,American Masters”
arba 4 bilietai į Balzeko lietuvių kultūros muziejų
arba 10 proc. nuolaida perkant Liudžiaus ,,Raguolį” (New Britain, CT).
Teiraukitės
tel. 630-805-1404 arba el. paštu: AudreyKizys@gmail.com

DF pavasario vajaus įnašai
Su 200 dolerių:
Gediminas Balanda, garbės narys, iš viso 17,600 dol., Sterling Hts., MI
Su 100 dolerių:
Marija Remienė, garbės narė, iš
viso 8,450 dol., Westchester, IL
Vidmantas Raišys, garbės narys,
iš viso 3,000 dol., Mercer Island, WA
Algis ir Vaida Mikuckiai, garbės
nariai, iš viso 1,925 dol., La Canada, CA
Lucija Garliauskienė, iš viso 100
dol., Oxford, MD
Ona Umbražūnas, iš viso 100 dol.,
Jupiter, FL
Su 50 dolerių:
Irena Vilkienė, garbės narė, iš
viso 2,720 dol., Valencia, CA

Aldona Kavaliūnienė, iš viso 100
dol., Waukegan, IL
Su 30-25-20-15-5 dolerių:
Petras ir Meilutė Ruliai, iš viso 355
dol., Beverly Shores, IN
Hugo ir Elizabeth Berchau, iš viso
168 dol., Walnut Creek, CA
Zigmas ir Virginija Grybinai, iš
viso 150 dol., O’Fallon, IL
Jonas ir Rasa Vazbiai, iš viso 87
dol., Mahwah, NJ
Bronius ir Virginija Nicojus, iš
viso 70 dol., Concord, CA
Laimutė Ankus, iš viso 30 dol.,
Beverly Shores, IN
Draugo fondas visiems
aukotojams nuoširdžiai dėkoja.

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’
laikraščio gyvavimą daugelį metų!

Draugo fonDas

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

www.draugofondas.org

Aldona Sobieskienė, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Juozas Vidžiūnas, MD, gyvenantis Tucson, AZ, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už finansinę pagalbą
mūsų laikraščiui.

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS
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In Memoriam

dr. Antanui Razmai

Lietuvių Fondo steigėjui, ilgamečiam Lietuvių Fondo
tarybos ir valdybos nariui, LF tarybos garbės pirmininkui

A†A
dr. ANTANUI RAZMAI

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus (k.) 1998 m. lapkričio 18 d. įteikė Lietuvių Fondo steigėjui dr. Antanui Razmai, Sr. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III
LF archyvo nuotr.
laipsnio ordiną.

2017 m. kovo 26 d., sekmadienį, eidamas 95-uosius metus, mirė Lietuvių
Fondo (LF) įkūrėjas, žymus JAV lietuvių
veikėjas, gydytojas, Vytauto Didžiojo
universiteto garbės daktaras (1995),
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino kavalierius
(1998) dr. Antanas Razma, Sr. Mirė
žmogus skvarbiu žvilgsniu stebėjęs ir
savo sumanymais bei įžvalgomis numatęs Lietuvių Fondo ateitį, nuoširdžiai
rūpinęsis Fondo raida, iki pat mirties
aukštai iškėlęs, ištikimai nešęs Lietuvių
Fondo liepsną. Dr. Antano Razmos
mirtis – didelė netektis visiems LF nariams ir JAV lietuviams. Jo nuopelnai
neįkainojami.
Razma gimė 1922 m. birželio
20 d. Visvainiuose, Kretingos
apskrityje. Baigė Plungės
gimnaziją. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1952 m. baigęs Tübingen universitetą, atvyko į JAV. Stažavosi Ravenswood ligoninėje Čikagoje. 1954
m. įgijęs šeimos medicinos praktikos
teises Ilinojaus valstijoje, vertėsi privačia praktika Wilmington, buvo Šv.
Juozapo medicinos centro gydytojų
kolektyvo prezidentas. 1992 m. išėjo į
pensiją.
A. Razma buvo puikus gydytojas,
tačiau išeivijos lietuviams jis labiausiai yra ir liks žinomas kaip Lietuvių
Fondo steigėjas, aktyvus šios organizacijos narys ir veikėjas. 1960 m. dienraštyje „Draugas” paskelbęs straipsnį,
kuriame JAV lietuvių kultūros reikalams pasiūlė sukaupti milijono dolerių
fondą, jis ėmėsi vadovauti Fondo iniciatorių grupei. Jauno gydytojo konkreti bei praktiška idėja, jo entuziazmas
susilaukė pritarimo. 1961 m. kovo 19 d.
pedagogės Alicijos Rūgytės namuose
įvyko Lietuvių Bendruomenės atstovų
susirinkimas dėl bendro Milijoninio
fondo organizavimo. Nuo pat pirmos
dienos susirinkusieji neabejojo Milijoninio fondo (tik daug vėliau šis fondas imtas vadinti Lietuvių Fondu)
reikalingumu lietuvybės išlaikymui išeivijoje. 1962 m. vasario 10 d. buvo išrinkta laikinoji Lietuvių Fondo taryba (direktoriai), kurios pirmuoju pirmininku tapo dr. Antanas Razma. Pirmasis LF tarybos direktorių posėdis
įvyko 1962 m. kovo 7 d. Jaunimo centre, Čikagoje, o pirmieji 28 Fondo nariai
suaukojo 19,714 dol. Taip didžiulio dr.
A. Razmos ir jo bendražygių sumanumo, entuziazmo, ryžto dėka gimė jau
55-uosius metus gyvuojantis Fondas,
gerokai praaugęs ne tik steigėjų lūkesčius, bet ir neabejotinai tapęs didžiuliu finansiniu varikliu lietuviškai

A.

veiklai, be kurio šiuo metu sunku įsivaizduoti lietuvybės klestėjimą išeivijoje. Fondo veikla išaugo ir išsiplėtė:
LF paramą gauna ne tik JAV įgyvendinami projektai, o stipendijos skiriamos ne vien tik JAV universitetuose besimokantiems studentams.
Fondas pagalbos ranką ištiesia ir projektų įgyvendinimui Lietuvoje, Europoje, Pietų Amerikoje, stipendijas gauna Lietuvos ir Europos universitetuose studijuojantys studentai.
Dr. A. Razmai ne kartą (1962–1965,
1979–1981, 2001–2004) buvo patikėtos LF
tarybos pirmininko pareigos, ne kartą jis buvo LF valdybos pirmininku
(1966–1970, 1974–1978, 1984–1986). Lietuvių Fonde dr. A. Razma yra ėjęs ir
LF Pelno skirstymo komisijos pirmininko (1988–2001), vėliau – Patikėtinių
tarybos pirmininko pareigas.
2005 m. sausio mėnesį LF direktorių taryba, įvertinusi LF steigėjo ir
ilgamečio tarybos ir valdybos pirmininko dr. Antano Razmos nuopelnus
sėkmingai organizuojant, auginant ir
vadovaujant LF, vienbalsiai išrinko dr.
A. Razmą Lietuvių Fondo tarybos Garbės pirmininku su teise iki gyvos galvos dalyvauti visuose LF tarybos, valdybos ir jų komitetų ar komisijų posėdžiuose.
2014 m. spalio 12 d. Lietuvių Fondui už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių kultūros propagavimą buvo
įteiktas Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerijos garbės ženklas
,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė”. Apdovanojimą įteikė LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir LR
ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, o jį priėmė LF tarybos Garbės pirmininkas Antanas Razma.
Negalima pamiršti ir kitų A. Razmos darbų. Jis aktyviai reiškėsi JAV
Lietuvių Bendruomenės veikloje: buvo
ilgametis JAV LB tarybos narys (1961–
1997), tarybos prezidiumo vicepirmininkas, kontrolės komisijos pirmininkas, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas (1988–1991), Garbės teismo
pirmininkas (1992), II Pasaulio lietuvių
dienų rengimo komiteto pirmininkas
(1983). 1975 m. Ilinojaus valstijos Amerikos lietuvių respublikonų lyga jam
suteikė Metų žmogaus titulą.
Antanas Razma taip pat priklausė įvairioms JAV medikų organizacijoms, Lietuvių fronto bičiuliams ir
ateitininkams, įvairių organizacijų ir
lėšų telkimo komitetų vadovybėms.
Savo entuziazmu, darbais, užmojais Antanas Razma tapo pavyzdžiu
visiems jį pažinojusiems.

Laima Apanavičienė
LF atstovė spaudai

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą žmonai ALEI, vaikams: ANTANUI GINTARUI,
EDMUNDUI PETRUI, RAMONAI su šeimomis ir visiems
artimiesiems.
Lietuvių Fondas pasiges darbštaus nario, daugybę savo
gyvenimo metų paskyrusio Fondo veiklai.
Telydi šviesų dr. Antano Razmos atminimą pagarba ir
šilti prisiminimai jo nuveiktiems darbams.
Lietuvų Fondo taryba ir valdyba

Lietuvių Fondo steigėjui, buvusiam LTSC Tarybos
nariui

A†A
dr. ANTANUI RAZMAI
iškeliavus Anapilin, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ALĘ̂,
artimuosius, gimines, draugus ir pažįstamus.
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras
Lietuvių Fondo steigėjui

A†A
ANTANUI RAZMAI
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai, ses. ALEI, sūnums dr. ANTANUI ir dr. EDMUNDUI, podukrai, ses. RAMONAI STEPHENS-ŽEMAITIENEI su šeimomis, likusiems šeimos nariams ir visiems artimiesiems.
Lai dr. ANTANAS ilsisi ramybėje, Dievo karalystėje.
Lietuvių skautų sąjunga

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO, 5940 W. 35 ST.
LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas)

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

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois
(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com
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■ Balandžio 2 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centre, Čiurlionio galerijoje (5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636) vyks metinis Centro narių susirinkimas. Registracija
prasidės 12:30 val. p. p. Maloniai kviečiame
lietuvių visuomenę dalyvauti susirinkime.
■ Balandžio 4 d., antradienį, 7 val. v. Lietuvos generaliniame konsulate New Yorke (420
5th Ave., III a.) bus pristatomas mokslinio televizijos kanalo ,,NOVA” filmas ,,Holocaust.
Escape Tunnel”, paremtas naujausiais archeologiniais atradimais Vilniuje ir aplink jį.
Tyrinėjimuose dalyvavęs Hartfordo universiteto profesorius Richard Freund pristatys
unikalių fotografijų parodą. Filmo premjera per
PBS televizijos kanalą bus balandžio 19 d. 9
val. v. rytų pakraščio laiku (8 val. v. Čikagos
laiku).
■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius balandžio 5 d., trečiadienį,
1val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą, kur matysite naują dokumentinį filmą
„Tęsiame darbą” iš istorinio ciklo apie Lietuvos atgimimą „Lūžis prie Baltijos”.
■ Balandžio 9 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Korp!Giedra kviečia visus į kultūrinę
popietę ,,Maironis – Tautos atgimimo bal-

DRAUGAS

,,Seklyčia” vėl turės lietuvišką kaimynę

Balandžio 29 d. vėl atvers duris
legendinė užeiga ,,Playhouse”

sas”, kuri vyks ,,Sielos” galerijoje Pasaulio
lietuvių centre Lemonte. Literatūrinę programą režisavo Giedrė Gillespie. Mintimis
apie Maironį, savo giminaitį, pasidalins viešnia iš Kauno – Maironio muziejaus Išeivijos literatūros skyriaus vedėja Virginija
Paplauskienė. Bus dainuojamos pagal Maironio eiles sukurtos dainos, skaitomos ištraukos iš knygų. Bus ir vaišės.
■ Balandžio 23 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių PLC pokylių salėje rengiami Atvelykio pietūs. Stalus užsisakyti misijos raštinėje arba tel. 630-257-5613. Kaina suaugusiems – 25 dol., visai šeimai – 50 dol.
■ Lietuvių Fondo 54-asis narių suvažiavimas vyks gegužės 6 d. Pasaulio lietuvių
centre, (14911 127th St., Lemont, IL
60439). Registracija prasidės 8 val. r. Suvažiavimo pradžia – 10 val. r. Maloniai kviečiame dalyvauti. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.lietuviufondas.org
■ Anoniminių alkoholikų (AA) draugijos susirinkimai lietuvių kalba vyksta PLC konferencijų salėje du kartus per savaitę: sekmadieniais nuo 7 val. v. iki 8 val. v. ir trečiadieniais nuo 8 val. v. iki 9 val. v. Kviečiame
atvykti.

Poeto, redaktoriaus, publicisto

Kazio Bradūno
100-mečio vakaras
2017 m. balandžio 7 d., penktadienį 7:30 val. v.
„Draugo” redakcijos patalpose

4545 W. 63 St. Chcago, IL

Knygos
,,Kazys Bradūnas. Archyvai”
sutiktuvės
Dalyvauja autorė,
Maironio muziejaus Išeivijos
literatūros skyriaus vedėja
Virginija Paplauskienė
(Lietuva)
Archyviniai įrašai,
filmuota medžiaga,
fotografijų ir
knygų paroda,
poezija, prisiminimai, vaišės
Įėjimas – auka
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Rengia ,,Draugo” redakcija
Čikagos ateitininkai
Lietuvių rašytojų draugija

Stovi: V. Lukas, A. T. Antanaitis, sėdi A. Vaitkus, J. Kapačinskas, J. Juškytė-Lansfild, E.
Butėnas ir kiti.
„Draugo” archyvo nuotr.
augelis viduriniosios ir senosios kartos čikagiečių puikiai prisimena
,,Playhouse” užeigą ir kaberetą Marquette Parko širdyje, 69-toje gatvėje
(2515 West Lithuanian Plaza Court). Iš visų veikusių lietuvių karčiamų ,,Playhouse” mūsiškių buvo turbūt labiausiai mėgiama. Kiekvieną savaitgalį po įtemptų repeticijų prie baro čia atsipalaiduodavo Čikagos lietuvių
operos choristai. Nepriklausomybės aušroje, kai kitur būdavo ,,užtrenkiamos
durys”, šio kamerinio kabareto scenoje pasirodydavo atlikėjai iš Lietuvos. Pirmąsyk JAV būtent čia savo gitaros stygas tampė barzdotasis bardas – Vytautas Kernagis (tuomet jo koncertu rūpinosi didelė jo kūrybos gerbėja Rita Dapkutė), Vytautas Babravičius - Simas ir kt. atlikėjai.
Ir štai po ilgus metus trukusios tylos – džiugi naujiena: ,,Playhouse” prisikelia naujam gyvenimui”! Ypatingai tuo džiaugiasi satyros sambūrio ,,Antras kaimas” veteranai, nes ,,Playhouse” buvo nuolatinė jų teatro užuovėja.
Žinia apie garsios vietos atgimimą nudžiugino paskutinė ,,Playhouse” savininkė Dana Petkūnaitė. Nekilnojamo turto pardavimu besiverčianti lietuvė sakė, kad pastatas tebėra jos nuosavybė. Antrame aukšte esantis butas išnuomotas, bet pirmas aukštas visą laiką buvo tuščias. Sutikusios su dar ankstesne savininke Kornelija, moterys ryžosi ,,Playhouse” atgaivinti. Jos įsitikinusios, kad nostalgiją lietuviškam Marquette Parkui tebėra išlaikę nemažai čia gyvenusių lietuvių.
Žiūrint iš verslo pozicijų – užeiga turėtų nešti pelną, juk netoliese Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia, Jaunimo centras… O ir ,,Seklyčia” nesijaus
tokia vieniša. Moterys tikisi, kad jų užmojis gali tapti paskatinimu ir kitiems.
Gal iš tikrųjų vėl atims lietuviškasis Marquette Parkas?
,,Playhouse” atidarymas numatomas balandžio 29 d., šeštadienį, 8 val. v.
Šis įvykis bus apvainikuotas specialia programa ,,Paskutinis posėdis”, kurią
atliks ,,Antro kaimo” veteranai: Eugenijus Butėnas, Juozas Kapačinskas, Marytė Utz, Eglė Juodvalkė, Jurgis Riškus, Dana Mikužienė ir Alida Vitaitė. Po
spektaklio – šokiai. Gros bardai Povilas Strolia ir Artūras Blažukas bei legedinė grupė ,,Cigarai”. Vakaro metu vyks oficialaus ,,Kaimo” dailininko Vinco Luko sukurtų šios trupės spektaklių plakatų paroda. Įėjimo auka – 20 dol.
Svečiai bus vaišinami skaniais lietuviškais užkandžiais. Veiks ir garsusis apmokamas ,,Playhouse” baras. Vietų skaičius ribotas. Bilietai prie įėjimo nebus pardavinėjami. Vietas užsisakyti tel. 773-585-9500, skambinant nuo 6 iki
9 val. vakaro.
Tad iki pasimatymo, ir, kaip tvirtina antrakaimiečiai, ,,mes neglostome,
o jeigu glostome, tai tik prieš plauką…”
,,Draugo” info

D

California Lithuanian Credit Union
Savings 0.90%
IRA
1.40%

Santa Monica, CA

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

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

Rėmėjai: Elenutė Bradūnaitė Aglinskienė

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

Namams pirkti paskolos

Advokatas

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

VYTENIS LIETUVNINKAS

Mutual Federal Bank,

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

