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Lietuviai įteikia dovaną (Aušros Vartų Marijos koplytėlę) Brooklyno vyskupui Nicholas DiMarzio
(iš k.): laikinai einanti LR generalinio konsulato New Yorke vadovės pareigas Gitana Skrip-
kaitė, JAV LB New Yorko apygardos pirmininkė Rasa Sprindys, Apreiškimo parapijos klebo-
nas monsinjoras Jamie Gigantiello, Brooklyno vyskupas Nicholas DiMarzio, Apreiškimo pa-
rapijos patikėtinis Raimundas Šližys, LR ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas, LR ambasadorė
Jungtinėse Tautose Audra Plepytė. Lino Vebeliūno nuotr.Apreiškimo bažnyčia.

Kovo 24 d. New Yorko lietuvių tikintiesiems ir visai Lietu-
vių Bendruo menei buvo ypatinga. New Yorko mies te, Wil-
liamsburgo rajone, stovinti Šven čiausiosios Mergelės Ma-
rijos Ap reiškimo bažnyčia po daugiau nei me tus trukusio
kapitalinio remonto buvo iškilmingai pašventinta.

Nuo 1914 m. Apreiškimo bažny čia ir parapija yra
New Yorko lietuvių religinės ir kultūrinės
veiklos centras, kurio dėka ne viena lietuvių

karta turėjo galimybę ne tik melstis lietuviškai, bet
ir išlaikyti lietuviš kas tradicijas ir papročius. 2017
m. bu vo pradėtas kapitalinis bažnyčios remontas, ku-

ris truko ilgiau nei me tus. Tokio didelio remonto ne-
buvo nuo pat bažnyčios pastatymo 1870 me tais.

Remonto metu buvo pakeistas stogas, sure-
montuoti senieji vargo nai, perdažytas ir atnaujin-
tas bažny čios vidus, suremontuoti ir atnaujinti
suolai, įdiegtas modernus patalpų šildymas ir šal-
dymas. Bažnyčia at naujinta ir paruošta XXI amžiaus
gy venimui. Džiaugiamės, kad remonto metu buvo
išsaugotas bažnyčios išori nis ir vidinis grožis, jos
lietuviški atributai: mediniai kryžiai ir kop lytstul-
piai, Aušros Vartų Marijos bei šv. Kazimiero freskos.

– 4 psl.

Iškilmingai pašventinta atnaujinta
Apreiškimo 
bažnyčia

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Lankydamiesi Pasaulio lietuvių centre (PLC), esančia-
me Lemonte, visada pasidžiaugiame didingu pastatu
ir jame esančiomis tvarkingomis ir su meile prižiūri-

momis erdvėmis – salėmis, kabinetais, klasėmis, korido-
riais, kuriuose smagu nuolat sutikti įvairaus amžiaus
žmonių, girdėti lietuvišką kalbą. 

Tačiau retas iš mūsų žino įdomius skaičius, susijusius
su šiuo lietuvybės židiniu. Štai keli iš jų: 

Pasaulio lietuvių centro vidaus patalpų plotas – 150
tūkstančių kvadratinių pėdų, jo kiemo teritorija užima 18
akrų žemės plotą. Kasmet centre apsilanko per 200 tūks-
tančių žmonių. Pastato išlaikymas kainuoja 1 milijoną do-
lerių per metus. 

Ateidami į nuolat PLC vykstančius įvairius renginius,
nedažnai susimąstome apie tai, kas ir už kokiu būdu gau-
namus pinigus rūpinasi pastato tvarka, remontu, šildymu,
priežiūra ir kitais buitiniais reikalais?

– 3 psl.

Apie PLC priežiūrą – su meile

Pasaulio lietuvių centras – viena iš didžiausių žmonių traukos vietų Lemonte. PLC archyvo nuotr.
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ARKIVYSKUPAS
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Evangelistas Lukas (Lk 15,1–32) paste-
bi, kad pas Jėzų rinkdavosi muitininkai
ir nusidėjėliai pasiklausyti, ką jis kalba.
Juos traukė ne tik Jė zaus kalbos, bet
ypač meilė, kuri tie siog spinduliavo iš jo
asmens. O save teisiais laikę fariziejai ir
Rašto aiškintojai piktinosi, kad Jėzaus
dėmesio nusipelno ne jie, bet nusidė-
jėliai. Fa riziejų murmėjimas buvo pro-
ga Jėzui kalbėti apie Dievo, kuriam
brangus net didžiausias nusidėjėlis, jei
tik jis palieka nuodėmės kelią, gailes-
tingu mą.

Ketvirtąjį gavėnios sekmadienį gir-
dime Jėzaus pasakojimą apie ge rą-
jį tėvą ir du jo sūnus. Tėvas mylėjo

sūnus ir jiems nieko netrūko, tačiau
jaunesnysis manė, kad tėvo namuose
jam blogai: reikia dirbti ir trūksta pra-
 mogų. Vieną dieną jis pasakė tė vui, jog
nutarė palikti gimtus namus ir ieškos
laimės pasaulyje. Palikda mas tėvo na-
mus, neužmiršo pasiimti ir savo pali-
kimą.

Tėvo namai – tai laimingas gy ve ni-
mas, laikantis dangaus Tėvo nustatytos
tvarkos. Ją nustato Dievo duotas De-

G A N Y T O J O  Ž O D I S

Tėvo namai ar kiaulės?
kalogas, įrašytas kiekvieno žmogaus
prigimtyje. Net ir agnostiku ar ateistu
save laikantis žmogus su vokia, kad ki-
tam žmogui negalima daryti bloga,
kalbėti netiesą ar lau žyti ištikimybę.
Netinkamai pasielgęs žmogus jaučia
sąžinės priekaištus.

Nors dangaus Tėvo namuose bū ti-
na tvarka, bet namiškiai yra laisvi tą
tvarką priimti ar jos nepaisyti. Laisvi
tiek, kad Tėvo namus gali bet kada pa-
likti. Kur tokios laisvės nėra, tai jau ne
tėvo namai, bet negailestingo despoto
buveinė. Iš tikrųjų, laisvė pasirinkti
tai, ką siūlo dangaus Tė vas, ir laisvė
gyventi savo galva yra brangi, žmogų
išaukštinanti dovana. Brangi ir kartu
labai trapi, nes gun dytojas, panašiai
kaip pirmuosius tėvus, gundo kiek-
vieną žmogų, kad šalia Tėvo namų
bus daugiau laimės.

Iš Tėvo namų niekas nebėga, lin-
kėdamas sau bloga. Pirmieji tėvai ne-
paklausė Dievo ne dėl to, kad jiems
būtų buvę sunku tai padaryti. Jie tie-
siog norėjo būti dar laimingesni – pa-
 našūs į dievus. 

Tėvo namuose reikėjo mylėti vi-
 sus, net ir tarnus, bet jaunėliui sūnui
norėjosi mylėti tik save patį. Tėvo
tvarka pradėjo sūnų erzinti; jam trū ko,
jo žodžiais tariant, pasilinks minimams
reikalingo „ožiuko”.

Sūnus apsisprendė palikti tėvo
namus ir iškeliauti į platų pasaulį. Kol
turėjo pinigų, netrūko draugų ir links-
mybių, tačiau viskas greitai pa sibaigė.
Prieš akis buvo du pasirinkimai: grįž-
ti pas tėvą ar ieškoti darbo svetur.
Grįžti namo neleido jaunatviška pui-
kybė – ką pasakys tėvas, o brolis tikrai
išjuoks. Liko tik viena išei tis – tarnauti
pas svetimą šeimi ninką.

Šeimininkas pasiūlė ganyti kiau-
 les. Ar galėjo žydui būti dar didesnis
pažeminimas? Tačiau kito pasirinkimo
nebuvo. Savo laiku kalėjimuose ir la-
geriuose iš arti mačiau tokį kiaulių ga-
nymą. Pykčiai, keiksmai, šlykščios
kalbos, tingėjimas dirbti ir nė krislelio
pagarbos vienas kitam. 

Šiandien stebiu, kaip ši lagerio
antikultūra yra visiškai priartėjusi
prie laisvų žmonių; negalima nepa ste-
bėti egoizmo, aplink tvyrančios neap-
ykantos, sklindančių keiksmų bei ne-
švankybių. Tai kiaulių jovalas, ku-
riuo daug kas maitinasi. Ten, kur pa-
liekamas Dievas, paprastai paten ka ma
į kiaulių gardą. Deja, tokia tikrovė.

Jėzaus palyginime kalbama apie
jaunuolio badą. Žmogus yra sukurtas
meilei; ją praradęs, jaučiasi alkanas.
Kiekvienas trokšta dvasinės harmo-
nijos, ramybės bei meilės ir šito nete-
kęs jaučiasi blogai, panašiai kaip al-

kanas žmogus.
Gavėnia kviečia kiekvieną žmo gų

pamąstyti: ar esu Tėvo namuose? Sun-
ki nuodėmė, kurią sąmoningai pada-
rome, mus atskiria nuo Dievo. Tuomet
išeiname į svetimą kraštą, kur laukia
kiaulės ir jų jovalas.

Tik didelio vargo ištiktas sūnus su-
prato, kad tėvo namuose buvo gera. Po
ilgų abejonių pagaliau apsispren dė
grįžti. Grįžti pas tėvą, nors ir kaip tar-
nui. Grįžti niekuomet nelengva, nes
reikia nusižeminti. Velnias nega li nu-
sižeminti, todėl negali sugrįžti pas
Tėvą. Žmogus gali tai padaryti.

Dėkokime, kad turime dangaus
Tė vą, kurio gailestingumas viršija bet
kokį mūsų suvokimą; jis visuo met
laukia jo namus palikusiojo, bet no-
rinčiojo sugrįžti. 

Pradžiai pora anekdotų. Pas gydy-
toją atėjęs pacientas skundžiasi:
,,Dirbu kaip arklys, valgau kaip

kiaulė, pavargstu kaip šuo. Ką man
daryti?” ,,Nežinau. Aš ne veterina-
ras…” 

Kito gydytojo raštinėje: ,,Daktare,
mes praradome pacientą!” ,,Kas atsiti-
ko?” ,,Pasveiko!”

O dabar rimčiau. Kasmet kovo 30 d.
JAV yra minima Valstybinė daktarų diena
(,,National Doctors Day”). Diena skirta pagerbti gy-
dytojus už jų darbą. Tai puiki proga savo gydytojams
padėkoti už jų rūpestį ir pastangas prižiūrint mūsų
sveikatą. 

1933 m. kovo 30 d. Winder vietovėje, Georgia vals-
tijoje, vyko pirmoji Daktarų diena. Dr. Charles B. Al-
mond žmona Eudora norėjo specialios dienos gydy-
tojams pagerbti. Tos dienos proga buvo išsiųsti
sveikinimai. Ant mirusių daktarų kapų buvo padė-
tos gėlės. Dabar jau priimta, kad raudonasis gvaz-
dikas simbolizuoja Valstybinę daktarų dieną. Kovo
30-oji JAV parinkta todėl, nes tą dieną 1842 m. pirmą
kartą atlikta operacija bendrinėje nejautroje. Tą die-
ną buvo operuotas pacientas, turintis naviką, o
anestezijai panaudotas eteris. Vėliau pacientas tei-
gė, kad operacijos metu jis nieko nejautė.

1991 m. JAV prezidentas George Bush paskelbė
proklamaciją, kovo 30 d. skelbiančią Valstybine
daktarų diena. Jis priminė gydytojų įnašą pritaikant
mokslo išradimus palaikant sveikatą ir gydant ligas.

Nuo to laiko paplito sveikinimo kortelių ir raudonų
gvazdikų tradicija. Daug kur tą dieną ligoninėse bei
sveikatos centruose vyksta atitinkami renginiai su
programa bei užkanda. 

Daktarų diena yra minima ir kitose šalyse, bet
ne tą pačią dieną. Paminėsiu bent keletą jų. Brazi-
lijoje ji minima spalio 18 d., tą pačią dieną, kai Ka-
talikų Bažnyčia švenčia apaštalo Luko dieną. Šv. Lu-
kas buvo gydytojas. Kuboje ji minima gruodžio 3 d.
Tą dieną 1833 m. gimė Carlos Juan Finlay. Šis gydy-
tojas ir mokslininkas daug prisidėjo prie geltligės iš-
aiškinimo ir kontroliavimo. 1881 m. jis paskelbė, kad
uodai yra tos ligos nešėjai ir platintojai. Indijoje ši
diena minima liepos 1 d., pagerbiant legendinį gy-
dytoją Bidhan Chandra Roy. Jis gimė 1882 m. liepos
1 d. Tą pačią dieną po 80 metų jis mirė. Nuo 1955 m.
Vietnamo šalyje daktarus prisimena vasario 28 d. Ne-
palo valstybėje Daktarų diena – kovo 4 d. 

Nuo jų visų neatsilieka ir Lietuva. Lietuvos me-
dicinos darbuotojų diena – balandžio 27-ąją. Šios die-

nos paminėjimo ištakos siekia 1918-uo-
sius metus. Pati diena oficialiai įtei-
sinta tik 2004-aisiais. Lietuvos medi-
cinos darbuotojų šventė skirta šalies
medikams – gydytojams, slaugyto-
jams bei visiems, savo gyvenimą pa-
skyrusiems sveikesnės visuomenės
kūrimui. Ta diena pasirinkta neatsi-
tiktinai. 1918 m. balandžio 27-ąją Lie-
tuvos Valstybės Tarybos sprendimu
buvo įkurta Sveikatos komisija. Gar-

bė rūpintis savo šalies žmonių sveikatos apsauga tuo
metu buvo patikėta tautos patriarchui dr. Jonui Ba-
sanavičiui, inžinieriui Steponui Kairiui ir kun. Jus-
tinui Staugaičiui.

Jau tapo tradicija, kad šios dienos proga Svei-
katos apsaugos ministerija kasmet organizuoja ren-
ginį, kurio metu apdovanojami labiausiai nusipelnę
Lietuvos gydytojai ir sveikatos apsaugos sistemos
darbuotojai. Jie apdovanojami už ilgą ir nepri-
ekaištingą darbą, svarų indėlį plėtojant sveikatos ap-
saugą, sveikos gyvensenos propagavimą, Lietuvos,
kaip sveikos valstybės, prestižo kėlimą bei aukštos
kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistų ren-
gimą, už pasiaukojimą bei drąsą gelbstint žmonių gy-
vybes.

Pabaigai dar porą pastabų apie gydytojus. Dak-
taras – iš lotynų kalbos kilęs žodis, reiškiąs mokytoją.
Daktaras – tai aukščiausias akademinis mokslo
laipsnis.

Nukelta į 15 psl.

Valstybinė 
daktarų diena
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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A N U O M E T  , , D R A U G E ”  R A Š Y TA

Atkelta iš 1 psl.

Apie tai – pokalbis su PLC di-
rektoriumi Artūru Žiliu ir savano-
riškai, be piniginio atlygio dir-
bančiu PLC valdybos pirmininku
Linu Gyliu. Šis vyrų tandemas,
padedamas PLC tarybos ir val-
dybos savanoriškai dirbančių na-
rių, jau vienuoliktus metus darniai
darbuojasi, vadovaudami centrui.
Neseniai vykusiame PLC narių su-
sirinkime jie pateikė ataskaitą,
ką pavyko centre padaryti per pa-
staruosius 10 metų. Darbai iš
tiesų įspūdingi, nors L. Gylys pri-
sipažino: ,,Ne vieną kartą norėjosi
uždaryti duris ir viską mesti.” Ta-
čiau abu vadovai sėkmingai pra-
dėjo jau antrąjį savo darbo cent-
re dešimtmetį – laukia nauji dar-
bai, įsipareigojimai ir planai.

Kokiais keliais atsiradote PLC ir už-
ėmėte šias pareigas?

L.G. Praėjusių metų kovą sukako
dešimt metų, kaip esu PLC valdybos
pirmininkas. Prieš atsirasdamas val-
dyboje, 33 metus dirbau University of
Illinois patologijos departamento ad-
ministratoriumi. Kai išėjau į pensiją,
tuomet mane ir įtraukė. Tuometinis
PLC tarybos pirmininkas Paulius Ma-
jauskas sakė: ,,Ateik padirbėti, tu turi
puikią patirtį”. Šis darbas yra neleng-
vas, o už jį niekas nemoka. Todėl ne-
labai kas ir nori jį dirbti. Bet aš jaučiu
pareigą savo darbu atsidėkoti PLC už
tai, ką iš jo gavau. Čia mokėsi mano ke-
turi vaikai, dabar mokosi anūkai.
Mano žmona buvo pirmoji centro ad-
ministratorė. Pradžioje manęs prašė
padirbėti nors dvejus metus. Bet taip at-
sitiko, kad dirbu jau vienuoliktus.
Man patinka dirbti su Artūru, nes abu
sutariame, panašiai viską vertiname,
mokame priimti bendrą sprendimą, jei-
gu reikia, surasti kompromisą. Ir mūsų
taryba gražiai dirba. 

A. Ž. Mane taip pat pakvietė tuo-
metinis PLC tarybos pirmininkas P.
Majauskas. Pirmiausiai jis prikalbino
Liną, paskui ir mane, nes tikėjosi, kad
mes galėsime pakeisti tuo metu centre

Apie PLC priežiūrą – su meile

A. Žilys ir L. Gylys gali ilgai ir įdomiai pasakoti apie PLC priežiūros ir remonto darbus –
juk per 10 metų tiek daug padaryta. Virginijos Petrauskienės nuotr.

susidariusią nepavydėtiną situaciją. Aš
Lietuvoje buvau baigęs ekonomikos ir
vadybos magistrantūrą. O 2003 me-
tais atvykęs į Ameriką, dar studijavau
MBA ir įgijau verslo administravimo
magistro laipsnį. Amerikoje kurį laiką
dirbau vadybininku vienoje logisti-
kos kompanijoje, taip pat amerikiečių
mokykloje instruktoriumi. Pradžioje
mane taip pat prikalbino padirbėti
nors kelerius metus, kad centro už-
strigę reikalai pajudėtų į priekį. Bet kai
ateini ir pamatai, kad tai, ką darai, ima
sektis, tas labai įkvepia. O dar įkvepia,
kai pamatai, kiek čia žmonių dirba sa-
vanoriškai, be atlygio ir kiek tas cent-
ras daug duoda lietuvybės puoselėji-
mui ir išlaikymui. Turime tikrai di-
džiuotis ir būti dėkingi turėdami patį
didžiausią lietuvių centrą už Lietuvos
ribų. Per tuos 10 metų mums teko pri-
imti daug atsakingų, sunkių finansinių
sprendimų, kurie lemia centro ateitį. 

Kokia tuomet buvo ta PLC situacija?
Nuo ko pradėjote darbus? 

A. Ž. Prieš 10 metų PLC situacija
buvo labai sudėtinga tiek finansine,
tiek organizacine prasme. Dar tuo
metu prasidėjo ir ekonominė krizė. Vi-
sas vakarinis pastato sparnas buvo
tuščias, nenuomojamas. Rytiniame
sparne patalpas naudojusi amerikiečių
mokykla išsikraustė. Per visą vasarą
centro salėse įvyko vos trys renginiai

(dabar tiek renginių būna per vieną sa-
vaitgalį). PLC banko sąskaitose buvo
tik 60 tūkstančių dolerių, pinigų galė-
jo pritrūkti  net darbuotojų atlygini-
mams, nes pastate skubiai reikėjo
daug ką remontuoti. Pradėjome nuo to,
kad susėdome tarybos posėdyje ir ėmė-
me svarstyti, ką pirmiausia daryti.
Pradėjome nuo nedidelės paskolos.
Kreipėmės į PLC narius, prašydami pa-
skolinti pinigų be procentų (ir dabar tą
praktiką taikome, o paskolinusieji gali
nurašyti 10 procentų paskolintos su-
mos dydžio nuo metinių mokesčių).
Žmonės suskolino mums apie 60 tūks-
tančių dolerių. Tai buvo nebloga pa-
galba – galėjome pradėti būtiniausius
remontus. 

L. G. Pradžioje į susirinkimus at-
eidavo daug žmonių, nes buvo daug ne-
patenkintų, daugelis norėjo išsakyti
priekaištus. Netrūko ir tam tikrų int-
rigų. Tuomet susirinkimai trukdavo 4–
5 valandas, ilgiausiai ginčydavomės. Aš
pamenu, kaip nenorėdavau sekma-
dieniais ateiti į šv. Mišias, vykstančias
Lemonto bažnyčioje, nes prieš pamal-
das ir po jų žmonės mane atakuodavo,
klausdavo, kada bus sutvarkytas kelias,
užlygintos duobės. Aš vis galvodavau,
gal man reikia geriau eiti į amerikie-
čių bažnyčią, ten nors ramiai pasi-
melsiu…

A. Ž. Galvodami, kaip užsidirbti pi-

nigų, pasitiesėme ant stalo PLC pasta-
to planą ir pradėjome aptarinėti, kaip
galėtume išnaudoti kiekvieną kamba-
rėlį, kiekvieną kampelį. Dabar PLC pa-
state patalpas naudoja 38 įvairios or-
ganizacijos, įmonės. Iš jų pelno nesie-
kiančių – kokios 25. Visai neseniai pas
mus įsikūrė ir Pasaulio lietuvių jau-
nimo sąjunga. Pastaruoju metu su-
laukiame prašymų dėl nuolatinio pa-
talpų naudojimo, tačiau mes jau nebe-
turime vietos, kur galėtume priimti
naujai ateinančias organizacijas. 

Kokių turite pajamų šaltinių be patal-
pų nuomos? Kiek etatinių darbuotojų dirba
centre? 

A. Ž. Nuolatinio patalpų naudojimo
mokesčiai sudaro apie 35 procentus
visų gaunamų pajamų. Dar apie 35
procentus sudaro salių naudojimo
įplaukos įvairiems renginiams. Iš tiks-
linių lėšų telkimo kokiam nors pro-
jektui renginių gauname apie 20 pro-
centų PLC metinio biudžeto pinigų. Ir
dar vienas pajamų šaltinis – gerano-
riškos asmenų aukos. Centre dirba aš-
tuoni darbuotojai. Keturi iš jų atlieka
įvairius pastato priežiūros, valymo ir
tvarkymo darbus, o dar keturi dirba ad-
ministracijoje. Vienas iš jų – tik puse
etato. 

Jūsų dešimties metų darbų iliustruotoje
ataskaitoje parašyta, kad per 2009–2018
metus atlikta darbų už daugiau nei milijo-
ną dolerių. Kokie svarbiausi darbai padaryti?

A. Ž. Tų darbų padaryta tikrai
daug. Kartais eini ir nebepameni, kaip
buvo anksčiau, jau pasimiršo. Gerai,
kad turime nuotraukų, kuriose užfik-
suoti ankstesni vaizdai. Pamenu, kai
pradėjau dirbti, man baisiausiai atro-
dė tos senosios plytelės koridoriuose:
ištrupėjusios, kaip kokiame negyve-
namame, apleistame pastate. Kadangi
jų tvirtinimo klijuose buvo asbesto,
teko samdyti specialią su asbestu dir-
bančią įmonę, o tai gerokai pabrangi-
no darbą. Šis buvo vienas iš pirmųjų
mūsų projektų. 

Vardinant darbus, būtinai reikėtų
paminėti gaisro gesinimo sistemos ir
vandens purkštukų įrengimą. Tai di-
delis, brangus tęstinis projektas, kuris
turėtų būti baigtas 2022 metais. Kai pa-
baigėme pirmąjį darbų etapą, Lemon-
to miestelio ugniagesiai buvo tokie
patenkinti, kad mums įteikė lietuviš-
kai parašytą padėką. Jie specialiai ieš-
kojo ir surado žmogų, kuris jiems tą pa-
dėką išvertė į lietuvių kalbą. Mes ir pa-
tys šiuo darbu patenkinti, nes ta van-
dens purkštukų sistema užtikrina di-
desnį pastato saugumą, kilus gaisro
grėsmei. O saugumas tikrai svarbu, kai
čia renkasi daug žmonių, mokykloje
mokosi apie 800 vaikų. Beje, PLC yra
vienas iš dviejų gausiausiai lankomų
vietų Lemonto miestelyje. Su mumis
lankytojų skaičiumi konkuruoja tik ne-
toliese esanti indų šventykla. 

Dar per tą laiką buvo išasfaltuotas
kelias, pradedant įvažiavimu iš 127-tos
gatvės, taip pat vakarinėje pastato da-
lyje esančioje automobilių stovėjimo
aikštelė, apvažiavimas aplink kryžių
kalnelį. 

Nukelta į 14 psl.
Šie žmonės – tikras Pasaulio lietuvių centro variklis (iš k.): Robertas Kandzezauskas, Elena Reklaitytė, Diana Aleknaitė, Linas Gylys,
Jolanta Kurpis, Jurgis Riškus, Artūras Žilys, Rasa Jovaišienė, Nijolė Simutienė ir Antanas Gedvilas.                                                  PLC nuotr. 
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TELKINIAI

Atkelta iš 1 psl.

Iškilmingos Apreiškimo bažny-
 čios pašventinimo apeigos prasidėjo iš-
kilminga procesija. Joje dalyvavo visų
trijų bendruomenių – lietuvių, ispanų
ir italų atstovai. Lietuviams procesijoje
atstovavo New Yorke vei kiančios lie-
tuvių organizacijos. New Yorko skau-
tų, ateitininkų, Atletų klu bo, Maironio
mokyklos ir Apreiški mo parapijos at-
stovai iškilmingoje procesijoje nešė
savo organizacijų vė liavas ir skiria-
muosius ženklus.

Gausiai į iškilmes susirinkusios
lietuvių, ispanų, italų bendruomenės
džiaugsmingai sutiko J. E. Brooklyno
vyskupą Nicholas DiMarzio, atvyku sį
šia proga aukoti šv. Mišių. Kon celebra-
vo šeši kunigai, tarp kurių buvo lietu-
vių kunigas Vytautas Vo lertas bei
monsinjoras Jamie J. Gi gantiello, ku-
ris Mišių metu buvo iškilmingai pa-
skirtas parapijos klebonu.

Ypač iškilmingai buvo pašventin-
tas naujas bažnyčios altorius, ant ku-
rio buvo pilamas šventas aliejus, nau-
 dojamas Krikšto ir Sutvirtinimo sak-
ramento metu. Skaitiniai buvo skai-
tomi italų ir ispanų kalbomis, Evan-
gelija – angliškai, o atliepiamoji psal-
mė buvo giedama lietuviškai.  Ypatin-
ga proga giedojo jungtinis lie tuvių,
ispanų, italų choras įvairiomis ben-
druomenių kalbomis. Nepapras tai gra-
žiai kanklėmis giesmes atliko lietuvė
dainininkė Simona Minns.

Apreiškimo bažnyčia jau seniai ne-
buvo mačiusi tokio gausaus maldi-
ninkų būrio. Šventėje dalyvavo LR
ambasadorius JAV Rolandas Kriščiū-
 nas, LR ambasadorė Jungtinėse Tau to-
se Audra Plepytė, laikinai einan ti LR
genera linio kon sulato New Yorke va-
dovės parei gas Gitana Skripkaitė, JAV
Lie tuvių Bendruomenės (LB) Krašto
val dybos pirmininkas Arvy das Urbo-
na vi čius, New Yorko, New Jersey ir
Connec ti cuto valstijų LB atstovai.

Ambasadorius R. Kriščiūnas pa dė-
kojo visiems padėjusiems atnaujinti šią
šventovę. Sveikinime amba sadorius
apžvelgė ypatingą Katalikų Bažnyčios
svarbą Lietuvos istorijoje – tiek kovo-
jant dėl laisvės, tiek sau gant lietuvių
tapatybę Amerikoje.

Iškilmingų Mišių pabaigoje para-
pijos vaikai nešė gėles, skirtas Švč.
Mergelei Marijai.  Tai buvo tęsinys
prieš dieną Apreiškimo bažnyčioje vy-
kusios šventės, kuri buvo skirta pa-
 gerbti Švč. Mergelę Mariją. Jos metu
lietuvių, ispanų ir italų bendruomenių
vaikai parodė atskiras programėles,
skirtas supažindinti, kaip tautos įvai-
riai gerbia Švč. Mer gelę Mariją. Lie-
tuviams atstovavo Sutvirtinimo sak-
ramento kandida tai, papasakoję apie
Aušros Vartų ir Šiluvos Marijų garbi-
nimo tradicijas. New Yorko Maironio
mokyklos mo kiniai giedojo Maironio
giesmę „Ma rija Marija” bei dainą „Pa-
laimink, Dieve, mus”.

Vyskupas DiMarzio bažnyčios

Iškilmingai pašventinta atnaujinta Apreiškimo bažnyčia

Brooklyno vyskupas Nicholas DiMarzio ir dainininkė Simona Minns.

Iškilmingas altoriaus dengimas (Monika Kungienė su tautiniais drabužiais).

LB New Yorko apygardos pirmininkė Rasa Sprindys. Apreiškimo bažnyčios vidus po remonto. Raimundo Šližio nuoraukos

Šv. Kazimiero freska virš altoriaus.

Lietuviškas kryžius prie bažnyčios durų.

BROOKLYN, NY

šventinimo Mišių metu pamoksle Ap-
reiškimo bažnyčios atnaujinimą  tapa-
tino su Evangelijoje paminėtu Jėzaus
palyginimu apie ilgus metus vaisių ne-
duodantį figmedį, kurį šeimininkas
ketino nukirsti. Sodinin kas pasiūlė
dar palaukti, apkasti ir patręšti, jei ir
tada neduos vaisių, ta da iškirsti. 

Dabar, kai ne viena lietuvių baž-
nyčia JAV yra uždaroma ar nugriauta,
New Yorko Švč. Mergelės Marijos Ap-
reiškimo bažnyčia yra suremontuota,
šviesi, šilta ir toliau išlieka vieta, kur
New Yorko lietuviai gali melstis lietu-
vių kalba, kur vyksta liturginės apeigos,
švenčiamos vi sos religinės šventės,

krikštijami vai kai, vyksta jungtuvės,
ruošiama Pir mosios Komunijos bei
Sutvirtinimo sakramentams ir visa
lietuvių bendruomenė lietuviškais mal-
dos žodžiais ir giesmėmis meldžiasi
kartu.  

Atnaujinta, sutvarkyta, plačiai at-
vėrusi duris Apreiškimo bažnyčia lau-
kia tikinčiųjų, ir tik laikas parodys, ar
mes, kaip tas figmedžio medis, sustip-
rėsime ir duosime vaisių. Tai pri-
klausys nuo mūsų aktyvumo, da lyva-
vimo lietuviškose Mišiose, parodymo,
kad lietuviams svarbi ši vieta.

Švč. M. Marijos Apreiškimo parapijos inf.
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ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Saulėtą kovo 17 d. popietę, Antrąjį Gavėnios sekma-
dienį, Lietuvių Beverly Shores, Indiana, klubo nariai
trispalvėmis žvakėmis ir trijų Baltijos valstybių vėlia-
vomis papuoštoje Šv. Onos bažnyčioje rinkosi į iškil-
mingą  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – Kovo
11-osios – minėjimą. 

Renginys, prasidėjęs kun. Gedimino Keršio au-
kojamomis šv. Mišiomis, kvietė apmąstyti kal-
no, kuriame pasirodė Mozė ir Elijas, patirtį ir

akinamai baltą šviesą: ,,Jėzus pasiėmė su savimi
Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuoša-
liai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo
veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip
šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kal-
bėjosi su juo”. Bažnyčia, Gavėnios pradžioje į liturginį
pasakojimą įtraukdama Kristaus atsimainymą, kurio
liudininkais tapo apaštalai, kviečia kiekvieną mūsų
patirti atsimainymą prieš vesdama į kitą, Golgotos, kal-
ną. Jėzus buvo tas, kuris vedė į slėnį. Kaip slėnį galė-
tume ištverti be kalno patirties? Po mūsų gyvenimo
viršukalnių, po mūsų tikėjimo spindinčios patirties,
po akinamai baltos kalno šlovės šviesos Jis liks su mu-
mis. Ir mes su Juo. Akinančiai šviesių viršūnių su Die-
vo Sūnumi patirtis leis ateityje lengviau ištverti tam-
sias valandas laukiant Prisikėlimo aušros. 

Pasibaigus šv. Mišioms buvo sugiedoti Jungtinių
Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos himnai bei
tylos minute pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę bei
klubo nariai, kurių jau nebėra tarp mūsų. Gabijai
Barborai Gurauskaitei perskaičius Kovo 11-osios
aktą buvo sugiedota giesmė pagal Maironio eiles „Lie-
tuva brangi”, sovietmečiu tapusi neformaliu Lietu-
vos himnu ir kartu su dainininke, muzikante, skai-
tove Jolanta Ignatova visi kartojo J. Marcinkevičiaus
dramos „Mažvydas” herojaus skanduotę „Lie-tu-
va”: ,,Klausykitės gerai... Širdim klausykit! Kai tar-
sit šitą žodį, tai ant lūpų pajusite medaus ir kraujo
skonį…” Kai Beverly Shores lietuvių klubo narės Au-
relija Utelienė ir Elena Rudzevičius uždegė pirmąją
žvakę – už paaukojusiuosius gyvybę dėl Lietuvos lais-
vės, klubo pirmininkė Rūta Sidabrienė pakvietė
bendruomenės narius ir svečius pasidalinti mintimis
tema: ,,Jie tikėjo, kad grįšime į laisvą Lietuvą”. 

Daktaras Vidas Noreika uždegė antrąją žvakę – prisimin-
ti mirusius klubo narius ir į Amžinybę išėjusį savo tėvelį.

Renginys prasidėjo  kunigo Gedimino Keršio aukojamomis
šv. Mišiomis.  Živilės Gurauskienės nuotraukos

Iš k.: Kęstutis ir Rūta Sidabrai, Danutė Bartulienė, Frank Nickman, Margarita ir Nick Stiglich.

Klubo pirmininkė Rūta Sidabrienė perskaitė ištrauką iš vie-
noje iš pabėgėlių stovyklų Vokietijoje vykusio Nepriklau-
somybės minėjimo protokolo.

Inž. Rimantas Kunčas–Žemaitaitis pasakojo apie savo tė-
velių pastangas išsaugoti lietuviškas šaknis net tamsiausiu
laikotarpiu.

Lietuvių bažnytinio choro vadovė Revita Durtinevičiūtė.

Klube – Lietuvos 
Nepriklausomybės 
atkūrimo 
minėjimas

BEVERLY SHORES, IN

Valdybos narys dr. Vidas Noreika, prisiminęs lie-
tuvišką aplinką, kurioje augo, papasakojo visus su-
jaudinusį įvykį, kuomet būdamas dar lituanistinės mo-
kyklos mokinukas, mamos padedamas rengėsi Lie-
tuvos istorijos pamokai. Vaiko supratimui priešino-
si vadovėlyje pateikta informacija apie sovietų oku-
pacijos laikotarpį ir jis, prigludęs prie vakarienę
ruošiančios mamos kojų, davė pažadą, kurio niekada
nebepamiršo: kai užaugsiu, aš ginsiu Lietuvą. Vidui
Noreikai uždegus antrąją žvakę, prisiminti mirusius
klubo narius ir į Amžinybę išėjusį savo tėvelį, pir-
mininkė Rūta Sidabrienė susirinkusiesiems per-
skaitė ištrauką iš 1945 m. vienoje iš pabėgėlių stovyklų
Vokietijoje vykusio Nepriklausomybės minėjimo
protokolo, kuriame dalyvavo ir latvių bei estų atsto-
vai. Protokole rašoma, kad Cvitavo latviai sveikino kai-
mynus brolius lietuvius su jų Tėvynės Nepriklauso-
mybės švente, o estai sveikindami linkėjo drąsos ir
stipraus tikėjimo geresne ateitimi. Klubo pirminin-
kei uždegus trečiąją žvakę – už trijų Baltijos valstybių
Nepriklausomybę – Indianos-Rytų Čikagos Amerikos
lietuvių bendruomenės pirmininkė Loreta Raudonytė-
Vician visus žavėjo subtiliu humoru pasakodama apie
savo išgyvenimus ir keliones į sovietinę Lietuvą.

Vėliau inžinierius, istorikas ir kartografas Ri-
mantas Kunčas-Žemaitaitis dalijosi prisiminimais
apie savo tėvelių pastangas net tamsiausiu gyvenimo
laikotarpiu neprarasti vilties išsaugoti lietuviškas šak-
nis. Jam gimus ir augus apie 8 kilometrus nuo Zoldi-
no miško, kur tėvai, agronomė Viktorija ir teisėjas Jur-
gis, laikinai slėpėsi 1945 m. bėgdami nuo represijų, S.
Dariaus ir S. Girėno žuvimo vietoje įrengta aikštelė
buvo tose apylinkėse gyvenusių lietuvių susibūrimų
vieta – čia buvo švenčiamos Lietuvos valstybinės
šventės, giedamas himnas. Jo tėve liai kartu su vos ūg-
telėjusiais vaikais buvo vieni tų, kurie tvarkė žuvimo
vietoje įrengtą aikštę – plaudavo pamink lą, granito suo-
lus, tvoras. Pasak Rimanto, tai buvo lietuvybės židinys,
visam gyvenimui įskiepijęs meilę Lietuvai.

Po iškilmingos dalies Jolanta Ignatova pagal J.
Degutytės eiles daina „Pušų viršūnėse rudens nak-
tis sustojo” renginio dalyvius pakvietė į Revitos
Durtinevičiūtės vadovaujamo choro  parengtą meninę
programos dalį, po kurios prie vaišių stalo buvo sklai-
domi albumai su nuotraukomis bei dalijamasi jaut-
riais prisiminimais apie tuometinius lietuvių susi-
būrimus S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo vietoje.
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Iš ATeITININkŲ GYVeNImO

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

VIDA KUPRYTĖ 

Ateitininkų šalpos fondas (AŠF) turi
ilgą istoriją – jis senesnis už Lie-
tuvos atstatytą valstybę. Fondas

buvo įsteigtas Didžiojo karo metu,
1916-1917 m., Voroneže, remti studi-
juojantį jaunimą. Pagal kun. St. Ylos pa-
rašytą ,,Ateitininkų vadovą”, lėšoms
telkti buvo įtrauktos visos ateitininkų
kuopos. Greitu laiku buvo sutelkta
daugiau kaip 10,000 rublių!

Nuo įsteigimo metų fondas buvo
nustojęs veikti tik kelerius metus. Bol-
ševikams okupavus Lietuvą 1940 m.
AŠF lėšos buvo nusavintos, o pats AŠF
likviduotas. Bet 1945 m. jis atsikūrė Vo-
kietijoje, ir 1948 m. persikėlė į JAV.
Dabar fondas nebeteikia stipendijų,
bet remia ateitininkų veiklą bei kitus
kultūrinius ar labdaros užmojus, kurie
puoselėja ateitininkams svarbias ver-
tybes.

Kovo 23 d. Ateitininkų namuose
Lemonte, fondas sušaukė narių susi-
rinkimą, kad praneštų apie praėjusių
metų veiklą ir fondo finansinę būklę.
AŠF Tarybos pirmininkas Petras V. Ki-
sielius pasidžiaugė, kad taryba dirba
atsakingai, per metus yra surengusi
penkis akivaizdinius posėdžius ir du
interneto pagalba. Juose buvo aptarti
dotacijų prašymai ir įvertintas palū-
kanų augimas. 

Valdybos pirmininkas Audrius Ru-
šėnas pabrėžė, kad praėjusiais metais
Šalpos fondas parėmė ateitininkų vie-
netus ir stovyklas, katalikišką spaudą
bei jaunimo užimtumo programas Lie-
tuvoje. Iždininkas Viktoras Kaufmanas
glaustai pateikė fondo apyskaitą. Pri-
klausomai nuo biržos kaprizų, Šalpos

fondas kai kuriais 2018 m. mėnesiais
siekė milijoną, o kitais nuslinko kiek
žemiau, bet didelių pasikeitimų ne-
buvo. Revizijos komisijos narys Anta-
nas Gilvydis pranešė, kad knygos yra
vedamos tvarkingai.

Po pranešimų vyko rinkimai. Na-
riai Petras V. Kisielius ir Palmira Ja-
nušonienė-Westholm baigė trejų metų
kadenciją ir buvo išrinkti dar trejiems
metams. Tarybos narys Vidas Neve-
rauskas, atidirbęs fonde 6 metus, pagal
įstatus turi bent metams pasitraukti.
Jo vieton buvo išrinktas Audrius Ru-
šėnas. Naujai išrinktieji dirbs kartu su
taryboje pasiliekančiais Dalia Sa-
dauskiene, Andriumi Kubiliumi, Gyčiu
Mikulioniu, Laima Aleksiene, Viktoru
Kaufmanu ir Vida Kupryte. Į revizijos
komisiją buvo išrinkti Pranutė Do-
manskienė, Edmundas Vasiliauskas
ir Antanas Gilvydis.

Diskusijų metu AŠF narys Juozas
Polikaitis paragino susirinkusius su-
sirūpinti ateitininkų veiklos archyvo
kūrimu ir saugojimu. 

,,Į šviesą” – AŠF vakarienė

Kovo 23 d. vakarą fondo rėmėjai ir
geradariai rinkosi Ateitininkų
namų menėje šeimyniškai pava-

karieniauti.  Audrius Rušėnas ir Petras
V. Kisielius gyvai ir entuziastingai
vedė vakaro programą ir pakvietė gar-
bingus svečius prabilti į susirinku-
sius. 

Maloni staigmena šio vakaro sve-
čiams buvo išgirsti Kaišiadorių vysk.
Jono Ivanausko žodį. Jis prisiminė
pirmuosius ateitininkų įžodininkus
Kaišiadoryse po ateitininkų atkūri-
mo Lietuvoje prieš 30 metų. Jam įspū-
dį padarė didelis skaičius jaunų žmo-
nių, susirinkusių ant katedros laiptų ir

pasiryžusių duoti priesaiką, kuri oku-
pacijos metais nebuvo ištarta. 

Generalinis konsulas Mantvydas
Bekešius pasidžiaugė susipažinęs su at-
eitininkais vasaros Sendraugių sto-
vykloje. Jis pažadėjo savo naujagimę
dukrelę, tinkamam laikui atėjus, pa-
skatinti įstoti į ateitininkų eiles. Šalpos
fondo pirmininkas garbingiems sve-
čiams įteikė Kęstučio Skrupskelio kny-
gą ,,Ateities draugai”. 

Į susirinkusius prabilo Lietuvių
fondo valdybos pirmininkas Tauras
Bublys, pasidžiaugdamas, kad di-
džiausias išeivijos lietuvių fondas irgi
prisideda prie ateitininkų veiklos iš-
laikymo. Ateitininkų namų pirminin-
kė Dainė Quinn pakvietė visus su-
grįžti rudenį, kada Ateitininkų na-
mai švęs 40 m. gyvavimo sukaktį. 

Vakarienės dalyvius pasveikino ir
Š. Amerikos ateitininkų tarybos pir-
mininkas Tomas Girnius, pranešda-
mas džiugią naujieną, kad organizuo-
jasi JAV rytų pakraščio moksleiviai.
Jauni ateitininkai užsidegę – sugrįžę iš
Žiemos kursų Dainavoje pasiryžo su-
kurti Bostono, New Yorko, Philadelp-
hijos ir Washingtono jungtinę kuopą. 

Galop čia rašanti Vida Kuprytė su-
pažindino susirinkusius su naujai iš-
leista kun. St. Ylos ir ses. Augustos –
Apolonijos Sereikytės biografine kny-
ga ,,Pašaukti tikrajai laisvei”, kuri
buvo parduodama vakarienės metu.

Po kalbų svečiai vaišinosi šeimi-
ninkės Zitos Kušeliauskienės paruoš-
ta vakariene. Gėlėmis buvo apdovanota
Pranutė Domanskienė, kuri nenuils-
tamai rūpinasi šios vakarienės ruoša.
Nuoširdi padėka tenka ir jos vyrui
Rimui Domanskiui, Palmirai Janušo-
nienei-Westholm ir Daliai Sadauskie-
nei, energingai prisidėjusiems prie
registracijos, salės puošimo ir vaišių

sunešimo. Padėka ir Antanui Gilvy-
džiui, nusimanančiam apie vynus ir iš-
rinkusiam jų įvairių rūšių svečiams
paragauti.

Po vakarienės skambėjo poetiškas
lietuviškas žodis. Savo sudarytoje prog-
ramoje, kurią pavadino ,,Į šviesą!”,
aktorė Audrė Budrytė-Nakienė pas-
kaitė šešių lietuvių poetų kūrinių. Ak-
torė pradėjo programą šiais metais
mirusio Jono Meko ,,Semeniškių idi-
lių” ištrauka ir baigė Vytauto Mačer-
nio ,,Aš pažinau karalių tavyje”. Tarp
jų išsidėstė Amerikos ateitininkams
gal mažiau pažįstamų poetų eilės –
žydaitės Matildos Olkin, Giedrės Kaz-
lauskaitės, Aldonos Elenos Puišytės ir
Birutės Lenktytės. Salę gaubė tyla,
svečių veiduose – susitelkimas. Norisi
tikėti, kad Audrės Budrytės meilė lie-
tuviškam žodžiui suvirpino ir klausy-
tojų širdis.

Po programos salė vėl subruzdėjo
gyvu klegesiu ir juoku. Svečiai vaiši-
nosi AŠF tarybos narių suneštais sal-
dumynais, gurkšnojo vyną ir neno-
riai skirstėsi po namus. 

Kaip tapti 
AŠF nariu?

Po tokio smagaus, šilto pobūvio
turbūt ne vienas pagalvojo: kaip
paremti Ateitininkų šalpos fondą?

Visi yra kviečiami tapti AŠF nariais ir
rėmėjais. Didelių formalumų nėra:
čekį rašykite: ,,Ateitis Relief  Fund” ir
siųskite adresu: 1380 Castlewood Drive,
Lemont, IL 60439. Pridėkite pastabą,
kad auka skiriama Šalpos fondui, taip
pat parašykite savo pavardę ir adresą,
kad taryba žinotų kam padėkoti. Už
kiekvieną 100 dol. auką suteikiamas
vienas balsas Šalpos fondo susirinki-
muose.

Ateitininkų Šalpos fondo
susirinkimas

ir metinė vakarienė

Lietuvos generalinis konsulas Mantvydas Bekešius sveikina Ateitininkų šalpos fondo vakarienės dalyvius. Dešinėje AŠF tarybos pirmininkas Petras V. Kisielius. 
Jono Kuprio nuotraukos

Vida Kuprytė siūlo įsigyti naujai išleistą kun.
St. Ylos ir ses. Augustos biografinę knygą.

Audrė Budrytė-Nakienė: ,,Iš tavo liūdno ir
pailgo veido, Aš pažinau karalių tavyje...”J. E. Kaišiadorių vyskupas Jonas IvanauskasAŠF valdybos pirm. Audrius Rušėnas.
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T i k s l a s – Amerika 2018
Tęsinys. Pradžia – sausio 12 d.

Dienoraštis – 11

„Tikslas  – Amerika” vadovas Augustinas Žemaitis su liuteronų gyvenimą Čikagoje išsa-
miai pristačiusiu liuteronų kunigu Valdu Aušra.

Čikagoje –– ir sunaikintos
Mažosios Lietuvos 

atspindžiai

„‘Tikslas – Amerika 2018’ sugrįžo į Či-
kagą. Darbo laukė daug: tų penkių
parų, kurias pasilikome šiam miestui ir
visiems jo priemiesčiams trijose valsti-
jose, atrodė be galo mažai, kai vienas po
kito vietos lietuviai pranešinėjo apie pa-
pildomas lietuviškas vietas ir pavel-
dą”, – ką teko regėti Čikagoje pa sakoja
„Tikslas – Amerika” dalyviai Aistė ir
Augustinas Žemaičiai.

Augustinas: Tiesa, supratau, kad
ne visos vietos pateks į  „Tikslas –
Amerika” lietuviškų vietų žemėlapį
[http://www.tikslasamerika.lt]: juk ne-
galiu žymėti kiekvieno verslo, ku ris
kada priklausė lietuviui, ar kiek vienos
vietos, kur lietuvis gyveno: taip žemė-
lapiui ribų nebūtų. Bet net ir atmetus
tokias vietas, neabejojau, kad Čikago-
je kriterijus atitinkančių lietuviško
paveldo objektų – apie 100. Taigi, nuo
pat ryto griebėmės darbo.

Brighton Park ir 
moderni bažnyčia

Aistė: „Tikslas – Amerika 2018”
grafiko niekad negalėjome planuoti
kaip patogiausia – daug kas priklausė
nuo aplinkybių. Aplinkybės lėmė, kad
Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo lietuvių baž-
nyčioje turėjome būti ketvirtadienį, 8
val. r., nes tik tada vyksta lie tuviškos
Mišios. Kitos – sekmadienį, bet kai ši-
tiek kitų vietų, į kurias gali patekti tik
sekmadienį, jei tik įmano ma, reikėjo
pasirinkti kitą datą...

Augustinas: Prieš atvykdamas iš
šios bažnyčios labai daug nesitikėjau,
nes iš jos išorės nuotraukų, ku rias ra-
dau internete, bažnyčia atrodo kaip
gana paprastas šiuolaikinis pastatas:
nepasakysi, kad lietuvių. Iš visų Či-
kagos bažnyčių, kurias statė lietuviai,
ši statyta paskutinė, tad mo derniausia.

Tačiau dar kartą įsitikinau, kad
apie lietuvišką paveldą negali spręsti
iš išorės: bažnyčios vitražai, ypač Lie-
tuvos vėliavos spalvų Šiluvos Ma rijos
vitražas, o taip pat Šiluvos Ma rijos ir
Dievo gailestingumo koply čios atrodė
ir tautiškai, ir didingai įdomiai.

Parapijietis Viktoras Kelmelis su
ma lo nu mu papasakojo daugiau isto ri-
jų, parodė ir kleboniją, buvusį lietuvių
vienuolyną greta (likę lietuviški už-
rašai).

Tik į buvusią lietuvių mokyklą įsi-
prašyti net ir V. Kelmeliui nepa vy ko –
Amerikoje į mokyklas taip paprastai
neužeisi, teko pasitenkinti lietuvišku
užrašu išorėje.

Lietuvių liuteronai – mažuma
mažumoje

Augustinas: Nors esu katalikas, vie-
ni labiausiai lauktų susitikimų Čika-
goje buvo su liuteronais. Kai kaž kada
seniai, pirmą kartą pasižiū rėjęs tar-
pukario Lietuvos statistiką, sužino-
jau, kad tuo metu liuteronai Lietuvoje

buvo didžiausia šalies religinė mažuma
(8,8 proc. žmonių, o Klaipėdos krašte
– net 93 proc.) – didesnė net už dažnai
linksniuojamus žydus – ir kad jų beveik
neliko po to, kai išžudė, ištrėmė, pri-
vertė bėgti sovietai – Lietuvos liutero-
nai man buvo savotiškas pamirštas
pasaulis, apie kurį Lietuvoje kažkodėl
beveik nekalbama.

Ir slapčia vyliausi jo gabalėlius at-
rasti Čikagoje: juk į Čikagą lietuviai kė-
lėsi dar iki Antrojo pasaulinio karo, iki
sovietinio genocido, Mažąją Lietuvą pa-
vertusio negyvenamomis dykromis,
paskui – grynai rusiška Kaliningrado
sritimi.

Ziono lietuvių liuteronų parapijos
kunigas Valdas Aušra patvirtino mano
viltis – pasakojo, kad parapija įkurta
1910 m., kad čia būta daug maž lietuvių.
Kai kurie jų geriau mo kėjo vokiškai nei
lietuviškai, tad vykdavo ir vokiškos pa-
maldos (dabar, tai kartai beveik išėjus
– tik lietuviškos ir angliškos, nors pa-
maldų metu kai kurie dar gieda vo-
kiškai). Parapija rūpinasi Mažosios
Lietuvos atminimu, į anglų kalbą iš-
vertė sutrumpintą Mažosios Lietuvos
enciklopediją (jeigu Didžiosios Lietu-
vos kančios JAV dar kažkiek žinomos,
tai Mažoji Lietuva net ir Lietuvoje jau
– beveik baltas lapas). V. Aušra papa-
sakojo ir kaip jo paties seneliai nuo so-
vietų traukėsi per Aistmarių ledą, o so-
vietai beginklius pabėgėlius bombar-
davo (jiems teko likti ligoninėje Len ki-
 joje, grįžti į okupuotą Lietuvą, ir tik po
nepriklausomybės atkūrimo Val das
Aušra išvyko į JAV).

Aistė: Čikagoje lietuvių liutero nų
parapijos, beje, yra net dvi (kitoje – Tė-
viškės – lankėmės pamaldose): lietuvių
mažuma Čikagoje tokia dide lė, kad
turi tvirtą mažumą mažumoje.

Lemontas – šiuolaikinis
lietuvybės centras, įdomus ir

turistui

Augustinas: Važiuodamas į Le montą
nežinojau ko tikėtis. Girdėjau ir pasi-
sakymus, kad tik ten Čikagoje išliku-
si tikra lietuvybė, ir teiginius, kad
„Lemonto Pasaulio lietuvių centrą lie-
tuviai tik nupirko iš svetimų, pastatas
naujas ir eilinis, paveldo ten nėra”.

Išties pastato architektūra netu rė-
jo tos didingos lietuvybės, būdingos
JAV lietuvių rajonams, bet ap linkui ir
viduje lietuviai per 30 m. su kūrė vieną
įspūdingiausių JAV savo vietų: ko ver-
ti tautodailės muziejai, Lemonto kry-
žių kalnas su daugiau nei 80 didžiulių
tradicinių lietuviškų kryžių: kiekvie-
nas su dedikacijomis, užrašais, at-
spindinčiais JAV lietuvių siekius ir li-
kimus.

O kur dar Ateitininkų namai –
toks angliškas užmiesčio dvaras, ku-
riame, mums papasakojo, lankėsi net
prezidentas Eizenhauer, nes jis pri-
klausė garsiam karo pramonės šului.

Aistė: Žinoma, Lemontas – ir gy-
viausia regėta lietuviška vieta, kur
aplink skambėjo beveik vien lietuvių
kalba. Tiesa, tik prie Pasaulio lietuvių
centro, nes pats miestelis – nelie tuviš-
kas, lietuviai tik suvažiuoja automo-
biliais.

Paskutines nuotraukas Lemonte
padarėme jau sutemus – išties ilgai už-
truko, kol mus po patalpas sutikusi pa-
lydėti Jolanta Kurpis viską parodė Pa-
saulio lietuvių centre. Baigėsi dar vie-
na „Tikslas Amerika” diena, bet ob-
jektų Čikagoje dar nė neįpusėjome.
Laukė dar trys įnirtingos dienos: lie-
tuvių kapinės, lietuvių rajonai, lietuvių
muziejai.

Lietuvos mažumų 
paveldas JAV

• Iš Lietuvos į JAV emigravo ne tik
lietuvių katalikų, bet ir įvairių mažu-
mų: lietuvių liuteronų, o taip pat žydų,
vokiečių, lenkų.

• Lietuvos religinių sudėčių iki
Antrojo pasaulinio karo ir dabar pa-
lyginimas. Lietuvoje 1925 m. (be Vil-
niaus krašto) katalikų buvo 80,48 proc.,
Lietuvoje 2011 m. – 85.9 proc. Liutero-
nų – atitinkamai 8,81 ir 0,67 proc.; ju-
dėjai – 7,26 proc. ir 0,05 proc.; sentikiai –
1,47 proc. ir 0,85 proc.; stačiatikiai – 1,06
proc. ir 4,57 proc.; reformatai – 0,74
proc. ir 0,25 proc.; ateistų 1925 m. ne-
buvo iš viso, o 2011 m. jie sudarė 6,82
proc.

• Iki Antrojo pasaulinio karo emig-
rantų iš Lietuvos į JAV tauti nė/reli ginė
sudėtis irgi buvo kur kas arti mesnė
tautinei/religinei Lietuvos su dėčiai.

• Vis dėlto su Lietuvos mažumomis
susijusių vietų JAV radome mažai.
Taip yra todėl, kad daugelis buvusių
Lietuvos mažumų atstovų sparčiai in-
tegravosi į platesnes savo tautybės
bendruomenes: tai yra, bu vę Lietu-
vos žydai tapo tiesiog JAV žydais, buvę
Lietuvos lenkai – JAV lenkais, buvę
Lietuvos vokiečiai – JAV vokiečiais. Ži-
noma tik tiek, kad emigrantai iš Lie-
tuvos (kartu su tautiečiais ne iš Lie-
tuvos) prisidėjo statant tą ar kitą len-
kų bažnyčią ar sinagogą, bet to nepa-
kanka, kad tą vietą žymėtume „Tikslas
– Amerika”: reikia ir kažkokių būtent
su Lietuva susijusių detalių, užrašų, at-
minimo lentų ir kt., ko paprastai ne-
būna.

• Tačiau JAV yra pavienių vietų,
susijusių su kiekviena buvusia Lie tu-
vos mažuma ir kartu – su Lietuva. Be
trijų lietuvių liuteronų bažnyčių pa-
žymėjome šešis su Lietuvos žydais su-
sijusius objektus (tarp jų dvi ješivas, pa-
vadintas Telšių garbei, dvi sinagogas,
pavadintas Vilniaus garbei), po vieną
vietą, susijusią su vokiečiais ir toto-
riais.

• Kiek objektų susiję su Lietuvos
lenkais, pasakyti sunku, nes Lietuvos
ir Lenkijos istorijos labai persipynu-
sios, tie patys žmonės yra ir Lietuvos,
ir Lenkijos didvyriai. Įdomiausias len-
kų – ir apskritai nelietuvių – su kurtas
„lietuviškas” objektas – tai kara liaus
Jogailos skulptūra New Yorko centri-
niame parke.

• Dėl paminklų  „ben driems lietu-
vių-lenkų didvyriams” laikomės to-
 kios tvarkos: žymime, jei statė lietuviai,
arba jei užrašytas lietuviškas vardas.
Dėl to pažymėjome Tado Kos ciuškos
memorialinį sodą Scranton (oficialiai
vadinasi Kosciuska, o ne Kosciuszko)
bei atminimo lentą jam New Yorke, ku-
rią finansavo ir lietuviai, ir tai parašyta
lentoje, tačiau daugelio kitų, nelietuvių
sukurtų, vietų nežymime. Antraip
gera pusė visų „Tikslas – Amerika” pa-
žymėtų vietų būtų Kosciuškos pa-
minklai ir gatvės, tos vietos užgožtų ki-
tas.

Daugiau informacijos

Augustinas Žemaitis ir Aistė Žemaitienė
„Tikslas – Amerika 2018” dalyviai . Ekspe-
dicijos metu sudaromas interaktyvus in-
ternetinis lietuviško paveldo JAV žemėla-
pis http://www.tikslasamerika.lt ir pildoma
lietuviško paveldo užsienyje enciklo pedi-
 ja http://www.gabaleliailietuvos.lt . Šis pro-
jektas – LR Vyriausybės kanceliarijos „Šimt-
mečio iniciatyvų” konkurso laimėtojas. Lietuvių Tautinės kapinės, Justice, Illinois.



8 2019 KOVO 30 D., ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuva – stipri ir įsipareigojanti sąjungininkė
Vilnius (LRS inf.) – Lietuva įrodė,

kad yra stipri ir įsipareigojanti są-
jungininkė, sako  NATO generalinio
sekretoriaus padėjėjas viešosios dip-
lomatijos klausimais Tacan Ildem.

„Lietuva ne kartą tiek žodžiais,
tiek darbais įrodė, kad tai yra stipri ir
įsipareigojanti sąjungininkė”, – seime
minint Lietuvos narystės NATO 15
metų sukaktį sakė T. Ildem.

NATO atstovas minėjo pernai par-
tijų pasirašytą susitarimą ne vėliau
kaip iki 2030 metų finansavimą gyny-
bai padidinti iki 2,5 proc. bendrojo vi-
daus produkto (BVP).

Šiemet NATO mini įkūrimo
70 metų sukaktį. Lietuva šio gynybinio
aljanso nare tapo 2004 metų kovo 29 die-
ną Washingtone deponavus Šiaurės
Atlanto sutarties ratifikavimo raštus.

Prezidentė padėkojo popiežiui
Vilnius (BNS) – Italijoje viešinti

prezidentė Dalia Grybauskaitė Vati-
kane susitiko su popiežiumi Pranciš-
kumi.

Šalies vadovės spaudos tarnyba
pranešė, kad D. Grybauskaitė padėkojo
pontifikui už pernykštį vizitą į Lietu-
vą ir įteikė Pranciškui dovanų.

Prezidentė įteikė popiežiui albu-
mą  „Lietuvos partizanai 1944–1986”
ir medaus stiklainį, papuoštą vaikų
piešiniais.

Popiežius Pranciškus Lietuvoje
lankėsi pernai rugsėjį.

Romoje – Lietuvos ambasados atgimimas
Roma (Prezidentūros inf.) – Lie-

tuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė, lankydamasi su oficia-
liu vizitu Italijoje, atidarė naują Lie-
tuvos ambasadą Romoje.

Prezidentė pasveikino visus ce-
remonijos dalyvius, atvykusius į lie-
tuvišką salą amžinajame mieste. Tarp
įkurtuvių svečių – ir buvęs Italijos
premjeras, buvęs ES komisaras Mario
Monti, asmeniškai prisidėjęs, kad 2013
m. būtų surastas Lietuvai priimtinas
sprendimas, taip pat buvęs užsienio
reikalų ministras Giolo Terzi, pasira-
šęs tarpvyriausybinį susitarimą dėl pa-
stato perdavimo.

Ambasados Italijoje likimas buvo
virtęs dešimtmečių drama. Lietuva,
1937 m. įsigijusi pastatą Romoje ir pa-

vadinusi jį „Villa Lituania” vardu, iki
okupacijos buvo spėjusi išmokėti apie
pusę jo vertės. Po Lietuvos okupacijos
„Villa Lituania” atsidūrė sovietų ran-
kose. Rusija niekada nepripažino pa-
darytos žalos ir nesutiko ambasados
pastato grąžinti.

Po ilgų derybų su Italijos puse
2013 m. buvo pasiektas susitarimas, ku-
riuo Italija 99 metams suteikė patalpas
Lietuvos ambasadai už simbolinį eurą.
Trejus metus vyko projektavimo dar-
bai, o praėjusių metų pradžioje prasi-
dėjusi pastato rekonstrukcija šiais
metais buvo užbaigta.

Ambasada įsikūrusi senuose rū-
muose, kurie įtraukti į Italijos kultū-
ros paveldo sąrašą. 

Istorinės išvados apie J. Noreiką
Vilnius (ELTA) – Vilniaus apy-

gardos administracinis teismas
(VAAT) atmetė Grant Arthur Gochin
skundą dėl Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimo centro
(LGGRTC) rašto, kuriuo buvo atsisa-
kyta pakeisti istorinę išvadą apie Joną
Noreiką (generolą Vėtrą), panaikinimo
ir įpareigojimo pakartotinai atlikti
tyrimą. 

Taip padėtas dar vienas taškas
dėl istorinės išvados apie J. Noreiką, ta-
čiau šis teismo sprendimas apeliacine
tvarka gali būti skundžiamas. 

JAV gyvenantis G. A. Gochin pra-
šė teismo panaikinti Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centro 2018-07-18 raštą ir įpareigoti at-

likti administracinę procedūrą pagal
pareiškėjo pateiktą 2018-06-15 užklausą
ir jos prieduose esančius dokumen-
tus, įvertinant visus argumentus bei ar-
chyvinius dokumentus ir pakeičiant is-
torinę išvadą dėl J. Noreikos veiklos
Antrojo pasaulinio karo metais, joje ap-
tariant visus archyvinius dokumentus,
pateiktus užklausoje. 

Išanalizavęs Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo cent-
ro rašto turinį, teismas padarė išvadą,
kad Centras, atsakydamas G. A. Go-
chin, savo poziciją dėl J. Noreikos as-
meninės ir darbinės veiklos Žemaiti-
joje ir jo galimos įtakos žydų masinė-
se žudynėse pagrindė faktiniais duo-
menimis bei rašytiniais dokumentais. 

A. Kubiliaus kandidatavimą sustabdė Rusija 
Vilnius (ELTA) – Europos Tarybos

Ministrų komitetas balsavimo būdu
nusprendė, kad į galutinį rinkimų į or-
ganizacijos generalinio sekretoriaus
pareigas etapą Lietuvos kandidatas
Andrius Kubilius nebus praleistas.

A. Kubilius pažymi, kad balsavimo
rezultatas rodo, jog didelė dalis vals-
tybių narių vertino ne formalų kan-
didatų atitikimą vadinamiesiems „Jun-
kerio” kriterijams, kuriuos atitinka
visi keturi kandidatai, bet priėmė
sprendimą politiniais motyvais. 

„Jau nuo pat rinkimų kampanijos

pradžios, Rusijos valdžios atstovai at-
virai paskelbė, kad jai labiausiai yra
nepriimtina A. Kubiliaus kandidatū-
ra. Šiandieninis Ministrų Komiteto
sprendimas rodo, kad Rusijos katego-
riška nuostata turi didelę įtaką kitų
Europos šalių apsisprendimui. Dėl to
galima tik apgailestauti, nes toks nuo-
laidžiavimas Rusijos įgeidžiams ken-
kia ne tik pačiai Rusijai, bet ir visai
Europos Tarybai. Toks nuolaidžiavi-
mas atvedė ir iki dabartinės „Rusijos
krizės” Europos Taryboje”, – pažy-
mėjo A. Kubilius.

Rusija atmetė D. Trump reikalavimą 
Maskva/Vilnius (ELTA, „Drau-

go” inf.) – Kremlius atmetė JAV pre-
zidento Donald Trump pateiktą rei-
kalavimą Rusijai pasitraukti iš Vene-
suelos ir pažymėjo, kad Rusijos veiks-
mai šioje Lotynų Amerikos šalyje buvo
teisėti ir suderinti su teisėta Vene-
suelos valdžia.

Kaip pranešama, prieš kelias die-
nas Venesuelos sostinėje Caracase nu-
sileido du Rusijos kariniai lėktuvai su
beveik 100 kariškių. 

JAV vadovas pareiškė, kad Rusija
turi išvesti savo karius iš Venesuelos
ir teigė, kad JAV apsvarstys visus ga-
limus veiksmų variantus, kad Rusija
būtų priversta tai padaryti.

Savo ruožtu Rusijos užsienio rei-

kalų ministerijos atstovė Marija Za-
charova pareiškė, kad JAV, prieš rei-
kalaudamos Rusijos pasitraukti iš Ve-
nesuelos, pirmiausia turėtų išvesti
savo karius iš Sirijos. 

Rusų specialistų į Venesuelą at-
vyko pagal dvišalį susitarimą dėl ka-
rinio ir techninio bendradarbiavimo,
pareiškė M. Zacharova.

JAV viceprezidentas Mike Pence
rusų kariškių buvimą Venesuelos te-
ritorijoje pavadino provokacija.

„Viceprezidentas Mike Pence pa-
ragino Rusijos prezidentą Vladimirą
Putiną nutraukti derybas su Nicolas
Maduro ir pareiškė, kad rusų kariškių
veiksmai  buvo  nepageidaujama pro-
vokacija”, – sakoma pranešime.

Britanijos parlamentas atmetė visus pasirinkimus
Londonas (BNS) – Didžiosios Bri-

tanijos parlamentas atmetė visus aš-
tuonis alternatyvius „Brexit” scena-
rijus.

Anksčiau per šį posėdį parlamen-
tas pritarė, kad „Brexit” data būtų
atidėta iki gegužės 22-osios, jeigu per
kitą balsavimą būtų patvirtinta prem-
jerės Theresa May  siūloma išstojimo
iš Europos Sąjungos sutartis. Jeigu
įstatymų leidėjai trečiąkart atmestų
vyriausybės parengtą „Brexit” susi-
tarimą, šalis iš Bendrijos turėtų išstoti
balandžio 12-ąją.

Iš pradžių planuota, kad Jungtinė
Karalystės pasitrauks iš ES kovo 29-ąją,
bet per praeitą savaitę vykusį viršūnių
susitikimą  bloko lyderiai sutiko šį
žingsnį atidėti, kad suteiktų Londonui
galimybę apsispręsti dėl tolesnių veiks-
mų.

J. Bercow siūlė įstatymų leidė-
jams balsuoti dėl aštuonių galimų
„Brexit” scenarijų. 

Tarp jų buvo galimybė išstoti be jo-
kios sutarties balandžio 12-ąją, pla-
nas „Bendroji rinka 2.0” (Common
Market 2.0) – po „Brexit” sukurti nuo-
latinę muitų sąjungą su ES, galimybė
atšaukti „Brexit”, naujas referendu-
mas.

Plano  „Bendroji rinka  2.0” šali-

ninkai siūlė Britanijai likti ES ben-
drojoje rinkoje ir susitarti su bloku dėl
laikinos muitų sąjungos, galiosian-
čios, kol jai bus rasta alternatyva. Ši ga-
limybė vis dėlto buvo atmesta.

Kitas scenarijus siūlė šaliai likti
Europos  ekonominėje erdvėje  ir iš
naujo įstoti į Europos laisvosios pre-
kybos asociaciją, tačiau pasitraukti iš
muitų sąjungos.

Siūlytas penktasis variantas nu-
matė glaudaus ekonominio bendra-
darbiavimo su ES planą, įskaitant „vi-
suotinę muitų sąjungą” ir „glaudų
bendradarbiavimą” su bloko bendrąja
rinka.

Šeštuoju buvo siūloma atšaukti
„Brexit”, jeigu likus kelioms dienoms
iki planuojamo išstojimo parlamentas
nepritartų sutarčiai su Briuseliu. 

Be to, siūlyta surengti referendu-
mą dėl bet kurio iš susitarimo su Briu-
seliu variantų.

Paskutinis variantas numatė, kad
vyriausybė turėtų susitarti su ES dėl
dvejų metų pereinamojo laikotarpio,
kurio metu Britanijos prekės galėtų
būti netrikdomai tiekiamos Bendrijos
rinkai, nors pati šalis iš bloko būtų for-
maliai pasitraukusi. 

Nė vienas iš siūlytų aštuonių sce-
narijų negavo balsų daugumos.

Th. May žada trauktis iš premjerės posto 
Londonas (LRT.lt) – Jung-

tinės Karalystės premjerė The-
resa May pasisiūlė atsistatydin-
ti, desperatiškai mėgindama įti-
kinti parlamentą pritarti jos iš-
siderėtam susitarimui dėl išsto-
jimo iš Europos Sąjungos, ta-
čiau patys įstatymų leidėjai su-
rengtais chaotiškais balsavimais
nesugebėjo panaikinti aklavie-
tės, atvedusios šalį į krizę.

Nebeturėdama kitų galimy-
bių ir baimindamasi visiškai
prarasti „Brexit” proceso kont-
rolę, Th. May dramatiškai pa-
skelbė, kad pasitrauktų iš pa-
reigų, jeigu parlamentarai pa-
galiau pritartų jos išstojimo su-
tarčiai.

Th. May „Brexit” sutartį parla-
mentas anksčiau jau dukart atmetė,
abu kartus – dideliu balsų skirtumu.
Tačiau premjerė tebemėgina įtikinti

juos pritarti šiam dokumentui iš tre-
čiojo karto ir pateikė, kaip manoma,
savo galutinį pasiūlymą.

Pagal pirminį planą, „Brexit” tu-
rėjo įvykti kovo 29-ąją.

Dėl tymų JAV imamasi radikalių priemonių
New Yorkas (ELTA) – Dėl tymų

protrūkio viena New Yorko valstijos
apygarda paskelbė ekstremalią padė-
tį ir ėmėsi radikalių priemonių. 

Už 40 km į šiaurę nuo milijoninio
New Yorko miesto esančioje Rocklan-

do apygardoje nepasiskiepijusiems
nepilnamečiams per ateinančias 30
dienų uždrausta rodytis viešose vie-
tose. Tai apibrėžiama kaip zonaa, ku-
rioje gali susitelkti „daugiau kaip 10 as-
menų”, įskaitant viešąjį transportą.

Jungtinės Karalystės premjerė Th. May pasisiūlė at-
sistatydinti. Sky News nuotr.  

Prezidentė D. Grybauskaitė padovanojo po-
piežiui lietuviško medaus. R. Dačkaus nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Lietuvos krepšininkas Donatas Motie-
jūnas po dvejų metų pertraukos grįžta
žaisti į NBA. Vienas geriausių Lietuvos
krepšininkų pasirašė sutartį su San
Antonio ,,Spurs” klubu, sutartis galio-
ja iki šio sezono pabaigos.

Lietuvis ne kartą yra sakęs, kad
labai simpatizuoja „Spurs” ir
norėtų kada nors joje atsidurti.

D. Motiejūną savo gretose norėjo matyti
ne tik San Antonio komandos vyriau-
siasis treneris Gregg Popovič – juo do-
mėjosi dar keli NBA klubai. 

Matydamas Joną Valančiūną Toronte vis
pagalvodavai: „O kas, jeigu jam dažniau
perduotų kamuolį? Kas būtų, jeigu jį la-
biau išnaudotų puolime? Ar jis galėtų
rinkti geresnius skaičius?” Dabar, kai pa-
žiūri į tai, kokius skaičius jis renka
Memphyje – tai įspūdinga.

J. Valančiūnas atlieka puikų dar-
bą žaisdamas vienas prieš vieną
ir neįtikėtinai gerai įkerta po

krepšiu. Dar didesnis dalykas yra tai,
kad jis stato itin tvirtas užtvaras ko-
mandos draugams, kuriems telieka
įmesti. O gynyboje jis ir pats blokuoja
daug metimų, ir priverčia varžovus
keisti jų trajektorijas. Jis žaidžia fan-
tastiškai nuo pat tada, kai prisijungė
prie „Grizzlies” paskutinę mainų lan-
go dieną. 

Pagyrimai, skriejantys lietuvio
adresu, nėra iš piršto laužti. J. Valan-
čiūnas dar niekada per savo jau ne-
trumpą NBA karjerą negalėjo pasi-
girti tokia iškalbinga statistika: vidu-
tiniškai po 20,5 taško (58,1 proc. patai-
kymas iš žaidimo), daugiau nei 10 at-
kovotų kamuolių ir beveik 2,5 rezulta-
tyvaus perdavimo. Tokius skaičius
Lietuvos krepšininkas sukaupia pasi-
rodęs pirmajame penkete, grumda-
masis prieš geriausius NBA žaidėjus ir
siekdamas pergalės lemiamomis mi-
nutėmis.

Memphio klubo sirgaliai 
jau pamilo lietuvį

Tuo, kaip greitai ir kaip kokybiš-
kai jis užpildė Marc Gasol vietą po
krepšiu, negali patikėti ne tik mai-
nais iš pradžių piktinęsi „Grizzlies” sir-
galiai, kurie dabar po sėkmingų J. Va-
lančiūno pasirodymų kyla iš savo vie-
tų ir kelia rankas į viršų, bet ir NBA ap-
žvalgininkai.

Nukelta į 14 psl.

J. Valančiūnas Memphyje išgyvena tikrą renesansą.

D. Motiejūnas grįžta į NBA 
J. Valančiūnas pagaliau atrado

savo vietą NBA 

,,Spurs” trenerio G. Popovič deriniai turėtų būti parankūs klubo naujokui iš Lietuvos.

Pasibaigusiame Kinijos čempio-
nate 28 metų 213 cm ūgio lietuvis de-
monstravo įspūdingus skaičius. Žais-
damas Shandongo „Golden Stars” klu-
be jis vidutiniškai pelnė po 27,4 taško,
atkovojo po 13,8 kamuolio. 

NBA reguliarusis sezonas artėja
prie pabaigos. Šiuo metu ,,Spurs” žen-
gia aštuntoje vietoje, tačiau nuo Vakarų
konferencijoje ketvirtoje vietoje esan-
čios Portlando ,,Trail Blazers” ko-
mandos Texas klubą skiria vos dvi
pergalės. 

D. Motiejūnas NBA yra sužaidęs
248 rungtynes. Vidutiniškai pelnė po 7,4
taško ir atkovojo po 3,8 kamuolio. Di-
džiąją karjeros dalį jis praleido Hous-
tono ,,Rockets” klube, vieną sezoną –
New Orleans ,,Pelicans”.

Laukia legendinis treneris 
ir tautietis

,,Spurs” trenerio G. Popovič deri-
niai turėtų būti parankūs klubo nau-
jokui iš Lietuvos. D. Motiejūnas gavo
galimybę, apie kurią svajojo Šarūnas
Jasikevičius ir kiti Europos krepši-
ninkai. Texas komanda daug metų
buvo laikoma ypatinga ir nepanaši į ki-
tas 29 NBA komandas. Tai – klubas, ku-
ris jau 21 sezoną iš eilės laimi daugiau
rungtynių nei pralaimi. Visko pamatas
– treneris G. Popovič, kuris dirba
„Spurs” nuo 1996 metų. Tai yra il-
giausiai ne tik NBA, bet ir visose JAV
profesionaliose lygose vieną klubą tre-
niruojantis strategas. 70-metis treneris

su „Spurs” jau yra laimėjęs penkis
aukso žiedus – 1999, 2003, 2005, 2007 ir
2014 m. NBA pirmenybėse. G. Popovič
tris kartus buvo išrinktas geriausiu
NBA treneriu ir neatsitiktinai gavo
garbingas papildomas JAV rinktinės
trenerio pareigas, tad turės įdomios
veiklos rugsėjį pasaulio čempionate
Kinijoje. 

Kokio vaidmens gali tikėtis 
D. Motiejūnas? 

Galbūt D. Motiejūnas nebėra toks
greitas, koks buvo iki nugaros opera-

cijos, kai atstovavo Houstono ,,Roc-
kets”, tačiau stabilūs ir nuoseklūs
dveji metai Kinijoje įrodė visiems,
kad sena trauma nepaliko pėdsakų.

D. Motiejūno rezultatyvumo re-
kordas (43 taškai), taškų vidurkis (27)
gal ir nėra išskirtiniai į puolimą orien-
tuotoje Kinijos lygoje, bet byloja apie
Lietuvos krepšininko gerą sportinę
formą, kuri jam turėtų padėti greitai
įsilieti į naują komandą. Joje D. Mo-
tiejūnas veikiausiai užims Pau Gasol
vietą – 38 metų ispanas kovo mėnesio
pradžioje paliko „Spurs” ir persikėlė
į Rytuose pirmaujančią Milwaukee
,,Bucks”.

Su puolėju iš Lietuvos ,,Spurs”
sudarė sutartį, pagal kurią už kiek-
vieną reguliariojo čempionato li-
kusią dieną D. Motiejūnas uždirbs
po 10 tūkst. dolerių. Dėl mokesčių
lietuviui atiteks mažiau nei pusė
šios sumos – apie 4,5 tūkst. dolerių
per dieną.

D. Motiejūnas buvo vienas ge-
riausiai apmokamų Kinijos krepši-
nio lygos žaidėjų. Už neseniai pasi-
baigusį sezoną lietuvis gavo 3 mln. JAV
dolerių. Žaidėjas jau sulaukė siūlymo
ir kitą sezoną už itin solidų atlyginimą
žaisti Kinijoje. „Golden Stars” klu-
bas, baimindamasis kitų Kinijos ko-
mandų konkurencijos, krepšininkui
pasiūlė kaip niekad daug – 3,27 mln.
JAV dolerių už vieną sezoną. Skelbia-
ma, kad šis susitarimas neįsigaliotų
tuo atveju, jeigu D.  Motiejūnas gautų
galimybę žaisti NBA ir kitą sezoną. 

Dabar socialiniuose tinkluose tarp
komentarų galima išvysti ne vieną, ku-
ris teigia, jog lietuvis yra geresnis,
nei buvo M. Gasol. Aukštaūgis iš Lie-
tuvos vadinamas tikru žvėriu ir ga-
liūnu po krepšiu.

Ar tai reiškia, kad J. Valančiūnas
pagaliau atrado savo vietą NBA, o tik-
rieji mainų nugalėtojai yra visai ne

„Raptors”? Nesunku pastebėti, kad
klubo sirgaliai jau pamilo lietuvį. Tik
žurnalistai ragina žvelgti į situaciją at-
sargiai – žaidimas geras, bet ateitis vis
dar kupina mįslių.

Po šio sezono J. Valančiūnas galės
rinktis – dar vieneri metai ir 17 mln. do-
lerių „Grizzlies” komandoje ar šuolis
į laisvųjų agentų rinką tikintis naujų
pasiūlymų. Buvo daug kalbų, jog J. Va-
lančiūno ateitis Memphyje miglota dėl
klubo požiūrio į jaunimą, tačiau dabar
vis daugiau pabrėžiama, kad Lietu-
vos rinktinės aukštaūgiui verta pasi-
likti „Grizzlies” gretose. 

Rezultatyvumo rekordas ir 
pergalingas metimas

Kovo 20-osios vakarą J. Valančiū-
nas ryškiomis raidėmis įrašys savo
karjeros knygoje. Lietuvis ne tik pa-
gerino savo rezultatyvumo rekordą,
tačiau ir baudos metimu išplėšė ,,Grizz-
lies” pergalę 126:125 per pratęsimą
prieš Houstono ,,Rockets”.

Rezultatas buvo lygus 125:125, kai
J. Valančiūnas stojo mesti baudų me-
timų, o laikrodis rodė 0,1 sekundės. Lie-
tuvis pataikė pirmąjį metimą, antrąjį
prametė ir „Rockets” tiesiog nebeturėjo
laiko suregzti ataką. Po netaiklaus
antrojo baudos metimo pergalę išplėšęs
J. Valančiūnas iš džiaugsmo kėlė ran-
kas į viršų.

Aukštaūgis aikštėje praleido 36
minutes, per kurias pelnė 33 taškus
(10/17 dvit., 0/2 trit., 13/17 baud. met.)
ir pagerino savo rezultatyvumo re-
kordą. Taip pat lietuvis atkovojo 15 ka-
muolių, atliko rezultatyvų perdavimą.
Iki šio vakaro J. Valančiūno rezulta-
tyvumo rekordas buvo 32 taškai, pasi-
ektas 2016-ųjų spalį.

Po dviejų dienų J. Valančiūnas
lyg galingas magnetas geležį traukė
krepšinio kamuolį per NBA rungtynes

su Orlando ,,Magic”. Lietuvos krepši-
ninkas atkovojo net 24 kamuolius ir pa-
siekė dar vieną karjeros rekordą NBA.
Jis pelnė 23 taškus, sugriebė net 24 ka-
muolius, bet tai nepadėjo ,,Grizzlies”
krepšininkams, kurie pralaimėjo po
pratęsimo 119:123
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Draugui 110. Ko nenunešė laiko tėkmė...

RASA KAZLAITĖ

„O vis dėlto kažkaip liūdna: nėra jokio
literatūros žurnalo, o laikraščiuos lite-
ratūrinė sritis visai užmesta. Ar negalėtų,
kad ir toks ‘Draugas’ bent šeštadienio
numeryje kokia pora puslapių skirti
specialiai literatūrai ir menui. Kiek pa-
tyriau, žmonės (ypač tremtiniai) to jau
pasigenda. O dypu kai, manau, jau su-
daro daugiau pusę ‘Draugo’ skaitytojų”,
–  taip 1949 m. ra šytojui A. Vaičiulaičiui
laiške rašo ilgametis „Draugo” kultūri-
nio priedo  redaktorius Kazys Bradūnas. 

Keliau jant „Draugo” istoriogra-
finės praei ties pėdsakais, ne-
suklysiu sakydama, kad Kazys

Bradūnas – vienas tų iškilių egzilio kū-
rėjų, kuris ypač ryškiai įprasmino iš-
eivijos kultūrinį gyveni mą. Redagavo
ne vieną literatūros leidinį svetur, vė-
liau dvidešimt metų atidavė „Drau-
go” kultūriniam priedui, o jo savaitinis
vedamasis „Kertinė pa raštė”, kaip
rodo laikas, šiandien tapo neįkainoja-
ma egzilinės publicistikos ir kritikos
rinktine. Kazys Bradūnas buvo ne
tik  poetas, redaktorius, publicistas, li-
teratūros ir dailės kritikas, bet ir kul-
tūrinių renginių organizatorius. Jis
vienas pirmųjų suprato ir savo gyve-
nimo veikla įprasmino pagrindinę,
svarbiausią mintį, kad tautos kūry-
biškumas yra nepriklausomybės ir
lietuvybės išlikimo garantas. Šio iški-
laus egzilio kūrėjo itin vertingą epis-
toliarinį palikimą galima rasti knygo-
je „Kazys Bradūnas. Archyvai”. Būtent
iš čia plaukia ne nuilstama šio kūrėjo
publicistinė ener gija, jo tuometis ryž-
tas ir atsakomybė telkiant išeivijos li-

teratūros kūrėjus, protus ir bendram
tikslui – saugoti ir gerbti lietuvišką
žodį. Šiandien ilga mečio „Draugo”
kultūrinio priedo re daktoriaus Kazio
Bradūno palikimu, jo gyvenimo ir kū-
rybos veiklos įprasminimu Lietuvoje
rūpinasi jo vyriausioji dukra, etnolo-
gė, antropologė Ele na Bradūnaitė-
Aglinskienė. Jai pa dedant šiame po-
kalbyje dar kartą pa bandysime per-
prasti šios iškilios as me nybės gyveni-
mo bei kūrybos savas tį, įvertinsime
poeto, publicisto Kazio Bradūno ypa-
tingus redaktoriaus nuo pelnus ir pa-
sidžiaugsime, kad pagaliau šio kūrėjo
plati kultūrinė, visuo meninė veikla
rašytiniu žodžiu atgula į monografinio
pobūdžio kūrinius ir kitus leidinius.   

„Kertinė paraštė”, ilgą laiką bu vusi
„Draugo” kultūrinio prie do vedamuoju, at-
gulė į knygą. Kaip kilo mintis šį svarbų pa-
liki mą įamžinti kritikos ir kultūrinės publi-
cistikos rinktinėje?

Dar 2016 m. susitikau su tuometi-
niu Lietuvių literatūros ir tauto sa kos
instituto direktorium (dabartiniu kul-
tūros ministru), literatūrologu Min-
daugu Kvietkausku, aptarti, kaip būtų
galima paminėti artėjantį tėvelio šimt-
metį. Jam užsiminiau, kad būtų gerai
parodyti kitą jo kūrybos pusę, ne poe-
to, o publicisto, ir kad tai atgultų į vie-
ną knygą, kad jo publicistinio palikimo
nereikėtų kiekvieną kartą ieškoti Mar-
tyno Mažvydo bibliotekoje, atskiruose
laikraščio nu meriuose. Knygos „Ker-
tinė paraštė”  siekiamybė buvo at-
kreipti dėmesį būtent į ypač vertingą
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje iki šiol ati-
džiai nenagrinėtą Kazio Bradūno pub-
licistinį palikimą. 

Per visus tuos 20 redagavimo metų
tėvelis parašė apie 1000 veda mų jų.
Knygos sudarytojas Gediminas Mike-
laitis atrinko 150 ir, suskirstęs į temų
skyrelius, juos paruošė leidybai. Kny-
goje yra ir nuotraukų iš išeivijos kul-
tūrinio gyvenimo.

„Kertinė paraštė” ne tik at skleidžia poe-
to Kazio Bradūno kaip publicisto, literatū-
ros, dailės kritiko talentą, bet ir labai aiš-
kiai brėžia jo kaip kultūrinio priedo re dak-
toriaus tikslingą veiklos kryp tį ir misiją.

Jam pirmiausiai rūpėjo, kad Lie-
 tuvos kultūros lygis nepatirtų nuo-
smukio, kaip pats sakydavo, kad nenu -
siristų iki „kugelinių” išeivijos susi ėji  -
mų. Jis siekė, kad lietuviškoje veiklo-
je būtų kuo daugiau kūrybos. Tėvelis
visada aiškiai brėžė kelis tautinės kul-
tūros vardiklius: be kalbos nėra kūry-
bos, be kūrybos nė ra kultūros, be kul-
tūros nėra tautos. Jis tą suprato ir bū-
tent ta linkme veikė. Lengvo pobū-
džio apžvalgas keitė į gilesnio turinio
publikacijas, siekė, kad laikraštyje
būtų ir knygų recenzijos, išsamios
meno parodų ap žvalgos, kad būtų savos
kūrybos ati tinkamas įvertinimas, ap-
žvelgdavo ir didesnius kūrybos plotus,
pavyz džiui, publikuodavo straipsnius
apie tai, kas vykdavo visoje Amerikoje.
Laiškuose A. Vaičiulaičiui, A. Nykai-
Niliūnui ir kitiems rašė, aiškindamas,
kad patys turime rašyti, kad mes turi-
me savo tautinės kultūros rai dą su-
prasti, kad turime įvertinti kū rybą ir
tinkamai paminėti visų iškiliau siųjų ju-
biliejus. Jis besąlygiškai siekė, kad toji
kultūrinė atmintis liktų gyva ateinan-
čioms kartoms, kurios suprastų, ant ko
toji mūsų kul tūra buvo ir yra statoma.
Jam ypač buvo svarbu, kad į kultūrinę
veiklą įsijungtų ir kuo daugiau jau-
nesniosios kartos atstovų.

Ir tas žodis 
buvo Dievas

Vienas iš K. Bradūno redaktoriavimo
bruožų – nuolat ieškoti naujų kūrybos
vėjų. Juk jis nenei gė šiuolaikiškumo ir ki-
tokios, pla tesnės, kūrybinės raiškos?

Nors Kazio Bradūno ir kitų jau nų
poetų Kaune, o po to Vilniuje kar ta
augo ant Maironio, J. Aisčio, B. Braz-
džionio kūrybos, tačiau būdami stu-
dentai jie nebūtinai kūrė pagal jų nuo-
rodas, nesekė aklai jų poetine stilisti-
ka. Atvirkščiai, visi jie ieškojo savo
krypties, savo veido. Todėl ir vėliau vi-
siems žemininkams šiuolaikiškumas
rūpėjo, nes jie suprato, kad šiuolaiki-
nis menas, kūryba turės ateitį. Jie

visi skaitė vokiečių, pran cūzų, anglų li-
teratūrą, tačiau būdami ūkininkų vai-
kai, jie taip pat  vertino liaudies iš-
saugotą kalbą ir kūrybą. O tėveliui vis
rūpėjo tą raidą, tą vienijančią įvairių
laikotarpių kūrybos tą są sujungti į
vieną visumą. Būtent tai buvo dar vie-
na jo kaip publicisto, išei vijos redak-
toriaus misijų sie kiant, kad kultūrinės
visumos atgarsiai veiktų plačiau, su-
domintų visuo menę, o ne tik nedidelį
literatų būrelį. 

Jo erudicija, neprilygstamas intelek-
tualinis gebėjimas, skvarbus domėjimasis

Kazys Bradūnas kaip niekas kitas suprato,
kad be kalbos nėra kūrybos, be kūrybos nėra
kultūros, be kultūros nėra tautos....

Bradūnų šeima Lietuvoje (iš k.): Kazimiera Bradūnienė, anūkė Viktorija, dukra Elena ir Ka-
zys Bradūnas. Šeimos archyvo nuotraukos

Elena Bradūnaitė-Aglinskienė Vilniuje prie namo, kuriame grįžęs į Lietuvą gyveno poe-
tas Kazys Bradūnas.  S. Zumbio nuotr.

K. Bradūnas ir ,,Draugas” – neatsiejami vardai. R. Kazlas koliažas...

Apeigos Tautos šventėje

Kai Istorija, įžiebus melsvą ugnį,
Šlaksto žemę žuvusių krauju
Ir per amžių juodąją bedugnę
Mostelia su želmeniu nauju,

Aš klaupiuos į pašvęstąjį smėlį
Su didžiu stebuklo laukimu
Ir kiekvieną kritusio šešėlį,
Kaip kautynių vėliavą, imu.

O tautos Dvasia sparnus ištiesia
Lyg ošimą tolimų dainų
Ir, giedodama heroiškąją giesmę,
Kyla iš liepsnos ir pelenų.

Kazys Bradūnas
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pasaulio litera tūra ir menu, matyt, „Drau-
go” kultūrinio priedo turiniui ir klojo pa-
matus? 

Tėvelis labai daug skaitė. Sekė ir
Lietuvos rašytojų kūrybą. Nemažai li-
teratūros jam į Ameriką sovietmečiu
atsiųsdavo poetas Eugenijus Matuze-
vičius. Deja, jis to per daug laikrašty-
je neafišavo, nes suprato, kad jeigu
pradės apie juos rašyti, gir ti, tai tiems
žmonėms, likusiems už geležinės už-
dangos, nebus į nau dą. Jis labai gerai
suprato sovietinės sistemos politinius
vėjus. 

sraute jų yra, rodo tik mūsų menka-
vertiškumą, išsižadant tautiš kumo ir
savosios tapatybės. 

Šitai tai jau būtų sunkiai supran-
tama mūsų ankstesnės kartos kul tūri-
ninkams.

Senoji karta net baisiausiame sapne ne-
galėjo regėti, kad iškovoję Nepriklausomy-
bę, gavę Laisvę, staiga prarasime Lietuvos
dvasią, kuri baigia iškeliauti kartu su tuo pu-
santru milijonu emigrantų. Su tuo moder-
nėjančiu gyvenimu pra randame galimybę
prisiekti ir tau tinėms idėjoms. Juk šiais lai-
kais norintys garsiau pakovoti už kal bą, tau-
tinius jausmus prilyginami radikaliam na-
cionalizmui, o se nie ji mūsų didžiavyriai, tik-
ri ko votojai už Tėvynės Laisvę vadinami siau-
rakakčiais patriotais? 

Visa bėda, kad emigrantai neišsi-
veža tos Lietuvos dvasios, nes jie jos ne-
pasikrauna dar būdami čia. Išva žiuoja
su tuščiu kultūriniu kraičiu. Labai
sumenkusios paskatos veikti patrio-
tiškai ir todėl nebežinome, ką da ryti su
vidine emigracija, kai patys lyg iške-
liaujame iš Lietuvos dar bū dami Lie-
tuvoje. Mes nesirišame nei su savo is-
torija, nei su kultūra, nes didžiąja da-
limi domėjimasis pastarąja sritimi yra
sumenkęs. Ačiū Dievui, vis daugiau dė-
mesio skiriama partizanams, ir tai la-
bai teigiamas reiš kinys.

siems, vis aiškino, kad esame at sakingi
už tą Lietuvos žemės lopinėlį, jos kal-
bą, istoriją,  kultūrą, kad turi me rū-
pintis jos pristatymu pirmiausiai savo
vaikams, o tik po to ir pa sauliui.

Čia, Lietuvoje, kažkaip sunku tai
įsisąmoninti. To nemokame padaryti,
nes vis dar mums per arti visos žaizdos.
Sovietmečiu daug kas darė kompro-
misus, todėl ir šeimose apie vienus ar
kitus dalykus kalbama puse lūpų. Kai
lankausi mokyklose, mokinių prašau,
kad jie parėję namo užrašytų savo šei-
mos, tėvų, senelių žodinę istoriją. Ir, ži-
note, tai jiems padaryti nėra lengva, nes
šeimose apie praeitį kalbama sunkiai.
Daug kas užmiršta, kiti nenori prisi-
minti, kas buvo labai skaudu, nenori ki-
 tiems užkrauti skausmo, o tie, kurie pri-
sitaikė, irgi nenori prisipažinti, ne nori
sumenkinti savo autoriteto. Tai štai
mūsų jaunimas vis dar auga istorijoje
su baltomis dėmėmis. Ir tai yra mūsų
prakeikimas, nes nesupra tę praeities,
sunkiai orientuojamės da bartyje, ir at-
eityje galime daug klaidų pakartoti. 

Iš tiesų Kazys Bradūnas buvo vienas
iš tų daugelio egzilio poetų, kurio emigra-
cinė lemtis nulėmė gilius jo išgvenimus, pa-
tirtus svetimoje žemėje. Prasmės ir esmės
paieškos visoje jo kūryboje alsuoja ilgesiu
Tėvynei. Ir tik nedau ge liui panašaus likimo
kūrėjų lemtis būna dosni, ir jie gali grįžti į
savo gimtinę. Tokiems kūrėjams priklauso
ir Kazys Bradūnas. Koks buvo jo grįžimas
į Tėvynę?

Tėvai labai džiaugėsi grįžę į Vil nių
ir čia išgyveno dar 17 metų. Abu su lau-
kė garbaus 92 m. amžiaus. Džiau gėsi
viskuo: televizijos programomis, kul-
tūriniais renginiais, spauda, gausia
knygų leidyba. Apie politiką tė velis sa-
kydavo, kad nereikia Šekspy ro skaityti,
nes politinėse žiniose – ir komedija, ir
tragedija – viskas iš karto.  Buvo šiek
tiek nusivylimo, nes matė, kaip yra su-
laužytas Lietuvos „stuburas”. Tie oku-
pacijos padariniai –  varymas į kolū-
kius, tremtys į Sibirą, „mėtymas pėdų”,
savosios gimtosios vietos praradimas
– tai negailestingai sudraskytas ry-
šys su pačia žeme ir fiziškai, ir meta-
foriš kai. Po teisybei aš šiandien net
džiaugiuosi, kad jis jau iškeliavęs ir ne-
mato tos emigracijos, to nykimo. Jam
būtų didelis smūgis.

Bet šį pokalbį užbaigti noriu su vil-
timi taip, kaip mano tėvelis Kazys Bra-
dūnas sakydavo: jeigu kas ne taip, kaip
turėtų ir galėtų būti, tai reikia į tai
žvelgti optimistiškai. Juk kiek daug vie-
tos tobulėjimui! Ir kiek dar daug bus
progų geriems sumanymams, kiek dar
daug laukia didžių darbų! Tikėkimės.

Be lietuvių literatūros tėvelis daug
skaitė ir anglų kalba. Kas sa vaitę va-
žiuodavo į Čikagos centrą, kur buvo la-
bai geras knygynas, ir paprastai visą
popietę ten praleisdavo stovėdamas ir
skaitydamas kultū rinius leidinius ang-
liškai. 

Ar šeimoje dalindavosi sunkumais lei-
džiant laikraštį? 

Nereikėjo dalintis, nes mes ma tė-
me tuos sunkumus. Naktimis sėdėda-
vo ir rašomąja mašinėle tauškindavo.
Kartais pritrūkdavo tos intelektua lios
pagalbos iš šalies, tad tekdavo pačiam
pildyti laikraščio puslapius. Būdavo,
vieni pažada, neišpildo, kiti nespėja,
treti, į savo kūrybos polius su sispietę,
ir tokiam papildomam darbui laiko ne-
turėdavo. Dešimt me tų jaunesnė sesuo
labiausiai tai matė, nes yra pasiskun-
dus, kad aš su broliu Baltimorėje tu-
rėjome tėvelį vakarais pasakų skaity-
mui, o jai Čikagoje jau to dėmesio
buvo skirta mažiau. 

Redaktoriaus darbas buvo sun-
 kus. Iki šešių puslapių suredaguoti, su-
maketuoti visą kultūrinį priedą, rasti
dar iliustracijų – ir viskas ant vieno
žmogaus pečių. Kai atvažiavo iš Lie-
tuvos kultūrininkai aplankyti ir pasi-
domėjo, kiek žmonių redaguoja „Drau-
go” kultūrinį priedą, nega lėjo patikė-
ti, kad tėtis tai daro vienas. Juk tuo
metu sovietinį „Literatūrą ir meną” lei-
do visas būrys žmonių. Yra ne kartą sa-
kęs, kad jeigu ne tas publicisto ir re-
daktoriaus darbas, gal būtų geres-
nių eilėraščių parašęs. 

„Kas man labai  svarbu – bū tent žodžio
gerbimas. Žodis turi bū ti labai tiksliai eilė-
raštyje at rinktas. Ar į Dievulį kreipiesi, ar į
medį, ar į paukštį – pirmiausiai poezijos žo-
dis. Juk tai ir pirmuos Dievulio įkvėptuos raš-
tuos yra pasakyta: Pirmiausia buvo žodis.

Ir tas žodis  buvo  Dievas”. Šios Jū sų Tė-
velio mintys apie poetinį žodį kelia nenu-
sakomą susižavėjimą kūrėju, kuris geriau-
sius savo kū rinius parašė Amerikoje dirbda -
mas sunkų fizinį darbą, skaldyda mas ak-
menis. Ir kas svarbiausia, kai žinai, kokio-
mis sąlygomis bu vo parašyti geriausi Kazio
Bradū no kūriniai, pradedi manyti, kad iš tie-
sų jo poetinį žodį vedžiojo Dievo ranka. 

Pamenu, kaip jis sakydavo: šlifuo -
ju tuos akmens luitus, mašina ūžia, ali-
nantis triukšmas, o aš jo ne girdžiu –
galvoje tik žodžiai žaidžia. Iš tų žaidi-
mų susidėjo Baltimorėje kurtos ir „De-
vynios baladės”, ir „Mor e nų ugnys”, ir
„Sidabrinės kama nos”. Juk visą tą
Bostono enciklopediją (37 tomų encik-
lopedinis leidinys, savo apimtimi ir tu-
riniu lenkiantis visas iki šiol išleistas
enciklopedijas lietuvių kalba – aut.
past.) ir kitą kūrybą žmonės išleido
dirbdami juodus darbus. Ir tai yra to-
dėl, kad kultūrinio užtaiso būta, buvo
supratimas, kad mūsų gyvenimas turi
būti prasmingas, buvo tikėjimas, kad
egzilio kū rėjų darbas Lietuvoje bus
įvertintas. Žinoma, dabar kartais ten-
ka nusi vil ti, nes plačioji visuomenė Lie-
tuvoje nelabai suvokia, kiek ten buvo
pa daryta.

Naujojo europiečio kūrimas nelabai nu-
tolo nuo tų laikų, kai buvo kuriamas nau-
jasis sovie tinis žmogus. Pasikeitę tik pa-
vadinimai, bet siekiamybė panaši. Anglų kal-
ba, panašiai kaip ir ru sų, šiandien viešoje
erdvėje užima pozicijas labai tvirtai, ir lie-
tuvių kal ba, akivaizdžiai, pamažu stumia-
ma iš kasdienio gyvenimo. Argi tokia buvo
Jūsų tėvelio Kazio Bradūno, B. Brazdžionio,
A. Ny kos-Niliūno Lietuva, ar tokiose vizijose
mūsų garsieji kultūrinin kai ją matė?

Kiekviename amžiuje pasaulė žiū-
 ra yra savita. Ją veikia labai daug ap-
linkybių. Mano tėvų karta buvo užau-
ginta Nepriklausomoje Lietuvoje, ir
jiems buvo aišku, kad jie turi būt dė-
kingi aušrininkams ir Nepriklau somy-
bės steigėjams bei už ją kovoju siems sa-
vanoriams. Jie taip pat buvo auklėjami
tokioj dvasioj, kad jaustų si, jog kiek-
vienas labai reikalingas naujai besi-
kuriančiai valstybei. Taip auginti labai
vertino savą istoriją, tautosaką, kalbą,
literatūrą. Tos vertybės taip pat pa-
grindė jo veiklą išeivijoje.

Dabartinė Lietuva, paveikta 50
metų sovietmečio, tikrai yra kitokia.
Naujai atgauta laisvė jau kitaip veikė
ilgai nuo pasaulio atskirtus piliečius.
Suprantama, kad jiems labai norėjosi
ir dar vis norisi pasivyti „laisvuosius”
Vakarus. Ir čia kartais jau perlenkia-
ma lazda. Važinėdama po Lie tu vą ban-
dau atkreipti jaunimo dė mesį, kiek
mažai kuriama populiarių dainų lie-
tuvių kalba. Skatinu juos kiek galima
daugiau kurti sava kal ba, o ne mėg-
džioti, kas kitų sukurta. Sovietmečiu
rusų kalba buvo priešo kalba, jautėme
tada grėsmę, o dabar visą pasaulį vie-
nodinanti „globali zacija” atėjo šilki-
nėm pirštinėm ir mus smaugia. Jaunoji
karta jau net viso to nesuvokia ir tame
neįžvelgia jokios grėsmės.

Esu mačiusi, kas nutinka tautoms,
kurios nesergsti savo kalbos. Dingsta
tūkstančius metų ugdytos, puoselėtos
kalbos, o kartu su jomis – ir tautinė sa-
vimonė. Pavyzdžiui, ko kia nuostabi
Amerikos indėnų pasau lė žiūra atsi-
spindi jų žodynuose, už rašytose gies-
mėse, dainose, kur yra gamtos stichi-
jų užkalbėjimų ir pan. Visas šis jų kal-
binis paveldas yra išsaugotas užra-
šuose ir garsiniuose įrašuose, bet kas
iš to? Mokslininkai veža tą palikimą į
jų rezervatus, ir niekas nesupranta
senelių įdainuotų  tekstų, maldų. 

Mūsų nepasotinamas globalisti-
 nio šlamšto rijimas, neatsijojant gerų
dalykų, nes visame tame kultūrinia me

Mūsų išeivijos senąją kartą veikė
žinojimas, kad jie paliko čia kenčian-
 čius, vežamus į Sibirą tautiečius, žu do-
mus partizanus, ir jiems tai buvo pa-
spirtis, kad jie turi kažką daryti. Jie
daug aukojosi iš pagarbos ir pa reigos
savo tautai. Ir mums, jau ten augu-

Poetas, publicistas Kazys Bradūnas su savo gyvenimo ir kūrybos palydove žmona Kazi-
miera Bradūniene.

Kazio Bradūno ,,Draugo” kultūriniam prie-
dui rašyti vedamieji atgulė į atskirą publi-
cistikos rinktinę....

Kazys Bradūnas – ,,Draugo” kultūrinio prie-
do redaktorius. Apačioje –kun.V. Rimšelio
laiškas poetui su kvietimu pradėti dirbti
,,Drauge”.
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai

ViDauS ligoS 
akiŲ ligoS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. DAIVA BIDVA
Dantų gydytoja

950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055 S. Roberts Road, 

Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

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 

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

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

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463
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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
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

,,Gintaro” vasarvietei Union Pier, Michigan rei-
kalingas energingas vyras arba pora prižiūrėti
vasarvietės aplinką. Darbas truktų nuo dabar
iki lapkričio vidurio. Su apgyvendinimu. Kreip -
ki tės: tel. 269-469-3298

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

Surašymas Nr. 94
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – skelbimai@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

5 raidės:

ALKIS – ALPĖS – DĖMĖS – MAČAS – OSMIS – RIFAI – SLĖGA –

SUSNA.

7 raidės:

ALIEJUS – ATONIJA – AUDĖJAS – ČELESTA – DEKORAS – DONAL-

DA – ĖDRŪNAI – ENZIMAI – FILTRAS – GEMBINĖ – HAREMAS –

IŠEMIJA – IŠKAMŠA – IŠLAKOS – IŠRAVOS – JOJIMAS – KASNAKT

– KAŽKAIP – KAŽKIEK – KLINIKA – KRAUJAS – LIEPINĖ – LIKĖ-

NAI – LIMITAS – MANTISĖ – METISAI – MONETOS – MŪRINYS –

NESĖKMĖ – NEVĖŽIS – NEŽINIA – NIAGARA – OPIUMAS – PADER-

MĖ – REICHAS – REKLAMA – RŪKYKLA – SASNAVA – SĄSPARA –

SAVAIME – SISTEMA – SKIEPAI – SMURTAS – STADIJA – TŪPSNIS

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

žmones, politiką, kultūrą, istoriją, me ną, sportą, kulinariją ir kt.

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

Atkelta iš 3 psl.

Įdiegta pastato stebėjimo sistema,
nupirktos naujos kėdės, išklota nauja
kiliminė danga Banio šeimos salėje,
biuruose ir vakarinės pastato dalies ko-
ridoriuose, pakeista dalies pastato sto-
go danga. Atskiras pasakojimas – apie
suskilinėjusias bažnyčios sienas, ku-
rios ėmė kelti pavojų žmonėms. Vieni
meistrai paprašė milijono už vienos
sienos sutvirtinimą. Tačiau pavyko
surasti kompaniją, kuriai vadovauja la-
bai religingas žmogus. Jis sutiko baž-
nyčią tvarkyti už protingą kainą ir tą
darbą padarė labai kokybiškai. 

Taip pat labai svarbus projektas –
viso pastato vidaus ir lauko apšvietimo
pakeitimas nauja LED švietimo siste-
ma. Dabar turime ne tik geresnį ap-
švietimą, bet ir gerokai sutaupome,
mokėdami sąskaitas už elektrą. 

L. G. Vienas žmogus paaukojo pi-
nigų tam, kad būtų suremontuoti visi
keturiolika PLC esančių tualetų. Iš
tiesų šventėms sales nuomojantys žmo-
nės būdavo nepatenkinti, sakydavo,
kad viskas būtų puiku, jeigu ne tie ne-
sutvarkyti tualetai. Dabar šis darbas
jau beveik užbaigtas. Liko suremon-
tuoti du, tą padarysime šiais metais. 

Visko neišvardinsi, bet ypač nori-
si pasidžiaugti, kad pavyko pakeisti se-
nąją pastato šildymo sistemą. 

Juk šiam darbui buvo paskelbta spe-
ciali pinigų rinkliava? 

L. G. Taip, žmonės aukojo nemažai.
Pastebėjome, kad jeigu yra konkretus
projektas, tuomet jam žmonės aukoja.
Konkretus projektas turi konkrečius
rezultatus. Mes esame organizacija,
kuri rūpinasi pastatu, jo išlaikymu ir
jo būklės gerinimu. Dažnas, paklaus-
tas, ar remia centrą, sako, kad jau pa-
aukojo PLC, o pasigilinus supranti, kad
žmogus paaukojo bažnyčiai, arba su-
mokėjo mokslapinigius mokyklai, arba
parėmė dar kurią nors centre esančią
organizaciją. Labai tuo džiaugiamės.
Tai padeda organizacijoms iš dalies pa-
dengti patalpų naudojimo mokesčius ir
savo išlaidas. Yra svarbu suprasti, kad
kiekviena PLC įsikūrusi organizacija
yra atskiras vienetas, kuriems visiems
reikia išsilaikyti, kaip ir pačiam PLC.
Galime sakyti, kad išsilaikymui mes
užsidirbame, tačiau bet kokia renova-
cija, planinis ar skubus remontas rei-
kalauja papildomų išlaidų, kurias ga-
lime padengti tik iš bendruomenės fi-
nansinio palaikymo.

A. Ž. Šildymo sistemos pakeiti-
mas buvo 2017 metų projektas. Iki tol
buvę šildymo katilai buvo įrengti sta-
tant pastatą – 1964 metais. Jie buvo to-
kie pasenę, kad nuolat gesdavo, be to,
ir šildydavo neefektyviai. Aš pats kas-
dien eidavau į tą katilinę – mintinai vi-
sas problemas žinojau. Dažniausiai,
kaip tyčia, šildymas sugesdavo vakare
arba savaitgaliais. Būdavo, grįžti namo,
jau iš centro skambina, kad šildymo ne-
bėra. Vėl važiuoji į darbą, kvieti spe-
cialistus. O šie atvažiuoja, kelias va-
landas pasidarbuoja, sutvarko, bet su-
mokėti paprašo net kelis tūkstančius
dolerių. Ir taip per sezoną ne kartą. Kai
ieškojome bendrovės, kuri galėtų
mums įrengti naują šildymo sistemą,
rinkomės iš kelių turimų kandidatų.
Be to, reikėjo ieškoti, iš kur paimti pi-
nigų. Dalį paaukojo žmonės, kitą dalį
paėmėme iš santaupų, o likusią dalį pa-
vyko pasiskolinti iš pačios šildymo
katilus įrenginėjusios bendrovės. Tai

buvo nedidelė dviejų emigrantų – airio
ir lietuvio įmonė. Jie paprašė sumokėti
pusę sumos – 220 tūkstančių dolerių, o
kitą pusę patys paskolino be procentų.
Tuos likusius pinigus pasižadėjome
grąžinti jiems per dvejus metus. Įdomu
tai, kad vienas iš tos bendrovės savi-
ninkų – lietuvis, kurio vaikai mokosi
pas mus, Maironio lituanistinėje mo-
kykloje ir lanko ,,Žiburėlį”. Nors dabar
šildymo katilai veikia labai efektyviai
ir be priekaištų, bet tas žmogus,  at-
veždamas vaikus į centrą, savanoriš-
kai užsuka jų patikrinti. Taip šeimy-
niškai išėjo. 

Kai supranti, kad turi centru rūpintis
taip, kaip savo šeimos namais, tuomet pa-
mažu pasimato rezultatai? 

L. G. Pavyzdžiui, anksčiau mes
žiemą samdydavome sniego valytojus,
o vasarą – žolės pjovėjus. Tas atsieidavo
nepigiai, todėl nusprendėme, kad pa-
tiems reikia nusipirkti sniego valymo
,,trokelį” ir žolės pjovimo įrangą. Tas
labai pasiteisino. 

A. Ž. Sniego valymui per žiemą iš-
leisdavome apie 20 tūkstančių dolerių.
Ir nebūdavome patenkinti samdomu
darbu, nes tie valytojai neskubėdavo.
Tarkime, sekmadienio rytą žmonės
atvažiuodavo į bažnyčią, o sniego va-
lytojai dar nepasirodę. Kai pagaliau at-
važiuodavo sniegvalės, kieme būdavo
pristatyta automobilių, sunku gerai
nuvalyti. O dabar, kai turime savo
sniegvalę, iš pat ankstaus ryto nuva-
lome sniegą. Visiems patogu, o ir daug
sutaupome. ,,Trokelis” kainavo 33 tūks-
tančius dol., bet jis mums tarnauja jau
beveik 10 metų. Tą patį galima pasakyti
ir apie žolės pjovimą.

Mes sakome, kad centras yra mūsų
antri namai. Todėl ir turime čia dirb-
ti kaip sau, iš širdies ir šeimininkiškai.
Tai nėra asmeninis verslas, bet dirb-
damas tu turi žiūrėti kaip į asmeninį.
Kitaip nieko nebus. Toks požiūris yra
sėkmės garantas. Ir mūsų komandos
nariai taip pat mąsto ir jaučia. Kad ir
toks faktas: ateidami dirbti 2010 metais
PLC sąskaitose radome 66,431dol., o
2018 metų gale ten buvo dešimt kartų
didesnė suma. Paskolą R. Riškus salės
statybai sumažinome beveik per pusę.
Manome, kad yra kuo pasidžiaugti. Tu-
rime daug naujų idėjų ir planų kaip
dar pagerinti centro veiklą, padaryti
efektyvesne ir atnaujinti pastatą, kad
jame būtų visiems patogu, jauku ir
žmonės norėtų čia lankytis. Negalime
sustoti, planuojame toliau remontuo-
ti ir modernizuoti centrą.

Kas per tuos 10 vadovavimo PLC metų
labiausiai įstrigo į širdį? 

L. G. Labiausia pamenu vieną
aukšto rango svečių viešnagę centre.
Tuometinis LR generalinis konsulas

Čikagoje Marijus Gudynas pakvietė ir
atsivežė Čikagoje reziduojančius ES ša-
lių konsulus. Mes surengėme jiems
ekskursiją po PLC. Aš vaikščiojau po
centrą kartu su Prancūzijos konsulu.
Jis man pasakė: ,,Žinai, kokia Pran-
cūzija didelė, lyginant su Lietuva? Bet
mes tokio didelio pastato už Prancūzi-
jos ribų neturime. Didžiuokitės tuo, ką
esate sukūrę.” Mums tuos žodžius iš-
girsti buvo labai malonu ir išdidu. Pa-
našiai stebėjosi ir turkų konsulas, ku-
ris čia buvo atvykęs kartu su dabarti-
niu Lietuvos generaliniu konsulu
Mantvydu Bekešiumi žaisti krepšinio. 

Mes per tuos metus sunkiai dir-
bome, patyrėme daug streso, bet dažnai
atrodė, kad mūsų pastangas ir pasiek-
tus rezultatus nedaugelis įvertina. Daž-
niau kritikuodavo už tai, kas nespėta
padaryti. Todėl dabar, kai kas nors pa-
sako, kad mes gerą darbą atliekame,

yra puiku. Vadinasi, žmonės supranta,
kad joks darbas pats nepasidaro. 

A. Ž. Aš ne kartą sakiau: jeigu kas
kritikuoja, vadinasi, esame matomi.
Tuomet matomi ir mūsų padaryti dar-
bai. Manau, kad moralinę teisę kriti-
kuoti turi tie, kurie patys yra prisidė-
ję prie PLC išlaikymo finansiškai arba
savanoriaudami. Jeigu kritika teisin-
ga – tuomet ji yra varanti į priekį, ska-
tinanti toliau dirbti. Smagu, kad per tą
laiką pavyko suburti šaunią komandą,
kuri yra tarsi šeima. Smagu, kad sa-
vanoriškai dirbantys ir laiką auko-
jantys PLC tarybos ir valdybos nariai
noriai tęsia darbą vis naujas kadenci-
jas. Vadinasi, centras gyvuoja. 

Ačiū už pokalbį, sėkmės jums toliau dar
geriau gyvuoti gyvuoti.  

Apie PLC priežiūrą – su meile

J. Valančiūnas pagaliau atrado
savo vietą NBA 

Atkelta iš 9 psl.

J. Valančiūnas pademonstravo fan-
tastišką formą ir gerino asmeninę sta-
tistiką ir kovo 27 d. vykusiose rungty-
nėse su NBA čempionų vardą ginančiu
,,Golden State Warriors” klubu. Lie-
tuvis sužaidė dar vienas labai geras
rungtynes, bet Memphio komanda na-
muose nusileido varžovams 103:118.

Vidurio puolėjas iš Utenos aikštė-
je praleido 32 minutes, per kurias pel-
nė 27 taškus (12/25 dvitaškių, 3/5 bau-
dų), sugriebė 13 kamuolių, atliko 2 re-
zultatyvius perdavimus ir blokavo du
metimus. Tarp „Grizzlies” krepšinin-
kų lietuviui neprilygo niekas nei pagal
rezultatyvumą, nei pagal kovą po krep-
šiais.

Paklaustas, kaip jam pavyksta de-
monstruoti tokį žaidimą vos tik atsi-
gavus po rankos piršto traumos, Lie-
tuvos rinktinės vidurio puolėjas pa-
minėjo atkaklų darbą. „Tokios ilgos
reabilitacijos po traumos nesu turėjęs.

Sunku nežaisti, bet kol pirštas gijo, pa-
laikiau formą, bėgiojau. Stengiausi iš-
silaikyti ir būti kuo arčiau žaidybinės
formos”, – sakė jis.

Apie savo ateitį Memphyje

Po sezono J. Valančiūnas turės
priimti svarbų sprendimą. Jis galės
rinktis – dar metus likti „Grizzlies” gre-
tose ir per sezoną uždirbti daugiau nei
17 mln. JAV dolerių arba tapti laisvuoju
agentu ir bandyti pasirašyti kur kas
pelningesnę ilgalaikę sutartį.

,,Jei komanda tikrai nori mane
pasilikti, tai man čia yra puiki vieta”,
– į klausimus apie galimą ateitį atsakė
J. Valančiūnas.

JAV žurnalisto paklaustas, ar jį
tenkintų nauja 3–4 metų trukmės su-
tartis, J. Valančiūnas būtų atviras pa-
siūlymams. „Aš esu čia pat. Organiza-
cija turi mano telefono numerį, aš tu-
riu jų. Jie žino, kur manęs ieškoti”, –
kalbėjo 213 cm ūgio vidurio puolėjas.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

A † A
POVILUI SODEIKAI

mirus, reiškiame širdingą užuojautą žmonai ZITAI,
dukrai ir sūnums. 
Gražių prisiminimų valandose lin kime Jums Kris -
taus ramybės.

Lilė ir Valentinas Ramoniai

A † A
ALDONA GASNERIENĖ

(VALYTĖ)
užbaigė savo žemišką kelionę mylimos šeimos globoje š. m. ko -

vo 26 d.
Gimė 1924 m. birželio 13 d., Palangoje,  buvo jauniausia penkių

bro lių ir seserų šeimoje.
Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Marquette Parke, Čika go-

 je. 
Nuliūdę liko: dukros Giedra Garbonkienė (Viktoras), jos vai-

 kai Vik  toras ir Renata; Vija Paulienė (Algis), vaikai Rima, Al gis,
Vili ja, Vidas, Linas ir Laima; a. a. Gražinos Nelsen vaikai Audra,
Ra  sa, Darius ir Rūta; Laima Parada (Jorge), vaikai Brian, Mi chael,
Ali na ir Lydia; Dalia Vitkus, vaikai Aras, Rytas ir Do vilė, o taip
pat po pla tųjį pasaulį pasklidę anūkai, proanūkai, sūnėnai ir duk-
terėčios.

A. a. Aldona buvo a. a. Stasio Gasnerio žmona.
Kaip ir daugelis  šeimų,  Aldona su vyru Stasiu gyveno Vokie -

ti  joje, kur ji dirbo mergaičių bendrabučio vedėja,  buvo  tautinių
šo  kių mokytoja Vasario 16-tosios gimnazijoje. 1957 m. vasario 14
d. šeima atvyko į Ameriką, įsikūrė Marquette Parke, kur išaugi-
no gausią šeimą.  

A. a. Aldona baigė mikrobiologijos mokslus ir daug metų ėjo
atsakingas pareigas Nalco Chemical Co. Ji buvo la bai ak tyvi jūrų
skautininkė ir vadovė, daug metų atsakingai dirbo su jau  nimu. Al-
dona mėgo lietuvišką dainą ir dainavo chore. Gyven da ma Flori-
doje tęsė lietuvybės darbus St. Petersburgo lie tu vių klu be.    

Atsisveikinimas vyks balandžio 4 d., ketvirtadienį, nuo 9 val.
r. iki 10:30 val. ryto Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, ku-
rioje 10:30 val.  ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos  sielą. Po Mi-
šių ve lionė bus palaidota  Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus palydėti velionę į paskutinę kelionę. 

Vietoje gėlių, prašome aukoti Nerijos jūrų skaučių tuntui  – LSA
Nerija.

Nuliūdusi šeima ir artimieji

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

Atkelta iš 2 psl.

Viduramžiais universitetuose buvo
skiriami bakalauro, magistro ir dak-
taro laipsniai. Tuo metu aukščiausia
pagarba buvo skiriama teologijos dok-
toratui. XV–XVI a. kasdienėje varto-
senoje daktaro laipsniu taip pat buvo
kreipiamasi į teologą, kaip nuo XVII a.
daktaro vardas žmonėse duodamas gy-
dytojui, neatsižvelgiant į tai, ar šis iš
tikrųjų turi daktaro laipsnį (bostoniš-
kė Lietuvių enciklopedija).

Dabartinė daktaro laipsnio reikš-
mė įvairiuose kraštuose yra skirtinga.
Tuose kraštuose, kur bakalauro ir ma-
gistro laipsniai išnyko, gydytojo dip-
lomas yra paprastas universitetinių
studijų baigimo diplomas. Tokią pras-
mę daktaro laipsnis turi Vokietijoje,
Austrijoje, Italijoje ir daug kitur Eu-
ropoje. Tuose kraštuose, kur yra išlikę
bakalauro ir magistro laipsniai (Pran-
cūzijoje, Anglijoje, JAV), ten daktaro
laipsnio siekiama jau po universiteti-
nių studijų. Prieškarinėje Lietuvoje

daktaro laipsnis turėjo antrąją prasmę.
Jis buvo teikiamas ne universitetines
studijas baigiant, o jau po jų. Buvo rei-
kalaujama parašyti mokslinio veikalo
lygio disertaciją, išlaikyti egzaminus ir,
pagaliau, viešame fakulteto tarybos
posėdyje disertaciją apginti.

JAV plačioji visuomenė daktarais
vadina visus gydytojus. Nebent esi
akademinėje aplinkoje, į kitus daktarus
žiūrima su tam tikru įtaringumu. Kiek-
viena profesija jų turi, kiekviena moks-
lo šaka jų turi. Daktaratą galima gau-
ti ne tik moksle, bet ir teisėje, mene, li-
teratūroje, muzikoje, teologijoje ir t. t.
Vien medicinoje yra keletas daktarų
laipsnių, pvz., MD, DO, DC, DDS, DVM
ir t. t. Visose JAV valstijose reikalau-
jama, kad praktikuojantys profesio-
nalai turėtų atitinkamą valstijos lei-
dimą. Jei manęs kas klausia apie dak-
tarų terminologiją, jiems tik paaiškinu,
kad daktaras yra su mokslo laipsniu
susijęs titulas, o ne profesija. Po to jie
į mane keistai pažiūri, bet palieka ra-
mybėje.

Valstybinė daktarų diena

A † A
IRENA MARIJA GALINIENĖ

Mirė š. m. kovo 21 d. dukterų glo-
boje savo namuose Lemonte, su lauku-
si 95 metų

Gimė 1923 m. gruodžio 19 d.  Ma-
žeikiuose veterinarijos dakta ro Ka-
zimiero ir Helenos (Mikuckytės)
Trumpių šeimoje.  

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Bos-
tone.

Nuliūdę liko: duktė Jūra Kredienė,
jos sūnus Andrius Mikonis su žmona
Carole; duktė Giedrė Penčylienė, jos
sūnus Nemura Pen čyla su žmona Mi-
chelle bei vaikais Lauren ir Nicholas;
sesuo Marija Černienė, jos sūnus dr.
Edmundas Fiksinski su žmona dr. Magda bei dukra Julia; kiti gi-
minės Amerikoje ir Lietuvoje.

Po karo, 1949 m., Irena su vyru Broniumi Galiniu ir dviem duk-
relėmis emigravo į Ameriką ir apsigyveno Massachusetts vals ti joje.
Po vyro a. a. Broniaus mirties persikėlė į Lemontą, arčiau savo šei-
mos. Daugelį metų Irena aktyviai dalyvavo Bostono lietuvių orga-
nizacijų veikloje, Lemonte tęsė ryšį su skautavimu – buvo paskau-
tininkė.

Velionė bus pašarvota balandžio 6 d., šeštadienį, nuo 9 val. r. iki
10 val. r. St. Isaac Jogues bažnyčioje, 306 W. Fourth Street, Hins dale,
IL, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos sie lą. Po Mišių
velionė bus palaidota Bronswood kapinėse, 3805 Ma dison Street, Oak
Brook, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau -
ti atsisveikinime, šv. Mišiose ir laidotuvėse. 

Nuliūdusios dukros su šeimomis

Laidotuvių direkt. – Sullivan Funeral Home, Hinsdale, IL.
Tel. 630-323-0275
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pAS muS
IR

AplINk muS
� JAV LB  Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius balandžio 3 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte, kur rodysime LRT istori-
nės serijos ,,Laisvės kaina. Partizanai” tęsinį.

� Baltijos kelio 30-mečio paminėjimo orga-
nizacinis komitetas narius ir organizacijų at-
stovus kviečia į susirinkimą, kuris vyks ba-
landžio 7 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Pasau-
lio lietuvių centre Lemonte (posėdžių salėje).
Susirinkime bus aptariami tolesni pasiruoši-
mo darbai. Visų jūsų idėjos ir patarimai labai
rekalingi. Dirbkime kartu!

� Balandžio 13 d., šeštadienį, galerijoje ,,Sie-
la” (PLC Lemonte) – Alytaus jaunimo centro
miuziklas ,,Baltaragio malūnas”. Pradžia – 6
val. v.

� Kviečiame į jau tradicine tapusią pavasa-
rinę Verbų mugę Šv. Kazimiero parapijoje Los
Angeles. Mugė vyks Verbų sekmadienį, ba-
landžio 14 d., nuo 12 iki 4 val. p. p. Galėsi-
te įsigyti ne tik nuostabių verbų, bet ir keptų,

saldžių, sūrių, rūkytų skanėstų savo velykiniam
stalui, pasigardžiuoti lietuvišku maistu, para-
gauti lietuviškų gėrimų, susipažinti su meni-
ninkais ir meistrais, įsigyti jų dirbinių. Įėjimas
nemokamas! Jei turite ką parduoti – dalyvaukite
mugėje. Norėdami registruotis ar pasiteirau-
ti, skambinkite Linai Kajotienei tel. 310-526-
1456 arba rašykite lina727@gmail.com.

� Gegužės 4 d., šeštadienį, Lietuvių tautinių
šokių ansamblis ,,Grandis” kviečia į an-
samblio veiklos 60-mečiui skirtą koncertą
,,Duktė viena namie liko”. Jis vyks 4 val. p.
p. Carl Sandburg High School Performing Arts
Center (13300 S. La Grange Rd., Orland Park,
IL). Bilietus užsisakyti galima pas Rasą Za-
karauskienę, tel. 708-712-4931, el. paštas:
rasazak@yahoo.com. Po koncerto Pasaulio lie-
tuvių centre, Lemonte, Banių šeimos salėje vyks
jubiliejinis pokylis (pabendravimas nuo 7
val. v., vakarienė 8 val. v.). Pokyliui vietas už-
sisakyti pas Rūtą Sula, tel. 630-917-7875,
el. paštas: rutasula@gmail.com. Visi kartu
švęskime ,,Grandies” jubiliejų!

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

KADA: balandžio 7d., sekmadienį 1–3 val. p. p. 
KUR: Ateitininkų namuose, 

1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 60439

PRANEŠIMAI:
Problemos ir galimi jų sprendimo būdai 

– Saulena Antanavičienė, psichologė (NCC, LCPC)

Gyvenimas pagal vertybes ir 
kas mums neleidžia gyventi pilnavertį gyvenimą. 

Įtampa, priklausomybės
ir kaip jų atsikratyti. 

– Aušra Tauginienė, psichologė ir profesorė, LCPC. 

Verčiasi privačia praktika Orland Park, IL,

dėsto psichologiją Moraine Valley Community College

Dalyves pristatys Rima Kašubaitė Binder, Ph.D.

ĮĖJIMAS NEMOKAMAS. VAIŠĖS
KVIEČIAME DALYVAUTI!

Lietuvos Universitetų Moterų Asociacija (LUMA)

KVIEČIA Į ANTRĄ SERIJOS SEMINARĄ

ŠEIMOS IR INDIVIDUALUS GERBŪVIS: 
Gyvenimas pagal vertybes 

May 11th – 12th, 2019
at the Baltimore Lithuanian Hall,

851 Hollins St., Baltimore, MD

Saturday and Sunday 11am – 6pm
Traditional Arts and Crafts, Folk Dancing,

Lithuanian Food and Drink

“Afterparty” – Saturday Night 6pm -12am,
Downstairs at the Hall

47th Baltimore Lithuanian Festival takes place

,,Draugo" knygynas sulaukė talkos

Sėdi: Marta Ruikienė ir Joana Ramanauskienė. Stovi (iš k.): Kastutė Venckutė, Aušrelė
Sakalaitė, Vida Sakevičiūtė ir redaktorė Ramunė Lapas. Ritos Rašymienės nuotr.

Arbatos pertraukėlė – proga visoms nusifotografuoti. Jau daug savaičių ketvirta-

dieniais į ,,Draugą” ateina savanorės pagalbininkės, kurios rūšiuoja ir registruoja kny-

gyno turtus. Knygų sąrašą planuojame perkelti į internetinę erdvę, kad knyga ir skai-

tytojas lengviau susirastų vienas kitą. Galvojame ir apie internetinio knygyno prista-

tymo renginį. 

Ačiū mieloms savanorėms, o, kaip žinote, rankų niekada nėra per daug. Jei no-

rite prisijungti prie talkos, skambinkite Vidai Sakevičiūtei tel. 708-952-0853.

,,Draugo” inf.




