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Argentinos lietuvių jaunimo
sąjungos stovykla – 5 psl.

Pasaulis švenčia 
šv. Velykas – 7 psl.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Skirtingai nuo 1994 m. Nobelio premijos
laureato matematiko Jonathan Nash,
gyvenime kovojusio su paranoja ir ši-

zofrenija, Eddie Waitkus savo žemiškoje
kelionėje premijos nesulaukė. Bet abu vy-
rus siejo tai, kad jie grūmėsi su demo-
nais, kurių patys nesukūrė. 

Eddie Waitkus augo Bostone, Ant-
rojo  pasaulinio karo metu tarnavo JAV
kariuomenėje. Po karo jis tapo vienu
populiariausių beisbolo žaidėjų. Pri-
klausė Čikagos „Cubs” bei Phila-
delphia „Phillies” komandoms.
Wait kus buvo moterų numylėtinis.
Beisbolo žvaigždė visuomet atsi-
rasdavo dėmesio centre. Jo proto-
tipas tapo romano bei vaidybi-
nio filmo herojumi. 

Žurnalistas John Theodore
savo knygoje ,,Baseball’s Na-
tural: The Story of  Eddie
Waitkus” (,,University of  Nebraska
Press’’, 2006) nemažai rašė apie Waitkaus
kilmę. Eddie tėvai Veronika ir Steponas buvo imigran-
tai iš Lietuvos. Jie plaukė į Ameriką vienu laivu. Susipa-
žino. Įsimylėjo. Susituokė. 1919 m. rugsėjo 4 d. Cambridge,

MA gimė sūnus Eddie. Net ir pasiekęs aukštumų
sporte, Waitkus niekada neužmiršo savo

tėvų ir neišsižadėjo savo šaknų.
Kai nežaisdavo beis-

bolo, visuomet ap-
lankydavo tėvus ir se-

serį Stellą. Svečiuoda-
masis gimtinėje, daž-

nai užsukdavo į Lithua-
nian American Citizens

Club of  Cambridge iš-
lenkti bokalą alaus. Eddie

didžiavosi savo lietuviška
kilme, o vieną kartą, anot

jo bičiulių, net smarkiai pa-
sikarščiavo pavadintas „po-

liaku”. „I’m Lithuanian, got
it, Lithuanian, not Polish!” –

atkirto tuomet Waitkus.
Būčiau dar ilgam palikęs

šio spalvingo Amerikos lietuvio
legendą savo ateities temų stal-

čiuje, jei ne ,,Chicago Tribune” ne-
tikėtai užtikta žinutė. Ji paskatino

mane prikelti tikrai įdomią šio žmo-
gaus istoriją.

Nukelta į 10 psl.
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Laiminga ta siela, kurios nepakeičia laikas. – Michelangelo

Dar vaikas galvodavau apie gyvybės radimąsi. Man iki šiol ji tebėra didžiausia mįslė. Žmogus pridarė viso-
kių mašinų, prietaisų, kuriais skraido, net susikalba, o negali pa daryti nė mažiausio vabalėlio, kiau šinio,
kurį vaikas laikydavau sugniaužęs rankoje. Tada pagalvodavau, kas tame kiaušinyje įtaisyta ar kaž kieno

pa  daryta, kad iš jo atsiranda gyvybė? O juk ir taip tarsi iš nieko atsiranda menkiausi gyviai, net šlykštūs šliužai,
uodai, musės, mes, tu rėdami tokias mašinas, prirašę tiek knygų, nepadarome net gyvos skruz dės. 

Ir dabar, kai laikai rankoje kiau šinį, mūsų visas išmanymas atrodo visai kitaip. Manau, ir kiaušinių mar ginimo
paprotys kilo iš nuostabos, kad yra dalykų, kurių mes negali me patys sukurti. O ir vienas seniausių mitų sako,
kad pasaulis amžių pradžioje gimė iš kiaušinio.

Marcelijus Martinaitis (iš kn. ,,Marcelijaus margučiai”. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Vilnius, 2012). 
Ričardo Šileikos nuotr.

Meilės vardan ...
... galima net lietuviškai pramokti ir į beisbolo

žvaigždę pasikėsinti
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Dalią
išlydint
Miela Dalia,

Esame dėkingi Jums už Jūsų
įnašą į šio laikraščio istoriją. Jūsų
kūrybingumas, darbštumas ir ener-
gija yra įamžinti šio laikraščio pusla-
piuose. Jūsų draugiškumas ir ryšys
su skaitytojais ir bendradarbiais, ku-
riuos sėkmingai subūrėte, užtikrino
šimtamečio ,,Draugo” tęstinumą.

Jūsų redaguojamas ,,Draugas”
bylojo apie išeivijos gyvastingumą ir
pasiryžimą išlaikyti ir perduoti atei-
nančioms kartoms tas pamatines dva-
sines vertybes, kurias jo steigėjai iš-
pažino.

Linkime visokeriopos sėkmės ir
toliau dalyvauti daugiašakėje lietu-
viškoje veikloje. Kviečiame tęsti ben-
dravimą su ,,Draugu”, siekiant kūry-
bingų sprendimų, stiprinant išeivijos
lietuviškumą ir skleidžiant gerą valią
tarp brolių ir sesių lietuvių. Lietuvių
katalikų spaudos draugijos tarybos
vardu,

Dalios ir mano keliai subėgo 2007
m. pavasarį, jai perėmus ,,Draugo” re -
dakcijos vairą. Marijos Remienės pa-
skatintas, pradėjau aktyviau bendra-
darbiauti. Dalia mane priėmė kaip
savą, nors dar nebuvome susitikę. Ne-
trukus susipažinome ,,Dai navos” jau-
nimo stovykloje. Parodęs jai keletą
savo medžio deginių, pa siūiau vieną
išsirinkti. Ji išsirinko tris išmintin-
gas beždžiones, kurios negirdi, ne-
kalba ir nemato nieko blo go. Vėliau tą
deginį mačiau jos rašti nėje ,,Drauge”.
Gal tai ir buvo jos kelrodis dirbant
spaudoje? Ji neieškojo sen sacijų, ne-
skatino sąskaitų suvedi nėjimo, bet
buvo pasišovusi skaitytojus formuoti
ir informuoti. Ji visada buvo pasie -
kiama, atsiųstą medžiagą atidžiai per-
žiūrėdavo ir pakoreguodavo. Tai buvo
idealus bendradarbia vimas. Kai skun-
džiausi, kad greitai mūsų ryšiai nu-
trūks, ji atsakė, kad jos el. pašto adre-
sas nepasikeis. Ki taip tariant – lik-
sime draugai, nors ir ne po ,,Draugo”
skėčiu. 

Ačiū Daliai už draugystę su mū sų
šeima. Man ypač džiugu, kad ji ska -
tino mano anūkus – Gytį ir And rių –
rašyti į spaudą, ir jos pastangos neša
gražius vaisius. 

Negalime pakeisti vėjo krypties,
bet galime pakoreguoti bures. Helen

Kai daugiau kaip prieš pusę me tų
mano ausis pasiekė gandai, kad Dalia
turės palikti ,,Draugą”, o gal net ir
Ameriką, negalėjau jais pati kėti. Kai
paaiškėjo, kad tai ne gandai, negalė-
jau atsistebėti. Mano daugelį metų
puoselėtas šiltas jausmas ,,Drau gui”
pradėjo blėsti. Bet buvau bejėgis ką
nors pakeisti.

Atsisveikinant noriu padėkoti
Da liai už jos kantrybę skaitant ir tai-
sant mano straipsnius. Tavo dėka
mano pereito šimtmečio vidurio lie -
tuvių kalba labai pagerėjo, o žodynas
priartėjo prie dabarties. Ir tai suge-
bėdavai atlikti nekeisdama nei mano
straipsnių minties, nei stiliaus, už ką
esu dėkingas. Linkiu Tau pasisekimo
bet kuriame pasirinktame Tavo jau no
gyvenimo kelyje.

Nuoširdžiai,

Miela Dalia,
Visada nekantriai laukdavau Ta -

vo ir bendradarbių redaguojamo
,,Drau go”, kartu su pora tūkstančių jo
skaitytojų. Pasklidusi žinia apie vyr.
redaktorės pakeitimą tiesiog pri-
bloškė, nuvylė ir supykino mane. Ta -
čiau sunku pykti, ypač kai žinai, kad
nieko nepakeisi, be to, juk ,,Draugo”
leidėjai Tave atrado, priprašė būti re -
daktore ir jų pasirinkimo dėka Tave
pamėgome, džiaugėmės Tavo redaga -
vimu ir dabar sunku atsiskirti. 

Esu dėkingas Tau, kad per tiek
me tų nė vienas mano rašinys neatsi -
dūrė redakcijos šiukšlių dėžėje, ne-
buvo apkarpytas, sutrumpintas, kad
kant riai ištaisydavai kalbos klaidas,
patardavai. Linkiu Tau didžiausios
sėkmės, kur begyventum ir ką be -
dirbtum.

Dirbdama spaudoje, radijuje ir
politikoje, nedaug sutikau žmonių,
kurie būtų tokie naudingi Atlanto
perskirtai Lietuvai, kaip Dalia. Ap si -
gyvenusi su šeima šiapus Atlanto,
Washington, DC, dažnai šgirsdavau iš
vietos lietuvių, o taip pat ir iš kai -
mynų latvių bei estų klausimą: „Ar
pažįsti Dalią?” Pirmą kartą su Dalia
susitikome (po ilgo susirašinėjimo),
kai vieno iš garsiausių Lietuvos ko -
munistų Justo Paleckio palikuonis
Al girdas Paleckis JAV sostinėje ieš -

Su Dalia likimas suvedė prieš ke-
lis metus. Nors redakcijoje dirbau ne-
daug, tas malonus laikas ilgam pa -
siliks mano atmintyje. Buvo šventė
ateiti į darbą ir išgirsti tokį įprastą,
rodos, ,,labas rytas”, bet jis buvo pri-
pildytas meilės ir šilumos.

Nors Dalia būdavo labai užsi-
ėmusi, ji visuomet rasdavo laiko pa -
mo kyti, patarti, pasiteirauti apie šei -
mos džiaugsmus ir rūpesčius. Re dak -
cijoje jaučiau namų šilumą, galėjau
pajusti pilnatvę ir laimę, lyg būčiau
savo šeimoje, nuo kurios atskirta gy -
venu jau dešimt metų. 

Dalia paskatino mane rašyti
straipsnius, kurių dėka aš vėl galėjau
prisiliesti prie man taip mielos ir ar-
timos srities – medicinos, su kuria bu-
vau susijusi 30 metų. Už tai tariu jai
didelį ,,AČIŪ”.

Mielai Daliai norėčiau palin kėti
didelės sėkmės, nes ji tikrai to verta.
O aš, atsivertusi ,,Draugo” laikraštį,
visuomet prisiminsiu ją – optimistę,
nepaprastai atsidavusią darbui, sklei -
džiančią šilumą ir meilę ją su pan -
tiems žmonėms. Dalia, mes Tavęs ilgė -
simės.

Bendradarbiauti su Dalia buvo
ma lonu, įdomu ir prasminga. Manau,
kad jai redaktoriaujant, ,,Draugas”
at sinaujino, tapo šiuolaikiškesnis tiek
turiniu, tiek forma, bei skaitomesnis
ir suprantamesnis platesniam ir įvai-
resniam skaitytojų ratui. Dalia buvo
tarytum jungtis tarp dvie jų pasaulių –
vyresniosios kartos Amerikos lietu-
vių ir atvykėlių iš šių laikų Lietuvos.
Manau, kad Dalios pa stangų dėka
,,Draugas” tapo labiau ži nomas ir pa-
čioje Lietuvoje. Man teko pažinti Da-
lią kaip intelektualią, tole rantišką ir
kultūringą asmenybę. Linkiu jai kuo
geriausios kloties tolesniuose dar-
buose. 

Penkeri kartu su Dalia ir kitais
,,Draugo” redakcijos žmonėmis pra -
leisti metai – malonus darbas koman-
doje, kuriai profesionaliai, diploma -
tiškai, sumaniai dirigavo Dalia. Ge -
riausias Dalios darbo įvertinimas –
puikūs skaitytojų atsiliepimai apie
šiandieninį ,,Draugą”. Dalią vadinu
sa vo mokytoja, kuri kantriai, su šyp -
sena vedė mane žurnalistinio darbo
takais takeliais, ji – be galo mielas,
nuoširdus žmogus. Linkiu, kad ,,Drau -
ge” įgyta patirtis Daliai atver tų di-
desnių galimybių duris. Sėkmės!

Šešeri metai, kuriuos petys į petį
teko dirbti su Dalia, pralėkė tarsi vie -
na diena. Redakcija buvo viena darni
komanda. Dalia puikiai žinojo: jei sek -
sis visiems, bus įmanoma greitai ir
kryptingai judėti link bendro tiks lo –
leisti turiningą, įdomų, brandų laik-
raštį. Ji visada jautė atsakomybę už
visą laikraštį, tuo pačiu mokėjo sa -
vąja atsakomybe dalintis – paprašyti
kitų komandos narių, kad šie koky-
biškai atliktų savo darbą. Kartu mo -
kėmės iš savo klaidų ir visi žiūrėjome
viena kryptimi. Redakcijos susiklau -
symą jautė ir mūsų skaitytojai. Tai
rodo pastaraisiais metais padaugėjęs
korespondentų skaičius, gražūs skai -
tytojų atsiliepimai. Tikiu, kad ,,Drau -
ge” įgyta didžiulė patirtis nenueis vel -
tui – ji padės Daliai siekti profe sinių
aukštumų. Sėkmės Tau, Dalia!

Malonių valandų atsiminimas ilges-
nis ir ištikimesnis už jų realybę. – Seneka

Miela Dalia,
ačiū Tau už šilumą, gerumą, sma -

gias akimirkas ir šypseną, kurią do-
vanojai šešerius metus, vadovauda -
ma ir dirbdama kartu su mumis. Sėk-
mės!

Keller aiškino, kad kai džiaugsmo du -
rys užsidaro, atsidaro kitos. Reikia ne
žiūrėti į užsidariusias duris, o pa -
matyti naujai atsivėrusias. Linkiu Da-
liai žengti pro tas naujas duris su jai
būdinga energija ir kūrybingumu!

kojo bepročių, kurie patikėtų, jog 1991
m. sausio 13 d. į lietuvius šaudė lietu-
viai. Abi netvėrėme savyje, girdė -
damos tokius niekšingus pais talus.

Pažintis tęsėsi straipsniais ir
nuo širdžiu, nors ir trumpu pokalbiu
prie kavos ir pyragaičių Čikagoje.
Gailiuosi, kad neišgėriau su Dalia
dau giau kavos ir kad nepamačiau jos
scenoje, bet tikiuosi, jog tai kada nors
nutiks Lietuvoje. Man Dalia – tikra,
didelė – nors ir labai trapi – Lietuvos
patriotė.

Jono Kuprio nuotraukos
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Sėklą parašyti šį straipsnį paso di no Bro-
nius Nainys. Jis neseniai ,,Drauge”
(2013 m. kovo 9 d.) skundėsi, kad jam

skirtas JAV Lietu vių Bendruomenės „Žal-
girio mūšiui – 600” medalis nebuvo laiku
įteiktas, to dėl jis bus atsiųstas paštu. Tiesa,
vėliau JAV LB Krašto valdybos pirmininkė
Sigi ta Šimkuvienė atsiprašė Nainio dėl įvy-
kusio nesusipratimo, dėl to ap kal tinusi
„greitąjį” Amerikos paštą („Draugas”, 2013
m. kovo 16 d.). Pavėluoti svei kinimai gerbiamam
Nainiui su tikrai užtarnautu medaliu.

Tos pačios dienos „Draugo” pirmame puslapyje
įdėta nuotrauka ir aprašymas apie medalio įteikimą
Vy tautui Landsbergiui už „tarnybą de mokratijai”,
kurį įteikė Nacionalinis demokratijos paramos fon-
das. Kita me puslapyje skelbiamos 2012 m. „Gin -
tarinio obuoliuko” lituanistinių mokyklų JAV pre-
mijos laimėtojos. Dėl šio apdovanojimo varžėsi 12
kandidačių. Jas visas galima vadinti lai mėtojomis,
bet oficialia laimėtoja išrinkta Gied rė Savukynienė,
o antra – Šarū nė Karsokaitė. Sveikinimai joms!
Tarp kandidatų pasigedau vyrų. 

Už trijų dienų „Draugo” pirmame pusla pyje vėl
matome Landsbergį. Šį kartą jam suteiktas Penn-
sylvania valstijos pripažinimas už jo ypatingą indėlį
Lietuvos laisvei ir demokratijai. Sveikinimai ger-
biamam profesoriui už pripažinimą! Nuo 1991 m. jis
yra gavęs apie 30 apdovanojimų, premijų, ordinų,
sulaukęs kitokių tautinių ir tarp tautinių pripaži-
nimų bei pagerbimų. 

Išei vijos žurnalistas Vladas Butėnas ne viena
proga kritiškai pasisakė prieš medalių ir ordinų
teikimą išeivijos gy venime, ypač išskirdamas šaulių
organizaciją. Tada jo kritika susilau kė daugiau pa-
sipiktinimo nei pritarimo. Pasaulio istorijoje me-
daliai ir ap dovanojimai buvo ir liks. Tokia jau žmo-
nių prigimtis – norėti kitus pa gerbti, juos apdova-
noti už jų pasie ki mus. Tik labai retais atvejais
apdova notasis tokios garbės ar pripažinimo atsi-
sakė. 

Viena iš garsiausių premijų pa saulyje yra No-
belio premija, skiriama žmonėms ar organizacijoms
už svarbius pasiekimus tam tikrose moks lo srityse

arba už ypač svarbią visuomeninę veiklą. Nuo 1901
m. iki 2005 m. išdalinta 770 premijų. Su kiek viena
premija paskiriama ir stam bi pinigų suma. O kam
nežinomi olimpiadų medaliai? Sportininkai gru-
miasi dėl aukso, sidarbo ir bronzos medalių, gar-
sindami ne tik savo vardą, bet ir savo atstovaujamą
kraš tą. Su šiais medaliais pinigų negaunama, bet jų
gali susidaryti nemažai iš reklamų ar gavus val-
džios apdovanojimą jau po medalio gavimo.

Ypatingos pagarbos ypač JAV su silaukia „Me-
dal of  Honor” („Garbės medalio”) gavėjai. Meda-
liai, skirti kariškiams ir ski riami JAV prezidento
Kongreso vardu, pra dėti teikti JAV pilietinio karo
metu 1861 m. Iki šiol juos yra gavęs 3,471 asmuo. Di-
delė jų dauguma išduota po apdovanotojo mirties.
Kiekvienų metų kovo 25 d., vadinama „National Me-
dal of  Ho nor Day”, skiriama šių medalių ga vė jų pa-
gerbimui. Pagal tradiciją, dar gy vus esančius šio
medalio gavėjus pagerbia visi likę JAV kariškiai,
neatsižvelgiant į pastarųjų turimą laipsnį. Tai vie-
nintelė išimtis, kur aukštesnio laipsnio kariškis sa-
liutuoja žemesnio laipsnio kariškiui. 

Yra šimtai kitų me dalių, paskirstytų į trylika
grupių, kuriuos išduoda JAV karinės pajėgos. Tar-
naudamas JAV kariuomenėje, ga vau du medalius –
už taiklų šaudymą ir gerą elgesį. Pastarąjį gaudavo
visi, baigiantieji tarnybą, nebent prieš tai juos pa-
gaudavo kuo nusikalstant ir nubausdavo. Mes, tą
medalį gaunantieji, sakydavome, kad jį gauname
ne už gerą elgesį, bet už tai, kad mūsų nepagavo.

Dar reikia paminėti įvairius me dalius ir apdo-
vanojimus mokslinin kams, menininkams, kultū -
rinin kams, sportininkams ir kitiems. Taip begal-
vojant mintys nukrypo į Lietu vą. Kokia padėtis ten?

Kaip ir kitose šalyse, Lietuva irgi puošia
ir puošiasi ordinais ir medaliais. 1991 m.
priimtas ordinų, medalių ir kitų pasižy -
mė jimų įstatymas beveik be pakeitimų
pakartojo 1930 m. įstatymo redakciją. In-
ternetinėje enciklopedijoje „Wiki pe dia”
pateikiamame sąraše yra 41 įsta tymu
nustatyta valstybės ordinų ir medalių
hierarchija. Aukščiausias yra Vytauto
Didžiojo ordinas su auk so grandine, ski-

riamas pagerbti as me nį už ypatingus nuopelnus
Lietu vos valstybei, lietuvių tautos garbei ir žmoni-
jos gerovei. Įdomu, kad įstatymu nustatyta Lietuvos
Respub likos prezidentui, pradedančiam eiti valsty-
bės vadovo pareigas, tokį ordi ną įteikti tuoj po pre-
zidento priesaikos. Prieš keletą metų žmonių gru pė,
kurioje ir aš dalyvavau, bandė tokį ordiną išrūpinti
prel. Mykolui Krupavičiui, bet nepasisekė. Tačiau
Rolandas Paksas, išrinktas šeštuoju LR prezidentu,
šį ordiną gavo 2003 m. sausio 5 d. Nežinau, ar po jo
nuša li nimo iš prezidento pareigų jam buvo leista tą
ordiną pasilaikyti.

Internete ieškodamas informacijos apie meda-
lius ir ordinus, Delfi.lt (2006 m. gruodžio 17 d.) užti-
kau ilgesnį aprašymą apie TSKP generalinį sekre-
torių Leonid Brežnev. Jį neva nuolat kamavo nepil-
navertiškumo kompleksas, todėl jis sau įteikė ne
vieną medalį ir apdovanojimą. Toks jo polinkis į
apdovanojimus, kurie pylėsi tarsi iš gausybės rago,
susilaukdavo daug pašaipų. Gyvenimo pa baigoje
Brežnev turėjo daugiau ordi nų ir medalių, nei Jo-
seph Stalin ir Nikita Chruščiov kartu sudėjus. Lai-
dojant so vietų vadus, buvo priimta kartu neš ti ir vi-
sus jų apdovanojimus, pri segtus ant nedidelių ak-
sominių pagalvėlių. Brežnev tokių turėjo daugiau
nei 200, todėl prie vienos pagal vėlės teko segti po ke-
lis ordinus ir medalius, o juos nešė 44 vyresniųjų pa-
reigūnų garbės palyda.

Su labai mažomis išimtimis, nie kas nedirba ir
nepluša dėl medalio ar ordino. Pagarbos ir dėmesio
vertus, nors ir ne visus, su laiku kas nors pastebi ir
maloniai nustebina pažymėjimu, premija ar meda-
liu. Taip pagerbti jie jaučiasi įvertinti ir toliau dirba
savo tautos, gyvenamo krašto bei pasaulio gerovei.

Medaliai, premijos
ir apdovanojimai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Redakcijos žodis

PAŽADU – KLAIDŲ TIKRAI BUS
Mieli skaitytojai,

Mes visi pastaruoju metu daug galvojame apie
,,Draugo” ateitį. Nė kiek neabejoju, kad visų mūsų
tikslas yra išsaugoti šį seną ir unikalų leidinį. Ir iš-
saugoti ne minimaliai palaikant jo gyvybę, bet tvir-
tai pastatant ant kojų – kad laikraštis turėtų gerą fi-
nansinį pamatą ir būtų patrauklus bei reikalingas
skaitytojui. 

Kai sakau – skaitytojui, prieš akis iškyla įvai-
rialypis jo paveikslas. Tai ir garbaus amžiaus lietu-
viai, kurių pastangomis šis laikraštis gyvavo pa-
staraisiais dešimtmečiais; tai ir jaunesnioji karta –
čia ar Lietuvoje gimę, kuriems svarbus spausdintas
lietuviškas žodis, bendruomenės gyvenimo bei kul-
tūros naujienos; pagaliau tai – ir mūsų jauniausieji.
Pastarųjų gretos rečiausios, jie dažnai neskaito lie-
tuviškai (arba neskaito visai!), bet manau, kad šiuo-
laikinių komunikacijos priemonių pagalba (,,Face-
book”, interneto, galbūt lietuviškomis naujienomis
anglų kalba) jų dėmesį taip pat galėtume patraukti. 

Trumpai drūtai – manyčiau, kad šiuolaikinio
,,Draugo” misija – visapusiškai atspindėti įvairių
kartų JAV lietuvių gyvenimą, tuo pačiu atsiliepiant
į jų poreikius. Be kita ko laikraščio puslapiuose
skaitytojai turėtų rasti atsakymus į jiems rūpimus
kasdienio gyvenimo klausimus. Atnaujinta sociali-
nės pagalbos skyrelis vargstančiai šeimai suteiktų
informaciją, kur kreiptis dėl įvairių lengvatų, o pen-
sininkui – kaip į namus pasikviesti mediką. Dialogą
su skaitytojais laikraščio puslapiuose galėtų vystyti
įvairių sričių specialistai: gydytojai, advokatai, psi-
chologai. Tikiuosi atrasti vietos sportui, vyro ir mo-
ters tarpusavio santykiams bei kitos temoms.

Per dvidešimt darbo metų radijuje turėjau pro-
gos pajusti, kiek daug tarp mūsų yra įdomiausių
žmonių: iškilių asmenybių, puikių savo profesijos
atstovų, pasišventusių valstybei, visuomenei ar tie-
siog savo šeimai individų. Sąlytis su jais yra neiš-

semiamas mūsų dvasinio tobulėjimo šaltinis. Jau
vien dėl galimybės per laikraštį susipažinti su šiais
įdomiai dirbančiais ar nekasdieniškai mąstančiais
tautiečiais ,,Draugas” – kaip tikras bičiulis! – būtų
laukiamas daugelio mūsų namuose. 

Dar daugiau – manyčiau, ,,Draugas” turi gali-
mybę tapti savotišku ne tik JAV, bet visų išeivijos
lietuvių klubu. Jo tiltai galėtų nusidriekti iki Aust-
ralijos ir Afrikos, Pietų Amerikos ir Azijos, jau ne-
kalbant apie Lietuvą, kurioje gyvena nemažai iš
Jungtinių Valstijų sugrįžusių mūsų tautiečių. Esu
tikra, kad mums būtų įdomu vieniems apie kitus
paskaityti, geriau vieniems kitus pažinti (Kas žino,
galbūt iš ,,Draugo” internetinio puslapio galėtų ne-
sunkiai išsivystyti puikus viso pasaulio lietuvius
jungiantis laikraštis?). 

Aš nebūčiau prisiėmusi šių sunkių ir nedė-
kingų pareigų (tik tas, kas pats yra ,,įmerkęs uo-
degą”, supras, koks beprotiškas gali būti darbas re-
dakcijoje), jei netikėčiau ,,Draugo” ateitimi – net ir
šiais finansiškai bei kitaip nepalankiais laikais. Bet
tai ateičiai reikalinga viena svarbi sąlyga – skaity-
tojų pagalba. ,,Draugo” judėjimas į ateitį – tai dviejų
krypčių gatvė, ir jis bus sėkmingas tik tuo atveju, jei
abi pusės padės viena kitai. Viskas susiję: daugiau
skaitytojų atsiras, jei bus daugiau naujų ir įdomių
temų; naujoms temoms reikalingi nauji autoriai ir
daugiau lėšų; daugiau lėšų bus, jei gausės skelbimų
bei prenumeratų.Tad, pasižadėdama tarnauti pa-
gal savo išgales ir supratimą, noriu paprašyti ir
jūsų būti aktyviais skaitytojais: pasiūlyti įdomų
straipsnio herojų, paskatinti neskaitančius ,,Drau -
go” aplinkinius paimti laikraštį į rankas – o gal su-
sidomės?

Iš tikrųjų kelių – pramintų ir naujų – yra ne-
mažai. Manau, reikia pasirinkti juos pagal esamas
galimybes ir svarbą ir tiesiog bandyti jais eiti. Pa-
žadu taip pat, kad klaidų tikrai bus. Bet eiti vis tiek
reikia. Eiti visiems kartu. 

Pabaigoje (svarbūs dalykai dažnai pasakomi
pabaigoje) aš noriu padėkoti Daliai Cidzikaitei, kuri
pastarąsias keletą savaičių kantriai vedė mane pro-
fesiniais keliais ir takeliais – apgalvotai, kryptingai,
ramiai, pati tuo pačiu iki paskutinės dienos nema-
žindama savo darbo krūvio ir tempo. Tai buvo tikra
ir didelė pagalba. Ačiū!

Taip pat dėkoju esamiems ,,Draugo” bendra-
darbiams, kurie nenutraukia ryšių su laikraščiu,
pasiryžę dirbti su nauja redaktore, nors ir nežino,
ką jos atėjimas jiems žada.

Na, o visus skaitytojus ir bendradarbius svei-
kinu sulaukus šv. Velykų. Pavasaris nebe už kalnų!

Nuoširdžiai jūsų,

vyr. redaktorė Ramunė Lapas

Skutinėdamas neatsistebiu kiau šinių įvairumu.
Nėra nė vieno kiau šinio, kuris būtų toks pat,
kaip kiti. Kaip sunku suvienodinti net kiau   šinius,
jau nekalbant apie žmones! – M. M.

P. S. Šio laikraščio puslapiuose paieškokite ir kitų
Velykaičių, kuriuos išmargino poetas Marcelijus
Martinaitis, o nufotografavo Ričardas Šileika.
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TELKINIAI

Chicago, IL

Karaliaučiaus kraštas

„Yra tokia šalis”... vadinama Brighton Park,
kur jau nuo XX am žiaus pradžios gyvena
lietuviai. Čia po Antrojo pasaulinio karo

apsistojo nuo raudonojo slibino pabėgę – taip va-
dinami DP – išvietinti asme nys (displaced per-
sons). Jų buvo daug, labai daug. Čia jie gyveno,
užau gino, išmokslino ir išleido į gy venimą vaikus.
Šiandien Brighton Park lietuvių likę nedaug. Tie,
kurie dar liko – ne visi yra „matomi” ar veiklūs, ta -
čiau galintieji dar stengiasi dalyvauti JAV Lietuvių
Bendruomenės veikloje. Norime su pažindinti ska-
tytojus su mūsų apy lin kės nors ir nedidele, bet
gyva veikla – kokius pastaraisiais mėnesiais ren-
ginius ruošėme, kaip ir ką rėmėme iš renginiuose
gautų pa ja mų bei LB narių solidarumo įnašų.

Iš 2012 m. surinktų JAV LB solidarumo įnašų
985 dol. pa skyrė me: 30 proc. – JAV LB Krašto val-
dybai, 20 proc. – Vidurio vakarų apy gardai, 15
proc. – Pasaulio Lietuvių Bendruo me  nei. Brigh-
ton Park apy lin kės valdybos išlaidoms liko 35 proc.
gautų lė šų. Pagrindiniai mūsų lėšų telkimo rengi-
niai – pietūs ir filmų rodymas. Rengi niuose gauto-
mis lė šo mis parėmėme Čikagos lituanistinę mo -
kyklą, Jaunimo centrą, Tėvus jė zuitus, Lie tuvių
Operą, „Dainavą”, XIV Lie tuvių tautinių šokių
šventę (Bos ton, MA), Lituanistikos tyrimo ir stu -
dijų centrą bei laikraštį „Drau gas”.

Svarbiausias Brighton Park lie tuvių rūpestis
2012 metais buvo gauti lietuvį kunigą mūsų sielo-
vadai. Tam daug pastangų įdėjo parapijos lietuvių
choro vadovas Algiman tas Bar niškis ir Viktoras
Kelmelis. Bu vo su darytas komitetas, kuris, pade-
dant prel. Edmundui Putrimui, krei pėsi į Lie  tuvos
vyskupus su parašymu ski r  ti kunigą mūsų parapi-
jai. Lietuvos vyskupų konferencija, atsiliepdama į
mūsų pra šymą, įga liojo Vilkaviš kio vyskupą Ri -
mantą Norvilą surasti ku nigą, no rintį dirbti Ame-

Brighton Park apylinkės lietuvių veikla

Kaliningrado srities švietimo
plėtotės institutas, regioninė
lietuvių kalbos mokytojų aso-

ciacija ir Vilniaus vidurinė mokykla
,,Lietuvių namai” organizavo semi-
narą – praktikumą srityje dirban-
tiems lietuvių kalbos ir etnokultūros
mokytojams. Jo tema buvo „Margi Ve-
lykų raštai lietuvių kalbos ir darbelių
pamokose”.

Įžangoje Švietimo plėtotės insti-
tuto prorektorė Liudmila Evdokimova
supažindino su šio instituto uždavi-
niais. Tai švietimo kokybės gerini-
mas, mokytojų kvalifikacijos kėlimas,
geresnių darbo sąlygų sudarymas.

Lietuvos Respublikos konsulato
Kaliningrade kultūros atašė Romanas
Senapėdis pasveikino susirinkusius
šv. Velykų proga ir padėkojo Švietimo
plėtotės instituto vadovybei už suda-
rytas sąlygas srityje dirbantiems lie-
tuvių kalbos mokytojams tobulėti.

Instituto humanitarinių mokslų
katedros vedėja Galina Grivusevič
apibendrino 2012 m. skelbto konkurso
„Pedagoginių idėjų ir projektų mugė”
rezultatus. Jo tikslas – skleisti lietu-
vių kalbos mokytojų gerąją darbo pa-
tirtį Kaliningrado srities mokymo
įstaigose, gerinti lietuvių kalbos ir et-
nokultūros mokymo kokybę. Prizinių

Grupė veiklių Brighton Park lietuvių (iš kairės): Sigita Tylienė-Šlu tienė, Vytas Sta ne vi čius, Jūratė Čepaitienė, Liudas Kuž-
marskis, Sa lo mėja Dau lie nė (apylinkės pir mi ninkė), Vilija Va karytė, Viktoras Kelmelis, Kris tina Pa lijanskienė, Irena No-
reikienė, Mig lė Tauragytė (vice pir mininkė), Bi rutė Juodvalkienė ir Palmyra Gi lie nė.

Brighton Park apylinkės archyvo nuotr.

Mokytoja metodininkė Edita Juozėnienė moko marginimo kiaušinių meno.

Dalyvavome seminare

rikoje. Vyskupo pas tangų dėka Kalė doms jau turė-
jome jau ną, uolų dvasios va do vą kun. Gediminą
Keršį. Džiaugia mės juo, ir, nors kunigas ne gyvena
Švč. Mer gelės Marijos Nekal tojo Pra sidė jimo para-
pijoje, jis aptarnauja lietuvius ir mūsų bažnyčioje.

Parapijoje rengiame tautinius mi nėjimus, pa-
gerbiame uoliai dir ban  čius. Apylinkės narių
susirin ki me, pir mininkei Salomėjai Dau lie nei
pasiū lius, JAV LB Brighton Park apylinkės 2012
Metų žmogumi iš rinktas visur ir visada spėjantis
Viktoras Kelmelis. Sveikina me jį ir linkime ne -
pavargti. 

Tarp būsimų reikšmingų įvykių reikėtų pami-
nėti pa siruošimą parapijos 100 metų jubi liejui, ku-
ris bus švenčiamas 2014 m. 

LB Brighton Park apylinkės val dybą sudaro:
Salomėja Daulienė (pir mi ninkė), Miglė Tauragytė
(vice pir mininkė), Sigita Tylienė-Šlutienė (sek -
retorė), Liudas Kužmarskis (iždi nin kas) ir nariai:
Robert Da ma šaus kas, Pal myra Gilienė, Birutė Juod -
val kienė, kun. Gediminas Ker šys, Ire na Noreikienė
ir Vytas Sta ne vi čius.

JAV LB Brighton Park apylinkės info

vietų laimėtojai – Vitalija Kovalenko,
Algirdas Karmilavičius, Ona Drusei-
kaitė, Emilija Algaudė Bukontienė,
Tatjana Pavlova, Aldona Bursteikienė
ir Regina Kapkova apdovanoti diplo-
mais bei asmeninėmis dovanomis.

Vilniaus vidurinės mokyklos
,,Lietuvių namai” vyresnioji moky-
toja Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė da-
lijosi patirtimi, kaip ji dėsto pamokų
ciklą pagal S. Nėries poemą „Eglė žal-
čių karalienė”, kokias užduotis skiria
mokiniams, kaip jas skirsto, supažin-
dina su lietuvių tautosaka, moko gra-
matikos.

Seminaro metu veikė kūrybinės
dirbtuvės „Dangus margučių raš-
tuose”. Apie kiaušinių marginimo bū-
dus, spalvas, raštus, dažų paruošimą
kalbėjo ir praktiškai rodė Vilniaus vi-
durinės mokyklos ,,Lietuvių namai”

technologijų mokytoja metodininkė
Edita Juozėnienė. Seminaro dalyviai
patys margino kiaušinius vašku ir
juos dažė.

Kaliningrado srities lietuvių kal-
bos mokytojų asociacijos pirmininkas
Aleksas Bartnikas pristatė numato-
mus renginius, aptarė aktualius darbo
klausimus. Praktinį seminarą parėmė
LR Švietimo ir mokslo ministerija,
Mažosios Lietuvos lietuvių draugija
Čikagoje ir Kaliningrado srities Švie-
timo plėtotės institutas. Seminaro or-
ganizaciniais klausimais rūpinosi Vil-
niaus ,,Lietuvių namų” užsienio lie-
tuvių švietimo centras.

Emilija Algaudė Bukontienė,
Uljanovo (Kraupiško) vidurinės

mokyklos mokytoja 

Margučiai išreikšdavo žmonių jungtis vieno su kitu,
su šeima, gimi ne, su gamta, su didžiausiu krikš -
čionybės įvykiu – Prisikėlimu, panašiai kaip ir gyvybė
pavasariais prisikelia iš paprasčiausio grūdo, menkos
sėklelės, padėto paukščio kiaušinėlio. – M. M.
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Berisso, Argentina

New York, NY

Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos stovykla
2013m. kovo 15–17 d. Berisso mies te vyko

Argentinos lietuvių jau nimo sąjun-
gos (ALJS) stovykla, kuri visiems buvo nau-
dinga. Stovykloje dalyvavo beveik 50 atstovų iš
Buenos Aires, Lanús Oeste, Tandil ir Berisso. 

Renginio metu žai dėme lietuviškus susipa-
žinimo žaidi mus, o ALJS atstovai, dalyvavę Pa -
saulio lietuvių jaunimo kongresuose ir Pietų
Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimuose, vi-
sus šventės daly vius išmokė naujų žaidimų. Po
vidurnakčio prie laužo vyko Talentų vakaras.

Sekmadienį po pietų vyko studijų dienos.
Visiems dalyviams buvo pranešta apie ga -
limybes išmokti lietuvių kalbos už sie nyje. Taip
pat suteikta informacija apie artėjantį Pietų
Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą, kuris
vyks šių metų liepos mėn. 17–21 dienomis Sao
Paulo mieste. Suvažiavimas rengiamas Pasau-
lio jaunimo dienų (PJD) išvakarėse, į kurias at-
vyks ir jaunimas iš Lietuvos.

PJD oficialiai prasidės 2013 m. liepos 22–28 d.
Rio de Janeiro mieste, kuriose dalyvaus jauni-
mas iš viso pasaulio ir naujas popiežius Pran ciš -
kus. Planuojama, kad šiose dienose ALJS atsto-
vaus la bai stipri Argentinos lietuvių delegacija.
Ypatingai daug dėmesio skyrėme ateinančiam
Pa sau lio lietuvių jaunimo kongresui, kuris vyks
Anglijoje ir Lietuvoje šių me tų liepos mėn. 1–14
d.

Svarbi suvažiavimo dalis buvo nau jos ALJS
valdybos rinkimai iš vi sų ALJS suvažiavime da-
lyvaujančių atstovų. Naujos ALJS valdybos su-
dėtis: pirmininkė Eunice Casandra Linke -
vičiūtė, vicepirmininkė Aniela Re mo rini Gasū-
naitė, sekretorė Juliana Eglė Ación Staliorai-
tytė, antrasis sek retorius Matias Balčiūnas, iždi -
nin kė Evelin Melnesiuk Gabriūnaitė, antrasis
iždininkas Nicolás Cabrera Dulkė ir ryšininkas
su lietuvių drau gijomis ir įstaigomis Kevin
Kava liūnas.

Parengė Juan Ignacio Four ment Kalvelis

GELMINA ŽIDELYTĖ

2013m. kovo 17 d. Susivienijimo Lietuvių
Amerikos (SLA) patalpose įvyko me-

tinis ataskaitinis JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) Manhat tan-Bronx-Sta ten Island  apylinkės
susirinkimas, kurį kiekvienais metais organi-
zuoja apylinkės valdyba. Tarp svečių buvo JAV
LB New York apygardos pirmininkė Ramutė Žu-
kaitė, Brooklyn-Queens apylinkės pirmininkė
Rasa Sprindys bei SLA tarnautoja Vida Penikie -
nė.

Susirinkimą atidarė ir sveikinimo žodį tarė
Manhattan-Bronx-Staten Island  apylinkės pir-
mininkas Laurynas Vismanas. Gelmina Židelytė,
Manhattan apylinkės sekretorė, apžvelgė 2012
metais suruoštus renginius, kurių nemažai buvo
surengta bendromis jėgomis su New York apy-
garda, Brooklyn-Queens apylinke bei LR Gene-
raliniu konsulatu New York. Kultūra bei švie-
timu besirūpinanti Gintarė Bukauskienė pra-
nešė, kad ir šiais metais valdyba, atsižvelgdama
į New York gyvenancių LB narių interesus, su-
planavo nemažai įvairių renginių.

Daug nuomonių ir ginčų sulaukė Lauryno
Vismano bei Rasos Sprindys pasiūlymas sujungti
Manhattan-Bronx-Staten Island  ir Brooklyn-
Queens apylinkes. Šis pasiūlymas gimė neatsi-
tiktinai – apylinkės glaudžiai bendradarbiauja
ruošdamos renginius. Buvo teigiama, kad apy-
linkėms susijungus į vieną (t. y., New York miesto
apylinkę), New York LB veikla nepasikeis, nes
tai tik dviejų valdybos organų susijungimas į
vieną. Šis pasiūlymas išsamiau bus aptartas šie-
metiniame New York apygardos suvažiavime ir
įsigalios, jei New York apygarda ir Krašto val-

dyba jam pritars.
SLA tarnautoja Vida Penikienė supažindino

susirinkimo dalyvius su SLA pastato istorija bei
JAV LB ir SLA valdybos narių pastangomis iš-
laikyti šį pastatą. SLA įsikūrė 1886 metais ir šiuo
metu yra lietuvių tautos meno, kultūros bei pa-
veldo židinys New York. Metams bėgant, šis pa-
statas tapo viena iš pagrindinių New York LB su-
sirinkimų ir renginių būstine, jame glaudžiasi
Tautos fondas. SLA organizacijos veiklos pobū-
džiui pasikeitus, iškilo klausimas dėl pastato atei -
ties. Jo netekimas būtų didelė ne tik New York,
bet ir visos PLB netektis.

Aktyvūs Manhattan apylinkės nariai Min-
daugas Blaudžiūnas ir Rita Stelmokienė, pranešė
apie atkaklų New York LB siekimą atgauti pa-
čioje Manhattan širdyje stovinčią, daugiau nei
100 metų senumo Aušros Vartų bažnyčią, kurią
savo rankomis ir lėšomis pastatė lietuvių emig-
rantai. Aušros Vartų bažnyčia priklauso saugo-
tiniems kultūros paveldo objektams, ir jos užda-
rymas 2007 metais buvo didelis praradimas lie-
tuvių tautai. Susirinkimą baigė Manhattan-
Bronx-Staten Island apylinkės pirmininkas Lau-
rynas Vismanas, paskatinęs ir toliau dirbti tautos
labui.

Manhattan-Bronx-Staten Island  apylinkės
valdyba nuoširdžiai sveikina visus ,,Draugo”
skaitytojus su šv. Velykomis. O gyvenančius ar
besisvečiuojančius New York maloniai kviečia į
Vytauto V. Landsbergio ir Ievos Narkutės auto-
rinį koncertą, kuris įvyks šeštadienį, balandžio 6
d., Apreiškimo bažnyčioje Brooklyn.

Gelmina Židelytė – Manhattan apylinkės sek-
retorė 

New York lietuviai jungiasi ir nepasiduoda

Argentinos lietuviai jaunimo sąjungos surengtoje stovykloje.

Nauja Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos valdyba.

TAIGI, RAMUNE,

Pabaiga Marijos gimnazijai – Maria High School.
Prieš tai ta pati lemtis ištiko Šv. Kazimiero Akade-
miją. Gražiai aprašei (,,Draugas”, kovo 26–28 d.). 

Pažinojau tos gimnazijos gimnazisčių. Dvi abitu-
rientės dabar sėdi gana aukštose valdžios kėdėse. Tai
Anne McGlone Burke, Illinois Aukščiausiojo teismo
(Illinois Supreme Court) teisėja ir Anita Alvarez, Cook
County State’s Attorney. Tai vienuolių Kazimieriečių
išmokslintos merginos. Bet mano pažintys buvo su
Marijos gimnazijos lietuvaitėmis.    

Noriu pasigirti, kad ir aš prisidėjau prie tos gim-
nazijos įkūrimo pradžios.  1952 metų vasarą statybi-
ninkai jau buvo baigę savo darbus, liko tik klasių kam-
barius išvalyti nuo statybos purvų ir dulkių bei iki
rudens mokslo metų pradžios įnešti suolus ir kitus
baldus. 

Man buvo vienuolika metų, vėliau tą rudenį pra-
dėjau lankyti 7-tą skyrių. Neatsimenu, kokiomis ap-
linkybėmis patekau į bendraamžių grupelę, bet mes,
,,ganomi” Kazimieriečių vienuolių, valėme vieną kam-
barį po kito, ruošėme patalpas pirmoms gimnazis-
tėms.    

Prisimenu tuščiuose, dulkinuose koridoriuose
skambantį aidą – žingsnių, žodžių, riksmų. Didelė tuš-
čia erdvė, kuri tik vėliau užsipildė jaunomis mergino-
mis – paauglėmis. Taip pat prisimenu, kad nors ir ben-
dravau su vienuolėmis (iš tikrųjų ne tiek bendravau,
kiek pildžiau jų nurodymus ir įsakymus), bet bijojau
jų. Griežtos jos buvo, jokio mergelių švelnumo (su li-
niuote per nagus), tada dar visos už mane didesnės ir
su tuo juodu apvalku – lyg piktos varnos. Bet išmoks-
linti gimnazistes – o ir mane pradžios mokykloje – jos
pa jėgė šauniai, ir ne tik aritmetikos, bet ir bendros
dorybės. Kelios jų tebegyvena Marquette Park, Čika-
goje. Bet ir tas baigsis.

Donatas Januta,
San Francisco, CA

LAIŠKAI 
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Knygos „Jonas Švedas – egzodo
kompozitorius” sutiktuvės

2013m. kovo 27 d., trečiadienį, Vilniaus paveikslų galerijoje   (Didžio ji
g. 4) pristatyta knyga „Jonas Šve das – egzodo kompozitorius”, ku rią

pa  rengė muzikologė dr. Danutė Pa lio nytė-Banevičienė. 
Iki pat Nepriklausomybės atkūrimo beveik niekas Lietuvoje nežinojo, kad

toli nuo tėvynės, Jungtinėse Amerikos Valstijose gyveno ir kūrė ki tas Jonas
Švedas (1927–1981) – kom po zitorius, pianistas ir pedagogas. Jo vardas gana il-
gai buvo painiojamas su Lietuvoje gyvenusio, Valstybinio dainų ir šokių an-
samblio „Lietuva” įkūrėjo, kompozitoriaus ir dirigento Jono Švedo vardu.
Taigi ši knyga pri stato Lietuvos visuomenei beveik ne žinomo muziko gyve-

nimą ir kūrybą, siekia, kad jo veikla
būtų žinoma ne vien išeivijos puose-
lėtoje muzikos kultūroje, bet įtraukti
šio autoriaus kūrybinį palikimą į ben-
drą lietuvių kultūros aruodą. 

Jonas Švedas gimė 1927 m. Vil ka -
viškyje, buvo jauniausias iš ketu rių
sū nų. Mokyklą pradėjo lankyti Pa -
gėgiuose, mokėsi Kauno ir Palan gos
gimnazijose, 1944 m. pradžioje lankė
Vilniaus muzikos mokyklą. 1944–1945
metais rašyti ir knygoje pir mą kartą
spausdinami dienoraš čiai atskleidžia,
kaip prasidėjęs ka ras pakeitė J. Švedo
likimą – jis atsi duria Vokie tijoje, bai-
gia Liubecko lie tuvių gim na  ziją, pra-
deda studijuoti lituanistiką ir filoso-
fiją Pabaltijo universitete Hamburge.
1949 metais tuštėjant pabėgėlių sto-

vykloms Vokietijo je, J. Švedas emigruoja į JAV. 1954 m. pradeda fortepijono ir
kompozicijos studijas Čikagos konservatorijoje ir 1958 m. jas baigia. Su šiuo
miestu su sijusi ir tolesnė muziko veikla, ypač vaisingai išsiskleidusi kūryboje
bei scenoje jam persikėlus gyventi į Cle veland ir pradėjus bendradar biau ti su
antrąja žmona, garsia iš ei vijos ope ros dainininke mecosopra nu Aldona Stem-
pužiene-Švediene. Įsi  mintinos buvo abiejų rengtos koncertų progra mos, reči-
taliai, koncer tuo ta kitų atli kėjų vakaruose. Jų re pertuare skambėjo ir paties
J. Švedo vokalinės ir in s trumentinės kompo zicijos, tarp ku rių – solinės dainos,
vo kalinė poema, sonatos, kitos kompozicijos fortepijo nui. Kompozito rius mirė
1981 metais, palaidotas Či ka goje.

Knygą „Jonas Švedas – egzodo kompozitorius” sudaro dr. Danutės Pa  lio -
nytės-Banevičienės įvadas, spaus di namas J. Švedo 1944–1945 m. die no raštis ir jo
laiškai artimam bičiu liui dramaturgui Kostui Ostrauskui, am ži ninkų atsimi-
nimai ir svarbesni apie kompozitorių anksčiau spaus din ti straipsniai. Knygą
išleido Lie tu vos kompozitorių sąjunga ir leidykla „Die medis”. 

Vakaro metu Vilniaus paveikslų galerijoje kalbėjo knygos sudarytoja dr. D.
Palionytė-Banevičienė, prof. dr. Ramunė Kryžauskienė, Leonas Nar bu tis. J.
Švedo kamerinius kūrinius atliko smuikininkė Ingrida Armo naitė, mecosop-
ranas Rita Preikšaitė, skambino pianistai Indrė Baikštytė, Lina Krėpštaitė,
Andrius Vasiliaus kas. Vakarą vedė muzikologė dr. Rūta Gaidamavičiūtė. 

Lietuvos kompozitorių sąjungos info

Kvietimas į knygos ,,Jonas Švedas – egzodo kompozitorius” sutiktuves.

V. Kisarausko iliustracijos K. Donelaičio „Metams“. Žiema. 1963 m.
Antano Seibučio nuotr.

ANTANAS SEIBUTIS

Biržų krašto muziejuje „Sėla”
vei kia įdomi paroda „2K Kisa -
raus kai: Saulės moliotipijos,

Vinco linoraižiniai” iš Šiaulių „Auš-
ros” muziejaus rinkinių – žinomų
Lietuvos me nininkų Saulės Stanis-
lavos Kisa raus kienės (g. 1937 m.) ir
Vinco Kisa raus ko (1934–1988) dova-
noti darbai.

Vincas Kisarauskas – tapytojas,
gra fikas, scenografas, vienas ekslib-
riso kūrėjų judėjimo iniciatorių.
1959 m. baigęs Lietuvos dailės insti-
tutą, 1965–1988 m. dėstė Vilniaus M.
K. Čiurlionio meno mokykloje, vie-
nas pirmųjų Lietuvoje pradėjo plė-
toti koliažo, fotomontažo techniką,
kūrė mozaikas, apipavidalino teatro
spektaklius, kino filmus.

Saulė Stanislava Kisarauskienė
– grafikė, tapytoja, darbuose plėtoja
monotipijos, moliotipijos, oforto, ak -
vatintos, sausosios adatos, kartono,
medžio raižinio, įvairias mišrias
tech nikas. Grafikos kūriniams bu -
din ga improvizacija, grakščios lini-
jos. 1994 m. įsteigė V. Kisarausko lab-
daros fondą.

2010 m. S. Kisarauskienė Šiaulių
„Aušros” muziejui padovanojo savo
ir vyro Vinco 296 darbus, tuo pačiu
suteikdama progą supažindinti su

ryškiausiu Lietuvos modernistinio
meno atstovu V. Kisarausku ir mažai
kam žinoma Lietuvoje moliotipijos
technika, kuria ir dirba S. Kisa raus -
kienė. Paroda yra sudaryta iš dviejų
dalių: pirmojoje pateikiami Vinco li-
noraižiniai, sukurti 1963–1986 m. ir
eskizai, antrojoje – Saulės moliotipi-
jos, kurtos 1965–2009 m.

Parodą papildo interaktyvi erd -
vė, kurioje yra trinkelių-dėlionių su
dailininkų darbų reprodukcijomis
ir jas maišant, grupuojant kiekvie-
nas lan kytojas ir žiūrovas gali susi-
kurti sa vąjį kūrinį.

Kaip parodos pristatyme rašo
jos kuratorė Birutė Masiliūnaitė,
„mo lio tipija – molio plokštė išrai-
žoma, pa dengiama storu aliejinių
dažų sluok sniu ir atspaudžiama ant
spal voto popieriaus. S. Kisaraus -
kienės kūryba artima abstrakčiojo
moder nizmo filosofijai, kuri savitai
gvildena žmogaus egzistencijos
klausimus, žmogaus ir gamtos san-
tykį.”

Pasak menotyrininko Kęstučio
Šapokos, „V. ir S. Kisarauskai yra iš-
tisos epochos simboliai, tapę atskira
mūsų kultūros visata, kurią buvo
bandoma izoliuoti, nepastebėti, neig -
ti, tačiau ji darė ir tebedaro didžiulę
įtaką mūsų dailės mentalitetui.”

Vinco ir Saulės Stanislavos Kisarauskų
darbų paroda Biržų muziejuje „Sėla”

Knygos sutiktuvėse kalbėjo buvęs čika -
gietis Leonas Narbutis.

Reginos Narbutienės nuotr. 

Naujas leidinys JAV išeivijoje
Nelauktai, netikėtai visus malo niai nustebino naujas 22 psl. JAV LB leidinys ,,JAV Lietuvių Bendruo me nės naujienos”. Tokio leidinio Bend -

ruomenė dar niekada neturėjo, ir, at rodo, pirmas blynas neprisvilo. Lei dinys ne tik traukia akį geru maketavimu, spal vomis, puikios kokybės po-
pieriumi. Jame tikrai yra ką pa skaityti. 

Toks leidinys jau seniai buvo reikalingas. Ne paslaptis, kad dauguma taip vadinamų ,,trečiabangių” visiškai nesigaudo, kokia veikla vyksta lie-
tuviškoje išeivijoje, kas ta JAV LB Krašto valdyba ir ką ji veikia. Galų gale yra ir tokių, kurie galbūt no rėtų susiburti į lietuvišką grupelę, ta čiau ne
tik nežino, nuo ko pradėti, bet ir į ką kreiptis, ko pasiklausti. Jau pirmajame leidinio numeryje Krašto valdybos pirmininkė pristato savo komandą,
skaitytojai supažin dinami su JAV LB KV ir Krašto valdybos tarybų pirmininkų el. pašto adresais ir telefonais. 

Čia skaitytojas galės susipažinti su JAV LB XX Tarybos nutarimais, paskaityti įdomių straipsnių apie lietuviškuose telkiniuose vykstan čius ren-
ginius, susipažinti su įdo miais, veikliais žmonėmis, perskai tyti įvairiausius pranešimus, sužino ti apie JAV ir Lietuvoje vyksiančius konkursus. Lei-
dinys gausiai iliustruotas nuotraukomis.

Kaip sakė leidinio redaktorė Loreta Timukienė, kol kas leidinys nu matomas leisti kartą per 2 mėnesius, o vėliau, jei atsiras skaitytojų, galbūt
bus galima leidinį ir užsi sakyti. Tad palinkėkime naujajam žurnalui gero vėjo. 

Paruošė L. A. 
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LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (Bernardinai.lt) – Vys -
kupas Kęstutis Kėvalas primena, kad
evangelistas Jonas liudijo, jog ne ku-
ris nors iš apaštalų ar svarbių Jėzų
sekusių asmenų, o moteris, buvusi nu-
sidėjėlė – Marija Mag dalietė – pirmoji
išvydo tuščią Viešpaties kapą ir pra-
nešė apie tai mokiniams. Nors jos pa-
čios vos rusenantis tikėjimas kovojo
su ne paguodžiamu liūdesiu dėl Jėzaus
mirties, ji tekina grįžo pas mokinius.
Taip pat pas Simoną Petrą – žmogų,
kuris buvo išdavęs Jėzų, ne pasi žy -
mintį nei didele drąsa, nei iškalba. Ne-
paisant silpnumo, Petras jau buvo at-

pažįstamas kaip pirmosios mokinių
grupės vadovas – tad žinia pirmiausia
buvo patikėta jam. Petras ir Jonas ne-
pasiliko namuose, ir jų širdyse pasė-
jama tikėjimo sėkla, nors protas ne-
leido iškart jos priimti. Jie bėgo prie
kapo, nes juos ragino nerimas ir tikė-
jimo kibirkštis. Jėzaus prisikėlimo pa-
žadas – labiausiai neįtikėtinas, o kar -
tu ir labiau siai trokštamas dalykas
žmogui. Ši šventė skelbia tiesą ir apie
kiekvieno asmeninį likimą – jeigu Jė-
zus prisikėlė, tai ir mūsų amžinasis li-
kimas pranoks bet kokią mūsų vaiz-
duotę, mūsų širdies ilgesį.

Vilnius (BNS) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė ir premjeras Algirdas
Butkevičius sveikindami šalies gy-
ventojus šv. Velykų proga palinkėjo
stipresnio tikėjimo Lietuva ir pačiais
savimi. Šalies vadovė ragino bran-
ginti tai, ką gyvenimas davė gero ir
gražaus. ,,Tegul kiekvienoje šeimoje

atsiranda daugiau vienybės ir tarpu-
savio supratimo. Tegul Jūsų namai
prisipildo tikėjimo atgimimu, savo
valstybe ir vienas kitu”, – linkėjo D.
Grybauskaitė. Premjeras A. Butkevi-
čius teigė, kad bundanti gamta ne tik
sušildo žemę, bet ir pripildo mūsų sie-
las dėkingumu, šiluma ir rūpesčiu.

Palanga (ELTA) –
Antrąją šv. Velykų die -
ną Palangoje J. Basa-
navičiaus gatvėje, be
jau tradicinių rung-
čių, vyko ,,Linksmiau-
sio Velykų melagėlio”
konkursas. Čia visą
die ną skambėjo liau-
diška muzika, buvo
ren giamos šuolių su
maišais, bėgimo su ko-
jūkais, margučio
ne šimo mediniame
šaukšte rungtys. Ta-
čiau didžiausio su-

sidomėjimo kasmet su-
laukia margučių ride-
nimo čempionatas prie
Jūros tilto. Jau praėju-
siais metais rekordi-
niu tapęs 18,6 metro il-
gio margučių rideni -
mo takas šiais metais
pailgintas dar vienu
metru ir siekia beveik
20 metrų. Įreng ti ir
trumpesni margučių

ridenimo takai, kad
savo jėgas galėtų iš-
bandyti ir mažieji.

Jeruzalė (AFP-BNS) – Jeruzalės
lotynų patriarchas pakvietė popiežių
Pranciškų ir pasaulio krikščionis ap-
silankyti Šventajame mieste, kurį jis
pavadino ,,viso, kas krikščioniška",
gimimo vieta. ,,Viešpats... kviečia mus
čia nešti tikėjimo šviesos centre mūsų
Artimųjų Rytų regiono, kur užgimė
krikščionybė, kur gimė Jeruzalės Mo-
tina Bažnyčia, ir kur visa, kas krikš-
čioniška”, – savo Velykų homilijoje
sakė Fuad Twal, Katalikų Bažnyčios
Šventojoje Žemėje aukšto rango dva-
sininkas.

,,Štai kodėl mūsų naujoji evange-
lizacija, kad būtų šiuolaikinė ir veiks-
minga, vėl privalo prasidėti nuo Je-
ruzalės, prasidėti nuo pirmosios
krikš čionių bendruomenės”, – sakė
jis savo tradiciniame kreipimesi, pa-
sakytame Viešpaties kapo bažnyčioje

sienų apjuostame senamiestyje.
,,Todėl atnaujinu savo kvietimą

visiems maldininkams iš viso pasau-
lio atvykti į Šventąją Žemę, pradedant
mūsų popiežiumi Pranciškumi, kuris
bus labai laukiamas”, – sakė patriar-
chas.

F.  Twal taip pat atkreipė dėmesį į
mažėjančią Šventosios Žemės krikš-
čionių bendruomenę.

1948 metais, kai buvo įsteigta Iz-
raelio valstybė, krikščionys čia su-
darė daugiau kaip 18 proc. gyventojų,
bet šiandien jų yra mažiau nei 2 proc.,
nurodo Lotynų patriarchatas Jeruza-
lėje.

Krikščionys ortodoksai, kurie su-
daro daugumą Palestinos krikščionių
bendruomenės, Velykas švęs gegužės
5 dieną.

Švenčiame viltį Vadovai linki tikėjimo Lietuva ir savimi

Antrąją šv. Velykų dieną Palanga pasitinka pramogomis

Pasaulis švenčia šv. Velykas

Popiežius kviečiamas apsilankyti Šventajame mieste

Vilnius (Bernardinai.lt) – Lie -
tuvos evangelikų liuteronų vyskupas
Mindaugas Sabutis ragina džiaugtis
ir dėkoti kaip ano meto žmonės Jėzui
įžengiant į Jeruzalę šaukė: Osana Do-
vydo Sūnui! Jau karalius Dovydas
psalmėje sudėjo viltis į amžinąjį gy-
venimą, dar pats nežinodamas, kaip
tai įvyks. Tiesiog jam buvo apreikšta,

kad mirtis bus įveikta ir mirusiųjų
buveinė nebus paskutinė sielos vieta.
Prieš daugelį amžių iki Kristaus jis
išpranašavo Dievo pergalę prieš mirtį
ir tai, kas buvo įdėta į Dovydo lūpas,
išsipildė su Tuo, kuris atėjo Viešpa-
ties vardu.

Iki Kristaus Šeolas – mirusiųjų
buveinė – buvo suvokiama ir kaip
tamsos, tylos, sielų-šešėlių vieta, iš ku-
rios išeitis vargiai įmanoma. Ir tikrai
– kokią galią prieš mirtį turi mirtin-
gasis? Ji ateina pas kiekvieną, pasi-
kviečia, ir viskas. Pabaiga.

Ne veltui antikristiškas pasaulis
mėgina tą faktą apeiti, ignoruoti arba
net įtikinti save, kad mirtyje glūdi ko-

kia nors kilni biologinė prasmė. Ne-
seniai į rankas pateko knyga stebė-
tinu pavadinimui –  „Malda ne reli -
gingiems žmonėms”. Tokio da lyko ne-
teko nei regėti, nei įsivaizduoti. Pasi-
rodo, knygoje gyvenimo būdo moky-
toja pasakoja, kaip ateistams ugdyti
dvasinį gyvenimą. Tie, kurie netiki
jokia dvasia, ugdo dva sinį gyvenimą!
Kaip tai atspindi Šeolo baimę! Kaip
norisi gyventi, išvengiant mirties
skleidžiamo šalčio! Griebiamasi bet
kokios saviapgaulės, kad tik būtų nu-
stumta mintis, jog mirtis neišven-
giama.

Mums, krikščionims, nereikia dėl
to jaudintis, bet turėtume būti bud-
rūs, kad nevilties sūkurys neįtrauktų
ir mūsų. Juk beveik kiek viename ži-
niasklaidos leidinyje kasdien galime
pamatyti lotoso poza medituojantį
žmogų, horoskopus, pranešimus apie
nežemiškas civilizacijas ir kt. Tai
nėra atsitiktiniai reiškiniai. Visame
tame regime nuo Dievo pabėgusios
žmonijos šauksmą: „Noriu gyventi!”,
bet dėl puikybės ar paikumo nenorin-
čios priimti gyvenimo. Prisiminkime,
jog tai nėra mūsų dalia ir dalis. Mes
sukurti amžinybei, kuriai negresia
Šeolas. Kristuje mes paveldėjome Ka-
ralystę.

Ir nors atrodytų, esą krikščionių
nėra daug, bent viešumoje Velykos at-
veria visiškai kitokį vaizdą. Minios
džiaugiasi Kristaus pergale. Ne mums
spręsti, kiek tose miniose yra tikrų ir
netikrų krikščionių, nes mes net sa-
vęs nei teisti, nei išteisinti negalime.
Bet tai, kad milijonai žmonių sveikina
Kristų ir dėkoja Jam, liudija, jog dau-
gelis, kurie nori gyventi, atranda gy-
venimą Tame, kuris pats yra Gyveni-
mas.

Džiaukimės ir dėkokime!

Vyskupas Mindaugas Sabutis.
Audriaus Ufarto nuotr.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas.                                                                       Evgenios Levin nuotr.

Palanga pasidabino išskirtiniu šv. Ve -
lykų simboliu – dviejų metrų aukščio
gintariniu margučiu.       ELTA nuotr.

Šv. Velykų apeigos Maniloje, Filipinų sostinėje. Šaltos šv. Velykos Vokietijoje

Šv. Velykas švenčia Kinijoje gyvenantys Romos katalikai. EPA-ELTA nuotr.
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ŠVENTADIENIS

Brangieji broliai ir seserys Romoje ir visame pasaulyje, linksmų šventų
Velykų! Koks didelis džiaugsmas, kad galiu paskelbti šią žinią: Kristus
prisikėlė! Norėčiau, kad ji pasiektų kiekvienus namus, kiekvieną šeimą,

kad nukeliautų ypač ten, kur daugiausia skausmo, į ligonines, kalėjimus... Bet
ypatingai norėčiau, kad ši žinia pasiektų visas širdis, nes jose Dievas nori pa-
sėti šią Gerąją Naujieną: Jėzus prisikėlė; tau suteikta viltis, tu jau nevergauji
nuodėmei, blogiui! Meilė nugalėjo, gailestingumas nugalėjo! Dievo gailestin-
gumas visada nugali!

Taip pat ir mes, kaip moterys, Jėzaus mokinės, kurios nuėjo prie kapo ir
rado jį tuščią, galime klausti kokia šio įvyko prasmė (plg. Lk 24,4). Ką reiškia:
Jėzus prisikėlė? Tai reiškia, kad Dievo meilė yra galingesnė už blogį ir net už
mirtį; reiškia, kad Dievo meilė gali pakeisti mūsų gyvenimą, gali suželdinti dy-
kumas, kurios yra mūsų širdyse. Dievo meilė tai gali!

Tai ta pati meilė, dėl kurios Dievo Sūnus tapo žmogumi ir visiškai nusi-
žemino iki pat savęs paaukojimo, iki nužengimo į pragarus, į atskyrimo nuo
Dievo bedugnę. Ši gailestinga meilė užliejo mirusį Jėzaus kūną ir jį perkeitė,
pervedė į amžinąjį gyvenimą. Jėzus negrįžo į ankstesnį, žemiškąjį gyvenimą,
bet įžengė į šlovingąjį Dievo gyvenimą, įžengė į jį su mūsų žmogyste, atvėrė
mums vilties ateitį.

Štai kas yra Velykos: tai išėjimas, žmogaus perėjimas iš vergavimo nuo-
dėmei, mirčiai ir blogiui į meilės ir gėrio laisvę. Dievas yra gyvybė, tik gyvybė,
ir jo garbė yra gyvas žmogus (plg. Ireniejus, Adversus haereses, 4,20,5 – 7).

Brangieji broliai ir seserys, Kristus mirė ir prisikėlė vieną kartą visiems
laikams ir už visus, tačiau jo Prisikėlimo galia, perėjimas iš vergavimo blogiui
į gėrio laisvę, turi vykti visais laikais, mūsų gyvenimo konkretume, kiek-
vieną mūsų gyvenimo dieną. Per kokią daugybę dykumų, taip pat ir šiandien,
žmogui reikia pereiti. Visų pirma per tą dykumą, kuri yra jo viduje, kai stinga
meilės Dievui ir artimui, kai jis nesuvokia savo pašaukimo rūpintis viskuo, ką
Kūrėjas mums davė ir duoda. Tačiau Dievo gailestingumas gali suželdinti ir dy-
kuma virtusią žemę, gali grąžinti gyvybę sudžiūvusiems kaulams (plg. Ez
37,1–14).

Visus raginu: priimkime Kristaus Prisikėlimo malonę! Leiskime, kad
Dievo gailestingumas mus atnaujintų, leiskime Jėzui mus mylėti, leiskime, kad
jo meilės galia perkeistų ir mūsų gyvenimą. Ir mes būkime šio gailestingumo
įrankiai; kanalai, kuriais Dievas galėtų drėkinti žemę, rūpintis visa kūrinija,
želdinti teisingumą ir taiką.

Jėzų, kuris mirtį paverčia gyvybe, prašykime, kad neapykantą paverstų
meile, kerštą – atleidimu, karą – taika. Taip, Kristus yra mūsų taika ir per Jį
mes maldaujame taikos visam pasauliui.

Taikos Artimiesiems Rytams, ypač tarp nesugebančių surasti kelio į san-
tarvę izraeliečių ir palestiniečių, kad drąsiai ir geranoriškai vėl imtųsi derybų
ir užbaigtų jau per ilgai trunkantį konfliktą. Taikos Irakui, kad galutinai pa-
sibaigtų smurtas, ir visų pirma mylimai Sirijai, kenčiantiems jos žmonėms ir
daugybei pabėgėlių, kurie laukia pagalbos ir paguodos. Kiek daug kraujo pra-
lieta! Ir kiek dar reikia kentėti kol bus surastas politinis krizės sprendimas?

Taikos Afrikai, kur dar tebevyksta kruvini konfliktai. Maliui, kad atrastų
vienybę ir stabilumą; Nigerijai, kur nepaliauja išpuoliai, nuo kurių nukenčia
nekaltieji, kur daug žmonių, taip pat ir vaikų, yra teroristinių grupių įkaitai.
Taikos Kongo Demokratinei Respublikai ir Centrinės Afrikos Respublikai,
kur daugybė žmonių buvo priversti bėgti iš namų ir tebegyvena baimėje.

Taikos Azijai, ypač Korėjos pusiasaliui, kad būtų pašalinti nesutarimai ir
subręstų naujas susitikinimo troškimas.

Taikos visam pasauliui, supriešintam lengvo pelno siekiančiųjų godumo,
sužeistam žmogaus gyvybei ir šeimai grėsmę keliančio egoizmo, prekybos
žmonėmis – dvidešimt pirmojo amžiaus vergystės. Taikos visam pasauliui, žei-
džiamam su narkotikų prekyba susijusio smurto ir niekingo žemės išteklių eik-
vojimo. Taikos visai šiai mūsų Žemei! Prisikėlęs Kristus tepaguodžia stichinių
nelaimių aukas ir visus mus tepadaro atsakingais kūrinijos saugotojais.

Brangieji broliai ir seserys, į jus visus, kurie manęs klausotės Romoje ir
visame pasaulyje, kreipiuosi Psalmės raginimu: „Dėkokite Viešpačiui, nes jis
geras, per amžius tveria jo ištikima meilė! Tesako Izraelis: Jo ištikima meilė
amžina” (Ps 117,1–2)

Bernardinai.lt

Popiežiaus Pranciškaus kalba

,,Urbi et orbi”. Priimkime 
Kristaus Prisikėlimo malonę

Datos ir sukaktys
Pirmoji balandžio savaitė

Balandžio 2 d. 

– Tarptautinė vaikų knygos die na
švenčiama kartu su pasakų kūrėjo
Hans Christian Andersen (1805–1875)
gimtadieniu – balandžio 2-ąją. Šią die -
ną daugybėje šalių rengiamos vaikų ir
jaunimo litera tūros savaitės. Vyksta
kon kursai, pa rodos, konferencijos,
skirtos ge riau sioms pasaulio vaikiš -
koms kny goms. Šventės sumanytoja
yra Tarp tautinė vaikų knygos taryba
(IBBY). Kasmet šventę remia vis kitas
IBBY nacio nalinis skyrius. Šių metų
Tarp tau tinės vaikų knygos dienos rė-
mėjas yra Meksikos IBBY skyrius.
Krei pimąsi parašė Francis co Hino -
josa, išleidęs beveik ketu riasdešimt
knygų – ir suaugu sie siems, ir vai-
kams. 

– 2005 m. balandžio 2 d. mirė Jo-
nas Paulius II (tikrasis vardas Karol
Jozef  Wojtyla), nuo 1978 m. spalio 16 d.
iki pat savo mirties  buvęs Katalikų
Bažnyčios vadovu. Jis tapo pirmuoju
per 455 metus popiežiumi ne italu,
taip pat pirmuoju slaviškos kilmės po-
piežiumi ir antru pagal pontifikavimo
ilgumą popiežiumi.

Balandžio 4 d. 

– 1963 m. Vilniaus generalguber -
natorius Michail Muravjov, siek -
damas apriboti mokymą lietuviškai
Lietuvoje uždarė visas parapijines
mokyklas. 

– 1973 m. balandžio 4 d. oficialiai
atidarytas Pasaulio prekybos centras
(World Trade Center) New York. 1966
–1973 metais statytą kompleksą  su -
darė 7 pastatai, iš ku rių išsiskyrė du
110 aukštų dangorai žiai. Kompleksas
sunaikintas per 2001 m. rugsėjo 11-
osios teroristų išpuolį.

Balandžio 6 d. 

– šią dieną 1483 m. gimė garsus
italų architektas, dailininkas Rap -
hael. Mirė dailininkas taip pat ba -
landžio 6 d. – 1520 m. Tai vienas di -
džiausių visų laikų dailininkų. Jis
savo kūryboje įkūnijo Renesanso epo -
chos itališkojo humanizmo idea lus.

– sukanka 105 metai nuo  žymaus
Lie tu vos gydytojo higienisto, me di -
cinos mokslų daktaro, publicisto, re-
daktoriaus,  mokyklinės higienos pra-
dininko Lietu voje Vlado Kviklio gi-
mimo.

– prieš 100 metų gimė Lietuvos vi-
suomenės veikėjas, publicistas, fel -
jetonistas, paskaitininkas, daini nin -
kas tenoras, žurnalistas  Vladas Bra -
žėnas. 1951–1971 m. JAV Lietuvių Ben-
druomenės Connecticut apylin kės
valdybos narys, pir mininkas, apy -
 gardos Politikos komi teto val dybos
narys, apygardos pir mininkas. Kelias
kadencijas JAV LB Tarybos narys. Ak-
tyviai bendradarbiavo Lie tu vos  ir
Amerikos spaudoje. 1985–1987 metais
buvo savaitraščio ,,Lee Constitution”
redaktorius. 2002 m. grįžo gyventi į
Lietuvą. Jo straips nius mena ir
,,Drau go” skaitytojai. Mirė 2012 m.
spalio 3 d. Vilniuje.

Balandžio 7 d. 

– Pasaulinė sveikatos diena (PSO)
yra švenčiama kasmet ba landžio 7 d.
Šią datą pažymime nuo 1950 metų.
Diena švenčiama siekiant supažin-
dinti visuomenę su tam tikromis su
sveikata susijusiomis temomis, šitaip
pabrėžiant PSO svar biausias sritis.

Popiežius Jonas Paulius II. 
www.riforma.net nuotr.

Raphael. ,,Madonna dell Granduca”. 

Vilius Bražėnas. 
Jono Česnavičiaus nuotr.
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312-337-1285

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
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Apsilankykite 
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

KELEIVIAI

16
VYTAUTAS VOLERTAS

Nuostabus širdies įvairumas, lyg
Genezareto ežere bėgančios, rai bu -
liuo  jančios bangos. Kiekviena auga,
šiurpiasi ir subliūkšta skirtingai. To
pačio ežero bangos, to pačio pasaulio
žmonės. Šventieji ir žvėrys, išminčiai
ir pakrikėliai. Lengva juos atpažinti –
šis yra toks, anas kitoks, tik sunku
permainyti. Prigimtis. Niekas negali
jos pakreipti ir niekas nedrįsta smerk -
ti.

Mato akys ašaroja nuo jose pri -
pūsto smėlio. Palapinė audroje virpa,
vėjas gaudžia tarsi romėnų trimitai.
Buvo rami diena, bet rami diena pa -
sikeitė. Tik palapinė stipri, kaip žmo-
gaus užsispyrimas, kaip anksčiau įky-
rios Mato abejonės. Kaip neabejoti
tiek išgirdus ir ma čius neįprastų keis-
tenybių? Mei lės ir vilties pažadai, ste-
buklai, paralyžiuotų ir aklų iš gdymas,
Lozoriaus atgaivinimas, minių gūs-
čiojimai... Ir kryžius, ir niekinanti
mir tis, ir arti mųjų pasimetimas.

Visi išbėgiojo. Bailiai apaštalai ir
kiti visur sekioję mokiniai. Kai Mo -
kytoją suėmė, staiga visi iškriko, išsi-
slapstė, kad rabinai neatpažintų. Į
skyles sulandžiojo, kaip Tomas dabar
palapinėje nuo audros glaudžiasi.
Tiesa, prieš keliolika metų žydų vy -
resnybės krikščionims atrodė baises -
nės už šią audrą. Jį – ant kryžiaus ir
mus visus, su juo buvusius! Ant kry -
žiaus!

Saulė turėtų padangėje degti, juk
dar anksti, bet palapinėje nuo dulkių
šėlsmo tamsu, vos galima savas ran -
kas įžiūrėti. Prieblanda, ūžesys mai šo
mintis. Anais laikais Mato mintis
maišė abejojimai – ar tas keliautojas
iš tikrųjų buvo begalinės išminties ir
nežmoniškų galių Mokytojas? O gal
tik gudrus apsimetėlis, kaip ne vie nas
jį tokiu vadino? Abejojimai parodė,
kad be svyravimų šiandien Matas ne-
turėtų tikėjimo. Abejonės verčia
svars tyti, štai kas yra tikėjimo šalti-
nis!

Baimė tada juos gainiojo pakam-
pėmis, glaustė prie sienų, tačiau smal -
sumo nenustelbė. Dideliais lan kais jie
slampinėjo pasimetę ir susirū pinę
įvykių pašonėse, vieni vienur, kiti ki-
tur, keliese ir pavieniui. Slapu -
kaudamas Matas matė visą tragediją.
Golgotos pakalnėje jis įlindo krū  muo -
se, apsidraskė veidą ir rankas, ta čiau
ši jo gudrybė leido regėti už kelių šim -
tų žingsnių vykusią agoniją, pa -
keitusią pasaulį. Kūjų dunksėjimas,
moterų aima nos, drąsuolis apaštalas
Jonas su pora vyrų, kareivių bruzdė-
jimas... Ar ten, Dangiškasis Tėve, toje
juodoje klai kumoje žiebiasi žmonijos
ateities šviesa?

Golgotos pakalnė nubarstyta
mies to šiukšlėmis, vėjo gūsiai retkar -
čiais sukelia dulkes. Viršukalnėje
spoksojusi minia, nuo tolimesnės kry-
žiaus procesijos kareivių sulaikyta ir
likusi be pramogos, jau krinka. O čia

romėnai kelia nuo žemės kry žių, kelia
aukštyn su Mokytoju... Svo ris su-
smukdęs kojas, ištemptos ran kos, ar
vinys delnuose atlaikys kūno sun-
kumą? Galva nukarusi, o ant jos dar
laikosi tasai erškėtinis vainikas, įsi-
kabinęs spygliais. Jau, jau... Kry žius
įsmuko jam iškaston duobėn, jau tvir-
tina jį, grūda akmenimis ir žemės
grumstus, kad tiesiai stovėtų, kad bū -
tų matomas vainikas, spyglių sudras -
kyta kakta ir veidas. Kad regėtų visi –
ta viršukalnėje krinkanti smalsuolių
minia, visi Judėjoje, Samarijoje,  Ga li -
lėjoje, visi žydai, visi pagonys, visi ir
tie, kurių po saule dar nėra, bet ku rie
ateis...  Sudraskytas veidas, vinys, nu-
svirusi galva, du kaimynystėje pa -
kabinti plėšikai. Kad visi matytų...

Palapinėje išsitiesusį Matą nu-
krėtė šiurpas. Juk tai prieš keliolika
metų matytas Golgotos pakalnės vaiz-
das. O gal tik palapinė virpa audroje?
Tevirpa. Vėtra praeis, smėlis nusės,
diena bus diena.

Ir tada Golgotoje praėjo laikas,
baigėsi kančia. Matas viską aiškiai re-
gėjo iš savo krūmų priedangos. Nu-
ėmė Mokytoją, mirusį, suglebusį, be-
jėgį negyvėlį su žaizda šone. Baigta.
Buvo dideli žodžiai. Bet mirusių jų kal-
bos nutyla, jie daugiausia nie kados
neprašneka. Nutilo ir Mokyto jas. Nu-
tilo, neprabils. O gal jau nėra ko tarti?
Gal jau viskas pasakyta? Išblės su-
prasti ir nesuprasti Moky tojo pa -
sakojimai, tuštumoje liks abejonių pil -
nas gyvenimas – taip būgštavo Matas.
Golgotoje tą baisią akimirką lyg su-
virpėjo žemė, aptemo saulė. Bet mirtis
visada buvo tikra, ji tokia ir liks. Nors
Mokytojo stebuklai, Lozo rius, kiti...

Prikėlė Lozorių. Turėjo galią ki -
tus prikelti, tik ne patį save. Miru siųjų
visi darbai jau atlikti, atsilyginta sau
ir kitiems, sumokėtos skolos, pasi-
naudota gautomis dovanomis. Miru-
siųjų nėra, ir nežinia, ar jie čia kada
buvo. Gal tik mūsų vaizduotė, mira-
žai.

Gerai, kad užklupo dykumos aud -
ra. Patogus metas pamąstyti apie tai,
kas jau praėjo. Buvo mirtis ir gy -
venimas, buvo abu kartu. Ir prisi kė -
lusiojo žaizdos buvo tikros – įdėk pirš-
tus, tikėk. Tikiu, Viešpatie, nes pats
viską mačiau ir matau. O kad abejo-
jau, už tai iš apaštalų būrio išmestas
nebuvau. Abejojau daug kur, ypač kad
nuo kryžiaus nuimtas Mokytojas ga-
lėtų savo žaizdas atnešti iki buveinės
miesto pakrašty ir man parodyti. Aš
maniau, kad tai negalima...

Audra tilo, palapinės sienelės su -
drebėdavo rečiau. Matas pasiklau sė,
atsisėdo, valėsi išraudusias akis. Ilgai
delsti neturėjo, iki vakaro tamsos dar
galėjo ne vieną tūkstantį žingsnių pir-
myn pasistumti. Į ten, kur apie Gol-
gotą ir Prisikėlimą dar niekas negir-
dėjo.

Pabaiga.

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Negaliu nukopijuoti ar pakartoti
nė vieno man patikusio marginio,
rėžtukas, pats kiaušinis vis dik-
tuoja kiek kitokias linijas, orna-
mentus, te mas, tarsi jame jau sa-
vaime būtų kaž kas įrašyta... 

– M. M.

Elena Majauskienė, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už paramą.

Danutė ir Rimantas Dirvoniai, gyvenantys Willowbrook, IL, kartu
su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. Nuo šir -
džiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Dr. Stepas Matas, gyvenantis Independence, OH, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi už para-
mą.

Jonas Svera, gyvenantis Bloom field Hills, MI, kartu su me tinės
„Draugo” prenumeratos mo kesčiu atsiuntė 50 dol. Labai ačiū už Jūsų
paramą.

Dalia Černius, gyvenanti Glen dale, CA, skaitys „Draugą” dar vie-
nerius metus. Skaitytoja dienraš čio leidybai paremti paaukojo 50 dol.
Nuoširdžiai jums dėkojame už pa ramą.

Aleksandras Jankūnas, gyve nantis Cicero, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums dėkingi už
paramą.
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Atkelta iš 1 p.

Kambarys 1297-A

1949 m. birželio 14-tosios vakarą itin praban-
giame Čikagos ,,Edgewater Beach” viešbučio dvy -
lik tame aukšte 1297-A kambaryje apsistojusi jauna
moteris į šveicoriaus delną įkišo dosnius arbatpi-
nigius (visą penkinę!), prašydama, kad šis nuneštų
raštelį kitam viešbučio svečiui – ,,Philadelphia Phil-
lies” beisbolo komandos žadėjui Eddie Waitkui. Jis
buvo atvykęs į ,,vėjų miestą” žaisti su  Čikagos vie-
tine ,,Cubs” komanda. ,,Nors nesame niekada susi-
tikę, man svarbu Jus pamatyti”, – savo raštelyje
brūkštelėjo moteris, pasivadinusi Ruth Anne Burns.
– ,,Gal galite užeiti į mano kambarį, ilgai Jūsų ne-
užlaikysiu”, – užtikrino ji.

Užsisakiusi du ,,Whiskey sours” ir vieną ,,Dai-
quiri”, viešnia savo kambaryje gurkšnojo koktei-
lius ir laukė beisbolo žaidėjo skambučio. Tačiau jai
apsvaigo galva ir ji fotelyje užmigo. Waitkus vaka-
rieniavo su komandos draugais ir tik vėlai vakare
rado jam skirtą raštelį. Paskambino
apie 11 val. v., Ruth pakėlė ragelį. ,,At-
leiskite, buvau užsnūdusi. Reiktų apsi-
rengti. Gal galėtumėte pusvalandžiuką
lukterti ir po to pasibelsti į mano du-
ris?”,  – paklausė vyriškio kitame laido
gale.

19-metės merginos, dirbančios sek-
retore-mašiniste vienoje apdraudos
bendrovėje Čikagos centre, tikroji pa-
vardė – Ruth Catherine Steinhagen. Jos
tikslas buvo nudurti Waitkų peiliu, jam
tik įžengus į kambarį. Tačiau atidarius
duris, vyras greitai prasmuko pro ją ir
atsisėdo į fotelį. Planui netikėtai sužlu-
gus, Ruth Ann (šiuo vardu ji įėjo į isto-
riją – R.M.L.) pravėrė drabužinės duris
ir išsitraukė neseniai įsigytą 22 kalibro
šautuvą. 

,,Turiu Jums staigmeną”, – ironiš-
kai pasakė ji. Mosikuodama ginklu Ed-
die panosėje, įsakė jam atsikelti ir pri-
eiti prie lango. ,,Jau dveji metai, kai Jūs
mane persekiojate, todėl dabar Jums
laikas mirti”, – pareiškė panelė Stein-
hagen savo aukai. Ji iššovė. 

Nepaisant, kad kulka persmelkė dešinę krūti-
nės pusę, Waitkus išgyveno ir kitą sezoną jau vėl pa-
sirodė beis bolo aikštėje. Panelė Steinhagen buvo
suimta dėl užpuolimo ir bandy mo nužudyti. Tačiau
nepraėjus nė  dviems savaitėms, teisėjas paskelbė ją
pamišusia ir įsakė trejiems metams uždaryti be-
pročių namuose. Papildomų bausmių jai neskyrė.

Apie tolimesnį Ruth Ann likimą mažai teži-
noma, išskyrus tai, kad 1970 m. ji, kartu su savo tė-
vais bei metais jaunesne seserimi, persikėlė gyventi
į kuklų namelį Čikagos šiaurėje. Ruth Ann pergy-
veno tiek savo tėvus, tiek ir seserį. Tačiau ji buvo
taip atsisky ru si nuo visuomenės, kad į jos mirtį
praėjusių metų gruodžio 29 d. niekas nesureagavo.
Apie tai, kad sulaukusi 83 metų mirė į beisbolo
žvaigždės gyvybę kažkada pasikėsinusi moteris,

kovo 15 d. paskelbė The Chicago Tribune. Laikraščio
korespondentas, ieškodamas informacijos kitam
straipsniui, atsitiktinai užtiko Steinhagen mirties
liudijimą. Vyriausias Cook apskrities medicininės
ekspertizės tardytojas Anthony Brucci tvirtino, jog
jos mirties priežastis  – ,,a subdural hematoma su-
stained in a fall”. Panelė Steinhagen palikuonių ne-
turėjo. 

Idealus scenarijus – tiek romanui, tiek filmui

Šį paslaptingą rendezvous ,,Edgewater Beach”
viešbutyje rašytojas Bernard Malamud panaudojo
savo romane The Natural, išleistame 1952 m., Mala-
mud pasinaudojo kūrėjo teise  perteikti tikrovę kaip
fantaziją. Iškyrus tai, kad Waitkus ir Bernard Ma-
lamud romano herojus Hobbs tapo moterų auko-
mis, kitų panašumų knygoje tarsi nėra. Be to, ga-
lima spėlioti, jog romane minimą susišaudymo is-
toriją gal įkvėpė visai ne Waitkus, o Čikagos ,,Cubs”
beisbolo komandos saugas Billy Jurges, peršautas
burlesko šokėjos, su kuria intymiai draugavo. Konk-

rečių įrodymų apie tai nėra.
Vėliau ši istorija buvo ekranizuota. 1984 m. rež.

Berry Levinson ,,Tri-Star Pictures” studijoje su-
kūrė dramą tuo pačiu kaip ir knyga pavadinimu –
The Natural. Pagrindiniuose vaidmenyse nusifil-
mavo Robert Redford, Glenn Close ir Robert Duvall.
Redford vaidino beisbolą žaidėją Roy Hobbs, ku-
riam kelią į žvaigždes bando užkirsti Harriet Bird
(aktorė Barbara Hershey), nusiviliojusi  į viešbutį ir
ten į jį iššovusi. Šis filmas sulaukė net keturių ,,Aca-
demy Awards” nominacijų.

Kriminalistės iš Cicero dosjė

Anot žymaus čikagiečio žurnalisto, Eddie Wait-
kaus biografijos autoriaus John Theodore (minė-
toji jo kn. Baseball’s Natural: The Story of  Eddie

Waitkus suvedė ir mus asmeniškai), Ruth Cathe-
rine Steinhagen gimė Čikagos priemiestyje Cicero
1929 m. gruodžio 23 d. 

Panelė Steinhagen dažnai įsimylėdavo  nepasie -
kiamus vyrus. Policijai ji atviravo, jog prieš Waitkų
ji buvo įsimylėjusi kino aktorių Alan Ladd bei
„Cubs” beisbolo komandos centrinio lauko gynėją
Peanuts Lowrey. Waitkumi Ruth buvo apsėsta net
tris sezonus, kol jis žaidė „Cubs” komandoje. 

John Theodore knygoje pasakoja, kad mergina
valgydavo kasdien keptas pupas – Boston apylin-
kių firminį patiekalą, nes iš tos vietovės buvo kilęs
Waitkus. Žaidėjo uniforma buvo paženklinta 36-uoju
numeriu – Ruth aplakstydavo visas parduotuves,
ieškodama 1936 metais išleistų gramofono plokšte-
lių. Waitkus buvo lietuvių kilmės – dėl to panelė
Steinhagen įsigijo gramatikos vadovėlių ir studi-
javo lietuvių kalbą. Čikagoje netrūko lietuviškų ra-
dijo laidų – ji visų klausydavosi. O lovoje po pagalve
slėpė Waitkaus portretą. Aukščiausio laipsnio fa-
natizmas! 

Net tris kartus Ruth žiūrėjo filmą ,,The Snake
Pit”, pasakojantį apie protiškai atsili-
kusios merginos gyvenimą žiaurioje be-
pročių namų aplinkoje. Savo artimie-
siems Steinhagen atsivėrė – filme vai-
dinantis aktorius jai priminė jos virši-
ninką, kurį ji nuolat keikdavo. O šis –
panašus į Eddie Waitkų. ,,Sykį įsigysiu
pistoletą, nušausiu Waitkų, o paskui ir
save”, – tvirtino ji savo motinai. Tėvai
įtikino Ruth apsilankyti pas psichiatrą.
Nuėjo du kartus, tuo viskas ir pasi-
baigė. Devyniolikmetė raizgė strategiją
toliau. Kai po 1948 m. sezono Waitkus
buvo išmainytas į Philadelphia ko-
mandą, Ruth verkė dvi dienas. O kai Ed-
die komanda atvyko žaisti į Čikagą, ji
savo šeimai pranešė: „Išsikraustau ki-
tur, kad būčiau šalia Eddie.” Ruth išsi-
nuomojo mažą butuką Lincoln Avenue,
kuriame savo herojui sukūrė mažą
šventyklą. 

Autobiografinėje ataskaitoje (ją pri-
valėjo pateikti teismo bylos skirtam psi-
chiatrui dr. William Haines) panelė
Steinhagen štai kaip apibūdino savo

,,herojų” Waitkų: ,,Pirmąsyk iš arčiau pamačiau jį
1947 m. Lankydavausi rungtynėse tik tam, kad ga-
lėčiau stebėti Eddie. Gerbėjai po rungtynių rinkda-
vosi prie persirengimo kambario pasveikinti žai-
dėjų, gauti jų autografų. Aš galvojau apie tą vyrą iki
išprotėjimo, mano mintyse jis vis labiau ir labiau
mane persekiodavo. Žinojau, jog normaliu būdu aš
niekada jo neprisiviliosiu. Bet jeigu jis negali tapti
mano, niekas kitas jo irgi neturės. Priėjau išvados,
kad turiu Waitkų nužudyti, o kur ir kada – ateitis
padiktuos”, – pasididžiuodama atviravo čikagietė.

Policijai ji teigė, kad įvykdžiusi nusikaltimą,
planavo nusižudyti pati, tačiau tam žingsniui pri-
trūko drąsos. Pakėlusi ragelį, ji pranešė viešbučio
telefonistei, jog savo kambaryje nužudė vyrą. At-
skubėję policininkai rado ją atsiklaupusią prie savo
aukos. Kulka persmelkė vieną Waitkaus plautį ir

Meilės vardan ...

Į Waitkaus palatą  Illinois Masonic ligoninės  atkeliavo  per 3,000 atvirukų, laiškų
bei telegramų  su linkėjimais pasveikti.

Čikagos Summerdale policijos nuovadoje

detektyvas James Johnston atlieka sulaikyta-

jai Ruth Steinhagen parafino testą. 

Istorinis Ruth raštelis Eddie Waitkui.

Eddie Waitkus.
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Š. m. kovo 26–28 d. laidoje Ramu-
nės Kubiliūtės paruoštame str. ,,Ma-
rijos gimnazija balandį baigs savo
veiklą”, įsivėlė klaida skelbiant atsi-
sveikinimo su gimnazija dieną. Pa-
skutinį kartą apsilankyti Marijos
gimnazijoje ir dalyvauti Mišiose bus
galima šeštadienį, balandžio 27 d.

GARBĖS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00
Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00

Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
Prie pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata galioja.

,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –
Renata Šerelytė

rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų
kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors skelbti.
Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenau-
dotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant prašome pa-
silikti kopiją.

El. paštas:
redakcija@draugas.org

rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

įstrigo nugaros raumenyje. 

Išgyveno, nors turėjo mirti.

Illinois Masonic ligoninėje Wait-
kui buvo atliktos dvi sudėtingos ope-
racijos. Laimei, jos pavyko. Sporti-
ninkas praleido ligoninėje visą mė-
nesį. Jis gavo per tris tūkstančius ger-
bėjų užuojautos atvirukų, laiškų, te-
legramų. Visi linkėjo greitai pa-
sveikti. O kitoje miesto pusėje Cook
County kalėjime uždaryta Ruth Ann
Steinhagen pareiškė: ,,Niekada gyve-
nime nebuvau tokia laiminga kaip da-
bar.”

Birželio 17 d. žurnalistai užklupo
Waitkų palatoje. „Kodėl Jūs tą ne-
lemtą naktį sureagavote į Ruth Burns
raštelį ir pasibeldėte į 1297-A kamba-
rio duris”, – klausinėjo beisbolo
žvaigž dę. „Ėjau smalsumo vedamas, –
prisipažino Eddie. – Pamaniau, gal
jaunystėje ją pažinojau, gal tai draugų
bičiulė”. Pasirodo, tai buvo nepapras-
tai apgalvotas panelės Steinhagen ėji-
mas. Fanatiškai studijavusi Eddie
biografijos detales, devyniolikmetė
žudikė susirado sportininko kolegą,
buvusį „Saint Louis Browns” beisbolo
komandos pirmosios bazės gynėją ir
jaunystės kaimyną Jack Burns. Šis,
nieko blogo neįtardamas, panelei
Steinhagen papasakojo apie Waitkaus
klasiokus. Gauta informacija paska-
tino Ruth paieškoti 1935 m. Camb-
ridge High and Latin School metraš-
čio. Knygoje ji aptiko dramos būrelio
nuotrauką, o joje buvo ir Ruth Anne
Burns, savo išvaizda nepaprastai pa-
naši į panelę Steinhagen. Ir nors ga-
vusiam raštelį ,,Edgewater Beach”
viešbutyje Waitkui ta pavardė grei-
čiausiai buvo „viena iš šimto”, panelė
Steinhagen ant „Ruth Burns” kab-
liuko sėkmingai užkabino savo auką.

Praėjus vos dviems savaitėms po
pasikėsinimo, birželio 30 d. įvyko tei-
smas. Į salę invalido kėdėje ir mėlynu
kostiumu vilkintis buvo įvežtas Wait-
kus. Jis laikėsi ramiai, papasakojo vy-
riausiajam Cook County kriminalinio
skyriaus teisėjui James McDermott,
kas įvyko tą naktį 1297-A kambaryje.
Su salėje sėdinčia, kramtomą gumą
čepsinčia, žalsvai geltonos šatrezo
spalvos palaidinute ir juodu balerinos
sijonu pasipuošusia, jokių emocijų ne-

rodančia Steinhagen bei jos dviem ad-
vokatais George Bieber ir Michael
Brodkin Wait kus nepasisveikino. By-
los psichiatras dr. William Haines
savo ataskaitoje pažymėjo, jog Ruth
Ann Steinhagen serga „nesubrendu-
sio žmogaus šizofrenija, privalo būti
patalpinta į atitinkamą instituciją ir
būti nuolat stebima”. Po trijų valandų
teisėjas paskelbė nuosprendį – išsiųsti
Ruth Ann Steinhagen į Kankakee
State ligoninę. Teismui pasi bai gus,
pavargęs Waitkus grįžo į savo palatą
Illinois Masonic. Persivilkęs pižama,
krito į lovą ir tarė gailestingosioms
seselėms: „Gee, that was terrible.
Worse than a doubleheader in Au-
gust.” 

Strike three – you’re out?

Po to Waitkus dar šešis sezonus
žaidė beisbolą. Jis atsisakė kelti teis-
minę bylą panelei Steinhagen, kai šią
paleido iš ligoninės. Nepaisant patirto
sukrėtimo, Amerikos lietuvis į pasi-
kėsinimą reagavo be didesnio pykčio. 

Prieš porą metų man pavyko su-
rasti beisbolo legendos sūnų. Jis, beje,
irgi vardu Eddie, dirba advokatu Boul-
der, CO. Mudviejų pokalbio metu Ed-
ward Waitkus Jr. pasakojo: ,,Kai mano
tėvas suprato, kad panelė Steinhagen
nebekels jam grėsmės, nejautė jai nei
pykčio, nei noro kerštauti. Jis suvokė,
jog buvo jos fantazijos auka. Vienin-
telis dalykas, dėl ko tėvas piktinosi,
kad šis įvykis ,,kainavo” jam 1949 m.
beisbolo sezoną. Mat iki tol jis nepa-
prastai gerai žaidė. Žmogus išgyveno
trejus karo metus Filipinų džiunglėse
be mažiausios žaizdos, o sugrįžęs
namo susidūrė su viena, kaip jis vi-
sada sakydavo, „crazy honey with a
gun”, kuri pakviečia jį „į pasima-
tymą”.

Dar advokatas Waitkus tada pa-
sakė, kad jo tėvas 1972 metais mirė
nuo stemplės vėžio, tačiau ligos atsi-
radimą įtakojo potrauminis sindro-
mas – greičiausiai pergyvenimai karo
metu Filipinuose, bet turbūt ir pasi-
kėsinimas į jo gyvybę. ,,Jo nervai kurį
laiką buvo pakrikę, – pasakojo Eddie
Waitkus sūnus. – Nusileisti nuo atleto
aukštumų jam buvo nelengva. Nors
pilnai ir neįvertino savo problemų, jos
persekiojo jį visą likusį gyvenimą.” 

Sausakimšoje teismo salėje Ruth Steinhagen laukia nuosprendžio. Invalido vežimėly-
je – Eddie Waitkus, dešinėje - Illinois valstijos prokuroras John Boyle.

Tas margučių daužymas
šiandien pavirto šventiniais
juokavimais, lyg tai būtų kaž-
kokios varžybos, sa kysim, ku-
ris margutis yra stipresnis, at-
seit, ,,nugalėjo”. Kažkada tai
reiškė žymiai daugiau, nes juk
kiaušinyje slypi galinga gyvy-
binė potencija, vai singumo ga-
lia, kuri tarsi būdavo pa tik -
rinama. – M. M.

Dalia Gilvydis, gyvenanti Franklin, MI, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Elena Jasinevičienė, gyvenanti Darien, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi už para-
mą.

Emilia Mikalonis, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol.  Nuoširdus ačiū už paramą.

Algimantas Vaičiulis, gyvenantis, Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdi padėka už
paramą.

Vladas Butkys, gyvenantis Toronto, Canada, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 60 dol. Nuoširdžiai  Jums dėkojame už
paramą.

Aleksandras Jankūnas, gyve nantis Cicero, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums dėkingi už
paramą.

A † A
STASĖ ŠIAUČIŪNIENĖ

ZIMINSKAITĖ

Mirė 2013 m. kovo 31 d.
Gimė 1918 m. spalio 18 d. Lietuvoje, Trakų apskrityje,

Eišiškių parapijoje,  Žuklonių kaime.
Gyveno Cicero, IL.
Nuliūdę liko: duktė Birutė su šeima, anūkas Petras su žmona

Kristina; sūnus Šarūnas su žmona Rūta, anūkai Brigitta, Krista
su šeimomis; Erika, Adomas ir Edita su šeima; marti Marija;
anūkai Markas ir Nancy su šeima, proanūkai Violeta, Milo,
Madalyn, Renata ir Pedra, kiti giminės Lietuvoje.

A. a. Stasė buvo žmona a. a. Jono, motina a. a. Algio, močiutė
a. a. Lisutės Blinstrubaitės.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, balandžio 3 d. 9 val. ryto
Šv. Antano bažnyčioje (15th ir 50th Ave., Cicero, IL). Šv. Mišios
bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a. Stasė  bus palaido-
ta Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti atsisveikinime ir laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

APyLINKĖSE

� Ateitininkų šalpos fondo (AŠF) su va -
žiavi mas vyks Ateitininkų namuose
(1380 Cas  tlewood Dr., Lemont, IL) ba -
lan džio 6 d. 6 val. v. – tradi cinė AŠF va -
karienė. Apie da ly vavimą vakarienėje pra   -
šoma pra neš ti tel. 708-712-7112 (Pra -
nutė Domanskienė).

� Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
Mo terų gildija švenčia savo 45-ąjį jubi-
liejų. Šiai datai pažymėti šeštadienį, ba-
landžio 6 d., 1 val. p. p. Balzeko lie tuvių
kultūros muziejuje (6500 S. Pu las ki Rd.,
Chicago, IL) vyks labdaros renginys. Bus
vaišės.  Gros akordeo nis tas Bronius Mū-
ras. Dėl detalesnės informacijos ir regist-
racijos skambinti Birutei Zalatorienei tel.
708-788-2781.

� Penktadienį, balandžio 12 d. 7 val. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL) bus rodomas
Billy Wilder biografinis filmas ,,The Spi-
rit of St. Louis”. Tai pasako jimas apie
amerikietį lakūną Charles Lindbergh, ku-
ris 1927 m. su vienviečiu lėktuvu per-
skrido Atlantą ir nusileido Pa ryžiuje. Tarp
jį pasitinkančiųjų buvo ir lietuvis lakūnas
Steponas Darius. Filmas anglų kalba. Įėji-
mas: 5 dol.; muziejaus na riams – nemo-
kamai. Tel. pasiteirauti: 773-582-6500.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para -
pijos salėje (Marquette Park) balandžio
14 d., sekmadienį, po 11 val. r. šv. Mi -
šių ,,Western & Southern Life” draudimo
bendrovės darbuotoja Elena Ablingytė ves
seminarą ,,Ką mes turime žinoti apie so-
cialinį draudimą?” Po seminaro vai šin -
simės kavute.

� JAV LB Cicero apylinkės valdyba kvie -
 čia Cicero lietuvius į metinį susi rin  kimą,
kuris vyks balandžio 14 d., sekma die  nį,
po 9 val. r.  lietuviškų šv. Mišių kavu tės
kam baryje. Programoje – val dybos veik-
los apžvalga, iždininko pra  ne šimas, revi-
zijos komisijos ataskai ta, valdybos rinki-
mai. Kurie dar neįnešė  solidarumo įnašo,
bus patogi proga tai pa daryti.

� Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
balandžio 19 d., penktadienį, 7:30 val.
v. atidaroma trijų menininkų – Lidos Du -
bauskienės (grafika),  Aušros Barzdu kai -
tės-Vaitkūnienės (piešiniai) ir Arvydo Žal -
pio (instaliacija) – iš Lie tu vos darbų pa-
roda. Parodos atidaryme dalyvaus A. Žal-
pys. Parodą pristato galerija ,,Meno par-
kas” (Rotušės a. 27, LT-44279, Kau -
 nas). Projekto rėmėjai:  Kultūros rė mi mo
fondas, Kauno miesto savival dy bė.

� Balandžio 21 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. PLC Fondo salėje, Lemont, vyks
JAV LB Lemont apylinkės ataskaitinis-
rinkiminis susirinkimas. Kviečiame daly -
vauti.

� Jau galima įsigyti bilietus į numa to mą
Lietuvių Operos premjerą Gaetano Doni-
zetti operą ,,Meilės eliksyras” (,,The Eli-
xir of Love”). Spektaklis vyks ba lan džio
28 d. 3 val. p. p. J. Sterling Mor ton High
School auditorijoje (2423 S. Austin Blvd.,
Cicero, IL 60804). Bi lietai pardavinė-
jami ,,Atlantic Ex press”  (2719 W. 71st
St., Chicago, IL netoli ,,Sek  ly čios”); tel.
773-434-7919, ,,Old Vilnius Ca fé”
(2601 75th St., Darien, IL), ,,Li thuanian
Plaza Bakery & Deli” (9921 S. Roberts
Rd., Palos Hills, IL).

IŠ ARTI IR TOLI...

�  Balandžio 7 dieną, 12:30 po pietų
Elizabeth, NJ Šv. Petro ir Povilo para pi jos
salėje (216 Ripley Pl. Elizabeth, NJ
07206) viešės režisierius, daini ninkas,
rašytojas Vytautas V. Landsbergis ir dai -
nininkė Ieva Narkutė. Įėjimas – 10 dol.

� Kasmetinis Madison-Vilnius susigi mi   -
niavusių miestų pokylis vyks šešta die  nį,
balandžio 27 d., Madison klube (5 E.
Wilson St., Madison, WI). Pas kai ti nin -
kas  dr. Jonas Juozevičius skai tys pas -
kaitą ,,Prezidentas Aleksandras Stul  gin s -
 kis – Lietuvos ir dainuojančios re vo liu cijos
alegorija” (,,President Alek san  dras Stul-
ginskis – An Allegory for Li thua nia and
the Singing Revolution”). Įė jimas nuo 5
val. p. p. Vakarienės pra džia 6 val. v. 

Šeštadienį, kovo 30 d., Washington, DC įvyko tradicinis Lietuvos Respublikos
ambasados JAV ir Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos
surengtos krepšinio varžybos, kurios šiais metais buvo skirtos 80-osioms S. Dariaus ir S.
Girėno skrydžio per Atlantą metinėms paminėti.

Varžybose dalyvavusiems Latvijos ambasadoriui JAV Andrej Pildegovič (antras iš
kairės) ir Lietuvos ambasadoriui JAV Žygimantui Pavilioniui (trečias iš dešinės) Jonas
Valančiūnas (trečias iš kairės) įteikė savo komandos marškinėlius.

Ludo Segers nuotr. 

Antrąją balandžio savaitę iš Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros,
vykdančios projektą „Emigrantų kalba”, į Čikagą atvyksta mokslininkės dr. Loreta
Vilkienė ir Eglė Vaisėtaitė. Jos norėtų pakalbinti Či kagoje gyvenančius lietuvius apie jų
nuostatas lietuvių ir kitų kalbų atžvilgiu, kalbinį elgesį ir pan. Jeigu norėtumėte pasikal-
bėti šiomis temomis, praneškite el. paštu: 

Loreta.Vilkiene@flf.vu.lt arba Egle.Vaisetaite@flf.vu.lt

Balandžio 20 d., šeštadienį, 2 val. p. p.  ,,Logan Theatre” (2646 N. Mil wau kee Ave.,
Chicago, IL 60647) įvyks naujojo lietuviško filmo ,,Narcizas” premje ra JAV.  Bilietus galima
nusipirkti festivalio puslapyje: http://cimmfest. org/narcizas-narcissus/ 

Iš Čikagos filmas keliaus į Memphis, TN, kur balandžio pabaigoje filmas bus rodo-
mas festivalio ,,On Location: MEMPHIS International Film and Mu sic Festival” programo-
je.

,,Narcizas” – režisierės Dovilės Gasiūnaitės debiutinė pilnametražė juosta, pristaty-
ta Lietuvos žiūrovams 2012 m. Filmas buvo pasiūlytas trims Lietuvos kino akademijos
,,Sidabrinių gervių” apdovanojimams, o tarptauti niame Kauno kino festivalyje gavo žiū-
rovų palankumo laimėjimą. 2012 m. gruodį  ,,Narcizas” buvo atrinktas į tarptautinio kino
festivalio Indijoje programą.  

Kęstutis Gasiūnas

Kviečiame į kino filmo premjerą Čikagoje!

Kadras iš filmo ,,Narcizas”.

Penktadienį, balandžio 19 d. 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje vyks  susitikimas su lie-
tuvių kilmės mezgimo meistre ir
knygų autore Donna Dru chu -
nas. 

Donna skaitys iliustruotą pas -
kaitą apie mezgimą ir verpimą,
parodys nuot raukas su lietuvių
meistrų numegz tomis pirštinė-
mis, kojinėmis ir riešinė mis. Įėji -
mas: 5 dol.; muziejaus na riams –
ne mo ka mai. 

Tel. pasiteirauti: 773-582-6500.

Pranešame, kad LF 2013 metų paramos prašymų elektroninės anketos yra pateiktos
LF svetainėje: www.LietuviuFondas.org. Paramos paraiškų priėmimo laikas yra 2013 m.
balandžio 15 d. 

Lietuvių Fondo adresas:  14911 127th St., Lemont, IL 60439, tel. 630-257-1616

Elena Ablingytė. 
www.westernsouthernlife.com nuotr.

IV JAV lietu vių ka ta likų sielovados konferencija 
,,Jėzaus Kristaus pašaukti (Rom 1:6); 

Pasauliečių vai dmuo  Baž nyčios pasto racijoje”
balandžio 12–13 dieno mis 

Balandžio 12 d. 7 val. v. – Taize (maldos, giesmės, meditacija) ir Agape Pal. Jurgio
Ma tu laičio mi sijoje (14911 W. 127th St., Le mont, IL). Dalyvauja ,,Exultate” vadovė Rita
Čyvaitė-Kliorienė, instrumentalistai, kantoriai

Balandžio 13 d. Ateitininkų na muose (1380 Cas t lewood Dr., Le mont,  IL) nuo 9 val.
r. iki 4:30 val. p. p. – konferencija. Paskaitos: dr. Aldona Lingertaitienė – ,,Pasauliečių vaid-
muo Bažnyčioje: pašaukimas į šventumą” ir ,,Evangelizacija: lengva ar sunku?”. Rita
Čyvaitė-Kliorienė – ,,Kas gieda giesmes – tas dvigubai meldžiasi” ir ,,Mūsų ateitis”.
Parapijų ir misijų pranešimai, diskusijos, pasidalinimas patirtimi 

5 val. p. p. – šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Ma tulaičio misijoje. 
Prašoma užsiregist ruo ti Pal. Jurgio Ma  tulaičio m i sijos raštinėje tel. 630-257-

5613 arba el. paštu: matulaitis mi ssion@ sbcglobal.net. 

Donna Dru chu nas.
blog.makezine.com nuotr.


