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Tarpsnis tarp Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios yra lai-
kas, kai visi vienaip ar kitaip susimąstome, kas yra
Lietuva mums, gyvenantiems už Atlanto. Kaip galime,

norime ir tu rime švęsti savo Tėvynės laisvę, kul tūrą ir kuo
galime prisidėti, kad Lietuva klestėtų.

Šiais metais siūlome neeilinį labdaros koncertą, kurio
metu visos surinktos lėšos bus skirtos Lietuvos kaimo vai-
kams.

Dažnai kalbama, kad ,,vaikai – Lietuvos ateitis”, bet
ar pakankamai daroma, kad Lietuvoje išties užaugtų sa-
varankiškai mąstanti karta, puo selėjanti pilietines, tautines
ir dva sines vertybes, nebesijaučianti at skirta ir išvaryta
nuo Lietuvos ponų vaišių stalo. Apie tokią Lietuvą ir sva-
jojame, ir bandome daryti, kad taip atsitiktų, – sako Vy-
tautas V. Landsbergis, sugalvojęs ir suorganizavęs šią lab-

darinę koncertinę iš vyką, skirtą paremti Lietuvoje gyve-
nančius „atskirties” vaikus.

Valstybinės Lietuvos institucijos dirba savo šviečia-
muosius kultūri nius darbus ir provincijoje, tačiau visuo-
menininkai kultūrininkai gali ženkliai padėti mūsų vals-
tybei, ypač dirbdami neformalaus ugdymo baruose. Tam
gali pasitarnauti kūrybinės stovyklos vaikams, kuriose
būtų ra šomos pasakos, kuriami filmai, statomi spektakliai
apie Lietuvą, konstruojamos lietuviškos koplyčios. Yra
daug būdų leisti vaikams pasijusti Lietuvos kūrėjų vaid-
menyje, ir visi jie remiasi paprastu principu –- patirk Lie-
tuvą savo jausmais, nervais, ne iš vadovėlių, o tiesiogiai –
pasistatęs partizano bunkerį, nakvodamas jame ir kur-
damas filmą apie partizanus. 

– 4 psl.

Jungtinėse Valstijose koncertuos 
prof. Vytautas Landsbergis ir Vytautas V. Landsbergis su žmona Ramune

Du neeiliniai koncertai 

Tetrykšta nuostabos verdenės iš kiekvienos širdies...
Kazys Bradūnas ir ,,Draugo” kultūrinis priedas

RIMAS ČERNIUS

Švenčiame poeto Kazio Bradūno gimimo šimtmetį. Lietuvo-
je jo garbei rengiami minėjimai, ruošiamos parodos, lei-
džiamos knygos. Dera ir mums, išeivijos lietuviams, prisi-

minti, kiek Kazys Bradūnas, gyvendamas tarp mūsų, ypač Či-
kagoje, sielojosi dėl lietuvybės. O tas Bradūno triūsas vaizdžiai
pasireiškė ,,Draugo” kultūrinio priedo (antrosios dalies) pusla-
piuose. 

Bradūnas kultūrinį priedą redagavo dvidešimt metų – nuo
1961 iki 1981 m. Jis uoliai sekė išeivijos lietuvių prozininkų, poe-
tų, dailininkų, muzikų, mokslininkų pasiekimus ir stropiai jų
veiklą atskleidė ,,Draugo” kultūrinio priedo puslapiuose. O
pats, rašydamas kultūrinius vedamuosius skyrelyje ,,Kertinė pa-
raštė”, Bradūnas buvo lyg to kultūrinio gyvenimo barometras.
Anot rašytojo Stasio Goštauto, „Literatūrinis priedas pasiekė
‘aukso amžių’ Kazio Bradūno redagavimo laikais”. (,,Draugui –
100. Už tikėjimą ir lietuvybę”, sudarytoja Marija Remienė, re-
daktorė Audronė Škiudaitė, Vilnius 2009, psl. 389).         – 6 psl. Kazys Bradūnas Vilniuje.            Sauliaus Sasnausko nuotr.

„atskirties” 

vaikams 

paremti



KUN. VALDAS AUŠRA

1 Korintiečiams 6:6–10
Tiesa, tobuliesiems mes skelbiame iš-

mintį, tačiau tai ne šio pasaulio ir ne praei-
nančių šio pasaulio valdovų išmintis. Mes skel-
biame slėpiningą ir paslėptą Dievo išmintį, ku-
rią Dievas yra nuo amžių paskyręs mums iš-
aukštinti.  Jos nepažino jokie šio pasaulio
valdovai, nes, jei būtų pažinę, nebūtų šlovės
Viešpaties nukryžiavę. Bet skelbiame, kaip pa-
rašyta:

Ko akis neregėjo, ko ausis negir dėjo, kas
žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas
tiems, kurie jį myli.

Dievas mums tai apreiškė per Dvasią, nes
Dvasia visa ištiria, net Dievo gelmes.

Šiam sekmadieniui skirtame laiš-
 ke apaštalas Paulius mums kalba
apie Dievo išmintį, kuri yra skir-

tinga nei šio pasaulio ar jame vei-
kiančių valdovų išmintis. Kodėl jam ši
tema tokia svarbi? Skaitant visą laiš-
ką nuo pradžios išaiškėja, kad Korin-
to krikščioniškoji bendruomenė yra
tarpusavyje susiskaldžiusi. Korintas
apaštalo laikais buvo didelis prekybi-
nis centras ir jame gyveno žmonės, pri-
klausantys įvairioms kultūroms, įvai-
riems turtiniams ir socialiniams
sluoksniams. Akivaizdu, kad ir krikš-
čioniškoje bendruomenėje buvo žmo-
nių, priklausančių visiems tiems vi-
suomenės sluoksniams. Be to, korin-
tiečiai krikščionys buvo privilegijuo-

ti, nes jų bendruomenės gyvavimo lai-
kotarpiu buvo lankomos keliaujančių
jaunos besikuriančios bažny čios va-
dovų, kurie skelbė išganan čiąją evan-
geliją, krikštijo ir apaštalavo tarp jų .
Jaunai bendruomenei tai tapo dideliu
išbandymu. Susiskal dymas tapo grei-
tai akivaizdus, kai jie pradėjo skirsty-
tis į grupes: mane krikštijo Paulius, o
mus Apolas, o mus Kefas...

Be to, korintiečiai, kurie apaštalo
patvirtinimu buvo apdovanoti viso-
 mis Dievo malonės dovanomis (1 Kor.
1,7), pasidavė žemiškosios išminties ža-
bangoms. 

Ar tai ne šių laikų visų krikš-
 čionių – kokiai jie krikščioniškai ben-
druomenei bepriklausytų – dilema?
Nesvarbu, kur mes gyvename, ar Ko-
rinte, ar Čikagoje, ar kokiame Lietuvos
miestelyje, mūsų bendruomenių gy-
venimą įtakoja vietiniai įstatymai, pa-
pročiai ir įpročiai, istorijos vėjai. Nors
mes meldžiamės ta pačia kalba, nors
skaitome tą patį Dievo Žodį, tačiau
girdime ir priimame juos skirtingai.
Turtingieji nelabai girdi ar supranta
neturtingųjų, įtakingieji nenori pra-
rasti savo įtakos, sveikieji stengiasi iš-
likti sveikais, negražieji nori būti gra-
žūs, vyrai skiriasi nuo moterų savo
mąstymu ir veikimu, kaip ir moterys
skiriasi nuo jų. Kiekvienas nori pasi-
žymėti, būti pastebėtas, savitas, skirtis
kažkuo nuo kitų. Visose gyvenimo ir
veiklos srityse mes norime būti indi-
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Pasaulio išmintis ir Dievo kvailybė
vidualūs, net tada, kai sąmoningai pa-
sirenkame būti vienos ar kitos grupės
nariais, mes norime joje išsiskirti. Ne-
turime stebėtis, kad mes susiskaldę.
Neturime taipogi stebėtis, kad viskas
laikina ir nestabilu, nes viskas, ko
mes siekiame, yra laikina ir nestabilu.

Tačiau apaštalui tas susiskaldy-
mas nėra priimtinas. Jis skelbia: Bet
Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila,
kad sugėdintų išminčius. Dievas pasi-
rinko, kas pasauliui silpna, kad sugė-
dintų galiūnus. (1 Kor 1, 27) Juk ne pa-
saulio išmintis mus išgelbėja amžina-
jam gyvenimui, ne pasaulio išmintis at-
neša ramybę ir stabilumą šio gyvenimo
audrose.  Šiandien skaitomoje laiško at-
karpoje Paulius  rašo bei skelbia „slė-
piningą ir paslėptą Dievo išmintį.”
Laiško įžangoje jis jau buvo parašęs, ko-
kia ta išmintis: Žydai reikalauja ste-
buklų, graikai ieško išminties, o mes
skelbiame Kristų nukryžiuotąjį, kuris
žydams yra papiktinimas, pagonims –
kvailystė. Bet pašauktiesiems – tiek žy-
dams, tiek graikams – skelbiame Kris-
tų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo iš-
mintis (1 Kor. 1).

Šiomis dienomis mūsų pasaulis
gali būti apibūdinamas, kaip skylantis.
Kur bepažvelgtume, kokioje šalyje mes
begyventume. Skirtingai nuo daugelio
ankstesnių skilimų, mes pastebime,
kad šukių pakraščiai yra labai aštrūs
ir skausmingai paliečia mūsų gyveni-
mus, palikdami gilias žaizdas. Dauge-

lis Lietuvoje nėra patenkinti naujai iš-
rinktais vado vais. Jungtinėse Valsti-
jose tos pačios tendencijos. Pažvelkime
į Europą, Azijos šalis – vaizdas lygiai
toks pats. Visuomenių skilimo linijos
yra labai užaštrėjusios ir pradeda žeis-
ti ne tik palei skilimo kraštą atsidūru -
sius asmenis, bet ir visą šalies visuome -
nę.

Tokiu atveju raginu prisiminti se-
novės Korintą ir apaštalo Pauliaus
skel biamą Dievo „kvailumą”, išreikš-
 tą viską ir visus vienijančiame nu-
 kryžiuotame ir prisikėlusiame Vieš pa-
tyje Jėzuje Kristuje, nes „Dievo kvai-
lybė išmintingesnė už žmones, ir Die-
vo silpnybė galingesnė už žmones.”

Viešpaties ramybė teesie su ju-
mis!

Vasario 25 d., šeštadienį, Čikagos apy-
linkių lietuviai kviečiami pasitikrinti
gimtosios kalbos žinias rašant Nacio-
nalinį diktantą lituanistinėse mokyklose.
Šiemet vyks jau 10-asis jubiliejinis Na-
cionalinio diktanto konkursas, kuriame
dalyvauti kviečiami Lietuvos gyven-
tojai bei viso pasaulio lietuvių ben-
druomenė. 

Tradiciškai tiesioginė diktanto
transliacija vykdavo šeštadie-
nio rytą Lietuvos laiku, tad Či-

kagos apylinkėse gyvenantys lietuvių
kalbos entuziastai, vykdydami kon-
kurso sąlygą rašyti tuo pačiu metu,
rinkdavosi trečią valandą nakties. Tai
tapo itin savita tradicija, kuria jos
puoselėtojai didžiavosi, o stebėtojai
žavėjosi, tačiau šiemet dėl įvairių ap-

linkybių tiesioginė diktanto translia-
cija perkelta į penktadienį. Suprantant,
jog bemiegė naktis prieš darbo dieną
tampa sunkiai įveikiama kliūtimi, dik-
tanto rašymas rengiamas vasario 25 d.,
šeštadienį:

8 val. ryto
� Gedimino lituanistinėje mokykloje,
Santa Maria del Popolo bažnyčioje adresu:
126 N. Lake St.(45 Rt.), Mundelein, IL 60060
(įėjimas į mokyklą iš vidinio kiemelio). No-
rinčius diktantą rašyti Gedimino mokyklo-
je, maloniai prašome apie dalyvavimą pra-
nešti el. pašto adresu glm.ilinojus
@gmail.com 

1:30 val. popiet

� Čikagos lituanistinėje mokykloje, Jau-
nimo centre, adresu: 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636.

� Maironio lituanistinėje mokykloje,
Pasaulio lietuvių centre, adresu: 14911

127th Street, Lemont, IL 60439.

� Rasos lituanistinėje mokykloje, St.
Timothy liuteronų bažnyčioje, adresu:
1313 N Mill St, Naperville, IL 60563. No-
rinčius diktantą rašyti Rasos mokykloje,
maloniai prašome apie dalyvavimą pra-
nešti el. pašto adresu rasosmokykla@ya-
hoo.com.

Kviečiame visus aktyviai daly-
vauti gimtosios kalbos puoselėjimo
akcijoje, pasitikrinti žinias, pa-
bendrauti. Norinčiųjų darbus gene-
ralinis konsulatas Čikagoje perduos
Nacionalinio diktanto konkurso or-
ganizatoriams ir jie bus komisijos
patikrinti, o raštingiausieji bus pa-
kviesti dalyvauti konkurso finale.

Daugiau informacijos apie kon-
kursą galite rasti www.diktantas.lt.

Ateik, rašyk, išsaugok!

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Čikagoje bus rašomas 10-asis Nacionalinis diktantas



32017 VASARIO 11, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

Neseniai kalbėdami su kolega
žurnalistu sutarėme, kad už-
sienio reikalų ministras Linas

Linkevičius, kai kada nors nebebus mi-
nistras, galės vesti televizijos laidą – cha-
rizmą neabejotinai turi. Tai minist-
ras, su kuriuo bendrauti – vienas ma-
lonumas. Ir ne vien todėl, kad visad kal-
ba labai aiškiai, profesionaliai, tačiau
ir dėl to, kad tai labai šiltas ir mielas
žmogus. Šį kartą susitikome pasi šnekėti
apie labai rimtus dalykus.   

– Ministre, pradėkim nuo pa ties svar-
biausio mums klausimo – nuo Lietuvos san-
tykių su Rusija.

– Na, žinoma, santykiai su Rusija
dabar tikrai nėra tokie intensyvūs
kaip kadaise buvę. Bent oficialiame ly-
gyje jie dabar gana riboti. Tačiau ne-
galima pasakyti, kad jų nėra visai – jie
yra. Yra ir prekybiniai, yra ir kultū-
riniai ryšiai. Bet su oficialiomis insti-
tucijomis santykiai gana riboti. Tačiau
atšalimą jaučia ne vien Lietuva. 

Kaip bežiūrėsi, Rusija išlieka svar-
 biausiu prekybos partneriu – daugiau
nei 7 milijardų eurų metinė apyvarta,
nors pastaraisiais metais ji labai smar-
kiai sumažėjusi dėl įvestų apribojimų
ir Europos Sąjungos tai komų sankcijų.

Tačiau būtina pabrėžti, kad san-
tykiai su demokratinėmis, su laisvo-
siomis Rusijos jėgomis išlieka labai in-
tensyvūs – juk pas mus jau treji metai
iš eilės rengiamas „Rusijos forumas”,
kuriame dalyvauja rusų intelektualai,
rašytojai, žurnalistai, žy miausi polito-
logai, opozicijos va dovai, demokratiš-
kai mąstantys vei kėjai. Tiesa, kai kurie
į šį forumą at vyksta ne iš pačios Rusi-
jos, bet iš kitų pasaulio šalių, kadangi
jie dėl per sekiojimų buvo priversti pa-
likti savo tėvynę, nes ten jiems pasida-
rė nebeįmanoma gyventi. Netgi štai ši-
tame kabinete, kur dabar šnekame, ne
sykį yra buvęs Borisas Nemcovas, ku-
ris, kaip žinome, už savo veiklą buvo nu-
 žudytas (prie pat Kremliaus sienų 2015
metų vasario 27 dieną – V. Z.), neseniai
viešėjo čia ir vienas iš opozicijos vei-
kėjų Garis Kasparovas. Taigi ben-
draujame nuolat. Šiemet šis forumas
taip pat vyks. Tai taip pat yra Rusija, ta
Rusija, kuri vis dėlto mato savo ateitį
demokratinę, valstybę – teisinę, euro-
pietišką perspektyvą. Mes norime, kad
taip ir būtų! Reikia tikėtis, kad šie san-
tykiai anksčiau ar vėliau susiregu-
liuos. O dabar bendrauti su šia šalim
yra sunku, ir tai ne dėl mūsų kaltės. 

– Kaip apibūdintumėte Euro pos Są-
jungos ir Rusijos santykius? Ar santykiuo-
se su V. Putinu gali būti nubrėžta raudo-
noji linija, ku rios niekas neleis jam per-
žengti?

– Na, kaip dėl Putino… Kaip žino-
 te, Europos Sąjungos sankcijos dėl jos
veiksmų Ukrainoje, dėl Krymo pusia-
 salio aneksijos įvestos kai kuriems
asmenims – atimta galimybė įvažiuo-
ti į ES, vis dar ir dar pratęsiamos eko-
nominės sankcijos bankiniam ir fi-
nansiniam sektoriui, apribotos pri ei-
gos prie finansinių rinkų, smarkiai su-
mažintos tarptautinio finansų sko lini-
mosi galimybės. Žinoma, Rusija taip
pat yra įvedusi – kaip jie patys vadina
– atsakomąsias ekonomines sank cijas
Europos Sąjungos šalims. Taigi san-
tykiai su Rusija dabar yra grįsti sank-
cijomis. Tačiau dialogas vis dėlto vyks-
ta – Europos Sąjungos vadovai nuolat
bendrauja. Ir sankcijos taikomos ne
vien dėl krizės Uk rainoje, bet ir dėl

Kremliaus aktyvumo Sirijoje. Tikrai
dabar ne patys ge riausi laikai tarp
Lietuvos, Europos Sąjungos ir Rusijos. 

– Bet ar šios sankcijos užtektinai
efektyvios?

– Mano nuomone, nėra pakan ka-
mos. Nors jos kur kas efektyvesnės, nei
apie jas kalba skeptikai. O ir pati Ru-
sija labai stengiasi jas parodyti kaip ne-
veiksmingas, esą jai tai nė motais, bet
ir sankcijų oponentai kalba, jog nesi-
mato šių nuobaudų rezultatų – agresija
Ukrainoje vis dėl to nesustabdyta. Ta-
čiau mes iš savo šaltinių žinome, kad
jos puikiai vei kia. Tame sankcionuotų
pareigūnų sąraše – 152 jų valstybei
reikšmingi asmenys ir 5 didieji bankai.
Žinoma, tokio dydžio šaliai tokie nuo-
baudų masteliai yra labai kuklūs. Be
abejo, žalą Rusijai daro ne tiek sank-
cijos, kiek naftos kaina pasaulio rin-
kose. Dialogas vyksta, tačiau norėtume,
kad jis būtų prasmingas, rezultaty-
 vus, lauktume pokyčių. Kaip mato me,
lig šiol vyksta tik dialogas vardan dia-
logo. O tiksliau pasakius – vyksta du
monologai. Dėl to mes ir sakome, kad
Rusija nebėra partnerė. Partnerė –
kuomet leidžiamasi į kal bas. Vis dėlto
vyksta reikšmingi įvy kiai – griau-
nantys pasaulį, keičiant valstybių sie-
nas, jau nusistovėjusią tvarką; suabe-
jota taikos tvarumu pasaulyje. 

Be to, nepamirškime, kad Rusija
yra Jungtinių Tautų Saugumo Ta ry-
 bos, kuri ir turėtų saugoti stabilumą,
nuolatinė narė. Ir dar turinti veto tei-
 sę, todėl ji labai dažnai jai nepa rankias
iniciatyvas blokuoja. Juk re zoliucijas
dėl Sirijos Rusija blokavo net šešiskart.
Nedaug trūko, kad būtų užgniaužusi ir
septintąjį kartą, bet vis dėlto pavyko su-
rasti kompromisą dėl gyventojų eva-
kuacijos iš Sirijos miesto Alepo. Iki pa-
čios pačios pas ku tiniosios akimirkos
nebuvo aišku ar nevetuos. Švelniai ta-
riant, nekonstruktyvus Rusijos vaid-
muo ir tarptautinėse organizacijose, ir
pasaulyje. Mes dabar jau matome, kad
Rusija kritikuojama ne tik Rytų šalių,
tačiau ir Vakarų sostinėse, ji kaltina-
ma karo (!) nusikaltimais – viso to ne-
būta nuo pat šaltojo karo laikų. Mes tai
atsimename. Daug Vakarų šalių va do-
 vų Rusija nusivylę. Netgi pasi pikti nę,
jaučiasi apgauti. Daug kartų Kremlius
buvo pasižadėjęs, tačiau tie pažadai ne-
buvo tesėti. Žinoma, kal bėtis vis dėlto
yra geriau nei nesi kalbėti. Net jeigu tas
kalbėjimas ne duoda apčiuopiamų re-
zultatų. Tačiau mes privalome laikytis
tam tikrų taisyklių, nuosekliai laiky-
tis vertybinio pamato, tarptautinių
įsiparei gojimų, o Rusija labai dažnai
mėgsta pasirinkti teisę, kuri jai pačiai
patinka. Jeigu teisė jai nepatinka, ji jos
nesilaiko, sukuria taisykles pačiai sau.
Ir po to tikisi, kad ją ir jos išsigalvotas
taisykles visi gerbs ir jų laikysis. Mes
šioje vietoje neturėtu me susvyruoti,
kalbantis su ja pa mesti pagrindo. Kitu
atveju įvykius paliksime savieigai,
kas neretai pa stebima iš Vakarų pusės.
Dažnai gir dime Rusijos kaltinimus –
esą nėra lyderystės. Ir tai, reikia pri-
pažinti, yra tiesa – užleidžiama ini-
ciatyva kitoms jėgoms. Dėl to ir Euro-
poje, ir ana pus Atlanto jaučiamas nu-
sivylimas. Rusija naudojasi neapi-
brėžta padėtimi, kuri prasidėjo, kol dar
nebuvo inauguruotas naujasis JAV
prezidentas, bandoma veikti vis agre-
syviau, tikintis ir stebint, ar bus koks
pa saulio atsakas į jos provokuojan-
čius veiksmus, ar to atkirčio nebus.

Linas Linkevičius: Melas yra įrankis ir ginklas
Tik rai, dabar geopolitinė situacija yra
sudėtinga. 

– Ministre, kalbėdamas BBC televizi-
jai pasakėte, kad Rusija gali pasinaudoti šių
dienų neapibrėžta padėtimi. Ar Jūs turėjo-
te galvoje konkrečius žvalgybinius duome-
nis, ar tai buvo tik įžvalga, pamąstymai?

– Mes žinome, kad Rusija nuolat
naudoja taktiką: įbauginimo ir ban dy-
mo peržengti leistinas ribas. Tai pa-
daręs Kremlius stebi, kaip į tai visi rea-
guos. Kartais jai tai sėkmingai pavyk-
davo – vienos kitos šalies va dovas im-
davo ir suabejodavo savo pasirinki-
mu, savo požiūriu į Rusiją, imdavo
kelti sau klausimus, pavyz džiui, ar
reiktų palaikyti Gruziją, ar reikia pa-

daugiau kas ima su prasti. Tiesą sa-
kant, kol kas šį informacinį karą mes
pralaimime. Nors turime potencialo jį
laimėti, tačiau anksčiau to nevertino-
me, dėl to užleidome pozicijas. Ir čia
kalbame ne apie raketas ar tankus, bet
apie kur kas subtilesnius Rusijos veiks-
mus. O kai žmonių protai melu ap-
nuodyti – sunku tikėtis palankumo ar
supratimo, principingo reagavimo. 

– Beje, neseniai aptikau, kad prie Lie-
tuvos edukologijos universiteto Rusų kalbos
ir literatūros katedros veikia Rusų kultūros
centras. Labai nustebau, kad šis centras turi
vieną vienintelį partnerį – vieną iš pačių ag-
resyviausių proputiniškų organizacijų –
„Russky mir”. Jis centrui pado vanojo bib-

gelbėti Ukrainai, ar tikslinga plėsti
NATO aljanso narių skaičių ir pan....
O Rusija viena akimi stebi, kokia gi bus
pasaulio reakcija. 

Dabar, šiomis dienomis, tų progų
iškilo dar daugiau, stengiamasi pasi-
 naudoti politiniu vakuumu, ir akty vios
jėgos atkirčiui nebuvimu. Įvy kius
prognozuoti labai nesunku. O kiek vė-
liau ir pasimatė – aš buvau la bai arti
tiesos sakydamas, jog Alepas bus nu-
šluotas nuo žemės paviršiaus. Ten jau
mažai beliko ką šluoti... Pra našiškai
tuomet pasakiau, tačiau į tai mane
vedė plika akimi matoma įvykių ir ten-
dencijų logika. 

– Rodos, dabar kaip niekada sukrutu-
si Kremliaus propaganda...

– Anksčiau, kai su Vakarų par-
tneriais kalbėdavome apie propagan dą,
jausdavome, kad mūsų jie nesu pranta,
traukydavo pečiais: „Apie ką jūs čia
kalbat? Čia gi laisvas žodis, vyksta
diskusija...” Bet mes norėjome vieno –
kad nebūtų skleidžiama dezinforma-
cija. Melas – nėra informacija. Melas
yra įrankis ir ginklas. Da bar mus vis

lioteką, kompiuterius, visą reikiamą įrangą,
o ir šio centro atidaryme dalyvavo ne bet
kas – iš Maskvos atvyko pats fondo „Russ-
kij mir” vadovas, buvusio SSRS užsienio rei-
kalų ministro Viačeslavo Molotovo anūkas,
dir bęs karinių-politinių tyrimų srityje, ben-
dradarbiavęs su NKVD, žurnalo „Komu-
nistas” redaktorius Viačeslavas Nikonovas.
Ir čia jis pasakė ugningą kalbą. Fondas
„Russkij mir” Estijoje jau seniau pripažin-
tas kaip keliantis grėsmę nacionaliniam ša-
lies saugumui... 

– Na, va, matot! Liūdna!

– O ką jūs manot apie Jung tinių Tau-
tų organizaciją šių dienų pasaulio įvykių kon-
tekste?

– Iš tiesų liūdna! Jausmas dvejo-
pas. Viena vertus – tai yra galingi
svertai, jų sprendimai yra privalomi,
į agresyvią šalį galima įvesti karines
pajėgas, pritaikyti sankcijas ir kt., ta-
čiau tai nutarti ir šią nutartį įvyk dyti
kartais tiesiog neįmanoma. Ypač jeigu
tai paliečia kurią nors iš Pen keto šalių
– šiuo atveju – Rusiją.

Nukelta į 11 psl.

Internautai nerimsta spėliodami, ką ministras Linas Linkevičius tokio smagaus pasako-
ja premjerui Sauliui Skverneliui (dešinėje). Užsienio reikalų ministerijos nuotr. 
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TELKINIAI

Vasario pabaigoje į Čikagą at-
vyksta Landsbergių šeimyna  –
prof. Vytautas Landsbergis, re-

žisierius Vytautas V. Landsbergis ir jo
žmona Ramunė Landsbergienė. Bus
prasmingų progų susitikti, pakalbėti
apie Lietuvą ir jos problemas, padai-
nuoti, pamatyti filmų ištraukų, išgirsti
svečių eilių.

Ta proga paprašėme Vytautą jau-
nesnįjį papasakoti apie savo šeimą,
kūrybos kelią, pasidalinti mintimis apie
gyvenimą, ir gavome štai tokį atsaky-
mą:

,,Mielieji čikagiškiai, esu nemažai
įvairiom progom kalbėjęs kas aš, koks aš
ir kodėl aš, tad šį kartą noriu pasiūlyti Lie-
tuvoje vykusių smagesnių pokalbių iš-
traukas; o jeigu liks kas nepasakyta, tai
mielai atsakysiu į jūsų klausimus gyvai,
kai susitiksime Čikagoje”.  

Štai tie interviu klausimai: 

Kas Jūs – poetas, režisierius, daini-
ninkas, pasakų rašytojas?

Tai vienas sunkesnių klausimų.
Atsikeliu rytą, pro langą pasižiūriu ir
jau žinau, kas būsiu tą dieną. Gal poe-
tas, gal tiesiog sėdėtojas prie lango, gal
sergančios mamos lankytojas, gal drau-
gas, gal kambarių tvarkytojas. Daug
yra profesijų ir visos svarbios. Jei
klaustumėt apie šiandien, atsakyčiau,
kad šiandien esu redaktorius, sėdžiu
nuo ryto prie stalo ir tvarkau senus ei-
lėraščius, nes ketinu savo 55-o gimta-
dienio proga išleist eilėraščių rinktinę. 

O spoksodamas pro langą į krin-
tantį sniegą. parašiau ir šį tą naujo:   

pasaulyje 
kuriam gyvenu
yra viskas gerai
pasaulyje kurio nekenčiu
yra viskas gerai, pasaulyje 
kurio nepažįstu nemačiau
ir pažinti nenoriu, yra viskas 
gerai. Pasaulyje kurio ilgiuos 
visu kūnu siela netgi sapnais
ten irgi viskas regisi gerai
žmonės kurių nesutikau
arba sutikęs nutariau
geriau jau būčiau nesu-
tikęs: jie irgi tokie pat
ieškotojai pradžios gerumo
nelaimių pabaigos ir vėl pradžių 
pradžios, nebesibaigiančios 
sakytum sniegas

Ar tiesa, kad vaikystėje svajojote tap-
ti Kauno zoologijos sodo direktoriumi? Ar ne-
sigailite, kad vaikystės svajonė neišsipildė?
Vėliau pasirinkote režisūrą ir kūrybą...

Svajojau direktoriauti Zoologijos
sode, tačiau tas troškimas buvo gana
dviprasmiškas: mat turėjau slaptą pla-
ną, jog tapęs direktorium, paleisiu vi-
sus žvėris į laisvę. Tuomet man buvo
gal kokie šešeri, tad nelabai galėjau įsi-
vaizduoti, kaip atrodys Kauno gatvė-
mis bėgiojantys laisvi liūtai ir tigrai.
Truputį paaugęs pagalvojau darsyk
ir supratau, kad minėtasis projektas
yra pavojingas, jį įgyvendinus gali
ženkliai sumažėti Kauno gyventojų.
Tada pradėjau svajoti apie kitokias,
mažiau pavojingas profesijas, o pasakų
kūrimas (ir skaitymas), fantazavimas,
vėliau ir rašymas – buvo mėgstamiausi
užsiėmimai nuo jaunumės. Vėliau ra-

dau kompromisą dėl nerealizuotų di-
rektoriaus pareigų ir žvėrelius pradė-
jau laisvinti iš narvų bent jau savo ku-
riamų pasakų knygose. Pabėgimai iš
zoologijos sodų aprašyti
net dvejose knygose: ,,Pe-
lytėj Zitoj” ir ,,Briedyje
Eugenijuje”.   

Mylite gyvūnus? Jūsų
knygelėse vaikams irgi do-
minuoja gyvūnai... Turbūt
nerasi žmogaus, kuris neži-
notų Jūsų herojaus arklio
Dominyko... Gal dabar ku-
riate ar žadate išleisti nau-
ją knygelę vaikams – kokie
kūrybiniai planai, sumany-
mai?

Gyvūnus myliu įvai-
riais tradicinės orienta-
cijos būdais: lesyklėlė-
mis, inkilų kėlimais, gro-
žėjimusi paukščių gies-
mėmis, gervių skridimu
ar jos tupėjimu kur pau-
py... Gyvūnai įkvepia ra-
šyti ir tampa pasakų per-
sonažais, tad meilė abi-
pusė.    

O apie kūrybos pla-
nus kalbėti yra gana ri-
zikingas dalykas: papa-
sakoji kitąsyk ir nebe-
lieka reikalo rašyti. Kū-
rybos akte kaip ir mei-
lės – turi būti paslapties; jei viskas iš-
viešinama, nebelieka intymumo, ne-
tikėtumo, o tai yra kūrybos variklis.
Galiu pasakyt tik tiek, kad galvoje
ant pakilimo tako išsirikiavę net keli
pasakų lėktuvai; o kuris pakils pir-
mas – pamatysime. 

Pasirinkote kūrybinį kelią, kodėl ne-
paviliojo, tarkim, politika, teisė?.. Esate iš
tų žmonių, kurie klausosi širdies balso ir daro
tai, kas patinka, tai, kas atrodo prasminga,
o ne tai, kas pelninga?

Manau, kad ir teisė, ir politika irgi
yra kūryba. Ypač gera teisė, ir gera po-
litika.

O kurio organo balso klausausi –
sunku nusakyt, nes jie visi kalba. Ban-
dau išgirsti ir širdį, bet kartais ir pro-
tas nori susireikšminti, kartais skran-
dis – ypač, kai pamato ką nors valgo-

Atkelta iš 1 psl.
Mūsų siūloma kūrybinių stovyklų programa visų pirma skirta „atskir-

ties” vaikams – gyvenantiems gūdžioje provincijoje, neturintiems galimybių
lankyti meninius būrelius, ugdyti profesionalią kūrybinę saviraišką.

Rašytojas ir režisierius Vytautas V. Landsbergis jau daugelį metų orga-
nizuoja tokias stovyklas po visą Lietuvą. Bėda ta, kad be rėmėjų tokios sto-
vyklos yra skirtos tik tiems, kurie už jas gali susimokėti, o neturtingų šeimų
vaikams ar vaikų namuose augantiems – tai neįperkamas malonumas. 

Užtat ir steigiamas šis vaikų ir jaunimo kultūros fondas, kurio iniciato-
riai (Vytautas V. Landsbergis, Vytautas Landsbergis ir Ramunė Landsbergienė)
ir steigėjai (Tadas Bojarskas ir Diana Skučaitė) vasario pabaigoje – kovo pra-
džioje atvyksta į Jungtines Amerikos Valstijas pristatyti fondo veiklos gaires,
pabendrauti su tautiečiais, padainuoti ir pavakaroti.

Prof. Vytautas Landsbergis ne tik pagros M. K. Čiurlionį, paskaitys savo
eilių, bet ir papasakos apie šiandieninę Lietuvos situaciją – de mografinę, pi-
lietinę bei politinę.

Vytautas V. Landsbergis ir Ra munė Landsbergienė atliks lietuvių liau-
dies bei partizanų dainų, romansų, pademonstruos vaikų stovyklose sukur-
tus filmus, pakomentuos juos.

Bus pristatoma paskutinioji prof. Vytauto Landsbergio knyga, parašyta
kartu su Ryčiu Zemkausku – ,,Bus geriau”.

Tad laukiame visų Lietuvių dailės muziejuje, „Sielos” galerijoje, vasario
25 d., šeštadienį, 6:30 val. v. ir 26 d., sekmadienį, 1 val. p. p. 

Daugiau informacijos tel. 630-291-0097.

Lietuvių dailės muziejaus info

Du neeiliniai
koncertai

Sėdėtojas prie lango
ma. Kartais klausausi kojų – tarkim,
pamatau jaukų miško takelį, vedantį
nežinia kur į glūdumas, kojos ima ir
meta kelią dėl takelio. Ir ką tu joms... 

Ar tėvai nemėgino daryti įtakos, Jums
renkantis profesiją? Už ką galėtumėte pa-
dėkoti savo tėčiui? 

Turbūt nerastume tėvų, kurie ne-
daro įtakos vaikams. Mes esame tėvų
paveldas, norim to ar nenorim, tad na-
tūralu, kad vienus dalykus priimame
ir tęsiame, o kitus susikuriame savo. 

Iš mamos, manau, gavau šiokią to-
kią meninės – muzikinės intuicijos
kraitelę, papuoštą suvokimu, kad vis-
kas yra pasiekiama atkakliu darbu ir
pagarba partneriams, su kuriais ten-
ka ar teks dirbti. Ji muzikuodavo nuo
ryto iki vakaro, grodavo fortepijonu, re-
petuodavo namuose ir teatre su įvai-
riais operos dainininkais, tai daugumą
arijų moku iki šiol.  

Tėvo brangiausios dovanos – as-
meniškesnis M. K. Čiurlionio  tiek
muzikos, tiek dailės potyris; ir, be abe-

Vytautas V. Landsbergis su sūnumi Gabrieliumi.

Keturių kartų atstovai: Vytautas V. Landsbergis (antras iš kairės) su sūneliu Gabrieliumi
ir  seneliu Vytautu Landsbergiu-Žemkalniu bei tėčiu Vytautu Landsbergiu.
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jo, paties tėvo kūryba, ypač eilėraščiai. Keli jų vėliau
virto mano dainomis.       

Su tėvu paauglystėje ryšys buvo pagarbus ir ar-
timas, toks ir dabar išliko. Jis visada žinojo, kad ban-
dysiu ateitį sieti su teatru, tik patarė man prieš sto-
jant į aktorinį ar režisūrą, baigti akademinius moks-
lus universitete. Įstojau į lituanistiką ir nei kiek ne-
sigailiu, nes dabar galiu ne tik režisuoti, bet ir pje-
sę pats sau pasirašyt, kai ūpas. 

O Jūs ar savo vaikams mėginate padėti atrasti savo ke-
lią, pašaukimą? Jūsų nuomone, ar gerai daro tėvai, kurie pri-
meta vaikams savo valią, liepia būti gydytoju, teisininku –
nepalaiko vaiko norų, pasirinkimų? Kokias profesijas pasirinko
Jūsų vaikai, jei ne paslaptis? Gal pasuko tėčio pėdomis?..

Savo vaikams kartais lyg ir bandydavau patarti,
bet paskui užaugau ir supratau, kad jie ir patys vis-
ką žino. Galiu tik būti šalia ir patarti, kai bus klau-
siama, bet nepiršti savo nuomonės iš anksto, nes nesu
įsitikinęs, kad ji geresnė, nei jų. Su vaikais esame tiek
artimi, kad leidžiame vieni kitiems būti savimi, t.y. –
tokiais, kokiais kam norisi. Jie man nekvaršina gal-
vos, aš jiems. Augame, vystomės, žystame ir vystame.

Ar Jūsų šeimoje minima, švenčiama Tėvo diena? Gal
turite tradicijų kokių? Turbūt smagu, kai visas penketas at-
žalų suguža į namus.  Galbūt jau ir su antromis pusėmis
kai kurie. Gal jau ir anūkų turite?

Tėvo diena švenčiama pas mus tradiciškai – be
jokių tradicijų. Kaip kam šauna į galvą. Pernai pa-
vyzdžiui, dukra Julija ta proga parašė ilgiausią atvirą
laišką – apie mudviejų gyvenimą, apie tai, kas jai pa-
tiko, o kas mažiau... Tai buvo didžiausia dovana. 

O šiaip nesistengiam fetišizuoti jokių švenčių; gal
labiausiai norėtųsi, kad kiekviena diena būtų nugy-
venta tarsi mažas meno kūrinėlis, nieko neįskaudi-
nant, randant dėmesio ir įsiklausymo tiems, ku-
riuos tą dieną sutinki... Ir kai tai pavyksta,  tada jau-
čiuosi puikiai.   Tada man būna ir tėvo, ir vyro, ir se-
nelio, ir sūnaus, ir draugo diena. 

Kaip įvardytumėte, kas Jums yra šeima? Kokias ver-
tybes siekėte ar siekiate įskiepyti savo vaikams šiame  be-
protišku tempu gyvenančiame pasaulyje? 

Šeima yra pagrindinė patirties erdvė – ir mo-
kykla, ir kūrybinė laboratorija, kurioje susikuri
visų pirma pats save. Juk negali žinot, koks tu tėvas,
kol vaikai tau nepasako, neparodo, nenušlifuoja. 

O vertybių skiepijimas yra pavojingas reiškinys –
ypač, jei tai daroma per jėgą ar piktnaudžiaujant au-
toritetu. Geriausia, kai vaikai, matydami, ką jų nuo-
mone, teisingai daro tėvai, pasiskiepija patys. 

Dabar daugelis tėvų, kaip rodo statistika, vaikams ski-
ria iki 11 minučių dėmesio per dieną. Ar buvote iš tų, ku-
rie visada rasdavo laiko papasakoti pasaką, pabendrauti,
drauge praleisti laisvalaikį?.. Kaip manote, tas ryšys tarp
tėvų ir vaikų savaime atsiranda, ar reikia įdėti pastangų?

Meilė manding matuojama laiku, kurį skiri
tiems, ką myli. Tačiau pavojinga tapti visišku mei-
lėholiku, nes tada reiktų mesti visus darbus ir atsi-
duoti tik artimiesiems.

Kiek laiko skirdavau vaikams – nepamenu, ne-
turėjau tokio grafiko, tiesiog kaip sekdavosi. Steng-
da vausi, kad jie pažintų tuos darbus, kuriuos tenka
man dirbi – ar tai namų ūkio veikla, ar daržo, ar kū-
rybinė... Bemaž visi vaikai ir koncertavo kartu, ir fil-
mus kurti padėjo, Jonas net mano pasakų knygelių
iliustratorium tapo.  O geriausi prisiminimai tai, be
abejo,  kelionės – baidarėmis,  ar  į kalnus, ar  kur pa-
 koncertuot į užsienius.  Tada atsibendraujam už vi-
sus metus.

Kaip užbaigtumėte sakinį „Būti tėčiu man...”? Koks tė-
vas esate? Ar turėjote susikūręs gero tėčio įvaizdį, koks jis
turėtų būti ar pavyko tapti tokiu?

Tuos klausimus reikėtų užduoti vaikams, nes
nesu objektyvus vertinti save. Man atrodo, kad esu
žiauriai tobulas, o vaikams gali atrodyti ir kitaip. Kar-
tais pažaidžiame ,,nešvarių kojinių” žaidimą, ir pa-
sakome, kas kam nepatinka. Susilaukiu ir kritikos,
niekur nedingsti. Yra kur tobulėt, neslėpsiu. 

O sakinį užbaigt galėčiau gal taip: ,,Būti tėčiu
man lyg ir sekasi”... Penkis kartus jau pasisekė, da-
bar sekasi būt ir seneliu. Irgi jau penki kartai. Manau,
kad ,,senelio kartų” bus žymiai daugiau... 

Man pačiam geras tėvas – tai ramus, konstruk-
tyvus, be reikalo balso nekeliantis globėjas; jei tėvas
turi aiškią gyvenimo ir veiklos strategiją, gebėjimą
strateguoti savo gyvenimą paveldi ir vaikai. Gal tai
ir svarbiausia tėvo darbe? 

Kaip įvardytumėte: tėvystė sunkus ir atsakingas dar-
bas (ypač  esant penkių vaikų tėčiu) ar tai kaip kūryba?..
Ko Jus išmokė tėvystė, ar kaip nors pakeitė, gal požiūrį,
mąstymą?.. Ar galite pritarti, kad tėvai auga kartu su vai-
kais?.. Be žmonos Ramunės turbūt būtų buvę nelengva...

Kai turi vieną vaiką, atrodo lyg ir sunku, kai pen-
kis – jau normaliai. Tėvystė yra žaidimas, kaip ir visa
kita. Nesu linkęs ją susvarbinti ir vaidinti tobulą (griež-
tą, visažinį) tėvą. Netgi atvirkščiai – dažnai matau, kad
vaikai yra gerokai tobulesni už mus ir stengiuosi jiems
tą mintį įpiršti. Antraip būtų regresas. Koks įdomu-
mas auginti kvailesnius ir mažiau  gebančius. 

Ramunė - puiki mama. Augindama vaikus ji ne-
dirbo, taip buvom sutarę, ir manau, kad visa tai pa-
siteisino – vaikai užaugo nepristigę dėmesio ir ši-
lumos. Jos nuopelnas, kad vaikai yra pasitikintys sa-
vimi ir savarankiški.   

Ar šeimoje skirstotės pareigomis, dalijatės darbais ar?..
Kas yra tabu Jūsų šeimoje?

Darbais dalinamės pagal aplinkybes. Kol vaikai
augo, mano rūpestis buvo išlaikyti šeimą, o Ramu-
nės – buvimas su vaikais ir jų lavinimas. Dabar pa-
reigos paįvairėjo – Ramunė vadovauja mūsų lei-
dyklai ,,Dominicus Lituanus”, įsakinėja man, kokias
knygas rašyt, kokių ne. O aš jos klausau arba ne, pri-
klausomai nuo mėnulio fazės. 

Mūsų šeimoje tabu yra turėti tabu. 

Auginant tiek vaikų, turbūt gausu ir istorijų, nutikimų
visokių? Gal galite papasakoti trumpai įsimintiniausią, links-
miausią ar ne visai linksmą įvykį, kuris laimingai baigėsi...

Jų begalės, nebūtų lengva atrinkti kokią nors
vieną. Vienas prisiminimas – kelionė su vyriausiuoju
Gabrielium per Apreiškimų vietas Europoje, kai kū-
riau filmą. Jam buvo keturiolika. Apsilankėme Lur-
de, Fatimoje, Medjugorėje. Nutiko keletas subtilių pa-
tyrimų, tiek jam, tiek man. Tėvui tai dovana, kai gali
su vaiku dalintis net ir dvasinėmis patirtimis, ieš-
kojimais. 

O  šiaip  dar  prisiminiau,  kaip  kartą su Gab-
rielium ir  Jonu  sėdėjom prie kompiuterio ir žaidė-
me  pasakų  rašymą. Aš pradėjau pirmą sakinį –
,,Kartą Obeliuose  gyveno obelis,  kurios  vardas bu-
vo An-taninė”.  Gabrielius pratęsė, Jonas papildė ir...
net patys nepajutom  kaip  sukūrėm  kelias  pirmą-
sias būsimų  ,,Obuolių pasakų” istorijas.  Vaikai
buvo ir tebėra fantastiški kūrybos asistentai, part -
neriai.   

Ar  su  žmona Ramune visada svajojote turėti daug
atžalų  ar  tiesiog  viskas  natūraliai...  Ar tai  buvo Jūsų
svajonė,  kaip  visa gausi šeima susėda prie bendro sta-
lo?..

Gausi šeima susirinko savaime, ne mes vaikus
planavom, o vaikai mus. Mes bandėm netrukdyt
jiems atsitikti. 

Nebuvo lengva, bet dabar, kai sekmadieniais su-
važiuoja visi mamos pietų ir susėdam prie stalo, ap-
ima didelis džiaugsmas – ar tokie pietūs su vaikais,
žentais,  marčiomis, ir anūkais nėra pats sėkmin-
giausias kūrinys?  

Esate kino režisierius,  rašytojas, poetas, dramatur-
gas... Kūrybinis darbas reikalauja asmeninės erdvės,
įkvėpimo. Gal kai vaikai buvo mažesni, ramaus kampelio
kūrybai nelikdavo, galbūt keistose vietose gimdavo nau-
jos idėjos?..

Daugybė kūrybinių idėjų užplūdo, kai persi-
kraustėme gyventi į Anykščius. Tik čia pradėjau su-
prast, kodėl M. K. Čiurlioniui, V. Bložei, M. Marti-
naičiui taip reikėjo gamtos – regis, tik bendradar-
biaujant su ja galima sukurti geriausius kūrinius.   

Koks tampate uždaręs iš vidaus namų duris, kokio Jūsų
nepažįsta gerbėjai, skaitytojai? 

Nežinau. Man atrodo, kad esu maždaug toks pats.
Kai būnu vienas – jaučiuosi ne vienas, kai būnu ne
vienas, jaučiuosi vienas. Tada geriausia. Stengiuo-
si neturėti kelių skirtingų veidų – naminio ir lau-
kinio, t.y. – svečiams ir sau. 

Kaip prasideda Jūsų darbo diena? Turite ritualų? 
Kūryba visad prasideda nuo tylos: važiuoju

dviračiu prie šventų ąžuolų, prašau patarimo. Kai ap-
ima kūrybinė negalia, puolu kasinėti žemę, sodinti,
ravėti, ir vėl atsiranda jėgų. Dar pirtis, dar arbata su
artimu bičiuliu... Turiu kelias savo slaptas vieteles,
kur pasišneku su savim. Manau, visi tokias siela-
vietes turime. 

Be ko neįsivaizduojate namų? O gyvenimo?
Namai be šilumos, artumo ir pasitikėjimo yra ne

namai; gyvenimas – irgi. Ta kryptim ir bandau ju-
dėti.

Visa graži Vytauto V. ir Ramunės Landsbergių šeima. ,,Ne mes vaikus planavome, vaikai planavo mus”, – įsitikinęs šei-
mos galva. Asmeninio albumo nuotraukos

Senelio V. Vytauto ir prosenelio Vytauto Landsbergių po-
kalbis su jauniausiąja giminės atžala Ryte.
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Tetrykšta nuostabos verdenės iš kiekvienos širdies...
Kazys Bradūnas ir ,,Draugo” kultūrinis priedas
Atkelta is 1 psl.

,,Drauge”ant
sudedamosios lovelės

Kazys Bradūnas pats labai įdo-
miai atskleidė, kaip jis pradėjo kultū-
rinio priedo redaktoriaus darbą. At-
vykusi į Ameriką Bradūnų šeima ap-
sigyveno Baltimorėje. 1961 metais
,,Draugo” kultūrinio priedo redakto-
rius kun. dr. Juozas Prunskis pakvie-
tė Bradūną atvykti į Čikagą ir perim-
ti priedo redagavimą. Savo ir žmonos
Kazimieros atvykimą į Čikagą ir jų dar-
bo pradžią ,,Draugo” redakcijoje Bra-
dūnas šitaip apibūdino: Iš pradžių at-
važiavau vienas, apsistojau tiesiog re-
dakcijoje, nakčiai išsitraukdamas su-
dedamąją lovelę. Maždaug po mėnesio,
labiau įsijungus į darbą, suradus šei-
mynai tinkamą pastogę, vėl buvom visi
kartu. Kazytė pradėjo dirbti korektore,
ir ja išdirbo net ilgiau už mane. (,,Drau-
gui – 100.  Už tikėjimą ir lietuvybę”,
„Menas – grožiui, grožis – gyvenimo to-
bulumui”, Danutė Jokimaitytė, psl.
359).  

Mums, gyvenantiems interneti-
niame ir kompiuteriniame pasaulyje,
sunku įsivaizduoti, koks buvo redak-
toriaus darbas Bradūno redagavimo
laikais. Pats Bradūnas vaizdžiai apra-
šo, kaip jis dirbdavo: Ne tik straipsnius
suieškau, suredaguoju, pats kalbą iš-
taisau, korektūrą perskaitau, bet nuei-
nu prie rinkimo staklių ir pats švino rai-
des į pasidaryto maketo rėmus sukalu.
Popiet jau reikia spausdint dieninę lai-
dą, taigi iš ryto turiu suspėti parengti,
surinkti ir atspausdinti priedą. Penk-
tadienį, 4 valandą ryto, ateidavau į
spaustuvę, kad iki 7 valandos, kai pa-
leisdavo mašinas, suspėčiau. (Ten pat,
psl. 359)

Kazio Bradūno vedamieji ,,Kerti-
nės paraštės” skyrelyje leidžia geriau
suprasti, kas jam labiausiai rūpėjo. Tuo
pačiu jie parodo, kokiomis nuotaikomis
gyveno tuometinė lietuviška visuo-
menė, kokia buvo išeivijos lietuvių
kultūrinė veikla. 

Didelis dėmesys – poezijai

1962 metais, Bradūnui pradėjus
kultūrinio priedo redagavimą, buvo
švenčiami Maironio metai – Mairo-
nio gimimo šimtmečio sukaktis. Ta su-
kaktis poetui Bradūnui buvo ypač
reikšminga, nes Maironio ,,Pavasario
balsai” jam, dar moksleiviui, padarė di-
delį įspūdį – pažadino meilę poezijai ir
norą rašyti eiles. Tad nenuostabu, kad
1962 metų pirmasis ,,Draugo” kultūri-
nio priedo Bradūno vedamasis skirtas
Maironiui. Bradūnas sielojasi, kad
Maironio metai būtų tinkamai pami-
nėti: Dabar, pradedant šimtuosius Mai-
ronio gimimo metus, Maironis, kaip
kūrybinės veiklos paskata, mūsų trem-
ties gyvenime yra ir turi būti kiekvienam
prieš akis... Tad pradedam maironinius
metus su viltimi, kad jie paliks ženklą,
jog ne tik Maironis Žmogumi buvęs, bet

kad ir mes, jubiliejų švęsdami, buvome
to vardo verti. (,,Draugas”, antroji da-
lis, 1962 m. sausio 6 d. psl. 1)

Savaime suprantama, kad poetui
Bradūnui rūpėjo poezija. Jo dėka lie-
tuvių poetų eilėraščiai nuolatos pasi-
rodydavo kultūrinio priedo pusla-
piuose. Kiek svarbi Bradūnui buvo
poezija, parodo ir šitoks jo pasisaky-
mas: Dar rašto nemokėjome, o gry-
niausia poezija buvo sklidinos mūsų
liaudies dainos. Ir ta poezija buvo ne iš-
kilmingai scenai, ne laisvalaikio poil-
siui. Ji buvo kiekvienai dienai, kiek-
vienam darbui, kiekvienam vargui ir
džiaugsmui. Ji buvo mūsų žmogui visur
ir visada reikalinga, kaip duona ir
kaip vanduo. (,,Draugas”, antroji dalis,
1962 m. balandžio 7 d. psl. 1)

Bradūnas pats savo poezijoje ieš-
kojo naujų reiškimosi būdų. Todėl ne-
nuostabu, kad jis gindavo moderniąją
poeziją, jeigu ji tik kūrybinga, koky-
biška. Savo vedamuosiuose jis pabrėž-
davo, kad poeziją reikia skaityti pa-
lengva, atidžiai. Bradūno įžvalgos, ra-
šytos prieš 50 metų, dar ir šiandien ak-
tualios. Dabartiniame greito susisie-
kimo, informacijos amžiuje sunku su-
sitelkti, ramiai apsvarstyti ir įvertin-

ti meno, muzikos, literatūros veikalus.
Panašiai buvo ir prieš 50 metų, kada
Bradūnas rašė: Pripratome prie televi-
zijų, plokštelių ir radijo. Mus ima žavėti
tik tai, nuo ko raibsta akis ir plyšta au-
sis. Gi kūrybingasis žodis kaip tik daž-
nai nei prožektorių, nei triukšmo ne-
mėgsta, ir jį reikia suvokti visai kitais
pojūčiais, jį reikia išgirsti tiesiog dvasia,
bet ne pramoginėje nuotaikoje ir ne be
klausančiojo pastangų. (,,Draugas”,
antroji dalis, 1964 m. gruodžio 5 d. psl.
1)

Himnai kultūrai ir kūrybai

Redaktoriui Bradūnui, žinoma,
rūpėjo lietuviška spauda. Jis apgai-
lestavo, kad lietuviškoje spaudoje daž-
nai daugiau dėmesio kreipiama poli-
tikos aktualijoms negu kultūriniams
įvykiams: Tad, jeigu mes dar neme-
luodami kalbam ir rašom, jog savo
tremties egzistenciją įprasminti ir tė-
vynės palikimo kaltę išpirkti tegalime tik
kultūrinių lobių telkimu lietuvių tautai
(politinės veiklos rezultatas dažnai yra
ne mūsų rankose) ir jeigu norime tuos
lobius turėti tokius, kad nebūtų gėda ro-
dyti ir svetimiesiems, tai ir mūsų spau-

doje reikia rasti jiems vietos, nepra-
stesnės, o kartais net geresnės už skirtąją
įvykiui ar politinei informacijai. (,,Drau-
gas”, antroji dalis, 1962 m. sausio 27 d.
psl. 1)

Bradūnui buvo svarbu, kad sielo-
damiesi politiniais klausimais nepa-
mirštume lietuviškos kultūros. Pa-
vyzdžiui, Bradūnas  pabrėždavo, kad ir
Vasario 16-osios minėjimai neturėtų už-
miršti lietuviškos kultūros indėlių:
Tauta į Vasario šešioliktosios aktą atėjo
ne tiek ugnimi ir kalaviju, kiek susiža-
vėjimu savo tautos praeitimi, jos liau-
dies tautosakiniais ir tautodailiniais lo-
biais, jos rašytojų puslapiais, jos mu-
zikų melodijomis, dailininkų drobėmis
ir kitokiomis kultūrinėmis apraiškomis.
Žinoma, visa tai finaliniame veiksme
dar reikėjo užantspauduoti ir nepri-
klausomybės kovų, ir šiemet minimos
partizanų epopėjos krauju. Tačiau tai
nė kiek nenuvertina ir ano, pirmapra-
džio, kultūrinio mūsų laisvės daigo...
(,,Draugas”, antroji dalis, 1965 m. va-
sario 13 d. psl. 1)

Bradūnui buvo svarbu ne tik gar-
sinti ir puoselėti lietuvišką kultūrą.
Jam rūpėjo kultūrinių įvykių, darbų
kokybė. Jis pabrėždavo, kad visur rei-
kalinga kūryba: Jeigu norime savai
tautai būti ne tik vos vos bevegetuojanti
šaka, bet žydinti, žaliuojanti ir nešan-
ti kultūrinį derlių jos aruodan, mes
privalome visur ir visada būti šviežiai
kūrybingi... Kūryba gi reikalauja dva-
sinių ir fizinių jėgų aukščiausio įtem-
pimo. Bet tik tokia kaina tautos išlieka
ir gyvos, ir būtinos visos žmonijos tau-
tų vainike. (,,Draugas”, antroji dalis,
1962 m. kovo 17 d. psl. 1)

Bradūnas priešinosi pernelyg švel-
niai kultūrinių reiškinių kritikai. Jo
nuomone, reikalinga objektyvi kritika,
kuri nebijo pasakyti, kas buvo negerai:
Daug kam laikraščiai ir kritikai šian-
dien turėtų eiti tik padų kasytojos pa-
reigas. O toks besąlyginis gyrimas veda
į išlepimą, toks pataikavimas smukdo
ne tik kultūrą, bet ir asmenybę... Kriti-
ka yra vertinimas, o ne namų šeimi-
ninkei komplimentas už pietus. (,,Drau-
gui – 100.  Už tikėjimą ir lietuvybę”,
,,Menas – grožiui, grožis – gyvenimo to-
bulumui”, Danutė Jokimaitytė, psl.
366). ...Smuktelėjimo atveju teisingas
kritikos žodis yra būtinas, jei savo pir-
myn nukreiptų žingsnių nenorime su-
pančioti tegu ir šilkiniais pančiais ir
mirtinai paskandinti vien tik pagyrimų
tyrelėje. (,,Draugas”, antroji dalis, 1968
m. spalio 26 d. psl. 1)

Bradūnas pabrėždavo, kad svarbu
į lietuvišką kultūrinį gyvenimą įtrauk-
ti jaunąją kartą. ,,Kertinėje paraštėje”,
kurios antraštė ,,Daugiau dėmesio kū-
rybingam jaunimui”, jis šitaip rašė:
Visa eilė kūrybingų jaunų žmonių, at-
kreipusių į save ir kitataučių dėmesį,
nėra atitrūkę ir nuo mūsų lietuviškojo
gyvenimo... Laikas būtų visus juos pa-
matyti, susirasti ir įtraukti į mūsų kul-
tūrinio gyvenimo srautą. O ir tas mūsų
kultūrinis gyvenimas, kad jauni žmonės
jame jaustųsi ne tik savuos namuos, bet

Kazys Bradūnas ir žurn. Vladas Butėnas. Vyt. Maželio nuotr.



ir savam laike, turi būti ne vien ro-
mantiškas, gražus tvenkinys, bet ir te-
kanti, gaivinanti srovė, dažnu atveju net
avangardinė, kosminė raketa. (,,Drau-
gas”, antroji dalis, 1962 m. liepos 7 d.
psl. 1)

Nesame ,,nudžiūvusi šaka”

Peršasi mintis, kad Bradūnui ne-
trūko medžiagos kultūrinio priedo
puslapius užpildyti, nes jo redagavimo
metais išeivijos lietuvių kultūrinis gy-
venimas buvo platus ir gyvastingas. Pa-
vyzdžiui, 1963 metų paskutiniame kul-
tūrinio priedo numeryje Bradūnas ap-
žvelgė 1963 metų pasiekimus ir galėjo
su optimizmu žvelgti į ateitį. Jis iš-
vardijo tais metais išleistas knygas,
poezijos rinkinius. Sąrašas įspūdingas.
1963 metus Bradūnas taip apibūdino:
...dar toli gražu nėra taip blogai, kaip
mūsų tėvynės okupantas norėtų... jau be-
veik dvidešimtmečiui praėjus, lietuvių
laisvoji tremtis rašytojo, muziko, me-
nininko ir mokslininko jaunatviška
potencija yra gaji ir kūrybinga. Čio-
nykščio lietuviškos kultūros medžio ne
tik senosios šakos dar nėra nudžiūvu-
sios, bet jo kamienan net gana sėkmin-
gai įskiepijami ir pačios jauniausios
kartos ūgiai. (,,Draugas”, antroji dalis,
1963 m. gruodžio 28 d. psl. 1)

Bradūno vedamieji ,,Draugo” kul-
tūriniame priede parodo, koks Lietuvos
patriotas buvo Bradūnas. O Lietuvos
okupanto teigimas, kad lietuvių išeivija
yra atgyvenusi, nudžiūvusi tautos
šaka, iššaukė stiprų Bradūno atsaką:
Jau tiek metų, kai komunistinė spauda
ir jai parsidavusieji skelbia, kad mes čia
esame tik nudžiūvusi šaka, kuri netu-
rėtų nešti jokių vaisių. O tuo tarpu toji
šaka ne tik leidžia jaunuosius ūgius, bet
ir brandina vaisius, kurie kada nors, vi-
sai ne iš okupantų malonės, grįš į savo
tautos bendrąjį kūrybinių lobių aruodą,
kaip liudytojai nepalaužiamos kultū-
rinės rezistencijos prieš jėga tautai pri-
mestą ir jai visai svetimą stepių dvasią.
(,,Draugas”, antroji dalis, 1964 m. ge-
gužės 23 d. psl. 1)

Bradūną labai jaudino, kad Lietu-
voje okupacijos laikais lietuvių išeivių
literatūriniai laimėjimai buvo igno-
ruojami ar nutylėti. Vienoje ,,Kertinėje
paraštėje” jis apgailestavo, kad 1970 me-
tais Vilniuje vykusiame Lietuvos ra-
šytojų sąjungos suvažiavime: ... buvo
kalbama apie lietuvių literatūros san-
tykius su kaimyninių ir tolimesnių tau-
tų literatūromis, bet nė puse žodžio ne-
buvo prasitarta apie tą pačią lietuvių li-
teratūrą, gyvuojančią išeivijoje... kad
visi ir visur būtų apakinti tik vienut vie-
nintelio – lenininio prožektoriaus.
(,,Draugas”, antroji dalis, 1970 m. liepos
3 d. psl. 1–2)

Protestavo Bradūnas prieš tuo
metu Lietuvoje vartojamą terminą ,,ta-
rybinis”, kai jis buvo prisegamas prie
lietuvių literatūros vertinimų: ...ta-
lentingų mūsų rašto žmonių darbo re-
zultatą reikia vadinti, kaip analogiškai
visur pasaulyje yra priimta, lietuvių li-
teratūra, nežiūrint, kokiuos amžiuos,
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„Draugo” redakcija 1975 m. Iš k.: Bronius Kviklys, Algirdas Pužauskas, Kazimiera Bradūnienė, Aloyzas Baronas, kun. Pranas Garšva
MIC ir Kazys Bradūnas. Jono Kuprio nuotr.

kokiuos kontinentuos ir kokiems reži-
mams bei okupacijoms Lietuvą val-
dant ji buvo parašyta. (,,Draugas”,
antroji dalis, 1970 m. liepos 25 d. psl. 1) 

Pažvelgus į Kazio Bradūno reda-
guotus kultūrinius priedus, į jo ,,Ker-
tinės paraštės” vedamuosius, krenta
į akis ne tik jo mintys, jo iškelti klau-
simai, rūpesčiai, bet ir jo turininga,
graži, poetiška lietuvių kalba. Kokia
gražia lietuvių kalba savo mintis dės-
tė Kazys Bradūnas, tegul parodo ši ci-
tata iš 1966 metais parašytos ,,Kertinės
paraštės”, kurioje jis skundžiasi per
mažu dėmesiu lietuvių literatūros pa-
siekimams: Užbaigti reikia vėl su nuo-
staba, kad mes tiesiog persiplėšiam ir
pavargstam besirūpindami tais rei-

kalais, kurie šiandien sensacija, gi ry-
toj ar poryt jau pamiršti ir palaidoti,
o visai nemokame pasverti tų faktų, ku-
rių kūrybinių rezultatų tauta dalinsis
tada, kada mūsų visų ir pelenai seniai
jau bus pamiršti. Todėl ir norėtųsi, kad
tos tamsios ir liūdnos nuostabos šalti-
nių mūsuose būtų kuo mažiausiai, o
šviesiosios nuostabos verdenės trykštų
iš kiekvieno mūsų širdies, gaivindamos,
skatindamos ir tinkamai atžymėdamos
kiekvieną kūrybinės plunksnos laimė-
jimą. (,,Draugas”, antroji dalis, 1966 m.
gegužės 21 d. psl. 2)

Viena Kazio Bradūno parašytos
,,Kertinės paraštės” antraštė kaip tik
skatina pamąstyti: ,,Mirusiųjų pa-
gerbimas ir gyvųjų darbai”. Tame

vedamajame Bradūnas sielojosi, kad
mirusieji rašytojai būtų pagerbti ne tik
jiems skirtais minėjimais, bet ir konk-
rečiais darbais. Bradūnas primygtinai
ragino, kad būtų išleistos Maironio,
Čiurlionio monografijos, kad būtų iš-
leisti poeto Fausto Kiršos ir kitų mi-
rusiųjų poetų nespausdinti eilėraš-
čiai. Bradūnas pabrėždavo, kad vien tik
„liežuvinis pagerbimas” yra „nulinis
kūrėjo pagerbimas”. (,,Draugas”, ant-
roji dalis, 1970 m. birželio 6 d. psl. 1) Tai
pamokymas ir mums, švenčiantiems
poeto ir redaktoriaus Kazio Bradūno
gimimo šimtmetį. Tegul šie Bradūno
metai būna ne „liežuvinis” jo pager-
bimas, o prasmingas jo kūrybos ir as-
menybės įvertinimas.  

Į pensiją išėjęs kultūrinio priedo redakto-
rius – uolus ,,Draugo” skaitytojas.
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Vasario 27 d. – vakaronė su
Ramune ir Vytautu V.

Landsbergiais
Vasario 27 d., pirmadienį, 6:30 val. v., visi kviečiami į Čikagos atei-
tininkų rengiamą vakaronę Ateitininkų namuose. Svečiai iš Lietu -
vos, Ramunė ir Vytautas V. Landsbergiai, pasakos apie savo meni-
nę veiklą, dabartinius projektus, ateities planus. Atliks ir meninę
programą. Bus pabendravimas su vaišėmis. Daugiau žinių suteiks
Ma rius Kriaučiūnas el. paštu mjk654@gmail.com arba Pranutė
Do manskienė fld85@aol.com.

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

Iš ATEITININKų GYvENImO

Tautos vakaras
Antradienio vakarą visi atėjome į salę apsirengę geltonai, žaliai ir raudonai.
Buvome suskirstyti į komandas, ir mūsų uždavinys buvo sukurti išgalvotų Lie-
tuvos miestų istoriją, idealų pilietį ir šokį. Buvo labai juokinga matyti kitų kur-
santų pasirodymus, ypač „Alkūnių Rūdos” šokį ir Skeberdžio keistas alkūnes.
Juokėmės kartu visą vakarą, ir kai pagaliau teisėjai turėjo išrinkti geriausią
Lietuvos miestą, jie išrinko Alkūnių Rūdą ir Baravikiją! Buvo labai smagus va-
karas, niekada nepamiršime gerbiamų teisėjų – Pipiro, Ernesto, ūkininkės No-
ros-Barboros ir prezidentės Arianos. Ačiū!

– Nora Klein

MAS Žiemos kursai kursantų akimis. 3

Žiemos kursuose vakarinę programą atlieka (Iš k.:) Nora Klein, Kamilė Mitkutė, Ema

Šlajūtė, Karolina Ūsavičiūtė. Už jų stovi Danielius Kwiatkowski. 

Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursai vyko 2016 m. gruodžio 26 – 2017
m. sausio 1 d. Dainavoje. Patys moksleiviai trumpai pasakoja apie kursų dienas
ir paskaitas. Jau skaitėme moksleivių pasakojimus apie kursų paskaitas ir užsi-

ėmimus, o čia jie aprašo vakarines programas.

Maldos/susikaupimo vakaras
Po pirmų kelių labai aktyvių ir nuotaikingų vakarinių programų, ket-
virtadienio vakarą visi žiemos kursų dalyviai buvo pakviesti susi-
kaupti. Vakarą pradėjome tyloje, žvakių apšviestoje salėje, kur radome
pirmąją užduotį. Kiekviename žmoguje galima rasti savybių, kurio-
se puikiai atsispindi Dievo veikimas. Gavę užduotį pamatyti, atras-
ti tas savybes ir užrašyti jas, mes visi buvome priversti susimąstyti,
kaip ir kodėl Dievas veikia per mus. Ir nors visos šios savybės yra ku-
pinos gėrio, vadovai mums priminė, kad gyvenime taip pat yra ir sun-
kumų. Juos atradę ir užrašę simboliškai sudeginome lauže ant Dai-
navos Kryžių kalno. Bendroje maldoje prisiminėme šeimas, draugus,
problemas ir džiaugsmus, kuriuos atidavėme į Dievo rankas, o pa-
skui tyloje grįžome meditacijai ir susikaupimui, pabuvimui su Die-
vu ir pačiu savimi. Taip pat turėjome progos pasikalbėti su vado-
vais. Šis vakaras privertė susimąstyti, kas esame, kaip reaguojame
į gyvenimo iššūkius, kaip bendraujame ir mezgame santykius su
Dievu ir aplinkiniais. 

– Julija Gainytė

Politinių žaidimų vakaras
Vakarinėje programoje moksleiviai pasiskirstė į septynias komandas; vyko iš
daugelio užduočių sudarytas žaidimas, pavadintas „Taškų taškai: 2016 m. rin-
kimai”. Septynios partijos kovojo dėl taškų („Electioral college votes“) įvairiuose
žaidimuose. Mes bandėme išvardinti JAV valstijas ir jų sostines, įsilaužti į kom-
piuterines sistemas, surinkti lobistų pinigus. Taip pat partijos išrinko savo kan-
didatus į prezidento rinkimus ir turėjo juos apsaugoti nuo rusų pasiuntinių, ku-
rie visaip stengėsi juos pagrobti. Buvo labai smagu, ypač bandant apsaugoti kan-
didatus į prezidentus.   

– Vitas Polikaitis

Mūšis
Vakarinė programa – foto/pilies karas. Pradėjome pasiskirstydami komando-
mis. Iš stalų ir kėdžių turėjome pastatyti didžiausią ir galingiausią pilį. Visų
pilys buvo iki lubų ir papuoštos įvairiomis dekoracijomis. Tada komandos žai-
dė, bandydamos iš stovyklautojų surinktomis kojinėmis išmušti kitos koman-
dos žaidėjus. Tikrai nesu mačiusi smagesnės ir taip įdomiai sugalvotos vaka-
rinės programos. Juokingiausia taisyklė buvo, kad visi turėjo vaikščioti keliais.
Ši vakarinė programa mus privertė pasitelkti kūrybingumą, strategijas ir ko-
voti komandoje. 

– Kamilė Mitkutė

Korp! „Giedra“ istorija
Ateitininkių korporacijos ,,Giedra” istorijos ruošimas eina į pabaigą. Jei kuri iš narių dar ne-
atsiuntė savo biografijos, prašome siųsti iki vasario mėn. pabaigos Ramintai Marchertienei,
1380 Chestnut Crossing Dr. Lemont, IL, 60439 arba el. paštu: ramintam@hotmail.com.

2017 m. Ateitininkų vasaros
stovyklos Dainavoje

Sendraugių-2 stovykla – birželio 25 – liepos 1 d.
Praėjusią vasarą dėl Šokių šventės neįvyko Sendraugių-2 stovykla (populiariai vadinama ,,S2”).
Trys jaunos sendraugės – Dailė McCann, Živilė Žemaitaitienė ir Julia Krumplytė – šią vasarą gal-
voja stovyklą atkurti, bet tik tuo atveju, jei sulauktų kitų paramos ir susidomėjimo. Todėl susi-
domėjusių jos prašo dalyvauti apklausoje. Apklausos anketą galima gauti parašius sendrau-
giai2@gmail.com. Į stovyklą kviečiami sendraugiai ateitininkai ir jiems prijaučiantys – pavieniai
ar su šeimomis.

Moksleivių ateitininkų stovykla – liepos 1–15 d. (Nepatvirtintos datos.)

Jaunųjų ateitininkų stovykla – liepos 15–23 d.
Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbančiam jaunimui nuo 9 iki 14 metų. Visa stovyklos progra-
ma bus vedama lietuvių kalba; laukiama, kad ir stovyklautojai dėtų nuoširdžias pastangas kal-
bėti tik lietuviškai. Svarbios datos: Stovyklos registracija ateitininkams prasidės kovo 1 d. Visam
lietuviškai kalbančiam jaunimui registracija prasidės balandžio 1 d. Norite vadovauti? Vadovų ir
mokytojų prašymai bus priimami iki kovo 15 d. Informaciją apie stovyklą, registracijos ir prašy-
mų formas rasite:  https://www.ateitis.org/jas/

Sendraugių-1 stovykla – liepos 23-30 d.

Ateitininkų Studijų savaitgalis – rugsėjo 1–4 d.
Š. Amerikos ateitininkų valdyba pasiryžo atgaivinti ateitininkų studijų dienas JAV Darbo die-
nos savaitgalį. Planuokite dalyvauti. Programa bus pranešta vėliau. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA  IR PASAULIS

Šalių vadovai aptarė transatlantinius santykius
Vilnius (BNS) – Prezidentė D. Gry-

bauskaitė vyko į Rygą, kur su Baltijos
šalių vadovais ir kadenciją baigiančiu
Vokietijos prezidentu Joachim Gauck
aptarė transatlantinius santykius.

Susitikime aptarti aktualūs re-
gioninio, ES ir transatlantinio ben-
dradarbiavimo klausimai. Daug dė-
mesio skirta Baltijos šalių saugumo už-
tikrinimui, NATO gynybos ir atgra-
symo priemonių įgyvendinimui.

Vokietija vadovauja Lietuvoje ku-
riamam NATO  batalionui. Latvijoje,
Estijoje ir Lenkijoje dislokuojamiems
vienetams vadovaus Kanada, Jungtinė
Karalystė ir Jungtinės Valstijos.

Valstybių vadovai aptarė ir kitus
saugumo stiprinimo klausimus – JAV
karių ir karinės technikos dislokavimą
regione, kovą su propaganda, kiber-
netinėmis atakomis ir kitomis nekon-
vencinio karo grėsmėmis.

J. Sessions patvirtintas generaliniu prokuroru

Vilnius (ELTA) – Į Gaižiūnų trau-
kinių stotį atvežta JAV rotacinių pa-
jėgų karinė technika – 10 tankų „Ab-
rams”, 5 kovos mašinos „Bradley”,
visureigiai ir sunkvežimiai.

Šią techniką pratybose naudos
JAV 68-jo sunkiojo pėstininkų pulko
kariai, į Lietuvą atvykę vasario 6–7 die-
nomis ir pakeitę oro desantininkus iš
173-iosios brigados.

„Sulaukę technikos JAV rotaci-
nių pajėgų kariai pradės kelių mėne-
sių trukmės bendras treniruotes kar-
tu su Lietuvos ir šalyje dislokuotais są-
jungininkų kariais. Iš viso šią JAV ro-
tacinių pajėgų pamainą sudarys dau-

giau nei 120 karių”, – skelbia Krašto ap-
saugos ministerija.

Reaguojant į pasikeitusią saugu-
mo situaciją rytinėje NATO dalyje,
JAV nusprendė Lenkijoje dislokuoti
brigados dydžio vienetą – apie 3,5
tūkst. karių su jiems priskirta kovine
technika. Dalis šių pajėgų bus rotuo-
jamos kas 9 mėnesius Baltijos valsty-
bėse, Vengrijoje, Rumunijoje ir Bul-
garijoje. Be šių pajėgų, Estijoje, Lat-
vijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje taip pat
dislokuojami NATO sąjungininkų ba-
talionai, rotuojami kas 6 mėnesius. Lie-
tuvoje besikuriančiam batalionui va-
dovaus Vokietija.

Atgabenta JAV karinė technika

Vilnius („Draugo” info) – Pa-
grindinis iššūkis nacionaliniam sau-
gumu šiemet bus Baltarusijoje ir Ru-
sijoje rengiamos pratybos „Zapad
2017”, teigia Valstybės saugumo de-
partamento (VSD) direktorius Darius
Jauniškis.

Jis perspėjo dėl šių pratybų mas-
to ir pastebėjo, kad šios pratybos pa-
prastai būna nukreiptos prieš NATO.

D. Jauniškio teigimu, žvalgyba
turės stebėti, ar pratybos bus gynybi-
nio, ar puolamojo pobūdžio. VSD di-
rektorius sakė, jog šie mokymai kelia
nerimą, nes jie visada būna „nukreipti
į Vakarų pusę”.

Pernykščiame žvalgybos tarny-
bų parengtame dokumente buvo nu-
rodyta, kad didžiausią grėsmę Lietuvos
nacionaliniam saugumui kelia Rusijos
imperinės ambicijos, agresyvi užsienio

politika, pasirengimas naudoti karinę
jėgą, ypač aktyvi prieš Lietuvos inte-
resus nukreipta žvalgybinė veikla,
priešiška informacinė politika, pa-
stangos kurstyti Lietuvos tautinių
bendruomenių priešiškumą Lietuvos
valstybei.

Šiais metais Rusijoje ir Baltaru-
sijoje vyksiančios pratybos „Zapad
2017” tikriausiai bus didžiausios kada
nors vykusios pratybos prie Lietuvos
sienų, sako Seimo Nacionalinio sau-
gumo ir gynybos komiteto (NSGK)
pirmininkas Vytautas Bakas. 

„Vienareikšmiškai. Rusijos poli-
tinis elitas visas pratybas, kurias mo-
deliuoja prie mūsų sienų, modeliuoja
ne tik tam, kad pramankštintų ka-
riams raumenis. Yra modeliuojami
įsiveržimo scenarijai į Baltijos šalis”,
– sakė V. Bakas.

Pagrindinis saugumo iššūkis – „Zapad” pratybos

Kaunas (ELTA) – Kaune kino
teatre „Forum cinemas” buvo pri-
statytas filmas apie legendinį Lie-
tuvos krepšinio trenerį, Lietuvos
krepšinio federacijos garbės pre-
zidentą Vladą Garastą – „Vladas
Garastas. Komandos tėvas”.

Trenerio 85-erių metų jubi-
liejaus proga sukurtą filmą pri-
statė jo režisierius Stasys Petkus
ir scenarijaus autorė Gintarė
Grikštaitė, kurie įteikė jubilia-
tui filmo DVD plokštelę.

„Į šį filmą sudėti svarbiausi
įvykiai, tai turėtų tapti trenerio
vizitine kortele ir labai viliamės,
kad ir po 20-ies metų žiūrėdami šį
filmą, žmonės lengvai supras, kas
buvo Vladas Garastas”, – teigė G.
Grikštaitė.

Vadovaujant šiam treneriui iško-
votos skambiausios „Žalgirio” ir Lie-
tuvis rinktinės pergalės – „Žalgiris”
tris kartus iš eilės (1985 m. 1986 m. ir
1987 m.) tapo SSRS čempionu, dukart
žaidė Europos klubinių turnyrų fina-
le, 1986 metais Argentinoje laimėjo
tarpžemyninę William Jones taurę,

Lietuvos rinktinė iškovojo Barcelo-
nos ir Atlantos olimpinę bronzą, 1995
metų Europos čempionato sidabrą.

Strategas treniravo tokius krep-
šininkus kaip Arvydas Sabonis, Rimas
Kurtinaitis, Valdemaras Chomičius,
Sergėjus Jovaiša, Artūras Karnišo-
vas, Gintaras Einikis ir daugelį kitų.

Filmo premjera – kovo 11 dieną per
LRT.

Pasveikino krepšinio trenerį V. Garastą

Washingtonas (ELTA)  – JAV Se-
natas patvirtino Prezidento Donald
Trump pasirinktą kandidatą į gene-
ralinius prokurorus Jeff  Sessions. Tai
jie padarė nepaisydami tulžingų dis-
kusijų dėl jo tinkamumo eiti aukš-
čiausio šalies teisėsaugos pareigūno,
nepriklausomo nuo šalies preziden-
to, pareigas.

J. Sessions – žmogus, kaip mano-
ma, įkvėpęs D. Trump antiimigracinę
politiką – yra 6-asis Senato patvirtin-

tas ministrų kabineto narys. Prie se-
natoriaus kandidatūrą palaikiusios
respublikonų daugumos prisijungė
vos vienas demokratas – Vakarų Vir-
ginijos valstijos senatorius Joe Man-
chin.

Naujasis generalinis prokuroras
vadovaus JAV teisingumo departa-
mentui ir 113 tūkst. jo darbuotojų,
įskaitant ir 93 visoje šalyje veikiančius
prokurorus. Jis turės didžiulę galią, su-
sijusią su teisingumo vykdymu.

„Brexit” priartėjo vienu žingsniu
Londonas (ELTA) – Didžiosios

Britanijos parlamentarai triuškina-
ma persvara pritarė įstatymo projek-
tui, įgaliojančiam ministrę pirminin-
kę Theresa May pradėti derybas dėl ša-
lies išstojimo iš Europos Sąjungos
(ES), taip priartindami „Brexit” dar
vienu žingsniu.

Bendruomenių rūmų – žemųjų
parlamento rūmų – nariai pasisakė
už įstatymą, įgalinantį T. May akty-
vuoti 50-ąjį Lisabonos sutarties straips-
nį. Jo aktyvavimas pradėtų dvejus me-
tus truksiančias derybas dėl pasi-

traukimo iš 28 nares turinčios Ben-
drijos.

Dabar šis dviejų punktų įstaty-
mas bus perduotas svarstyti Lordų
rūmams, kur, manoma, gali sulaukti di-
desnio pasipriešinimo, nes T. May va-
dovaujami konservatoriai juose netu-
ri daugumos.

Rūmų nariai, kurių du trečdaliai
iki referendumo pasisakė prieš išsto-
jimą iš Bendrijos, leidžia manyti, kad,
kaip ir žadėjo, T. May pasitraukimo iš
ES procesą galės pradėti dar iki kovo
mėnesio pabaigos.

V. Putinas vėl bus be konkurento? 
Kirovas (BNS) – Ru-

sijoje Kirovo miesto Leni-
no rajono teismas nuteisė
opozicijos veikėją Alekse-
jų Navalny lygtine penke-
rių metų laisvės atėmimo
bausme, pripažinus jo kal-
tę dėl įmonės „Kirovles”
lėšų pasisavinimo.

A. Navalny iš karto
pareiškė, kad pagal Kons-
tituciją jis turįs teisę daly-
vauti prezidento rinki-
muose, vadinasi, jis tęsiąs
savo priešrinkiminę kam-
paniją. „Šitos nutarties
mes nepripažįstame, šita
nutartis bus atšaukta, pa-
gal Konstituciją aš turiu visišką teisę
dalyvauti rinkimuose, tai aš ir dary-
siu”, – pareiškė jis.

Teismas pripažino, kad A. Naval-
ny yra kaltas dėl medienos, kurios
vertė – 16 mln. rublių (apie 453 tūkst.
eurų to meto kursu), pasisavinimo.

„Dėl mūsų Kovos su korupcija fon-
do demaskavimų norima išstumti mane
iš politinės veiklos”, – sakė jis žurna-
listams per teismo posėdžio pertrauką.

2011 ir 2012 metais vykusių didelių
protestų prieš vyriausybę varomąja
jėga tapęs A. Navalny gruodį paskelbė,
kad kandidatuos į prezidento postą ir
jau buvo pradėjęs rinkti lėšas. Apkal-
tinamoji nutartis užkerta jam kelią
siekti tapti Kremliaus šeimininku, to-
dėl ir imamasi priemonių pašalinti iš
rinkiminės kovos iškilų ir iškalbų da-
bartinio Rusijos prezidento Vladimiro
Putino kampanijos priešininką.

Rytų Ukrainoje nužudytas separatistų vadeiva „Givi”
Vilnius („Draugo” info) – Įtakin-

gas Rytų Ukrainos prorusiškų sepa-
ratistų kovotojų vadas Michailas Tols-
tych, pravarde „Givi”, žuvo savo biure
Donecko mieste, driokstelėjus sprogi-
mui.

Praeitų metų spalį per sprogdini-
mą savo namo lifte žuvo kitas garsus se-
paratistų kovotojų vadeiva – bataliono
„Sparta” vadas Arsenas Pavlovas, pra-
varde „Motorola”. 

„Givi” pasižymėjo itin žiauriu el-

gesiu su ukrainiečių belaisviais. Pasak
ekspertų, kol kas motyvai nėra labai
aiškūs, bet prisilaikoma dviejų versi-
jų: ,,Givi” tapo jau nebereikalingas
Kremliui, arba ši mirtis gali būti se-
paratistų grupuočių tarpusavio kovos
rezultatas, nepasidalinimas grobsto-
mais turtais, nes ypač pastarosiomis
dienomis buvo pastebimas plėšiamų
Donbaso gamyklų įrangos ir žaliavų  iš-
tisais geležinkelio sąstatais gabeni-
mas į Rusijos teritoriją.

Pilnutėlė didžiulė kino salė krepšinio legendai V.
Garastui plojo stovėdami. Irena ir Vladas Garas-
tai.                                                         15 min.lt nuotr.

A. Navalny galėjo būti labiai reikšmingas V. Putino kon-
kurentas prezidento rinkimuose. „Facebook” nuotr.

Rusija išbandė oro gynybos raketas
Maskva (BNS) – Rusijos kariš-

kiai per masiškas karines pratybas
Pamaskvėje dislokavo savo zenitinius
raketų kompleksus, kad pasimokytų
reaguoti į oro atakas. Gynybos minis-
terija nurodė, kad pratybose dalyvavo
zenitinės gynybinės raketų sistemos S-
300 ir S-400.

Pradėtas Oro ir kosmoso pajėgų ko-
vinės parengties netikėtas patikrini-
mas su pratybomis, kuriose dalyvauja
45 tūkst. karių, apie 150 orlaivių ir 200
oro gynybos raketinių sistemų, iš viso
1700 ginkluotės ir karinės technikos
vienetų.
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Leisk man skristi saulės taku
Prisimenant redaktorių ir filatelistą Igną Sakalą (II)

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Tęsinys. Pradžia – vasario 9 d. laidoje

Emigravęs į JAV Ignas Sakalas nuo pirmųjų die-
nų pradėjo reikštis teatriniame gyvenime.
Bibliofilo dr. Kazio Pemkaus archyve išlikusi

programėlė byloja, kad Lietuvos vyčių 25-tos kuopos
1917 m. lapkričio 25 d. Germania Vorwaearts Turn
svetainėje, Clevelande, surengtame koncerte ,,p. I. K.
Sakalauskas dekl.[amavo] po 4 akto ‘Tėvynės apgai-
lestavimas’”, o taipogi, kad jis buvo programos ve-
dėjas. 

JAV lietuvių istorijos tyrėtojas kunigas Wil-
liam Wolkovich-Valkavičius savo knygoje Lithuanian
Fraternalism: 75 years of  U.S. Knights of  Lithuania
(Vytis, Brooklyn, 1988) įvertina Sakalą kaip savi-
veiklinio teatro žinovą. Cituojame: ,,Sakalo nuomo-
ne, 5-oji vyčių kuopa iš šiaurinės Čikagos neturi sau
lygių visoje organizacijoje. Tarp teatro pionierių – to-
kie aktyvistai kaip Pakštas ir seminaristas Juras.
Spektakliai buvo vaidinami ne tik vietiniams žiū-
rovams, bet ir išvykose po kaimyninius telkinius”. 

Žinome, kad vaidybą  pamilęs Sakalas savo min-
tis apie teatrą buvo paskelbęs Vytyje dar 1918 m. ba-
landžio 20 d., tik, atrodo, šis numeris nėra išlikęs nei
išeivijoje, nei Lietuvoje.

Nuo intrigų iki sceninių veikalų
ir muzikinio paveldo

Anot redaktoriaus Igno Sakalo stalo Drauge nu-
tūpdavo pati įvairiausia korespondencija kultūros
klausimais – nuo paparacinio pobūdžio žinučių iki
naujų pjesių ir tiriamojo pobūdžio straipsnių. Kunigo
J. Nauroko iš Brockton, Massachusetts 1930 m. sau-
sio 13 d. Ignui Sakalui į Čikagą rašytas laiškas (beje,
skirtas paskelbti Drauge) atskleidžia anuometinę iš-
eivijos teatrinę virtuvę: ,,Čia Bostone įvyko neseniai
įdomus prietikis, kuris Tamstai gali būti kartais nau-
dingas. Ponas Mikas Petrauskas yra visiems žinomas
platonistas. Kiek pasirodė, jam pradeda skaudėti gal-
vą ir kartais jisai netenka minties lygsvaros. Todėl
jojo geri prieteliai, prie tam abdu geri bolševikai, dr.
Mykolaitis iš Lawrence ir dr. Kapočius iš Boston su-
manė Petrauską pagydyti. Jojo mintis buvo ta, kad
Petrauskas turi pradėti gert ir paleistuvaut. Tuomet
pasveiks. Suruošė jojo pagerbimui balių, pasamdė
tam tikrą mergą, tiktai deja, p. Petrauskas laike ba-
liaus pamatė kas čia per komedija, nors jam ir trūks-
ta kiek proto. Jisai pametė visą balių ir išbėgo iš sa-
lės, kad galbėtų savo gerąjį vardą. Šis faktas yra ge-
rai žinomas ir plačiai komentuojamas. Gal ‘Kampe-
liui’ tiktų. Kartu prisiunčiu kun. Urbanavičiaus
Darbininke apie tą balių tilpusį feljetoną.”   

1931 m. rugpjūčio 28 d., atsakydamas Ignui Sa-
kalui Dirvos redaktorius Clevelande Kazys Karpa-
vičius (Karpius) rašė: ,,Gavau laišką su prašymu pri-
siųsti naujausių teatrališkų veikalų, taigi čia siunčiu
keletas, kurie tūli, kaip ‘Divorsas’ ir ‘Žentai iš Ame-
rikos’ yra labai geros komedijos, o kiti patriotiški vei-
kalai, kiti šiaip sau. Visi tinkami vaidinti katališkoms
grupėms, nes niekur nėra pajuokiama tikėjimas ar
kunigai. Pora veikaliukų yra ir svetimų autorių, nau-
jausios mūsų išleistos  knygelės. Dabar tikrai trūks-
ta naujų scenai veikalų, todėl kas norėtų galite per
mus reikalauti, gausite.”

K. Karpavičius Sakalui taip pat praneša, kad Dir-
va pradės spausdinti jo naują veikalą, ‘Baudžiau-
ninkė’, kuris yra ,,kiek sunkesnis pastatymui, ka-
dangi reikalauja daugiau senų kostiumų, bet mažai
ineina veikančių asmenų, ir taipgi turi keletą dainų,
kaip ‘Galiūnė’. Tas veikalas bus gatavas vėliau ru-
denį”.

Šiame laiške užsiminta apie dar vieną Sakalo po-
mėgį – filateliją, ,,Kaslink didesniųjų krasaženklių
(pašto ženklų – R. M. L.), tai labai retai jų gauname.
Kiek gavom išdalinom kitiems kolektoriams, daug
svetimtaučių kreipiasi prašydami Lietuvos krasa-
ženklių, atiduodam”, – rašė tame pačiame laiške K.
Karpavičius. Bet apie Sakalo ryšius su filatelistais –
kitoje straipsnio dalyje. Dabar grįžkime prie kultū-
ros.

Muzikos kolekcininkas, buvęs Klaipėdos muzi-

kos mokyklos, vadinamosios konservatorijos di-
rektorius Juozas Žilevičius 1929 m. Švietimo mi-
nisterijos siunčiamas su šeima atvyko į JAV, įsikū-
rė Elizabeth, NJ. Netrukus užsimezgė jo ryšys su Či-
kagoje dirbančiu redaktoriumi Ignu Sakalu – tiek
muzikiniais-teatriniais klausimais, tiek ir rūpimais
filatelijos pomėgio reikalais.

Viename laiške Sakalui Žilevičius prašė pagal-
bos: ,,Siunčiu Tamstai aprašymą apie Clevelando be-
nus (pučiamųjų orkestrai – R. M. L.). Tiek teturiu me-
džiagos. Atvaizdų visiškai neturiu, nes nesuradau
žmogaus, kas galėtų vietoje patyrinėti, nes tų žmo-
nių visiškai mažai beliko. Kur turėjau adresus, ra-
šiau, bet jie neatsakė į mano laiškus… Gal galėtumėte
parašyti, ką jie grieždavo – svetimtaučių veikalus ar
savo rašydavo. Tas būtų labai įdomu. Galimas daik-
tas, surastumėm ir tas gaidas kur nors užsilikusias.
Tai būtų didelis dalykas. Gal Tamsta žinote patiki-
mą asmenį Clevelande, kurio būtų galima prašyti tuo
reikalu pasidomauti vietoje. P. Greičius tiems daly-
kams netinka, o kito nepąžįstu.”

Kad lietuviškoji giesmė kuo
ilgiausiai skambėtų

1934 m. rugpjūčio 22 d. Vargonininkų sąjungos
seimas Clevelande nutarė leisti savo laikraštuką. Pir-
masis kuklus, vos keturių puslapių, rotatoriumi
spausdintas  Muzikos žinių aplinkraštis pasirodė rug-
sėjo 15 d. Jo leidimu rūpinosi Juozas  Brazaitis, An-
tanas Pocius ir Nikodemas Kulys. Po metų leidinys
jau buvo spausdinamas spaustuvėje žurnalo formatu.

Sakalas čia taip pat paliko savo pėdsaką – jis buvo
šio leidinio redaktorius beveik penkerius metus. Savo
knygoje Lietuvis vargonininkas išeivijoje (Vargoni-
ninkų-muzikų sąjunga, Brooklynas, 1971) kompozi-
torius Juozas Žilevičius apie tai užsimena: ,,Nuo 1947

metų 1 nr. žurnalą redagavo Ignas Sakalas, nuo
1952 m. pradžios kan. Vaclovas Zakarauskas”. Iš-
spausdinta ir Sakalo nuotrauka, o gretimame pus-
lapyje – Ievos Lukošiūtės, ,,daug pasidarbavusios Mu-
zikos žinioms”. JAV lietuvaitė Ieva Lukošiūtė (Eve A.
Lukas) buvo viena iš pirmųjų Igno

Sakalo 1946 m. Čikagoje įsteigtos filatelistų
draugijos ,,Lietuva” narių ir padėjo jam redaguojant
Muzikos žinias. Įdomu, kad nei Lukošiūtė, nei Sa-
kalas nepriklausė vargonininkų ar chorvedžių luo-
mui, nors pastarasis, kaip minėta, ir buvo aktyvus
teatro saviveikloje nuo pat atvykimo į JAV. 

1947 m. kovo mėnesį Muzikos žinių pirmame
(113) numeryje savo vedamajame ,,Muzikos žinių vai-
rą perėmus” naujasis redaktorius Sakalas apibrėžia
savo credo: 

Nebepamenu, kur skaičiau tokią pasakėlę: Ga-
lingas Praamžius vieną rytmetį tarė sau – Gana
man iš visų pusių klausyti skundų, štai padarysiu vie-
ną sutvėrimą laimingą. Ir pažvelgęs į pasaulį, pasi-
šaukė baltą paukštį, kurs liūdnas rymojo ant šakos,
ir tarė jam: – Noriu, kad būtum laimingas. Ko trokš-
ti? – Galingas Praamžiau! – atsakė baltasis paukštis,
– duok man stiprius sparnus ir leisk man skristi aukš-
tyn tuo taku, kurį saulė žymi. – Gerai, – tarė Praam-
žius, – o ką tu veiksi saulę pasiekęs? Paukštis susi-
dūmuojo. Po valandėlės jis tarė: – Galingasai Pra-
amžiau! Duok man skristi saulės taku, visuomet
saulę prieš akis turėti ir  niekad saulės nepasiekti. Sau-
lė buvo tojo balto paukščio idealas. Jis troško ją pa-
siekti. Bet, kai Praamžius jo paklausė ką veiksiąs sau-
lę pasiekęs, paukštis susidomojo, ir pagalios, papra-
šė tiktai duoti jam galimybės skristi visuomet saulės
taku, visuomet saulę prieš akis turėti ir niekuomet jos
nepasiekti. Tada jis būsiąs laimingiausias.[…] ALRK
Vargonininkų  Sąjungos Centro Valdybos pirminin-
ko art. Justo Kudirkos pakviestas Muzikos žinios re-

Po ,,Vyčių” choro koncerto ,,Vyčių” salėje Čikagoje 1965 metais. Iš k.: akompaniatorius Mykolas Drunga, Ignas Sakalas,
ir choro vadovas Faustas Strolia.

Lietuvos vyčių organizacijos 25-oje kuopoje Clevelande buvo gabių dainininkų bei aktorių, tarp jų ir Ignas Sakalas
(antroje eilėje aštuntas iš dešinės). Iš knygos Clevelando lietuviškų draugysčių istoriška peržvalga (1917).
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Atkelta iš 3 psl.

Mes savo pirmininkavimo Jung-
 tinių Tautų Saugumo Tarybai metu
kėlėme Ukrainos klausimus, ir tai
turėdavo labai didelį rezonansą, labai
daug apie tai kalbėdavo žiniasklaida,
vyko viešieji debatai, vyko gal tris-
dešimt posėdžių apie Rusijos invaziją.
Tačiau, nepaisant to, rezultatas bu vo
niekinis, bevaisis. Nes nebuvo galima
nutarti ko nors reikšmingo dėl Rusi-
jos pastangų blokuoti ar ve tuoti spren-
dimus. Tikrai buvo liūdna stebėti. 

Apie Jungtines Tautas, kaip orga -
nizaciją, jos reformą kalbama jau
daug metų, ir, ko gero, dar ilgai šnekės
apie veto teisės panaudojimą. Nors
yra iniciatyvų, kad Didžiojo penketo
šalys atsisakytų veto teisės tuomet,
kai kalbama apie jų pačių vykdomus
masinius ar karo nusi kaltimus, ge-
nocidą. Štai netgi Sirijos atveju Rusi-
ja visas nutartis vetavo net šešis kar-
tus. Jau dabar kalbama, kad JT neį-
galumas sustabdyti žudy nes Alepe
ateityje bus vertinamas kaip šio am-
žiaus pasaulio gėda, kaip pasaulio
neįgalumo pavyzdys. Turim organi-
zaciją, kuri problemas gali spręsti, ta-
čiau nepajėgi sustabdyti žudynių, o ki-
tos institucijos – tai galinčios – nėra. 

Tas pat su Malaizijos orlaivio
MH-17 numušimu. Olandai nuošir-
 džiai norėjo surengti skaidrų teismą,
kuriame būtų įvertinta visa objekty-
vi informacija, tačiau visos jos pa-
stangos buvo Rusijos užblokuotos.
Štai netgi Jungtinių Tautų Saugumo
Ta ryba to negali ištirti... Taigi Jung-
ti nės Tautos yra galinga institucija, ta-

čiau kai kada ji visiškai nuvilia, pa-
sirodo esanti neįgali priimti reikia-
mus bei būtinus sprendimus. 

– Išeivija nerimauja dėl kai kurių nau-
jojo Prezidento Donald Trump paskyrimų
Baltuosiuose rūmuose, svarstoma, ar ne-
reiktų imtis aktyvių protesto akcijų.

– Mes nekomentuojame JAV vi-
 daus ypatumų. Bet norėtųsi priminti
Barack Obama pasakytus žodžius:
„Demokratija – nėra vienas žmogus”.
Juk yra ne vien prezidentas, yra Se na-
tas, yra Kongresas. Tačiau, be jo kių
abejonių, jeigu JAV piliečiai turi nuo-
monę, jie gali ją reikšti teisinė mis for-
momis, aktyvumu. 

Tiesa, reiktų pripažinti, kad nau-
jojo JAV Prezidento pastabos dėl gy-
nybos lėšų didinimo yra visiškai tei-
singos. Tai reikia įvertinti. Mes Lie-
tuvoje tai įvertinom. Mūsų biu džeto,
skirto šalies gynybai, augimas dabar
yra vienas didžiausių iš visų NATO
šalių. Visi europiečiai turėtų stipriai
pagerinti savo gynybos finan savimo
dalį. 

– Bet nereikia kukliai nutylėti, kad ir
Lietuvos balsas aukščiausiuose pasaulio po-
litiniuose sluoksniuose yra vis labiau gir-
dimas.

– Taip, tiesa, vis dažniau pasaulio
žiniasklaida teiraujasi mūsų nuomo-
 nės vienu ar kitu klausimu, tačiau tai
kartu mums uždedama ir atsakomy-
bė, kurią mes labai vertiname.

– Dėkui už mums skirtą laiką.

Kalbino Vitalius Zaikauskas

Linas Linkevičius:
Melas yra įrankis ir ginklas 

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

daguoti, taipgi, kaip ans baltas paukš-
tis, buvau susidūmojęs, bet pagalios, ta-
riau: būsiu laimingas, jei savo darbu,
savo plunksna prisidėsiu prie siekimo to
kilnaus idealo, kokį yra pasistačius
Vargonininkų Sąjunga; jei padėsiu dar
labiau plėsti ir vystyti  vargonininkų
veiklą, kuri čia lietuvių išeivijoje, tau-
tiniu atžvilgiu, galima sakyti, yra vie-
na išganingiausių. Nes kol mes turėsi-
me vargoninkus ir parapijinius chorus,
kol mūsų bažnyčiose, mūsų salėse, iš-
važiavimuose, bet kokioj didesnėj suei-
goj bus giedama lietuviškos giesmės ir
dainuojamos lietuviškos dainos, tol dai-
nuotojai jausis esą lietuviais, nors tai ir
bus dešimtos kartos. Pagalios, būsiu lai-
mingas, jei šiose pareigose man ateis į
talką visi muzikai – vargonininkai (o,
daug gali duoti talkos iš savo veiklos ir
patarimų), kad Muzikos žinios taptų
Vargonininkų Sąjungos veikimo veid-
roiu, į kurį pradėtų norėt pažvelgti ir
daugelis ne muzikų, bet kuriems taip
pat rūpi, kad lietuviškoji giesmė ir dai-
na kuo ilgiausiai skambėtų ne tik čia,
Amerikoje, bet, kaip Maironis sako ‘ir
po šalis plačiausias’.

Paties Sakalo kūryba tik sykį pa-
sirodė Muzikos žinių puslapiuose –  jo
,,Rūtos kvepia. Keturių dalių scenai
vaizdelis su dainomis ir šokiais” buvo
spausdinamas leidinyje 1949–1950 me-
tais.

Duokit anekdotą apie Šimkų

Ignas Sakalas turėjo gerą humoro
jausmą. Jo feljetonai buvo spausdina-
mi Draugo dienraščio puslapiuose.
Galbūt būkštaudamas, kad šią dvasią
jis perkels ir į Muzikos žinių puslapius,
Juozas Žilevičius tik stojusiam prie re-
dakcijos vairo Sakalui 1947 m. sausio
14 d. parašė laišką, kuriame išdėstė
savo mintis apie tai, kokio Vargoni-
ninkų sąjungos leidinio turinio reiktų
siekti: 

Kas leičia Muzikos žinių turinį,
aš visada buvo kiek priešingas įvairiems
vertimams, pasakėlėms, eilėms ir sve-
timtaučių kompozitorių garbinimui
dėlto, kad tos tautos turi milžiniškus to-
mus prirašytų visokių dalykų, liečian-
čių muziką kaip tokią: už 25 c. galima
gauti didelį leidinį ir ten yra viso ko, bet
svarbiausia, ten nieko nėra apie lietu-
višką muziką. Mes taip mažai turime ką
nors parašyto apie savąją muziką bile
kokioje prasmėje, jog nuodėmė būtų
pilti vandenį ant to milžiniško malūno.
Mes turime rašyti kiek tik galima apie
savuosius ir bendrai apie savo muzi-

Lietuvos vyčių 25-tos kuopos koncerto, vy-
kusios 1917 m. lapkričio 25 d. Clevelande,
programėlė. I. Sakalauskas – programos
ve dėjas.

kologiją. Per seimus kai kas užmeta, gir-
di, kad nėra komedijų, nėra ,,fonių” […]
Man gaila ką nors tokiam žmogui lai-
ko atsakinėti, jei jis toks mizerokas, tik
,,fonėmis” gyvena ir komedijėlėmis sie-
lą auklėja. Aš žiūriu į MŽ kaipo į auk-
lėtoją, mokytoją ir vadovą lietuviškos
muzikos dirvoje. Sulyginus mūsų žur-
nalą su anglišku, mūsiškis atrodo tikra
mizerija, ne tik išvaizdoje, bet ir turiniu,
bet kaip kada papuola kas nors iš mu-
zikologijos savosios, tai tokio numerio
nei į didžiulę knygą nemainytum. Tuo-
syk mes esame vieną plytelę padėję į tau-
tinės muzikos pamatus. Tai mano buvo
visuomet tokia nuomonė apie MŽ, tokia
ir toliau liks. Mano atrodo, jog ne vieta
anekdotams apie Mozartą ar Beetho-
veną, bet man malonesnis anekdotas
apie Naujalį, Šimkų ir tp.

Ignas Sakalas – režisierius

Neseniai viename renginyje suti-
kau seniai matytą  Lietuvos vyčių bei
Amerikos Lietuvių Tarybos veteranę,
visuomenininkę Eveliną Stankutę-Ože-
lienę. Kai prasitariau rašysiantis apie
Igną Sakalą, ši garbaus amžiaus Ame-
rikos lietuvė papasakojo įdomią isto-
riją. 1934 metais Sakalas aplankė jos tė-
vus, norėdamas įkalbinti juos, kad
leistų Evelinai, tuomet dešimtmetei
pradžios mokyklos penktojo skyriaus
mokinei, pasirodyti scenoje. Sakalas
tvirtino, jog jo geras bičiulis Švč. Mer-
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo baž-
nyčios Brighton Parke klebonas kun.
Antanas Briška užleidžia parapijos
salės sceną religinio turinio vaidinimui
(galbūt paties Sakalo parašytam?), ku-
ris turėtų būti atliekamas per Verbų
sekmadienį. ,,Mano tėvai sutiko. Aš ap-
sidžiaugiau, juolab kad scenoje būsiu
su savo suolos draugu Edmundu Bar-
kausku, – pasakojo E. Oželienė. – Vai-
dinome tryse: pats režisierius Ignas Sa-
kalas – ubagas, Edmundas ir aš.” 

Beje, užaugusi Evelina Stankutė
įsijungė į ,,Pirmyn” ir Lietuvos vyčių
choristų gretas. O aš pajuokavau: ,,Tai
Ignas Sakalas ’kaltas’ dėl žvaigždės
gimimo!”

Bus daugiau 

Istorinės citatos pateikiamos originalia kalba.

Už pagalbą ruošiant šį straipsnį nuoširdžiau-
siai dėkoju kolegėms iš Lietuvos – Nacionalinio M.
Mažvydo bibliotekos Vilniuje vyr. bibliografei Ire-
nai Adomaitienei ir retų knygų ir rankraščių skyriaus
vyr. bibliotekininkei Diana Norkūnienei, o taip pat
klaipėdietei muzikologei Danutei Petrauskaitei.

Istorinės nuotraukos ir dokumentai iš  Lietu-
vos Nacionalinio M. Mažvydo bibliotekos Vilniuje
fondų, Danutės Petrauskaitės (Klaipėda) albumo bei
Raimundo M. Lapo (Čikaga) asmeninio archyvo.

Nuo 1947 m. kovo Ignui Sakalui mestas nau-
 jas žurnalistinis iššūkis – redaguoti žurna-
lą Muzikos žinios.
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS LiGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS LiGŲ SPeCiALiStAi

AKiŲ LiGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKLĖS LiGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO LiGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

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

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

.
KEPyKLA IR DELIKATESAI

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

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

SIŪLOmE:
• Pigiausi aviabilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S K y T R I P . n E T
info@skytrip.net

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 66
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Jadvyga Savickas, Nashua, NH

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

PERKAME:
f GINTARĄ IR  GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS

DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f  PAVEIKSLUS IR SKULPTŪRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,    
durklus
f portsigarus

Ir kitus senovinius daiktus. 
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494

S K e L b i M A i
773-585-9500

NOTARIzUOTI VERTIMAI •  įgAlIOjIMAI • MIgRAcINIų
FORMų PIlDYMAS •  VERTėjO PASlAUgOS

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210B

Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995 Faks. 630-756-4161

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

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

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

PASLAUGOS

Skaitykite,,Draugą”
greičiau! 

www.draugas.org

ĮVAIRŪS

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Tel. 630-640-3516.

� Vyras ieško darbo, gali pakeisti savait -
galiais. Tel. 708-369-8592.

� Vyras, turintis ilgametę senelių prie-
žiūros darbo patirtį, ieško darbo su gy-
venimu. Tel. 708-897-6936.

� Vyras ieško nebrangiai  išsinuomo-
ti  vieną kambarį netoli Oak Lawn. Tel.
630-670-0813.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė patirtis. Gali pa-
keisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 773-640-3559.

� Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu ar su grįžimu. Ilga-
metė patirtis. Tel. 708-299-6417.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Kalba angliškai, ne-
vairuoja. Tel. 872-218-0098.

4 raidės:
ALIO – EGLĖ – GĖDA – KOMA.

5 raidės:
ANGIS – ĖGLIS – PEMPĖ – PUDRA.

6 raidės:
DRUSKA – EŽERAI – LANGAI – NEKELA – NIEŽAI – STIRNA –
ŠNEKTA – UNDINĖ.

7 raidės:
ĖDUONIS – EKSTAZĖ – ELEKTRA – IMTINAI – KALĖDOS –
KARENAI – KLOSTĖS – KURILAI – LAIVINĖ – LYDYKLA –
MAESTRO – MOKSLAS – MŪRVINĖ – NIAGARA – NYKIMAS –
NOTĖNAI – OMIKRON – OSETIJA – OSMANAI – RENAULT –
ROMĖNAI – ROTONDA – SĖSLIAI – SKĖRIAI – SOSTINĖ – TEKSTAS
– TEREKAS – TĘSINYS – TIRAŽAS – TRIPSAS – TULŽIAI – ZUIKINĖ.

9 raidės:
ANALOGIJA – ANIMACIJA – KETURIESE – KONGRESAS –
NYKŠTUKAS – SINUSOIDĖ – SVILĖSIAI – ŠIMTMETIS.

Surašymas nr. 67
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) čempionate
vasario 4–5 die nomis sužaistos šešerios II varžybų rato
rungtynės. Čia dar dvi pergales į savo kraitį įsidėjo pra-
ėjusio sezono nugalėtojai „Juodkrantės” krepšinin-
 kai, kurie savo nepralaimėtų rungtynių seriją pratę-
sė iki 10-ies.

Po dviejų praėjusį savaitgalį iškovotų pergalių
prieš „Stumbro” (72:65) ir „Lietkabelio” (74:45)
komandas ČLKL viršūnėje įsitvirtinę čem-

pionai dar labiau padidino atotrūkį nuo artimiausių
persekiotojų.

Pirmose rungtynėse „Juodkran tės” komandą į
pergalę vedė Mantas Dubauskas – 25 taškai ir Mo-
destas Masilionis – 15, o antrame susitikime nuga-
lėtojams įtikinamą pergalę pa dėjo pasiekti puikią
sportinę formą šiuo metu demonstruojantis M. Du-
bauskas. Jis į „Lietkabelio” ko man dos krepšį įmetė
30 taškų ir tuo pačiu pasiekė šio sezono rezultaty-
vumo rekordą.

Tuos pačius varžovus per dvi praėjusio savait-
galio dienas įveikė ir į antrą vietą iš ketvirtosios pa-
kilę keturiskart ČLKL čempionai „Radv i liš kio”
krepšininkai. Pirmose rungtynėse jie rezultatu 71:52
nugalėjo „Lietkabelį”, o antrame susitikime, sėk-
mingai sužaidę ketvirtąjį kėlinį, rezultatu 75:62 nu-
galėjo ir „Stumb rą”.

Į panevėžiečių krepšį daugiausiai taškų – 24 įme-
tė Andrius Petkūnas, 20 – Skomantas Pocius, o kau-
niečiai niekaip nesulaikė po 22 taškus į jų krepšį pel-

niusių A. Petkūno ir Joseph Petrusič.
Didžiausia praėjusio ČLKL turo sensacija tapo

ilgą laiką ČLKL tur nyrinės lentelės gale buvusių
„Lie tavos” krepšininkų įsimintiniausia šio sezono
pergalė. Vos antrą kartą šiame sezone laimėjusi „Lie-
tava”, rezultatu 63:57 privertė pasiduoti ČLKL sen-
buvę „Lituanicos” koman dą. Dėl trumpo atsarginių
žaidėjų suo lelio, ji visas rungtynes buvo priversta
žaisti penkiese. „Lietavą” į šią neplanuotą pergalę at-
vedė sėkmingas 26 taškus pelniusio Deivido Mar-
kevičiaus žaidimas.

Pagauti euforijos po pergalės prieš „Lituanicą”,
kitą dieną vykusiose rungtynėse „Lietavos” krepši-
 ninkai kaip reikiant kibo į atlapus ir praėjusio sezono
ČLKL finalinin kams „Švyturio” krepšininkams.
Pastarieji po dviejų kėlinių atsilikinėjo 35:38, tačiau
po pertraukos sugebėjo palaužti įsismarkavusius var-
 žovus ir iškovojo pergalę rezultatu 83:71. „Švyturiui”
taškus pelnė visi 8 aikštelėje pabuvoję krepšininkai.

Vasario 11 (nuo 4:20 val.) ir 12 (nuo 12:30 val.) die-
nomis ČLKL čempionate bus sužaistos ketverios
rungtynės. Kviečiame žiūrovus apsilankyti jose!

Lyderių pergalės

ČLKL senjorų varžybose eilines pergales iško-
vojo čempionate pirmaujančios „Arkos” (9 pergalės),
„Alytaus” (8) ir „Kauno” (7) komandos.

„Arkos” penketukas dvigubu taškų santykiu –
60:30 nepaliko jokių vilčių paskutinėje vietoje žen-
giančiai „Savas LT” komandai, „Alytaus” komanda

dar didesne, 34-ių taškų persvara, 76:42 nugalėjo
„Ąžuolo” krepšininkus, o ČLKL debiutantai „Kau-
no” krepšininkai taip pat ne sunkiai, rezultatu 70:45
įveikė „Pane vėžio” komandą.

Vasario 12 d., sekmadienį, nuo 9 val. ryto senjorų
varžybose bus sužaistos trejos rungtynės.

ČLKL turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai):

1. „Juodkrantė” 11 2
2. „Radviliškis” 9 4
3. „Švyturys” 9 2
4. „Lituanica” 9 2
5. „Stumbras” 6 7
6. „Jaunimas” 6 5
7. „Lietkabelis” 4 9
8. „Lietava” 2 10
9. „Vynera” 1 10
10. „Kaunas” 1 10

ČLKL senjorų turnyrinė lentelė

1. „Arka” 9 2
2. „Alytus” 8 3
3. „Kaunas” 7 4
4. „Ąžuolas” 6 6
5. „Panevėžys” 5 7
6. „Vytis” 3 9
7. „Savas LT” 2 9

ČLKL čempionai tolsta nuo persekiotojų

Trys NBA klubai, savo sudėtyje turintys
lietuvius, netrukus gali su laukti rimtų
pokyčių. Tiek Mindaugo Kuzminsko
New Yorko „Knicks”, tiek Donato Mo-
tiejūno New Orleans „Pelicans“, tiek
Jono Valančiūno Toronto „Raptors”
gali sulaukti naujų žaidėjų mainų būdu.
Ką tai reikš ten  žaidžiantiems lietu-
viams? 

M.
Kuzminsko „Knicks” jau
kurį laiką ieško kur iškeisti
Carmelo Anthony ir tai nėra

paslaptis niekam. Daugiausia disku-
tuojama dėl C. An thony išsiuntimo į
Clevelando „Cava liers”. New Yorko
komanda už tai nori gauti Kevin Love,
bet „Cava liers” taip lengvai jo atiduo-
ti nenori. Tačiau savo žodį vėl tarė LeB-
ron James, darantis milžinišką įtaką
klubo valdymui. Pasak kai kurių pra-
nešimų, puolėjas pradėjo daryti spau-
dimą, kad šie mainai įvyktų. Tiesa, tiek

pats LeBron, tiek kiti „Cavaliers” na-
riai tai paneigė po pergalės prieš Was-
hingtono „Wizards”.

Kad ir kaip būtų, faktas lieka fak-
tu – „Knicks” nori atsikratyti C. Ant-
hony ir jeigu jis būtų išsiųstas į „Ca-
valiers” ar kitą komandą iš jos gaunant
priekinės linijos žaidėją, M. Kuzmins-
ko praleidžiamas laikas aikš tėje turė-
tų pailgėti.

Ir pats M. Kuzminskas negali iš-
likti ramus – kai NBA komandos mai-
nosi žvaigždėmis, šalia jų į mainus
įtraukiami ir ne tokie svarbūs žaidėjai.
Jau anksčiau buvo gandų apie galimą
M. Kuzminsko iškeitimą, todėl nerei-
kėtų atmesti, kad kartu su C. Anthony
kur nors kitur persikeltų ir M. Kuz-
minskas.

New Orleans „Pelicans” klubas,
kuriame žaidžia D. Motiejūnas, ban do
kaip įmanydamas sustiprinti savo su-
dėtį ir patekti į atkrintamąsias varžy-
bas. Pasirodė pranešimų, kad „Peli-

cans” nusitaikė į Philadelphijos
„76ers” aukštaūgį Jahlil Okafor. Vi-
durio puolėjo pozicijoje žaidžiantis
krepšininkas jau seniai įvardijamas
kaip žaidėjas, kuris pakeis komandą.
J. Okafor greičiausiai užimtų centro
poziciją, o Anthony Davis žaistų siun-
kiojo krašto puolėjo pozicijoje. Tai
reikštų, kad D. Motiejūnui atsirastų
dar vienas konkurentas dėl žaidimo
minučių.

Praėjusieji metai Jonui Valan čiū-
nui buvo patys geriausi, tačiau šis se-
zonas tapo tikru nusivylimu. Jo pra-
džioje įsigaliojo nauja, ketverių metų
ir 64 mln. JAV dolerių sutartis tarp lie-
tuvio ir Toronto „Raptors”, bet viskas
klostosi ne taip, kaip tikėtasi.

J. Valančiūnas per rungtynes ren-
 ka 12,1 taško ir čia netobulėja. Centras
taip pat pataiko vos 53 proc. dvitaškių
– tai jo prasčiausias karjeros NBA re-
zultatas. Dar blogiau – J. Valančiūnas
ne tik blogiau puola, bet ir ginasi, ir

Houstono NRG stadione vykusiame svarbiausiame JAV
sporto rengi nyje – NFL amerikietiškojo futbolo le-
miamamose „Super Bowl” rungtynėse – penktą kar-
tą klubo istorijoje pergalę šventė New England „Pa-
triots”, po nepaprastos dramos ir pratęsimo 34:28 (0:0,
3:21, 6:7, 19:0; 6:0) palaužę triuškinančią persvarą iš-
barsčiusį Atlanta „Falcons”.

„Patriots” pratęsimą išplėšė ketvirtąjį kėlinį
laimėjusi net 19:0. Iš viso šis klubas sugebėjo
panaikinti net 25 taškų skirtumą, nes tre-

čiajame kėlinyje atsiliko 3:28.
Anksčiau „Patriots” NFL laimėjo 2002, 2004, 2005

ir 2015 metais. „Falcons” čempione dar nėra tapusi.
Naudingiausiu finalo žaidėju pripažintas „Pa-

triots” puolėjas Tim Brady – jis yra pirmasis puolė-
jas (quarterback), kuris „Super Bowl” čempionu tapo

penktąjį kartą. Ge riausiu viso sezono NFL žaidėju
buvo pripažintas „Falcons” narys Matt Ryan.

Houstonas per „Super Bowl” savaitgalį sulaukė
150 tūkst. svečių, o savaitę trukusiose „Super Bowl”
renginiuose apsilankė per 1 mln. lan kytojų. Bilietai
į NFL finalo rungtynes kainavo vidutiniškai apie 5
tūkst. JAV dolerių. Pertraukos metu koncertavo
JAV muzikos žvaigždė Lady Gaga, kurios pasirody-
mas su laukė 117,5 mln. žiūrovų dėmesio.

Reitingai smuko

Šiemet NFL finalo rungtynes stebėjo 111,3 mln.
žiūrovų. Tai yra pras čiausias rezultatas per pasta-
ruosius ketverius metus. Mažiau žiūrovų prie tele-
vizijų ekranų paskutinį kartą sutraukė 2013 metų fi-
nalas tarp Baltimorės „Ravens” ir San Fran cisco
„49ers”. Tuomet rungtynes  stebėjo 108,7 mln. žiū-

Kas laukia NBA rungtyniaujančių lietuvių?

„Super Bowl” finale – pratęsimo drama

daugelis „Raptors” bėdų gynyboje kyla
dėl jo neefektyvumo. Jeigu praėjusiais
metais varžovams lietuvis „išrašydavo”
1,3 bloko, šiais metais šis vidurkis – tik
0,8. Jo varžovai krepšį atakuoja 48
proc. tikslumu – aukščiausiu per lie-
tuvio karjerą. Nepaisant to, J. Valan-
čiūnas kai kur patobulėjo – jis atkovo-
ja daugiau kamuolių, o baudas meta net
85,7 proc. tikslumu.

J. Valančiūnas prastai ginasi du
prieš du žaidimo situacijose. NBA vis
svarbesniais faktoriais tampa aikštės
išplėtimas ir staigūs metimai, o gre-
mėzdiškas lietuvis sunkiai prisitaiko
prie greito NBA stiliaus. Kai vis dau-
giau aukštaūgių traukiasi toliau nuo
krepšio, J. Valančiūnas išlieka lėtas. To-
dėl jo beveik nesimato lemiamomis
akimirkomis aikštėje.

Kadangi lietuviui dar tik 24-eri, o
sutartis su „Raptors” yra protingai
įkainota, tai J. Valančiūną padaro pa-
traukliu žaidėju mainams. „Rap tors”
turi rimtai pasvarstyti apie centro iš-
keitimą, siekiant pagerinti gy nybą ir
įnešti energijos.

rovų. Praėjusių metų „Super Bowl” rungtynes ste-
bėjo 111,9 mln. žmonių, o rekordas užfiksuotas 2015
metais, kuomet televizijos žiūrovų skaičius siekė net
114,4 mln. žmonių.

Nepaisant sumažėjusių žiūrovų, finale vykęs
pratęsimas leido televizijai parodyti dar keturias rek-
lamas, kas turėjo žymiai padidinti pajamas. Skel-
biama, kad 30 sek. reklamos kaina „Super Bowl”
rungtynių metu kainavo 5 mln. JAV dolerių. Visos pa-
jamos už transliaciją turėtų siekti 509,6 mln. dolerių.
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11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

ŽymenįPETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

MEČYS ŠILKAITIS

Vėsų šeštadienio rytą Lietuvių klubo na-
riai ir laikinieji, čia žiemojantys, gy-
ventojai, kurie pažinojo a. a. Albiną Kar-
nių, rinkosi į St. Jude katedros koplyčią
dalyvauti iškilmingose gedulo  Mišio-
se. Šv. Mišias aukojo katedros vikaras
Anthony Listick, gelbstint kan. Ber-
nardui Talaišiui.  Įspūdingai giedojo tri-
jų grupių jungtinis choras, – vienas jų
narys apie 40 metų buvo ir Velionis.
Solo giesmes giedojo marti Michelle.
Vieną skaitinį lietuviškai skaitė sūnus Ri-
mas. Graži ir erdvi koplyčia buvo per-
pildyta.

Po pamaldų – pasisvečiavimas su
užkandžiais, kuriuos tiksliau
būtų pavadinti vidurdienio pie-

tumis, pagamintais kūrybiškos virėjos
Angelės Straukienės, vyko Lietuvių
klubo salėje. Ekrane buvo rodomos
nuotraukos iš Albino gyvenimo. Po pa-
sivaišinimo vyriausias sūnus Algi man-
tas Karnavičius, Lietuvos garbės kon-
sulas Vidurio Floridoje, ilgesnėje kal-
boje supažindino dalyvius su savo tėvo
gyvenimo laikotarpiais nuo Lietuvos iki
paskutiniųjų metų St. Petersburge. Jo
kalba buvo paįvairinta įvairiomis is-
torijėlėmis su nuotykiais ir jų išvado-
mis. Po to atsiminimais pasidalijo jau-
nesnysis sūnus Rimas. Žiupsnį prisi-
minimų pateikė ir dukterėčia. Laido-
tuvės kapinėse vyko vėliau, dalyvaujant
tik šeimos nariams ir giminėms.

Albinas Karnius-Karnavičius 1923
m. gegužės 11 d. gimė gražiose Sūduvos
lygumose, Šakių apskrityje, gausioje
apsišvietusių ūkininkų šeimoje. Nuo
jaunystės pamėgo mu ziką ir dainas.
Grojo smuiku, akor deonu, dalyvavo
gimnazijos chore. Baigė Šakių gimna-

ziją. Planuotos  universteto studijos
buvo sutrukdytos krašto okupacijų ir
įsiliepsnojusio karo. Karui baigian-
tis, kaip ir daugelis lietuvių, su dviem
broliais pasitraukė į Vakarus, į Vo-
kietiją. Kurį laiką dirbo pas ūkininką
Ba varijoje, vėliau persikėlė į pabėgėlių
stovyklą Memmingene. Čia aktyviai
įsijungė į įvairius komitetus, dainavo
chore, dalyvavo vaidybos būrelyje, dir-
bo raštinėje. Daug laiko ir energijos pa-
šventė skautų organizacijos veiklai.
Čia susipažino su jauna gimnaziste An-
gele Matulevičiūte, kuri vėliau tapo jo
žmona.

1949 metais atvyko pas gimines į
Čikagą ir pradžioje įsidarbino va gonų
remonto bendrovėje. Darbo są lygos
buvo sunkios. Vakarais lankydamas ar-
chitektūros krypties kursus susirado
darbą „Babcock and Wil cox” inžineri-
jos bendrovės braižykloje. Po keleto
metų, bendrovei ke liantis į Floridą, Al-
binas išvyko kartu ir apsigyveno St. Pe-
tersburge. Po 35 metų darbo braižyk-
loje pradėjo į užtarnautą pensininko
gyvenimą.

Albino visuomeninė lietuviška
veikla Amerikoje yra plati, įvairi ir
reikšminga. Gyvendamas Čikagoje ak-
tyviai dalyvavo skautų organizacijos
veikloje, talkino techniškai ruošiant
žurnalą „Vytis” ir Broniaus Kviklio
knygas. Jo veikla, jo talentas ir gabu-
mai ypač išryškėjo St. Pe tersburgo
lietuvių telkinyje. Jauna Karnių šeima,
atvykusi į St. Peters burgą, greitai už-
mezgė ryšius su čia jau įsikūrusiais,
bet padrikai gyvenančiais lietuviais, jų
dainų grupelėmis. Tačiau istorine data
laikomi 1961 metai, kai vieno didesnio
susibūrimo metu, dalyvaujant ir Kar-
niams, buvo nutarta steigti lietuvišką
vie netą, kuris apjungtų visus čia gy-
venančius tautiečius, turint tikslą pa-
 sistatyti savus namus – klubą. Kar nius

St. Petersburgas liūdi
Albinas Karnius Šeimos nariai ir giminės prisiminimo popietėje Lietuvių klube.  Irenos Adickienės nuotr.

buvo vienas iš tų entuziastų, pritaru-
sių siūlymui, pasižadėdamas pri sidėti
visa energija. Ir jau 1964 metais pasta-
tas buvo baigtas, duris atidarė lietu-
viškas židinys, visiškai išmokėtas, be
skolų. Šiandien, švenčiant 56-uosius
klubo įsteigimo metus, tenka pastebė-
ti, kad tai yra vieta, kur renkamės švęs-
ti mūsų tautai reikš mingų datų. Čia
savo džiaugsmą išreiškiame daina ir šo-
kiais. Vieta, kur liūdesyje guodžiame
vienas kitą. Sekmadieninių pietų metu
dalijamės savo išgyvenimais, patari-
mais. Klu bas gyvuoja didele dalimi
Albino dėka, nepailstamo jo darbo vi-
sose srityse, jis buvo tapęs jo gyvenimo
dalimi. Albinas klubui pirmininkavo
su mažesnėmis pertraukomis apie 20
metų. Paruošė ir išleido leidinį „Lie tuv-
iai Floridos vakaruose”. Nesu skai-

čiuojama daugybė renginių – minėji-
mų, koncertų, parodų jo suorganizuo-
ta be priekaištų ir su pasi šventimu. Jo
nuoširdumas, draugiš kumas ir atvi-
rumas buvo neišmatuojamas. Jo darbš-
tumas, pareigingumas ir atsakingu-
mas stebindavo visus. Jo taktiškumas,
tolerancija ir kantrumas buvo iš pri-
gimties. Pa skutiniaisiais metais Albi-
ną palaužė sunki liga. Globojamas my-
linčios Angelės jis mėgo lankytis klu-
be, bet negalėdavo  visiems supranta-
mai išreikšti savo min čių. Tačiau jo be-
sišypsantis veidas ir tvirtas rankos
paspaudimas perteikdavo jo jausmus. 

Albinas mirė 2017 m. sausio 12
dieną. Palaidotas Calvary katalikų ka-
pinėse St. Petersburge.

Bendravimo akimirkos, jo darbai
lieka su mumis mūsų mintyse.

A † A
GENOVAITĖ PEŠKIENĖ-

MAŽEIKIENĖ (KUDABAITĖ)
Mirė 2017 m. sausio 25 d. Orland Park, IL.
Gimė 1918 m. vasario 10 d. Odesoje, Ukrainoje. 
Augo Kaune. Į JAV atvyko 1949 m. Daug metų gyveno Mar quette

Park, Chi ca go, IL. 1993 m. persikraustė į Orland Park, IL.
Lietuvoje nuo sepynerių metų giedojo bažnytiniame vaikų cho  -

re. Iki 1944 m. dainavo Lietuvos filharmonijos bei Vilniaus ope ros
chore (mecosopranas). Gyvendama JAV (Čikagoje) dainavo Alice
Stephens vadovaujamame mo terų chore. Dažnai dalyvau davo
lietuviškose Sofija Bar kus radijo programose, Čikagos lietuvių ope-
ros pastatymuose, buvo nuolatinė Švč. Mergelės Marijos Gimimo
baž nyčios choro so listė, priklausė Švč. Tere sėlės moterų draugi-
jai.

Nuliūdę liko: sūnus Linas (Audronė), anūkai Paulius ir Mar-
 kus (Samantha).

Privatūs atsisveikinimai vyks Čikagoje ir Kaune.

Nuliūdusi šeima



� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius vasario 15 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC  Lemonte skaityk-
lą pasižiūrėti filmo apie iškilmingą Lietuvos
buriuotojų sutikimą New Yorko uoste 1989
m. liepos mėn.

� Vasario 18 d., šeštadienį, JAV Lietuvių
Bendruomenė Detroite rengia Vasario 16-
osios minėjimą. 1 val. p. p. – pietūs, 2 val.
p. p. – minėjimas ir Vytauto Didžiojo uni-
versiteto kamerinio orkestro bei saksofono vir-
tuozo Liutauro Janušaičio koncertas. Įėjimas
nemokamas. Bus renkamos aukos JAV LB
Krašto valdybai. Renginys vyks Detroito
Dievo Apvaizdos parapijos Kultūros centre:
25335 West Nine Mile Rd., Southfield, MI
48033.

� JAV LB Marquette Parko apylinkės val-
dyba vasario 19 dieną, sekmadienį, ruošia
Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėji-
mą Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
joje, (6812 Washtenaw Ave., Chicago, IL).
Šv. Mišios bažnyčioje bus atnašaujamos 11
val. r., jose dalyvaus šauliai su vėliavomis.
Po šv. Mišių, 12 val. p. p., vyks minėjimas
parapijos salėje. Bus vaišės. 2 val. p. p. Vy-
tauto Didžiojo universiteto kamerinio orkestro
ir saksofono virtuozo Liutauro Janušaičio kon-
certas bažnyčioje. Auka 20 dol. Visus kvie-
čiame gausiai dalyvauti.

� JAV LB Lemonto apylinkės valdyba ma-
loniai kviečia visus dalyvauti Vasario 16-osios
minėjime, kuris įvyks š. m. vasario 19 d., sek-
madienį, 12:30 val. p. p. Fondo salėje, Pa-
saulio lietuvių centre, Lemonte. Pagrindinis
pranešėjas – lt.plk. Kęstutis Eidukonis. Taip
pat bus meninė programa ir vaišės. Lauksi-
me visų.

� Cicero miesto savivaldybė kartu su Ci-
cero lietuviais bei Šv. Antano parapijos pa-
rapijiečiais paminės Lietuvos Nepriklauso-
mybės šventę. Renginys vyks vasario 23 d.,
ketvirtadienį, 11 val. r. Community Center
patalpose, 2250 S. 49th Ave., Cicero, IL. Da-
lyvaus LR generalinis konsulas Čikagoje Ma-
rijus Gudynas ir Cicero miesto pareigūnai. Po
iškilmių dalyviai bus kviečiami pabendrau-
ti ir pasivaišinti. Visi kviečiami atvykti. 

� Vasario 25 d., šeštadienį,  12 val. r.  Bend
Park (North lodge, 170 West Jefferson
Rd., Pittsford, NY 14534) vyks Užgavėnių
šventė. Žaidimai vaikams, muzika, šokiai,
skanus maistas. Už praėjimą prašome at-
sinešti patiekalą (blynai su obuoliais, duo-
na su česnakais, sūris, kumpis, žagarėliai,
vaisiai ir t. t.) Daugiau informacijos paskam -
binus tel. 585-489-5668 (Skirmantė Juo-
deikytė-Philippone).

� Vasario 25 d., šeštadienį,  5:30 val. p.
p. New Yorko Lietuvių Bendruomenės val-
dyba drauge su LR generaliniu konsulatu New
Yorke kviečia jus į Lietuvos Nepriklausomybės
šventę Apreiškimo bažnyčioje (259 North 5th
St., Brooklyn, NY 11211). Sveikinamąjį žo -
dį tars Lietuvos generalinis konsulas New Yor-
ke Julius Pranevičius, muzikinę programą at-
liks Dariaus Polikaičio vadovaujamas  lietuvių
meno ansamb lis iš Čikagos „Daina va”. Vė-
liau  šventė  tęsis  Mount Carmel bažnyčios
salėje (North 8th St. ir Havemeyer St. Cor-
ner, Brooklyn, NY 11211), kur jus  linksmins
DJ/VJ  Rimas Samis.  Bus vaišės.  Daugiau
informacijos el. paštu: zybuokle@ gmail.com
arba paskambinus tel. 347-415-6379.

� Čikagos lituanistinės mokyklos 25 metų
jubiliejinis pokylis vyks kovo 4 d., šeštadie-
nį, Jaunimo centro didžiojoje salėje. Rengi-
nys prasidės 5 val. p. p. šv. Mišiomis tėvų jė-
zuitų koplyčioje. Bus programa, vakarienė ir
šokiai. Kviečiame visus buvusius ir dabarti-
nius mokinius, mokytojus, tėvų komiteto na-
rius bei visuomenę gausiai dalyvauti. Vietas
užsisakyti ir daugiau informacijos tel. 630-
242-0493.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo 11 d., šeštadienį, rengia
išvyką autobusu iš PLC į klasikinio kiniečių
šokio ir muzikos ansamblio „SHEN YUN” pa-
sirodymą ,,Rosemont” teatre, Rosemont, IL.
Norintieji pamatyti šią pasaulinio garso tru-
pę prašomi skubiai užsisakyti vietas. Dau  -
giau informacijos sužinosite  paskambinę Ba-
niutei Kronienei tel. 630-968-0184.

16 DRAUGAS

www.draugas.org

http://draugokalendorius.org

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Rose marie Ignash $8; tęsiant
vaiko metinę paramą Giedrė Gillespie $360, W. Emerson $30.50, Daina Siliūnienė $360,
Ramunė Mikailienė $360,  Aušra Saulienė $360, Rita Penčylienė $360, Kristina Pahl $180.
Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Dr., Lemont, IL 60439, tel.
630-243-7275, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

DRAUGAS • 773-585-9500 •  www.draugas.org
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747
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