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Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 153 dienos

Kanadoje, minint 70-ąsias Lietu vos laisvės kovos są-
jūdžio tarybos Dek  laracijos metines, vienas žino-
miausių šalies objektų, Niagaros kriokliai, vasario

16-ąją pirmą kartą istorijoje nušvis Trispalvės spalvomis.
1949 m. vasario 16-osios Deklaracija, kurią 1999 m. sau-
sio 12 d. LR Seimas pripažino Lietuvos valstybės teisės
aktu, o jį pasirašiusius Joną Žemaitį-Vytautą, Adolfą Ra-
manauską-Vana gą, Aleksandrą Grybiną-Faustą, Vy-
 tau  tą Gužą-Kardą, Juozą Šibailą-Me rainį, Bronių Liesį-
Naktį, Leonardą Grigonį-Užpalį, Petrą Bartkų-Žadgai lą
–  signatarais, skelbia, kad Lietuva yra demokratinė res-
publika, o jos su vereni valdžia priklauso Lietuvos tau-
 tai. Taip pat pabrėžia, kad Sovietų Sąjungos okupacija
šalyje prieštarauja šiai Deklaracijai, todėl visomis iš ga-

 lėmis bus siekiama atkurti nepriklausomą Lietuvos
valstybę ir prie šio siekio kviečiami prisijungti visi lie tu-
 viai, gyvenantys Tėvynėje ir už jos ribų. 2019 m. LR Sei-
mas nutarimu Nr. XIII-1468 paskelbė 2019 metus Jono
Žemaičio-Vytauto metais. J. Žemaitis-Vytautas laisvės
kovų laikotarpiu fak tiškai ėjo Lietuvos Respublikos
pre zidento pareigas.

Renginį organizuoja Lietuvos Respublikos ambasada
Kanadoje kar tu su Niagaros krioklių Apšvietimo Taryba
(angl. Niagara Falls Illumi na tion Board). Planuojama, kad
kriokliai Lietuvos trispalvės spalvomis bus apšviesti 10
val. vakaro vietos laiku (5 val. ryto Lietuvos laiku) ir degs
15 minučių.

15min. inf.

Niagaros kriokliai nušvis Trispalvės spalvomis

Niagaros krioklius dabins trispalvė. LR ambasados Kanadoje nuotr.

Eglė ir Vytautas Juozapaičiai:

Mūsų kelionės
tikslas yra
meilė
DANGUOLĖ NORKŪNIENĖ

Vytautas Juozapaitis – Lietuvos na cionalinės kul-

tūros ir meno premijos (2003) ir visų svarbiausių mu-

zikos ir teatro apdovanojimų laureatas, Lietuvos Res-

publikos Seimo narys, bu vęs Lietuvos muzikos ir te-

atro aka de mijos profesorius. Vytautas su spektak-

liais yra apkeliavęs visą pasaulį, sukūręs 50 pa-

grindinių baritono vaidmenų. Galėčiau dar vardinti

ir var din ti tą garbingą statistiką, bet Vytau tą pažįs-

tu kaip radviliškietį, esame abu iš to pačio krašto.

Dar pamenu, kai jis mokyklos ansamblyje mušė būg-

 nus ir mokėsi kartu su mano seseri mi vienoje kla-

sėje. Jo tėvelis, mokytojas, man dėstė matematiką.

Mane ža vi, kad Vytautas visada pabrėžia, jog yra ki-

lęs iš Radviliškio, kiekviename koncerte ar susitiki-

me jis pamini savo gimtinę ir besąlygišką meilę jai.

Eglė Juozapaitienė – nuosta baus balso dainininkė, ilgametė mo-

te rų an samblio „Eglė” vadovė, dainavimo pe da gogė, docentė, TV

laidų vedėja ir ko misijų narė, o, pasak dukros Ievos – energinga ir

žavinga mama, visus užburianti gerumu.                          – 4 psl.

Prof. Vytauto Juozapaičio kūrybos vakaras Valdovų rūmuose. 2018 m. gruo-
dis.
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KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Šį penktąjį eilinį sekmadienį visi
trys skaitiniai siejasi su pašau-
kimo tema. Pranašas Izaijas pa-

sakoja apie savo pašaukimą, kurį iš-
gyveno Jeru za lės šventykloje apie 740
m. prieš Kristų. Apaštalas Paulius
prisimena savo išskirtinę pašaukimo
istoriją. Jis buvo pašauktas paties Jė-
zaus Kris  taus, kurį anksčiau perse-
kiojo. Evangelistas Lukas aprašo nuo-
sta bios žūklės epizodą, po šios žūklės
Petras, Jokūbas ir Jonas atsiliepė į Jė-
zaus pašaukimą. Visi pašauktieji pri-
pažįsta jog nėra verti būti Dievo Žodžio
ir jo garbės skelbėjais. Izaijas buvo
maždaug 25 metų, kai patyrė su kre-
čiantį Dievo didybės ir šventumo re-
gėjimą. Jis tapo ypatingu Dievo šven-
tumo pranašu. Viešpaties apsi reiš kimą
lydi ugnies ir dūmų įvaiz džiai, pana-
šiai kaip ant Sinajaus kalno ar Sek-
minių dieną. Jaunasis Izaijas čia pat
suvokia savo nevertu mą: „Aš – žmogus,
kurio lūpos suteptos, o savo akimis re-
giu karalių”. Vieš pats gailestingai at-
siunčia sera fimą, kuris žėruojančia ža-
rija nuvalo būsimojo pranašo lūpas. Šis
apvalymas apima visą jo asmenį, jam
drau ge atleidžiamos nuodėmės.

Jie viską paliko ir nuėjo paskui Jėzų

Apaštalas Paulius, kelyje į Da mas-
 ką išvydęs Prisikėlusįjį, pašau kia mas
būti tautų apaštalu. Panašiai kaip pra-
našas Izaijas, Paulius patiria asmeni-
nį atleidimą ir pašaukimą: „Dievo ma-
lone esu, kas esu, ir jo man suteikta ma-
lonė neliko bergždžia”. Apaštalo Pau-
liaus gyvenimas liudija nuostabų nuo-
lankumo ir ugningo uolumo pavyzdį.
Evangelistas Lukas pasakodamas apie
stebuklingą žūklę taiko panašų dėsty-
mo metodą, kaip aprašydamas Jėzaus
lankymąsi Na za rete. Iš dviejų valčių Jė-
zus pamokslavimui pasirenka tą, „kuri
buvo Simono”. Jėzus reikalauja iš Pet-
ro tikėjimo akto. Bergždžia visą naktį
trukusi žvejonė ir žvejiška Simono pa-
tirtis pabrėžia Jėzaus pasiūlymo irtis
į gilumą iššūkį. Jis atsako: „Mo kytojau,
dėl tavo žodžio užmesiu tink lus”.

Tikėjimas nuveikia tai, kas atrodo
neįmanoma. Žuvų buvo tokia gau sybė,
kad pripildoma ir antroji Jo kū bo ir
Jono valtis. Evangelistas Lukas ne
kartą pabrėžia ypatingą Petro, Jo kūbo
ir Jono bendrystę. Šių mokinių ryšys

su Jėzumi glaudesnis negu ki tų. Jie
buvo drauge su Jėzumi prikeliant Jai-
ro dukrą, ant Atsimainymo kalno, Get-
semanės sode. Simono Pet ro reakcija
panaši į pranašo Izaijo: „Pasitrauk
nuo manęs, Viešpatie, nes aš – nusidė-
jėlis!” Viešpats myli nuo lankią ir su-
grudusią širdį, kaip ma tome Petro as-
menyje, kai šis pulda mas Jėzui po
kojų išpažįsta savąjį nuodėmingumą –
savo niekumą ir su silaukia didžiausio
pažado: „Nuo šiol jau žmones žvejosi.”
Viešpats gailes tingumu atsiliepia į
nuolankumą: „Nebijok!”.

Šis nutikimas parodo, kaip Die vas
veikia kiekviename iš mūsų at skleis-
damas savo šlovę. Dievas tikisi iš mūsų
daug nuostabesnių dalykų, nei mes
galime patys nuveikti. Kai bendra-
darbiaujame su Juo, pasiekia me daug
daugiau nei darbuodamiesi ir pasi-
kliaudami vien tik savo jėgo mis. 

Dievas renkasi eilinius žmones,
kaip tu ir aš, būti savo ambasadoriais
ir naudojasi eilinėmis kasdienio gy ve-
nimo aplinkybėmis bei situacijo mis

darbe patraukti kitus savo karalys-
tėn. Jėzaus žinia išlieka ta pati ir šian-
dien: mes „pagausime žmones” į Die-
vo karalystę, jei leisime Kristaus švie-
sai skleistis per mus. Dievas nori, kad
aplinkiniai matytų Kristaus švie są
mumyse, kaip mes gyvename, kal-
 bame ir liudijame Evangelijos džiaugs-
 mą.

Kai bendradarbiaujame su Dievu, 
pasiekia me daug daugiau nei darbuodamiesi 

ir pasikliaudami vien tik savo jėgo mis.
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

Š E Š TA D I E N I O   p O k A l b I A I

Nauja kunigo eilėraščių knyga – vaikams 

Čikagos lietuvių bendruomenėje daugeliui
pažįstamas ir gerbiamas liuteronų kunigas
bei aktyvus tautiečių visuomeninio gyve-

nimo dalyvis dr. Valdas Aušra neseniai išleido jau
antrąją savo eilėraščių knygą ,,Kokios avys skrai-
do”.  Linksmomis draugų gyvenimo istorijomis
pavadinti naujieji poeto eilėraščiai skirti mažie-
siems skaitytojams. Spalvinga linksmų eiliuotų
istorijų knyga netrukus bus pristatoma Lietuvoje.
Ji debiutuos vasario 21–24 dienomis vyksiančioje
Vilniaus knygų mugėje. Šiandienos pokalbis –
su kunigu ir poetu V. Aušra apie naująją knygą,
ir apie tai, kas jį įkvepia kurti. 

Kaip pats pristatytumėte savo naują eilėraščių knygą?
Ar seniai subrendo mintis parašyti vaikams? 

Šioje knygoje yra šešiolika vaikiškų eilėraščių.
Jie – tarsi maži linksmi pasakojimai apie debesėlį,
žvirblio vestuves, katinėlį tinginėlį.  Dar yra daina
apie karvę ir, aišku, eilės apie tai, kokios avys skrai-
do. Aš su vaikais jau senokai turiu progų kalbėtis –
mūsų parapijoje jau 15 metų veikia vaikų darželis
,,Spindulėlis”. Kai šventėme jo jubiliejų, viena ,,spin-
duliukė”, vardu Glorija, susirinkusiems perskaitė vie-
ną iš mano eilėraščių ir net jį suvaidino. Tai buvo vie-
nas iš pirmųjų mano poezijos vaikams pristatymų. 

Kitas įrodymas, kad šiuos eilėraščius verta iš-
leisti į gyvenimą, buvo knygos dailininkės  Rūtos
Onos Čigriejūtės savotiškas palaiminimas. Aš R. O.
Čigriejūtę pažįstu daugiau nei 30 metų. Ji yra mūsų
dukros krikšto mama, žmonos Noros bendraklasė ir
bendrakursė. Praėjusią vasarą Lietuvoje Dainų
šventės metu sutikome ją su šeima. To susitikimo
metu aš pasiūliau jai iliustruoti mano eilėraščių kny-
gą. O Rūtos vyras pokalbio metu perspėjo, kad žmo-
na yra labai kritiška, jeigu eilėraščiai nepatiks, tai
ji ir nesiims šio darbo. Grįžęs į Čikagą nusiunčiau jai
paskaityti eilėraštį ,,Kokios avys skraido”. Po mėnesio
ji man atsiuntė iliustraciją, klausdama, ar tokia tiks.
Taip ir sukūrėme kartu tą knygelę, kurią išleido Klai-
pėdoje esanti ,,Eglės” leidykla. Knyga, tikiuosi, turėtų
patikti mažiesiems, nes visi joje esantys eilėraščiai
turi jiems skirtus piešinėlius – viename lape spaus-
dinamas eilėraštis, kitame – jo iliustracija.

Kada šią knygą žadate pristatyti mažiesiems Ameri-
kos lietuviams? 

Tik tuomet, kai grįšiu iš Lietuvos, kur žadu lan-
kytis vasario gale. Ten dalyvausiu naujos knygos pri-
statymuose, kurie suplanuoti Kretingoje, Klaipėdo-
je, Tauragėje, Pagėgiuose ir Vilniaus knygų mugėje.
Grįždamas parsigabensiu knygų ir tuomet kviesiu čia
gyvenančius mažuosius lietuvius su tėveliais į su-
sitikimą. 

Pirmąją savo poezijos ir fotografijos knygą ,,Kelionė”
išleidote prieš dvejus metus. Kokią poeziją kurti jums yra
arčiau širdies – skirtą vaikams ar suaugusiems? Kas jus ap-
skritai įkvepia kurti? 

Visi mano eilėraščiai tiesiog ateina, man belie-
ka juos užrašyti. Eilės vaikams pradėjo ateiti visai
neseniai – patys pirmieji gal prieš nepilnus dvejus me-
tus. Negaliu sakyti, kad suaugusiems skirti eilėraš-
čiai yra rimti, o vaikams – ne. Su vaikais reikia kal-
bėtis sąžiningai ir atvirai. Jiems negali sumeluoti,
pritempti, apsimesti. Vaikams reikia aiškumo. Su-
augusiems galima rinktis labiau apibendrintą poe-
tinę kalbą. Tačiau kurdamas poeziją, negali nu-
spręsti, surūšiuoti, suplanuoti, kokią šiandien rašysi,
ar iš viso ką nors parašysi. Neretai  eilėraščio atėji-
mą nulemia mano paties patirtos emocijos, pergy-
venimai. Todėl manau, kad poetinė kūryba yra tar-
si vidinė terapija man pačiam. Pavyzdžiui, pirmie-
ji mano eilėraščiai atsirado prieš šešerius metus ir
buvo susiję su netektimis: mamos liga, jos išėjimas.
Tuomet ir pradėjo jie ,,byrėti”. O pirmosios eilės vai-

kams užgimė prieš dvejus metus, kai ligoninės grei-
tosios pagalbos skyriuje atlikinėjau kapeliono prak-
tiką. Tuomet teko bendrauti su žmonėmis, atsidū-
rusiais sudėtingose, ribinėse situacijose. Kažkas
buvo nušautas, kažką liga nubloškė į šalikelę. Buvo
tamsus metas, tačiau aš tokias patirtis vadinu ku-
nigystės įrankių galandinimu.

Savo pasaulio matymą išreiškiate ne tik poetiniais teks-
tais, bet ir fotografijomis, kuriose neretai savo dėmesį su-
telkiate  į kasdieninio gyvenimo detales. Tačiau būtent jos
ir sudaro pasaulio visumą. Nėra specialių poetinių objek-
tų – yra kiekvieno žmogaus sugebėjimas kasdienybėje sa-
vaip pamatyti gyvenimo poeziją ir ją perteikti kitiems. Ko-
kiais principais remiatės dėliodamas savąją poetinę mozaiką? 

Detalių matymas – mano pasaulis. Bet aš ragi-
nu žmones neskirstyti gyvenimo į nišas: čia mano
ekonominė gyvenimo dalis, čia šeima, čia bažnyčia…
Ką mes darome, darome kaip asmenys – holistiškai,
harmoningai. Juk negali atskirti, kuri žmogaus da-
lis meldžiasi, kuri daro nuodėmes. Viską daro tas pats
žmogus. Tačiau man įdomiausia – kaip mes perei-
name tas tarpines zonas, kaip tose jungtyse atsiranda

nauja, kartais  dramatiškai iškylanti  kokybė. Kaip
pavyzdį galiu pateikti skirtingų sričių jungtis, tar-
kime – medicina ir chemija, medicina ir inžinerija,
kurioms jungiantis gimsta tai, kas nauja ir per-
spektyvu. Taip ir žmoguje nuolat įvyksta netikė-
čiausios jungtys. 

Kam iš šeimos pirmiausiai perskaitote savo naujau-
sią eilėraštį? 

Norai pirmiausiai perskaitau, kai ką nors pa-
rašau. Ji yra pirmoji, kuri išgirsta. Kartais ir vai-
kams duodu perskaityti, bet šiuo metu namuose gy-
vename dviese, nes vaikai – dukra ir du sūnūs – jau
išsibėgiojo iš namų. Įdomu, kad vaikai, susėdę kar-
tu, išvertė porą mano eilėraščių į anglų kalbą. Buvo
pasišovę išversti visą pirmąją knygelę, bet pasidavė.
Jiems pasirodė, kad tai per daug sudėtinga. Na, aš ki-
taip manau… Tačiau džiaugiuosi, kad jie domisi tuo,
ką tėtis daro. 

Ačiū už pokalbį, linkiu, kad eilėraščiai nepaliautų jūsų
lankyti. 

Kalbino Virginija Petrauskienė

Pokalbis apie gyvenimo detales ir tai, kaip galandami kunigystės įrankiai

Antroji V. Aušros knyga ,,Kokios avys skraido” skirta vaikams. Autorius sako, kad kūryba mažiesiems – tai pats sąži-
ningiausias poeto pasikalbėjimas su skaitytojais.

Šeimoje – kaip tvirtovėje: Valdas, Nojus, Nora, Gabrielė, Jokūbas Aušros.        V. Aušros asmeninio archyvo nuotraukos
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TElkINIAI

CHICAGO,IL

Eglė ir Vytautas maloniai sutiko atsakyti į „Draugo”
klausimus.

Gerb. Egle ir Vytautai, Jūs ga na dažnai lankotės JAV.
Nors Čika goje, berods, buvote jau senokai. Šiemet atvy-
kote garbingos mūsų tau tai šventės metu. Vasario 16-ąją
čia lietuviai išeiviai visais lai kais šventė ir švenčia ypatingai.
Esate globojamas mūsų konsulato ir turėsite veiklos ke-
letui savaičių. Koks šios kelionės tikslas?

Eglė ir Vytautas: Išties Jungti nėse Valstijose lan-
komės kiekvienais metais, o neretai tekdavo čia at-
vykti ir po kelis kartus – gerą dešimtmetį teko ben-
dradarbiauti su amerikiečių keliaujančia operos tru-
pe „Teatro Li rico D’Europa”, tad profesijos dėka te -
ko pažinti daug valstijų, o į kai ku rias sugrįždavo-
me po kelis sykius. Či kagoje daug metų teko ben-
dradarbiau ti su Lietuvių opera, bet paskuti nį kar-
tą lankėmės jubiliejinio „Pilė nai” pastatymo metu,
tad tikrai esa me pasiilgę. 

Šįsyk atvykome generalinio konsulo Mantvydo
Bekešiaus kvietimu: būsime dvi savaites, per kurias
be Či kagos apsilankysime Detroite ir Den veryje, kur
susitiksime su lietuvių bendruomenėmis, sveikin-
sime su vie na svarbiausių Lietuvos valstybinių
švenčių, taip pat lankysimės li tuanistinėse mo-
kyklose, kitose lie tu viškose įstaigose, aplankysime
ir Loyo la University Čikagoje. Žino ma, pasinaudo-
sime ir kvietimu su rengti koncertus. Žodžiu, atos-
togo mis šios kelionės nepavadinsi, bet ži nome, kad,
nepaisant žiemos, bus šil ta ir smagu. 

Mūsų kelionės 
tikslas yra meilė
– sako viešnagėn 
į JAV atvykę 
Eglė ir Vytautas 
Juozapaičiai

Na, o menininkui bet kokia patirtis yra reika-
linga, tad netgi buvimas politikoje yra vertingas, ypač
pažįstant žmogiškąsias savybes, kurias paprastame
gyvenime retai gali su tik ti. O scenos meno pagrin-
das ir yra žmogaus psichologijos pažinimas, ku rį
transformuoji persikūnydamas į vaidinamą ar dai-
nuojamą persona žą.

Esate aktyvus Seimo narys, atstovaujate Tėvynės są-
jungai-Lie tuvos krikščionims demokra tams (TS-LKD). Ar-
tėja referendumas dėl dvigubos pilietybės. Kokia Jū sų po-
zicija? 

Vytautas: Taip, būdamas TS-LKD frakcijos Seime
narys, Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmi ninko
pavaduotojas ir, svarbiausia – Seimo ir PLB komisi-
jos narys, visada buvau nuoseklus ir pritariau Lietu -
vos Konstitucijos pataisai, kuria Lie tuvos Respubli-
kos piliečiai savo pri gimtimi turintys teisę į piliety-
bę, galėtų ją išlaikyti, nepaisant gyvenamos vietos ar
kitų gautų pilietybių. Bet vienintelis būdas tai pa-
daryti – privalomas referendumas, kuris vyks kartu
su Lietuvos Prezidento rinkimais. Tad viskas yra tik
pačių Lietu vos piliečių, kur jie begyventų, ran kose.  

Ar liko dar kažkas nesudainuo ta, kaip sakytų muzikai,
nepa sa kyta ir gal mes pirmieji, Ame ri kos lietuviai, kažką
tokio išgirsi me iš Jūsų? 

Eglė ir Vytautas: Kiekviena die na yra nauja, tad
ir pasakyti, ir sudai nuoti kad ir seni žodžiai nu-
skamba naujai. O bene seniausias, svarbiausias ir
kiekvieno laukiamiausias žo dis yra meilė. Būtent šis
žodis, talpi nantis savyje visa tai, vardan ko mes gy-
vename, apibūdina ir mūsų kelio nės tikslą. Meilė ar-
timam savo, meilė muzikai, meilė Tėvynei – apie tai
mes kalbėsime, apie tai mes dainuosime ir labai ti-
kimės to paties pasisemti iš Jūsų, kurie skaitys šias
eilutes ir švęs kartu mūsų visų Tėvynės gimtadienį.
Tėvynės, kurios ateitis, grįsta garbinga istorine
praeitimi, priklauso nuo meilės vienų kitiems ir vi-
sus mus jungiančiai Motinai Lietuvai. 

Su Vasario 16-ąja, mieli tautiečiai!

Dėkojame mūsų svečiams už po kalbį. Gražios viešnagės
ir tu ri ningo laiko. Su švente!

jau mums. Labai tikimės, kad bus įdomu ir visiems
ateisiantiems švęsti. Ka dan gi švęsime Lietuvą, tai visi
kūri niai, nepaisant jų sukūrimo geografijos ar kom-
pozitorių tautybės, skambės tik lietuviškai. 

Praėjusiais metais jūs, Vytau tai, pa minėjote kūrybi-
nės veiklos trisdešimtmetį, sulaukėte asmeni nės padėkos
iš Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės. Kokie jie bu -
vo, tie trisdešimt metų, Jums, vienam talentingiausių Lie-
 tu vos baritonų? Ar jaučiate vis ką įgy ven dinęs, apie ką buvo
svajota? Ar dar liko siekių? 

Vytautas: Tiesą pasakius, tie tris dešimt metų pra-
lėkė kaip viena akimirka. Atrodo, tarsi niekas nepa -
si keitė – siela vis ta pati, norai nema žėja, energijos
taip pat dar pakanka. Tik kai susitinki su keturiom
anū kėm, kurių vyriausiai jau dvylikti, su pranti, kad
kažkas pasikeitė. Bet tai ir yra vienas didžiausių gy-
venimo pasiekimų, be kurio tie kūrybos me tai ne-
būtų visaverčiai. 

Skųstis profesine karjera negaliu: Lietuvos ir pa-
saulio scenose su kūriau per 50 operinių vaidmenų,
dai navau bene visas pagrindines ba ri tono partijas,
atlikau šūsnį sudėtingiausių oratorijų bei kantatų, su-
rengiau nemažai klasikinės – akademi nės vokalinės
muzikos koncertų. Tie sa, koją įkėliau ir į lengvosios
muzi kos pasaulį, nors tai veikiau buvo duoklė neiš-
sipildžiusioms jaunystės svajonėms, kuriose sklan-
dė būgni nin ko ir pop-rock dainininko ateitis. Kita ver-
tus, mano kūrybos kelias toli gražu nesibaigia, tad
visas savo svajones dar galiu įgyvendinti.

Sakoma – už sėkmingo vyro visada stovi stipri ir pro-
tinga mo teris. Jums tas posakis tikrai tin ka. Kad ir koks
griežtas ir rūstus atrodo Vytautas darbe ir politikoje, arti-
mųjų rate jo švelnumo ir mei lės nenuslėpsi. Ar paprieš-
tarautumėt? 

Eglė: Na, man labiau patinka, kai vyras yra stip-
rus ir protingas, bet labai ačiū už tokį įvertinimą. Gal
pa prieštaraučiau, kad Vytautas – sėkmingas vyras. Ži-
noma, iš šalies taip gali atrodyti ir tam tikra prasme
tai yra tiesa. Bet ta sėkmė yra ne išlošta ar paveldė-
ta, o pasiekta ir sukurta kasdieniu pasiaukojančiu dar-
bu ir begaliniu užsispyrimu. Bet svarbiausia jo sėk-
mės  paslaptis – Vytas visą gyvenimą rūpinasi šalia
esančiais ir todėl sulaukia paramos ir palaikymo, be
kurio tokių aukštumų pasiekti būtų tiesiog neįma-
noma. Mes esame komanda, o komandoje visi turi būti
stiprūs ir protingi. O dėl švelnumo ir meilės – tai ga-
liu paliudyti, kad Vy tau tas turi didelę ir jautrią, my-
linčią širdį, bet tuo pačiu yra labai reiklus. Ir visų pir-
ma – pats sau, todėl rei ka laujantis ir iš kitų. Bet tas
išorinis griežtumas ir rūstumas yra daugiau apsau-
gos kaukė, kuri nukrenta vos jam uždainavus. 

Kažkada „pasigyrėte”, kad esa te mergaičių meistrai
(trys duk  ros ir keturios anūkės). Ar Jums patinka būti se-
neliais? At ro dot dar labai jauni.  

Eglė ir Vytautas: Mūsų mergi nos ir mergaitės yra
didžiausias gy venimo turtas, kurį užgyvenome. Vi -
sa kita yra tik materialus priedas, ku rį galima par-
duoti, pakeisti, iškeis ti, atsikratyti, nusipirkti. O, va,
dukros ir anūkės yra tai, ko negali niekaip įkaino-
ti, bet supranti, kad tai yra brangiausia. Na, o sene-
lių titulas mums yra bene mieliausias ir šilčiau sias.
Kaip bebūtų keista, tapę seneliais mes lyg įgavome
antrą jaunystę. Anūkėms stengiamės būti draugai. 

Vytautas: Kita vertus, jaunystės mus moko ir dar-
bai. Kasdienis bendravimas su jaunimu neišven-
giamai verčia pasitempti. Tiesa, man dėl dar bo
Seime pedagoginės veiklos teko at sisakyti, tačiau
Eglė, būdama Vil niaus kolegijos Menų ir kūrybinių
technologijų fakulteto docentė, dau ge lį metų moko
dainavimo paslapčių muzikinio teatro studijų prog-
ramos studentus. O ir mūsų jauniausia duk ra Ieva,
pasirinkusi operos solistės kelią ir šį sezoną trijuose
vaidmenyse debiutavusi Lietuvos nacionaliniame
operos ir baleto teatre, su kuria taip pat retsykiais
koncertuojame, verčia pasitempti ir neprarasti jau-
natviškumo, jeigu ne išorinio, tai vidinio tikrai.

Kodėl profesinių aukštumų pa  siekęs menininkas
eina į politi ką? Ko tikėjotės ir ar nesigailite šio žingsnio?
Ką menininkui davė politika? 

Vytautas: Galiu tvirtai pasakyti, ką man davė me-

„Mūsų jaunystės eliksyras”. Eglė ir Vytautas su anūkais.
Eglės ir Vytauto Juozapaičių foto albumo nuotraukos

Jūsų šeimyninį duetą jau gir dėjo Los Angeles. Kuo
Amerikos lietuvius džiuginsite šiemet?  

Eglė ir Vytautas: Programa labai įvairi – nuo F.
Schubert „Ave Ma ria” iki populiarių lietuviškų est-
 ra dinių dainų, nuo V. Klovos operos „Pilėnai” iki ame-
rikietiškojo miuziklo, nuo G. Abariaus ir B. Braz-
džionio „Šaukiu aš tautą” iki klasikinio roko baladžių
ir V. Di Chiara „Ispanės”. Žo džiu, nuobodu nebus. Bent

nas kaip politikui. Ir dar tvirčiau galiu pasakyti – jei
nors trečdalis politikų bent domėtųsi me nu ir kultū-
ra ir laikytų tai savo gyve nimo neatsiejama savastimi,
politika būtų visiškai kito lygmens. Neteigiu, kad visi
turi būti menininkai. Ne, bet bent domėtis, bent pažinti
save gerbiančiam politikui yra privalu. Vėlgi meną ir
kultūrą teigiu ne kaip laisva laikio formą, o žmogaus
egzistenci nės būties pažinimo galimybę. Na, bet yra
kaip yra, tad tenka savo žinojimą ir supratimą pri-
taikyti esamo mis sąlygomis ir kantriai eiti aukščiau
išsakyto tikslo link. O patį ėjimą į politiką, t. y. tarnystę
Parlamente, aš suprantu kaip pareigą, kurią, būda mas
sąmoningas savo valstybės pilie tis, privalau atlikti. Ir
tai tikrai nėra mano gyvenimo svajonės išsipildymas,
šį įpareigojimą priimu kaip di džiausią garbę. 

JAV Lietuvių Bendruomenės Los Angeles renginyje Lietuvos
šimtmečiui paminėti. 2018 m. vasaris.

Atkelta iš 1 psl.
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Prieš 450 metų – 1569 m. spalio 28 d. –
į Vilnių atvyko 4 pirmieji jėzuitai, davę
pradžią du šimtmečius trukusiai ir il-
gainiui stiprėjusiai jėzuitų misijai Lietu-
voje. Po Pirmojo pasau linio karo atsikūrę,
o sovietmečiu vei kę išeivijoje bei pog-
rindžio sąlygomis Lietuvoje, jėzuitai
jiems pa ti kėtą misiją tęsia iki šiol. Lietu-
vos Respublikos Seimas, remdamas Lie-
 tu vos jėzuitų visuomeninį dialogą, kuriuo
siekiama plėtoti švietimo, mokslo, kul-
tūros ir socialinę veiklą, 2019 metus pa-
skelbė Jėzuitų misijos Lietuvoje metais.

Trijų Karalių iškilmės dieną Lie-
tuvos jėzuitai kartu su bendra-
darbiais ir bičiuliais kvietė į šv.

Mišias pažymint šių išskirtinių metų
pra džią bažnyčiose Vilniuje, Kaune,
Šiau liuose ir Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misijoje Lemonte, kurią prieš
30 metų Čikagos arkivyskupija patikėjo
Lietuvos jėzuitų provincijai.

Vasario 3 dieną Baltijos jėzuitų
plėtros projekto (BJPP) taryba ir Pal.
J. Matulaičio misija sukvietė lietu-
vius į jubiliejinių metų šventę. Ji pra-
sidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis  baž-
nyčioje, kurias koncelebravo Lie tuvos
ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. Vid-
mantas Šimkūnas SJ, t. Algis Baniulis
SJ, t. Edward W. Schmidt SJ, t. Lukas
Laniauskas SJ, dalyvaujant Mantui
Mileriui SJ.

Po pamaldų svečiai susirinko į
„Sielos” meno galeriją. Prasmingą t. A.
Baniulio maldą lydėjo t. V. Šim kū no
kvietimas vaišintis pagal istorinį re-
ceptą išvirta sriuba, prieš 450 metų ga-
lėjusia garuoti ir ant jėzuitų stalo Lie-
tuvoje. Galerijoje svečiai galėjo apžiū-
rėti jėzuitų istoriją ir veiklą atspin-
dinčią parodą. 

Šventę vedė BJPP tarybos pirmi-
 ninkas dr. Vytas Saulis, kuris pristatė
pranešėjus: provincijolą V. Šimkūną, t.
E. Schmidt, dr. Robertą Vitą ir Kauno jė-

zuitų gimnazijos mokinę Simoną Ma-
žeikaitę. Jų kalbose ir liudijimuose at-
sispindėjo jėzuitų istorinis bei dabar-
tinis vaidmuo Lie tuvos dvasiniame gy-
venime, kultūroje ir švietimo misijoje.

Kun. V. Šimkūnas trumpai ap žvel-
 gė 450 metų jėzuitų veiklą Lietu voje ir
išeivijoje, šiandieną bei atei ties planus,
pranešimą papildydamas informaty-
viomis skaidrėmis. Istori nė je plotmė-
je, tarp gausių pasiekimų, ryškiausiai
žiba Draugijos veikla švie time, ypač
įkuriant Vilniaus uni versitetą, šalies
mokyklų tinklą. Ji ir šiuo metu teikia
aukšto lygio katalikiš ką išsilavinimą
gimnazijose Vil niuje ir Kaune, bei mo-
kykloje Šiau liuose.

Ilgametis BJPP tarybos narys, vie-
nas iš jėzuitų žurnalo „America” re-

Jėzuitų jubiliejiniai metai: pažinti, pamilti, dalintis!

daktorių, t. Ed. Schmidt SJ, pasidalijo
įdomiais prisiminimais iš savo skait-
lingų kelionių į Lietuvą. Jo pirmi įspū-
džiai buvo aplankius šalį vos jai atga-
vus nepriklausomybę, ir su t. Antanu
Saulaičiu SJ apžiūrint sovietų nugy-
ventus istorinius mo kyk lų pastatus. Jis
pabrėžė, kokia di džiulė pažanga buvo
pasiekta jėzuitų bendromis pastango-
mis su bendramin čiais ir rėmėjais. Ji
ypač akivaiz džiai matoma jo paskuti-
nės kelionės metu, Popiežiui Pranciš-
kui lankantis Lietuvoje.

Lietuvių jėzuitų veiklą plačiau pa-
žinti bei ignaciškąją dovaną pa milti
kvietė parodytas trumpas filmas, po ku-
rio dr. R. Vitas pasidalijo savo asme-
niniais prisiminimais apie lietuvius jė-
zuitus ir jų veiklą Čika goje, bei jo pa-
žintį su t. Vaclovu Gu tausku SJ.

Simona Mažeikaitė nuoširdžiai pa-
pasakojo apie savo patirtis mokantis
Kauno jėzuitų gimnazijoje. Ji liudijo, ko-
kią didžiulę įtaką asmenybės formavi-
mui daro sveika bendruomeninė mo-
kyklos aplinka, aukšto lygio akademi-
nis ir sielovadinis ugdymas bei nuola-
tinis skatinimas tarnauti artimui Ma-
gis – siekiant daugiau – principu.

Baigiamaisiais žodžiais dr. V. Sau-
 lis ir t. A. Baniulis dėkojo svečiams, jė-
zuitų darbų rėmėjams, savanoriams pa-
galbininkams, ir kvietė jubiliejinius
metus išgyventi kartu, kaip dovaną, ly-
dimą šių metų šū kio: pažinti, pamilti,
dalintis!

BJPP tarybos inf.

Šv. Mišias koncelebravo (iš k.) t. A. Baniulis SJ, t. V. Šimkūnas SJ, t. L. Laniauskas SJ, t. E. Schmidt SJ.

Šventės dalyviai (iš k.): t. E. Schmidt SJ, t. V. Šimkūnas SJ, S. Mažeikaitė, t. A. Baniulis SJ, t. L. Laniauskas SJ, M. Mileris SJ, D. Paulauskienė,
dr. R. Vitas. Dainos Čyvienės nuotraukos

Provincijolas trumpai papasakojo jėzuitų
sriubos istoriją.

Mieli tautiečiai,
Lietuvių Fondas sveikina Jus  

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

Vasario 16-oji įprasmino ilgai trukusią tautos kovą už gimtąjį kraštą. 
Saugokime savo tautos orumą, kalbą, raštą, branginkime lietuvišką tapatybę, 

ugdykime pilietiškumą, puoselėkime tradicijas ir tautinį sąmoningumą.
Gražios Jums Valstybės atkūrimo dienos šventės!

Tapkite Lietuvių Fondo nariais!

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC. 
14911  127th Street, Lemont, IL 60439  USA  • Tel:  630-257-1616 

www.lithuanianfoundation.org • E-mail: admin@lithfund.org
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

LAIMA ŠALČIUVIENĖ

Birutė Miniataitė-Kasperavičienė pa-
žįstamų čikagiškių, klevelandiškių ir
Floridos St. Petersburgo ateitininkų
bei visų lietuvių buvo gerbiama ir my-
lima. Jos žibančios akutės ir šypsena
maloniai  sutikdavo  kiekvieną. Mielai
ateidavo į talką ten,  kur reikėjo. Atei-
tininkė nuo jaunų dienų Birutė dalyvavo
organizacijos veikloje visuose čia mi-
nėtuose miestuose.

Gyvendama Čikagoje Birutė buvo
Moksleivių ateitininkų sąjungos
Centro valdybos narė.  Rūpinosi

moksleivių veikla, ypač vasaros sto-
vyklų planavimu, organizavimu, va-
dovaudavo stovykloms. 

Clevelande jungėsi prie idėjos
draugų, prie to miesto ir apylinkių at-
eitininkiškos šeimos. Birutę prisime-
nantis klevelandiškis Džiugas Staniš-
kis laiške rašo, kad 1986–1999 m. Birutė
Clevelando ateitininkų sendraugių
valdyboje ėjo sekretorės ir pirmininkės
pareigas. Suruošė įvairių renginių,
tarp jų – metinių švenčių, rekolekcijų,
koncertų su atlikėjais iš Lietuvos ir
Bostono. Regina Šilgalienė: ,,Birutę

apibūdinčiau kaip pareigingą, darbš-
čią, viską kruopščiai atliekančią. Pas
ją visada žydėjo gėlytės, valgis visada
būdavo pedantiškai paruoštas ir ska-
nus. Buvo meniškos dūšios, audė gra-
žias juostas ir to meno mokė jaunimą
Šv. Kazimiero lituanistinėje mokyklo-
je.”

Netrukus po 1997-ųjų, Ateitininkų
federacijos perkėlimo į laisvą Lietuvą,
Lietuvos ateitininkai atgaivino „Atei-
ties” žurnalo leidybą. Reikėjo surasti,
kas rūpintųsi žurnalo administravimu
ir siuntinėjimu Šiaurės Amerikoje.
Mečys Šilkaitis, kuris daug metų gy-
veno St. Petersburg, Floridoje, prisi-
mena: „Su Birute ir jos sese Elena Ja-
saitiene dirbome bendrom jėgom, kai
Ateitininkų federacijos taryboje išei-
vijos narės Laimos Šalčiuvienės bu-
vome pakviesti Šiaurės Amerikoje
(Š.A.) administruoti ‘Ateities’ žurnalo
reikalus ir siuntinėti jį prenumerato-
riams. Tai nebuvo nei fiziškai sun-
kus, nei varginantis ar nuobodus dar-
bas, bet savotiškas įsipareigojimas še-
šis kartus per metus žurnalą išsiųsti
paštu: sudėti į vokus, priklijuoti iš
anksto administratoriaus paruoštas
etiketes, pridėti pašto ženklus, surū-
šiuoti pagal gyvenamos vietovės kodus

ir pristatyti pašto įstaigai. Birutė su
pašto įstaiga pasitikrindavo būdus,
kaip sumažinti siuntinių išlaidas.
Mūsų trijų gražiai suderintas darbas
vyko sklandžiai. (L.Š. pastaba: ši trijulė
žurnalą Š. Amerikoje administravo
trejus metus, prieš perleisdama darbą
kitai administracijai.) Jos charakterį
galėčiau nusakyti vienu sakiniu: buvo
nuoširdi ir maloni bendravime, atvira
pasikalbėjime ir pareiginga darbuose
bei įsipareigojimuose.  

Tuo metu, kai Birutė ir Juozas
Kasperavičiai persikėlė į Floridą, dir-
bau nekilnojamo turto bendrovėje ir
man pavyko patenkinti jų norus ir
rasti jiems namą netoli jūros, netoli
parduotuvių ir atokiau nuo pagrindi-
nių triukšmingų gatvių. Nuo to ir pra-
sidėjo vos ne 20 metų draugystė.”  

Eidama 89-uosius metus, po sun-
kios ligos Birutė mirė penktadienį,
gruodžio 21 dieną, Floridoje, St. Peters -
burgo mieste. Su a. a. Birute giminės,
draugai, pažįstami atsisveikino 2019 m.
sausio 9 d., trečiadienį,  ir išlydėjo į am-
žino poilsio vietą Memorial Park ka-
pinėse St. Petersburge, Floridoje. 

Atsisveikindama su Birute, Rūta
Bandžiukienė, drauge su Birute dai-
navusi St. Petersburgo Lietuvių klubo
chore, perskaitė Birutės vyresniosios
sesers Elenos Jasaitienės rašytus žo-
džius: „A. a. Birutė gimė Žemaitijos gra-
žiam kampelyje, prie Eržvilko mieste-
lio. Eržvilke baigė progimnaziją, o Vo-
kietijoje – lietuvišką gimnaziją. Prieš
emigruodama į JAV vieną žiemą stu-
dijavo Pinnebergo Baltų universitete.
1949 m. atvykusi į Ameriką gavo sti-
pendiją studijuoti chemiją St. Louis,
Missouri. Ten įgijo chemijos magistro
laipsnį. Grįžusi į Čikagą pradėjo mo-
kytojos darbą Mundelein kolegijoje ir
kartu ruošė daktaratą Illinois Institu-
te of  Technology. 1970-aisiais jai su-
teiktas chemijos mokslų daktaro (PhD)
laipsnis.  

Nuo jaunystės Birutė priklausė
Ateitininkų organizacijai ir iš St.
Louis miesto grįžusi į Čikagą įsijungė
į ateitininkų organizacijos veiklą, daug

PRISIMENANT BIRUTĘ MINIATAITĘ-KASPERAVIČIENĘ

Kaimynai Floridoje. Iš k.: Birutė Kasperavičienė, Mečys Šilkaitis ir Elena Jasaitienė. Už jų
stovi Laima Šalčiuvienė.                                                     Asmeninio archyvo nuotraukos

Birutė Miniataitė-Kasperavičienė

Sausio  20 d. Ateitininkų Šalpos fondo tarybos nariai susirinko aptarti AŠF finansinę padėtį, bei pasi-
ruošti ateinančiam metiniam susirinkimui ir pokyliui, kurie įvyks kovo 23 d. Ateitininkų namuose,
Lemonte. Iš k.: Andrius Kubilius, Palmira Janušonienė-Westholm, Viktoras Kaufmanas, Petras V. Ki sie -
lius, Laima Aleksienė, Dalia Sadauskienė ir Valdybos pirmininkas Audrius Rušėnas. Posėdžio  me tu
internetu bendravo tarybos nariai Vida Kuprytė ir Vidas Neverauskas.

Ateitininkų Šalpos Fondo
Metinis susirinkimas ir

tradicinė vakarienė
šeštadienį, kovo 23 d. Ateitininkų namuose

4 val. p. p. – Metinis narių susirinkimas
6 val. v. – Tradicinė vakarienė

Meninę programą ,,Į šviesą!” atliks
aktorė Audrė Budrytė-Nakienė.

Norintys dalyvauti vakarienėje prašomi užsisakyti vietas
paskambinus Palmirai tel. 847-949-1046 arba pranešti 

el. paštu: ASF2019banketas@gmail.com.

Tapkite AŠF nariais. Savo aukas siųskite
Ateitis Relief Fund 

1380 Castlewood Dr. Lemont, IL 60439

metų organizavo ir vadovavo ateiti-
ninkų stovykloms Dainavoje, Man-
chester, Michigan.

Birutė turėjo gerą balsą ir mėgo
dainuoti, dainavo keliuose choruose.
Mėgo austi, juostų yra nuaudusi šim-
tus kilometrų.

1977 m. ištekėjo už Juozo Kaspera-
vičiaus ir išsikėlė į Clevelandą. Ten iki
pat pensijos vėl dėstė chemiją vienoje
kolegijoje. Clevelande tuojau įstojo į
chorą ,,Exultate”, kur dainavo ir gie-
dojo iki persikėlimo į St. Petersburgą
Floridoje. Lituanistinėje mokykloje
Birutė vaikus mokė austi juostas.

2000 m. su vyru Birutė persikėlė į
Floridą – arčiau mamytės ir seserų. Ir
čia tuojau įsijungė į St. Petersburgo lie-
tuvių klubo chorą. Priklausė Lietu-
vos Dukterų draugijai ir paprašyta vi-
sur mielai padėdavo.

Birutė buvo malonaus ir ramaus
būdo, kukli, mėgo keliauti ir dirbti dar-
želyje.  

Visą  gyvenimą  buvo stiprios  dva-
sios,  religinga. Birutė paliko mus ap-
rūpinta paskutiniais sakramentais. 

Liūdi likęs vyras Juozas, seserys
Elena Jasaitienė ir Onutė Alkas-Al-
čiauskienė su šeima.”
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T i k s l a s – Amerika 2018
Dienoraštis – 5

Tęsinys. Pradžia – sausio 12 d.

„Tikslas – Amerika” pasiekė patį atokiausią
savo tašką – Daytono miestelį Ohio. Nuo ar-
timiausios kitos lietuviškos vietos, pažy-
mėtos „Tikslas – Amerika” (http://www.tiks-
lasamerika.lt  )  žemėlapyje,  iki Day tono –
apytikriai 300 kilometrų. Ekspedicijos da-
lyviai Aistė ir Augus tinas Žemaičiai tęsia
pasakojimą.

Dayton: žymūs vitražai ir lietu-
viška vėžlių sriuba

Augustinas: Po ilgo važiavimo Day-
tono lietuvių bažnyčia buvo tikra at-
gaiva akims. Kiekviena jos detalė, at-
rodo, lietuviška ir sykiu didinga. Ypač
pribloškė Vytauto Kazimiero Jonyno
sukurti vitražai, kurių kiek viename –
vis kitoks koplytstulpis, o anapus al-
toriaus – visas Šiaulių Kry žių kalnas.
Ilgai fotografavome.

Kaip pasakojo Michael Petkus, dar
prieškariu atvykę lietuviai pasista tė la-
bai paprastą bažnyčią. Tačiau po Ant-
rojo pasaulinio karo Daytoną užplūdo
dipukai. Jiems JAV buvo lyg tremtis,
jie  norėjo sukurti ten ne „Gabalėlį
Lietuvos”, o visą „Gabalą Lietuvos”.
Tarp jų atvyko architektų, inžinierių,
menininkų, – ir štai jie pa vertė Dayto-
no lietuvių bažnyčią tikra lietuvybės
oaze. Ta oazė nesibaigia Gedimino
stulpais paženklintomis durimis – už jų
nufotografavome tris tremtiniams skir-
tus kryžius, kartu simbolizuojančius ir
tada sovietų sugriautą Vilniaus trijų
kryžių pa minklą. Irgi pažymėjome
„Tikslas – Amerika” žemėlapyje.

Aistė: Bažnyčios rūsyje, – pasa ko jo
M. Petkus, – kasmet lietuviai ren kasi
valgyti tradicines Kūčias. Per kitas
šventes valgo ir lietuvišką vėžlių sriu-
bą. „Ką?” – klausėme. Vie tiniai, atrodo,
nustebo dar labiau nei mes išgirdę, kad
Lietuvoje niekas tokios nevalgo! Sa-
kėme, kad pas mus net nebūtų tiek vėž-
lių visiems virti! Bet Daytono lietuvių
bendruomenė gana sena, ir ten spėjo at-
sirasti naujos tradicijos: „Čia Antrojo
pasau linio karo metais sugalvojo vie-
tos lie tuviai, – sakė, – Tada daugelio
mėsų vartojimui buvo nustatyti apri-
bojimai, pvz., per metus viena šeima
galėjo sumedžioti tik vieną elnią. Ta-
čiau vėžlienai jokių nustatytų limi tų
nebuvo – tai lietuviai gaudė vėž lius ir
virė jų sriubą”. Dabar gi net Daytono
lietuvių restorane „Am ber Rose” me-
niu rasi lietuviškos vėž lių sriubos.
Deja, neparagavome, nes kaip tik tą-
dien restoranas nedirbo. Tiesa, ne lie-
tuviai skundėsi, kad visada žinosi,
kada ir kur lietuviai ją ver da – jau iš to-
lumos justi nepakeliamas kvapas.

Susitikimas su dievdirbio dukra –
pirmąja projekto rėmėja

Augustinas: Vakare susitikome su
MaryAgnes Mikalauskas. Su ja vir-
tualioje erdvėje keliai susikirto jau
seniau. Ji – mano angliško tinkla lapio
apie Lietuvą  „True Lithuania”
[http://www.truelithuania.com]  nuo-
latinė skaitytoja, ir jos leidžiamame pa-
rapijos laikraštyje mačiau gausybę
perspausdintų mano straipsnių. Prieš
keletą metų buvo malonus netikėtu-
mas, kai ji – dar nepažįstama – el. paš-
tu pasiūlė: „Įdėkite į savo tinklalapį au-
kojimo mygtuką – noriu paaukoti”.

Tuomet dar nebuvo projekto „Tikslas
– Amerika”, negalvojau, kad kada nors
susitiksime, bet štai sėdėjau jos na-
muose kitapus gatvės nuo lietuvių
bažnyčios.

Aistė: Paėmėme iš jos interviu apie
jos tėvą George Mikalauskas, vieną
produktyviausių JAV lietuvių diev-

dirbių. Tai jis statė tokius me di nius
kryžius ir koplytstulpius, kokių daug
pažymėjome „Tikslas – Ame rika” že-
mėlapyje, nes, rodosi, kiek vie na lietu-
vių parapija, kiekvienas klubas ir net
dažna šeima privalėjo savo kieme tokį
turėti. Ir MaryAgnes namai pilni jo
darbų. „Niekada ne abejojau, kad esu
lietuvė, – sakė Mary Agnes, – tai, kad
esu lietuvė ir katalikė, man – tiesiog
įgimta”. Nors kalba ji angliškai, net jos

tėvas jau gimė JAV, nors pasiklausius
jos pa šėlusios gyvenimo istorijos, at-
rodo, kad protesto vardan turėjo nusi-
sukti ir nuo šių senų tradicijų.

Augustinas: Daytonas įstrigo at-
 mintyje labiau nei tikėjausi. Jis tik-
riausiai per toli, kad specialiai ten va-
 žiuotum, bet kiekvienas prašalaitis be

lietuviškų vietų čia gali rasti ir nacio-
nalinį JAV oro pajėgų muziejų (gali-
mybė įlipti į prezidento lėktuvus), ir
vietą, kur broliai Wright ištobulino
savo lėktuvą.

Sunykusios lietuviškos vietos tarp
klestinčių amišų kaimų

Augustinas: Tolimas kelias iš Day-
tono į kitus „lietuviškus” Ohio mies-

telius driekėsi per amišų šalį. Amišai
– bendruomenė, gyvenanti tarsi XIX a.
Jie mano, kad modernios technologijos
atims galimybę iš jų laikytis krikščio-
niškų vertybių. Jie iki šiol kalba vo-
kiškai, nors jų protėviai imigravo jau
prieš kelis šimtmečius, traukdamiesi
nuo religinio persekiojimo; jie iki šiol
augina po 6–8 vaikus. Aplink važinėjo
karietėlės, vaikščiojo senoviniais rū-
bais vilkintys vaikai – atrodė, tarsi
patekome į kostiuminę dramą.

Amišų bendruomenė, nors persi-
kėlė į Ameriką prieš 300 metų, pasiliko
labai panaši į tokią, kokia buvo emig-
ravimo metu. Visiška priešingybė lie-
tuviams iš tų Ohio miestelių, kuriuos
lankėme paskui.

Akron teliko vienintelis lietuviš kas
dalykas – Birutės gatvė kadaise lietu-
vių valdytose žemėse. Bažnyčios – nėra,
apie tai, kad tokia apskritai ten buvo,
daug Ohio lietuvių nė nežinojo. Ir mė-
ginimai surasti bent vieną lietuvį Ak-
ron buvo bergždi – nors klausinėjome
savo pašnekovų visuose aplinkiniuose
miestuose, gal kokį pažįsta.

Apie Youngstowno žlugimą – 
iš lietuvės lūpų

Augustinas: Netolimame Youngs-
 towne sekėsi kiek geriau. Susi tikome su
85 m. Ruth Bundza Reedy, bene pasku-
tine miesto lietuve: „Dar viena moteris,
kuri būtų kažką žinojusi, neseniai
mirė, kitai – Alzheimeris”, – pasakojo
ji.

Jos tėvas prisidėjo prie lietuvių
bažnyčios statybų. Tais laikais, kai
Youngstownas klestėjo ir čia gyveno –
400 lietuvių. Tačiau dar tarpukariu
Youngstownas ėmė smukti, baltaodžiai
(ir lietuviai) iš rajono išsikėlė. Prieš 40
m. dėl „affirmative action” pašnekovei
teko palikti darbą policijoje. O į prie-
miesčius jos šeima gy venti išsikėlė
dar anksčiau, prieš 65 metus – ir baž-
nyčią nuo tada lankė nebelietuvišką.
Ruth gimtoji kalba lie tuvių, bet ji kal-
bėjo su mumis ang liškai: „Sunku per
tiek metų nepa miršti kalbos, kai nėra
su kuo ja kalbėti”, – sakė. Tik šen bei
ten dar įterpdavo po lietuvišką žodį ar
saki nį.

Iš 170 000 gyventojų, buvusių
Youngstowne 1930 m., dabar beliko 67
000. Dabar aplink lietuvių bažnyčią,
kur, Ruth Reedy rodytoje senoje nuo-
traukoje matėme, spietėsi tvarkingi
lietuvių namai – laukymės, miškai,
griuvėsiai. Bažnyčia uždaryta 1979 m.,
ten renkasi nebe katalikai ir nebe lie-
tuviai.

Toks dažno JAV Vidurio Vakarų
pramoninio miestelio likimas. O mes
pasukome ten, kur lietuvybė laikosi
daug tvirčiau ir lietuviškų vietų pa žy-
mėjome šešiolika. Į Clevelandą, į kurį
Antrojo pasaulinio karo metais pasi-
traukė Lietuvos prezidentas An tanas
Smetona – beje, kaip sakė Ruth Reedy
paduodama kruopščiai paruoš tą savo
genealoginį medį, tolimas jos giminai-
tis.

Lietuviški vietovardžiai JAV

„Tikslas – Amerika” žemėlapyje
pažymėjo 42 lietuviškai, Lietuvos ar lie-
tuvių garbei pavadintas vietas JAV.

26 jų yra oficialūs gatvių ir aikš čių
pavadinimai, 7 – antrieji „garbės” gat-
vių ir aikščių pavadinimai, 6 – par kų
pavadinimai, 1 ežeras, 1 sporto arena,
1 savanorystės centras, 1 fontanas.

Nukelta į 15 psl.

Paminklas Lietuvos kankiniams Dayton, Ohio

Dayton lietuvių bažnyčios viduje

Lietuvių ar Lietuvos garbei pavadintų JAV vietų planas. Kuo tamsesnis ženklelis – tuo svar-
besnė vieta arba tuo labiau ten įprasminta lietuvybė.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lIETUVA  IR pASAUlIS

Patvirtinta ataskaita dėl Astravo atominės elektrinės
Vilnius (ELTA) – Jungtinių Tau-

tų Poveikio aplinkai įvertinimo tarp-
valstybiniame kontekste (Espoo) kon-
vencijos šalių susitikime patvirtinta
ataskaita dėl Astravo atominės elekt-
rinės (AE).

Ženevoje vyko neeilinis Espoo
konvencijos šalių susitikimas, kur at-
versta vadinamoji Astravo AE byla. 

Susitikime Lietuvai atstovavo ap-
linkos ministro pareigas laikinai ei-

nantis energetikos ministras Žygi-
mantas Vaičiūnas ir Aplinkos minis-
terijos atstovai. 

Baltarusija, Rusijos atominės ener-
getikos įmonės „Rosatom” padedama,
stato AE už 20 kilometrų nuo Lietuvos
sienos. Statybas, teikdama paskolas, iš
esmės finansuoja Rusija. Oficialiuose
planuose skelbiama, kad pirmasis
reaktorius turėtų būti paleistas 2019
metais.

Baltarusiją ragina atsižvelgti į Espoo sprendimą
Ženeva (ELTA) – Užsienio reika-

lų ministras Linas Linkevičius sako,
kad vieningos ir ilgalaikės Lietuvos
institucijų pastangos, tarptautinis ben-
dradarbiavimas, aktyvus diplomati-
nis darbas padėjo pasiekti vieningą ES
šalių poziciją Astravo AE klausimu ir
apginti Espoo konvencijos vertybes.

„Astravo AE statybų aikštelė pa-
rinkta nepagrįstai. Šiandien tarptau-
tinė bendruomenė tai dar kartą pa-
tvirtino”, – pažymėjo ministras.

Ministro teigimu, tenka apgailes-

tauti, kad Baltarusija ignoruoja tarp-
tautinių ekspertų išvadas siekdama
įvykdyti statybų grafiką.

Espoo konvencija dėl poveikio ap-
linkai įvertinimo tarpvalstybiniame
kontekste vienija 44 šalis. Skundą, kad
Konvencija pažeista atliekant Astravo
AE poveikio aplinkai vertinimą, Lie-
tuva pateikė dar 2011 metais, negavu-
si Baltarusijos atsakymų į pateiktus es-
minius klausimus, susijusius su Ast-
ravo AE sauga ir jos galimu poveikiu
mūsų šalies aplinkai ir gyventojams.

Lietuva prisideda prie kovos su terorizmu
Washingtonas (Lietuvos ambasa-

da JAV) – Vyko Globalios koalicijos
nugalėti ISIS (D-ISIS) ministrų susiti-
kimas, kurio metu 74 koalicijai pri-
klausančių valstybių ir 5 tarptautinių
organizacijų atstovai aptarė kovą su te-
rorizmo grėsme Irake ir Sirijoje, tauti-
nių ir religinių mažumų apsaugą, at-
sakomybę už regione vykdytus nusi-
kaltimus žmogiškumui, humanitarinę
pagalbą konflikto nualintam regionui.

„Lietuva tęs kovą prieš terorizmą
kartu su Globalios koalicijos sąjungi-
ninkais. Užkertant kelią šių pasibai-
sėtinų nusikaltimų pasikartojimui,
stiprinkime atsparumą jų skleidžiamai
neapykantos ideologijai. Terorizmą

turime nugalėti ne tik kovos lauke, bet
ir kibernetinėje erdvėje”, – teigė mi-
nistras Linas Linkevičius.

Už bendrą kovą prieš terorizmą
koalicijos partneriams dėkojo JAV
prezidentas Donald Trump, sveikinimo
žodį tarė Valstybės sekretorius Mike
Pompeo.

Ministrai taip pat priėmė bendrą
pareiškimą dėl koalicijos veiksmų,
kuriais siekiama užtikrinti, kad ISIS
grėsmė neatgimtų.

Globalios koalicijos veikloje da-
lyvauja lietuvių karinių instruktorių
grupė, veikianti Irake dislokuoto Da-
nijos kariuomenės kontingento sudė-
tyje.

Krata sovietų paveldo gynėjo namuose
Vilnius (BNS) – Maskvai prane-

šus, kad sovietų paveldą Lietuvoje gi-
nančio Rusijos piliečio Viktoro Orlovo
namuose atliktos kratos, Lietuvos tei-
sėsauga patvirtino atliekanti ikiteis-
minį tyrimą dėl neteisėto disponavimo
šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis,
sprogmenimis ir sprogstamosiomis
medžiagomis. 

Apie kratas V. Orlovo namuose
pranešė Rusijos užsienio reikalų mi-

nisterija. Maskva Lietuvos teisėsaugos
veiksmus pavadino provokacija dėl
politinių motyvų. 

Lietuvos žvalgyba prieš kelerius
metus yra skelbusi, kad per „Užmirš-
tų kareivių” organizaciją Rusija ban-
do skleisti savo įtaką Lietuvoje. 2016
metais paskelbtame nacionaliniame
grėsmių vertinime rašyta, kad orga-
nizacija bendradarbiauja su Rusijos
ambasada.

MO muziejus labiausiai lauktų muziejų penketuke
Vilnius (ELTA) – Pirmą kartą įta-

kingas architektūros žurnalas „Ar-
chitectural digest” Lietuvoje esantį
muziejų įtraukė į labiausiai lauktų mu-
ziejų penketuką. 

Prancūziškasis leidinio interne-
tinis puslapis „AD magazine” vasario
mėnesio pradžioje paskelbė muziejų
sąrašą, į kurį pateko labiausiai savo
architektūra išsiskiriantys muziejai.
Šiame sąraše tarp Katare, Kinijoje ir

Jungtinėse Amerikos Valstijose esan-
čių muziejų rikiuojasi ir spalio mė-
nesį Vilniuje duris atvėręs MO mu-
ziejus. 

Publikacijoje pažymima, kad šis
modernus, įspūdingas, pasaulyje žy-
maus architekto Daniel Libeskind kar-
tu su Lietuvos „Do Architects” supro-
jektuotas statinys puikiai dera su jame
eksponuojama modernaus ir šiuolai-
kinio meno kolekcija.

Gripo epidemija pusėje Lietuvos savivaldybių
Vilnius (BNS) – Lietuvoje gripo

epidemiją jau paskelbė pusė savival-
dybių. Paskutinės apie epidemiją pra-
nešė Alytaus, Joniškio ir Kretingos ra-
jonų savivaldybės

Centro duomenimis, praeitą sa-
vaitę bendras Lietuvos sergamumo
gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpa-

vimo takų infekcijomis buvo 178,7 at-
vejo 10 tūkst. gyventojų.

Didžiausias sergamumas – Aly-
taus apskrityje, mažiausias – Utenos
apskrityje.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
(ULAC) pranešė, kad nuo gripo mirė jau
12 žmonių, o 470 gydomi ligoninėse.

NATO vadovas nori išgelbėti INF sutartį
Briuselis (ELTA) – NATO

generalinis sekretorius Jens
Stoltenberg nori išgelbėti Vi-
dutinio nuotolio branduolinių
pajėgų sutartį (INF) ir įtrauk-
ti į ją daugiau šalių. JAV prieš
savaitę pradėjo oficialų pasi-
traukimo iš sutarties procesą,
po dienos tą patį padarė Rusi-
ja. Abi šalys kaltina viena kitą
pažeidus susitarimą. 

J. Stoltenberg sakė, jog Ru-
sija keliskart skundėsi, kad
tokios šalys, kaip Kinija, Indi-
ja, Pakistanas ar Iranas kuria
ir dislokuoja vidutinio nuoto-
lio raketas, kurios jai pačiai
yra uždraustos. „Tačiau tai ne-
pateisina sutarties pažeidinė-
jimo, – pabrėžė NATO vadovas.
– Priešingai. Tai turi būti
dingstis šią nusiginklavimo
sutartį sustiprinti ir įtraukti
daugiau partnerių”.

JAV prezidentas Donald Trump
taip pat yra už alternatyvą INF sutar-
čiai. Jis savo metiniame pranešime

JAV Kongrese sakė: „Gal mes galime
išsiderėti kitą sutartį, pridėti Kiniją ir
kitus, o gal to negalime”.

JAV spaudžia Vokietiją dėl „Nord Stream 2“ 
Berlynas (ELTA) – Jungtinių Vals-

tijų ambasadoriai Vokietijoje, Danijo-
je ir Europos Sąjungoje paragino Vo-
kietijos partnerius ES palaikyti siū-
lymus, kuriais būtų reguliuojamas
tarp Rusijos ir Vokietijos Baltijos jūros
dugnu tiesiamas dujotiekis „Nord
Stream 2”.

„Nord Stream 2” dar labiau padi-
dintų Europos pažeidžiamumą Rusijos

šantažui energijos sektoriuje”, – rašė
JAV ambasadorius Vokietijoje Richard
Grenell ir jo kolegos – JAV ambasado-
rė Danijoje Carla Sands bei ambasa-
dorius Europos Sąjungoje Gordon
Sondland.

Jų teigimu, tai, kad ES priklau-
so nuo rusiškų dujų, kelia grėsmę
tiek Europai, tiek ir visiems Vaka-
rams.

Prancūzija laikosi griežčiau „Nord Stream 2“ atžvilgiu
Paryžius (ELTA) – Prancūzija ne-

palaikys ES direktyvos pataisas, su-
griežtinsiančias dujotiekio „Nord
Stream 2” reguliavimą, paskelbė šalies
Užsienio reikalų ministerija (URM)
ir pridūrė, Prancūzija dirba su partne-
riais, įskaitant ir Vokietiją, dėl galimų
direktyvos pataisų.

Prancūzija nebenori didinti ener-
getinės priklausomybės nuo Rusijos ir
palaiko ES įstatymų pataisas, kurios
apsunkintų „Nord Stream 2” dujotie-
kio statybą. Tuo tarpu Vokietijos kanc-
lerė Angela Merkel tikina, kad šalis ne-
taps priklausoma nuo rusiškų dujų dėl
„Nord Stream 2” projekto.

Paryžius planuoja palaikyti vadi-
namosios ES Dujų direktyvos peržiū-
rėjimą vyksiančiame ES valstybių bal-
savime – Prancūzija nenori didinti
energetinės priklausomybės nuo Ru-
sijos ir šitaip daryti žalą ES valstybių,
kaip Lenkija ir Slovakija, interesams.

„Ar mes tapsime priklausomi nuo
Rusijos dėl šio antro dujotiekio? Aš sa-
kau ne, jei mes tuo pat metu diversifi-
kuosime dujų tiekimą”, – kalbėjo A.
Merkel po susitikimo su Višegrado
grupės šalimis – Čekija, Vengrija, Len-
kija ir Slovakija.

Vokietija „Nord Stream 2” pro-
jektui turi užsitikrinusi Nyderlandų,
Belgijos, Austrijos, Graikijos ir Kipro
palaikymą, tačiau vien šių šalių ne-
užteks, norint užsitikrinti palankų ES
sprendimą.

Prancūzijos balsas bus itin svar-
bus, o kitos didžiosios šalys –Italija ir
Ispanija – kol kas nėra tvirtos dėl savo
sprendimų. „Labai sunku prognozuo-
ti, kas nutiks balsavimo metu”, – tiki-
no anoniminis šaltinis.

Europos Komisija siekia priimti
bendrą ES energetikos taisyklių pa-
ketą, kuris būtų taikomas jūriniams
vamzdynams, taip pat kaip ir vamz-
dynams ant žemės. Briuselis taip pat
svarstys, ar „Nord Stream 2” atitinka
ES įstatymus, ar dujotiekis kelia grės-
mę Europos dujų rinkai ir ar „Nord
Stream 2” paveiks tiekimo saugumą
bei konkurenciją. 

„Nord Stream 2” projektas sulau-
kė kai kurių ES narių, įskaitant ir Lie-
tuvos, aktyvaus priešinimosi:  jis lai-
komas ne ekonomine, o politine sche-
ma.

Tuo tarpu Vokietijos vyriausybė jį
vertina priešingai, tvirtindama, kad tai
– visų pirma ekonominis projektas.

Maskva priešinsis JAV raketoms Baltijos šalyse
Maskva (BNS) – Rusijos užsienio

reikalų viceministras Sergejus Riab-
kovas pareiškė darysiantis viską, kad
JAV nedislokuotų Baltijos šalyse trum-
pojo ir vidutinio nuotolio raketų,
Maskvai ir Washingtonui pasitrau-
kus iš svarbaus Šaltojo karo laikų nu-
siginklavimo susitarimo.

„Dėsiu visas pastangas, kad už-
kirsčiau kelią viskam, ką paminėjote”,
– pareiškė S. Riabkovas, paklaustas, ką

darytų Rusija, jeigu JAV dislokuotų ra-
ketas Baltijos valstybėse, ypač Estijo-
je.

„Esu tikras, kad visi mes, turintys
tam tikrą vaidmenį užsienio politiko-
je, gynybos ir saugumo srityse, dirb-
sime kaip viena komanda ir neleisime
susiklostyti padėčiai, kuri reikštų galą
viskam, kas ištisus dešimtmečius su-
darė Europos saugumo sąvoką”, – nu-
rodė viceministras.

J. Stoltenberg tikisi išgelbėti INF sutartį.
Twitter nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

University of  Michigan atstovaujantis lietuvis (20
metų, 201 cm ūgio) Ignas Brazdeikis NCAA pirme-
nybėse demonstruoja puikų žaidimą ir sulaukė

įvertinimo. Jis tapo pretendentu į prestižinį „Wooden” ap-
dovanojimą. Toks apdovanojimas skiriamas geriausiam
metų universiteto žaidėjui. Tiesa, atsižvelgiama ne tik į
krepšinio aikštelėje rodomus rezultatus, bet ir į mokslus
universitete. I. Brazdeikis šį sezoną NCAA pelno po 15,2 taš-
ko bei atkovoja po 5,5 kamuolio.

ESPN skelbia, kad pretendentų yra apie dvidešimt, o
pagrindiniu laimėti apdovanojimą laikomas „Duke” krep-
šinio komandos žaidėjas  Zion Williamson. Aštuoniolik-
mečiui, 201 cm ūgio krepšininkui yra prognozuojamas 1-
asis NBA naujokų biržos šaukimas artėjančią vasarą.

Prieš pat NBA mainų pabaigą buvo atliktas ėjimas, ku-
ris užbaigė Jono Valančiūno septynerių metų karje-
rą Toronto „Raptors” komandoje. „Raptors” nu-
sprendė 27-erių metų, 213 cm ūgio J. Valančiūną siųs-
ti į Memphis „Grizzlies” klubą, o už tai gavo 34-erių
metų 216 cm ūgio veteraną, ispaną Marc Gasol. Kar-
tu su lietuviu Memphis klubui atiduodamas CJ Miles,
Delon Wright ir 2024-ųjų antrasis naujokų biržos šau-
kimą. Apie šiuos mainus buvo kalbama jau kurį lai-
ką, juose buvo minimos ir Kyle Lowry bei Mike Con-
ley pavardės.

J. Valančiūnas Toronte žaidė nuo 2012 m. ir buvo
pagrindinis komandos vidurio puolėjas. 2011-
aisiais „Raptors” NBA naujokų biržoje jį pa-

kvietė penktuoju šaukimu. Jis po kairės rankos trau-
mos rungtynėse praėjusį ketvirtadienį prieš Atlan-
tos „Hawks” turėjo išbėgti į aikštelę ir dar likus ke-
lioms valandoms iki mainų kalbėjo, kad gandai
nėra baisūs ir jis nori likti Toronte. J. Valančiūno su-
tartis baigiasi jau šiemet, ir lietuvis turės teisę pra-
tęsti ją dar vieneriems metams. Sutarties vertė
siektų 17,6 mln. JAV dolerių.

J. Valančiūnas dėl traumos nežaidė beveik du mė-
nesius, tačiau iki tol šiame sezone per 19 minučių ant
parketo pelnydavo po 12,8 taško, atkovodavo po 7,2 ka-
muolio. Tuo tarpu M. Gasol ant parketo Memphis ko-
mandoje praleisdavo po 33 minutes ir įmesdavo po
15,7 taško, atkovodavo po 8,6 kamuolio ir atlikdavo po
4,7 rezultatyvaus perdavimo.

Akivaizdu, kad šiame sezone J. Valančiūnui
liks pakovoti tik dėl garbės. „Grizzlies” šiuo metu su
22 pergalėmis ir 33 pralaimėjimais Vakarų konfe-
rencijoje užima tik priešpaskutinę, 14-ąją vietą.

Tuo tarpu „Raptors” klubas nori žaisti didžia-

Šimtus milijonų sirgalių prie televizijos ekranų kas-
met sutraukiantis laukiamiausias JAV sporto įvy-
kis – Nacionalinės amerikietiško futbolo lygos
(NFL) finalas „Super Bowl” – vasario 3 d. Atlantoje
baigėsi dar viena legendinio Tom Brady ir New
England „Patriots” pergale. Ypač nerezultatyviame
ir gynyba paremtame žaidime „patriotai” 13:3 nu-
kovė Los Angeles „Rams”.

Legendinei „Patriots” porai T. Brady ir tre-
neriui Bill Belichick tai buvo jau devin-
tasis NFL finalas. Jiems pavyko atsigriebti

už prieš metus patirtą apmaudžią nesėkmę, kai
Minneapolyje 33:41 buvo nusileista Philadelphijos
„Eagles”. Kartu su B. Belichick, kuriam 66-eri,
jie tapo vyriausia trenerio ir įžaidėjo pora (107
metai), kuriai pavyko laimėti „Super Bowl”.

41-erių T. Brady tapo vyriausiu įžaidėju
(quarterback), virš savo galvos iškėlusiu Vince
Lombardi trofėjų bei pagerinusiu legendinio
Peyton Manning pasiekimą, kurį Denverio
„Broncos” simbolis būdamas 39-erių užfiksavo
2015-aisiais. 

„Rams” treniruojančiam Sean McVay prieš
savaitę sukako vos 33 metai. Jis yra dvigubai jau-
nesnis nei legendinis B. Belichick ir galėjo tap-
ti pačiu jauniausiu „Super Bowl” laimėjusiu stra-
tegu, tačiau šiemet triumfavo ne jaunystė, o pa-
tirtis. Stipriausia lygoje komanda iš Foxborough
tapo 2001, 2003, 2004, 2014 ir 2016 m. ir pagal per-
galių skaičių susilygino su šešis trofėjus turin-
čiu Pittsburgho „Steelers”.

Los Angeles komandai, kuri 1995–2015 m. re-
zidavo Sent Louis, tai buvo tik antrasis „Super
Bowl” istorijoje. 1999 m. tuometinis St. Louis
„Rams” 23:16 nukovė Tennessee „Titans”. Įdomu
tai, kad tas finalas taip pat vyko Atlantoje. Du kar-

Lietuvos krepšinio federacijos vykdomojo komiteto po-
sėdyje iškelti tikslai visoms Lietuvos rinktinėms. Lie-
tuvos vyrų krepšinio rinktinei iškeltas tikslas – FIBA

pasaulio taurės turnyre iškovoti 1–8 vietas ir tęsti kovą dėl
patekimo į 2020 m. Olimpines žaidynes. Taip pat komandai
iškeltas tikslas patekti į 2021 m. Europos krepšinio čem-
pionatą, kurio atranka prasidės šių metų lapkričio-gruo-
džio mėn. 

Tikslas – patekti į 2021 m. Europos krepšinio čempio-
natą iškeltas ir Lietuvos moterų krepšinio rinktinei. At-
rankos kovos prasidės lapkričio mėn. Praėjusią Universiadą
laimėjusi Lietuvos studentų krepšinio rinktinė šiais me-
tais titulo negins, nes Lietuvos studentų sporto asociacija
komandos neužregistravo.

NCAA žibantis I. Brazdeikis
pretenduoja į 

prestižinį apdovanojimą

Rinktinės tikslai 
pasaulio čempionate

Smūgis J. Valančiūnui: „Raptors” išmainė jį į „Grizzlies”

„Super Bowl” – istorinė T. Brady
ir „Patriots” pergalė

Po negailestingų NBA turgaus mainų J. Valančiūnui savo vietą „Raptors” klube tenka užleisti ispanui M. Gasol. 

jame NBA finale, o šiuo metu turi 39 laimėjimus ir
16 nesėkmių bei Rytų konferencijoje žengia antras.

J. Valančiūno – profesionalaus krepšininko kar-
jera: 2008–2010 m. – Vilniaus „Perlas”, 2010–2012 m.
– Vilniaus „Lietuvos rytas”; 2012–2019 m. – Toronto
„Raptors”.

Prie D. Sabonio prisijungė 
N. Stauskas

NBA mainų karuselė įsuko ir lietuvių kilmės ka-
nadietį Niką Stauską. 25-erių snaiperis per keturias

dienas buvo iškeistas jau trečią kartą. Houstono „Roc-
kets” komanda, kuriai priklausė N. Stauskas, jį pa-
siuntė į Domanto Sabonio atstovaujamą Indianos
„Pacers” klubą ir už tai gavo antrojo rato naujokų bir-
žos šaukimą. Vasario 3-ąją Portlando „Trail Blazers”
N. Stauską buvo atidavusi į Clevelando „Cavaliers”
globą, o vos po trijų dienų, vasario 6-ąją, jis buvo pa-
siųstas į „Rockets”, kuri jį atidavė „Pacers”.

25 m. N. Stauskas sezono pradžioje pasirašė su-
tartį su „Blazers” ir per 44 rungtynes rinko po 6,1 taš-
ko, 1,8 atkovoto kamuolio ir 1,4 rezultatyvaus per-
davimo per varžybas.

tus (1945, 1951) amerikietiško futbolo stipriausia
komanda „avinai” yra tapę iki AFl ir NFL lygų
susijungimo (1970).

Kitų metų finalas vyks Miami, Floridoje.

Brangiausia komanda – 
Dallas „Cowboys”

Dvyliktus metus iš eilės brangiausia NFL ko-
manda tapo Dallas „Cowboys” klubas. „Cowboys”
komanda yra vertinama 5 mlrd. JAV dolerių – 1,2
mlrd. daugiau už antroje vietoje esančius New
England „Patriots” (3,8 mlrd. dolerių). Bran-
giausių komandų sąrašo penketuke taip pat yra
New Yorko „Giants” (3,3 mlrd.), Los Angeles
„Rams” (3,2 mlrd. dolerių) ir Washingtono „Reds-
kins” (3,2 mlrd. dolerių). Vidutinė NFL rungty-
niaujančios komandos vertė yra 2,57 mlrd. do-
lerių.

Kartu su New England ,,Patriots” pergalę šventusiam
T. Brady tai buvo jau devintasis „Super Bowl”. 
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Draugui 110. Ko nenunešė laiko tėkmė...

RASA SĖJONAITĖ

Į Ameriką išvykau, nes Lietuvoje mano populia-
rumas buvo prigesęs, o čia pradėti verslai žlugo.
Įkūrus vaikų žaidimų kambarį, greitai teko rinktis,
kam mokėti už apsaugą – Kauno berniukams ar
pareigūnams, – vienoje Lietuvos televizijos po-
kalbių laidoje praėjusius „laukinio kapitalizmo” lai-
kus prisiminė dainininkas Arvydas Vilčinskas. 

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio dainiumi vadi-
namo dainų kūrėjo ir atlikėjo praeitį Ameri-
koje šiek tiek kitaip mena „Draugo” puslapiai.

Štai 1992 m.  laikraščio skaitytojas ir Arvydo Vil-
činsko kūrybos gerbėjas dalijasi įspūdžiais  apie jo
koncertą Spring Hill Floridoje:  

Mane jau pirmoji daina „Pilkas kryželis”, prie
kurio „sės Dievulis ir pailsės”, tuoj pat nukėlė į gim-
tąją Tėvynę, kuri yra ne tik dainų, bet ir kryžių šalis.
„Šitiek kryželių žemės keliuos,/ O jis tik vienas čia
spinduliuos. /Kur medinė dar Lietuva,/ Palei šulinį
žydi ieva”. Tai tik vienas šios dainos posmelis, bet tiek
daug pasakantis ir toks artimas širdžiai. Na, o dai-
na „Vakarė žvaigždė”, skirta išeiviams ir tremtiniams,
tikrai visus sugraudino. „Išalkom Tavo duonos kas-

Sąjūdžio dainius 
visiems laikams 

grįžo į Lietuvą

Daina ,,Į Lietuvą” atliekama kiekviename koncerte. Šis Kęstučio Genio ir Arvydo Vilčinsko kūrinys tebekelia vyresnės
kartos klausytojams sentimentus. Asmeninio albumo nuotraukos

prieš tai tris kartus po 3 mėnesius buvau viešėjęs šio-
je šalyje su koncertiniais turais. Žinojau, kad emig-
ravus dirbti teks daug ir sunkiai, pinigai net JAV ant
medžių neauga. Vėliau teko gyventi Californijoje,
New Mexico, Michigane, o trumpai – Illinois ir
New Jersey. Bet kadangi ilgus metus dirbau įvairiose
perkraustymo kompanijose ir vairavau sunkvežimį,
tai teko aplankyti visas 48 žemynines JAV valstijas.

Gal trumpai galite grįžti į tuos laikus ir pasidalinti pri-
siminimais, kaip gimė Jūsų grupė „Medus”, kuri surengė
nemažai koncertų JAV lietuvių bendruomenėse?

Savo dainas įrašinėjau beveik vienas, tik su gar-
so technikų pagalba. Na, o grupė „Medus” buvo tų
įrašų koncertinis variantas. Tais laikais nebuvo ma-
dos koncertuoti su pilnomis ar dalinėmis fonogra-
momis, viskas buvo grojama gyvai. Grupę sudarė
mano draugai, su kuriais daug metų kartu grojome
pobūviuose, restoranuose ar vestuvėse.

Esate vienas iš nedaugelio atlikėjų, kurie savo daino-
mis ir kūryba būtent išeivijoje kėlėte ir žadinote laisvės kovų
dvasią. Iš tiesų daina „Į Lietuvą” iki šiol skamba plačiai po
pasaulį išsibarsčiusių lietuvių bendruomenių sambūriuose.
Jos populiarumas ne tik nemažta, bet kasmet nesustabdomai
augant emigracijos srautams, tik kyla, ir ji jau tapusi eg-
zilio nostalgijos Tėvynei himnu. Kaip gimė ši daina?

Daina „Į Lietuvą” gimė labai greitai. Laisvės
dvasia tuo metu tiesiog sklandė ore, o ilgainiui smel-
kėsi vis giliau ir giliau į mūsų kasdienį gyvenimą.
Aš jau buvau įrašęs kelias savo kūrybos dainas apie
meilę Lietuvai. Kartą mano vienas draugas parodė
man aktoriaus, poeto Kęstučio Genio eilėraštį.
Sako, čia tai, ką tu darai. Aš tiesiog tuojau pat pri-
sėdau prie pianino ir iš karto pagrojau melodiją. Ji
tą pačią akimirką „prilipo” prie eilėraščio. Žinoma,
vėliau buvo ilgas darbas studijoje, tikro traukinio
dundėjimo įrašinėjimas prie geležinkelio, bet pati
dainos gimimo pradžia buvo tokia.

dieninės, /Kaip niekada per gadynes kelias, /Surink
mus, Dieve, iš visų pasviečių, gyvuosius likusius
namo parvesk”. Išgirdus šiuos žodžius ir švelniai liūd-
ną melodiją, ne vienam klausytojui riedėjo ašaros ar
virpėjo lūpos norint jas sulaikyti... Buvo ir daugiau
gražių dainų, bet paminėjau tik dvi, nes man jos la-
biausiai patiko. Manau, kad Spring Hill lietuviai, o
taip pat ir svečiai ukrainiečiai (jiems irgi buvo skir-
ta viena daina jų gimtąja kalba) ilgai prisimins šio
pobūdžio koncertą, kuris čia buvo atliktas pirmą kar-
tą. Reikia tikėtis, kad bus paskatinimas nepabūgti ir
ateityje suruošti daugiau tokių pasirodymų. („Drau-
gas”, 1992 m. sausio 24 d.)

17 metų Amerikoje pragyvenęs, prabangų namą
su baseinu užsidirbęs, 60-metį neseniai atšventęs dai-
nų kūrėjas ir atlikėjas Arvydas Vilčinskas į Lietu-
vą grįžo daryti tai, ką moka geriausiai – kurti ir per
dainas jausmais dalintis su savo kūrybos gerbėjais.
Per tą laiką dainininko gyvenime būta ir asmeninių
virsmų, ir  gyvenamosios vietos pakeitimų, tačiau
išliko vienas nekintantis dalykas – jis iki šiol  išti-
kimas scenai, kuria dainas ir turi savo klausytoją.

Arvydai, prisiminkite savo pirmuosius gyvenimo me-
tus Amerikoje. Kokia buvo Jūsų toji emigranto dalia? Pri-
minkite „Draugo” skaitytojams, kurioje JAV dalyje gyve-
note, ką veikėte?

Pirmieji mano gyvenimo JAV metai praleisti
Floridoje, Sarasotoje. Nelabai bijojau į ten skristi, nes

Mūsų laisvės kovų dainos „Į Lietuvą”, „Šaukiu aš tau-
tą”, „Laisvė” šiandien skamba išskirtinai tik tam tikrų vals-
tybinių švenčių proga, tuo tarpu galima stebėti ir tai, kad
patriotizmo bangai nuslūgus, o jaunajai kartai tapus nau-
jaisiais europiečiais, kuriamos visai kitokios dainos bei rep-
rezentuojamos naujausiomis technologijomis madinguo-
se muzikiniuose apdovanojimuose ar kitokiuose šiuolai-

kiniuose renginiuose. Dainuojančias revoliucijas papras-
tai ir ištinka panašus likimas. Ar Lietuvoje Jūsų klausy-
tojai dar prašo atlikti dainą „Į Lietuvą” ir kitas Lietuvai skir-
tas dainas? Galbūt yra dar nepapasakotų jausenų ir Jūsų
kūrybinių minčių, kurias iki šiol nešiojatės savyje, kai kiek-
vieną kartą atliekate anų laikų dainas? 

Daina „Į Lietuvą” šiais laikais jau skamba
kaip kvietimas sugrįžti emigrantams į tėvynę, to-
dėl dabar įžangoje ne tik važiuoja traukinys, bet da-
bar jau girdėti, kaip skrenda ir lėktuvas. Poeto K.

Atlikėjas dažnai scenoje pasirodo su savo vyresniuoju sū-
numi Tadu, kuris šiuo metu kontrabosu groja dviejose Kau-
no orkestruose. Tėvas ir sūnus koncertuoja JAV lietuvių ben-
druomenei, 1992 m.

Apie A.  Vilčinską ne kartą rašė ir „Draugas”.

Dirbdamas sunkvežimio vairuotoju Arvydas Vilčinskas apkeliavo visą Ameriką.
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● 2019 metų stažuotės pradžia birželio 15 d., pabaiga –
liepos 21 d.
● Prašymai priimami nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m.
kovo 1 d.
● Šiais metais priimami 15 studentų, kurie yra baigę du kur-
sus ir jau pasirinkę konkrečią specialybę. Privalumais bus
laikomi faktai, kad studentas yra lankęs šeštadienines lie-
tuvių kalbos pamokėles arba yra aktyvus JAV Lietuvių Ben-
druomenės arba Lietuvių Fondo narys;
● Prašymas – tai motyvacinis laiškas “Kodėl aš noriu da-
lyvauti LISS programoje?”, gyvenimo aprašymas (pagal
pridedamą pavyzdį), akademinė pažyma (Official Trans-
cript) ir dvi rekomendacijos: iš dėstytojo ir Jus pažįstan-
čio lietuvių bendruomenės nario.
● Su užpildytu prašymu, prašome pristatyti pažymas iš Jūsų
universitetų: kokias klases/kursus esate pasirinkę ir kokius
planuojate pasirinkti. Tai palengvins LISS komiteto misi-
ją – surasti Jums tinkamiausias stažuočių vietas.
● Prašymai priimami tik lietuvių kalba. Prašymus siųsti el.
paštu: liss@lithuanian-american.org
● Su prašymus pateikusiais studentais bus susisiekta te-
lefonu.
● 2019 m. kovo 15 d.  elektroniniu paštu informuosime kiek-
vieną studentą, ar jis pateko į Stažuotės programą. Stu-
dentų atranką vykdo LISS komitetas ir stažuotės koordi-
natorius.
● Studentai, priimti į LISS programą, iki 2019 m. balandžio
15 d. sumoka 500 USD (400 USD programos mokestis ir

100 USD registracijos mokestis). Registracijos mokestis
negrąžinamas. 
● LISS studentai aprūpinami gyvenamuoju plotu Vilniuje.
Studentai patys pasirūpina maistu, asmeninėmis išvyko-
mis, kitomis papildomomis išlaidomis ir kelionės bilietais.
● Sudaromos galimybės dalyvauti kultūrinėse-pažintinė-
se ekskursijose po Lietuvą.
● Užpildytas medicinos pažymas ir anketas (Release form)
reikia atsiųsti programos koordinatoriui formose nurody-
tu paprasto pašto adresu iki 2019 m. balandžio 21 d.
● Kiekvienas studentas stažuotės vietoje turės praleisti ne
mažiau kaip šešias (6) valandas per dieną.
● Studentai, įvykdę stažuotės reikalavimus, gaus penkis
(5) universiteto kreditus iš Vilniaus Gedimino Technikos Uni-
versiteto (vgtu.lt) arba Vilniaus Universiteto (vu.lt). Kiek-
vienas studentas, derindamas išvyką  savo universitete JAV,
turi išsiaiškinti, kokiu būdu universitetas priimtų  šiuos kre-
ditus ir kokias formas reikia užpildyti. 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
el. paštu: liss@lithuanian-american.org

Daugiau informacijos ir praėjusių metų studentų
dalyvavusių šioje programoje atsiliepimus rasite JAV LB

tinklalapyje www.lithuanian-american.org
Tapkite mūsų draugu FB

www.facebook.com/LISSinternships/ 
ir visas naujienas sužinokite nedelsdami.

JAV LB informacija

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS STUDENTŲ STAŽUOTĖ (LISS) 2019
JAV ir Kanados lietuvių kilmės studentus LISS ir vėl kviečia vasarą praleisti Lietu-
voje. Ši programa suteikia studentams galimybę stažuotis pagal savo pasirinktą pro-
fesiją, patobulinti lietuvių kalbos žinias ir susipažinti su Lietuvos kasdieniniu bei kul-
tūriniu gyvenimu ir šiose srityse vykstančiais pokyčiais.

Genio eilėraštis „Į Lietuvą” iš tiesų
buvo skirtas tėvynainiams, kurie, pra-
sidėjus 1940-ųjų juodajam birželio koš-
marui,  gyvuliniuose vagonuose bu vo
tremiami į Sibiro gulagus – aut. past.) 

Revoliucija, kad ir dainuojanti,
negali tęstis amžinai. Manau, tai būtų
nenormali šalies būsena. Šalis gyvena
kitokiais rūpesčiais, mano mintys irgi
sukasi apie kitus dalykus. Nepaisant to,
dainą „Į Lietuvą” atlieku kiekviename
savo koncerte. Ji mano klausytojams,
kurių didžioji dalis yra vyresnio am-
žiaus, vis dar kelia sentimentų.

O koks dabartinis Jūsų dainų reper-
tuaras? 

Mano naujose dainose pokyčiai
ryškūs. Dainų temos keičiasi. Šiuo
metu man pačiam tai būtų sunku įver-
tinti, bet Amerikoje daugelis lietuvių,
atėję į mano koncertus, pastebėjo, kad
šiuo metu mano dainos yra „giles-
nės”.  Tai vienintelis žodis, kuris ge-
riausiai ir apibūdina mano repertua-
rą. Galbūt tą „gilumą” paskatino tai,
kad aš pastaruoju metu visas savo dai-
nas kuriu tik pagal savo eiles ir iki šiol
jaučiu, kad turiu ką pasakyti. 

Kai šiandien ne vienas emigrantas
keiksnoja Lietuvos valdžią, nestabilų eko-
nominį ir socialinį gyvenimą tėvynėje ir trau-
kia svetur ieškoti skalsesnės duonos, ar Jūs
nesigailite savo sprendimo grįžti? 

Valdžią keiksnoja daugelis. Yra
sprendimų, kurie juokingi ir man. Bet
aš iš valdžios nieko nesitikiu – man ji
nieko neprivalo duoti. Tegul tik neat-
ima. Dėl grįžimo  tikrai nesigailiu. Dir-
bu tai, kas man labai patinka. O tai reiš-
kia – nedirbu iš viso! (juokiasi). Ame-
rika yra gera šalis, bet man nepatiko, ką
ten veikiau, ir man labai patinka tai, ką
darau čia. Amerikoje 8 metus vairavau
sunkvežimį, remontavau butus. Tai,
kas Lietuvoje buvo mano hobis, Ame-
rikoje tapo pragyvenimo šaltiniu. Bet
visa tai nėra muzika, o į tėvynę aš grį-
žau dėl muzikos ir savo klausytojų.

O Jūsų sūnūs, abu ilgą laiką praleidę
JAV, kurioje dabar šalyje gyvena? 

Mano jauniausias sūnus Andrius
liko JAV, vedė amerikietę ir augina
man du anūkus. Jis nemuzikuoja ir su
natomis „nedraugauja”. Vyriausias
sūnus Tadas, kuris ir dainavo bei te-
bedainuoja su manimi, yra profesio-
nalus muzikantas. Groja kontrabosu
dviejuose Kauno orkestruose, taip pat
kuria savo dainas ir jas atlieka. Jis su
žmona padovanojo mums anūkę.

Jūsų koncertinė veikla tapo didelių ir
svarbių istorinių įvykių dalimi. Ar Jūsų spren-
dimui grįžti į Lietuvą visam laikui tai turė-
jo įtakos?

Į Lietuvą grįžau todėl, kad gyven-
damas JAV parašiau nemažai naujų
dainų, vėl patikėjau savo jėgomis ir pa-
siryžau pabandyti gyventi vien tik iš
muzikos. Tai, kad mano kūrybos ger-
bėjai po 17 metų mane vis dar prisi-
minė, žinoma, turėjo įtakos mano ga-
lutiniam apsisprendimui krautis la-
gaminus ir vykti į tėvynę visam laikui.

Tik pajutęs, kad turiu dar parako,
kūrybinių minčių, aš ir nutariau grįž-
ti į Lietuvą. Amerikoje daug metų ne-
grojau, nes neturėjau ką pasakyti.
Man, būnant 37 m., kai išvažiavau iš
Lietuvos, atrodė, kad viskas baigta ir
tu, senuk, čia daugiau nesvaik, rūpin-
kis šeima, kad visiems būtų gerai. O da-
bar aš nesijaučiu, kad esu senukas, vis-
kas atrodo kitaip. Kol krutu, kol turiu
minčių, tol gyvenu muzika, o svar-
biausia, kad dar ir žmonės į mano
koncertus ateina.

Ar galima brėžti aiškią skiriamąją tarp
amerikietiško ir lietuviško žiūrovo? Ar dažnai
lyginate anuos laikus, kai tekdavo koncertuoti
Amerikos lietuviams ir Lietuvos klausytojams?

Amerikietiškieji ir lietuviškieji
žiūrovai, manau, panašėja. O jei kal-
bėsime apie koncertus JAV lietuvių
bendruomenėse ir Lietuvos miestelių
kultūros centruose, didžiausias skir-
tumas tai, kad JAV žmonės paprastai
sėdi prie stalų arba šoka. Tėvynėje gi –
sėdi žiūrovų kėdėse. Kartais šoka, bet
tik ten, kur grindys tvirtos ir nuo se-

numo nesikilnoja į viršų (juokiasi).
Kaimuose ir miesteliuose šaltuoju metų
laiku dažnai tenka mano žiūrovams
koncerto klausytis apsivilkus paltus. Bet
džiaugiuosi, kad jaunimas ateina į mano
koncertus pasilinksminti ir pašėlti ge-
rąja to žodžio prasme. Jų šėlsmas ir ener-
gija išjudina ir vyresnius, garbesnio am-
žiaus žmones. Apskritai Lietuvoje žmo-
nės jau nebijo garsiai reikšti emocijų.
Anais niūriais mūsų Tėvynei laikais
skirtumas tarp JAV ir Lietuvos  klau-
sytojų buvo gerokai didesnis.

Nors ir sakėte, kad Jūsų  žiūrovas išim-
tinai vyresnis, vis dėl to pri siviliojate jau-
nimo?

Kartais būnu nustebęs, kiek daug
į mano koncertus ateina jaunimo. Kai
dar nebuvau koncertavęs Kaune, o pir-
mas koncertas vyko 30 km nuo Kauno,
Kulautuvos miestelyje, pasiklausyti
manęs atvažiavo studentai iš Kauno.
Studentai į mano koncertą? Tai kažkas
neįtikėtino. Jie suprato, kad aš nedai-
nuoju vien tik „Grįžtu namo, kai saulė
dar nenusileido...”, o turiu kai ką sma-
gesnio. Ir džiaugiuosi, kad tokių žmonių
yra. Bet yra ir tokių, kurie užsiciklinę,
jog aš parašiau tą vienintelę dainą „Į
Lietuvą" ir viskas. Aš iš viso esu išlei-
dęs 8 albumus. Nesakau, kad jie visi ge-
nialūs, bet  tai daugybė dainų, kurios
gali patikti įvairaus skonio gerbėjams.

Ką veikiate šiuo metu? Kur veda Jūsų
koncertinė veikla ir kokių dainų dar žada-
te padovanoti Lietuvai? 

Šiuo metu, koncertų salėse at-
šventęs savo 60-ąjį gimtadienį ir išlei-
dęs jubiliejinį geriausių dainų albumą,
nesustoju – toliau kuriu naujas dainas.
Neskubant, nesiblaškant. Tuo pačiu ak-
tyviai koncertuoju, gyvenu tik iš mu-
zikos ir nieko nesiruošiu keisti. Lietuva
tokia nedidelė, bet vis dar atrandu
vietų, kur nesu koncertavęs!

Arvydas Vilčinskas dažnai lankosi JAV, kur šiuo metu gyvena jo jaunėlis sūnus, marti  ir
du anūkai. 
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SKELBIMAI 773-585-9500
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai

ViDauS ligoS 
akiŲ ligoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. DAIVA BIDVA
Dantų gydytoja

950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

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

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

Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

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

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

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463
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,,Surašymo” nr. 93 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: DROZTUKAS.

Kryžiažodį išsprendė:
Joseph J. Rakstis, Orland Park, IL

Aldona Reivytis, Oak Lawn, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

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

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

,,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

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

Juozo Skiriaus knygą

„JAV lietuvių
darbai Lietuvai
1918–2018
metais”
kurią šiemet išleido
Draugo fondas, galima
įsigyti ,,Draugo” knygyne, 4545 W.
63th Str., Chicago, IL. Kaina – 50 dol. Pridėtinis
Illinois valstijos vertės mokestis – 9,25 proc. arba
4,63 dol. 
Persiuntimo mokestis – 5 dol.

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

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

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė



14 2019 VASARIO 9 D., ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

2019 m. sausio 28 d. Čikagoje mirė
poetas Rimas Vėžys. Jam buvo 85-eri.
Gimė 1933 m. Kaune. Karo me tu palikęs
Lietuvą, apsigyveno Vokie tijoje, o vė-
liau atvyko į JAV ir gyveno Čikagoje. Čia
jis baigė vidurinę mo kyklą ir studijavo
University of Illi nois bei Illinois Institu-
te of Tech no logy. Baigęs inžinerijos
mokslus Ame ri koje dirbo inžinieriumi.
R. Vė žys buvo JAV kariuomenės vetera -
nas.  

Lietuviškame išeivijos gyvenime
R. Vėžys reiškėsi savo poezija.
Eilė raščius spausdino žurna-

luose ,,Met menys” ir ,,Mūsų vytis”. Yra
išleisti du jo poezijos rinkiniai: 1969 m.
pasirodė rinkinys ,,Raidės laiko griau-
čiuose”, o 2002 m. – ,,Šešėliai veidro-
dyje”. R. Vėžys priklausė Lietuvių ra-
šytojų draugijai, 1986–1988 m. buvo
tos draugijos valdybos narys. Daly-
 vaudavo Čikagoje rengia mose poezijos
šventėse, skaitydamas savo kūrybą ir
aptardamas pakvies tųjų svečių poetų

Mirė poetas
Rimas Vėžys

Rimas Vėžys

kūrybą. Keturiolik-
 toje poezijos šventėje
Čikagoje, kuri vyko
1987 m. gegužės 22–23
d. Jauni mo centre, R.
Vėžys tarė įvadinį
žodį, apibūdinda mas
svečio poeto An tano
Gustaičio poeziją.
Tiko jam tarti šį žodį,
nes jis, kaip ir Gus-
taitis, buvo poetas
humo ristas, satyri-
kas. Pen kioliktoje
poezijos dienų šven-
tėje, kuri vyko Čika-
gos Jaunimo centre
1988 m. gegužės 27–28
d., R. Vėžys skaitė
savo humoristi nius
eilėraščius, tuo pri-
sidėdamas prie saty-
rinės grupės ,,Antras
kai mas” pasirodymo.
Jis taip pat tarė įžan-
ginį žodį, apibūdin-
damas svečio poeto
Henriko Nagio poe-
ziją.  

R. Vėžys nuo pat pradžios (1963–
1965) dalyvavo satyrinės ,,Ant ro kai-
 mo” grupės pastatymuose, gastrolė-
 se; dalyvavo ,,Antro kaimo” jubi lieji-
 niuose pastatymuose: dešimtme čio
jubiliejuje, kuris vyko 1973 m., ir si-
 dabriniame (25 m.) jubiliejuje, ku ris
vyko 1988 m. ,,Antrame kaime” jis bu -
vo ir aktorius, ir rašytojas, paruošda -
mas kelis škicų tekstus.  

Literatūros kritikas Algirdas T.
Antanaitis R. Vėžio poeziją šitaip
apibūdino: „Jo poezija gana skambi,
elegantiška, gerokai rafinuota, per-
krauta analogijomis, nukreiptomis į
literatūriškai paprususį skaitytoją.
Vie nur ji klasiškai alegoriška ir ro-
 mantiškai melancholiška, kitur –
madingai absurdiška ir satyriškai
kandi (LE, XXXVII, 646).

O kritikas Pranas Visvydas
,,Aidų” žurnale apie Vėžio poeziją
rašė, kad ,,Nelinksmam pasauliui
pra linksminti R. Vėžys griebiasi ne-
 sąmonės, su šia satyrine priemone pa-
puošdamas dažną eilėraštį”.

Parengė Rimas Černius

ATOSTOGOS
Vasarom
Išvažiuoju
Tolimuosna
Miškuosna

Prisigeriu
Pušų kvapo
Tyro ir šalto
Ežero vandens
Šiaurės pašvaistės spalvų
Ir mėlyno dangaus.

Grįžęs
Miestan
Vaikštau
Pagiriodamas
Ir žagsiu
Mėlynos padangės
Gabalais.

PARAŠYTO ŠEDEVRO
ANATOMIJA 

Mano neparašyta
knyga yra
šedevras.
Aš niekur
nemačiau
tiek daug 
gilios išminties
turtingos kalbos
ir lakios vaizduotės
kaip tuščiuose
knygos puslapiuose.
Aš žiūriu
į savo
šedevrą
ir verkiu
kad geresnės
niekados
neparašysiu.

RIMAS VĖŽYS

CIURLIONIO   GALERIJOJE   cikagoje

Ieva  BagdonE

ŠIUOLAIKINIO MENO PARODOS ATIDArYMAS 
ir susitikimas su autore

VASARIO 23D.          14.00VAL.^ ^

5620 S Claremont Ave., Chicago, IL 60636

Remėjai:

V I Z I J s

       

,,Antro kaimo” aktorių pasirodymas, 1965 m.  Viduryje, tarp gitaristų – Rimas Vėžys. 

,,Antro kaimo” aktorių šaržas, 1965 m.  Viršuje su kardu – Rimas Vėžys. 
Nuotraukos iš knygos ,,Antras kaimas:  veidai ir tekstai”,  Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidykla,
1989 m.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Tikslas – Amerika 2018

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

A † A
ANDREA BAKSYS

Mirė sausio 29 d., sulaukusi 47 metų.
Gyveno Orland Park, IL.
Nuliūdę liko: tėvai Daiva ir Chester Baksys; sesuo dr. Ingrid

Baksys; teta Irena Hornyik (a. a. Karl, PhD); dėdė Rimantas
Para ki ninkas (a. a. Aristida); pusbroliai ir puseserės – dr. Galina
Hor nyik (Chris Pond, PhD), Karl Hornyik ir Neysa Koury su
duk ro mis Lydia ir Beyza; Maria ir John Pickerill bei jų vaikai
Jonas, Jack ir Maddie; Rimas Parakininkas, Kęstas (Kim) Para -
ki nin kas, dr. Daiva Parakininkas, Bruce ir Kathy Pratapas bei
Mathew Pra tapas.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, vasario 16 d., nuo 8:30 val. r.
ry to iki 10 val. r. St. Julie Billiart bažnyčioje, 7399 W. 159th Str.,
Tin ley Park, IL, kur 10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota  Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da ly-
 vau ti šiose laidotuvėse. 

Mintimis ir prisiminimais galite pasidalinti internetinėje
sve čių knygoje: www.palosgaidasfh.com.

Nuliūdę tėvai, sesuo ir kiti giminės

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com

Atkelta iš 1 psl.

15 šių vietų pavadinta žmonių, ži-
nomų tik Amerikoje ar tarp Ame rikos
lietuvių, garbei: vietos parapijų kuni-
gų, vienuolių, sportininkų, Ant ro jo
pasaulinio karo veteranų.

7 vietos pavadintos nežymių Ame-
rikos lietuvių vardais dėl to, kad se-
niau jiems priklausė ta žemė.

6 vietos pavadintos žodžiais „Lit-
huania” ar „Lithuanian”.

6 vietos pavadintos Lietuvos mies-
tų pavadinimais.

5 vietos pavadintos Lietuvos isto-
 rinių asmenybių garbei (Birutės, Ge-
dimino).

2 vietos pavadintos „Lituanica”
garbei, 2 – Lietuvos simbolių (Vyčio, Ši-
luvos Marijos).

Yra trys didesni telkiniai, kur 3 ar
daugiau gretimų gatvių pavadinta lie-
tuvių ir Lietuvos garbei: Bent ley ville
(PA), Nashua (NH) ir Lawrence (MA).

Daugiausia lietuviškų vietovar-
 džių pažymėjome Massachusetts (13).
Tai lėmė Lawrence lietuviškų gatvių
rajonėlis buvusioje parapijos poilsi nės
teritorijoje bei įprasta praktika, kad
Massachusetts sankryžos vadina mos

garbės aikštėmis ir krikštijamos JAV
karo didvyrių vardais (taigi, ir lietu-
vių).

Po 7 lietuviškus vietovardžius pa-
žymėjome Pennsylvanijoje ir New
Hampshire, 5 – Illinois, 4 – New Yor ke,
3 – Indianoje, 4 – likusiose valstijose.

Bent po vieną lietuvišką vieto-
vardį aptikome 9 iš 16 lankytų valsti-
jų.

Gali būti, kad Lietuvos garbei pa-
vadintos vietos sužymėtos ne visos –
ypač sunku rasti nedideles gatveles, pa-
vadintas Amerikos lietuvių garbei.
Jei žinote nepažymėtų vietų, rašykite
augustinas.zemaitis@gmail.com ir
tikslasamerika.lt žemėlapis bus pa-
 pildytas.

Augustinas Žemaitis ir Aistė Žemaitienė
– ekspedicijos „Tikslas – Amerika 2018” da-
lyviai. Ekspe dicijos metu sudaromas inte-
raktyvus internetinis lietuviško pa vel do JAV
žemėla pis http://www.tikslasamerika.lt ir pil-
doma lietuviško paveldo užsienyje enciklo-
pedija  http://www.gabaleliailietuvos.lt. Šis
projektas – LR Vyriau sybės kanceliarijos
„Šimtmečio iniciatyvų” konkurso laimėto-
jas.

Bus daugiau

MONUMENT FAMILY FUNDRAISER 
Feb. 23rd at 3:00 pm

Coopers’s Hawk - Winery & Restaurants
510 Village Center Dr., Burr Ridge, IL  60527

Contact  Darius Karalis 
(818) 635-2703 or dariusk8@yahoo.com

AMERICAN LEGION POST #986 – DON VARNAS 
is commissioning a monument to pay tribute to all

Lithuanian veterans including former members of the Post. 
This monument will exemplify the ultimate sacrifice that these veterans paid

while fighting for their country and keeping their Lithuanian culture in their hearts. 
This monument will be placed inside St. Casimir Cemetery, 

in Chicago, alongside a flagpole.  
WE NEED YOUR SUPPORT. 

HOCKEY NIGHT with THE CHICAGO WOLVES
Chicago Wolves vs. Colorado Eagles - April 7, 2018 - 3:00 pm
Allstate Arena - Proceeds benefit the National Emergency Fund

$40. Donation includes game ticket, free hat & one free meal voucher 
& free parking - Children 14 & under $30. - Free giveaways based on ticket sales

FAMILY PICNIC in June at 
Turtlehead Lake of the Cook 
County Forest Preserves - 12:00 pm.
13600 S. Harlem Ave., Orland Park, IL
Usually 2nd or 3rd weekend in June - TBA

MEMORIAL DAY FIELD MASS
Archdiocese of Chicago – 
10:30 am May 27th - 2019
St. Casimir Cemetery 
4401 West 111th Street,  Chicago, IL 

For more information, contact Sergio Senese at (773) 909-3072 

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

REmKImE DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org
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INSURANCE AND FINANCIAL

Notarinės
paslaugos
NEMOKAMAI

7667 W. 95th St., Suite 207
Hickory Hills, IL  60457

Fax: 708-851-4777

708-433-7777

Vilma Virginija

pAS MUS
IR

AplINk MUS
�  Artimieji praneša, kad š. m. vasario 7 d.
mirė Gintaras Juozas Barkauskas. Informaci-
ja apie laidotuves bus paskelbta vėliau. Lai-
dotuvių direktorius – Donald Petkus F.H.

� Vasario 10 d., sekmadienį, 8:45 val. r. visi
kviečiami į Šv. Antano bažnyčią (1500 S. 50th
Ave. Cicero, IL) dalyvauti lietuviškose šv. Mi-
šiose. Po Mišių kviečiame pabendrauti lietu-
vių ,,Kavutės” kambaryje. Vaišinsimės cepe-
linais. Visus maloniai kviečia Cicero lietuviai.

� Trečiadienį, vasario 13 d., JAV LB Socia-
linių reikalų tarybos Čikagos skyriaus ruošia-
mos vyresniųjų lietuvių popietės ,,Seklyčioje”
(2711 W. 71st st., Chicago, IL 60629)

metu bus rodoma filmo ,,Ashes in the Snow”
pagal Rūtos Šepetys knygą ,,Between Shades
of Gray” pirmoji dalis. Popietės pradžia – 1 val.
p. p. Raštinės tel. 773-476-2655. Visi esa-
te laukiami.

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius vasario 13 d., trečiadienį, PLC skai-
tykloje Lemonte rodys LRT istorinės serijos
,,Laisvės kaina. Savanoriai” vienuoliktąjį filmą,
kurio peržiūra buvo atidėta dėl šalčių.

� Vasario 16 d. 7:30 val. v. Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte minėdami savo 25-metį
scenoje koncertuos Irena Starošaitė ir Žilvinas
Žvagulis. Informacija tel. 312-731-4524. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Kviečiame švęsti

Lietuvos Nepriklausomybės dieną
Vasario 17 d., sekmadienį, po 11 val. ryto 
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje kviečiame visus į parapijos
salę, kur vyks Vasario 16-tosios
minėjimas su menine programa. 
Po minėjimo – pietūs.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti.
Renginį ruošia: Švč. M. Marijos Gimimo parapija,  JAV Lietuvių Bendruomenės
Marquette Parko apylinkė, ALT’as ir National Lithuanian American Hall of Fame. 

sustok...

lietuvių meno ansamblis

2019 m. kovo 2 d. 7:00 v.v.

Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium

6601 W. College Drive, Palos Heights, IL 60463

BILIETAI  suaugusiems $25 iš anksto, $30 koncerto dieną  |  jaunimui iki 17m. $10

PIRKTI  www.dainava.us  |  800-838-3006  |  lietuviškose parapijose  |  PLC raštinėje

Joana A. Stoškus, gyvenanti Palos
Park, IL, dar metams pratęsė laikraščio
garbės prenumeratą ir paaukojo 150
dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad finan-
siškai dosniai remiate mūsų laikraštį.

Eugenijus Radžiūnas, garbės prenu-
meratorius, gyvenantis Omaha, NE, dar
metams pratęsė „Draugo” garbės prenu-
meratą. Nuoširdžiai dėkojame, kad
skaitote mūsų laikraštį ir jį remiate.

Aušra Padalino, gyvenanti Chicago,
IL,  dar metams pratęsė „Draugo” garbės
prenumeratą. Esame dėkingi, kad skaitote
mūsų laikraštį ir jį remiate.

2019 m. kovo 2 d. 7 val. v.
Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium

6601 W. College Drive, Palos Heights, IL 60463

BILIETAI suaugusiems $25 iš anksto, $30 koncerto dieną / jaunimui iki 17 m. $10
Pirkti www.dainava.us / 800-838-3006 / lietuviškose parapijose / PLC raštinėje

KAS GALITE, ATNEŠKITE „FANTŲ” LOTERIJAI – AČIū!!!

meninė programa:
Sol. Nida Grigalavičiūtė ir šokių grupė „Suktinis”

Šiupinio vakarienė
Dainos, šokiai, loterija...

Stalus ir vietas prašome iš anksto užsisakyti pas
Ramūną Buntiną – tel. 630-969-1316

Auka: iš anksto – 40 dol. prie durų 45 dol.

Čekį prašome rašyti – „Foundation of Lithuania Minor” ir siųsti:
Ramūnas Buntinas
908 Rob Roy Place

Downers Grove, IL 60516

Pabendravimas 6–6:45 val. v.

Paskutinė šiupinio šventė
Mažosios Lietuvos fondas ir draugija

Maloniai kviečia Jus paskutinį kartą atvykti į
tradicinį Užgavėnių

Šiupinį
2019 m. kovo mėn. 2 d.

šeštadienį
6 val. vakaro

Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus „Gintaro” salėje
6500  South Pulaski Road

(Mašinas bus galima statyti kitoje pusėje gatvės esančio Republic Bank aikštelėje)


