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Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 125 dienos

Ir būtent to „Oskaro”, kurį įteikiame iš visos šir-
dies. Ir jau nuo dabar tiesiamas raudonas  kili-
mas Amerikoje NICO, kuris gegužės 10 d. Ven-

turos grafystės kasmetiniame muzikos festivalyje
pristatys savo žaismingą programą. Festivalio or-
ganizatoriai buvo taip sužavėti NICO muzikavimu,
kad skyrė jiems visą koncertą. Muzikavimo džiaugs-
mas, originalumas, drąsa ir išskirtinė atlikimo
kokybė – visi šie žodžiai tinka apibūdinti NICO. Ma-
nantys, kad moderni klasikinė muzika yra kažkas
nesuprantamo ar nuobodaus, išgirdę NICO atlie-
kamus kūrinius, labai tikėtina, pakeis savo nuo-
monę. Bet kurią akimirką, be jokio pasiruošimo
NICO muzikantai gali vien iš atminties, be parti-
tūrų, groti apie 4 valandas!                                  – 3 psl.

Iš k.: Alexander Palamidis, Nuvi Mehta, Diana Smith, Timothy Smith, Susan Scott, Daiva Navarrette, Carlos Navarrette, Rasa
Šilkaitienė ir Raimundas Šilkaitis. I. Greblikienės nuotr.

Raudonas kilimas tiesiamas lietuviams muzikantams

Naujų idėjų kamerinio
orkestro paramos
popietė LA
INGA GREBLIKIENĖ

Praėjusį sekmadienį Los Angeles ir Hollywoodas pa-
sitiko „Oskarus”, ištiesę raudonus kilimus... Tad buvo
tikrai smagu ir įdomu dalyvauti jaukioje ir labai ele-
gantiškoje New Ideas Chamber Orchestra (NICO) pa-
ramos popietėje „Oskaro” vertuose Daivos ir Carlos
Navarrette namuose. 

Praėjusį savaitgalį, kovo 3 dieną, nuaidėjo jubiliejinė – 60-oji Pasaulio lietuvių centre Lemonte skautų surengta

Kaziuko mugė. Nors į ją susirinko kiek mažiau žmonių nei įprastai (gal daugelį atbaidė žvarbus ir, toli gražu,

dar ne pavasariškas oras), tačiau linksmybių ir geros nuotaikos niekam nepritrūko.  – 14 psl.

Nesenstanti Kaziuko mugės mada – riestainių karoliai

Gausiai susirinkusius į Kaziuką skautus, prekybininkus ir pirkėjus sveikina Vytenis Lietuvninkas.                   Audronės Kižytės nuotr.



KUN. LIUDAS MILIAUSKAS

Kaip pasikeistų tavo gyvenimas, jeigu
niekas jo nematytų, ir kaip pa sikeistų
tavo pasirinkimai, jeigu ne būtų prieš ką
jais pasipuikuoti? Ar būtų įmanoma
tave sugundyti turtu bei garbe, jei ne-
turėtum prieš ką pa sirodyti?

Nuoširdžiai atsakydami į šiuos
klausimus pastebėsime, kad daug
da lykų gyvenime mes darytume

kitaip, tačiau neatsilaikome pagundai
pasididžiuoti prieš kitus. Ši pagunda
taip gudriai ir tyliai įsėlina į žmogaus
gy venimą bei jį užvaldo, kad daugelis
net nepastebi, kaip tampa jos vergu. To-
kia gundytojo taktika aprašoma jau pir-
mojoje Biblijos knygoje (Pra džios 3),
kuomet žmogus trokšta vie no, o gauna
visai ką kita. Šis scenarijus nuolat
kartojasi žmonių gyveni muose, todėl,
kad ir kiek pasiektų, jie nebūna lai-
mingi. Ne kartą teko stebėti, kaip ky-
lant į turto bei garbės aukštumas žmo-
nėms galiausiai taip susisuka galvos,
kad žlunga netgi pačios gražiausios
sėkmės istorijos. Gundytojas neskuba
ir pradeda nuo mažų, neesminių daly-
kų, bet nuosekliai veda į pagrindinį
tikslą: supainio ti žmogaus kelią taip,
kad anksčiau ar vėliau visiškai būtų
sužlugdytas jo gyvenimas. Pirmiau-
sia žmogus pa lengva būna tarsi ap-
svaiginamas, o ta da prasideda jo nai-
kinimas – neretai vykdomas jo paties

rankomis. Viskas daroma taip gudriai
ir klaidinančiai, kad tik dvasiškai iš-
lavinta akis pramato gundytojo planą
ir piktojo veikimą. 

Žengdama į gavėnios laiką krikš-
 čioniška bažnyčia šį sekmadienį skai  -
tys Jėzaus gundymo istoriją (Luko
4:1–13). Tekste atsispindi trys pagrin-
dinės temos, iš kurių kyla be veik visos
pagundos, su kuriomis su siduria ir
dažniausiai nesusitvarko žmogus. Jei-
gu mes giliau paanalizuotume savo
pagundas, pamatytume, kad galiau-
siai jos nuveda prie vienos iš šių temų.
Vienos pagun dų grupėje – turtų troš-
kimas, kitoje – garbės ir dėmesio, o tre-
čioje – Dievo gundymas ar netgi šan-
tažavimas. Pabandykite dabar prisi-
minti tris paskutines pagundas, su
kuriomis su sidūrėte, paanalizuokite jas
ir pa žiūrėkite, prie kurios grupės jos
jus nuves!

Kartais žmonės manęs prašo pa dė-
ti suprasti, su kuo jie susidūrė ir link
kur veda vienos ar kitos pagundos.
Kuomet dalelė po dalelės būna sude-
dama „pagundos dėlionė”, pa šne kovai
labai nustemba, nes pamato vaizdą, ku-
rio visiškai nesitikėjo. Gun dytojas taip
gudriai viską sumai šo, kad žmogus
dažnai net nepastebi, kaip įsipainioja
į jo pinkles ir gyvena pats save apgau-
dinėdamas. Turbūt visi turime pažįs-
tamų, kurie taip gy vena – vienaip kal-
ba, o visiškai kitaip elgiasi ir apgau-
dinėdami save neigia tai, ko iš tikrųjų
patys labai trokšta. Manau, kad jūs
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Apsaugok mus nuo pagundų 
daug kartų gyvenime sutikote žmo-
nių, kurie kalbėdami tvirtina, jog
jiems visiškai nesvarbu turtas ar gar-
bė, o pažvelgus į jų elgseną akivaiz-
džiai matyti, kad būtent to jie beato-
dairiškai ir trokšta.  

Kalbėti apie turtą ir garbę daž-
niausiai yra paprasčiau nei paliesti
Dievo gundymo temą. Tačiau su ja su-
siduriame daug dažniau negu ma no-
me. Taigi dabar pagalvokite, kiek kar-
tų jau sakėte – Dieve, išklausyk šią
mano maldą ir tuomet aš tikrai pa ti-
kėsiu, kad tu esi... Arba – jei, Die ve, tu
tikrai esi, padaryk man tą ar aną da-
lyką... Arba – Dieve, duok man pi nigų
ir tada aš paaukosiu bažnyčiai. Kiti
eina dar toliau ir ima šantažuoti Die-
vą, nes galvoja, kad būdami akty vūs
bendruomenės nariai, jie tarsi užsi-
tarnavo kažkokių išskirti nių pa laimi-
 ni mų ar dovanų. Bend rau  da mas su
įvairiais žmonėmis pa stebiu, kad
gana dažnai link Dievo skrieja mūsų
egoistiški gundymai, reikalavimai ir
nepasitenkinimų pilni prie kaištai.

Ypač tai tampa aktualu mūsų
var totojiškoje visuomenėje, kurioje
viskas sukasi apie tai, kaip kuo grei-
 čiau ir kuo lengviau gauti visa tai, ko
noriu. Ši tema neliko nepastebėta ir
šarlataniškų „sėkmės pamokslinin-
 kų”, kurie greitai sumojo, kaip iš to
pasidaryti pelningą „bizniuką”. Šian-
 diena televizijoje ir internete yra pil-
 na tokių „gundančių pamokslinin-
 kų”, kurie, kalbėdami Dievo vardu,
siūlo greito ir lengvo praturtėjimo
formules. Sutinku gana daug žmo-
nių, kurie, sugundyti ir suklaidinti to-
kių pamokslininkų, ne tik liko „pliki
ir  ba si”, bet ir visiškai prarasdami ti-

kė ji mą įklimpo į priklausomybių liūną.
Gundytojo tikslas sužlugdyti žmogaus
gyvenimą labai gudriai į vieną gran-
dinę sujungia skirtingas pagundas, už-
valdymus bei įvairius šarlatanus, kurie,
siūlydami greitą išsigelbėjimą, iš tik-
rųjų dar labiau stumia į pražūtį. 

Savo žemiškosios misijos pra džio-
 je Jėzus praeina gundymų išban dymą
parodydamas, kad kiek vienas žmogus
kiek galima anksčiau gyveni me turi
tinkamai pasipriešinti, kad nebūtų jų
užvaldytas. Pagun dų už valdytas žmo-
gus praranda ra mybę, pykstasi su sa-
vimi ir kitais, jau čia nerimą bei tampa
lengvai pažeidžiamu. O kad įstengtum
pasiprie šinti gundytojui, tu turi, pir-
miausia, kaip ir Jė zus, žinoti Dievo žo-
džius, kuriais galėtum nugalėti pa-
gundas. Todėl išeidami į gavėnios lai-
ką, pasiimkime su savimi Bibliją ir ty-
rinėkime ją, kad būtume tinkamai ap-
ginkluoti ir pasirengę atremti visas
pagun das. Vi sais atvejais pasiimkite ti-
kėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite vi-
 sas ugningas piktojo strė les.  Pasiimki-
te ir išganymo šalmą bei Dvasios kala-
viją, tai yra Dievo žodį. (Laiškas Efezie -
čiams 6:16–17)

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

T I K I M E  L A I S V E !

Kovo 11-oji mums dovanojo laisvę ir davė pradžią moderniam 

Lietuvos valstybingumui, kurio puoselėjimas – kiekvieno mūsų pareiga.

Švęsdami Nepriklausomybės dieną Pasaulio lietuvių metais įsipareigokime

ir toliau palaikyti nenutrūkstamą ryšį su tėvyne, garsinti jos vardą 

prasmingais darbais, o artėjant LR Prezidento rinkimams ir

referendumui dėl pilietybės  išlaikymo, atlikime pilietinę pareigą

– balsuokime! Kurkime stiprią Lietuvą drauge!

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

Sveikinu su Lietuvos 

1010-osiomis metinėmis.

Taip pat sveikinu su pirmą kartą oficialia 

ir įteisinta atmintina diena –

Lietuvos vardo diena.
Vytautas Navaitis

Agentūros FACTUM vadovas
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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

Naujakuriai ,,Grand Duke’s Restaurant” jau kviečia lankytojus

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Tiems, kurie pravažiuodami Har-
lemo ir 63-osios gatvių sankirtą
nostalgiškai akimis nulydi pasta-

tą, kuriame anksčiau buvo  ,,Grand Du-
ke’s Restaurant”, lietuvių trumpiau va-
dinamas ,,Kunigaikščiais”, šio restorano
šeimininkas Andrius Bučas turi gerą
naujieną. Kovo 11 dieną atsi naujinęs
,,Grand Duke’s Restaurant” atveria
duris savo ištikimiems lankytojams. Tie-
sa, jau kitoje vietoje – ,,Senojo Vilniaus”
kaimynystėje – (980 W 75th St. Dow-
ners Grove, IL 60516). Kraustymosi ir
kūrimosi laikas baigėsi, ,,Kunigaikščiai”
savo lankytojams žada daug malonių
naujienų. Apie tai pokalbis su ,,Grand
Duke’s Restaurant” savininku Andriumi

Buču. 

Andriau, pristatykite savo ,,naujakurį”:
ką naujo lankytojams žada lietuvių ben-
druomenės pamėgtame Downers Grove
miestelyje įsikūrę ,,Kunigaikščiai”?

Neplanuojame jokio iškilmingo
restorano atidarymo. Tiesiog žmonės at-
eis ir  vėl galės papietauti, praleisti lai-
ką. Tačiau naujovių bus. Visų pirma –
restorano interjeras tapo šiuolaikiš-
kesnis, šviesesnis, nors pernelyg smar-
kiai neatitolo nuo pirminės idėjos. Ku-
nigaikščių paveikslai iš senosios vietos
,,atkeliavo” į naująją. Naujoje vietoje
įkurto restorano aplinka – iškilmin-
gesnė, prabangesnė. Tai jau nebe užei-
ga, o restoranas. Beje, automobilių sto-
vėjimui skirta aikštelė – ypač erdvi ir
patogi, anksčiau tokios neturėjome.  

Be pagrindinės, lankytojams skir-
tos salės, restorane yra dar dvi banke-
tinės salės, viena – mažesnė, skirta 40-
čiai svečių, kitoje tilps dvigubai daugiau
žmonių. Salės skirtos įvairioms asme-
ninėms, šeimų šventėms, verslo susi-
tikimams, konferencijoms. Vasarą res-
torano lankytojai turės galimybę įsi-
kurti kieme – ten pastatysime staliukų
su skėčiais. 

Kalbant apie meniu, didžiąją jo
dalį sudarys lietuviški patiekalai, ta-
čiau atsirado ir ukrainietiškų, molda-
viškų patiekalų. Mat nemažą mūsų
lankytojų dalį sudaro šių tautų atstovai.
Nors, tiesą sakant, kai pradėjome gal-
voti, kokių Moldavijai ar Ukrainai bū-

dingų patiekalų galėtume gaminti, pa-
aiškėjo, kad jie labai panašūs į lietu-
viškus, na, gal viena kita sudėtinė dalis
kitokia. Taigi, teisinga būtų pasakyti,
kad mūsų restorano meniu sudaro Rytų
Europos šalių patiekalai. Dar viena
naujovė – pavasarį šeštadieniais ir sek-
madieniais kviesime savo klientus at-
vykti lengvų pusryčių – ,,brunch”, o prie
jų išgerti ir šampano taurę.

Ar be tradicinių patiekalų žadate sukurti
ką nors naujo, išskirtinio?

Tikrai taip, ir tą sėkmingai turėtų
daryti mūsų nauja virtuvės šefė Simo-
na Koževnikovaitė, kurią atsikvietėme
iš Arizonos. Jos įdomius patieka lus
pirmiausiai  pamačiau ,,Facebooke”.
Tai jauna, bet patyrusi maisto gamybos
specialistė: ji Lietuvoje buvo atidariusi
savo restoraną, vėliau dirbo Nor vegijoje
tokiuose restoranuose, kurie buvo įver-
tinti Michelin žvaigždutėmis. Simona
puikiai gamina žuvies ir kitų jūros gė-
rybių patiekalus, jų ,,Kunigaikščiuose”
atsiras daugiau nei iki šiol buvo. Taip
pat žadame nuolat sukurti naujų, įdo-
mių patiekalų. Manau, kad kiekvieną
savaitę lankytojai turės galimybę ką
nors naujo paragauti. Kaip ir anks-
čiau, radę minutę laisvo laiko, tiek vir-
tuvės šefė, tiek ir aš, ateisime į restorano
salę pasikalbėti su lankytojais, išklau-
syti jų nuomonių, pasiūlymų. 

Šalia, vos per gatvę yra ,,Old Vilnius”.
Ar ,,Grand Duke’s Restaurant” jam bus
konkurentas, ar partneris?

Tai du restoranai su skirtingomis
koncepcijomis. ,,Old Vilnius” šiek tiek

pasikeis – jis bus skirtas skubantiems.
Čia bus galima greitai užkąsti, arba pa-
valgyti lengvų, greitai pagaminamų, ta-
čiau pakankamai sočių patiekalų:  vi-
sokių rūšių blynelių, čeburekų, kibinų,
koldūnų. Taip pat jame veiks linija
karštų patiekalų, skirtų išsinešimui, ir,
žinoma, parduotuvė. 

Be abejonės, ir ,,Kunigaikščiuose”
bus galima užsisakyti patiekalų į na-
mus. 

Kaip jums atrodo, ar klientai domisi nau-
joje vietoje įsikūrusiais ,,Kunigaikščiais”? Ką
dar planuojate, kad čia rinktų-
si ne tik kaimynystėje gyve-
nantys lankytojai?  

Galiu pasakyti, kad abi
banketų salės jau užsakytos
ateinantiems dviem mėne-
siams, visiems savaitga-
liams. Na, o lankytojams
žadame ne tik gero skonio
maistą, bet ir ,,gyvos” mu-
zikos vakarus. Į juos kvie-
sime atlikėjų iš Lietuvos –
nebūtinai labai garsių, bet
vertų dėmesio. 

Kokie patiekalai jums pa-
čiam labiausiai patinka? O kas
užima ,,aukščiausias pozicijas”
tarp lankytojų?

Man pirmoje vietoje –
bulviniai blynai su mėsa,
dar mėgstu šašlyką. Jis
mūsų restorane geras, ska-
nus. O lankytojai dažniau-
siai užsakinėja cepelinų, Ki-
jevo kotletų, balandėlių. Ma- Viena iš ,,Kunigaikščių” banketų salių. 

nau, kad paragavę naujų patiekalų, no-
rės jų pakartoti. 

Ten, kur anksčiau buvo ,,Grand Duke’s
Restaurant” dabar veikia BBQ ,,Thirsty Pig”.
Kaip pasiteisino ši jūsų idėja? 

Puikiai. Nors, įkurdami BBQ barą,
jį taikėme tose apylinkėse gyvenan-
tiems amerikiečiams, tačiau įdomu tai,
kad čia atvyksta ir mūsų tautiečių. Aš
neabejoju, kad netrukus ir ,,Thirsty
Pig” gaus ,,Chicago Best” ženkliuką. 

Ačiū už pokalbį, linkime, kad jūsų res-
toranuose niekada nepritrūktų  valgytojų.

Andrius Bučas su darbuotojomis – (iš k.) Valentina Balčiauskiene, Lina Urbstonaitis ir nau-
jąja virtuvės šefe Simona Koževnikovaite. 

,,Grand Duke’s Restaurant” salėse baigiasi naujakurystės rūpesčiai – lankytojų bus laukiama jau pirmadienį, kovo 11-ąją. Asmeninio archyvo nuotraukos 

Užsukite ir paragaukite.
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Atkelta iš 1 psl.

Atlikdami kūrinius atmintinai
ir sujungdami populiariosios ir klasi-
kinės muzikos stilius su netradicinė-
mis styginių instrumentų grojimo
technikomis, į pasirodymą įtraukdami
dainavimą ir choreografiją, NICO su-
kuria stulbinančią patirtį. Efektas už-
buriantis – garbūs Venturos grafystės
muzikos festivalio, kuris šiemet šven-
čia savo 25 metų jubiliejų, muzikos ko-
misijos vadovai džiūgavo, šypsojosi ir
žėrė daugybę komplimentų ansamb-
liui, kurio pasirodymą matė tik iš įra-
šų. Dar 2017 m. kovo mėnesį reportažą
apie NICO „BBC World Service” pa-
rengė kultūros korespondentas Ale-
xander Kan, apibūdindamas ansamb-
lį kaip „išties vertą dėmesio”. Jų al-
bumas „Lights” buvo įrašytas presti-
žinėje Los Angeles studijoje „Para-
mount”, taip pat dalyvaujant ir ,,Lit-
huanian World Arts Counsil” (LWAC)
vykdančiajai direktorei Daivai Na-
varrette. O dabar amerikiečiai ne-
kantraudami laukia ir „gyvo garso”
koncerto.

Idėja kilo susižavėjus grojimu

Bet kiekviena istorija turi pra-
džią. Juk kai kada užtenka tik frazės ar
žodžio, kad būtų pradėtas įgyvendinti
milžiniškas projektas. Taip ir ši popietė
prasidėjo dar prieš 3 metus. Los An-
geles vakarieniavo trys šeimos ir Rasa
Šilkaitis, ,,Lietuvos vaikų vilties” fon-
do prezidentė. Ji tiesiog pasidalijo
įspūdžiais iš neseniai Lietuvoje stebė-
to NICO pasirodymo. Kartu vakarie-
niavusi pora Diana ir Timothy Smith
atidžiai išklausė ir susidomėjo, juolab
kad  T. Smith yra Venturos festivalio ta-
rybos narys, su žmona Diana kartu ir
festivalio rėmėjai. Po kelių mėnesių D.
Smithjau Europoje, Provance, susitiko
savo draugę Jūratę Jussaud, kuri jau
buvo rėmusi NICO koncertavimą Eu-
ropoje, ir tik patvirtino, kad Rasos
Šilkaitis susižavėjimas turi rimtą pa-
grindą. Ir po kurio laiko besilankyda-
mi Vilniuje Diana ir Timothy nuėjo į
NICO koncertą. ,,Tai buvo nepakarto-
jama – įsivaizduok,  jie atmintinai, be
natų, šokdami ir dar dainuodami iš-
laikė žiūrovų dėmesį 2.5 valandos. Ne-
pakartojama, fantastiška! Augustė po
savo pasirodymo tiesiog viduryje kon-
certo paskendo gėlėse – tas Amerikoje

Raudonas kilimas tiesiamas lietuviams muzikantams

LOS ANGELES, CA

Daiva Navarrette ir Janina Čekanauskienė
I. Greblikienės nuotraukos

Diana ir Timothy Smith Rasa ir Raimundas Šilkaičiai

Alexander Palamidis, Nuvi Mehta, Daiva Navarrette ir Carlos Navarrette.
Raimundo Šilkaičio nuotr.

yra neįsivaizduojama, atlikėjai gauna
gėlių tik po koncerto”, – pasakojo T.
Smith. „Ir tada supratau, ką Rasa Šil-
kaitis norėjo mums papasakoti – buvo
aišku, kad NICO būtinai turi pasirodyti
Venturos grafystės muzikos festivaly-
je”. 

,,Supratome, 
kad vanduo... šlapias”

D. ir T. Smith parvežė įrašą, pri-
statė festivalio meno komisijai ir jos
vykdančiajai direktorei Susan Scott
ir... didžiausiam visų džiaugsmui, gar-
bi komisija net 4 iš 6 pirmosiomis vie-
tomis nusprendė, kad NICO ne tik turi
dalyvauti festivalyje, bet ir surengti at-
skirą, visos programos koncertą 400
vietų salėje. „Ir mes nežinojome, kad tik

tada prasidėjo mūsų rūpesčiai, nes
reikėjo koncertavimo vizų 8 žmonėms,
instrumentų draudimo, didžiųjų inst-
rumentų nuomos JAV, nakvynės, svei-
katos draudimo ir dar visokiausių
monetarinės išraiškos veiklos sričių.
Įlipome į vandenį – ir tik tada supra-
tome, kad vanduo šlapias”, – juokėsi T.
Smith. Be to, NICO bus pirmasis an-
samblis, atvykęs iš Europos per visus
25-erius festivalio gyvavimo metus,
nors jame dalyvavo ir labai daug ži-
nomų amerikiečių atlikėjų. „Mane la-
bai palaikė žmona Diana, kartu rado-
me rėmėjų, tokių kaip Bandi ir Cali-
fornia Lithuanian Credit Union. Tuoj
pat prisiminėme ir Los Angeles gy-
vuojančią LWAC, kurios vienas iš tiks-
lų ir yra remti aktyviai koncertuo-
jančius ir Lietuvos vardą garsinančius
menininkus”. LWAC vykdančioji di-
rektorė, Lietuvos garbės konsulė Dai-
va Navarrette iš karto palaikė šią idė-
ją, jos namuose ne kartą buvo priimti
Lietuvos menininkai: žavioji kulinarė
Beata Nicholson, bėgimui per Ameri-
ką ruošęsis bėgikas Aidas Ardzijaus-
kas, vieną naktį nakvojo net visa Spe-
cialiosios olimpiados sportininkų rink-
tinė iš Lietuvos, kai, nusileidus oro uos-
te, paaiškėjo, jog „pasimetė” vienos
nakties viešbučio užsakymas. Daiva
kartu su LWAC prezidentu režisieriu-
mi Mariumi Markevičiumi subrandi-
no ir pasiūlė kamerinės muzikos pa-
ramos popietės idėją. Rasa ir Rai-
mundas Šilkaičiai, tikri NICO gerbėjai,
taip pat padėjo organizuoti šią paramos

popietę, džiaugdamiesi, kad tokį puikų
lietuvišką ansamblį turės progos iš-
girsti ir kaliforniečiai.

Labdaros popietė –
,,Oskarų” stiliumi

Ir viskas buvo tiesiog šilta ir nuo-
širdu – net oras po liūčių LA visus at-
vykstančius į Daivos ir Carlos Navar-
rette namus sutiko šiltais saulės spin-
duliais. Buvo atvykusių iš Carlsbado,
San Diego ir net Washingtono. Visi
svečiai žengė raudonu kilimu, prie pat
įėjimo puikavosi didžiulis lietuviškas
šakotis, stebinęs ne vieną Ventura fes-
tivalio komisijos narį. Pagrindinis ren-
ginio tikslas – lėšų rinkimo vajus, tad
du puikūs muzikantai, smuikininkai
maestro Nuvi Mehta (Artistic Director,
Ventura Music Festival) ir Alexander
Palamidis (Principal Second Violin
San Diego Symphony) paruošė nuo-
stabią pažintinę kamerinės muzikos ke-
lionę nuo Johann Sebastian Bach iki
Bela Bartok laikų. Ir jei esate klasiki-
nės muzikos gerbėjas ir pavardė  Meh-
ta jums skamba pažįstamai, jūs esate
teisus. Nuvi yra dirigento Zubin Meh-
ta (Izraelio filharmonijos orkestro me-
ninis direktorius ir Los Angeles fil-
harmonijos orkestro garbės dirigentas)
pusbrolis, o dabar ir didelis NICO ger-
bėjas. 

Susirinkusius pasveikino Daiva
Navarrette, apie festivalį ir laukimo
nuotaikas papasakojo  festivalio orga-
nizatoriai. Buvome pagerbti garbin-
gų svečių – Ventura muzikos festivalio
vykdančiosios direktorės Susan Scott
ir buvusio festivalio prezidento Eric
Oltmann dalyvavimo ir tikrai nuošir-
daus domėjimosi Lietuva ir jos atlikė-
jais. Po programos NICO artistai Ge-
diminas ir Augustė atsiuntė įrašytą
sveikinimą iš žiemiško Vilniaus, ku-
riame pristatė „savo namus” – Vil-
niaus rotušę, pasivaikščiojo sena-
miesčio gatvėmis ir pakvietė visus
priešpiečių į ,,California Wine ir Ta-
pas” kavinę, padėkojo už paramą. 

Svečiai pabrėžė, kad labai ne-
kantraudami laukia NICO atvykstant,
nes mus pasiekė geros žinios, kad visi
aštuoni artistai gavo vizas. Taigi kvie-
čiame visus pasidomėti šiuo festivaliu
http://www.venturamusicfestival.org
ir būtinai atvykti į NICO koncertą ge-
gužės 10 dieną. Sutikime pavasarį kar-
tu! 

Daiva Navarrette (d.) ir Nijolė Lember tie -
nė

LWAC steigėjai Daiva Navarrette ir Marius
Markevičius.
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Š. m. vasario 17 dieną, trečiąjį sekma-
dienį prieš gavėnią, Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio misijoje tikintieji susi-
rinko į kunigo Algio Baniulio SJ auko-
jamas šv. Mišias, kurių metu išgirdo apie
Evangelijoje Jėzaus skelbiamus ketu-
ris palaiminimus, ženklinančius kelią į
laimę. Po to vyko didelė ir spalvinga Va-
sario 16-osios šventė.

„Jėzus pateikia dvi kelio į laimę
galimybes pasirinkti skirtin-
gai mąstantiems žmonėms, –

kalbėjo kunigas A. Baniulis SJ, – ir, tie-
są sakant, abu pasirinkimai gerokai
trikdo šiuolaikiškai galvojantį žmogų”.
Pagrindinė to sekmadienio Evangeli-
jos tema – laisvė rinktis. Tai yra Die-
vo duotas amžinasis principas. Šis di-
dysis laisvės planas yra Evangelijos
planas. Jame nėra jokios prievartos, jo-
kio spaudimo, jokio bauginimo. Žmo-
gus yra laisvas rinktis priimti Evan-

Geriausia dovana ateičiai – mūsų vienybė
Vasario 16-osios renginys Lemonte „Švęskime kartu”

LEMONT, IL

Meninės programos atlikėjai Eglė ir Vytautas Juozapaičiai. Fondo salėje susirinko daug patriotiškai nusiteikusių lietuvių.

visų lietuvių visame pasaulyje jėgas,
kaip tai padarė žydai ar airiai. Esame
nė kiek ne blogesni už juos, tik artė-
jančiame referendume turime pasaky-
ti „taip” mūsų vienybei ir sugebėti iš
viso Vakarų pasaulio atnešti bent po
kruopelytę tos stiprybės, kontaktų ar pa-
tirties, kuria remiantis Vakarų šalys su-
stiprino savo demokratijas. Taip gali-
me padaryti, jeigu nuo šiandien visi pa-
sistengsime įkalbinti savo draugus,
savo šeimos narius ir kaimynus, taip
pat visus užsienyje gyvenančius savo
vaikus, tėvus, senelius, giminaičius ak-
tyviai balsuoti būsimame referendu-

me. Jau šiandien turime raginti visus,
gyvenančius užsienyje registruoti savo
balsą www.rinkejopuslapis.lt ir de-
šimteriopai padidinti balsuojančių už-
sienyje skaičių. Taip pat ir Lietuvoje tu-
rime surasti savyje stiprybės baigti
žaisti partinius, populistinius ar
(anti)konstitucinius žaidimus ir suge-
bėti surasti savyje jėgų vienybei vardan
didesnės ir stipresnės Lietuvos, kurią
kurtume visi kartu – gyvenantys Tėvy-
nėje kartu su kitais lietuviais, šiuo
metu gyvenančiais kitose ES ir NATO
šalyse. Mūsų visų vienybė būtų geriau-
sia dovana visos tautos ateičiai, netru-
kus švęsiančiai savo narystės ES ir
NATO penkiolikos metų jubiliejų. 

Meninėje programoje – 
garsus solistas

Dainininkas ir LR Seimo narys V.
Juozapaitis taip pat pakvietė gyventi
vienybėje, dalyvauti Lietuvos Prezi-

(Šaukiu aš tautą, žemės pėdoj gyvą/Ir vy-
turėlio rytmečio maldoj… ). Renginio da-
lyvius žavėjo Franz Schubert ,,Ave Ma-
ria”, kapitono Georg von Trapp daina
„Edelweiss” iš Rodgers ir Hammerstein
miuziklo „Muzikos garsai”, Ūdrio dai-
na „Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom”
iš Vytauto Klovos operos „Pilėnai”, o Ja-
roslavo Cechanovičiaus „Meilės val-
sas”, nuvilnijęs per salę, įtraukė į šokio
sūkurį net parlamentarą Ž. Pavilionį ir
generalinį konsulą M. Bekešių. Po įspū-
dingo koncerto V. Juozapaitis kartu su
žmona Egle, bendruomenės nariais bei
renginio dalyviais daina ,,Ilgiausių
metų” gimtadienio proga sveikino il-
gametę Lemonto apylinkės pirmininkę
Violetą Valaitytę. 

Koncerto rengėjai – JAV LB Vidu-
rio vakarų apygarda ir Lemonto apy-
linkės valdyba; globėjas – LR generali-
nis konsulas Čikagoje Mantvydas Be-
kešius; rėmėjas – Pasaulio lietuvių
centras.

dento rinkimuose, išreikšti savo valią
ir neleisti iš savęs atimti to, ką kiek-
vienas gavome gimdamas. Jis taip pat
kvietė grįžti į Tėvynę šmaikštaudamas:
„Aš tikiu, kad vieną dieną mes su-
lauksime jūsų Lietuvoje, o jei ne, tai
vieną dieną mes – 2,7 mln. lietuvių – at-
vyksime čia ir sugadinsime jums gy-
venimą…”

Koncertą V. Juozapaitis pradėjo
daina pagal Bernardo Brazdžionio su-
kurtas eiles  „Šaukiu aš tautą”. Šios
poeto eilės, pasak solisto, mums pa-
liktos tarsi priesakas, primenantis
mums, kad stiprūs esame vienybėje

geliją ar ją atmesti. Jis gali priimti ją
ir po to atsisakyti gyventi pagal ją, arba
jis gali priimti ir gyventi pagal ją iki
galo. Tačiau Dievas niekada nevers
mūsų gyventi pagal Evangeliją. Per
Savo tarnus jis tik įtikinės. Jis pasi-
šauks mus, nukreips mus, įtikins ir pa-
drąsins, palaimins, jei atsiliepsime, –
tačiau Jis niekada nedarys spaudimo
žmogiškam protui. 

Mišioms pasibaigus išeivijoje gy-
venantys lietuviai susibūrė Fondo sa-
lėje, kur, minint Lietuvos Nepriklau-
somybės dieną, koncertavo iš Lietuvos
atvykęs žymus operos solistas bei LR
Seimo narys Vytautas Juozapaitis su
žmona Egle Juozapaitiene. Susirinku-
siuosius pasveikino JAV Lietuvių Ben-
druomenės Vidurio Vakarų apygar-
dos pirmininkė Vesta Valuckaitė, ren-
ginį vedė Rima Žiuraitis, mintimis
apie tai, ką mums reiškia Vasario 16-
oji, su Maironio lituanistinės mokyk-
los moksleiviais dalijosi visuomeni-
ninkas, inžinierius Juozas Polikaitis,
eilėraščius skaitė sesutės Gabrielė ir
Patricija Bernotaitės. 

Renginio pradžioje Lietuvos šaulių
sąjungos išeivijoje (LŠSI) vėliavnešiai
įnešė į salę Jungtinių Amerikos Vals-
tijų, Lietuvos Respublikos bei LŠSI
vėliavas. Sugiedojus JAV ir Lietuvos
himnus malda į susirinkusiuosius
kreipėsi kun. A. Baniulis, sveikinimo
žodį tarė LR generalinis konsulas Či-
kagoje Mantvydas Bekešius ir Cook
County Treasurer’s Office atstovas
Outreach Manuel Venegas. Po to į ren-
ginio dalyvius kreipėsi buvęs Lietuvos
ambasadorius JAV ir Meksikai, da-
bar – LR Seimo narys, tarptautinių san-
tykių ir demokratijos plėtros pakomi-
tečio pirmininkas, Užsienio reikalų
komiteto narys dr. Žygimantas Pavi-
lionis. Jo svarbią kalbą, kurioje buvo
juntamas nerimas dėl dvigubos pilie-
tybės išsaugojimo, cituojame ištisai.

Žmogiškumas, žmogaus orumas,
žmogaus laisvė buvo esminis raktas į
pergalę prieš sovietus, kurį gerai suprato
Šv. Jonas Paulius II ir Prezidentas Ro-
nald Reagan. Tai buvo jėga, kuri su-
gebėjo sukilti prieš sovietų imperiją, su-
jungti mus su Vakarais, sugrąžinti į Eu-
ropą. Būtent lietuvių JAV, Kanadoje,
Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir
kitose Vakarų šalyse indėlis buvo es-
minis, įtikinant Vakarų lyderius stoti į
mūsų pusę. Šiandien šie lietuviai, tu-
rintys Lietuvos ir Vakarų šalių piliety-
bes, nori mums padėti nutiesti tiltus į ki-
tokią Lietuvą, kuri galėtų ne tik kon-
kuruoti, bet ir lyderiauti Vakarų bei vi-
same pasaulyje įvairiose srityse, atsi-
remiant būtent į mūsų žmogiškąsias sa-
vybes, kurios yra unikalios. Mūsų ge-
bėjimu keisti pasaulį, pasipriešinti blo-
giui, transformuoti ne tik savo šalį, bet
ir visą regioną, seniai žavisi visi, iš-
skyrus pačius lietuvius. Tikrąją savo
tautos jėgą pasieksime tik suvienydami

Atminimo nuotraukoje – šventės organizatoriai ir svečiai.
J. Sučylienės ir Ž. Gurauskienės nuotraukos

Seimo narys Žygimantas Pavilionis kvietė su-
vienyti jėgas ir parodyti tikrąją mūsų tautos
jėgą...                           Ž. Gurauskienės nuotr.
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Kovo 23–24 d. savaitgalis Š. Amerikos ateitininkams
bus reikšmingas. Per šias dvi dienas Čikagoje rinksis
ateitininkų didieji vienetai posėdžiauti, tartis ir, ne-
paisant to, kad gavėnia sulaikys visus nuo per dide-
lio linksminimosi, šeimyniškai pabendrauti prie va-
karienės stalo. Štai kas mūsų laukia: 

ŠAAT posėdis

Kasmetinis Š. Amerikos ateitininkų tarybos
(ŠAAT) posėdis vyks šeštadienį, kovo 23 d., nuo 10 val.
r. iki 3 val. p. p., Ateitininkų namuose, Lemonte. Į po-
sėdį rinksis ne tik ŠAA tarybos nariai, yra kviečia-
mi pasitarimui ir visų sąjungų bei vienetų atstovai.
Posėdis itin svarbus pradėti vystyti tarpsąjunginę
koordinuotą veiklą. 

Tikimasi, kad posėdyje dalyviai atvirai pasida-
lins mintimis – ko mums reikia, ko trūksta, kur rei-
kėtų daugiau pasistengti. Jau yra diskutuojami to-
kie projektai: Ateitininkų archyvo tvarkymas, Ade-
lės Dirsytės šventumo puoselėjimas JAV lietuvių ir
amerikiečių parapijose, Viliaus Žalpio pasiūlymas
tvarkyti JAV lietuvių iš pirmosios imigracijos kapus
(mūsų vietinis ,,Misija Sibiras”?) ir Studijų dienų ren-
gimas ALRKF stovykloje Dainavoje. Yra ir daug kitų
diskutuotinų rūpesčių – nuo dalykiško tinklalapio
tvarkymo iki organizacijos pamatus sukrečiančio
klausimo: ar vartoti anglų kalbą jaunimo progra-
mose?

Tarybą sudaro: Tomas Girnius – pirmininkas,
Rita Kaufmanienė – sekretorė,  Eligijus Sužiedėlis –
iždininkas, Vytas Maciūnas – valdybos pirmininkas,

Vida Kuprytė, Roma Olšauskaitė-Kuprienė, Algis
Norvilas, Algirdas Lukoševičius, Vytas Sužiedėlis,
Andrius Kazlauskas ir prel. Edmundas Putrimas.
2018 m. spalio 14 d. taryba neteko brangaus ilgame-
čio nario – a.a. dr. Augustino Idzelio. 

Po posėdžio yra galimybė, kad tarybos sudėtis pa-
sikeis. Vieni kalba, jog žada iš pareigų pasitraukti.
Bet yra kalbinami kiti ateitininkai, kurie, jei sutik-
tų, galėtų būti kooptuojami į tarybos veiklą ir galė-
tų darbuotis iki Šiaurės Amerikos ateitininkų me-
tinio susirinkimo, kuris numatytas Dainavoje Dar-
bo dienos savaitgalį. 

Jei kas norėtų pasiūlyti papildomų tarybos na-
rių ar turi minčių veiklai, kviečiami kreiptis į
Tomą Girnių el. paštu: tomasgirnius@gmail.com.   

AŠF metinis suvažiavimas

Ateitininkų šalpos fondo (AŠF) metinis susirin-
kimas vyks šeštadienį, kovo 23 d., 4 val. p. p., Ateiti-
ninkų namuose, Lemont, IL. Susirinkime bus per-
skaityti tarybos pirm. Petro V. Kisieliaus, valdybos
pirm. Audriaus Rušėno ir iždininko Viktoro Kauf-
mano pranešimai, vyks tarybos narių rinkimai,
diskusijos ir bus priimti nutarimai. Praėjusiais me-
tais AŠF dosniai parėmė ateitininkų veiklą, sto-
vyklas, studijų dienas ir Žiemos kursus, katalikų
spaudą, ypač ,,Draugą”, ALRKF jaunimo stovyklą
Dainavą bei kitus kultūrinius renginius ir labdaros
projektus. 

AŠF tarybą sudaro: Petras V. Kisielius – pirmi-
ninkas, Andrius Kubilius, Dalia Garūnaitė-Sadaus-
kienė, Gytis Mikulionis, Laima Aleksienė, Palmira
Janušonienė-Westholm, Vida Kuprytė, Vidas Neve-
rauskas ir Viktoras Kaufmanas. Audrius Rušėnas yra
valdybos pirmininkas, Gediminas Damašius – pa-
tarėjas.

AŠF iškilminga vakarienė –
kviečiama lietuvių visuomenė

Šalpos fondo iškilminga vakarienė – tai viena iš
turbūt smagiausių kasmetinių vakaronių Čikagoje.
Ir šilta, ir draugiška, ir be jokio ,,pasipūtimo”. Kvie-
čiami visi. Tiek ateitininkai, tiek tie, kurie net nėra
girdėję apie nuo 1911 m. veikiančią jaunimo auklė-
jimo organizaciją.

Bilieto kaina? Tiek, kiek negaila. Vieni, kurių pi-
niginės sunkios, tenesikuklina jas palengvinti, kiti
– su kiauromis kišenėmis – teaukoja kiek sugraibs-
to. Bet niekam tai nesvarbu, visi sutelpa prie lūž-
tančių stalų ir yra sočiai ir skaniai šeimininkės Zi-
tos Kušeliauskienės paruošta vakariene pasotinami.
Patys AŠF tarybos nariai parūpina užkandžių prieš
vakarienę bei suneša saldumynų stalą. 

Vakarienės meninė programa visuomet žavi.
Praeityje esame klausęsi jaunos solistės Agnės Gied-
raitytės, Simonos Minns kanklių skambinimo, sesių
Sadauskaičių smuikų griežimo, Dovo Lietuvninko
trimitavimo. Šiemet AŠF tarybos narys Vidas Ne-
verauskas pasiūlė: ,,Pagalvokime kitaip! Muzikos už-
teko, grožėkimės lietuvišku žodžiu!” Meninę prog-

ramą ,,Į šviesą!” sutiko atlikti aktorė Audrė Budry-
tė-Nakienė. 

Pavadinau šį straipsnelį ,,Posėdžių metas”. Ne-
manykite, kad vakarienės metu apsieisime be po-
sėdžiavimo. Juk kiekvienas žino – kur du-trys atei-
tininkai sueina, jau vyksta posėdis. Vakarienėje
bus puiki proga padiskutuoti ateitininkų reikalus.
Taigi laikas savo idėjos draugus padrąsinti, kad įsi-
jungtų į valdybas, parašytų į ,,Draugą” ar į ,,Ateitį”
straipsnį, susipažintų su matytu, bet dar nepažįsta-
mu vakarienės dalyviu. Gal ten slypi koks būsimas
Žiemos kursų paskaitininkas? O gal koks mecenatas,
norintis, bet nenusimanantis, kaip Šalpos fondui
stambesnę auką palikti? O gal net norintis įstoti į at-
eitininkų gretas?

Ateitininkų namų metinis susirinkimas

Sekmadienį,  kovo 24 d.,  10:30 val.  ryto,  vyks Atei-
 tininkų namų metinis susirinkimas tuose pačiuose
namuose. Prieš susirinkimą visi kviečiami į šv. Mi-
šias Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 9 val. r. pasimelsti
už gyvus ir mirusius Ateitininkų namų steigėjus ir
narius.

Kaip nuostabu, kad jau 40 m. Ateitininkų namai
mums suteikia šiltą prieglobstį – kviečia susėsti prie
židinio, pasigrožėti naujai sustyguoto fortepijono
skambesiu, ,,knygų klube” dienomis ir vakarais
diskutuoti apie knygas, surimtėti rekolekcijose, o va-
sarą ąžuolų paunksmėje atsigaivinti. Svarbiausia,
kad tai vieta, skirta jaunimo auklėjimui. Čia kas mė-
nesį vyksta ateitininkų jaunimo susirinkimai bei po-
kalėdinė Biblinė stovyklėlė. 

Namus išlaikyti nelengva. Tai reikalauja sava-
norių darbo ir nemažų lėšų. Galite prisidėti tapda-
mi Ateitininkų namų korporacijos nariu. Įnešus 200
dol. duodamas vienas balsas. (Čekį išrašyti ,,Ateitis
Foundation” vardu ir išsiųsti Ateitininkų namų
adresu.) Nemažai lietuvių šių namų išlaikymui yra
paaukoję daug daugiau. O 1979 m. grupelė lietuvių
daktarų  ir  verslininkų  juos  nupirko  ir paaukojo
ateitininkams. Reikėtų atmintin įrėžti jų vardus. Da-
bar jų visų nesuminėsiu, bet jie bus prisiminti šį ru-
denį, kuomet Ateitininkų namai iškilmingu pokyliu
švęs ketvirtą dešimtmetį.  

Daugiau žinių apie metinį susirinkimą suteiks
Ateitininkų namų pirmininkė Dainė Quinn el. paš-
tu: dainequinn@gmail.com.

Nebūtina gyventi Čikagoje

Prisiminkime, kad nebūtina gyventi Čikagoje,
kad prisidėtume prie ateitininkų veiklos. Ją galima
vystyti visur. Reikia tik supratimo, geros valios ir
žiupsnelio polėkio. Internetas ir elektroniniai laiš-
kai, žinoma, taip suartina, kad atstumai tarp mies-
tų ištirpsta. Dar labiau suartina dalyvavimas atei-
tininkų stovyklose Dainavoje ir Kenebunkporte,
Maine. Na, ir šis Ateitininkų skyrius, pasirodantis
kas šeštadienį ,,Drauge”, nieko neatbaido. Nepa-
mirškime jį pamaloninti savo straipsniais, kūryba,
nuotraukomis ir veiklos aprašymais.

Ateitininkų
ŠAlpos fondo

iškilminga vakariėnė
šeštadienį, kovo 23 d., 6 val. v.

Ateitininkų namuose, Lemont, IL

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

Labai kviečiame!  Labai laukiame!
Garsiai juoksimės, 

smagiai, šiltai bendrausime.

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

Kovo 23–24 d. –
posėdžių metas,

arba
Kur du-trys ateitininkai 

susirenka, ten jau rašomas
protokolas

Ateitininkų namai, Lemont, IL.  Kovo 23–24 d. jie knibždėte knibždės posėdžiautojais, o kovo 23 d. vakarą lietuvių
visuomenė kviečiama į iškilmingą vakarienę paremti Ateitininkų šalpos fondo veiklą.  Rudenį Ateitininkų namai švęs
40 m. jubiliejų. Dainos Čyvienės nuotr.
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RIMAS ČERNIUS

Turbūt visi iš jaunystės prisimena-
me labiausiai mėgstamą mokytoją.
Gal tas mokytojas ar mokytoja

taip sudomino savo dėstomu dalyku,
kad paskatino mus toliau mokytis. O
kartais uždegė tokiu susidomėjimu
dėstoma sritimi, kad tą sritį pasirin ko-
 me savo gyvenimo profesiniu pagrin-
 du. Gal buvo ir tokių mokytojų, kurie
suge bėjo savo mokinius paveikti dva-
 siškai, paskatino susidomėjimą moks-
lu apskritai, mokėjo mokiniams įskie-
 pyti darbštumą, pasišventimą.

Tarp mėgstamiausių pedagogų tur-
būt rečiau pasitaiko matematikos mo-
kytojų. Daugeliui matematika yra sun-
kus, sausas mokslas. Jis reikalauja
daug darbo, didelio susitelkimo. Todėl
matematikos mokytojo įvaizdis daž-
niausiai būna griežto mokytojo. Tačiau
pasitaiko matematikų, kurie sugeba pa-
tekti į labiausiai mėgstamų mokytojų
gretas. Toks matematikas bu vo 2018 m.
gruodžio 21 d. miręs mokslininkas,
matematikos profesorius Arūnas Liu-
levičius. Kaip jis savo studentų buvo
mylimas, rodo Uni ver sity of  Chicago
internetiniame puslapyje paskelbtas
Louise Lerner para šytas nekrologas,
antrašte ,,Arūnas Liulevičius, mathe-
matician and be loved UChicago te-
acher, 1934–2018”.     

Arūnas Liulevičius University of
Chicago matematiką dėstė beveik ke tu-
riasdešimt metų. Du kartus laimė jo
universiteto prestižinę premiją –
Quantrell Award. Premija yra kasmet
teikiama profesoriams, kurie ypač pa-
 sižymi dėstydami bakalauro laipsnio
siekiantiems studentams. Lau reatus
siūlo patys studentai. Profe sorius Arū-
nas Liulevičius šią premiją laimėjo
1966 ir 1988 m. Tokią premi ją laimėti du
kartus yra retenybė. Tai ir rodo, kaip
nuo pat profesoriavimo pradžios prof.
Liulevičius savo studentų buvo myli-
mas.   

Arūnas Liulevičius gimė Lietu-
 voje, Šakiuose, 1934 m. Su tėvais pasi-
 traukė į Vokietiją, mokėsi Eichstatto
lietuvių gimnazijoje. Atvykęs į Čika gą
baigė vidurinę mokyklą ir įstojo į Uni-
versity of  Chicago. 1954 m. jis ga vo ba-
kalauro laipsnį matematikos srityje,
1957 m. – magistro laipsnį, o 1960 m. –
daktaro laipsnį. 1962 m. šia me univer-
sitete pats pradėjo dėstyti ma tematiką.
1968 m. tapo matema tikos profesoriu-
mi. 1967–1968 m. buvo išvykęs į Dani-
ją: gavęs A. P. Sloan sti pendiją, gilino-
si matematikos moks luose ir kartu
dėstė Aarhus universitete. Prof. Liu-
levičiaus specialybė buvo algebros to-
pologija. Jo paskaitų rinkiniai, kolegų

teigimu, pasižymi aiškumu ir net su-
btiliu humoru.  

Arūno Liulevičiaus kolega, mate-
 matikos prof. Robert Fefferman pa ste-
 bi, kad dėstant matematiką baka lauro
laipsnio siekiantiems studentams ne-
pakanka vien tik gerai išaiškinti ma-
tematiką. Reikia studentais rūpintis,
būti pasišventusiam, būti prieinamam.
Toks buvo Arūnas Liu le vičius, – pri-
simena Fefferman. Į jo kabinetą užei-
ti buvo paprasta. Pata rimų, paaiški-
nimų prašantiems studentams profe-
sorius buvo malonus ir mielai jiems pa-
dėdavo. Be to, į profesoriaus kabinetą
atvykusiems studentams visuomet
buvo paruošta skanių sausainių dėžu-
tė.  

Arūnas Liulevičius buvo ne tik
mokslininkas, matematikos specialis-
tas, bet ir plačių interesų žmogus, eru-
ditas. Jis domėjosi istorija, litera tūra,
politika, buvo plačiai apsiskai tęs įvai-
riose srityse. Jis dalyvavo ir lietuviš-
koje veikloje. 1952 m. buvo Čikagos
aukštesniosios lituanistikos  mokyklos
pirmosios laidos absolventas. Įdomu,
kad tos laidos absolventė buvo ir bū-

sima ,,Draugo” redaktorė Danutė Bra-
zytė-Bindokienė. Arūnas Liulevičius
buvo  aktyvus  ateitinin kas,   Studen-
tų ateitininkų sąjungos pirmininkas,

Ateitininkų  federacijos  tarybos  na-
rys, ,,Ateities” žurnalo re daktorius.
Jo  straipsniai  spausdinti įvairiuose
lietuviškuose žurnaluose, tarp jų –
,,Ateityje”, ,,Laiškai lietuviuose” ir
,,Aiduose”. Moksliniais straipsniais
jis prisidėjo prie ,,Lietu vių enciklope-
dijos”. 

Prisimenant profesorių Arūną Liulevičių

Kairėje – jaunas profesorius Arūnas Liulevičius, 1966 m. pirmą kartą laimėjęs Quantrell
Award premiją. Kartu su juo – kiti tų metų laureatai: Elder J. Olson, David Orlinsky ir Nat-
han Sugarman.   Copyright 1966, ,,The Chicago Maroon”, All rights reserved.  Reprinted with Permission.

Matematikos profesorius Arūnas Liulevičius.  Patricia Evans nuotr.
The University of Chicago Library’s Special Collections Research Center

Arūnui Liulevičiui labai rūpėjo
Lietuvos gerovė. Jis sekė įvykius Lie-
 tuvoje ir į juos reagavo. Tuoj po tragiš -
kųjų 1991 m. sausio mėn. 13 d. įvykių
Liulevičiui pavyko gauti iš Lietu vos
žiaurias nužudytų lietuvių nuotraukas.
Tuo metu ,,Draugo” kultū ri nį priedą
redagavo Aušrelė Liule vičienė, Arūno
Liulevičiaus žmona. Ji ,,Drauge” pa-
skelbė kelias šių įvykių nuotraukas. O
Arūnas ir Aušrelė Liulevičiai kartu su
Tomu Remeikiu ir Rimu Dirvoniu
greitai suredagavo albumą anglų kal-
ba, pavadintą ,,The Gift of  Vilnius – a
terrible beauty is born”. Joje sudėtos
šiurpios Sausio 13-osios įvykių nuo-
traukos. Albume taip pat spausdintos
ištraukos iš straipsnių ir vedamųjų, ku-
rie pasi rodė JAV ir pasaulio laikraš-
čiuose tuoj po Sausio 13-osios. Tose iš-
trau kose smerkiama Michailo Gorba-
 čio vo parodyta jėga prieš laisvę sie-
kian čius lietuvius. Albumo pradžioje
atspausdintas Česlovo Milošo straips-
nis, trumpas poetų Tomo Venclovos, Jo-
 sefo Brodskio bei Česlovo Milošo pa-
reiškimas. Tiedu dokumentai, ku rie

buvo paskelbti 1991 m. sau-
sio 15 d. ,,New York Times”
laikraštyje, pa brėžė Lietu-
vos okupaciją ir lietuvių
norą susigrąžinti laisvę ir
nepriklausomybę. Šią knygą
išspausdino JAV Lietuvių
Bendruomenė tuoj po tra-
giškųjų Sausio 13-osios įvy-
kių. Ji buvo siuntinėjama
JAV Kongreso senatoriams
ir atstovams ir, be abejo, vei-
kė Amerikos valdžios po-
žiūrį į Lietuvos, Latvijos ir
Estijos laisvės siekius.  

Arūnas Liulevičius ir
Aušrelė Liulevičienė išaugino du sū-
nus: Gytį ir Vėją. Jų sūnus Vėjas Liu-
levičius yra istorijos profesorius Uni-
versity of  Tennessee. Arūno Liulevi-
čiaus gy ve nimo šviesa užgeso Ten-
nessee valstijoje, sūnaus Vėjo globoje.
Neteko me garsaus mokslininko, my-
limo dėstytojo, tauraus lietuvio.

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

Juozas Polikaitis, Aušrelė ir Arūnas Liulevičiai ir Ramunė Kubiliūtė Ateitininkų šalpos fon-
do vakarienės metu. „Draugo” archyvo nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Su Suomijos premjeru aptarė Astravo AE
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Lie-

tuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė susitiko su Suomijos
ministru pirmininku Juha Sipila. Vie-
na iš esminių pokalbio temų – Astravo
AE klausimas.

Prezidentė pabrėžė Lietuvos po-
ziciją šalia valstybės sienos statomos
atominės atžvilgiu – Astravo AE yra
nesaugi ir neturi pradėti veikti.

Tokią Lietuvos poziciją dėl ne-
saugios Astravo atominės vietos at-
liepia ir kitos ES valstybės, taip pat ir
Suomija, kurios vieningai palaikė Lie-
tuvą prieš keletą savaičių Ženevoje
vykusiame neeiliniame Espoo kon-
vencijos šalių susitikime. Buvo pa-
tvirtinta, kad Baltarusija, statydama
Astravo AE, pažeidė tarptautinius su-
sitarimus.

Europa taip pat turi prisiimti dau-
giau atsakomybės saugumo klausi-
mais, todėl ES strateginėje darbotvar-
kėje nuolat turi būti saugumo politikos,
ypač – atsparumo hibridinėmis grės-
mėms stiprinimas. Suomijoje veikia ES
kovos su hibridinėmis grėsmėmis kom-
petencijos centras, kurio veikloje kar-

tu su 18 ES valstybių, JAV, Kanados at-
stovais dalyvauja ir Lietuvos ekspertas.

Suomija yra prisijungusi prie Lie-
tuvos vadovaujamo Nuolatinio struk-
tūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO)
projekto, kuriant greitojo reagavimo
kibernetines pajėgas. Šis instrumentas
skirtas valstybių bendradarbiavimui
saugumo ir gynybos srityje gilinti.

Vyriausybė rengiasi kietajam „Brexit“ 
Vilnius (LRT.lt) – Vyriausybė pri-

tarė teisės aktų pakeitimams, kurie rei-
kalingi pasirengimui galimam Jung-
tinės Karalystės išstojimui iš Europos
Sąjungos (ES) be susitarimo. Siekiama,
kad toks Jungtinės Karalystės išstoji-
mas iš ES nesukeltų neigiamų pasek-
mių Lietuvos piliečiams bei verslo su-
bjektams, Lietuvoje gyvenantiems JK
piliečiams ir veiklą vykdantiems šios
šalies verslo subjektams.

Keičiami įstatymai ir nutarimai
daugiausia susiję su Lietuvos ir Jung-
tinės Karalystės piliečių socialine ap-
sauga, mokesčiais, gyvenimo bei moks-
lo sąlygomis.  

Nustatant teisę į pensiją, bus at-
sižvelgta į Jungtinės Karalystės iki iš-
stojimo iš ES įgytą stažą ir asmuo ne-
praras įgytų teisių į pensiją. Taip pat
reglamentuojamas socialinės apsaugos
išmokų mokėjimas. 

Ligos ir motinystės bei nedarbo so-
cialinio draudimo stažas asmenims,
įgijusiems jį Jungtinėje Karalystėje,
šiai išstojus iš Europos Sąjungos, būtų
įskaitomas Europos Sąjungos sociali-
nės apsaugos sistemų koordinavimo
reglamentuose nustatyta tvarka.

Lietuvos gyventojai, kurie pradė-
jo studijas JK aukštosiose mokyklose
pagal nuolatinės studijų formos prog-

ramas iki išstojimo dienos, bus drau-
džiami valstybės lėšomis iki 2022 metų. 

Siūloma nustatyti, kad Jungtinei
Karalystei išstojus iš ES be susitarimo,
pereinamuoju 2 metų laikotarpiu būtų
tęsiamas Pelno mokesčio, Gyventojų
pajamų mokesčio, Rinkliavų, Labdaros
ir paramos, Buhalterinės apskaitos
įstatymų nuostatų taikymas Jungtinei
Karalystei tokia pačia apimtimi, kaip
ir ES valstybėms narėms.

Taip pat reglamentuojamas Lie-
tuvoje gyvenančių Jungtinės Kara-
lystės piliečių ir jų šeimos narių sta-
tusas Jungtinei Karalystei išstojus iš
ES, numatomas 9 mėnesių pereina-
masis laikotarpis šių asmenų statusui
pasikeisti. Su tuo susiję dokumentai
bus keičiami nemokamai. Asmenims,
kurie yra įgiję teisę nuolat gyventi Lie-
tuvoje bus išduodami leidimai nuolat
gyventi netaikant jokių papildomų
reikalavimų.

Numatoma nustatyti palankias
sąlygas Jungtinės Karalystės piliečių
ir jų šeimos narių apsigyvenimui dar-
bo, verslo ar kitos teisėtos veiklos pa-
grindais – išduoti iki 3 metų galiojan-
tį leidimą laikinai gyventi, taikyti ki-
tas lengvatas. Siūloma, kad JK piliečiai
toliau galėtų Lietuvoje studijuoti to-
kiomis pat sąlygomis, kaip ES piliečiai.

Sparčiau keis asmens dokumentus
Vilnius (BNS) – Užsienio reikalų

ministerija (URM) prašo Vyriausy-
bės ir Seimo sudaryti palankesnes
sąlygas emigracijoje gyvenantiems
Lietuvos piliečiams pasikeisti asmens
dokumentus, kai baigiasi jų galioji-
mas.

Siūloma, kad prašymus pakeisti
asmens dokumentus priimti ir įteikti

naujus dokumentus galėtų ne tik kon-
suliniai pareigūnai, bet ir kiti įgalio-
ti darbuotojai.

URM prašo išplėsti ir konsulinio
pareigūno sąvoką, kad ji neribotų ga-
limybių URM diplomatams veikti kaip
konsuliniams pareigūnams ministe-
rijos organizuojamose išvažiuojamo-
siose konsulinėse misijose.

Aptarta „Brexit“ eiga bei Lietuvos interesai
Vilnius/Briuselis (URM inf.) –

Ministras Linas Linkevičius susitiki-
me su Europos Sąjungos vyriausiuoju
derybininku „Brexit” klausimais Mi-
chel Barnier aptarė derybų eigą bei
svarbiausius Lietuvos interesus. 

Ministras išreiškė paramą pastan-
goms rasti kūrybišką sprendimą dėl Ai-

rijos sienos, kuris padėtų išsaugoti pa-
siektą Jungtinės Karalystės Išstojimo
susitarimą ir kartu sulauktų reikiamos
paramos JK parlamente. Išstojimas
be susitarimo būtų labai žalingas ne tik
JK, bet ir ES valstybėms narėms, todėl
turi būti dedamos visos pastangos,
kad tokio scenarijaus būtų išvengta.

D. Trump apie tyrimą: „didelė kvaila“ operacija
Washingtonas (BNS, LRT.lt) –

JAV prezidentas Donald Trump  su-
pykęs pavadino demokratų Kongreso
atstovų pradėtą naują plataus masto ty-
rimą dėl valstybės vadovo aplinkos ga-
limo piktnaudžiavimo valdžia „didele
kvaila” kompromituojančios infor-
macijos rinkimo operacija.

Prezidentas pareiškė, kad At-
stovų Rūmų tyrimas dėl jo galimų
nusikaltimų yra „didžiausias įga-
liojimų peržengimas mūsų šalies is-
torijoje”.

„Tikrasis nusikaltimas yra tai,
ką daro ir padarė demokratai!” – pa-
rašė Baltųjų rūmų šeimininkas.

Pyongyangas atstato savo kosmodromą
Seulas (BNS, ELTA) – Šiaurės Ko-

rėjos ilgojo nuotolio raketų bandymo
objekte pastebėta veikla, kuri galėtų
reikšti, kad Pyongyangas, žlugus vir-
šūnių susitikimui Hanojuje, galbūt
siekia sparčiai atstatyti šį objektą,
rodo iš palydovų darytų nuotraukų
analizė.

Praėjusios savaitės susitikimas
tarp Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong
Un ir JAV prezidento Donald Trump
staiga nutrūko jiems nesugebėjus su-
sitarti dėl Pyongyango branduolinės
programos nutraukimo mainais į
sankcijų sušvelninimą.

Atsinaujinusi veikla buvo paste-
bėta dvi dienos po šio viršūnių susiti-
kimo ir galėtų „rodyti ryžtą” JAV at-

metus Šiaurės Korėjos prašymą su-
švelninti sankcijas, sakė tyrėjai iš
Washingtone įsikūrusio strateginių
studijų centro „Center for Strategic
and International Studies” (CSIS).

„Šis  objektas  neveikė nuo 2018
metų rugpjūčio ir tai rodytų, kad da-
bartinė veikla yra apgalvota ir kryp-
tinga”, – sakoma pranešime.

Kim Jong Un per Pyongyange įvy-
kusį susitikimą su Pietų Korėjos pre-
zidentu Moon Jae-in sutiko uždaryti
Sohės raketų bandymų poligoną – tai
turėjo būti dalis priemonių pasitikė-
jimui stiprinti. Rugpjūčio mėnesį iš pa-
lydovų padarytos nuotraukos rodė,
kad darbininkai išmontuoja ten esan-
čią variklių bandymų aikštelę.

Th. May ramina ES piliečius
Londonas (LRT.lt) – Didžiosios

Britanijos premjerės Theresa May ko-
manda bando užsitikrinti „Brexit” su-
tarties pakeitimus prieš kitą savaitę
vyksiantį balsavimą Parlamente.

Artėjant prie išstojimo dienos ir
didėjant pasitraukimo be jokios su-
tarties galimybei, Th. May Bendruo-
menių rūmų parlamentarams pareiš-
kė, kad Europos Sąjungos piliečių, gy-
venančių Britanijoje, teisės bus už-
tikrintos, kad ir kaip baigtųsi „Brexit”.

„Nuolatos kartojame ES pilie-

čiams, kurie čia atvyko ir gyvena dau-
gybę metų, taip pat ir tiems, kurie at-
vyko neseniai: matome jūsų indėlį į
mūsų visuomenę, matome indėlį į eko-
nomiką. Norime, kad liktumėte. Būtent
todėl ES piliečių teisės buvo derybų su
ES priekyje, būtent todėl išsiderėjome
visas teises pasitraukimo sutartyje. 

Būtent todėl ši vyriausybė garan-
tuoja, kad tos teisės bus užtikrintos, net
jeigu išstotume be jokio susitarimo”,
– sakė  Didžiosios  Britanijos premje-
rė.

Antieuropiečiai siekia paveikti rinkimus Europoje 
Briuselis (BNS) – Europos Vado-

vų Tarybos (EVT) pirmininkas Do-
nald Tusk perspėjo, kad „antieuro-
pietiškos jėgos” siekia paveikti rinki-
mus visame Senajame žemyne.

„Esama išorinių antieuropietiškų
jėgų, kurios siekia – atvirai arba slap-
tai – paveikti demokratinius europiečių
pasirinkimus, kaip kad buvo su „Bre-
xit” ir keliomis kitomis rinkimų kam-
panijomis Europoje”, – sakė D. Tusk.

„Taip gali nutikti ir per gegužę
vyksiančius Europos (Parlamento)
rinkimus”, – pareiškė jis. 

„Neleiskite išorės jėgų finansuo-
jamoms Europai priešiškoms politi-

nėms partijoms spręsti dėl pagrindinių
ES prioritetų ir skirti naujuosius Eu-
ropos institucijų vadovus”, – paragino
D. Tusk.

Gegužės 23–26 dienomis bus ren-
kami 705 naujojo Europos Parlamento
nariai, kurie artimiausius penkerius
metus padės leisti ES įstatymus ir
rinks Europos Komisijos pirmininko
Jean-Claude Juncker įpėdinį.

EK anksčiau šiemet paragino rek-
lamos bendroves, įskaitant „Face-
book”, prieš Europos Parlamento rin-
kimus griežčiau kovoti su dezinfor-
macijos kampanijomis, vykdomomis iš
tokių valstybių kaip Rusija.

Kijevas ragina pataisyti žemėlapius
Kijevas (BNS) –

Ukrainos ambasadorius
Jungtinėse Valstijose
Valerijus Čalas kreipė-
si į  interneto milžinės
„Google” vadovybę su
prašymu imtis priemo-
nių, kad kai kuriuo-
se  „Google Maps” že-
mėlapiuose Ukrainai
priklausantis Krymas
nebūtų  žymimas kaip
Rusijos Federacijos dalis.  

„Oficialiame laiške ambasadorius
išsakė aiškią poziciją, jog neleistina,
kad visame pasaulyje žinoma įmonė ir
paieškos tarnyba ‘Google’ būtų įtrauk-
ta į informacinį karą”, – rašoma Uk-
rainos diplomatinės atstovybės pa-
reiškime. 

V. Čalas pažymėjo, kad situaci-
ja „Google Maps” žemėlapiuose kertasi

su aiškia ir nekintama JAV administ-
racijos, Kongreso, taip pat Jungtinių
Tautų pozicija.

Jis priminė, kad  JAV valstybės
sekretorius Mike Pompeo „deklaraci-
joje dėl Krymo pažymėjo, jog Jungtinės
Valstijos niekada nepripažins Rusi-
jos bandymo aneksuoti Krymą”.  

Rusija atplėšė Krymą nuo Ukrai-
nos 2014 metų kovą.

„Google Maps” nurodoma esą Rusijos aneksuotas Krymo pu-
siasalis jai ir priklauso. SAIIA nuotr.

Prezidentė D. Grybauskaitė su Suomijos, per-
imsiančios vadovavimą ES, premjeru J. Si-
pila aptarė aktualius klausimus. 

R. Dačkaus nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Praėjus dvejiems metams po pergalės
Belgrade šuolininkė į aukštį Airinė Pa-
lšytė ir vėl apsigaubė Lietu vos vėliava. 

Čempionės vardą gynusi 26-erių
vilnietė iškovojo bronzą, nu si-
leidusi tik čempione tapusiai

Ru si jos atstovei Marijai Laciskienei
(Ma rija Kučina, ištekėjusi už lietuvių
kil mės Rusijos sporto žurnalisto Vla-
do Lacisko – Red.) ir ukrainietei Juli-
jai Levčenka. Tai buvo pirmasis ir vie-
nin telis Lietuvos rinktinės medalis
Europos lengvosios atletikos uždarų
patalpų čempionate Glasgow (Ško -
tija). 

A. Palšytė pirmuoju bandymu įvei-
kė 1,97 m kartelę ir užsitikrino bronzos
medalį. Prieš dvejus metus Europos
čempione tapusi lietuvė ne įveikė 1,99
m kartelės ir paliko santykius aiškin-

tis M. Laciskienei ir J. Levčenka. 
Šį sezoną A. Palšytė buvo įvei-

 kusi 1,98 m kartelę, tačiau centimet ru
patobulėti jai nepavyko. Visi trys ban-
dymai 1,99 m aukštyje buvo toli nuo
sėkmingų. Airinei priklausantis Lie-
tuvos rekordas yra 2,01 m. Su juo ji
prieš dvejus metus tapo čempione Bel-
grade. Šis aukštis Glasgow tapo per-
galingu neutraliu statusu besivaržan-
čiai M. Laciskienei, kuri jį įveikė ant-
ruoju bandymu ir tapo čempione. Si-
dabras atiteko pasaulio vicečempionei
J. Levčenka, kuri ant ruoju bandymu
įveikė 1,99 m.

A. Palšytės iškovota bronza yra tik
trečias Lietuvos istorijoje medalis Eu-
ropos lengvosios atletikos uždarų pa-
talpų čempionatuose. Ji pridėjo prie
savo pačios aukso Belgrade ir Austros
Skujytės iškovoto sidabro.

Prestižiškiausio galiūnų turnyro „Arnold
Strongman Classic” čempio no vardą
praėjusį savaitgalį antrus metus iš eilės
iškovojo serialo „Sostų karai” veikėją
serą Gregor Clegane „Kalną” įkūnijęs
stipruolis Hafthor Bjornsson. Nedaug
trūko, kad islan das laimėtų specialų 50
tūkst. JAV do lerių prizą.

Kovo 1–3 dienomis Columbus,
Ohio vykusiame tradiciniame
„Ar nold Strongman Classic”

stipruolių turnyre H. Bjornsson daly-
vavo jau devinti metai iš eilės, tačiau
užkopti ant aukščiausio apdovanojimų
laiptelio jam pavyko tik praėjusiais,
2018 metais. 45 taškus surinkęs islan-
das pirmavo varžybose, laimėdamas
tris iš penkių finalo rungčių ir vieno-
je likdamas antras. Už savo nugaros jis
paliko latvį Martins Licį (40,5 tšk.) ir
lenką Mateusz Kieliszkowski (31,5 tšk.). 

Pirmoje rungtyje „Kalnas” page ri-
no pasaulio rekordą, „mirties trau ką”
atlikęs su 472 kg svoriu ir pakėlęs ant
kojų sausakimšą areną. Šioje rungty-
je už 500 kg svorio atkėlimą buvo skir-
tas specialus 50 tūkst. JAV dolerių pri-
zas ir islandui nedaug trūko, kad tokio
dydžio čekį įsidėtų į kišenę. Deja, 501
kg kėlęs H. Bjorns son nesugebėjo svo-
rio pagal taisykles užfiksuoti. 

Po finalinės rungties iš paties Ar-
nold Schwarzenegger rankų čempio-
nas gavo 72 tūkst. JAV dolerių čekį ir
legendinio galiūno Louis Cyr statu lėlę.
Po pergalės islandas pirmiausiai dė-
kojo savo žmonai ir treneriams. Ga liū-
nas socialinio tinklo „Instagram” pa-
skyroje taip rašė: „Beprotiškas faktas,
tačiau nuo to laiko, kai Kelsey ir aš esa-
me kartu, nepralaimėjau nė vieno tur-

Lietuvos futbolo čempionė Mari jam-
polės „Sūduva” turi dar vieną nau jo-

ką – juo tapo iš JAV į gimtinę parvykęs
gynėjas Vytautas Andriuš kevičius, pa-
dėjęs parašą ant sutarties 2019-ųjų se-
zonui. „Sūduvoje” futbo li ninkas vilkės
27 numeriu pažymėtus marškinėlius.

28-erių metų futbolininkas anks-

 čiau rungtyniavo FBK „Kauno”,
Gdansko „Lechia” (Lenkija), „Djur -
gar dens” (Švedija), „Cambuur” (Olan -
dija) komandose, o pastaraisiais metais
žaidė Šiaurės Amerikos futbolo lygoje
MLS – Portlando „Tim bers” ir Was-
hington DC „United” komandose.

V. Andriuškevičius yra Lietuvos
rinktinės narys, joje kol kas yra su žai-
dęs 28 rungtynes.

A. Palšytei – 
Europos čempionato bronza„Arnold Strongman” čempionate

Lietuvos galiūnas – stebėtojas

„Sūduva” prisiviliojo Amerikoje žaidusį lietuvį

Airinė Palšytė iškovojo bronzą.

Žmogus „Kalnas” H. Bjornsson antrus metus iš eilės iškovojo prestiziškiausio galiūnų tur-
nyro čempiono vardą.

nyro, tęsiu pergalių seriją. Ji – mano
sėkmės talismanas”. Pora vestuves at-
šoko praėjusių metų spalį.

Net 8 kartus „Arnold Strongman
Classic” turnyrą laimėjęs 43 metų Žyd-
rūnas Savickas dėl pastaraisiais metais
jį persekiojančių traumų šia me tur-
nyre dalyvavo tik kaip stebėtojas.

Po pokalbio su „Draugo” kores pon-
dentu Ž. Savickas atviravo, kad dar tik-
rai nesiruošia kabinti sporti nės ava-
lynės ant vinies ir dar yra ku pinas ryž-
to savo gerbėjus nudžiuginti ne viena
pergale galiūnų varžybose. Artimiau-
sias Žydrūno numatomas pasirody-
mas – gegužės pabaigoje Belfaste (Š. Ai-
rija) vyksiantis pasau lio galiūnų čem-
pionatas, kuriame Lie tuvos stipruolis
gins pernai iško votą čempiono vardą.

Beje, šiemetinis „Arnold Classic”
sporto festivalis neapsiėjo be žavingo
lietuviško akcento: moterų mėgėjų
„Bikini Fitness” varžybose dalyvavo ir
žavi lietuvaitė Loreta Masoline, ku ri
pateko tarp 12-os pajėgiausių savo gru-
pės sportininkių.

Net 8 kartus „Arnold Strongman Classic” tur-
nyrą laimėjęs lietuvis Ž. Savickas šiame
turnyre dalyvavo tik kaip stebėtojas.
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Draugui 110. Ko nenunešė laiko tėkmė...

RASA KAZLAS 

„Draugo” laikraštinis istorijos palikimas yra unikalus.
Pirmiausia todėl, kad „Draugo” suskaitmenintame ar-
chyve aptinkame ne tik iškiliausių lietuvių pavardes,
bet ir čia saugomus jų neįkainojamus rašytinius dar-
bus – apie politiką, meną, mokslą ir kultūrą. 

Vienas tokių ypatingų įamžintų atminties liu-
dijimų –  pasaulinėje humanitarikoje gar-
siausio lietuvio Algirdo Juliaus Greimo

straipsniai.  Iki  šiol ne tik    Lietuvos kultūrai, bet
ir pasauliui A. J. Greimo  mokslo metodologija išlieka
svarbi  ir tęstina. Greimiškoji (greimassienne) se-
miotika turi sekėjų visame pasaulyje, yra įsteigti se-
miotikos centrai, o ši A. J. Greimo semiotinė dis-
ciplina dėstoma net trijų žemynų universitetuose.
Lietuvos literatūrologas, literatūros kritikas, vertėjas,
Lietuvos Nacionalinės premijos laureatas, humani-
tarinių mokslų daktaras, profesorius Kęstutis Nas-
topka yra vienas  garsiausių A. J. Greimo mokinių.
Jis ne tik išugdė ne vieną Lietuvos semiotikų kartą,
bet ir toliau plėtoja  A. J. Greimo semiotinės mo-
kyklos idėjas, praktinėje veikloje nuolat papildyda-
mas šią mokslo sritį naujais argumentais, lietuvių
literatūros tyrinėjimus praturtindamas naujais
greimišku mąstymu paremtais  teoriniais svarsty-
mais bei atradimais. 

Gerb. profesoriau, gal  galėtumėte „Draugo” skaitytojui
papras tai ir kiek įmanoma glaustai  išaiškinti, kas gi yra
tas  A. J. Greimo semiotinis kvadratas? 

Moderniosios kalbotyros tėvas Ferdinand de
Saussure yra pasakęs, kad kalboje esama vien skir-
tumų. Galingas pasakymas, nes kalboje iš tiesų yra
ir skirtumų, ir panašumų. Norint suvokti reikšmę
reikia ieškoti skirtumų. „Aukštas” reikšmę su-
prantame, kai gretiname per reikšmę, tai kas „žema”,
„didelis” per „mažą” ir pan. Naujumas yra tas, kad
iš dvinarių priešpriešų A. J. Greimas padarė keturias.
Greimo kvadrate atsiranda papildomos priešpriešos:
„gyvas” – „miręs”, „negyvas” –  „nemiręs”. A. J. Grei-
mas, remdamasis senaisiais tikėjimais, prideda „vė-
les” (mirusieji – gyvieji). Jeigu kvadrate dėlioti šitas
reikšmes, tai būtų gyvieji, mirusieji, o po mirusių-
jų atsirastų „gyvieji mirusieji”,  kurie nepriklauso
mirties zonai, nes jie nėra gyvieji, bet jie  nėra ir ra-
miai numirę – vėlė juda ir klajoja. 

Semiotinis kvadratas buvo tapęs A. J. Greimo se-
miotikos emblema. Umberto Eco romane „Rožės var-
das” A. J. Greimas pavaizduotas kaip  Algirdas iš Clu-
ny viduramžių vienuolyno Prancūzijoje,  jis yra  vie-
nuolių autoritetas, vadinamas Doctor Quadratus. Se-
miotikos magistrė Miglė Anušauskaitė yra sukūrusi
komiksą „Dr. Kvadratas”, kuriame populiariai pri-
stato A. J. Greimą ir  jo semiotiką. 

Ar šis A. J. Greimo lingvistinis  atradimas lengvai sky-
nėsi kelią humanitarikoje?  Ar nesusilaukdavo skeptiškų ver-
tinimų ir kritikos?

Semiotinis kvadratas kartu su A. J. Greimo kny-
ga „Struktūrinė semantika” iš karto pateko į  moks-
lo akiratį ir prieštaravimų  nesulaukė, nes prasmės
kvadratas nėra A. J. Greimo išradimas. Juk buvo
Aristotelio  kvadratas. Šiek tiek kitoks, bet gi logi-
nis kvadratas. Umberto Ecco prikabinęs  A. J. Grei-
mui šitą pravardę „Doctor Quadratus” šiek tiek
lengvabūdiškai elgėsi.  A. J. Greimo naujumas ne tai,
kad jis kvadratą pasiūlė, o tai, kad jis pasižiūrėjo į
reikšmę kaip į procesą, kaip į kelią, kad toji reikšmė –
tai judėjimas ir kintantis procesas. Čia A. J. Greimo
esmė. 

Ar teisingai suprantu, kad,  pavyzdžiui, XIX a. sukurtas
kūrinys  šiuolakiniame kontekste gali turėti jau kitokią reikš-
mę?

Gali būti.  Čia priklauso nuo tyrinėtojo ir nuo jo
prietarų bei įsitikinimų. 

Jeigu A. J. Greimas būtų likęs Lietuvoje, jis būtų su-
kūręs šią lingvistinę  metodiką?

Ne, jis nebūtų sukūręs, nes visa jo teorija išau-

tas Nikolajus Trubeckojus. Tai tas A. J. Greimo mo-
kytojas tiesiai rėždavo, kad jis „šiknius”  ir nereikia
juo domėtis. Ir A. J. Greimas iš tikrųjų nelabai ką ir
buvo girdėjęs apie tuos struktūrinius kalbos tyri-
nėjimus. Ir tik vėliau, kai jis atsidūrė Aleksandrijoje,
ten buvo susibūręs  prancūzų intelektualų klubas,
kur kas savaitę rinkdavosi  įvairių sričių humani-
tarai. 

„Draugo” 1956 m. viename numeryje atradau A. J.
Greimo laikraščiui siųstuose „Laiškuose iš Egipto” nedideles
žinutes apie Prancūzijos kultūrą. Iš tų darbų matyti pirmosios

Be A. J. Greimo mūsų  pasaulio pažinimas būtų skurdesnis

go iš Prancūzijos, kur, beje,  irgi ne iš karto jis priė-
jo prie visų tų tyrinėjimų. Iš pradžių jis mokėsi Gre-
noblyje. Ten  studijavo prancūzų kalbotyrą. Ir tai
buvo klasikinės studijos, kurios nieko bendro netu-
rėjo su semiotika. Jo mokytojas lingvistas Antonin
Duraffour sakė, tik nesidomėkite tais struktūralis-
tais. Tuo metu buvo toks garsus rusų struktūralis-

jo reikšmių ieškojimo užuomazgos. Kaip suprantu, būtent
Egipte, Aleksandrijoje, prasidėjo jo moksliniai tyrinėjimai?

Aleksandrijoje A. J. Greimui atsivėrė moder-
niųjų humanitarinių mokslų akiratis. Čia susibūrę
prancūzų intelektualai kas savaitę rinkdavosi sa-
votiškame „filosofų klube”, kur A. J. Greimas susi-
pažino su struktūrine XX a. kalbotyra, Claude Lévi-

Strauss antropologija, Ed-
mund Husserl ir  Maurice
Merleau-Ponty fenomenolo-
gija, susidraugavo su būsima
prancūzų intelektualinio gy-
venimo įžymybe Roland
Barthes. Dėstydamas ne tik
universitete, bet ir katali-
kiškame mergaičių pensio-
nate, jis savarankiškai stu-
dijavo Prancūzijos istoriją,
geografiją, literatūrą, filoso-
fiją. „Būdamas mokytoju, o
ne mokiniu, baigiau, kiek
pavėluotai, prancūzišką gim-
naziją”, – prisipažino A. J.
Greimas.

Jo atsiradimas Egipte, Alek-
sandrijoje irgi toks likimo neti-
kėtas posūkis?

Taip, jis nebūdamas
Prancūzijos piliečiu, netu-
rėjo galimybių gauti  darbo
vietos Prancūzijos universi-
tetuose. Čia buvo aiški disk-
riminacija. Jis pasinaudojo
pasiūlymu vykti dirbti dės-
tytoju  į Aleksandriją.  Nu-
vyko vienas, bet ilgainiui at-
rado intlektualinę aplinką.

Jeigu nedidelis vos septynių puslapių Guy de Mau-
passant apsakymas „Du draugai” virto 250 puslapių A. J.
Greimo semiotine analize, tai manykime – koks  500 pus-
lapių romanas tiesiog  nepaveikus semiotiniams tyrinėji-
mams  ne tik laiko atžvilgiu, bet ir savo apimtimi?

Jeigu Jūs atidžiau pažiūrėtumėte, kaip septynių
puslapių apsakymas virto tokio dydžio analize, su-
prastumėte, kad semiotikai yra labai dideli knibi-
nėtojai. Tai, jeigu romanas yra 500 puslapių, jam reik-
tų begalybės. A. J. Greimo G. Maupassant ištyrinė-
tas kūrinys yra unikalus pavyzdys – kito  tokio teks-

,,Draugo” archyve – pirmosios A. J. Greimo semiotinių reikšmių mokslo užuomazgos....

A. J. Greimas (k.) viešnagės metu Lietuvoje. Ši nuotrauka buvo aptarinėjama ,,Drau-
go” 1980 m. gruodžio 19 d. numeryje. Buvo manoma, kad mokslininkas, nieko neį-
tardamas ir nusifotografuodamas su vienu pagrindiniu sovietinės lietuvių literatū-
ros ideologu rašytoju Juozu Baltušiu, jam savotiškai pasitarnavo. Kaip buvo teigia-
ma ,,Drauge”, J. Baltušis siekė sau garbės ir po vieno incidento norėjo pakelti savo
,,akcijų kursą” pasaulinio mokslininko šlovės sąskaita.            „Draugo” archyvo nuotr.
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Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai
1918–2018 metais”

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

kurią šiemet išleido  Draugo

fondas, galima įsigyti ,,Drau-

go” knygyne, 4545 W. 63th

Str., Chicago, IL. Kaina – 50

dol. Pridėtinis Illinois vals-

tijos vertės mokestis –

9.25 proc. arba 4.63 dol. 

Persiuntimo mokestis – 5

dol.

to,  skirto vienam nedideliam kūriniui,
tiesiog nėra.  Didelių kūrinių neįma-
noma aprėpti. Savo tyrinėjimui se-
miotikai  ima nedidelę ištrauką ar
fragmentą. 

Ar patys autoriai yra turėję priekaištų
Jums dėl jų  kūrinių semiotinių reikšmių
analizės?

Semiotikai tokio klausimo nepri-
ima. Semiotikai mano, kad autorius
nebūtinai žino, ką jis norėjo pasakyti
arba jis norėjo pasakyti vieną, o pasakė
kitą. Svarbu tai, ką pats kūrinys pa-
sako. Du tyrinėtojai  gali pateikti skir-
tingas semiotines reikšmes, bet labai
svarbu, kad tie tyrinėjimai būtų nuo-
seklūs. O dėl autorių? Su poetu Mar-
celijumi Martinaičiu man yra tekę
šnekėti apie  mano semiotines jo eilė-
raščių analizes. Jis yra pasakęs: „Aš
taip negalvojau, bet mane tai įtiki-
no”.     

Kai šiandien modernioje visuomenėje
akivaizdžiai vyksta dvasinių ir intelektua-
linių vertybių prarastis, trūksta kritinio
mąstymo ir vyrauja akivaizdi giliosios  min-
ties krizė, ar atsiranda toji didžiuma  pro-
tų, kurie pajėgūs peržengti tą „aukštos grei-
miškos kultūros slenkstį” ir ar iš viso įma-
noma iki galo perprasti A. J. Greimo pasaulį
ir jo idėjas?

Lietuvos moksleiviai ir šiandien
per savo pamokas nedaug ką sužino
apie semiotiką. Susipažinimas su jos
principais iš tiesų paskatintų sava-
rankišką kritinį mąstymą. Anaiptol
klysta tie, kurie mano, kad semiotika
kankinantis mokslas. Taip, semiotika
nėra lengvas mokslas. Norint ją su-
vokti reikia perprasti gana sudėtingą
terminiją. Tačiau A. J. Greimas vadi-
no semiotiką „linksmu mokslu”. Įvei-
kusieji jos kalbą patiria pažinimo
džiaugsmą. 

Mūsų pasauliui  trūksta semioti-
nio mąstymo. Vienu metu bandyta
įvesti semiotines programas, bet vėliau
paaiškėjo, kad nėra žmonių, mokyto-
jų, kurie būtų arti semiotinio pasaulio.
Kam tuomet toji semiotika,  jeigu iš jos
darysime tik tas negyvas schemas.  Iš
to  nebus jokios naudos.

Tiek Jūsų  mokslinę kryptį  nulėmė pa-
žintis su A. J. Greimu, tiek  mūsų literatū-
rai ir visam humanitarikos pasauliui šio
mokslininko gili mintis ir neįkainojamos  kul-
tūros įžvalgos – vertingas palikimas. Ar ga-
lėjote pagalvoti, kad  taip greitai besikei-
čiančiame pasaulyje A. J. Greimo idėjos bus
vis dar gyvos?

Susidomėjęs A. J. Greimo semio-
tika po jo pirmosios kelionės į Lietuvą
1971 m., aš patikėjau, kad jo metodas
humanitariniuose moksluose atveria
naujus akiračius. A. J. Greimo semio-
tika tapo man patikimu įrankiu in-
terpretuojant literatūros tekstus. So-
cialinės ir kultūrinės permainos ne-
sumenkino A. J. Greimo aktualumo.
Nors jau beveik dvidešimt aštuoneri
metai, kai A. J. Greimo nebėra su mu-
mis, ir toliau atidžiai seku jo darbus tę-
siančių mokinių kelią. Nesakau, kad A.
J. Greimą esu iki galo perpratęs, iš jo te-
besimokau ir šiandien. O pati semio-
tika labai išsišakojusi: yra vizualinė se-
miotika, sociosemiotika, pasijų semio -
tika, matematinės pakraipos semiotika.

Ar Jums  tam tikruose Jūsų asmeni-
niuose sprendimuose padeda semiotinis
mąstymas? Na, pavyzdžiui, dabar artėja rin-
kimai, pasitelkęs A. J. Greimo kvadratą, tur-
būt galite lengvai nuspręsti ką  vienas  ar
kitas kandidatas deklaruoja?

Eidamas balsuoti aš kvadratų ne-
braižau, bet ką man duoda semiotika
vertinant kandidatus rinkiminėje kam-
panijoje, tai, pirmiausiai, kritinį mąs-

bendrą darbą, nesibaigiantį vis naujų
problemų apmąstymą.

Ko būtų netekusi Lietuvos kultūra ir
tauta, jeigu nebūtume turėję A. J. Greimo?

Jeigu nebūtų buvę A. J. Greimo,
mūsų literatūros supratimas būtų ge-
rokai skurdesnis. Jo semiotika atvėrė
tokias literatūros ir kultūros reikšmes,
kurių anksčiau niekas nepastebėdavo.
A. J. Greimas sakydavo, kad semiotika
– tai ne tik reikšmių aiškinimas, bet ir
jų kūrimas. Išaiškindamas reikšmę, iš-
traukdamas ją iš teksto, semiotikas pri-
siliečia prie kūrybos sklaidos. Neat-
skleista reikšmė slypi tekste, bet reikia
kažko panašaus į semiotiką, kad reikš-
mė iškiltų ir taptų gyvenimo dalimi.

Norėtųsi, kad A. J. Greimas išlik-
tų gyvas, kad jis būtų ne tik epochas ir
kultūras jungiantis tiltas, bet ir kelias,
per kurį važiuojama. Ir kad  šis  kelias
vestų per šiuolaikinį pasaulį į didesnį
jo aiškumą ir supratimą.

rencijose, vykusiose Vilniuje, Kaune,
Paryžiuje, Maskvoje ir kitur. Vilniaus
universitete atidaryta Greimo audito-
rija, Prienuose tiltas per Nemuną pa-
vadintas Greimų tiltu (Algirdo Ju-
liaus tėvas buvo paskutinis Prienų
burmistras).

Vilniaus universiteto A. J. Greimo
semiotikos ir literatūros teorijos cent-
ras išleido didžiulį dviejų tomų veikalą,
skirtą įžymiojo semiotiko asmenybei
ir idėjoms. A. J. Greimo  mokslinė veik-
la interpretuojama plačiame intelek-
tualiniame, filosofiniame, socialiniame
ir politiniame gyvenamojo meto kon-
tekste. Sutelktomis kelių šalių semio-
tikų pastangomis sukurta knyga (ant-
rojo tomo sudarytojai  mokslininkai
Arūnas Sverdiolas (Vilniaus univer-
sitetas) ir Eric Landowski (Paryžiaus
Sorbonos universitetas) yra akstinas
toliau gilintis į A. J. Greimo palikimą
ir plėtoti tokią semiotiką, kokią įsi-
vaizdavo jis pats, – daugelio žmonių

,,A. J. Greimo semiotika atvėrė  tokias literatūros ir kultūros reikšmes, kurių anksčiau niekas nepastebėdavo”, – sako Nacionalinės pre-
mijos laureatas, literatūrologas, semiotikos profesorius Kęstutis Nastopka. Džojos Barysaitės nuotr.

tymą. Semiotika skatina kritiškai mąs-
tyti, skatina ieškoti reikšmių ir nepri-
imti už gryną pinigą to, kas yra perša-
ma, parodyti, kad karalius yra nuogas. 

„Draugo” archyve  aptikau  kunigo ra-
šytojo, katalikų mokslų akademiko  Stasio
Ylos poleminį atsaką dėl  A. J. Greimo aš-
trios analizės jo kūriniui „Dievas sutemo-
se”.  Paskaičius  ta tema A. J. Greimo kul-
tūrinį apmąstymą „Dievas sutemose ar Die-
vo sutemose” ir įvertinus  A. J. Greimo „kar-
čius jausmus, kurie užliejo širdį” jam per-
skaičius kunigo S. Ylos knygą, rodo A. J.
Greimą esant atviro kosmopolitiško mąstymo
žmogų, kuris kultūriškai bandė perprasti visą
Vakarų pasaulio esmę ir siekė žvelgti šiek
tiek  plačiau.  Apie tai jis, beje, ne kartą už-
simena ir savo intelektualiuose pokalbiuo-
se, įvairiuose interviu ir pranešimuose.  Vis
gi kiek jame buvo tos prancūziškos savas-
ties, ir kiek to prigimtinio lietuviškumo? 

„Kaip galima žmogui, veikian-
čiam moksliniame ir kultūriniame
pasaulyje, suderinti savo buvimą drau-
ge lietuviu ir prancūzu? – klausė A. J.
Greimas. – Ar galima drauge būti ir lie-
tuviu, ir žmogumi, sirgti ir Lietuva, ir
žmonija?”. Ir pats atsakė: „Tokia prob-
lematika geriau suprantama kaip dvie-
jų kultūrinių pasaulių sugyvenimas,
vienam kitą papildant, vienas kitam
prieštaraujant. Aš visą savo maždaug
subrendusio gyvenimą praleidau kaip
schizofrenas. Ir geografiškai, ir dva-
siškai.” 

A. J. Greimas buvo pasaulio pi-
lietis, gyvenęs dvilypį gyvenimą dvie-
jose šalyse. Jo semiotika susijusi su
prancūzišku gyvenimu, jos šaknys
yra prancūzų kalbotyroje, prancūzų
struktūralizme, prancūzų mintis tapo
jo mintimi. Bet jis niekada nepamirš-
davo esąs lietuvis, jam rūpėjo Lietuvos
reikalai. Sakyčiau taip – jis buvo lie-
tuvis pasaulio pilietis, kuris neužsi-
sklendė Lietuvos bėdose, nes jam rū-
pėjo ir pasaulio reikalai. 

2017 metai buvo paskelbti A. J. Grei-
mo metais. Ką jie atnešė naujo ne tik se-
miotikų bendruomenei, bet ir kitiems Lie-
tuvos kultūrininkams bei  humanitarams?

2017 m. A. J. Greimo palikimas
buvo prisimintas mokslinėse konfe-
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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: JUNGTUKAS.

Kryžiažodį išsprendė:
Aurimas mikulis, Orland Park, 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. 

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

S K E L B I M A I  
773-585-9500 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

 

D’Masti Catering, sumuštinius ir maistą iš-
sinešimui gaminanti bendrovė, ieško ener-
gingų, draugiškų, patikimų darbininkų.
Darbas nuo pirmadienio iki šeštadienio,
nuo 9 val. r. iki 6:30 val. v. Galite dirbti pil-
ną arba nepilną laiką ir pasirinkti valandas. 

Skambinti Kathy tel. 708.388.0940

,,Gintaro” vasarvietei Union Pier, Michigan rei-
kalingas energingas vyras arba pora prižiūrėti
vasarvietės aplinką. Darbas truktų nuo kovo
vidurio iki lapkričio vidurio.  Su apgyvendini-
mu. Kreipkitės: gintk123@gmail.com

Moteriai, gyvenančiai Wisconsino vals-
tijoje, reikia nuolatinės priežiūros. Siū-
lomas darbas su apgyvendinimu.
Turėsite savo atskirą kambarį. Reikės nu-
vežti pas daktarus, gaminti maistą ir pa-
dėti kur reikia. 
Skambinti tel. 262-658-4622 (Donna).

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

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Išnuomojamos biuro patalpos Ogden Ave.,
prestižiniame Clarendon Hills rajone!

Ypatingai gerai prižiūrėtos biuro patalpos naujesnės
statybos pastate: 525 kv. pėdų 1-ame aukšte – $984/mėn.,
567 kv. pėdų 2-ame aukste – $874/mėn. Puikus susisiekimas
– šalia greitkelių, Oakbrook prekybos centro, 30 min. nuo
oro uostų ir Čikagos centro. Tinka įrengti draudimo, bu-
halterijos, transporto įstaigas, architekto, inžinieriaus, ad-
vokato, medicinos, terapeuto ar kitus kabinetus. Yra auto-
mobilių stovėjimo aikštelė ir lauko iškaba. 

Kreiptis į Rasa Mitkus tel. 630-202-6867.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS

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

www.draugofondas.org

DRAUGO  FONDAS

Su 2,000 dolerių:
Donatas Januta, Oakland, CA,

garbės narys, iš viso 35,600 dol.

Su 1,000 dolerių:
Kirsonis Family Foundation, Ma-

libu, CA, garbės nariai, iš viso 1,500
dol.

Su 100 dolerių:
Vytautas ir Aldona Čepėnai, Da-

rien, IL, garbės nariai, iš viso 2,450 dol.
Kun. Vytautas Volertas, Maspeth,

NY, garbės narys, iš viso 1,700 dol.
Valerian ir Nijolė Cijūnėliai, Wil-

lowbrook, IL, iš viso 950 dol.

Arvydas Tamulis, Chicago, IL, iš
viso 650 dol.

Regina Juškaitė-Švobienė, Madi-
son Heights, MI, iš viso 325 dol.

Su 50 dolerių:
Dorothy Deprez, Northville, MI, iš

viso 100 dol.
Nijolė Nausėdienė, Lockport, IL,

iš viso 600 dol.
Aldona Kamantienė, Downers

Grove, IL, iš viso 125 dol.

Draugo fondas už aukas 
visiems nuoširdžiai dėkoja 

2019 m. Draugo fondo pavasario vajus
„Draugas” tikslina lietuvių išeivystės istoriją

Ši žiema buvo labai permaininga – vieną dieną buvo saulėta, o rytojaus die-
ną sniegas užklodavo namus ir gatves. Bet gyvenimas nestovi vietoje. Nu-
sišypsojo pavasario saulė ...o su ja, kovą, prasidėjo ir Draugo fondo pava-

sario vajus. Laiškai su vokeliais jau išsiuntinėti visiems ,,Draugo” laikraščio
skaitytojams. Tikimės, kad skaitytojai atsilieps į Draugo fondo tarybos prašy-
mą toliau remti ir stiprinti lietuvišką laikraštį. Optimistiškai nusiteikusi Drau-
go fondo valdyba tikisi, kad su kvepiančiu pavasariu prapliups aukų lietutis, ir
į Draugo fondo iždą atpūs įvairiausių lietuviškų organizacijų bei lituanistinių
mokyklų – didesnių ar mažesnių – aukų. 

Ypač kreipiamės į tėvelius ir senelius, ragindami juos „Drauge” įamžinti
savo vaikučius ir vaikaičius, ypač tuos, kurie turi ypatingų gabumų. Gal jie at-
eityje taps garsiais išradėjai, mokslininkais, rašytojais, dailininkais, politikais,
apie kuriuos kalbės ir rašys visas pasaulis, ne tik „Draugas” ar Lietuvos ži-
niasklaida. Tuomet „Draugo” laikraštis pasitarnaus kaip jų istorijos metraštis,
ir po šimto metų mūsų ainiai matys, kaip prasidėjo to ar kito lietuvio genijaus
kelias. 

Taip štai dabar skaitome ,,Draugo” laikraštyje, kas vyko prieš šimtą dešimt
metų – 1909 m., tą įsimintiną liepos mėnesį, kada pasirodė pirmasis lietuvių ku-
nigų įsteigto katalikiško laikraščio numeris. Pavyzdžiui, šiandien mes lietuvišką
visuomenę Amerikoje skirstome į tris kartas-bangas – naujuosius, atvykusius
po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo; dipukus – tuos, kurie, pasitraukę nuo
artėjančio raudonojo maro, atvyko iš Europos DP stovyklų po Antrojo pasau-
linio karo; ir senuosius – grynorius, kurie atvyko XX a. pradžioje ir po Pirmo-
jo pasaulinio karo. 

Bet štai 1909 m. liepos 26 d. laidoje „Draugas” rašo, kad jau tais metais lie-
tuviai Amerikoje šventė 40 metų lietuvių emigracijos į Ameriką sukaktį! Jie lie-
tuvių emigracijos pradžią skaičiavo nuo 1869 m. 40-mečio proga Newarke bir-
želio 30 d. buvo netgi surengtas minėjimas. Minėtos dienos laidoje straipsnyje
apie imigracijos istoriją paaiškinama, kodėl emigracijos pradžiai fiksuoti pa-
sirinkta būtent ši data: „1861 m., kilus civiliškai karei Amerikoje, ateivių suskaitė
tik 100,000; bet su 1863 metais vėl jų skaitlius pradėjo augti ir 1869 metais pasi-
ekė 352,768. Apie šį laiką prasidėjo teipgi ir išeivystė Lietuvių į suvienytąsias
Amerikos Valstijas”.

Tai štai – pasirodo, „Draugas” gali net patikslinti Lietuvos istoriją, tik rei-
kia jį skaityti. O kadangi istorinis „Draugas” yra perkeltas į skaitmeninį for-
matą, jį „Draugo” prenumeratoriai, internete atsidarę „Draugo” laikraščio pus-
lapį, gali skaityti nemokamai. Belieka išspręsti klausimą – kaip pavadinsime
dar vieną – pačią pirmąją lietuvių emigracijos bangą Amerikoje, kuri prasidėjo
dar prieš 40 m. iki „Draugo” gimimo?

Prenumeruokite ,,Draugo” laikraštį sau ir savo artimiesiems, ir tapsite lie-
tuviškos emigracijos Amerikoje tyrinėtojais. „Draugas” gali pasitarnauti kaip
šaltinis netgi rašant bakalauro, magistro ar daktaro disertacijas ne tik apie lie-
tuvių išeivystės, bet ir pačios Lietuvos istoriją. O kad tas šaltinis nenusektų, rei-
kia jį skaityti ir palaikyti gyvą – smagiai tekantį.

Aukas siųsti ar prenumeruoti ,,Draugą” galima kiekvieną darbo dieną.

DRAUGAS FOUNDATON 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

Aukos nurašomos nuo fed. mokes čio ID 36-3916303.

Draugo fondo taryba

Pirmieji  DF pavasario įnašai 2019 metais

Nesenstanti Kaziuko mugės mada
– riestainių karoliai

Atkelta iš 1 psl.

Iškilmingai mugės atidarymo ri-
kiuotei išsirikiavo uniformomis pasi-
puošę maži ir dideli Lietuvių skautų są-
jungos nariai. Trumpos sveikinimo
kalbos, o po jų – smagi mugės lankytojų
kelionė tarp prekystalių, ant kurių
buvo pririkiuota ne tik įvairiausių
skanumynų – naminių sausainių, sū-
rių, kaimišku dūmu kvepiančių dešrų.
Prekiautojai siūlė įvairių rankdarbių,
papuošalų, ekologiškos kosmetikos,
knygų ir kitokių gyvenime galinčių pri-
reikti dalykų.  Svarbi Kaziuko mugės
lankytojų aprangos stiliaus detalė – vi-

sada tokiame renginyje madingi ries-
tainių karoliai. Jais pasidabinę po salę
vaikštinėjo įvairaus amžiaus pirkė-
jai. Tai ir gražu, ir patogu: išalkai – at-
sikandi riestainio ir, vėl įgavęs jėgų, to-
liau dairaisi. 

Nerijos tunto tuntininkė Taiyda
Chiapetta sakė: ,,Skautai mugėje par-
davinėjo pačių pagamintų saldumy-
nų, rankdarbių. Visi jų Kaziuko mugėje
uždirbti pinigai bus skiriami Rako
stovyklos remonto darbams. Esame
dėkingi visiems, kas palaiko skautus ir
dalyvauja jų renginiuose”, – sakė T.
Chiapetta. 

V. Petrauskienė

,,Draugo” redaktorėms Ramunei Lapas (k.) ir Virginijai Petrauskienei smagu ir netikėta
buvo susitikti mugėje žmogų, kuris pristato laikraštį Willowbrook gyventojams – Scott
Goss, United States Post Office tarnautoją. Nors ir nebūdamas lietuvių kilmės, jis tuoj
pat atpažino ,,Draugą”.                                                                   Audronės Kižytės nuotraukos

Reda Ardytė Pliūra (k.) ir Rita Likanderytė Rašymienė demonstruoja nostalgiškus marš-
kinėlius ,,Daddy’s – 69th St”. Dar ne taip seniai 69-oji gatvė Marquette Parko rajone bu -
vo lietuvių socialinio gyvenimo centras.

Aras Galinaitis parduoda riestainius, be kurių iš mugės neturėtų grįžti nė vienas save
gerbiantis pilietis. Ben Lenčiauskas gali užtikrinti, kad jie iš tiesų labai skanūs.
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draugas.org/mirties

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

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

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

Skaitykite „Draugą” greičiau!

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ laikraš-

čio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org www.facebook.com/draugolaikrastis

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Diplomuotas inžinierius

A † A
ALEKSAS VITKUS

mirė 2019 m. kovo 3 d.
Gimė 1924 m. vasario 25 d. Kaune,

Lietuvoje.
Gyveno Palos Heights, IL.
Nuliūdę liko: sūnūs Paulius ir Rai-

mundas bei po plačiąją Ame riką pa-
sklidę penki vaikaičiai: Aras, Rytas,
Kęstutis, Dovilė ir Ale ta.

A. a. Aleksas  Vitkus buvo a. a. Dan-
guolės vyras.

Jis augo didelėje šeimoje – kartu su
keturiais broliais ir sese ri mi. 1944 m.
vasarą Aleksas pasiryžo palikti tėvus
ir pasitraukė į Vokietiją. Karui pasibaigus jis studijavo Technische
Hochschu le Muenchene ir 1949 m. gavo diplomuoto elektros inži-
nieriaus laips nį. Į Ameriką atvyko 1950 metais. Apsistojo Čikagoje,
kur vi są laiką ir gyveno. Čia jis keliose bendrovėse dirbo inžinieriumi.

1953 m. sukūrė šeimą, su žmona Danguole užaugino ir iš moksli-
 no du sūnus. 1955 m. Illinois Insitute of  Technology įgijo ma gistro
laipsnį. Išlaikęs egzaminus dirbo registruotu inžinieriumi Illinois
valstijoje. Ilgus metus vadovavo Kearney tyrimų la boratorijai
McCook, IL. Į pensiją išėjo 1995 metais.

Buvo Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS)
narys, aktyvus spaudos bendradarbis. Ypač ilgi ir vaisingi bendra-
darbiavimo metai jį siejo su ,,Draugo” laikraščiu.

Jo tėvai, keturi broliai ir sesuo, gyvenę kas Lietuvoje, kas Ru sijoje,
Lenkijoje ar Amerikoje, šią žemę jau seniai paliko.

Atsisveikinimas vyks kovo 11 d., pirmadienį, nuo 9 val. r. iki 10:30
val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10:30 val. r.  bus au-
kojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus
palydėti velionį į Amžinybę.

Liūdintys artimieji

Buvusiam Bostono tautinių šokių grupės ,,Sam -
bū rio” vadovui

A † A
RAYMOND (RYMANTUI) IVAŠKAI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame užuojautą jo ar -
timiesiems, kolegoms ir draugams.

Lietuvių tautinių šokių ansamblis ,,Grandis”, 
Či kaga
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http://draugokalendorius.org

http://draugokalendorius.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Šį sekmadienį, kovo 10 d., 2 val. nakties (2
AM) pradėsime gyventi pagal vasaros laiką
– laikrodžio rodykles pasuksime vieną va-
landą į priekį.

� Kviečiame visus sekmadienį, kovo 10 d.,
1 val. p. p. į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago,
IL), kurioje koncertuos 12 moterų vokalinis
ansamblis iš Lietuvos ,,Cantilena”. Auka baž-
nyčiai – 20 dol. 

� Kovo 10 d., sekmadienį, po 10 val. r. lie-
tuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Ne-

kalto Prasidėjimo parapijos salėje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) vyks JAV LB Brighton
Parko apylinkės metinis susirinkimas. Kvie-
čiame visus dalyvauti.

�  Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė išeivijoje
kovo 10 d., sekmadienį, 1 val. p. p. kviečia
į renginį, skirtą Lietuvos šaulių sąjungos įkū-
rėjo V. Putvinskio 90-osioms mirties metinėms
paminėti. Renginio metu klausysimės muzi-
kos, poezijos, vaišinsimės, bendrausime. Prog-
ramoje dalyvaus solistė Danguolė Žibutė-Pa-
žemeckienė. Renginys nemokamas! Adre-
sas: 2417 W 43rd. St. Chicago, IL 60632 Tel.:
773-875-4531

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo 13 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre pasižiūrėti LRT  istorinės serijos
,,Laisvės kaina. Partizanai” trečiojo filmo –
apie pirmuosius vokiečių okupacijos metus.

,,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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Kovo 11 d., pirmadienį, 12 val. p. p. Lietuvos Respublikos gene-
ralinis konsulatas Čikagoje kviečia dalyvauti vėliavos pakėlimo
ceremonijoje, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo die-
nai paminėti. Ceremonija įvyks Čikagos centre, Daley Center ir
Daley Plaza.

Programoje: Daley Center – JAV ir LR himnai, atliekami Agnės
Giedraitytės, LR generalinio konsulo Mantvydo Bekešiaus svei-
kinimo kalba; Daley Plazoje – vėliavos pakėlimas.

NIJOLĖS BANIENĖS 
(Nyole Banys)

TTTTT AAAAA PPPPP YYYYY BBBBB OOOOO SSSSS   PPPPPAAAAA RRRRR OOOOO DDDDD AAAAA
,,,,,,,,,,PPPPP aaaaa vvvvv aaaaa sssss aaaaa rrrrr iiiii ooooo   žžžžž iiiii eeeee ddddd aaaaa iiiii ”””””
2019 kovo 24 – kovo 31 d. d.

ATIDARYMAS: kovo 24 d., 12:30 v. p. p.

Lietuvių dailės muziejuje, galerijoje ,,Siela”
Pasaulio lietuvių centre
14911 127th St.
Lemont, IL 60439 Rengėjas – Vydūno jaunimo fondas

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

Pristatyme dalyvaus knygos au-
torė Aurima Dilienė – psichote-
rapeutė, šeimų
konsultantė, lek-
torė, vaikų ir pa-
auglių psichiatrė,
sukaupusi per 20
metų profesinę
patirtį. Su vyru
Vaidotu santuo-
koje jau dvide-
šimt šešerius me-
tus, kartu augina
septynis vaikus. Šiuo metu gyve-
na ir dirba Prancūzijoje.

Balandžio 5 d. 5 val. p. p. 

galerijoje ,,Siela”

14911E 127th Str.,   

Lemont, IL 60439

Balandžio 6 d. 2 val. p. p.

Čiurlionio galerijoje

5620 S. Claremont Ave.,

Chicago, IL 60636

Knygos šeimoms pristatymas


