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B. Brazdžionis – poetas, 
parapijietis, kaimynas. – 10 psl.

Amerikos lietuvis organizuoja
Pasaulinę cepelinų dieną
VAIDA LOWELL

Ar girdėjote apie Pasaulio
cepe linų dieną (PCD)? Ji
jau čia pat – šį sekmadienį,

vasario 2 d. Amerikie čiams ši
diena žinoma kaip „Super Bowl”
sekmadienis. Žaismingos die nos
organizatorius yra Ameri-
koje gy venantis lietuvis
Juozas Vaičiūnas.

„Praėjusią vasarą bu-
vau mokytojas
Dainavos ‘Lithu a -
nian Heritage’ stovykloje. Va kare
mokytojai kalbėdavo apie
savo šeimas, lietuviškas
tra dicijas ir maistą. Ce-
pelinai buvo vieni jų
mėgstamiausių patie-
kalų. Cepelinas atrodo
pa našus į amerikie tiško
futbolo kamuolį, o tinkamiau-
sia diena ją švęsti būtų ‘Super
Bowl Sunday.’ – 5 psl.

Vilniuje
pagerbtas JAV 
gyvenantis 
sportininkas

Vilnius (ELTA) – Sausio 30 d.
Vilniuje pristatytas dokumentinis
filmas apie biatlonininką Algimantą
Šalną, kuris 1984 metais tapo pir-
muoju žiemos olimpinių žaidynių
čempionu. Beveik valandos trukmės
filmo ,,Algimantas Šalna: Norėjau
būti geriausias” autoriai – Stasys
Petkus ir Gintarė Grikštaitė, kurie
yra sukūrę dokumentinius filmus
apie olimpinį čempioną disko me-
tiką Romą Ubartą ir olimpinį vice-
čempioną ėjiką Antaną Mikėną. 

,,Nematote mano akyse ašarų,
nes stoviu toliau nuo jūsų. Žiūrint šį
filmą, ašarų buvo labai daug, nes
filme nemažai jaudinančių mo-
mentų”, – po filmo peržiūros kalbėjo
54-erių metų olimpinis ir dukart pa-
saulio čempionas, ilgametis JAV
biatlono rinktinės treneris A. Šalna.
– Gyvenu Amerikoje, bet mano šir-
dis yra Lietuvoje. Aš kiekvieną
kartą į gimtinę vykstu su didžiau-
siu malonumu, visada domiuosi Lie-
tuvos biatlono reikalais.”

Lietuvos tautinio olimpinio ko-
miteto (LTOK) prezidentė Daina
Gudzinevičiūtė A. Šalnai įteikė
vieną aukščiausių LTOK apdovano-
jimų – Olimpinę žvaigždę. – 3 psl.

Simonos Slavinskaitės piešinys
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Po Jono Krikštytojo suėmimo Jė -
zus paliko Nazaretą ir persikėlė
prie Galilėjos ežero, kuris šiau-

rėje susi liečia su Zebuluno ir Neftalio
šalimis. Šios šalys kadaise buvo pa-
vergtos asirų ir dėl to patyrusios stip-
rią pa gonybės įtaką. Daug metų prieš
Kris tų pranašas Izaijas apie šias šalis
buvo pasakęs: „Patyrusieji vargą ne -
liks tamsoje. Kaip seniau (Viešpats) buvo
pažeminęs Zebuluno kraštą ir Naftalio kraštą, taip
ilgainiui jis išaukštins Pajūrio vieškelį, kraštą į va-
karus nuo Jordano, tautų Galilėją. <...>Tauta, gyve -
nusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems ne-
vilties šalyje užtekėjo šviesybė” (Iz 8, 23; 9, 1). Jėzaus
skelbiama Dievo karalystės Evangelija apie prisi-
artinusią Dievo karalystę Galilėjoje ir buvo ta skais -
čio ji šviesa, nušvietusi pagonybės tamsą.

Pagonybė su savo stabais, ku riems būdavo au-
kojami net žmonės, su be galo nuvertintu žmogumi
ir neviltimi iš tikrųjų buvo gūdi tamsa, slėgusi anti -
kinį pasaulį. Panaši padė tis buvo ir pagoniškoje
Lie tuvoje. Kad ir kaip mėgintume idealizuoti Lietu -
vos senovę, ji taip pat buvo tamsi ir beviltiška. Jė-
zaus atneštoji žinia apie dangaus karalystę ir žmo-
gaus išaukštinimą iki Dievo vaikų garbės nušvietė
ne tik pagonišką Galilėją, bet ir visą pasaulį. Toji
švie sa prieš 600 me tų pasiekė ir Lietuvą. 

Tačiau istorijos ratas apsisuka ir nūnai pago-
nybė vėl bando sugrįžti atgal. Suprantama, kad ji

negali sugrįžti savo primityviu pavidalu, kokia buvo
prieš 600 metų, bet ji grįžta pa keitusi tik išorę, bet
ne savo esmę.

Senieji pagonys garbino dievus ir jų bijojo, nau-
jieji pagonys yra pilni arogancijos ir puikybės; jie
dievu laiko patį žmogų, galintį atmesti savo pri-
gimtyje įrašytą moralinį įstatymą ir sukurti sau
naujas moralės normas. Naujajam pagoniui nieko
nesa ko nei prigimtinis lytiškumas, nei prigimtinė
šeima, nes jis siekia susi kurti tokias moralės nor-
mas, kurios pateisintų bet kokį elgesį, net akivaiz -
dų iškrypimą. Jis leidžia įstatymus, nesiskaityda-
mas su žmogaus prigimtimi, apversdamas aukštyn
kojomis ilgą žmonijos patirtį, ir tie įstatymai turi
būti laikomi neginčytina mora lės norma. Moralinis
reliatyvizmas tampa esminiu naujosios pagonybės
bruožu. 

Naujasis pagonis, atmesdamas ti kėjimą į vieną
Dievą, lengvai tiki prietarais – astrologinėmis
pranašystė mis, horoskopais ir būrimais. Jis sėja

abejones dėl visų religijų tikrumo, bet leng-
vai iš jų paima tai, kas nieko neįpareigoja.
Lengviausia priimamas Rytų religijose su-
tinkamas panteistinis Dievo suvokimas –
kad Die vas yra visas pasaulis, o žmogus tik
to dievo dalelė.

Naujosios pagonybės tamsa yra aki-
vaizdi. Šalia ekonominės pažangos ir mokslo
laimėjimų, mūsų dienų pasaulyje matome
šimtus milijonų badaujančių žmonių, nesu-

valdomą terorizmą, susvetimėjimą, depresiją ir vi-
sišką žmogaus gyvybės nevertinimą. Naujosios pa-
gonybės grimasos nė kiek nesiskiria nuo tų, kokios
bu vo barbarų laikais. 

Evangelija tampa pavienio žmogaus ir tautų
šviesa, kai ji priimama ir kai bandoma ištikimai pa-
gal ją gy venti. Žmogus gali būti gundomas iš Evan-
gelijos išsirankioti tik tai, kas jam patinka ir ne-
reikalauja didesnių pastangų pagal tai gyventi. Jė-
zus yra pasakęs: „Kas klauso mano žodžių ir juos
vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį
namą ant uolos” (Mt 7, 24). Tačiau Jėzus taip pat yra
pasakęs: „Kas klauso mano žodžių ir jų nevykdo, pa-
našus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio.
Pra pliu po liūtys, ištvino upės, kilo vėjai ir daužėsi
į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smar-
kus” (Mt 7, 26–27). Reikia priimti visus Jėzaus žo-
džius, nes tik tuomet jie tampa švie sa, kuri išsklaido
bet kokią tam są, tampa uola, ant kurios saugu sta -
ty ti savo gyvenimo namą.
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Viešpats mano 
šviesa
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

VIDA KUPRYTĖ
,,Draugas News” red.

Sausio ,,Draugas News”  jau ke-
liauja pas prenumeratorius.
Kaip grei tai  paštas pristatys

naująjį leidinį, sunku pasakyti. Ti-
kimės, kad greitai.  Kol laikraštis pa-
sieks pre numeratorius, susipažinki -
me su pas ku tinio numerio turiniu.

,,Draugas News” 2014 m. sausio
numeryje prisiminta Laisvės  gynė-
jų diena.  Istorijos profesorė Ann
Trai tor  kalbasi  su Lais vės premijos
laureatu arkivysk. Si gitu Tamkevi -
čiu mi. Didis lietuvių draugas Paul
Gob le, kuris buvo pagerbtas Lietuvos
Vy čių jų organizacijos šimtmečio
suvažiavime, prisimena 1991 m. sau-
sio 13 dieną. Jis vaizdžiai aprašo
tos dienos sumaištį ir nežinios jaus-
mą bei lietuvių pasi ry žimą iškovoti
laisvę.  Spalvingomis Dalios Shilas
nuotraukomis parodytas amerikie-
čių Monadnock choro suruoštas lie-
tuviškas koncertas New Hampshire
valstijoje ir Bostono lietuvių parapi -
joje. John Irwin pasakoja kaip per jo
įvestą ,,Sniego gniūžtės” programą
įvairiuose Lietuvos miestuose ir
miesteliuose jaunimas skatinamas
atsisakyti alkoholinių gėri mų. Nuo
1992 m. jis jau 56 kartus su šia progra -
ma lankėsi Lietuvoje.  John Irwin –
mo dernusis vysk. Motiejus Va lan -
čius! Gediminas Indreika pristato
tris  papulkininkio Dominik Narge-
le prisiminimų knygas. Skaitytojai
ska tinami raginti JAV Kongresą pri-
imti ,,Juodojo kaspino dienos” rezo-
liuciją.   Naujiena Californijos lie-

tuviams: ar žinote, kad jūsų kaimy-
nystėje – Ala meda miestelyje, atsida -
rė naujas lietuviškas restoranas?
Laikraštyje – pasikalbėjimas su res-
torano ,,Mama Papa Lithuania” savi -
ninku Vaidu Šu kiu. Julija Petkutė la-
bai įdomiai  sie ja paprastą varškėčių
virimą su opesniais lietuvių tautai
rūpimais klausimais. Savo įžvalgo-
mis pasidalina dr. Li  nas Sidrys, sma-
giu straipsniu kvie čiantis siekti
šven tumo. Laikraštyje yra ir daug
trumpesnių straipsnelių greitam pa-
siskaitymui.

Į ,, Draugas News” įsitraukia vis
daugiau bendradarbių, kurie nekal-
ba lie tu viš kai arba jų kalbos ži nios
ribotos, bet meilė Lietuvai – beribė.
Tai Ann Traitor, John Irwin ir Paul

Goble... Viliamės, kad jų yra daugiau,
bet reikia juos atrasti ir paskatinti
rašyti. ,,Draugas News” yra toji erd -
vė, kurioje jie gali  pasisakyti
lietuviš kais klausimais bei supa-
žindinti  skaitytojus su savo dar-
bais. Lietu viškojo ,,Drau go” skaity-
tojus kviečia me padėti skleisti nau-
jąjį ,,Draugas News”, prenume ruoti
sau ir kitiems, kalbinti ir kvies ti pa-
žįstamus prisi dė  ti prie laikraščio
tu rinio savo straips niais, nuotrau-
komis, siūlymais, recenzijomis, laiš-
kais redaktoriams. 

Jei jums dar neteko matyti ir
skai  tyti naujo ,,Draugas News”, pa -
ra šykite el. laiškelį draugasnews
@gmail.com arba paskambin kite
,,Draugo” tel. 773-585-9500. Su ma lo-
numu atsiųsime susipažinti pa vyzdi -
nį nu merį. Laukiame ir draugų Fa -
cebook internetiniame tinkle  www.
face book.com/DraugasNews.

Naujas ,,Draugas News” numeris 

2013 metams besibaigiant, ,,Drau -
go” prenumeratoriams bu vo pa-
dovanoti pirmieji du naujojo anglų
kalba leidžiamo laikraščio ,,Drau-
gas News” numeriai.  Nuo naujųjų,
2014 metų, ,,Draugas News” yra
siunčiamas tik pre nume ratoriams.
Siūlome nepraleisti nė vieno nu-
merio! Šio mė nesinio laikraščio
prenumeratos kai na pirmiems me-
tams – tik 35 dol.  Pre numeruokite
sau, savo vaikams, vai kaičiams,
draugams.
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,,Lietuva turi 27 olimpinius čempionus, tačiau,
kai imame kalbėti apie žiemos sporto šakas, šis ra-
tas gerokai susiaurėja. Labai norėjosi sukurti filmą
apie pirmąjį žiemos olimpinių žaidynių čempioną”,
– sakė filmo sumanytojas S. Petkus. 

Filmo pristatyme dalyvavo ir trys A. Šalnos ko-
mandos draugai, su kuriais lietuvis, atstovauda-
mas Sovietų Sąjungai, Sarajevo žiemos olimpinių
žaidynių biatlono estafetės 4x7,5 km varžybose iš-
kovojo auksą: Dmitrijus Vasiljevas iš Sankt Peter-
burgo, Sergejus Bulyginas iš Minsko ir Jurijus Kaš-
karovas iš Maskvos. Svečiams D. Gudzinevičiūtė
įteikė LTOK 25-mečio medalius. 

1983 ir 1985 metais pasaulio čempionu tapęs A.
Šalna JAV gyvena nuo 1991 metų. Jis net ketveriose
olimpinėse žaidynėse (1994, 1998, 2002 ir 2006 m)
buvo JAV biatlono rinktinės vyriausiuoju treneriu.
Pastaruoju metu lietuvis treniruoja jaunuosius JAV
biatlonininkus. Vienas jo auklėtinių – 18-metis Sean
Doherty dalyvaus Sočio žiemos olimpinėse žaidy-
nėse. 

Vilniuje pagerbtas JAV gyvenantis sportininkas

Vilniuje, viešbučio ,,Artis Centrum Hotels” konferencijų salėje įvyko dokumentinio filmo ,,Algimantas Šalna: Norėjau būti
geriausias” premjera. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Mokymai lietuvių kilmės Pietų
Amerikos jaunuoliams

Vilniaus lietuvių namuose pra-
sidėjo mokymai Pietų Ameri-
kos lietuvių kilmės jaunuo-

liams. 25 savaites jie mokysis lietuvių
kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos,
etnokultūros, tikybos. Mokytis šių da-
lykų į Lietuvą atvyko trys argentinie-
čiai: Jimena Chizas, Catalina Melne-
siuk ir Rodrigo Salto bei du urugva-
jiečiai: Rodrigo Martinez ir A. Vrom
Alejandro Brom.

Jaunuolių tikslai įvairūs, bet visi
jie norėtų geriau susipažinti su protė-
vių šalimi, išmokti jų kalbą, o grįžę la-
biau įsitraukti į lietuviškas bendruo-
menes. Pvz., Rodrigo Salto, būsimasis
inžinierius, studijuojantis Argentino-
je universitete, grįžęs iš Lietuvos no-
rėtų pradėti mokyti lietuvių kalbos Ar-
gentinoje gyvenančius lietuvius. Jo
prosenelė yra gimusi Lietuvoje, mo-
čiutė dar kalba lietuviškai, mama jau
nebe.

Pietų Amerikos jaunimo moky-
mus Lietuvoje parėmė Lietuvių Fon-
das, Lietuvių katalikų religinė šalpa,
Lietuvos Respublikos švietimo ir moks-
lo ministerija, Lietuvos Respublikos už-
sienio reikalų ministerija, o privačio-

mis lėšomis – Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės nariai: Vida Bandis, Jūra-
tė Caspersen, Arūnas Paliulis, prelatas
Edmundas Putrimas.

Švietimo ir mokslo ministerija
jaunuolius aprūpino ne tik vadovė-
liais, iš kurių mokysis Lietuvoje, bet ir
papildoma literatūra, kurią išsiveš,
galės ja remtis mokydami lietuvių
kalbos  minėtų šalių lietuviškose ben-
druomenėse.

Vilniaus lietuvių namų bendruo-
menė jaunimui taip pat suorganizavo
ir kultūrinę programą. O geriau įsilieti
į Lietuvos jaunimo gyvenimą padeda
Užsienio lietuvių studentų klubas, ku-
rio veiklą finansuoja Švietimo ir moks-
lo ministerija.

Vilniaus lietuvių namuose – ak-
redituotoje gimnazijoje – mokosi už-
sieniečių ir Lietuvos piliečių, atvy-
kusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gy-
venti Lietuvos Respublikoje vaikai,
lietuvių kilmės tremtinių, politinių
kalinių palikuonys. Šiais metais šioje
gimnazijoje  mokosi  vaikai iš 26 pa-
saulio šalių.    

Švietimo ir mokslo ministerijos info

Nacionalinis diktantas:
Ateik, rašyk, išsaugok

Visi lietuvių kalbos mylėtojai vėl bus kviečiami pasitikrinti savo ži -
nias tradiciniame Nacionalinio diktan to konkurse, kuris vyks
vasario 22 d. Atskirose kategorijose varžysis moksleiviai, suaugusieji,

užsienio lietuviai ir įmonės
VšĮ Pilietinės minties instituto organizuojamas Nacionalinio diktanto

konkursas vyks vasario 22 dieną. Diktantas bus transliuojamas per LRT
radijo pirmąją programą ir in ternetu 11 val.

Diktantą bus galima rašyti vi so se Lietuvos savivaldybėse, Vilniaus
kny gų mugėje ir Lietuvos ambasado se užsienyje.

Dėl raštingiausiojo vardo bus varžomasi keliose kategorijose – raš -
tingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio. Šiemet registruo-
tis atskiroje kategorijoje ir rašyti diktantą kviečiami ir įmonių atstovai.

„Diktantas yra ne tik kalbos ži nių pasitikrinimas. Tai apsispren dimas
ir įrodymas pirmiausia pačiam sau – man svarbi mano gimtoji kalba, aš
noriu rašyti ir kalbėti ja taisyklingai.

Atrodytų, paprasta nuostata. Tačiau nuo jos prasideda kiekvienos
tautos ir kiekvieno asmens savivoka – mano gimtoji kalba yra didžiausia
vertybė, jungianti istoriją ir dabartį, jaunus ir vyresnius, gyvenančius Li-
etuvoje ir už jos ribų”, – sako diktanto organizatorė, VšĮ Pilietinės min ties
instituto direktorė Vytautė Šmai žytė.

Kaip ir pernai, diktantą bus galima rašyti ir išsiųsti organizatoriams
paštu iki vasario 24 dienos imtinai. Tiesa, rašiusieji savarankiškai ne ga -
lės konkuruoti dėl raštingiausiojo titulo. 

Projekto organizatoriai paštu gautus diktantus įsipareigoja patik -
rinti, ištaisyti ir išsiųsti autoriams.

Nacionalinis diktantas organi zuo jamas kartu su ilgamečiais projekto
partneriais – DELFI, LRT, AB Lietuvos paštu, Švietimo ir mokslo minis-
terija, Užsienio reikalų ministerija, Valstybine lietuvių kalbos ko misija.
Projektą globoja Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Gry baus kaitė.

Diktanto tekstas bus paskelbtas vasario 25 dieną svetainėse www.dik-
tantas.lt, www.vlkk.lt ir DELFI. Kaip ir anksčiau, konkurse negalės daly-
vauti lituanistai. Daugiau informacijos: www.diktantas.lt

Všį Pilietinės minties instituto info

Pietų Amerikos jaunimui rūpi jų šaknys ir tėvų kalba.

Martyno Siruso nuotr.
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TELKINIAI

Deimantinis jubiliejus

Sausio 9 d. popietėje buvo surengtos Lietuvių
klubo pirmininkės Vi dos Meiluvienės Deimanti-
nis gimtadienis. Į salę atvykusi Vida, lydima sū -
naus Lino, buvo sutikta skambiais plojimais. Šven-
tei vadovavo Klubo vice pirmininkė Ele na Jasai-
tienė. St. Pe tersburge veikiančių lietuviškų orga -
nizacijų atstovai ir Klubo nariai sveikino sukaktu-
vininkę, jai įteikdami gražią orchidėjų puokš tę.
Vėliau – skaniai paruošta vakarienė, sukaktuvinis
tortas ir šampano taurės, kurias pakėlę svečiai su-
giedojo  „Ilgiausių metų” , linkėdami, svei kiau sių
ir džiaugsmo kupi nų metų!

Jaukioje šeimyniškoje nuotaikoje pagerbta
Klubo pirmininkė Vida nuoširdžiai visiems padė-
kojo už jai surengtą šventę.

Šv. Kazimiero misijoje

Ilgus metus Šv. Kazimiero misijoje sekmadie-
niais šv. Mišios būdavo atnašaujamos Šv. Vardo baž-
nyčioje, Gulfport, FL, o  dėl sumažėjusio Misi jos na-
rių skaičiaus, jos pradėtos aukoti  Šv. Pranciškaus
koply čioje, St. Pete Beach.

Šv. Kalėdų dieną Mišias atnašavo kun. dr. Ma-
tas Čyvas, kun. kan. Ber nardas Talaišis ir kun.
prel. Bartkus, vargonavo muz. Lidija Turūtaitė, sol.
V. Mašalas, kongregacijos bendram gie dojimui tal-
kino Misijos „giedoriai”.

Malonu buvo sugrįžti į bažnyčią, į kurią praei-
tyje gausiai rinkdavomės kas sekmadienį. Džiugu,
kad 2013-tųjų metų Kalėdų dieną bažnyčia buvo pil -
na tikinčiųjų.

* * *
Gruodžio 30 d. Šv. Kazimiero mi si jos komitetas

surengė Misijos vadovo, kun. kand. Bernardo Ta-
laišio 85-ojo gimtadienio paminėji mą. Atsi  ra  dus di-
deliam skaičiui no rin čių kanauninką pasveikinti,
teko šventę perkelti iš Misijos salono į Lie tuvių
klu bo salę. Buvo bandyta pa daryti kan.  Bernar-
dui staigmeną ir, atro do, kad tai pavyko.

Klubo salėje sukaktuvininko lau kė daugiau nei
60 svečių. Jubiliatas  buvo sutiktas gėlėmis, gau-
siais plojimais, jam sugiedota „Ilgiausių metų”...

Keli stalai buvo nukrauti vaišė mis, kurias pa-
ruošė Misijos komiteto narės. Šalia – gausus gė-
rimų stalas. Puika vosi A. Straukienės keptas tor-
tas.

Po Misijos pirmininkės A. Čės naitės sveikini -
mo sukaktuvininkas pasidalino mintimis ir prisi -
mi nimais iš savo gyvenimo. 

Maloniai pabendrauta, pagerbiant mūsų Misi-
jos vadovą.

St. Petersburg, FL

Džiaugiamės, kad
esame kartu

A. a. Birutės Sekmakienės
paminėjimas

Sausio 24 d. jautriai paminėtas, Lietuvių klubo
nuoširdžios lankytojos ir narės a. a. Birutės Sekma -
kienės gyvenimas. Atvykę duktė Rita su vy ru My-
ron Bezdicek ir sūnus Viktoras Sekmakas sukvietė
į Klubo salę artimus a. a. Birutės, mirusios 2013 m.
lapkričio 20 d. Čikagoje, draugus ir pažįstamus ją
prisiminti. Ant gė lėmis papuoštų stalų kiekvienas
rado poetiškus žodžius: „You can shed tears that
Birutė is gone, Or you can smile because she has li-
ved...”

Mintimis apie praleistas dienas kartu pasidali -
no artimas Sekmakų šeimos draugas Mečys Šilkai-
tis, An gelė Karnienė, Danutė Mažeikienė, Klubo
pirmininkė Vida Meiluvienė išreiškė Klubo valdy-
bos ir narių užuojautą.

Sūnus Viktoras dėkojo šeimos vardu visiems at-
ėjusiems prisiminti velionę ir pasidžiaugti kartu
su ja praleistu gyvenimu.

Kun. dr. Mato Čyvo šventė klube

Sausio 26 d., sekmadienį, prieš pradedant pie-
tus, Klubo pirmininkė Vida Meiluvienė pranešė,
kad šian dien sueina 73 metai, kai kun. dr. Matas  Čy-
vas buvo įšventintas į kunigus. Jo dukterėčios
Danu tės Misiūnienės rūpesčiu buvo pateiktas šam-
panas ir pietų dalyviai, prisipildę taures, su giedojo
visų mylimam ir gerbiamam kun. Matui „Ilgiau-
sių ir sveikiausių metų”.

Kun. Čyvas (balandžio 30 d. švę siantis 98-ąjį
gimtadienį), dėkodamas už sveikinimus, pažymėjo,

Lietuvių Klubo 2014 metų valdyba: Sėdi iš kairės: sekr. Rima Kilbauskienė, pirm. Vida Meiluvienė, vicepirm. Elena
Jasaitienė, ižd. Elena Radvilienė. Stovi direktoriai ir Revizijos komisijos nariai: Angelė Karnienė, Rimantas Šniževičius,
Jonė Staškuvienė, Donata Koverienė, Dana Mažeikienė, Laimutė Alvarado, Zigmas Radvila, Zina Čerkienė, Aldona
Sta siukevičienė.

Aldona Čėsnaitė pasitinka kan. Bernardą Talaišį jo 85-ojo gimtadienio
paminėjimo proga.

A. a. Birutės Sekmakienės gyvenimo prisiminimo popietėje dalyvavę šeimos nariai. Iš dešinės: sūnus
Viktoras Sekmakas, duktė Rita Sekmakaitė-Bezdicek ir jos vyras Myron Bezdicek.

A. a. Birutės Sekmakienės gyvenimo akimirkų nuotrau-
kos.                                                 Mečio Šilkaičio nuotraukos

kad jo jau nystėje Lietuvoje buvo labai neramus lai-
kas ir įvairūs okupanto grasinimai ir varžymai Se-
minarijoje pri ver tė įšventinimą į kunigus atlikti
sku botai.

Mes džiaugiamės turėdami šį gerbiamą dva-
siškį tarp mūsų, džiaugiamės matydami jį kiekvie -
ną sekmadienį Klubo pietuose ir linkime jam geros
sveikatos bei ilgo buvimo kartu.

„Lietuvių žinios”, Nr. 450
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Vasario 22–23 d. Dievo Apvaiz dos lietuvių para-
pijos Kultūros centre Lietuvių Bendruomenės Det-
roito apy linkė rengia Lietuvos Respubli kos Nepri-
klausomybės šventę.  Šešta dienio vakarą programą
atliks muzi kinis duetas „Iš Rytų šalelės”, bus iš -
kilminga vakarienė, šokiai.  Muziki nį duetą sudaro

Dar 2013 m. sukūriau ‘Face-
book’ pus  lapį ir pradėjau skleisti
nuotrau kas ir informaciją apie ce-
pelinus”, – pasa koja organizatorius. 

J. Vaičiūnas juokauja, kad be
„Fa cebook” nebūtų Pasaulio cepeli -
nų dienos. Pagrindinė šios dienos
idė ja, jog visi pasaulio lietuviai
švęs tų šią dieną. Jis mano, kad kaip
„Su per Bowl Sunday” yra neoficiali
šventė JAV, PCD galėtų tapti neofi-
cialia švente visiems pasaulio lie-
tuviams. „Skati nu viso pasaulio lie-
tuvius pasidalinti savo receptais,
tradicijomis, cepelinų nuotrauko-
mis. Per PCD tegul visas pa saulis
kvepia cepelinais!, – sako ce pelinų
dienos aistruolis.  

Sužinoti daugiau apie šią
inicia tyvą galite šiame „Facebook”
puslapyje: www.facebook.com/pa-
ges/ World-Zep-Day-Pasaulio-Cepe-
linu-Diena-2014-Super-Bowl-Sun-
day/121239844720324.

JAV Lietuvių  Bendruomenės
Detroito apylinkės renginiai

LIŪDA  RUGIENIENĖ

Sausio 21 d. Washtenaw Com mu nity College Mi-
chigane „Ann Ar bor/Ypsilanti Reads” surengė Rū-
tos Šepetys knygos „Between Shades of  Gray” pri-
statymą.  

Nors stiprus vėjas pustė sniegą ir buvo labai
šaltas vakaras, bet į šį ren ginį susirinko  300 žmo-
nių, o tikėtasi  apie 70. Jau vien tik šis faktas pa-
rodo,  kad susidomėjimas 1939–1953 metų lai -
 kotarpiu Rytų Europos istorijoje yra didelis, nes
apie įvykius mažai bu vo rašoma JAV spaudoje, o
apie trė mimus į Sibirą  visiškai nutylėta.  

Tarp apsilankiusiųjų buvo nema žai biblioteki-
ninkų, mokytojų, profesorių, studentų ir literatūros
mėgėjų,  kilusių iš Rytų Europos.    

Rūta – iškalbi, išvaizdi ir šilta asme nybė, todėl
klausytojai atidžiai sekė jos pasakojimus apie savo
asme nišką patirtį ir knygos kūrimo procesą.  Dau-
gelis leidėjų atsisakė  jos kny   gą spausdinti, aiškin-
dami, kad isto riniams romanams nėra skaitytojų
paklausos.  Ji pasakojo, kad knygos pabaigą turėjo
perrašyti 15 kartų.  Po pristatymo Rūta atsakinėjo
į klausi mus. Vienas iš įdomesnių klausimų bu vo:
„Ar knyga išversta į rusų kal bą?” Atsakymas: „Ne”.
Vėliau Rūta pa  sirašinėjo knygose ir  fotografavosi
su vakaro dalyviais.

Lietuvių Bendruomenės Detroito apylinkė
buvo pakviesta paruošti  pa rodėlę apie trėmimus ir
to laikotarpio istoriją. Mudu su vyru turime Lietu -
vos tremtinių sąrašus nuo 1939 metų  iki 1947 metų,
išleistus keturiomis kny gomis. Trėmimų knygos
yra su da rytos iki 1953 metų, tačiau jas dar turime
parsivežti iš Vilniaus. Iš Lie tu vos buvo ištremta
130,000 asmenų. Gaila, kad Rūta šio skaičiaus savo
kalboje neminėjo. Šio mis knygomis vakaro daly-
viai la biau siai domėjosi. Stebėjosi, kad Lietu va to-
kius sąrašus sugebėjo sudaryti, klausinėjo, ar ir
kiti kraštai yra taip padarę, bet į šį klausimą  atsa-
kyti ne ga lėjome. Kitos knygos, kurios domino ap-
silankiusius, tai „Juodoji komunizmo knyga” (nu-
sikaltimai, teroras, represijos) ir „Antikomunisti-
nis kongresas ir tribunolo procesas” (komunizmo
nusi kal timų įvertinimas). Pas taroji išleis ta Vilniuje
2002 m.  Taip pat tu rė jome Sovietų Sąjungos že -
mėlapį, su pažy mėtomis vietovė mis, į kurias buvo
vežami tremtiniai.

Vasario 2 d. Dievo Apvaizdos lie tuvių parapijoje
lankysis Lietuvos  olimpiečiai Deividas Stagniū-
nas ir  jo partnerė  Isabella  Tobias.  Po  10:30 val.
r. šv. Mišių bus galima susipažinti su dailiojo čiuo-
žimo pora ir jiems palinkėti ge riau sios sėkmės
Sočyje  vyk siančioje Olimpiadoje. Deividas ir Isa-
bella šiuo metu treniruojasi Mi chigane. Detroito
apylinkės valdyba kviečia mūsų tautiečius susi-
tikime  gausiai dalyvauti ir su šiltais linkėjimais
olimpiečius išlydėti.

Rūta Pakštaitė-Cole ir Rimas Polikaitis, šokių mu-
zika rū pinasi Viktoras Tukys. Pradžia – 6 val. v. Bi-
lietus reikia užsisakyti iš anks to. Jie platinami
kiekvieną sekmadienį parapijoje arba juos galima
užsisakyti pas Jūratę Latvinienę tel. 248-795-9582.
Apylinkė kviečia dalyvauti suaugusius, jaunimą ir
vaiku čius.

Sekmadienį tuoj po 10:30 val. r. iškilmingų šv.
Mišių ir užkandėlės Kultūros centre Apylinkė ren-
gia mi nėjimą, kuriame pagrindiniu kalbėtoju bus
Lietuvos Respublikos ge ne ralinis konsulas Čika-
goje Marijus Gudynas. Minėjimo pradžia  12:30 val.
p. p.

Apylinkės valdybą sudaro – pirm. Rigonda Sa-
vickienė,  vicepirm. Daiva Rugieniūtė, iždininkė
Jūratė Latvi nie nė, sekretorė Daiva Jančaus kienė,
kultūros vadovė Virga Šimai tytė, švie timui atstovas
Aleksas Mit rius, sporto klubo „Kovas” atstovas Pau -
lius Butkūnas, nariai Andrius Anu žis, Juozas Vai-
čiūnas ir Artūras Sta pušaitis.  Nepriklausomybės
šventei Valdyba ruošiasi ne tik su en tu ziaz  mu, bet
ir su naujomis idėjomis. Apy linkės valdybos nariai
yra jauni ir energingi, sutartinai dirba ir ant ra -
bangiai, ir trečiabangiai, o  šventėje lauks  Detroito
apylinkių  lietuvių bei vi sų savo draugų.

Amerikos lietuvis organizuoja Pasaulinę
cepelinų dieną

Juozas Vaičiūnas (kairėje) kartu su sūnumi Matu ruošiasi Pa saulinei
cepelinų dienai.

Atkelta iš 1 psl.

Nusidriekė eilutė norinčių gauti Rūtos parašą. Juozo Vaičiūno nuotr.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Mes, Gargždų šv. arkangelo Mykolo kuopos ateitininkai, su entuziazmu at-
siliepėme į Moksleivių ateitininkų sąjungos organizuojamą užmojį „Atei-
tis Afrikai”. Aukos renkamos paremti Šv. Alfonso parapijos pradinės

mo kyklos statybą Kanangos mieste Kongo Demokratinėje Respublikoje. Toje pa-
rapijoje 1 600 vaikų moko 18 mokytojų. Vienoje klasėje mokosi po 60–80 pradinukų
vaikų. Vienuoliai saleziečiai ten organizuoja mokyklos statybą, nori įrengti dar
6 klases. Vieną klasę įrengti kainuoja apie 25 tūkstančius dolerių. Labai trūksta
ten ir geriamo vandens.

Norėdamos pagelbėti Afrikos vaikams, mes iškepėme imbierinių sausainių,
gražiai supakavome ir po pamaldų kelis sekmadienius išeinantiems dalinome in-
formacines skrajutes, lipdukus ir sausainius, prašydami paaukoti pradinės mo-
kyklos statybai Šv. Alfonso parapijoje Afrikoje. Tikintieji domė josi tiek gerumo
akcija, tiek pačia ateitininkų kuopa, o išgirdę, jog sausainius kepė prieš juos sto-
vinčios mergaitės, darbui įdėjusios ir savo širdį, nepagai lė jo aukų. Tuo mes labai
džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame. Prie akcijos visokeriopai prisidėjo ir mūsų
kuopos dvasios vadas klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas. 

Gargždų ateitininkai surinko 300 litų – tai indėlis ne vien į afrikiečių vaikų
švietimą, bet ir mūsų, kaip katalikų įrodymas, jog nesame abejingi silpnesniems,
varge esantiems ir galvojame ne tik apie savo, o ir apie jų ateitį. Kiekvienas žmo-
gus yra kažkuo talentingas, reikšmingas ir jeigu yra sąlygų pasireikšti gabu-
mams, jis gali pakeisti pasaulį. 

Gargždų moksleivės ateitininkės rinko aukas padėti Afrikos vaikams. Iš k.: Greta And-
rejauskaitė, Rūta Žiliūtė, Glorija Vendelytė, Janina Ložinskaitė ir Eglė Bagdonavičiū -
tė. Aušrinės Rimeikytės nuotr.

Nešti ateitį pasauliui

Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursai įvyko 2013
m. gruodžio 26 d.– 2014 m. sausio 1 d., Dainavos stovykla-
vietėje. 40 moksleivių kursantų susirinko kartu mokytis,

dalintis mintimis, bendrauti, susikaupti, melstis ir paišdykauti.
Nors buvo mažesnė kursantų grupė nei  praėjusiais metais, vis
tiek buvo nuostabūs kursai. 

Kasdien kursantai klausėsi paskaitų įdomiomis temomis. Dr.
Audrius Polikaitis pirmas kalbėjo, jis pristatė kursų temą – ,,Rai-
buliavimas”, angliškai  – ,,ripple effect”. Kursuose buvo svarsto ma,
kaip mūsų veiksmai paveikia kitus. 

Kiti paskaitininkai ir jų temos buvo tokios: Stasys Kuliavas –
Vadovybė ir ryšių vystymas, dr. Tomas Girnius – Popiežaus Pran-
ciškaus Evangelii gaudium, dr. Jonas Prunskis – Pasisekimas su po-
zityviais veiksmais, ses. Ignė Marijošiūtė – Tikėjimas ir krikščio-
nybės esmė, Antanas Šileika – Lietuvos partizanai, Asta Čuplins-
kienė – Smalsumas ir klausimai, Marius Laniauskas ir Vitas Un-
derys kartu kalbėjo tema Veiksmai ir pasekmės. 

Po paskaitų, kursantai ilgai diskutuodavo girdėtas temas, da-
lijosi savo mintimis. Diskusijos padėjo geriau suprasti sudėtingas
temų sąvokas ir kaip jas galima pritaikyti sau. Po pras mingos
dienos, pripildytos paskaitų ir gerų diskusijų, kas vakarą vyko pui-
kiai suruoštos vakarinės programos pvz., ,,Žiemos Olimpiados”,
Vaidinimų vakarai. Kiti buvo rimtesni, pavyzdžiui, Tautos vaka-
ras, per kurį žiūrėjome Vinco Sruoginio sukurtą, bet kol kas vie-
šai dar nerodomą, filmą apie partizanus,  (ga lima pamatyti iš -

trau ką internete
www.theinvisiblef-
ront.com) ir Susikaupimo va-
karas skirtas maldai, susimąstymui, sun-
kesnių gyvenimo akimirkų apsvarstymui. Kiekvieną va-
karą  užbaigėm malda, giesme, ir skaniais naktipiečiais. Buvo ne-
mažai laisvalaikio per kurį kursantai gražiai susidraugavo ir su-
kūrė savo Žiemos kursų ,,šeimą”. Mes kartu prisiartinome prie
Dievo, pajutome tą pačią nuostabią kursų dvasią,  kuri jau daug
daug metų jaučiama Žiemos kursuose. Ta dvasia, tai pajutimas
Dievo meilės mums, supratimas, kad esame tarp ypatingų ir my-
linčių žmonių, ir tai sukelia daug džiaugsmo ir dėkingumo.

Visi moksleiviai nuoširdžiai dėkoja Žiemos kursų ruošos ko-
mitetui: Liudui Landsbergiui, Matui ir Vaivai Čyvams, Mildai
Chmieliauskaitei, Viktutei Tijūnėlienei  bei  registracijos tvarkyto -
jai Kristinai Volertienei. Ačiū jums, kad jūs taip sunkiai dirbote,
valandų valandas ruošėte šiuos nuostabius Žiemos kursus, ir kad
jūs taip gražiai perdavėte meilę kursams moksleiviams. Kursai pa-
liko didelę įtaką jaunų moksleivių gyvenimuose. Šie kursai nebus
pamiršti ir ilgai liks moksleivių širdyse.

Žiemos kursų
darbuotojai

Kursų komendantė
Aista Kazlauskaitė

Vadovai:
Jonas Čyvas
Vytas Aukštuolis
Dainius Kazlauskas
Vytas Prunskis
Vija Lietuvninkaitė
Katrytė Čiurlionytė
Andrytė Siliūnaitė
Miglė Staniškytė
Nata Vaznelytė

Laikraštėlio red.:
Vilija Aleksaitė
Dovas Lietuvninkas
Saulė Tamkutė
Pietus virė:
Jonas Korsakas
Alena
Pranckevičiūtė
Kristina Prunskytė
Viktoras Rušėnas
Ūkvedžiai:
Mikas Giedraitis
Kovas Kulbis
Sekretorė
Lija Siliūnaitė

MAS Žiemos kursai 

Aušrinė Rimeikytė
Gargždų šv. arkangelo Mykolo  ateitininkų kuopos valdybos pirmininkė

Daugiau apie Žiemos kursus kitame numeryje. Spausdinsime Žiemos
kur sų vedėjų ir paskaitininkų pasisakymus.

Moksleiviai ateitininkai Žiemos kursuose Dainavoje.              Kursų plakato autorius Vytas Čuplinskas. 

Marija Čyvaitė
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Parengė Vitalius Zaikauskas

Premjeras: referendumo rengėjai 
apgaudinėja žmones

Vilnius (BNS) – Referendumo dėl
žemės pardavimo draudimo užsienie-
čiams rengėjai apgaudinėja žmones,
pareiškė premjeras socialdemokratas
Algirdas Butkevičius, kalbėdamas per
,,Žinių radiją”.

Anot jo, kiekviena Europos Są-
jungos (ES) šalis žemės pardavimą ir
pirkimą reguliuoja kitais įstatymais,
vadinamaisiais saugikliais. „Niekas
per prievartą nei parduoda žemę, nie-
kas per prievartą tos žemės ir nesu-
perka. Tai nacionalinis mūsų Lietuvos
žmonių turtas. Manau, kad žmogus,
kuris nori žemę parduoti, sėkmingai tą
daro ir dabar”, – tvirtino A. Butkevi-
čius.

Jis įspėjo, kad jeigu referendu-
mas būtų surengtas ir būtų nuspręsta

uždrausti parduoti žemę užsienie-
čiams, Lietuvai iš ES gali grėsti rimtos
finansinės sankcijos. Stodama į ES
Lietuva įsipareigojo nedrausti žemės
pardavimo užsieniečiams ir po perei-
namojo laikotarpio nuo šių metų ge-
gužės draudimas nustos galioti.

Iniciatyvinė grupė siūlo surengti
privalomąjį referendumą, kuriuo Kons-
titucijoje įtvirtintų, kad žemė galėtų
priklausyti tik Lietuvos piliečiams ir
valstybei, taip pat norima numatyti,
kad referendumui surengti pakaktų
nebe 300 tūkst., o 100 tūkst. parašų.

Visą  pokalbio su  premjeru A. But-
kevičiumi įrašą galite rasti  http://
w w w. z i n i u r a d i j a s . l t / e p i z o -
das/2014/01/30/pozicija/29469

V. Putinui svarbūs santykiai su Lietuva

Vilnius (ELTA)  – Rusijos vadovui
Vladimirui Putinui yra svarbūs san-
tykiai su Lietuva, teigia Europos Są-
jungos (ES) ambasadorius Maskvoje
Vygaudas Ušackas. Tokius žodžius V.
Ušackas sakė išgirdęs iš V. Putino ne-
formaliame pokalbyje sausio 28 d.
Briuselyje, kur vyko ES ir Rusijos vir-
šūnių susitikimas. 

V. Ušackas teigė V. Putiną informa -
vęs, kad premjeras Algirdas Butkevi-
čius yra suinteresuotas Lietuvos ir
Ru sijos santykių pozityvia raida, o
Lie tuvos verslas – išlaikyti pozicijas
Rusijos rinkoje. 

,,Jis (V. Putinas – ELTA) to nežino -
jo, jam tai buvo įdomu išgirsti, jisai tai
priėmė pozityviai. Ir tai tiesiog liudi-

ja, kad Rusijos vadovui yra svarbūs
santykiai su Lietuva”, – sakė buvęs už -
sienio reikalų ministras. 

Rusija per aukščiausio lygio susi-
tikimą Briuselyje pasiūlė ES vado-
vams sudaryti laisvosios prekybos
zoną su Eurazijos ekonomine sąjunga
(EAS – ją sudaro Rusijos Federacija,
Bal tarusija ir Kazachstanas). Anot
Rusijos Prezidento, būtina pradėti,,ati-
tinkamų ekspertų dialogą”. 

EAS pradės kaip organizacija veik-
ti 2015 m. sausio 1 d. Šiuo metu ekono -
minė trijų jos būsimų narių integracija
yra vykdoma pagal Muitų sąjungos,
savo veiklą oficialiai pradėjusios 2012
metų viduryje, nuostatas.

M. Šumacher pradėtas žadinti iš komos 
Grenoblis (ELTA) – Sausio 30 d.

Michael Schumacher vadybininkė pra-
nešė, kad buvusiam Formulės 1 lenkty -
nininkui pradėta leisti mažiau dirbti-
nę komą sukeliančių vaistų, kad ,,pra-
sidėtų pabudimo procesas.

Sportininko atstovė į spaudą krei-

pėsi praėjus mėnesiui po to, kai M. Šu-
macher patyrė sunkią galvos traumą
sli dinėdamas Prancūzijoje. Ji sakė,
dau  giau detalių apie M. Šumacher ža-
dinimą bus pateikta, kai procesas įsi-
bėgės. 

Ukrainos parlamentas patvirtino 
amnestiją protestuotojams

Kijevas (ELTA) – Ukrainos parla-
mentas priėmė įstatymą dėl amnesti-
jos neseniai per neramumus sulaiky-
tiems protestuotojams.

Sausio 29-osios, trečiadienio va-
karą už amnestijos įstatymo projektą
balsavo 232 deputatai, 11 buvo prieš.
Amnestijai pritarė ir prezidento Vik-
toro Janukovyčiaus Regionų partija.
Ta čiau 173 opozicijos partijų parlamen -
tarai susilaikė nuo balsavimo pasipik -
tinę dėl įstatymo projekte numatytos
sąlygos, kuri reiškia, kad amnestija
bus taikoma tik tada, jeigu protestuo-

tojai paliks vyriausybinius pastatus,
kurie buvo užimti pastarosiomis die-
nomis. Protestuotojai gatvėse taip pat
nepritarė šiam sumanymui.

Trečiadienį ES užsienio reikalų
įgaliotinė Catherine Ashton teigė esan-
ti ,,šokiruota” dėl aukų pareikalavusio
smurto sostinėje ir visoje šalyje. C.
Ashton, kuri atvyko į Kijevą susitikti
su V. Janukovyčiumi ir opozicijos gru-
pėmis, sakė, kad Ukrainai reikia ,,po-
litinio proceso, kuriame nedelsiant ir
deramai dalyvautų visi”. 

JAV nemano, kad V. Janukovyčius atsistatydins
Washingtonas (ELTA) – Ameri-

kiečių slaptosios tarnybos nemano,
kad Ukrainos prezidentas Viktoras
Janukovyčius galėtų netrukus atsi-
statydinti. JAV nacionalinės žvalgybos
direktorius James Clapper pareiškė,
kad V. Janukovyčius „tvirtai pasiry-
žęs” likti valdžioje. Kad užsitikrintų
savo pozicijas, Prezidentas esą gali
griebtis ir neįstatyminių priemonių. O
tai dar labiau susilpnintų demokrati-
ją šioje Rytų Europos šalyje, pabrėžė
James Clapper savo kasmetinėje atas-
kaitoje Senato Žvalgybos komitetui.

JAV prezidentas Barack Obama

antradienį pirmą kartą prabilo apie
protestus Ukrainoje ir atsargiai pa-
reiškė paramą antivyriausybiniams
protestuotojams.

„Ukrainoje mes laikomės principo,
kad visi žmonės turi teisę laisvai ir tai-
kiai pareikšti savo nuomonę bei tarti
žodį dėl šalies ateities”, – sakė B. Oba-
ma, Kongrese pristatydamas savo me-
tinį pranešimą.

Opozicijos protestai Ukrainoje ne-
siliauja nuo tada, kai lapkritį Prezi-
dentas V. Janukovyčius nusprendė
stip rinti santykius su Rusija, o ne su
Europos Sąjunga (ES). 

Infekcinė ligoninė – 
nusikalstamo aplaidumo pavyzdys 

Vilnius (Prezidentės spaudos tar-
nyba) – Prezidentė Dalia Grybauskai-
tė, sausio 30 d. apsilankiusi Infekcinių
ligų ir tuberkuliozės ligoninėje Vil-
niuje, išsakė priekaištų dėl prastų gy-
dymo sąlygų joje.

Šalies vadovės teigimu, Vilniaus
infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligo-
ninė yra nusikalstamo aplaidumo ir
neefektyvaus valstybės lėšų naudojimo
pavyzdys.

Pasak Prezidentės, ligoninės me-
dikai – vieni profesionaliausių, tačiau
pati gydymo įstaiga dešimtmečiais ne-
buvo rekonstruota, nėra užtikrintos
elementarios higienos sąlygos.

Lietuvoje sergamumas užkrečia-
momis ligomis kasmet auga ir sudaro
apie penktadalį visų užregistruotų su-
sirgimų. Užleistos tuberkuliozės su-
sirgimo atvejų Lietuvoje nustatoma
daugiausiai visoje Europos Sąjungoje.   

Apdovanotas lietuvių majoras 

Vilnius (alkas.lt) – Lietuvos ka-
riuomenės Sausumos pajėgų karinin-
kas majoras Viktoras Kucenko – pir-
masis Lietuvos karininkas, kuriam
įteiktas vienas svarbiausių JAV ka-
riuomenės apdovanojimų – „Bronzi-
nės žvaigždės” medalis.

Pastarąjį pusmetį Lietuvos ka-
riuomenės Sausumos pajėgų štabo Ry-
šių ir informacinių sistemų planavimo
skyriaus viršininkas mjr. V. Kucenko
tarnavo Kandaharo oro uoste, didžiau-

siame kariniame oro uoste Afganista-
ne. Lietuvos karininkas vykdė užduo-
tis, padėjusias užtikrinti didžiausios
jungtinės NATO priešakinės bazės Af-
ganistane saugumą ir veiklą.

„Bronzinės žvaigždės” medalis –
ketvirtas iš devynių pagal svarbą JAV
kariuomenės apdovanojimas. Šiuo me-
daliu už didvyriškumą ir ypatingus
nuopelnus tarnaujant JAV pajėgose ar
drauge su jomis gali būti apdovanojami
tiek JAV, tiek sąjungininkų kariai. 

Pritraukti išeiviją minint „Baltijos kelio” metines
Vilnius (Vyriausybės spaudos tar-

nyba) – Sausio 29 d. Vyriausybėje į pir-
mą posėdį susirinko darbo grupė Balti -
jos kelio 25-ųjų metinių minėjimo ren-
giniams pasirengti. 

Susitikime svarstyti pasiūlymai,
kurie į Baltijos kelio 25-ųjų metinių mi-
nėjimo renginius pritrauktų šeimas,
įvairių kartų žmones, užsienio lietu-

vius. Kai kurie jų jau yra tapę tradi-
ciniais, pavyzdžiui, tarptautinis esta-
fetinis bėgimas ar mokinių rašinių
konkursas.

Menant 50-ąsias Molotovo-Rib-
bentropo pakto metines, 1989 m. rugp-
jūčio 23 d. taiki 600 km žmonių rankų
grandinė nusitęsė nuo Talino per Rygą
iki Vilniaus. 

LIETUVA IR PASAULIS

M. Šumacher. ELTA-EPA nuotr.

Viktoras Kucenko (d.). Latvijos gynybos ministerijos nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

Sočio olimpiada – brangiausia istorijoje

ČLKL komandos baigė I etapo varžybas 
ir pasidalino į dvi grupes

Pasaulio sporto dešimtukai pagal „Forbes” 

Ne paslaptis, kad po savaitės,
va sario 7 d., Rusijoje prasidė-
sianti žie mos olimpiada iš ša-

lies biudžeto tie siog siurbė pinigus. Ko
gero, daugiau nei 51 milijardo JAV
dolerių pareika lavusių žiemos žaidy-
nių kaina stebina daugelį. Toks buvo
Rusijos tikslas – surengti brangiausias
žaidynes. Neįtikėtiną krūvą šlaman-
čiųjų surijęs projektas pasiekė tikslą –
Sočio žaidynės tapo brangiausiomis
olimpi nėmis žaidynėmis istorijoje.

Pažiūrėkime į skaičius: į brangiau -
sių žaidynių sąrašą patenka šios olim-
piados (rikiuojama nuo pigiau sių):

1988 m. Seulas 7,69 milijardo JAV
dolerių. 

2010 m. Vancouveris 8,33 mlrd. 
2012 m. Londonas 13,98 mlrd.
1992 m. Barcelona 15,4 mlrd.
1998 m. Naganas 17,59 mlrd.
2004 m. Atėnai 18,22 mlrd.
2008 m. Pekinas 42,58 mlrd.
2014 m. Sočis 49,96 mlrd.
Matome, kad Sočis atitrūkęs nuo

Pekino žaidynių, kurios iki šiol buvo
pačios brangiausios. Jau šis skaičius
įspūdingas, tačiau didžiausią nuosta -
bą kelia ne tai. Rusai į Sočio olim pia -
dą investavo beveik triskart daugiau pi-
nigų, nei buvo investuota į iki šiol bu-
vusias brangiausias žiemos žaidynes,
vykusias Nagane. 

Apskaičiuota, kad vienas kelias ir
geležinkelių juosta tarp slidinėjimo
vietų ir Sočio miesto kainavo dau-
giau, nei Vancouverio olimpiados biu -
džete buvo pinigų. 

Sočio olimpiada jau senokai smar -
kiai viršijo savo pradinį biu dže tą, ku-
ris buvo 12 milijardų JAV do le rių. To-
kia suma buvo įvardyta dar 2007-ai-
siais. 

Kodėl Sočio žaidynės tokios bran-
gios? Yra keletas priežasčių.

Sočis veikiausiai nėra pati logiš -

kiausia vieta olimpinėms žiemos žai-
dynėms. Tai vienas populiariausių
Ru sijos kurortų, žinomas dėl subtro -
pinio klimato vasarą. Nors žiemą čia
būna šalta, buvo kilę abejonių, ar bus
pakankamai šalta. Dėl to rusams teko
imtis papildomų priemonių, kad būtų
užtikrinta, jog nepritrūks sniego.

Čia prireikė didžiulių statybų. To -
dėl, kad Sočyje nebuvo statinių, ku -
riuose galėtų vykti varžybos, kurioms
reikia sniego, reikėjo nutiesti kelią. Ir
netrumpą – 51 kilometro, jun giantį
Sočį ir Polianą, kalnų ku ror tą, kuria-
me vyks slidinėjimo ir snieglenčių
sporto žaidynių varžybos. 

Rusija, ko gero, išleidžia daugybę
pinigų stengdamasi, kad teroristų pla-
nai Sočyje žlugtų. Pinigai buvo išleis-
ti tinkamai, mat paaiškėjo, kad tero-
ristai taikosi į netoli Sočio esan čias vie-
tas, nes miesto pasiekti ne gali. Ta-
čiau šios pinigų sumos labai didelės,
nei Vancouverio, nei Nagano žaidynės
(tokių išlaidų neturėjo). 

Pagal nustatytą korupcijos lygį
Rusija praėjusiais metais buvo 127
vietoje iš 175 šalių, surinko 28 taškus
iš šimto. Kadangi šimtas reikštų, kad
korupcijos šalyje visai nėra, 28 taškai
rodo, jog padėtis iš tiesų bloga. 

Opozicija jau buvo pradėjusi
triukšmauti dėl 30 milijardų JAV do -
lerių dingimo iš Sočio biudžeto. Tei-
sybė tai ar ne, korupcija vei kiau siai
prisidėjo prie tokio išpūsto žaidynių
biudžeto.

Priminsime, kad Lietuvos sporto
delegaciją Sočio olimpiadoje sudarys
9 sportininkai. Prizininkams Lietu -
vos tautinis olimpinis komitetas
(LTOK) numatė išdalinti 200,000 litų.
Tačiau kol kas rezultatai nerodo, kad
kažkas iš devynių į Sočį vykstančių
tautiečių galėtų tikėtis atsiriekti dalelę
šio pyrago.

Praėjusį šeštadienį Čikagos lie-
tuvių krepšinio lygos (ČLKL)
čempionate sužaistos paskuti-

nės ketverios I etapo varžybos. Eilines
per gales iš kovojus čempionato prana-
šiausiems, turnyrinėje lentelėje neį-
vyko jokių pakitimų.

Nepriklausomai nuo paskutinių
rungtynių baigties, jau anksčiau pa aiš -
kėjo, kad dėl 11-ojo ČLKL sezono aukš-
čiausių apdovanojimų kovos „M Brot-
hers”, „Radviliškio”, „Švyturio”, „Li-
tuanicos”, „Atleto”, „Žemaitijos” ir
„Stumbro” krepšininkai, o likusios
šešios komandos šį savaitgalį varžybas
pradės kovodamos dėl „Iššūkio” taurės.

Be jokių kluptelėjimų I etapo var -
žybas užbaigė „M Brothers” krep ši nin -
kai (pirmaujantys čempionate). 12-ąją
iš eilės pergalę, rezultatu 93:56 jie iš-
kovojo rungtyniaudami su praėjusio
sezono čempione bei šiame čem pionate
nesėkmingai žai džiančia „Compass-
Kunigaikščių” ko manda.

Nugalėtojams pusę taškų pelnė
abu komandos legionieriai – Jabarry
Harry – 24 taškai (12 atkovotų kamuo -
lių), Derek Ciezczak – 22.

Nesunkią pergalę praėjusio šeš-
tadienio rungtynėse iškovojo ir ČLKL
pirmaujančius atkakliai besi ve jantys
„Radviliškio” krepšininkai. Triskart
ČLKL čempionai rezultatu 70:51 pa-
laužė pirmąkart į stipriausių koman-
dų grupę patekusius „Žemai ti jos”
krepšininkus.

Turnyrinės lentelės kaimynų –
„Lituanicos” ir „Atleto” komandų su -
sitikime sprendėsi, kuri komanda I eta-
po varžybas baigs trečioje turny rinės
lentelės vietoje. Ją užsitikrino „Li-
tuanicos” krepšininkai, kurie, po apy-
lygės trijų kėlinių kovos (56:52), galu-

tinai savo varžovus palaužė pas -
kutiniame rungtynių ketvirtyje (27:14)
ir šventė pergalę rezultatu 83:66.

Paskutinieji į stipriausių septy nių
komandų aštuntuką įšokę „Stumb ro”
krepšininkai prieš II eta po varžybas
savo laimėjimų kraitį pa pildė dar vie-
na pergale. Jie, rezultatu 78:68 nugalėjo
„Žalgiris-35” komandą ir jau laukia
rimtesnių išbandymų, rungtyniaujant
su pajėgiausiomis ČLKL komando-
mis. 

II etapo varžybas ČLKL komandos
pradės vasario 1 d. (šeštadienį:) 1:40 val.
p. p. rungtyniaus „Lietava” – „Lietka-
belis”, 2:50 val. p. p. „Jauni mas” –
„Compass-Kunigaikščiai”, 4 val. p. p.
„M Brothers” – „Švyturys”, 5:20 val. p.
p. „Radviliškis” – „Stumb ras”, 6:40
val. v. „Lituanica” – „Žemai tija”. Krep-
šininkai rungtyniauja Pa saulio lietu-
vių centre Lemonte. Įėji mas – nemo-
kamas! 

ČLKL turnyrinė lentelė
vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai:

1. „M Brothers” 12 0
2. „Radviliškis” 11 1
3. „Lituanica”     9 3
4. „Atletas”         8 4
5. „Švyturys”   7 5
6. „Žemaitija” 7 5
7. „Stumbras”   6 6

„iššūkio” taurė

1. „Jaunimas”         4 8
2. „Lietava”       4 8
3. „Lietkabelis”   4 8
4. „Prima-Lituanica” 3 9
5. „Žalgiris-35”  2 10
6. „Compass-Kunigaikščiai” 1 11

Turtingiausi sportininkai (atletas, spor-
to šaka, 2013 m. pajamos JAV doleriais):

1. Roger Federer (Šveicarija, teni sas) – 46 mln.
2. Tiger Woods (JAV, golfas) – 46 mln.
3. LeBron James (JAV, krepšinis) – 27 mln.
4. Phil Mickelson (JAV, golfas) – 25 mln.
5. Majendra Singh Dhoni (Indija, kriketas) –
21 mln.
6. Usain Bolt (Jamaika, lengvoji atletika) – 20
mln.
7. Kobe Bryant (JAV, krepšinis) – 19 mln.
8. Cristiano Ronaldo (Portuga li ja, futbolas) –
13 mln.
9. Lionel Messi (Argentina, futbolas) – 13 mln.
10. Sachin Tendulkaras (Indija, kriketas) – 11
mln

10 turtingiausių klubų

1. Madrido „Real” (Ispanija, futbolas) – 450 mln.
2. „New York Yankees” (JAV, beisbolas) – 443
mln.
3. „Manchester United” (Anglija, futbolas) –
433 mln.
4. „Barcelona” (Ispanija, futbolas) – 361 mln.

5. „Dallas Cowboys” (JAV, ameri kietiškasis
futbolas) – 273 mln.
6. „Boston Red Sox” (JAV, beisbolas) – 237 mln.
7. „Los Angeles Dodgers” (JAV, beis bolas) – 225
mln.
8. „New England Patriots” (JAV, amerikietiškasis
futbolas) – 223 mln.
9. Miuncheno „Bayern” (Vokieti ja, futbolas) –
203 mln.
10. Londono „Arsenal” (Anglija, futbolas) – 162
mln. 

10 pelningiausių sporto rengi nių

1. „Super Bowl” (NFL finalas) – 446 mln.

2. Vasaros olimpinės žaidynės – 348 mln.

3. Pasaulio futbolo čempionatas – 160 mln.

4. NCAA finalo ketvertas (krepšinis) – 157 mln.

5. MLB „World Series” (beisbolas) – 135 mln.

6. Žiemos olimpinės žaidynės – 123 mln.

7. UEFA Čempionų lyga (futbolas) – 117 mln.

8. „Daytona 500” (automobilių lenktynės) – 98

mln.

9. „Kentucky Derby” (žirgų lenktynės) – 97 mln.

10. MLB „All Star Week” (beisbolas) – 86 mln. 

II etapo varžybose į dvi grupes pasidalinusios ČLKL komandos sieks skirtingų tikslų.

SPORTAS

10 vertingiausių sporto bendrovių
(pajamos JAV doleriais)

1. „Nike” (apranga) – 17 300 mln.
2. ESPN (žiniasklaida) – 15 000 mln.
3. „Adidas” (apranga) – 7 100 mln.
4. „Sky Sports” (televizija) – 4 100 mln.
5. „Under Armour” (apranga) – 3700 mln.

6. „Reebok” (apranga) – 1 100 mln.
7. „Yankees Entertainment” (te le vi zija) – 625
mln.
8. „New England Sports Net work” (televizija)
– 510 mln.
9. „MLB Advanced Media” (žiniasklaida) –
480 mln.
10. „Madison Square Garden” (arena) – 300
mln.
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Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Įvakarus nuo  Čikagos  retėjanti   lie -
tuvių pasaulio erdvė prieš I pa sau -
linį karą suspėjo pasistatydinti tik

vie ną bažnyčią. Tai buvo South
Omaha, Nebras kos valstijoje. Čia bū-
relis lietuvių atvyko 1890-aisiais. Kaip
visada, pra džioje glaudėsi prie lenkų
ben druome nės, o po kelerių metų pa-
jėgė atstatyti savigarbą ir pradėti rū-
pintis savais reikalais – gyventi atski -
rą kolonijos gy venimą. 1901 m. susi-
kūrė Šv. Antano pa šal pos draugija, dar
po metų atsirado parapija, o 1906 m.
savo pasididžiavimui bendruomenė
jau pajėgė pasistatyti net 8 000 dolerių
kai navusią medinę bažnyčią. 1915 m.
ko ne tūkstantinė lietuvių kolonija
šiame Ne braskos valstijos mieste gar-
sėjo visuomenine veikla, veikė 9 akty-
vios draugijos, taip pat klubai.

Nedidelės lietuvių kolonijos XX a.
pradžioje susispietė net Ramiojo van-
deny no pakrantėse nuo pietų Kalifor-
nijos iki Vašingtono ir Oregono vals-
tijų šiaurėje. Los Andžele jau rodė gy-
vastį 300 lietuvių, įkūrusių keturias
draugijas. Portlande, Oregono valstijo -
je, vos šimtinė lietuvių jau turėjo tris
saliūnus, tris siuvyklas ir spietėsi taip
pat keturiose visos Amerikos lietuvių
organizacijų kuopose. Sietlo skerdyklo -
se, lentpjūvėse ir plieno fabrikuose lie-
tuviai pasirodė jau 1877 metais. Kaip
liudijo vietinis šaltinis Aleksandras
Kalvaitis,

Pirmieji lietuviai, atkeliavę į
Sieattle: Martin. Bagdonas – 1877, Vin-
cas Alek sa – 1879 m. ir Jonas Gladėna
– 1890 m. Wash/ington/ valstijoje lie-
tuvių gali būt į 2000; jie išsimėtę po
įvairius mažus kaimelius, dirba prie
girių kirtimo ir angliakasyklose.200

Lemtinga Amerikos lietuvių dias-
poros aplinkybe laikytina tai, kad Pen-
silva nijoje ir Čikagos apylinkėse dau-
gelis mažesnių kolonijų natūraliai su-
darė bendrą kompleksą. Pirmiausia
kalna ka sių miesteliai su Šenando-
riumi centre buvo it ko lonijų asocia-
cija. Iš K. Račkausko registruotų 166
Amerikos lietuvių kolonijų 44 buvo su-
sitelkusios Pensilvanijoje. Po II pasau-
linio karo, nu trūkus naujų lietuvių iš-
eivių srau tams ir pakitus kasyklų pa-
dėčiai, šis tinklelis gana greitai iro.

Labai dinamiška lietuvių kolonijų
koncentracija išryškėjo didžiosios Či-
kagos (t. y. su XX a. pradžioje greičiau-
siai augusio Amerikos miesto orbitoje
gravituo jančiais mažesniais kaimyni-
niais miesteliais) plote, įskaitant ir ne-
toliese praside dančius Indianos vals-

tijos pramoninius miestus,
tokius kaip Gary, Indiana.
Čia koncentravosi apie 30
lie tu viškų kolonijų, o kartu
su Indianos valstijos lietu-
viais galima priskaičiuoti
virš 35.

Diasporos pajėgumas ir
tvarumas labai stipriai pri-
klausė nuo socialinio ka -
pitalo dydžio. Pasiturėjimas
ir gebėjimai solidariai siekti
bendrų tikslų buvo tas pa-
matas, ant kurio buvo ga-
lima pastatyti tikėjimą savo
jėgomis, lygiavertiškumą su
senaisiais jankiais ir kitais
imigrantais, vieniems su ki-
tais konkuravusiais pra -
našumo ir vertingumo lenk tynėse. Ka-
dangi lietuviai imigran tai kartu su
lenkais, ukrainiečiais, slovakais ir ki-
tais Vidurio Rytų Europos išeiviais
stovėjo ant pa ties žemiausio sociali-
nio laiptelio, jiems itin svarbiu savo
bendruomenės bruo žu buvo tam tik ro
sutelktinio pasitu rėjimo, materialinio

turto ir pajėgumo ženklai. Visi anks-
tyvieji Amerikos lietuvių kolonijų ap-
rašymai labai kruopščiai bando re-
gistruoti visus tuos lietuvius, kurie jau
buvo užkopę kelis socialinius laipte-
lius, ėmėsi verslų, buvo išradingesni ir
ga besni už kitus. Kybojo kasdienis
klausimas: ar turtingi lietuviai, ar ga-
būs ir patikimi darbininkai ir verslo
partneriai, ar daug iš jų daktarų, ad-
vokatų, inžinierių, sportininkų, rašy-
tojų?

Su kiekvienu praėjusiu dešimt-
mečiu jau išeivijoje gimusių vaikų ke-
lias į vir šūnes, į mokslą ir meną, į
verslą ir politiką darėsi vis ryškesnis.
De ja, didžiausias proveržis į amerikie -
tišką gyvenimą pamažu ėmė kirstis su
lietuviškos diasporos vidiniais porei -
kiais. Išsilavinę profesionalai arba
veržlūs verslininkai jau galėjo gyventi
atokiau nuo tų kolonijų, be kurių soli-
darumo jausmų gyvenimas apskritai
buvo sunkiai įmanomas tiems, kurie

tiesiai iš laivo buvo priversti po 10
valan dų lindėti šachtose arba sker-
dyklų smarvėje. Gabaus, darbštaus, iš-
silavinu sio, amerikietiško gyvenimo
ritmą pagavusio lietuvio individualus
pajėgumas gyventi ant savęs ir atskirai
nuo būrio tautiečių didėjo. Nors nebū-
tinai tai reiškė atitolimą nuo lietuviš-
kos diasporos ir tėvynės reikalų.

Yra daug humanitarinių ir socia-
linių mokslų tyrinėjimų, skirtų imig-
rantų bendruomenių ir diasporų so-
cialinio kapitalo raidai. Lietuvių atve-
jis kažkaip yra likęs atokiau. Silpnai ži-
noma ir nedaug tyrinėjimų yra skirta
visai socialinei eko nominei diasporos
raidai. Ekonominio pajėgumo, indivi-
dualių verslo ir kūrybos pergalių ir
laisvanoriškų asociacijų solidarumo
tinklai lietuvių pasaulyje buvo apra-
šomi it kokie savaime aiškūs daly-
kai, nesi gilinant į sąmoningumo ly-
gio, skirtin gų imigracijos šalių teisi-
nių sąlygų skirtumus, lėmusius draugi -
jų, partijų, klubų, parapijų, kitokio pro-
filio sociali nės ekonomikos darinių, to-
kių kaip koo peratyvai, atsiradimą.

Tačiau istorikui yra nesunku ma -
tyti, kaip patys ankstyvieji Ame ri kos
lietuvių diasporos atminties saugoto-
jai vertino panašius bruožus: tai, šalia
pa čių lietuvių skaičiaus, buvo kone
svarbiausias dalykas. Kiek draugijų
lietuviai yra sukūrę, tiek jų gerumas,
vi suo meninė galia, gyvenimo kokybės

ir savigarbos augimo gali mybės yra
akivaizdžios. Faktai susiję su gyve-
nimo draugijomis pradžia anuo -
metiniams autoriams yra beveik
tiek pat reikšmingi, kiek ir pirmųjų
kolonistų pasirodymo laikas. Štai
1900-aisiais istorikui kunigui J. Ži-
linskui nepaprastai svarbu pabrėžti:

... iš Slovėnų (slavų – E. A.) Če-
kai bene pirmiaus pradėjo eiti į Su-
vienytus Vals čius (Jungtines Valsti-
jas –E. A.), 1863 m. jie jau turėjo
draugystę Chicagoj...

Kolonijos gyvastis, gebėjimas
kurti vis aukštesnę vertę, savo vers -
lą, spies tis į laisvanoriškas asociaci -
jas žavė jo konkuruojančias imig -
ran tų bendruo menes. Anot pirmojo

Amerikos lietuvių istoriko, tipiškas
diasporos mikro kosmosas yra

Maunt Karmelis, Pensilvanijos
valstijoje. Jame lietuvių procentas tarp
kitų imi grantų ir vietinių gyventojų
bu vo didesnis, jų bendruomenė aplin -
ki nių būdavo labai lengvai atpažįs-
tama. Istorikas rašo: 

užtėmyta vienok, kad lietuviai
Amerikoj labiaus už kitus ateivius yra
linkę prie „businesso”, t. y. vertelgys-
tės. Imkim dėl paveizdos tą patį mies -
telį, kurį ėmėme dėl paveizdos maiszt -
rumo tikėjimo ir tautystės. Slovakų ten
yra 640 ypatų, tie jokio „biznio” neturi.
Rusinų yr’ į 790, iš tų du laiko krau tu -
ves-pardavynes, vienas karčiamę – sa-
liu ną (saloon). Lenkų yra į 3000, terp jų
aštuoni turi karčiamas, o septy ni yra
šiaip verterlgiški užsiėmimai arba
krau tuvės. Italų yr’ per 300, iš jų trys
tu ri krautuves, vienas karčiamč. Lie-
tuvių-gi yra 766 ypatų, o iš jų šeši laiko
krau tuves arba šiaip didesnius „biz-
nius”, o saliunus užlaiko net  trylika.
Viso saliu nų mieste yra 67. Žinoma lie-
tuviai prekiauja ir su svetimtaučiais.
Žydų tam miestelij net pen kiolika laiko
pre kyvietes; iš tų lietuviškai kalbančių
žydelių yra bene du.201

200. Račkauskas-Vairas, Karolis. Amerika, p.
268.

201. Žilinskas, J. Lietuviai Amerikoje, p. 19.

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

60

Šv. Antano mokykla, Omaha NE.

Mėsininkas Jurgis Brazauskas, 1920 m. Čikaga.
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Poetas Bernardas Brazdžionis –
parapijietis ir kaimynas

REGINA GASPARONIENĖ

Mes, losandželiečiai, galime pasigirti savo
pažintimi arba net draugys te su gerbiamu
poetu. Jis buvo Los An geles gyventojas

nuo 1955-tųjų metų. Sunkią emigranto duoną už-
dirbo bū damas Antano Skiriaus leidžiamo laikraš-
čio „Lietuvių dienos” redakto riumi, o prieš tai  17
metų – tos spaustuvės  linotipininku. Dėstė lietuvių
kalbą ir literatūrą Šv. Kazimiero lituanistinėje mo-
kykloje. Poetas buvo gi liai tikintis žmogus. Mylėjo
žmo nes, klausytojus, o ypač menininkus. Ilga ir
nuoširdi draugystė jį rišo su rašytoja Ale Rūta-Ar-
biene, publicistu Bro niu Raila, poete Dana Mit-
kiene, poetu Pranu Lembertu, žurnalistu  Algirdu
Gustaičiu, kompozitoriumi Broniu Budriūnu ir kt.
Nuo jaunų dienų stipri bičiulystė išliko su poetais
Faustu Kirša, Stasiu Santvaru, Pulgiu Andriušiu ir
satyriku Antanu Gustaičiu. Poeto iniciatyva Los
Ange les meno ar meną mylintys žmonės su sibūrė į
didelę kultūros vagą išarusiame „Dailiųjų Menų”
klube, kuris veikė 43-jus metus ir buvo uždarytas
poeto patarimu 1999 m.

Atskirai noriu paminėti poeto draugystę su
dailininku Jonu Andra šiū nu ir skulptoriumi Pranu
Gaspa ro niu. Jonas Andrašiūnas, daug vy resnis už
poetą, jau seniai nebevairavo mašinos, tad poetas
visada mielai užvažiuodavo paimti kaimynus Joną
ir Veroniką Andrašiūnus į bažnyčią,  į ,,Dailiųjų
Me nų” klubo ar kitą kultū ri nį renginį. Tapęs dai-
lininku Jonas Andra šiūnas, caro kariuomenės ka -
ri ninkas ir Lietuvos pulkininkas, tu rė jo nepapras-
tai gerą atmintį, buvo nuos tabus visokiausių senų
istorijų ir įvykių pasakotojas. Todėl dažnai prie
gerb. Veronikos iškeptos babkos ar kugelio, mes kar -
tu su poetu Ber nardu ir jo žmona Aldona sve čiuoda -
vomės gražiuose Andrašiūnų namuo se, kur ant
sienų kabojo šimtai šeimininko nutapytų paveikslų.
Išskirti nė draugystė rišo jį su kaimyne poete Dana
Mitkienė. Jis labai vertino poetės D. Mitkienės ta-
lentą, jos impulsy viai sukurtus posmus.

Kaimyniška draugystė rišo poetą su sava-
moksliu skulptoriumi Pranu Gasparoniu. Pranas
buvo didelis poe to gerbėjas. O poetas labai vertino
Gas paronio nepaprastą tautiškumą, atsispindintį jo
sukurtuose kryžiuo se, pakelių koplytėlių rūpinto-
jėliuose, žvakidėse, keramikoje. Daugeliui Los An-
geles lietuvių yra plačiai žino mos Prano Gasparo-
nio sukurtos at mi  nimų lentos miesto kapinėse, ku-
rioms tekstai (visi be išimties) paimti iš Bernardo
Brazdžionio poezijos. Vistoje, Mikuckių sodyboje,
buvo pastatytas Prano Gasparonio sukurtas aukš-
tas kryžius, kuris vėliau buvo per vežtas į Šv. Kazi-
miero lietuvių  pa rapijos kiemą. Poetas su entu-
ziazmu  prisidėdavo prie visų kultūrinių ren ginių,
bet  namuose bet koks buitinis sugedimas ar sulū-
žimas jam būdavo di delė kančia. Tokiu atveju Al-

dona Brazdžionienė te-
lefonu kviesdavo Pra ną,
kuris buvo dešimties
darbų spe cialistas: pa-
taisyti užraktą dury se,
suremontuoti tvorą ar
įstatyti vandens kraną.
Dažnai važiuodavo me į
Brazdžionių sodybą
Vistoje prie San Diego,
kur  jie  turėjo didelį
dar žą, sodą ir keletą bi-
čių avilių. Pats Bernar-
das labai bijojo bičių
įkandimo – buvo aler-
giškas. Tai mes su Pra -
nu  išimdavome  korius
ir išsuk davo me medų.
Su didele meile P. Gas -
pa ro nis yra sukūręs
bronzinį poeto bius tą,
kuris buvo poeto priim-
tas. 

Poetas Bernardas
ir jo žmona Al dona sun-
kiai pergyveno tragišką sū naus Daliaus ir dukros
Saulės anks ty vas mirtis. Visa jų meilė buvo skirta

Poetas B. Brazdžionis ir prel. Jo nas A. Kučingis pa ra pijos kieme žiūri nuotraukas.

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos statytojo prel. Jono A. Kučingio 90-tojo gimtadienio minėjimas. Iš kai rės: Aldona
Brazdžionienė, Birutė Čiurlionienė-Varnienė, vyskupas Pau  lius Baltakis, Bernardas Braz džio nis, prel. Jonas A. Kučingis,
Da li lė Polikaitienė.                                                                                                                         R. ir P. Gasparonių archyvo nuotraukos

vaikaičiams – Dalytei, Bitutei, Al do nai, Pranui, Lai-
mai ir provaikaičiams – Teresėlei, Matui, Lukui ir
Ber nar dėliui. Mums teko klausyti poeto pasakojimo
iš jo nepaprastai sėkmingos viešnagės Lietuvoje 1989-
taisiais, kur tautos buvo sutiktas kaip didvy ris ir le-
gendinis dainius. Pas poetę Da ną ir Juozą Mitkus
mes, artimieji, užgniaužę kvapą  klausėmės jo ilgo
pasakojimo ir tyliai dėkojome Dievui, kad poetas su-
laukė savo sugrįžimo į Tėvynę stebuklo.

Tie, kurie arčiau pažinojome poe tą, mylėjome jį
už jo paprastumą. Bet jam reikėjo tik atsistoti prieš
minią ir jis jau buvo dainius, iškilus kalbėtojas ir
dek lamuotojas. Niekas negalėjo geriau  perskaityti
jo žodžius, kaip jis  pats. Jis mokėjo būti ne tik šauk -
lys, bet ir ironiškas, pašiepiantis  aiškias žmonių
ydas. Buvo jautrus neteisingai kritikai. Atvirai
rodė, kaip sunkiai kuriamas eilėraštis. Savo kal-
boje išlaikė Pasvalio-Pakruojo tarmę, nu traukda -
mas žodžių galūnes, ypatingai paskutinę „s”.

1997-tais metais į magnetinę juos telę užrašiau
jo literatūrinę kalbą 90-to gimtadienio minėjime
mūsų parapijos salėje. Ir laimingai išlaikiau. Tai
mano padėka likimui, kad galėjau labai arti pažinti
šį iškilų žmogų –  ,,Dailiųjų Menų” susiti ki muose,
litera tūriniuose renginiuo se, parapijoje ir ramioje
namų ap lin koje.

Lietuvos laisvėjimo metu mūsų bendruomenę lankė daug iškilių žmo  nių (iš kairės): Ka-
zimieras Uoka, LR Seimo narys, Nepriklausomybės Akto signataras, Regina Gasparonie -
nė ir poetas Bernardas Brazdžionis.

Vasario 2 d. – 97-asis poeto gimtadienis
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Klausiau ir klausiau pianino mu -
 ziką, žiūriu, ir girdžiu, ir ma-
tau, kad kiekviena raidė po -

ezijoje, tai kiek vie nas muzikos ženklas.
Kaip yra para šyta,  tik mes nemokam
skaityt. O kai perskaito,  matai, tik
mes, elitas, su pran tam, kokie skieme-
nys, kokie garsai, ir negalima atsi-
klausyt, ir keletą gaidų aš susirašiau
žodžiais. (Parodijuoja). „Žydi spalgenų
spal va, šviečia mes visa kalva, šypso-
mes naktis tam si, kurioje tu pats esi”.
(Plojimai, juo kas). Matote, ir jums rei -
kia paskaityt, ką čia aš parašiau, kaip
kad reikia muziką paskambinti. Taip
yra  rašęs mūsų poetas Jurgis Balt -
rušaitis: „Ramunėle, tu baltoji, kad nu-
šviestum mūsų kelią, tu iš dul kių at-
sistoji, šviesią pakeli galvelę.”  Tai
buvo toks posmas. O Karo muzie jaus
sodely buvo toks Petro Vaičiūno pos-
mas: „Saugok žolę, saugok gėlę, ne -
užminki nei lapelio, juk saulutė juos
prikėlė, kad papuoštų mūsų kelią“.
(Plojimai). Iš daugelio motyvų vienas
mano poezijoje motyvas yra posmai
apie paukštį.  Apie paukštį, ga lingą ma-
rių ir audrų paukštį yra parašęs Bod-
leras. Aš jo neskaitysiu, tik pasakysiu
mintį. Kada albatrosas skrai do vir-
šum marių, audros debe sy  se nardo,
įlenda į tamsų juodą de besį, iškyla, visi
sako, štai kur jėga, mums pavyzdys;
žiūri jūrininkai, ir kai paukštis nuti-
lus audrai nusileidžia ant laivo, tik
sparnai jam kliudo vaikščiot. Litera-
tūros nagrinėtojai pa lygina albatrosą
su poetu, kuris sklando savo fantazi-
jose, kaip albatro sas, galingus savo
sparnus ištie sęs, kai nusileidžia per pa-
prastą žemę fan tazijų sparnai jam
kliudo vaikš čiot; kaip ten jūrininkai
šaiposi iš jo, kiša pypkę jam į snapą,
taip žemėje kartais taip sako: ot, tas
poetas taip ir nemoka gyvent. Savo žo-
džiais tą patį yra pasakęs poetas Puti-
nas: „Padan gėj  poete skraidai kaip ere-
lis, į saulę ištiesęs galingus sparnus, tu
sveikini audrą ir šaulio nepaisai dan-
gaus pirmagimis sūnus. O nutrenktas
žemėj kvepiančiamoje, kaip žengt, ką
sakyt nežinai, pakelt aukštyn galvą,
laisvai išsitiesti, tau kliudo tie patys
sparnai.” (Tyla). 

� Sugrįžus namo man žmo na pa -
sa kė – mažiau kalbėk, daugiau skai tyk.
(Juokas salėje). Laisvės paukštis: „Esu
aš paukštis vėtroj nepaklydęs, ir nie-
kad neišleidęs žemės iš akių, skrendu
viršūnėmis, kur laisvės žie das žydi, re-
giu ir rytdienoj galingą šviesų dydį, ir
pro perkūnijų aidėji mą šaukiu. Esu aš
paukštis ūkanoj pabudęs, randu žvaigž-
džių pakalnėj šion atnešt, širdies kad
nesuėstų lai ko rūdys, žiedų kad nepa-
kąstų skausmų rudens, žmogus kad
mestų pan čių grandines. Esu aš paukš-
tis, kurs bedugnėj nardo, kurs nei
prieš naktį, nei prieš mirtį negalės, kas
tars kaip burto žodį mano vardą, pra-
lenkti  vieš pačių ir prakeikybę kardo,
kaip talismanas jam parpuolusiam
skambės. Esu aš paukštis  lanko ne-
pašautas, nesužavėtas aukso narvo
deimanto grūdų, iš ten kur liko mirčiai
visas srautas, į ten vienan balsan, kur
kyla tautos: gyvent, gyvent jus šauk-
damas skrendu.” (Plojimai). 

� Čia tokia istorija. Taip norėčiau
būti poetas magikas. Vaiku būdamas
baisiai mėgau tuos magikus meist -
rus, kai jie iš  užančio ištraukia palei-
džia balandį, įsikiša nosinę, o iš skren -

da balandis. Ir dar visokių fo kusų. O
kad aš paprastą žodelį paleis čiau į
žmones, o išskristų kaip tas paprastas
paukštelis, arba kaip albatrosas, ar ku-
ris kitas paukštis. Štai vienas yra ei-
lėraštis. Poetas ir karalius.  Aš sakau:
„Tu parašei ant marmu ro, granito ir
akmens,  aš parašiau upelyje ant te-
kančio vandens. Kalei žodžius į  uolą
tu, kad nenutrintų jų. Ant jųjų miglos
puola ir pavirsta jie krauju. Aš para-
šiau ant debesio, la bai aukštai labai,  ir
mano žodžiai stebintys kartodami žai-
bai. Tu surinkai juos knygose, įstaty-
mų, teismų, o ma no žodžiai gyvo su  ge-
gužio šalmu. O aš paleidau vėjuose, pa-
guostų kuni guos, jais mylimi kalbėjo-
si, jais mel dė si marguos. Tavi supo
Akropo ly kar  tuvėm, kardu, mani smo-
gino  sopu ly pravirusių žaizdų. Širdies
žaiz dų žarijų ežerėjų nakty, nežinomi,
ra mindami, nešventinti šventi.” (Ploji -
mai). 

� Mane vadino išsipildžiusių pra-
našavimų poetu. Vienoje rašytojų būs-
tinėje, prieina vienas ir klausia: „Tu ra-
šei, kad bus už tiek metų, už tiek metų,
o kas dabar, kada Lietuva bus nepri-
klausoma?”  Prispyrė mane prie sie-
nos. O vienas poeta čia pat  bū damas
šalia ir sako: „Na ko tu pri lindai, argi

Ir dainą, kai paleidau, ją radau aš jūsų širdyje… 
Ištraukos iš literatūrinio vakaro Los Angeles, surengto 1997 m. vasario 9 d.  B. Brazdžionio 90-ties metų sukakčiai paminėti,
kuriame kalbėjo ir eiles skaitė pats poetas.

nematai, kad išsipildė  po 50-t metų.
Kas rytoj, tai ne jo reika las,  tai tavo rei-
kalas, kas rytoj bus”. Mano toks drau-
gas Urba, pažįstamas iš Lietuvos ir
sako: „Bernardai, jeigu tu pranašauji,
tai pranašauk ilgom distancijom: arba
jie nesulauks to me to, arba tu nesu-
lauksi”. (Juokas sa lėje). Literatūros va-
karas Alytuj. Skaitau: ...,,praeis kom-
partijos, dikta tūros, visas pasaulis
praeis, užges elektra Londone, užges
Jeruzalėj, už ges Maskvoj”, ir taip to-
liau. Ir užgeso! (Juokas salėje). Koks su-
judimas, visi laksto, kadangi ten buvo
gaisrininkų salė, ramina, nesiskirs-
tykite, tuoj bus šviesa, uždegė, vienas
ir sako: „Va, kas bus už šimto, už
penkiasde šimt žinojai, o kas bus čia ne-
žinojai.” Sakau: ,,Nežinojau, nes  no-
rėjau, kad jūs sužinotumėt”. Kas yra
pranašas – J. Walt yra taip pasakęs:
„Tikras pra našas gerais laikais pra-
našauja kad ateis blogi laikai, o blogais
– kad ateis geri lai-
kai”.

Literatūros
vakaras Či kagoj,
mes keturi užbė-
gome, be ma nęs
Antanas Gustai-
tis, Santvaras ir
Kačinskas, Mari-
jos Aukštesniosios
mo kyklos audito-
rijoj, negalima
pra si grūsti tiek
žmonių, mon -
sinjoras Kava-
liauskas praeida-
mas pro šalį ir
sako: „Na ką da-
bar mums  pa -
prana šau si?”. O
poetė kolegė Gra-
žina Tu lauskaitė
ir sako: „Bernar-
dai, tik ne skaityk
tų savo baisių
pranašavi mų, pas-
kaityk ką nors
gražaus”. (Juo-
kas). Klausiu poe-
tą kolegą tėvą Leo-
nardą Andriekų:
„Kaip su tais pra-
našais bu vo, ar
klausė tų pranašavimų?”. O jis atsako
man: „Nekoks buvo prana šų likimas.”
Sakau: „Kodėl?”.  ,,Kad jiems neteko
sava mirtim mirti: vie nus nužudė vie-
naip, kitus kitaip,  akmenim apmėtė”.
„Girdėjau, girdėjau, o Jeremiją kaip?”.
„Tai gal man ne beskaityti pranšys-
čių?”. „Skaityk, šių dienų klausytojai
neima už gryną  pinigą”. Bet mūsų lai-
kų poetą pik-čiau negu akmenim –
užmuša piktu žo džiu. Bet jis jau nebe-
girdėjo, nuėjo skaityti, nes jo eilė buvo.
Vėliau tę sė me pokalbį, jis ir sako:
„Vėlesniųjų lai kų vienam pranašui, ži-
nau, kad jam gerai pasisekė: prancūzų
karalius Liudvikas Xl turėjo juokdarį –
pranašą, jis paklausė: „Kada aš mir-
siu?”. Tas  ir sako, kad mirsi po dvie -
jų dienų po mano mirties. Tai tas
kara lius visokiais būdais stengėsi pra -
našą palaikyti, ir pranašas gyvas iš -
liko. (Salėje juokas).  

� Dabar iš nuotykių serijos.  ,,Lie-
tuvių dienos” rengdavo piknikus. An-
tanas Skirius, mano viršininkas, reng-
davo. Viename piknike žmogelis jo pa-
klausė, kur čia yra poetas Braz džionis.
Skirius parodė, kad  ten, kaž kur jis yra.

Ateina prie manęs, ir ro do knygelę, aš
Lietuvoj mačiau daug tokių knygelių;
sako: „Aš čia turiu už sirašęs jūsų ei-
lėraštį: Numirė karaliaus šuo, šunelis
geras, geriausias iš šunų, sušaukė ka-
ralius dvarą, ant šunio šermenų ir t. t.
Aš klausau klau  sau nelabai paten-
kintas. „Tai ką, sako, aš nemoku skai-
tyti. Tai ką, negerai?” – „Negerai” , sa-
kau. „ Ne aš parašiau”. „Tai tu ne Braz-
džionis? „Aš Brazdžionis, bet ne
mano”.  „Bet čia parašyta, kad Braz-
džionis”. „Bet čia ne mano”. Eina prie
Skiriaus ir sako: „Skiriau, tu ką juo-
kauji iš ma nęs. Jisai neprisipažįsta,
sako, kad ne Brazdžionis”. Po kiek
laiko susitin kam, man gaila žmogaus,
sakau, gal ką dar turi. „Nu kaip aš ne-
turėsiu, tu riu, gražiausius eilėraščius
užsira šau”. Parodė. „Valanda”. „Va-
landos švie čia kaip tyro šaltinio mal-
da...”. (Skaito eilėraštį). Perskaičiau
eilė raš tį, o jis ir klausia: „Tai tavo? ” –

,,Sakau, mano.  Bėga prie Skiriaus ir
šaukia: „Skiriau, prisipažino”. 

� Publika, moteriškos giminės
žo dis, kur šiek tiek yra vyrų, bet vy-
rauja moterys; o moterys, anot Balza-
ko, jeigu joms patinka, ar jo kalba, ar
el gesys, jeigu jis ir su plunksom, kad
ir netaip ką padaro, pvz. Klintonas, jis
ir šio ir to yra padaręs , bet jei jis yra
gražus, jos atleidžia viską. Taigi ir
pub lika, kuri yra moteriška, jeigu jai
patinka ar aktorius, na, sakykim ir
poe tas, tai jos atleidžia jam net ir ne-
tobulumus. Amerikiečių poetas Long-
fellow yra daug parašęs eilėraš čių,
kurį išsiverčiau sau į lietuvių kalbą.
„Paleidau strėlę aš tolyn, o kur nu-
skrido ji kažin, kieno žvilgsnis ją  pa -
gaus platybėse erdvių dangaus. Pa -
leidau laimę aš tolyn, kur nuaidėjo ji
ka žin, kas ją pagavęs pakartos jau ne -
be mūsų bus kartos. Po  metų daug ga -
lų gale radau aš strėlę ąžuole. Ir dainą,
kai paleidau, ją radau aš jūsų širdyje”.
Ačiū!  (Ilgi lojimai, salėje esan tys klau-
sytojai atsistoja).

Užrašė R. Gasparonienė

Skulptoriaus Prano Gasparonio kryžius,
pastatytas V. ir O. Mikuckių sodyboje Vis-
toje, prie San Diego, CA. Vė liau kryžius dr.
Rolando ir Danutės Giedraičių dėka buvo
pervežtas į Los Angeles ir pastatytas Šv.
Kazimiero bažnyčios kieme, kur yra iki šiol.

B. Brazdžionis, 1978 m. 
Pr. Gasparonio nuotr.
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dR. PeTRAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUJAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, 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

RAMOnA C. MARSh, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGiJA

VyTEnIS gRyBAUSkAS, MD
SUSAn T. LyOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, MD, MPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, MD

AnDREw J. yU, MD
ShIngO yAnO, MD

ChADI yAACOUB, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DRAUGAS

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

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

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

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

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 2014 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite ,,Draugo” 
internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

12

Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

SIŪLOME DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900



PARdUodA

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

european restaurant in
Southwest suburb for sale.

630-464-8773

ĮVAiRŪS SKeLBiMAi

www.draugofondas.org

2014 VASARIO 1, ŠEŠTADIENISDRAUGAS 13

eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOJAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

,,Surašymas” Nr. 27 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: VARVEKLIS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 27
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Jadvyga Savickas, Nashua, NH
danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

Algis Baltrušaitis, Homewood, IL
dalia Auštrienė, Braintree, MA

,,draugo” sudoku nr. 72
atsakymus atsiuntė: 

Birutė Kasperavičienė, St. Petersburg, FL
dalia Auštrienė, Braintree, MA

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. 

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su grįžimu namo. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Tel. 708-691-6996

� Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
anglų kalba, geros rekomendacijos. Tel.
773-329-9918

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos,
vairuoja. Tel. 773-449-0929.

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Didelė darbo pa-
tirtis, minimali anglų kalba, nevairuoja.
Gali pakeisti savaitgaliais. 
Tel. 773-707-7902.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 773-709-5990.

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo, galimi pakeitimai.
Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šei-
mose. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168.

� 44 m. moteris ieško senelių ar vaikų
priežiūros darbo su gyvenimu. 
Tel. 630-400-8752

DRAUGAS 773-585-9500

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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

2014 METAI

VASARIS

– Vasario 7 d., penktadienį: 7 val. v.
,,Gintaro” restorane Lietuvių namuose
Clevelande koncertuos viešnia iš Lietuvos
Skaidra Jančaitė. 

– 7:30 val. v. Čikagos ,,Harris Theater”
vyks kamerinio orkestro ,,Kremerata Bal-
tica” koncertas. Smuikininko Gidono Kre-
merio vadovaujamame orkestre groja
jauni talentingi muzikantai iš Lietuvos, Lat-
vijos ir Estijos. Daugiau informacijos –
http://www.harristheaterchicago.org/eve
nts/2013-2014-season/kremerata-baltica.

– Vasario 8 d., šeštadienį: 7 val. v.
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL ,,Bičių”
būrelis rengia geriausio kugelio ir krupni -
ko konkursą. Renginio pajamos bus skirtos
pa gerinti Rako skautų stovyklavietę, Cus-
ter, MI. Daugiau informacijos: https://
www.facebook.com/events/6937251773
23657/

– 4:30 val. p. p. Lietuvos Nepriklauso -
mybės dienos minėjimas Latvių salėje
(11705 3rd Ave NE, Seattle, WA).

– Vasario 9 d., sekmadienį: 12:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
IL, organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą”
kviečia paklausyti  metinio veiklos prane-
šimo visuomenei. Informacija: vvm@
child gate.org

– JAV Lietuvių Bendruomenės Cicero
apylinkė minės Lietuvos valstybės atkūri -
mo dieną – Vasario 16-ąją. 9 val. r. šv. Mi-
šios Šv. Antano bažnyčioje, po jų – minėji -
mas. Dalyvaus LR generalinis konsulas Či-
kagoje Marijus Gudynas.

– Vasario 11 d., antradienį:   muziki -
nė grupė ,,Rasa Rasa” koncertuos ,,Nu-
blu” klu be New Yorke. Du pasirodymai –
11 val. v. ir 1 val. nakties. 

– Vasario 12 d., trečiadienį: 6:30 val.
v. Lietuvos generaliniame konsulate New
Yorke vyks Kęstučio Vaiginio (Vaiginis
Group) džiazo koncertas ir šiuolaikinio
meno parodos ,,Fragment of Larger” ati-
darymas. 

– Vasario 13 d., ketvirtadienį: 11 val.
r. JAV LB atstovai kartu su Cicero miesto
savivaldybe, Cicero miesto centre iškels
Lie tuvos tautinę vėliavą. Visuomenė kvie-
čiama gausiai dalyvauti.

– Vasario 14 d., penktadienį: 7 val. v.
iškilmingos šv. Mišiose Pal. Jurgio Matulai -
čio misijoje, atnaujinant Santuokos sakra -
mento įžadus. Išgyvenkite vėl priesaikos
vir pulį ir džiaugsmą. 

– Vasario 15 d., šeštadienį: 11:30 val.
r., JAV LB Waukegan/Lake County apy-
linkė kartu su Gedimino lituanistine mo-
kykla minės Lietuvos Nepriklausomybės
dieną. Šventė vyks mokyklos patalpose
(St. Andrew Lutheran Church, 10 S. Lake
Street, Mundelein, IL. 60060). Po šventės
vaišinsimės lietuviškais patiekalais. 

– Vasario 16-tosios proga Clevelan do
lietuviai Šv. Kazimiero parapijos salėje  7
val. v. rengia koncertą. Skambės kompo-
zitoriaus Ri mo Biliūno kamerinės muzikos
kūriniai, gros CIM fakulteto muzikantai,
dalyvaus solistė Virginija Muliolienė.

– 2 val. p. p. Akademikų Skautų sąjū-
dis, Čikagos skyrius, ruošia Nepriklauso -
mybės sueigą, kuri vyks PLC posėdžių
kambaryje, 14911 E  127th St., Lemont, IL.
Prašome ateiti su uniformomis. Kalbės
JAV LB Tarybos pirmininkas Juozas Poli-

kaitis, bus vaišės. Apie dalyvavimą pra-
neškite A. Sa kalaitei tel. 630- 243-6302
arba el. paštu: ausreles@comcast.net

– muzikinė grupė ,,Rasa Rasa” kon-
certuos ,,The Stone" klube New Yorke.
Du pasirodymai – 8 val. v. ir 10 val. v. 

– 9:30 val. r. Ateitininkų namuose Le-
monte vyks ateitininkų sendraugių susi-
rinkimas. Susirinkimo tema: ,,Popiežiaus
Evangelii gaudium – ko Bažnyčia laukia iš
mūsų?”, prelegentė Renata Žiūkaitė. 

– Vasario 16 d., sekmadienį: pagrin-
dinis Lietuvos Nepriklausomybės paskel-
bimo minėjimas prasidės 11 val. r. Padė-
kos šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje, Marquette Par ke. Po
to – Vasario 16-tosios mi nėjimas parapijos
salėje. Visus kviečia Amerikos Lietuvių Ta-
ryba ir ją sudarančios organizacijos.

– 2 val. p. p. Santa Maria del Popolo
parapijos koplyčioje, 116 N. Lake Street,
Mundelein, IL. 60060, vyks šv. Mišios šiau-
rinio Illinojaus lietuviams. Mišias aukos
kun. Gediminas Keršys. Po Mišių bus kavu -
tė ir pabendravimas. 

– Vasario 16 d. minėjimas vyks Pa-
saulio lietuvių centre, Fondo salėje. Pra-
džia – 12 val. p. p. Tęsis iki 4 val. p. p.

– Lietuvių evangelikų liuteronų Tė-
viškės parapijoje (5129 Wolf Rd. Western
Springs, IL 60558) vyks Vasario 16-osios
mi  nėjimas (prelegentas vysk. emeritus H.
Dumpys) bei ,,Lietuviška popietė” su gar-
džiais cepelinais ir smagia Broniaus Mūro
atliekama lietuviška muzika. Pamaldų pra-
džia 11:30 val. r.

– JAV Lietuvių Bendruomenės Eliza-
beth, NJ apylinkė rengia Lietuvos Nepri-
klausomybės minėjimą Šv. Petro ir Povilo
bažnyčioje (211 Ripley Pl., Elizabeth, NJ
07206). Šv. Mišios 11 val. r., po to – prog -
ra ma ir lietuviškų patiekalų pietūs para-
pijos salėje 216 Ripley Pl., Elizabeth. Dau-
giau informacijos suteiks  Laurynas Mise-
vičius: 732-317-9195 arba Julija Jesaitienė:
908-313-7221/908- 241-3491.

– Rochesterio Lietuvių Bendruomenė
kviečia į Vasario 16-tosios minėji mą, ku ris
vyks  Saint Anne parapijos salėje. Pradžia
– 12:30 val. p. p. Bus programa.

– Vasario 22 d., šeštadienį: Baltimo-
rės lietuvių namuose 6 val. v. vyks links-
mas susibūrimas. Dalyvaus Lietuvos anek-
dotų karalius Raimondas Šilanskas. Dau-
giau informacijos: http://kaime-virto-
azuolai.ticketleap.com/kaime-virto-azuo-
lai/

– 6 val. v. visi maloniai kviečiami į
,,LB Spindulio” tradicinį Užgavėnių balių
Šv. Kazimiero parapijos patalpose, Los An-
geles.

– 5 val. p. p. pokylis Mt. Carmel baž-
nyčios salėje (Havemeyer St. ir North 8th
Str., Brooklyn NY 11211). Dalyvaus Vil-
niaus universiteto merginų choras „Vir -
go”, LR generalinis konsulas New Yorke V.
Sarapinas, DJ/VJ R. Samis. 

– 7 val. v. kviečiame paminėti Lietu-
vos Nepriklausomybės atkūrimo dieną
Estų namuose, 4 Cross St. & Veterans
Hwy, Jackson, NJ 08527. Po minėjimo –
akustinis Nojaus koncertas.

– 7 val. v. Dievo Apvaizdos parapijo -
je vyks Vasario 16-tajai skirtas ansamblio
,,Iš Rytų šalelės” koncertas. 

– Vasario 23 d., sekmadienį: 1 val. p.
p. American Legion Post 66 – Vasario 16-
to sios, Lietuvos Nepriklausomybės minė-
jimas Šiaurės Indianoje.

– 12 val. p. p. Vasario 16 d. minėjimas
Dievo Apvaizdos parapijoje. Dalyvaus LR
generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gu-
dynas.

– 1 val. p. p. ,,Nojaus” koncertas Šv.
Andriejaus bažnyčios parapijos salėje (Phi-
ladelphia, PA). Suneštinės vaišės.

– Vasario 28 d., penktadienį ir kovo
1 d., šeštadienį: 1:30 val. p. p. galiūnų var-
žybos Columbus Convention Center
(Ohio), dalyvaujant lietuviams galiūnams
Vytautui Lalui ir Žydrūnui Savickui. Finalas
– šeštadienį, 7 val. v. kitame pastate:
Franklin County Veterans Memorial, 300
W Broad St, apie 1.3 mylias nuo Conven-
tion Centre. 

KOVAS

– Kovo 1 d., šeštadienį: 6 val. v. Ma-
žosios Lietuvos Fondas ir Draugija kviečia
į tradicinę užgavėnių ,,Šiupinio šventę”
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ,,Gin -
ta ro” salėje. Daugiau informacijos pas Ra-
mūną Buntiną tel: 630 969-1316.

– Lemonto ,,Spindulio” tautinių šokių
grupės metinis pokylis Pasaulio lietuvių
cent re, pagrindinėje salėje. Laikas bus pa-
skelbtas vėliau.

– Kovo 2 d., sekmadienį: Čikagos lie-
tuvių skautų tradicinė Kaziuko mugė Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, IL. 

– Lietuvos Nepriklausomybės atkūri -
mo renginys ,,Celebrate Lithuanian Inde-

pendence”. Šventė vyks nuo 12 val. p. p.
iki 3 val. p. p. Čikagos Navy Pier centro
,,Crystal Gardens” salėje. Norintys tapti
šventės rėmėjais ar kitaip prie jos prisidėti
praneškite Agnei Vertelkaitei el. paštu:
agne.vertelkaite@urm.lt arba tel. 312-
397-0382, trumpasis nr. 204.

–  2 val. p. p. JAV LB Philadelphijos
apylinkės Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo minėjimas Lietuvių namuose (Lit-
huanian Music Hall).

– Jaunimo centro moterų klubas keps
mielinius blynus ir kviečia visus po šv. Mi-
šių koplyčioje į Jaunimo centro kavinę.

– Kovo 7 d., penktadienį: 7:30 val. v.
Čiurlionio galerijoje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636) vyks parodos,
skirtos Donelaičiui, atidarymas.

– Kovo 8 d., šeštadienį: 10 val. r.
Čiur lionio galerijoje vyks konferencija
,,Donelaičiui – 300”. Paskaitas skaitys sve-
čiai iš Vilniaus universiteto: prof. Dainora
Pociūtė-Abukevičienė, dėst. Andrius Vaiš-
nys ir prof. Domas Kaunas.

– Kovo 9 d., sekmadienį: Lemont
High School (800 Porter St., Lemont, IL
60439) renginių salėje vyks teatralizuo-
tas vaidinimas. Dalyvaus meno ansamblis
,,Dainava”, teatro sambūris ,,Žaltvykslė",
tautinių šokių šokėjai, instrumentalistai,
dainininkai.

– 12:30 val. p. p. visuotinis LDD narių
susirinkimas PLC, Lemonte, didžiosios sa-
lės vakarinėje dalyje.

– Kovo 15 d., šeštadienį: 3 val. p. p.
ir 8 val. v. Chicago Theater smuikinko Da-
vid Garrett ir akordeonisto Martyno Le-
vickio koncertai. 

– 6 val.v., Riškus salėje, PLC vyks lab-
daros renginys paremti ,,šeimos namų"
statybą Lietuvoje vėžiu sergantiems vai-
kams. Po projekto pristatymo ir vakarie-
nės, meninę dalį atliks dainininkės Lily Ga-
lin ir Agnė Giedraitytė, balerina Mantė
Baliukevičiūtė, violončelistas Ian Maksin ir
saksofonistas Gabrielius. Pasirodys čiuo-
žėjas Aidas Reklys.

Kovo 15–22 d.: kasmetinė ŠAL-
FASS/ALGS slidinėjimo kelionė šiemet
Jackson Hole, WY. Daugiau informacijos:
Edmickus1@aol.com

– Kovo 22 dieną, šeštadienį: 5 val. p.
p. kviečiame jaunimą  nuo 6 iki 12 klasės
ir jų šeimos narius dalyvauti Jaunimo mi-
šiose Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
joje Lemonte. Po Mišių – pabendravimas
ir vaišės. 

– Kovo 23 d., sekmadienį: 12:30 val.
p. p. Dievo Apvaizdos parapijoje vyks JAV
Lietuvių Bendruomenės metinis susitiki-
mas.

Kovo 30 d., sekmadienį: 12:30 val. p.
p., kviečiame visus į Sriubos pietus Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje. Surinktas pel-
nas bus skirtas Carito maitinimo tarnystės
programai, remiančiai sriubos valgyklas
Lietuvoje. Teirautis: Daina Cyvas, daina-
cyvas@gmail.com arba tel. 630-257-5613.

•••
Sekmadieniais: Pasaulio lietuvių cent -

 re, Lemont, IL, 101-ame kambaryje vyksta
Al-Anon šeimos grupės ,,Šviesa” su sirin ki -
mai. Pradžia 7:15 val. v. Daugiau infor ma -
ci jos tel. 630-267-7065.

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė pa tektų į
,,Renginių kalendorių”, informaciją siųs-

kite redakcijai ad resu 4545 W. 63rd
Street, Chi cago, IL 60629 arba el. paštu:

redakcija@drau gas.org. 

Nepriklausomybės šventės Navy Pier akimirka.                                Jono Kuprio nuotrauka



Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų 
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas, pašarvojimas tą pačią dieną ir 
1 nakties tradicinio šarvojimo paketas.

ALLIAnCE – gAIDAS – DAIMID
FUnERAL hOME

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

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

A † A
Dantų gydytojai

dr. JOANAI SAKEVIČIŪTEI
DANILEVIČIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms RI -
TAI ir DAINAI bei sūnui LINUI su šeimomis, my -
limiems anūkams, proanūkams, giminėms ir artimie -
siems.

Lietuvių Dantų gydytojų sąjunga Čikagoje

Tavo atminimas gyvuoja mūsų tarpe, mokslo konferen-
cijose, kultūroje –

„tegul auga, didėja, gilėja,
kaip ženklai, įrėžti į beržo kamieną,
kas metai auga kartu su medžiu
ir sunkiasi su balandžio sula
į medieną, į šerdį...”
(Henrikas Nagys)

Živilė Gimbutaitė
Rasa Gimbutaitė-Thies

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Prof. MARIJA
ALSEIKAITĖ
GIMBUTIENĖ

1921.01.23–1994.02.02

Su dideliu liūdesiu prisimename mūsų mylimą tėvą,
senelį ir uošvį a. a. Juozą Vaičjurgį.

Mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojamos vasa-
rio 1 d. 10 val. ryto Šv. Antano bažnyčioje Kaune ir vasa-
rio 8 d. 9 val. ryto Šv. Petro bažnyčioje South Boston, MA.

Maloniai prašome visus gimines, kolegas, draugus ir
pažįstamus prisiminti a. a. Juozą savo maldose.

Nuliūdusi dukra Birutė Šležienė su šeima

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
JUOZAS

VAIČJURGIS

1916.07.31–1989.02.01

Donata Ona Krikščiūnaitė Karužienė,
krikštyta Šiauliuose, labai sunkiai serga.

Ilgametė laikraščio ,,Draugas” darbuotoja ir tuo būdu
prisi dė jo prie Lietuvos išlaisvinimo veiklos.

Šeima prašo stiprių maldų.

A † A
GENOVAITĖ ,,Jenny”

PAKETURYTĖ

Mirė 2014 m. sausio 30 d. 7:27 val. ryto New Lenox, IL. 
Gimė 1939 m. rugsėjo 17 d. Lietuvoje. 
Gyveno Lemont, IL, anksčiau Čikagoje, Brighton Parko apy -

lin kėje.
Nuliūdę liko: sesuo Aldona Stankienė; sūnėnai Tony Stan -

kus su žmona Cynthia Bergmann ir Tomas Stankus; produk-
terėčios ir sūnėnai Laurel, Nicole, Christopher ir Nicholas Stan -
kus.

Velionė buvo duktė a. a. Eleonora Dailidė ir Vytauto Pake tu -
rio,  svainė a. a. Algio Stankaus.

A. a.  Genovaitė ,,Jenny”  bus pašarvota sekmadienį, vasario
2  d. nuo 2 val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo na -
muo  se, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 3 d. 9:30 val. ryto iš Pet -
kus Lemont laidojimo namų velionė bus palydėta į Pal. Jur gio
Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mi šios.
Po šv. Mišių a. a. Genovaitė bus palaidota Šv. Kazimiero ka pi   nė -
se.

Vietoje  gėlių prašome  aukoti Pal. Jurgio Matulaičio  misijai.
Nuoširdžiai  kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus  da ly -

 vau ti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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Atsidėkodami už kalendorių „Draugo” leidybai paremti 50 dol.
paau kojo: Renata V. Jankauskas, Gulf  Breeze, FL; V. J. Petrušis, Santa
Monica, CA; Genė Miglinienė, Chi cago, IL; Stasė Korienė, Santa Mo n ic a,
CA; Rita Juškaitis, Mission Viejo, CA. Esame labai dėkingi už Jūsų
nuoširdžią paramą.

Prenumeruokime
ir skaitykime 

„DRAUGĄ”!
Apsilankykite

,,Draugo” internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

� Vasario 2 d. – Kristaus paaukojimas
arba Grabnyčios. 11 val. r. kviečiame į
šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje Marquette Parke, kuriose bus
šventinamos žvakės, o po Mišių Šv. Bla-
žiejaus žvakėmis bus laiminami žmonių
kaklai. Taip pat kviečiame į parapijos salę
kugelio pietums ir pabendravimui.

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje  šį sek-
madienį, vasario 2 d., 10 val. r. švęsime
Grabnyčias (Jėzaus paaukojimo ir jo mo-
tinos Marijos palaiminimo bažnyčioje

šventė) ir Šv. Blažiejaus šventę. Eucha-
ristijos šventimą atnašaus kun. Gediminas
Keršys. Per šv. Mišias bus pašventintos
gerklės. Taip pat primename, kad kiekvieną
ketvirtadienį, 8 val. r. laikomos šv. Mišios
lietuvių kalba. 

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, vasario 5 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite vaizdinę programą apie
Užupio Respubliką – taip pasivadinusį vie-
ną iš seniausių Vilniaus miesto rajonų. 

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 east irving Park Rd. Roselle, iL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

The LAW
oFFiCe oF
AndRiUS
SPoKAS

Visus maloniai kviečia
Amerikos Lietuvių Taryba ir ją sudarančios organizacijos

Lietuvos
Nepriklausomybės
minėjimas

Sekmadienį, vasario 16 d., 11:00 val. ryto
Šv. Mišios, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje

Iškilmingas minėjimas – parapijos salėje.

Lietuvos našlaičių Globos ko mitetas praneša, kad sausio mėnesį aukojo:
$1,200 – Nemira Šumskienė, Chicago, IL. $300 – Ruth ir John Juodikis, Palos Hills, IL;
Vytautas Šarka, Cashiers, N.C.; Algis S. Gečas, Atlantic City, NJ. $200 – Regina ir Richard
Šlepetys, Brick, NJ. $150 – Juozas Kazlauskas, Oak Lawn, IL; Patricia Nelia Paulauskas,
Chicago, IL; Teresė ir Algimantas Gečiai, Hun tingdon, Valley, PA. Lietuvos Našlai čių
Globos komitetas taria visiems aukotojams ir globėjams nuoširdų ačiū už Jūsų paramą
Lietuvos vai kams. Lietuvos našlaičių globos komitetas (Lithuanian orphan Care),
Fed. Tax id #35-412419, 2711 W. 71st Street, Chicago, iL 60629, tel. 733-476-
2655

Sausio 30 d. New Yorke, Kaufmann koncertų salėje, vyko ,,Kremerata
Baltica” – 24 muzikantų iš Baltijos šalių – orkestro koncertas, ku-
riam dirigavo orkestro įkūrėjas ir meno vadovas, žymus smuiki-
ninkas iš Latvijos Gidon Kremer. Po koncerto Lietuvos Respublikos
generalinis konsulas New Yorke Valdemaras Sarapinas susitiko su
lietuvių muzikantais, bendravo su orkestro meno vadovu G. Kremer.

,,Kremerata Baltica” įkurtas 1997 m. Orkestras toliau koncertuos ki-
tuose JAV miestuose: 

Vasario 2 d. – Davies Symphony Hall, San Francisco, CA

Vasario 4 d. – Stude Concert Hall, Houston, TX 

Vasario 6 d. – Hill Auditorium, Ann Arbor, MI

Vasario 7 d. – Harris Theater, Chicago, IL

Vasario 8 d. – Ordway Center for the Performing Arts, St. Paul, MN.

LR. gen. konsulato New Yorke info ir nuotr.

Kaip ir kiekvienais metais, Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga
(ALIAS) organizuoja slidinėjimo išvyką. Kviečiame visus žiemos sporto mėgėjus
sekmadienį, vasario 23 d., atvykti į Alpine Valley, WI.  Keltai veikia nuo 9
val. r. iki 5:30 val. p. p. ir nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
Jei nesusitiksime trąsose, pasimatysime 1 val. p. p. I aukšto kavinėje! Dau-
giau informacijos tel.: 773 450 4180.

ALPINE VALLEY RESORT 

W2501 COUTRY ROAD ,,D'' 

ELKHORN, WI 53121 

TEL. 800-227-9395 arba 262-642-7374

www.alpinevalleyresort.com

PAGALBoS ŠAUKSMAS
Romana Samoška ir keturi jos sūnūs (trys iš jų – antros, ketvirtos ir penktos klasės moki-
niai) neteko pastogės iki pamatų sudegus jos namui. Nelaimė įvyko 2014 metų sausio 11
dieną Oak Lawn rajone, Illinois valstijoje. Kas galite, prašoma padėti šiai lietuvių šeimai
atsistoti ant kojų.

Čekius galite siųsti nukentėjusios vardu.
Romana Samoška

10105 S. Kedvale Ave.
Oak Lawn, IL 60453

Apie šį įvykį skaitykite Oaklawn.patch.com samoska

Orkestras ir jo vadovas Gidon Kremer scenoje.


