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Vilnius, sausio 15 d. (Delfi.lt) –
Pablogėjus sveikatai kadenciją baigęs
prezidentas Algirdas Brazauskas ke-
lias dienas gydomas Santariškių kli-
nikose. Ketvirtadienį socialdemo-
kratų partijos garbės pirmininką ali-
no temperatūra, Kristina Brazaus-
kienė patikino, kad gydytojams ją pa-
vyko numušti. Esą A. Brazausko
būklė šiuo metu nėra sunki, tačiau jis
vis dar reanimacijoje.

„Jaučiasi taip pat. Liga dar nesu-
valdyta, kraujo užkrėtimas”, – pak-
lausta apie A. Brazausko savijautą
kalbėjo K. Brazauskienė.

„Jis prižiūrimas, stebimas, gydo-
mas antibiotikais, jam tikrinamas
spaudimas, pulsas, žinote, kaip ir re-
animacijoje, bet daugiau kažko papil-
domo nedaro”, – kalbėjo K. Brazaus-
kienė.

Ligonio lankymą gydytojai pata-
ria atidėti. A. Brazauskas kovoja su
limfos vėžiu.

Vilnius, sausio 15 d. (ELTA) –
Nepaisant prezidento rinkimų Uk-
rainoje rezultatų, Europos Sąjunga
(ES) turėtų pasiūlyti Ukrainai pagal-
bą, tai yra aktyvesnį dalyvavimą ku-
riant savo ekonominę, socialinę poli-
tiką. Prie tokios nuostatos, pasak
Lietuvos užsienio reikalų ministro
Vygaudo Ušacko, priėjo Trakuose ne-

formalaus susitikimo ,,Snow mee-
ting” dalyviai, tarp kurių – trečdalis
ES užsienio reikalų ministrų, taip pat
kiti aukšto lygio valstybinių įstaigų
atstovai, specialistai iš Jungtinių
Valstijų ir Europos.

,,Akivaizdu, kad Ukraina nėra
pasiruošusi narystei. Šiai šaliai vien
tik partnerystės su ES nepakanka dėl

valstybės dydžio ir geostrateginės
svarbos, todėl, mūsų nuomone, Uk-
rainai turi būti pasiūlyta pagalba”, –
sakė V. Ušackas.

Ukraina šiuo metu gyvena artė-
jančių prezidentų rinkimų nuotaiko-
mis. Pirmasis balsavimo ratas – jau šį
sekmadienį. Per praėjusius Ukrainos
valstybės vadovo rinkimus kilusi
Oranžinės revoliucijos ir nacionaliz-
mo idėjų banga po 6 metų, lydimų ir
politinių suiručių, ir ekonominių sun-
kumų, nusirito iki masinio nusivyli-
mo. Vienas ryškesnių to pavyzdžių
yra net internetu pardavinėjami bal-
sai. Agentūros ,,Reuters” duomeni-
mis, žmonės galimybę išreikšti savo
pilietinę valią yra pasirengę iškeisti į
300–500 grivinų.

Nuomonių apklausų duomeni-
mis, didžiausią galimybę laimėti rin-
kimus turi opozicijos vadovas Viktor
Janukovič, po jo – premjerė Julija Ty-
mošenko, už jų rikiuojasi dar 18 kan-
didatų, tarp kurių – ir menką visuo-
menės palaikymą turintis dabartinis
Ukrainos vadovas.

Valstybè suteiks paramâ lietuviû
išeiviû palikuonims

Washington, DC, sausio 14 d.
(AFP/BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama pareiškė Haičio gyventojams,
kad jie neliks apleisti ar užmiršti ir
skyrė jiems 100 milijonų JAV dolerių
humanitarinės pagalbos.

Baltųjų rūmų pareiškime sako-
ma, kad žuvusiųjų saloje per 7 balų
žemės drebėjimą skaičius, kuris, kaip
baiminamasi, gali pasiekti 100,000,
yra ,,tiesiog siaubingas”.

Tiesiogiai Haičio gyventojams
skirtame kreipimesi B. Obama sakė,
kad ,,mažai kas pasaulyje išgyveno
sunkumus, kokius teko patirti jums”.

Prezidentas nurodė, kad nedel-
siant būtų skirta 100 mln. dolerių pa-
galbos operacijoms, įrangai gyvybėms
išsaugoti, maistui, vandeniui, vais-
tams. Jis pridūrė, kad per metus to-
kios lėšos dar augs, nes JAV skelbia
ilgalaikę programą nukentėjusiems

per šią ,,nesuvokiamą nelaimę”.
B. Obama pažymėjo, kad pirmieji

gelbėjimo specialistai iš JAV jau yra
nelaimės vietose, užtikrinamas oro
uosto darbas, nustatoma, kur pir-
miausiai reikia gelbėtojų veiksmų.

JAV prezidentas sakė, kad į Haitį
jau atvyko 82-oji oro desanto divizija,
vyksta jūrų pėstininkų dalinys, lėk-
tuvnešis, plaukiojanti karinio laivyno
ligoninė.

Jungtin∂s Valstijos Haiçiui skirs 100 milijonû doleriû

Europos Sâjunga tur∂t¨ pasiùlyti Ukrainai pagalbâ
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A. Brazauskas
gydomas ligonin∂je

Moldovos, Lietuvos ir Rumunijos užsienio reikalų ministrai (iš kairės): Jurij
Leanca, Vygaudas Ušackas ir Teodor Baconschi. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Čikaga, sausio 15 d. (ELTA) –
Čikagoje pateikti kaltinimai dviem
49 metų vyrams, planavusiems tero-
ro išpuolius, praneša agentūra AP.

JAV pilietis David C. ir kanadie-
tis verslininkas Tahawwur H. kalti-
nami rengę smurtinį išpuolį prieš
Danijos laikraštį ,,Jyllands Posten”,
kuriame 2005 metais buvo išspaus-
dintos pranašo Mahometo karikatū-
ros, sukėlusios islamiškajame pa-
saulyje audringus protestus.

Remiantis kaltinamuoju raštu,
minėti vyrai susiję ir su teroristiniais
išpuoliais Mumbajuje 2008 m. lapkritį. Vilnius, sausio 15 d. (ELTA) –

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių
palikuonys gali gauti valstybės para-
mą studijoms Lietuvos aukštosiose
mokyklose. Šių asmenų vaikai, vai-
kaičiai, provaikaičiai, siekiantys gau-
ti paramą per šį pavasario semestrą,
iki vasario 15 d. turi pateikti prašy-
mus ir reikalingus dokumentus Vals-
tybiniam studijų fondui.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsie-
niečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių
studijoms Lietuvos aukštosiose mo-
kyklose gali būti skiriama stipendija
arba socialinė išmoka.

Stipendija už studijų rezultatus
skiriama vienam semestrui, mokama
kas mėnesį. Jos dydis (išskyrus pir-
mosios ir antrosios studijų pakopos
pirmojo semestro studentams) nusta-
tomas atsižvelgiant į studento pas-
kutinės sesijos pažymių vidurkį pagal
studijų sritis. Ji gali siekti nuo 150 Lt
iki 400 Lt. Pirmosios ir antrosios stu-
dijų pakopos pirmojo semestro stu-
dentams stipendijos mėnesinis dydis
yra 200 Lt.

Socialinė išmoka – vienkartinė, ji
gali siekti nuo 700 Lt iki 1,100 Lt. Ji

skiriama atsižvelgus į siekiančio gau-
ti paramą asmens socialinę padėtį.

Studentai vienu metu gali gauti
abi stipendijas.

Valstybės parama pagal švietimo
ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjį
patvirtintą tvarką studijuojantiems
lietuvių kilmės užsieniečiams ir išei-
vijai skiriama du kartus per metus:
rudens ir pavasario semestre.

SCANPIX nuotr.



Redakcijos žodis

2 DRAUGAS, 2010 m. sausio 16 d., šeštadienis

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

GARBÈS PRENUMERATA
(metams kasdien, paskelbta) $250.00

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $390.00 • 1/2 metû $210.00

• 3 mèn.$110.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $615.00 • 1/2 metû $315.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Renata Šerelyt�

rainbow.vilnius@gmail.com
Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Nors Jungtinių Valstijų pre-
zidentui Barack Obama dainavo
tokios žvaigždės kaip Aretha
Franklin ir Beyonce, dabar jis
pats uždainuos naujajame miu-
zikle, kurio premjera įvyks šian-
dien Frankfurte. Scenoje B. Oba-
ma dainuos duetu su pirmąja
šalies dama Michelle, jiems pri-
tars gospel choras žodžiais ,,Yes,
we can” (Taip, mes galime). Šie
vilties suteikiantys žodžiai skam-
bės dviem kalbomis pastatytame
miuzikle ,,Viltis – Obama muziki-
nė istorija” (Hope – The Obama
Musical Story). Miuziklo kūrėjai
tikisi, kad muzikinis spektaklis
bus rodomas ir JAV. Vargu ar tai
padės padidinti prezidento po-
puliarumą, kuris pastaruoju me-
tu gerokai sumažėjo. Sociologų
teigimu, sausio 20 d. pirmąsias
savo inauguracijos metines mi-
nėsiantis B. Obama daugiausiai
populiarumo praranda dėl pras-
tos Amerikos ekonomikos būk-
lės, sveikatos apsaugos ir didelio
nedarbo.

Redaktorė Loreta Timukienė

2010m. sausio 1–3 d. įvyko studentų ateitininkų savaigalis Dai-
navoje. Keturiasdešimt trys studentai ateitininkai susirinko
iš Detroit, Cleveland, Čikagos, Boston, Philadelphia ir Wa-

shington, DC. Studentai, kurie vadovavo moksleivių ateitininkų žiemos kursuose,
pratęsė savo viešnagę Dainavoje. Savaitgalio tema buvo ateitininkų metinė tema
— „Ranka rankon paveikime žmoniją Kristaus vardu”. Nors dalyviai atvyko šiek
tiek išvargę po Naujųjų metų pokylių, visi galvojo, kad negalėjo būti prasminges-
nio būdo pradėti naujus metus.

IIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmooIIšš AAtteeiittiinniinnkkųų ggyyvveenniimmoo
2010 – Šimtieji ateitininkijos metai

Red. Vida Kuprytė c/o Draugas 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 el. paštas: draugas@ateitis.org

Čikagos moksleivių ateitininkų susirinkimas
įvyks penkta dienį, sausio 29 d., 7 val. v.
Ateitininkų namuose, Lemonte. 

Studentų ateitininkų
savaitgalis Dainavoje
Laura Sirgėdaitė

Studentų ateitininkų savaitgalio dalyviai Dainavoje, 2010 m. sausio 1–3 d.                                          Kristinos Quinn nuotr.

Paskaitykime, kas vyko per gruodžio mėn. susirinkimą: Čikagos  kun.
Alfonso Lipniūno-Prez. Aleksandro Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopos
susirinkimas įvyko 2009 m. gruodžio 12 d.  Susirinkimo tema – pasiruošimas artė-
jančioms šv. Kalėdoms. Kuopos moksleiviai aplankė Pasaulio lietuvių centro gy-
ventojus ir juos pradžiugino savo kalėdojimu. (Pasižiūrėkite Mariaus Jankaus fil-
muką ateitininkų interneto svetainėje www.ateitis.org.) Tęsėme susirinkimą
Pranckevičių namuose. Susiskirstėme grupelėmis statyti kalėdinius namukus iš
sausainių ir saldainių. Balsavome, kas sukūrė įdomiausią, didžiausią, aukščiausią,
gražiausią namuką. Nuotaikingai susirinkimą užbaigėme drauge žiūrėdami ka-
lėdinį filmą ir nekantriai laukdami susitikti su savo draugais  moksleiviais ateiti-
ninkais iš tolimesnių miestų per Žiemos kursus Dainavoje.

Vija Kasniūnaitė, kuopos korespondentė

Studentų savaitgalio metu Studento ateitininko įžodį davė Kristina Petrauskaitė ir
Paulius Kuprys. Įžodį veda brolis Lukas Laniauskas, SJ. Kristinos Quinn nuotr.

Studentai po truputį į Dainavą at-
vyko penktadienį vakare ir dar pavargę
po švenčių ir kelionių susirinko salėje
žiūrėti filmą „The Blind Side”. Visi
smagiai pabendravo. Sa vaitgalis pra -
sidėjo šeštadienio ryte ati da rymu, kurį
vedė SAS CV pir mininkas Tomas
Quinn. Pirmoji ryto paskaita buvo
Juozo Polikaičio, kuris api būdino šių
metų ateitininkų temą. Jis paaiškino
skir tumus ir panašumus tarp visuo -
menės, ben druo menės ir orga ni za cijos
ir kaip jie siejasi. Diskutavome, kad
visuomenės tikslas yra sus kirs tytas į
tris dalis: teologinę, socialinę ir psi-
chologinę. Aiškino, kad mes, kaip lietu-
viai, katalikai, ateitininkai ir pasaulie-
čiai, turime stebėti, spręsti, ir aktyviai
veikti mūsų visuomenėse, bendruo me-
nėse ir organizacijose. Ateitininkų
istorijoje matome gražių pavyzdžių:
Praną Dovydaitį, Adolfą Damušį, prez.
Aleksandrą Stul gins kį ir kitus. Jie visi
įgyvendino pa grindines veiklos tai -
sykles: pažinti, suprasti, įsisąmoninti ir
veikti. Bai gėme paskaitą diskusijomis
apie straipsnį „Lithuania Fights Back
Against EU Resolution Favoring Ho-
mosexual Propaganda” iš Katalikų
šeimų tin klalapio.  Buvo nutarta, kad
šiame straipsnyje yra du argumentai:
dorovinis ir politinis. Juozas Polikaitis
priminė, kad yra labai svar bu suprasti,
kas mes esame, kad žino tumėme kaip
rea guoti, suprasti, ir veikti tokiu atve-
ju. Kai sprendžiame dorovinius klausi-
mus ir visuomenė priešingai sprendžia,
turime spręsti ir veikti pirmiausiai
kaip katalikai, o mūsų nuomonės turi
atspindėti bažnyčios mokymą.

Po skanių kugelio pietų stu dentai
įvairiai leido laisvalaikį — vieni džiau-
gėsi Dainavos gamta, kiti ilsėjosi ir
šnekučiavosi su draugais. Turintys
energijos perteklių šoko pagal Svajos
Mikulionytės „Zumba” mankštos fil-
muką. 

Po laisvalaikio studentai vėl
susirinko klausytis paskaitos — brolis
Lukas Laniauskas, SJ aiškino, kaip su -
prasti ir įgyvendinti Ateitininkų me ti -
nę temą. Dis ku tavome šio šūkiojo aiš-
kinimą: mes nesame vieni, dir bame
kartu ir vis su Kristumi.  

Nukelta į 10 psl.

Ateitininkų skyrius nukeltas į 10 psl.
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Ir vilkas sotus, 
ir avelė sveika! 

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

,,Drauge” ir vėl pasirodė pasisakymų apie ,,Draugo” ateitį. Skaitėme
Vytauto Kamanto, Ramunės Kubiliūtės, Marijos Remienės, Karolinos Ku-
bilienės, Antano Paužuolio, Nijolės Nausėdienės ir kitų mintis, pastabas
bei pasiūlymus. Nėra klausimo, kad visi ,,Draugui” linki sveikatos, ištver-
mės ir ryžto. Tuo pasisakymai nesibaigia, jau galima šį tą apibendrinti ir
turimas nuomones pastumti kiek į priekį.

Mano manymu, yra keturios logiškos  ,,Draugo” leidybos formato ga-
limybės: ,,Draugą” leisti toliau, bet tik popieriniu  pavidalu; ,,Draugą” to-
liau leisti tik internete; ,,Draugą”  leisti ir popieriniu, ir elektroniniu pavi-
dalu ir ,,Draugo” visai neleisti.

Paskutinė galimybė gali būti savimi nepasitikinčių, jeigų tokių iš viso
būtų, ,,Draugo” varžovų svajonė. Niekas to nėra siūlęs, nors ne vienas iš-
reiškė rūpestį, kad su mažėjančiu prenumeratorių skaičiumi tokia gali-
mybė egzistuoja. Mažėjantis prenumeratorių skaičius siejamas su mirš-
tančiais skaitytojais. Vis dažniau ir dažniau ,,Draugas” yra vadinamas
pensininkų laikraščiu. Kai pirmą kartą tai išgirdau, net krūptelėjau. Kaip
taip gali būti? Tačiau reikia pripažinti, kad ,,Draugo” skaitytojų bei rėmė-
jų nugarkaulis yra pensininkų rankose. 

,,Draugui” ir Draugo fondui pastoviai aukojama. Tai gražu ir sveikin-
tina. Tuo pačiu gaila, kad didelė dauguma tų rėmėjų yra pažįstamos, žino-
mos pavardės. Tai ne naujų ar jaunų skaitytojų pavardės, nors ir tokių
atsiranda. Ačiū ir jiems!

Galimybė toliau ,,Draugą” leisti tik popieriniu pavidalu irgi nereali,
nes kuris laikas jau egzistuoja ir internetinė dienraščio laida. Ta laida yra
nepastovi, joje pateikiama nedaug medžiagos, kartais paruošiama vėliau
negu gaunamas popierinis laikraštis, bet ,,Draugą” internete jau turime.
Prieš metus ar dvejus leidėjai buvo pažadėję  internetinę laidą praplėsti ir
toliau leisti. Tai nebuvo padaryta, bet turima versija galime ir toliau
džiaugtis. 

Dauguma internete pasirodančios informacijos gali palaukti, išsky-
rus mirties pranešimus. Gauti juos laiku yra labai svarbu, norint daly-
vauti vieno ar kito žmogaus laidotuvėse. Aišku, negalima paneigti galimy-
bės, kad internetinis ,,Draugo” formatas gali būti panaikintas. Toks žygis
gal tik paspartintų duobės kasimą sau.

Trečia galimybė –  visiškai pereiti į internetinį ,,Draugą” ir sustabdyti
popierinį, mano manymu, būtų tos duobės kasimo sau paspartinimas.
Bene visi pasisakiusieji aiškiai teigia, jog dėl įvairių priežasčių popierinis
,,Draugas” yra mėgstamiausias ir draugiškiausias prie arbatos puoduko ar
be jo. Spėjama, kad didelė dalis skaitytojų neturi kompiuterio ir jo spe-
cialiai ,,Draugui” skaityti nepirks. Manau, kad toks teigimas yra pagrįs-
tas. Vyresnio amžiaus žmonėms dažnai sunku išmokti naudotis ir pri-
prasti prie naujų technologijų. Internetinis dienraštis būtų viena iš tų
naujovių.

Pabaigai palikau ketvirtąją galimybę, kuri pasotintų vilką ir avelės
gyvastį pratęstų. Tai galimybė tuo pačiu metu turėti visavertį popierinį ir
internetinį ,,Draugą”. Kad technologija tam turima, jau buvo įrodyta spe-
cialia internetine pilno ,,Draugo” laida, kuria skaitytojus ,,Draugas” malo-
niai nustebino savo jubiliejinio pokylio dieną pernai metų rudenį. Terei-
kia sutvarkyti internetinės prenumeratos detales. 

Jos irgi jau yra išdirbtos ir kompiuterių rinkoje prieinamos. Tereikia
jomis pasinaudoti. Taip susitvarkius, prenumeratą susimokėjęs skaityto-
jas galės ,,Draugą” prenumeruoti popieriniu ir/ar elektroniniu pavidalu.
Nors  išlaidos rengiant internetinį dienraštį gal sumažėtų, nebūtina dėl to
turėti skirtingą prenumeratos mokestį. Juk pinigų visada trūko ir, be abe-
jo, truks. Aišku, to norintiems turėtų būti galimybė ,,Draugą” prenume-
ruoti abiem pavidalais. Tereikėtų tik už abu sumokėti. 

,,Ar internetas išgelbės ‘Draugą’ nuo ‘mirties’, parodys tik laikas”, –
teigė Marija Remienė 2009 m. gruodžio 5 d. pasikalbėjime. Anksčiau ar
vėliau mirtis laukia ne tik visų skaitytojų, bet ir ,,Draugo”. Tai tik laiko
klausimas. Bet ne apie tai norėjau čia parašyti. 

Šiomis dienomis Amerikos politiniame gyvenime tapo populiarus pa-
sakymas apie jau turimų taškų sujungimą. Tik sujungus taškus išryškė-
ja visas vaizdas. Tokių taškų yra ir dėl ,,Draugo” ateities. Kuo greičiau
reikia juos sujungti, o tą padarius, pamatysime, kad ,,Draugas”  taps lau-
kiamu draugu abiem pavidalais – ir popieriniu, ir elektroniniu. Tereikia
tik ryžto!

Arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ
Kalba, pasakyta iškilmingame Seimo posėdyje, 

skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti

„LIETUVAI REIKIA KITOKIŲ
GELBĖTOJŲ”

Prieš kelias dienas važiuodamas
automobiliu klausiausi Marijos radi-
jo. Žmonės be paliovos skambino į
radijo studiją ir prašė maldos dėl
sveikatos, dėl pasisekimo vaikams ir
t. t. Viena moteris prašė pasimelsti,
kad Dievas laimintų Prezidentę,
Premjerą ir Seimo pirmininkę. Akyse
tapo šviesiau, kai šiandien tarp dau-
gelio skundų išgirsti gera linkintį bal-
są, linkintį Dievo palaimos ir Švč.
Mergelės Marijos globos svarbiau-
siems Lietuvos vadovams.

Šis skambutis nukėlė mane į aną
sausio 13-ąją prieš devyniolika metų,
kai tūkstantinė minia, apjuosusi
Aukščiausios Tarybos rūmus, su di-
dele įtampa laukė Omono tankų. Tas
laukimas tiesiog spengė ausyse. Žmo-
nės kalbėjo rožinį ir meldė Dievo glo-
bos Lietuvai šią sunkią valandą.
Kažkas vis ragino, kad reikėtų grei-
čiau aukoti Mišias. Pirmą ir tikriau-
siai paskutinį kartą aukojau Mišias
prie atdaro šių rūmų lango. Ačiū Die-
vui, tankai neatvažiavo. Ačiū Dievui,
kad prie šių rūmų buvę žmonės mo-
kėjo melstis ir meldėsi. Tomis dieno-
mis stovėti prie Aukščiausios Tarybos
rūmų, kaip ir prie Televizijos bokšto,
reikėjo drąsos, ir maldos parama bu-
vo neįkainojama. Jeigu nebūtų buvę
tų besimeldžiančių žmonių, šiais
metais, nežinia, ar mes kalbėtume
apie Lietuvos Nepriklausomybės 20-
ties metų jubiliejų.

Šiandien lietuviai kitokie nei
prieš devyniolika metų. Vieni jaučiasi
drąsesni ir saugesni nei anuometinės
blokados mėnesiais, kiti – pikti ir
nusivylę. Nelengva išrašyti receptą,
ko reikia, kad dabarties išbandymų
akivaizdoje būtume ištvermingi, drą-
sūs ir viltingi. Kas galėtų suvienyti
Lietuvos žmones ir tarsi magnetas
trauktų prie tėvų žemės visus, no-
rinčius šiandien išsivaikščioti?

Lietuviui visuomet buvo labai
svarbus Vyčio simbolis. Jis priminda-
vo kovas už laisvę, kai istorijos aud-
ros grasino mus pražudyti. Primin-
davo ne tik Žalgirį, bet ir aštuoniolik-
tųjų metų savanorius, ir pokario par-
tizanus, ir sausio 13-osios gynėjus.
Tačiau mes girdime: „Pasidėkite jūs
sau Vytį, mes krauname lagaminus ir
važiuojame laimės ieškoti svetur.”

Sausio 13-oji primena, kad šalia
Vyčio turi būti kitas lietuviškai
sąmonei artimas simbolis – rūpinto-
jėlis. Kai lankiausi Permėje, mačiau
kelis rūpintojėlius, nežinia kokiu
būdu patekusius į šio miesto muziejų.
Kažkas aiškino, kad Permė nuo caro
laikų buvo tremties vieta ir tikriau-
siai tremtiniai atsiveždavo ar pasiga-
mindavo šiuos jiems brangius sim-
bolius. Rusai juos vadina skorbjaščij
Christos – kenčiantis Kristus.

Jeigu lietuvio sąmonėje šalia
Vyčio nebūtų stovėjęs rūpintojėlis,
tikriausiai nebūtų buvę knygnešių,
nepriklausomybės savanorių, parti-

zanų, sausio 13-osios gynėjų. Juos
palaikė tikėjimas, kad Dievas bet
kokiuose išmėginimuose neapleis
Lietuvos. Su šiuo tikėjimu žmonės
stovėjo visose mūsų laisvės kovose,
pakėlė dideles negandas ir nenu-
sivylė. Labai liūdna, kai mūsų die-
nomis šis brangus simbolis, kaip ir
kiti sakralūs ženklai, kartais neger-
biami, net išniekinami. Kas Lietuvo-
je galėtų apginti šiuos šventus ženk-
lus?

Sausio 13-oji mums visada pri-
mins, kad juodžiausiomis Lietuvai
valandomis stovėjo  laisvės sargyboje
žmonės, kurie tikėjo į Dievą ir
mokėjo melstis. O gal, būdami Euro-
pos Sąjungoje, šitai užmiršime?

Neseniai turėjau, prisipažinsiu,
liūdną išgyvenimą. Baigiantis me-
tams vienas dienraštis aprašė, kaip
šios vyriausybės ministras pakliuvo į
neaiškios reputacijos klubą ir tenai,
tik įsivaizduokite, meldėsi, o gal net
aptarinėjo valstybinės svarbos reika-
lus. Vienas Seimo narys tą klubą su-
lygino su Ošo meditacijos centru, į
kurį kažkada buvo pakliuvę keli
Seimo nariai. Kitas Seimo narys žur-
nalistams teisinosi ir tvirtino išsi-
aiškinsiąs, kur gi pateko tas mūsų
ministras. Iš tikrųjų interneto laikais
labai lengva išsiaiškinti, kas gi yra ta
„Opus Dei” prelatūra. Ačiū Dievui,
kad Lietuvoje yra ministrų, kurie
meldžiasi, gal net eina išpažinties.
,,Opus Dei” – tai ne Merkinės pirami-
dė ar Ošo meditacijos centras, bet
Katalikų Bažnyčios institucija, tolygi
bet kuriai vyskupijai. Jeigu ministras
padarė klaidą, apsilankęs ,,Opus Dei”
maldos renginyje, tuomet gal klai-
da ir arkivyskupą šiandien pakviesti į
Seimą? Gal klaida melstis, kad Die-
vas laimintų Prezidentę, Seimą ir
Vyriausybę?

Aš lenkiuosi prieš kiekvieną lie-
tuvį, ypač valdžios vyrą ir moterį,
kurie turi drąsos nesilankstyti pagal
vėjo kryptis iš Rytų ar Vakarų, kurie
išlaiko pagarbą mūsų tautos simbo-
liams ir puoselėja vertybes, be kurių
mes uždustume, sunyktume, išsi-
vaikščiotume.

Baigdamas norėčiau dorų Lietu-
vos žmonių vardu kai ko paprašyti.
Tautos išrinktieji vyrai ir moterys,
kur  jūs meldžiatės ar nesimeldžiate,
tai jūsų sąžinės reikalas, kur niekas
neturėtų kištis, tačiau ar jūsų priima-
mi įstatymai saugos ir gins Lietuvą
bei jos žmones, tai jau visų lietuvių
reikalas. Gelbėkite Lietuvos kaimą,
ypač jaunimą, kad jis nepaskęstų
alkoholyje. Kelia nerimą, kai lengva
ranka uždegama žalia šviesa Lietuvą
žudančiam alkoholiui; pastarosiomis
dienomis kelia nerimą lobistinės pas-
tangos įtikinti Seimą, kad Lietuvos
kaimą išgelbės naminės fabrikėliai.
Lietuvai reikia kitokių gelbėtojų.

Bernardinai.lt
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Amerikoje atsidūriau vykstant
karui Korėjoje ir po kelių mėnesių,
vos kojas apšilęs, buvau pašauktas į
kariuomenę. Tuo laiku buvau Juozas
Gailevičius ir kiekvieną kartą, kai iš
rikiuotės buvome šaukiami pavardė-
mis ir kai pavardes skaitantysis su-
stodavo, žinojau, kad tai bus mano
pavardė. Buvo ir kita, už mano dar
ilgesnė – Georgekopoulos, bet ameri-
kiečiai kažkodėl tą graikišką pavardę
ištardavo, o už manosios visada už-
kliūdavo. 

Bet vieną kartą į apmokymą,
kaip naudotis durklais, peiliais, at-
vyko naujas instruktorius. Stebino
mus, žaliukus, jo krūtinė, nusėta
įvairiaspalviais pasižymėjimo žen-
klais, o rankovėje penki raudoni
brūkšniai rodė jį jau dvidešimt metų
ištarnavusį marinuose. Bet dar la-
biau jis nustebino ne tik mane, per-
skaitydamas mano pavardę taisyklin-
gai, bet ir visus, prabildamas jiems
nesuprantama kalba: „Tai, tu Juozai,
rupūže, lietuvys.” 

Daugiau jo neteko sutikti. Nesu-
žinojau jo pavardės, nes visi į jį krei-
pėsi „Master Gunny” („Master Gun-
nery Sergeant” yra aukščiausias laip-
snis marinuose, kurį gali pasiekti eili-
nis karys). Per visą savo tarnavimo
laiką sutikau tik du senosios emig-
racijos lietuvius: vienas iš jų atsisakė
kalbėti lietuviškai, kitas va, visos
kuopos akivaizdoje išrupūžiavo lietu-
viškai ir priėjęs paspaudė ranką.

Vargau su savo ilga pavarde ir
kariuomenėje, ir studijuodamas, ir
darbo ieškodamas, ir dirbdamas. Nu-
sibodo man ją „spellinti” ir klausyti
darkomą: Geilavišus, Geilavitsius.
Žmonai, pripratusiai tarp lietuvių
būti Petkute, o tarp amerikiečių Pet-
kus, sunku buvo priprasti būti Gai-
levičiene, tai gimus dukrai nutarėme
pavardę keisti. Pakeitėme į Gailą. Iš
tikro tai dar Lietuvoje prieš pat karą
tėvai buvo gavę iš kažkurios įstaigos
paraginimą atlietuvinti sulenkintą
pavardę. Buvo duoti ir pavyzdžiai:
Gailius, Gailėnas, Gailiūnas, Gailys.
Tėvai nespėjo pasikeisti jos Lietuvoje
ir nepanūdo keisti Amerikoje. 

Bet, bekeisdamas pavardę, pada-
riau ir kvailystę. Man minint, jog kei-
čiu pavardę, kad nereikėtų „spellin-
ti”, pareigūnas pasiūlė pakeisti ir
vardą – iš Juozo į Joseph. Kaip asilas
ir sutikau, tapdamas Joseph Gaila.
Tas Joseph atsirūgo man, kai Lietu-
voje atkūrus Lietuvos pilietybę, pa-
reigūnė atsisakė į išduodamą Lietu-
vos pasą įrašyti Juozas. Nepadėjo jo-
kie mano prašymai ir kreipimaisi į
aukštesnius pareigūnus. Lietuvos
pase turi būti taip, kaip įrašyta ame-
rikietiškame, ir viskas. Tad beatlietu-
vindamas pavardę, per savo kvailumą
suamerikoninau vardą. 

Ironiška, kad senosios (prieškari-
nės) emigracijos lietuviai savo pavar-
des net lenkindavo. Pavyzdžiui, jei
pavardė baigdavosi galūne -vičius,
pakeisdavo į -wich, o -skas į -ski. Ir
taip Sakevičius tapo Sakewich, Pet-
rauskas – Petrauski ir t.t. Aišku, len-
kino jas ne sąmoningai, bet kadangi

lenkų buvo keleriopai daugiau ir
amerikiečiai jau buvo išmokę jas
ištarti, tai ir mūsiškiai prie to taikėsi.
O kiti keitė jas, norėdami išlaikyti jos
lietuvišką ištarimą, pavyzdžiui, Jo-
naitis pasikeitė į Unitas. 

O senais laikais Amerikos imi-
gracijos pareigūnai, registruodami
atvykusiųjų pavardes, patys jas pa-
keisdavo, neretai pasibaisėtinai su-
darkydami. Vadinamų dipukų karta,
atvykusi į Ameriką, pradėjo trumpin-
ti ir atlietuvinti savo pavardes, ypač
įsigydama JAV pilietybes. Ir taip
Adamkavičius tapo Adamkus, Ar-
dinskas – Ardys, Dragūnevičius –
Dragūnas, Gečiauskas – Gečys, Keb-
linskas – Keblys ir t.t. 

Įdomu stebėti ir vardus. Vokieti-
joje, DP stovyklose, duodami vardus
tiek mergaitėms, tiek berniukams,
atrodo, nesistengė, kad jie būtų tik
trumpi, bet tik kad lietuviški ar kata-
likiški. O atvykę į Ameriką po metų
kitų pradėjo vaikus krikštyti kuo
trumpesniais vardais. Labai populia-
rūs tapo: Nida, Lina, Rasa, Daina,
Daiva, Linas, Rimas, Algis. 

Nulietuvėjimas emigracijoje ypač
akivaizdus stebint vardus. Jokios sta-
tistikos, aišku, neturiu, tačiau mano
vaikų karta kur kas dažniau sukuria
mišrias šeimas nei lietuviškas. Jei lie-
tuvis veda amerikietę, tai jau seneliai
turės mokytis ištarti anūkėlių ang-
losaksiškus vardus. O lietuvaitės,
ištekėjusios už svetimtaučių, kažkaip
sugeba ilgiau išlaikyti lietuviškumą,
jei spręsime iš jų atžalų vardų.

Kartais pagalvoju, koks keistas
yra mūsų likimas ir kaip dažnai iš
mūsų jis pasišaipo. Lietuvai esant
okupuotai, kaip mes sielvartavome
dėl rusifikacijos pavojaus ten, juk net
dėl „graždankos” įvedimo nuogąsta-
vome. 1993 m. apsigyvenęs Lietuvoje
maloniai nustebau tos rusifikacijos
neišvydęs. Ypač mane džiugino, kad
rusiški arba rusų mėgiami vardai
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Tai tu, rupūže, lietuvys!

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

kaip Olga, Natalija, Katriutė, Saša,
Borisas ir panašūs nerado atgarsio
Lietuvoje. Tuo laiku Lietuvos Seime
daugumą turėjo LDDP, buvę komu-
nistai, ir mane stebino, kad jų vaikų
vardai veik išimtinai buvo tautiški. 

Štai buvęs komjaunimo darbuo-
tojas, kolūkių pirmininkas. Jo vaikų
vardai: Algirdas, Kęstutis, Mindau-
gas, Birutė, Jūratė. Panašiai ir su
kitų buvusių komunistų, tuolaikinio
Seimo narių vaikų vardais. Radau ir
palyginti retų kaip Vytautė, Liepa,
Mėta, Laisvė. Įdomu tai, kad Lietu-
vos lenkų Seimo narių vaikų vardai
buvo katalikiški, žydo – žydiški, grai-
ko – graikiški. Negaliu nepaminėti ir
Lietuvos krepšinio žvaigždės Arvy-
do Sabonio vaikų vardų: Domantas,
Tautvydas, Žygimantas, Aušrinė. 

Bet po metų kitų lietuviai savo
naujagimius pradėjo puošti televizijo-
je rodomų meksikietiškų serialų arba
vadinamų muilo operų herojų var-
dais. Ko neįpiršo rusai, tą įpiršo, net
to nežinodami, meksikiečiai. Ir kaip
apsidžiaugiau 2009 m. gruodžio 23 d.
internete (kauniečiai.lt) radęs „Kau-
niečiai savo vaikams vis dažniau
suteikia lietuviškus vardus”. Straips-
nelyje rašoma: 

2009-ųjų pradžioje Kauno miesto
savivaldybės Civilinės metrikacijos
biuro darbuotojai paskelbė sieksian-
tys, jog šiemet naujagimių susilaukę
tėvai savo vaikams suteiktų lietu-
viškus vardus. Už tokį pasirinkimą
tėveliams būdavo įteikiami simboli-
niai diplomai – padėkos raštai. Ini-
ciatyva, skirta įprasminti šiemet mi-
nimą Lietuvos vardo tūkstantmetį,
sulaukė tėvelių susidomėjimo. Kauno
miesto savivaldybės Civilinės met-
rikacijos biuro vedėjo Kęstučio Igna-
tavičiaus teigimu, užregistruojamų
lietuviškų vardų šiemet buvo 30 proc.
daugiau nei pernai. Iš viso šiemet iki
gruodžio 22 dienos mieste buvo įre-
gistruota 4,180 naujagimių. Praėju-
siais metais per tą patį laikotarpį jų

gimė šimtu mažiau. Šiemet Kaune
populiariausi vardai buvo Joris (su-
teiktas 31 berniukui), Mantas (30),
Gustas (22), Domantas (20), Ugnius
(18), Žygimantas (15). Populiariausi
mergaičių vardai – Ugnė (59), Gabija
(58), Austėja (52), Saulė (36), Viltė
(33), Rugilė (30), Smiltė (30). Popu-
liariausi nelietuviški mergaičių var-
dai šiemet Kaune buvo Ieva, Augustė,
Emilija, Kamilė, Akvilė, Gabrielė,
berniukų vardai – Lukas, Domi-
nykas, Augustas, Matas, Rokas, No-
jus ir Benas.

Atrodytų, tereiktų tik džiaugtis
tokiu savivaldybės žingsniu ir tėvais,
suteikiančiais naujagimiams lietu-
viškus vardus. Štai ištrauka iš to sim-
bolinio diplomo: Gerb. Tėveliai, Jūsų
mažylis gimė Lietuvos vardo tūks-
tantmečio metais. Jūs parinkote labai
gražų, o svarbiausia – lietuviškos kil-
mės vardą. Tinkamai išrinktas var-
das labai svarbu – žmogus tampa iš-
skirtinis ir nepakartojamas. 

Bet interneto komentaruose ne
džiaugsmas, bet pasipiktinimai: Ma-
ne džiugina, kad vaikams lietuviškus
vardus duoda. Mane siutina, kad
savivaldybės klerkai, iš valdiškų algų
išlaikomi, leidžia sau tokiais ragini-
mais užsiimti. (...) Vaiko vardas yra
privatus tėvų reikalas. Lietuva yra
laisva šalis. Jei nori vaikui vardo iš
serialo – jis neprivalo niekam aiškin-
tis (...). Na, bet džiūgauti štai taip, va
ir va kaip tūkstantmečio proga mes
lietuvybę puoselėjame... 20 Jorių, 50
Ugnių (...) tikrai nerimta... (...) Jei
tokia veikla užsiimtų koks nors ‘Lie-
tuviškos moralės ir patriotiškumo
skatinimo institutas’, viskas būtų
tvarkoje, tačiau tai tikrai nėra biu-
rokrato kompetencija.

Deja, ne viskas būna tvarkoje,
kai Valstybinė lietuvių kalbos komisi-
ja bando švarinti lietuvių kalbą nuo
svetimybių. Ji susilaukia dar piktes-
nių komentarų. Bet apie tai kada
nors vėliau.

1952 m. JAV marinų bazėje: sgt. Juozas Gailevičius (d.) ir Georgekopoulos.
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LORETA TIMUKIENÈ

Įsivaizduokite – vidurnakčio sap-
ne, lyg pro miglas pasigirsta tolimas
birbynės garsas, palengva nuvilnijan-
tis choro aksominėmis bangomis.
Lietuvių meno ansamblis ,,Dainava”,
šiais metais švenčiantis savo 65-erių
metų jubiliejų, sausio 23 dieną kvie-
čia į koncertą ,,Sąskambiai”, vyk-
siantį Lemont High School Perfor-
ming Arts Center (800 Porter Street,
Lemont, IL) 7 val. v. Koncertas bus
skirtas chorui ir tradiciniam lietu-
viškam instrumentui – birbynei. 

Bėgant metams išliko choristų
meilė lietuviškai dainai

Be jokios abejonės, per 65 metus
smarkiai pasikeitė ir visas pasaulis, ir
choras. Grįžkime atgal ir prisimin-
kime ansamblio gyvavimo pradžią.
Tuomet Vokietijoje chore dainavo lie-
tuviai tremtiniai, pasitraukę� į Va-
karus sovietams okupuojant Lietuvą�.
Šiems žmonėms persikėlus per At-
lantą ir tęsiant veiklą Čikagoje, pri-
sijungė jų vaikai ir čia jau anksčiau
gyvenantys lietuviai. 

Š�iuo metu chore dainuoja apie 70
įvairaus amž�iaus dainininkų. Tačiau
tų, kurie emigravo į JAV po Antrojo
pasaulinio karo, gretos jau retėja.
Dabar choro nariai yra daugiausia
lietuviai, atvykę� į šį� kraštą per pas-
kutinius deš�imtmečius, ir lietuviai,
jau gimę� ir augę Jungtinėse Vals-
tijose. 

Nors per 65 metus daug kas
pasikeitė, nepailstantis ,,Dainavos”
vadovas Darius Polikaitis drąsiai
teigia, kad viena tikrai nepasikeitė –
būtent choristų meilė lietuviškai
dainai. ,,Nors mes visada stengiamės
praplėsti ir mūsų pačių, ir mūsų
klausytojų muzikinį akiratį, lietuviš-
ka daina yra tai, kas mus suburia,
kas mus palaiko, kas mus labiausiai
traukia į antradienio vakaro repe-
ticijas”, – sako D. Polikaitis, jau 20
metų vadovaujantis ,,Dainavai”.

Apie choro gyvenimą galėtų
kalbėti valandų valandas

Jis sako sunkiai galintis patikėti,
kad jau du dešimtmečius dirba su
dainaviečiais. Per tą laiką buvo visko,
tačiau atmintyje likusios reikšmin-
giausios   ir brangiausios akimirkos.
D. Polikaitis sako išskirtų tuos kon-
certus, kurių metu chorui teko glau-
džiai bendradarbiauti su kitais at-
likėjais. Pavyzdžiui, 2004 metų kon-
certas ,,Sutarsim” su liaudies daini-
ninke Veronika Povilioniene ir puikiu
džiazo muzikantų ansambliu. Gilius
ir prasmingus išgyvenimus atlikė-
jams paliko seniau ruošti religiniai
koncertai Sausio 13-osios proga. Be
abejo, vienas įsimintiniausių – 2009
metų koncertas ,,Gratulationes Lit-
huaniae” Čikagos miesto centre, Har-
ris teatre su pianistais Sonata ir Ro-
ku Zubovais (ir kompozitore Nijole
Sinkevičiūte). O praėjusios vasaros
Dainų šventė Lietuvoje choristams
paliko maloniausius prisiminimus
visam gyvenimui. ,,Dainava” ne tik
dalyvavo Dainų šventėje, bet ir Na-
cionalinėje filharmonijoje atliko
trumpą užsienio lietuvių kompozi-
torių chorinės muzikos programą.
Taip pat giedojo jaudinančiose Mišio-
se šv. Kazimiero bažnyčioje kartu su
Vilniaus jėzuitų gimnazijos choru ir
jų vadovu Leonidu Abariumi. ,,Dai-
navos” vadovas prisipažino, kad apie
choro gyvenimą galėtų kalbėti va-
landų valandas.

Birbynės tembras toks
žmogiškas

D. Polikaitis prisipažįsta, kad jį
birbynės tembras užbūrė nuo ma-
žens. Šio instrumento tonai jam labai
panašūs į žmogaus balsą. Darius sa-
ko: ,,Senovėje žmonės tikėdavo, kad
kankles reikia dirbti tada, kai nu-
miršta kas nors iš artimųjų – tuomet
padirbtos kanklės kalba mirusio my-
limojo balsu. Pirmą kartą išgirdęs tą
pasakojimą, pagalvojau, kad tai tiktų

,,Švilpia švilpynė šile...”

„Draugo” šeštadienio priede
(2010 m. sausio 2 d.) Raimundas Ma-
rius Lapas rašo, kad „1949 m. Vla-
das Baltrušaitis įsteigė Čikagos lietu-
vių vyrą chorą, kuris vėliau tapo Či-
kagos lietuvių operos branduoliu”.
Tai netiesa!

Kai 1948 m. birželio 18 d. Jung-
tinių Amerikos Valstijų Kongresas po
kelerių metų Amerikos Lietuvių Ta-
rybos,  BALF’o ir kitų tautinių gru-
pių pastangų dėka išleido mums labai
svarbų įstatymą, pavadintą Displaced
Persons Act 774, suteikiant Vyriau-
sybei teisę įleisti 205,000 karo pabė-
gėlių iš Europos stovyklų, į Čikagą
atvyko daug gerų choristų, dainavu-
sių žymiuose choruose Lietuvoje ir
Vokietijoje.

Todėl 1949 metų vasarą Alfonsas

Gečas ir Vytautas Radžius suorgani-
zavo 42 rinktinių balsų Vyrų chorą,
kuriam dirigavo A. Gečas. Bet kai A.
Gečas pasitraukė iš tų pareigų, norė-
damas tęsti muzikos studijas, Vyrų
choro valdyba 1952 m. kovo 22 d. pa-
kvietė muziką Bronių Jonušą būti
Vyrų choro dirigentu. Jam išvykus
gyventi į Omaha miestą, valdyba pa-
kvietė dirigentu muziką ir solistą
Vladą Baltrušaitį tik 1954 metų
gruodžio 29 d., neseniai pradėjusį
vargonininkauti Šv. Jurgio parapijoje
Bridgeporte.

Tokie duomenys yra užprotoko-
luoti Vyrų choro valdybos protokolų
knygoje.

Vytautas Radžius
Chicago, IL

NETIESA

Taip, aš suklydau. Skaitydamas
Jūratės Vyliūtės monografiją ,,Valdas
Baltrušaitis” (Vilnius, 1999), radau
tokias pastabas:

,,Vyrų chorą Baltrušaitis padarė
ne vien Chicagos, bet ir apskritai JAV
išeivijos favoritu. Juozas Žilevičius
rašė, kad ‘išimtinai Vlado Baltrušai-
čio sugebėjimų dėka’ Chicagos vyrų
choras pasiekė labai aukštą meistriš-
kumo lygį ir dainavo nepaprastai
sunkius kūrinius – ‘teisiog neįtikėti-
na, jog dainuoja mėgėjų choras’.
Mylėjo, brangino Baltrušaitis tą
chorą, sakė, jog gyvenant Chicagoje
‘darbas su vyrų choru buvo vienintelė
šviesi mano gyvenimo prošvaistė’.”
(p. 211)

,,Stebėdami Baltrušaičio veiklą,

Amerikos lietuviai kalbėjo: kur Bal-
trušaitis – ten ir choras (...)” (p. 212)

,,Vieni Baltrušaitį vadino operos
įkūrėju, kiti operos tėvu, treti operos
siela, o stačiusiems ‘Rigoletto’, jis
paprasčiausiai buvo pastatymo vado-
vas (...)” (p. 223)

Baltrušaitį klaidingai pavadinau
Čikagos lietuvių vyrų choro steigėju,
tačiau nemanau, kad tai menkina a.
a. A. Gečo ir V. Radžiaus nuopelnus
šiam muzikiniam vienetui. Jiedu,
kartu su Baltrušaičiu, atliko milži-
nišką vaidmenį sukuriant tai, kuo
mes dar ir dabar tebesididžiuojame –
Lietuvių operą Čikagoje.

Raimundas M. Lapas, 
Oak Park, IL

TAIP, AÕ SUKLYDAU

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

ir birbynei. Jos tembras toks žmogiš-
kas, bet tuo pačiu – primenantis kaž-
ką iš gilios praeities.” 

Didelį įspūdį jam paliko Balio
Pakšto vadovaujamas birbynių trio,
kuris anksčiau gyvavo Čikagoje. Tad
jau kurį laiką Dariaus mintyse su-
kinėjosi mintis suruošti kažką, kas
jungtų birbynę ir chorą. 

Tai – neeilinis muzikantas

Praėjusios vasaros pabaigoje in-
ternete D. Polikaitis perskaitė apie
birbynininką Darių Klišį, gyvenantį
Marijampolėje. Jis buvo vienas iš de-
vyniasdešimties muzikantų, 2009 m.
balandį patekusių į Michael Tilson
Thomas diriguojamą internetinį You-
Tube simfoninį orkestrą, pasirodžiusį
Carnegie Hall New York mieste. Tam
orkestrui interneto būdu įrašus pa-
teikė daugiau negu 3,000 norinčių į jį
patekti muzikantų iš viso pasaulio. 

Internete pasiklausęs D. Klišio
įrašytą vaizdajuostę  ,,Dainavos” va-
dovas suprato, kad tai – neeilinis mu-
zikantas, ir nusprendė pabandyti jį
pakviesti į Čikagą koncertuoti su cho-
ru. Koks buvo džiaugsmas, kuomet
muzikantas sutiko.

Iš pradžių manyta, kad birbynei
ir chorui bus sočiai jau parašytų kū-
rinių. Tačiau kokia buvo nuostaba ir
net išgąstis paaiškėjus, kad tokių
kūrinių nedaug. Bendravardžiai pri-
ėjo išvadą – ko gero, ,,Sąskambiai”
bus pirmasis bandymas suderinti
šiuos du ,,instrumentus”  – birbynę ir
chorą – Nukelta į 15 psl.

Lietuvių meno ansambliui ,,Dainava” D. Polikaitis vadovauja jau 20 metų.
Dalios Cidzikaitės nuotr.

Darius Klišys.
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Vilnius, sausio 15 d. (ELTA) –
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komite-
tas (TTK) pripažino, jog generalinis
prokuroras Algimantas Valantinas
netinkamai organizavo savo vado-
vaujamų įstaigų darbą ir netinkamai
vykdė teisės aktų jam numatytas pa-
reigas. Tokią išvadą TTK įrašė Sei-
mo nutarime, kuriuo tvirtinamos
TTK atlikto tyrimo dėl pedofilijos by-
los išvados. Nutarimui pritarti turi
visas parlamentas.

TTK pirmininkas Stasys Šedba-
ras sako sunkiai įsivaizduojąs gali-
mybę A. Valantinui eiti pareigas, jei
Seimas pritartų komiteto išvadoms.
Pagal Konstituciją, generalinį proku-
rorą Seimo pritarimu skiria ir atlei-
džia prezidentas.

Komitetas taip pat pripažino, jog
Generalinės prokuratūros, Kauno

miesto apylinkės prokuratūros, Kau-
no apygardos prokuratūros pareigū-
nai, kontroliavę du žmones galimai
nužudžiusio Drąsiaus Kedžio maža-
metės dukters seksualinio išnaudoji-
mo bylos tyrimą, netinkamai atliko
teisės aktų šiems pareigūnams paves-
tus darbus.

Tačiau TTK dirbantys Seimo na-
riai nesutiko su trečiuoju Seimo na-
rio Eriko Tamašausko siūlymu – pri-
pažinti, kad blogai dirbo Rimantės
Šalaševičiūtės vadovaujama Vaiko
teisių kontrolieriaus įstaiga, taip pat
Kauno rajono savivaldybės administ-
racijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba ir
Kauno miesto savivaldybės administ-
racijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Nepritarta ir Sauliaus Stomos
siūlymui pareikšti generaliniam pro-
kurorui nepasitikėjimą.

Seimo komitetas: A.Valantinas
netinkamai vykdè pareigas

Vilniaus valdžia sako neprašanti
Rusijos paramos 

V∂l gaivinamas dvimiesçio sumanymas

Vilnius, sausio 15 d. (ELTA) – Taikomosios dailės muziejuje surengtas kul-
tūros vakaras ,,Mecenatai ir jų dovanos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmams”. Pristatytas mecenatystės reiškinys ir pagerbti kolekcinin-
kai, kultūrininkai, verslininkai, atkuriamiems Valdovų rūmams nuo 2003 m.
dovanojantys reikšmingų lituanistinių ir kitų kultūros, meno bei istorijos ver-
tybių. Iš viso Valdovų rūmų muziejui padovanota arba perduota 30 rodinių,
kurių vertė – apie 2,2 mln. litų. Kai kurias vertybes galima apžiūrėti
Taikomosios dailės muziejuje nuolat veikiančioje parodoje ,,Gotika. Rene-
sansas. Barokas – Valdovų rūmų interjero vertybės”.

L. Apanavičienės nuotr.

Vilnius, sausio 15 d. (Lietu-
viams.com) – Informatikos ir ryšių
departamento prie Vidaus reikalų mi-
nisterijos duomenimis, 2009 m. nusi-
kalstamumas Lietuvoje didėjo ne to-
kiais grėsmingais tempais, kaip buvo
numatyta praėjusių metų pradžioje.

Bendras nusikalstamumo augi-
mas – 6,6 proc. „Guodžia tai, kad
liūdniausi spėjimai apie nevaldomą
nusikalstamumo augimą nepasitvir-
tino, nusikalstamumas viešosiose vie-
tose sumažėjo net 9,4 proc., o nusi-
kalstamų veikų, padarytų gatvėse,
sumažėjo net 21,9 proc. Pastarasis
skaičius ypač svarbus, nes jis panei-
gia kurtą mitą neva žmonės jau grei-
tai bijos išeiti į gatvę”, – sako vidaus rei-
kalų ministras Raimundas Palaitis.

Nepasitvirtino ir nuogąstavimai,
jog sunkmečiu sumažinus finansavi-
mą policijai ir trūkstant lėšų benzi-
nui, ryšiams, sumažės nusikaltimų
išaiškinamumas: pernai, palyginti su
2008 m., nusikaltimų išaiškinamu-
mas ne tik kad nesumažėjo, bet padi-
dėjo 0,5 proc. „Pareigūnai įrodė mo-
kantys deramai atlikti savo pareigas
net ir šiomis, ekonominio sunkmečio
sąlygomis”, – sako ministras.

Pernai metais vykdytos prevenci-

nės priemonės kovojant prieš karą
keliuose taip pat davė akivaizdžių re-
zultatų: 2009 m. net 30,7 proc. su-
mažėjo kelių transporto eismo saugu-
mo taisyklių pažeidimų ir 31,9 proc.
sumažėjo pažeidimų, dėl kurių žuvo
žmonės.

Nors didžiausią visų užregis-
truotų nusikaltimų dalį 2009 m. kaip
ir kasmet sudarė vagystės 47,6 proc.
(2008 m. – 49,2 proc., 2007 m. – 46
proc., 2006 m. – 46,8 proc.), jų užre-
gistruota vos 3 proc. daugiau negu
2008 m. Reikia pažymėti, jog suma-
žėjo automobilių vagysčių – 28,1 proc.
ir vagysčių iš jų – 17,3 proc., bet, kaip
ir buvo spėjama, šiek tiek padaugėjo
vagysčių iš parduotuvių ir kt. preky-
bos vietų – 7,5 proc. bei privačios
nuosavybės vagysčių – 7 proc.

Labiausiai 2009 m. daugėjo šių
nusikalstamų veikų: 1,483 atvejais
padaugėjo sukčiavimų (2008 m. –
3,053, 2009 m. – 4,536); 74 atvejais –
kreditinio sukčiavimo (2008 m. – 44,
2009 m. 118) ir 121 turto iššvaistymo
atvejų (2008 m. 99, 2009 m. – 220 at-
vejų), taip pat užregistruota daugiau
namų gamybos stiprių alkoholinių
gėrimų gaminimo atvejų (2008 m. –
462, 2009 m. – 794).

Vilnius, sausio 15 d. (ELTA) –
Operatyvinės veiklos darbuotojai gali
pasiklausyti bet kurio žmogaus telefo-
ninių pokalbių ir tai kartais daroma pa-
žeidžiant įstatymus. Tai nustatė Seimo
Operatyvinės veiklos parlamentinės
kontrolės komisija, tirianti galimą žur-
nalistų pokalbių telefonu pasiklausy-
mą.

Pasak Seimo Operatyvinės veiklos
parlamentinės kontrolės komisijos pir-
mininko Aleksandro Sacharuko, komi-
sija nustatė, kad suteikiant teisę kont-
roliuoti telekomunikacijos tinklais per-
duodamą informaciją yra pažeidinė-
jami įstatymai. Apie tai A. Sacharukas
ketina pranešti Seimo pirmininkei Ire-
nai Degutienei ir Lietuvos prezidentei
Daliai Grybauskaitei.

,,Kontrolės, galima sakyti, Lietu-
voje nėra. Yra kontroliuojamas tik tei-
sinis pagrindas, o faktiniai pagrindai
nėra kontroliuojami”, – teigė A. Sacha-
rukas.

Pasak jo, operatyvinės veiklos dar-
buotojai leidžia pasiklausymą, vado-
vaudamiesi paprastais raštais. ,,Jokio

faktinio pagrindo prokuratūra netikri-
na, tai reiškia, kad veikla nėra kontro-
liuojama. Mes reikalausime iš prokura-
tūros tikros kontrolės”, – sakė A. Sa-
charukas.

Jo teigimu, komisija ketina siūlyti
keletą įstatymų pataisų, kad būtų už-
tikrintas ir galutinis tikslas.

A. Sacharuko teigimu, Lietuvoje
nėra bendros sistemos, kurion patektų
visi duomenys, kad būtų galima suži-
noti, jog prašymas jau buvo atmestas.

Į Seimo Operatyvinės veiklos par-
lamentinės kontrolės komisiją kreipėsi
Seimo pirmininkė Irena Degutienė,
prašydama ištirti viešumoje paskelbtą
informaciją apie žurnalistų pokalbių te-
lefonu pasiklausymą ir apie tyrimo re-
zultatus pranešti visuomenei.

Informaciją apie galimą žurnalistų
pokalbių telefonu pasiklausymą pa-
skelbė Pilietinės visuomenės instituto
direktorius, Piliečių santalkos pirmi-
ninkas Darius Kuolys. Jis teigė turįs
duomenų, kad Valstybės saugumo de-
partamento darbuotojai klausosi tam
tikrų žurnalistų pokalbių telefonu.

Lietuvoje padaug∂jo vagysçiû ir sukçiavimo 

Vilnius, sausio 15 d. (ELTA) – Vil-
niaus miesto savivaldybė pranešė ne-
prašanti užsienio paramos sovietme-
čio Žaliojo tilto skulptūroms atnau-
jinti.

Toks pareiškimas paskelbtas po
dienraščio ,,Lietuvos žinios” straip-
snio, kuriame teigiama, kad Mask-
vos merija svarsto galimybę prisidėti
prie sovietmečio skulptūrų ant Vil-
niaus Žaliojo tilto remontavimo.

,,Vilniaus miesto savivaldybė
praneša, kad Žaliojo tilto skulptūras
atnaujins savo jėgomis, kai šiam dar-
bui ateis eilė”, – teigiama savivaldy-
bės pranešime spaudai.

,,Žaliojo tilto skulptūros – vienas

iš objektų, kuriuos rengiamasi re-
montuoti, tačiau jam, kaip ir kitiems,
užsienio paramos neprašome”, –
pareiškė meras Vilius Navickas.

,,Lietuvos žinios" penktadienį
citavo Rusijos ambasados Spaudos
tarnybos komentarą, kuriame teigia-
ma, kad Maskvos merija yra pasiren-
gusi padėti Vilniaus savivaldybei.

,,Rusijos ambasadorius Lietuvoje
Vladimir Čchikvadzė asmeniškai
kreipėsi į Maskvos merą Jurij Luž-
kov ir paprašė tarpininkauti spren-
džiant šį klausimą. Kiek mums žino-
ma, Maskvos merija pasirengusi pa-
dėti Vilniaus savivaldybei. Tokia gali-
mybė šiuo metu svarstoma”, – teigia
ambasada.

Vicemeras socialdemokratas Ro-
mas Adomavičius sakė, kad partne-
riams siūlant pagalbą, ,,atsisakyti ne-
gražu”.

,,Tikrai nereikia iš to daryti poli-
tikos”, – ,,Lietuvos žinioms” sakė Vil-
niaus vicemeras.

Kolūkietį, kareivį, darbininką ir
studentą vaizduojančios Žaliojo tilto
skulptūros pastatytos 1952 m. Spe-
cialistų nuomone, surūdijusias skulp-
tūras reikia remontuoti, šie darbai
kainuos apie 60,000 litų. Skulptūras
planuota atnaujinti praėjusį rudenį,
tačiau dėl miesto finansinės padėties
restauravimo darbai šiam, kaip ir dau-
geliui kitų statinių, atidėti.

Lietuvoje galima pasiklausyti 
bet kurio žmogaus pokalbio

Vilnius, sausio 14 d. (BNS) – Be-
veik metus Vilniaus valdžioje esantys
liberalcentristai bando atgaivinti pa-
čių 2002 metais iškeltą sumanymą:
Vilnių ir Kauną sujungti į dvimiestį.
Taryboje šiuo tikslu suburta nauja
komisija.

Komisijai vadovauti pasišovė
pats Liberalų ir centro partijos pir-
mininkas bei Vilniaus miesto vice-
meras Gintautas Babravičius.

Komisija privalės kontroliuoti ir
skatinti Vilniaus bei Kauno dvimies-
čio strateginio plano įgyvendinimą.
Jis patvirtintas dar 2004 metais.

Plane numatyta, kad Vilnius ir
Kaunas bendradarbiautų susisieki-
mo, ekonomikos ir turizmo srityse.
Pagal parengtą Vilniaus ir Kauno
dvimiesčio planą iki 2020 metų šis re-
gionas esą galėtų tapti konkuren-

cingu Europos centru.
Pritraukiant ES lėšas bei privatų

kapitalą būtų plėtojami miestus jun-
giantys keliai ir juosiantys aplinkke-
liai, tiesiami dviračių takai, pertvar-
komas geležinkelis. Taip pat būtų ku-
riami bendri logistikos centrai, moks-
lo branduoliai.

Turizmo srityje planuojama po-
puliarinti šalies gamtos ir kultūros
vertybes, kurių regione yra apie 40
proc. visų Lietuvos lankytinų vietų.
Žadama įrengti turistų dviračių taką
,,Keturios sostinės: Vilnius-Kernavė-
Trakai-Kaunas”.

Taip pat ketinama drauge daly-
vauti tarptautinėse parodose, rengti
bendrus pažintinius kursus užsienio
svečiams ir žiniasklaidai. Bendra vi-
sų planuojamų įgyvendinti projektų
vertė siekia apie 6 mlrd. litų. 

Tomo Urbelionio nuotr.
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1991-ûjû Sausio 13-ajai atminti 
seselių emigravo į Vakarų valstybes.

•Dėmesys keliavimui ir turizmui
daugeliu atvejų buvo nesėkmingas iš
dalies dėl neproporcingai didelių oro
uosto mokesčių (gera žinia yra ta,
kad tai pagaliau buvo suvokta ir prieš
keletą savaičių oro uosto mokesčiai
buvo žymiai sumažinti), netinkamų
uostų priimti keltus ir kitus laivus
Klaipėdoje, mažai išvystytos infra-
struktūros bei mažos paramos viešbu-

čiams ir kitoms turizmo verslo šakoms.

•Vilniaus – kaip 2009 metų Eu-
ropos kultūros sostinės projektą taip
pat galima pavadinti nesėkme ne tik
dėl ypač mažesnio, nei tikėtasi, apsi-
lankiusiųjų skaičiaus, bet ir nesiste-
minio ir prasto planavimo, kelių
skrydžių į Lietuvą panaikinimo dėl
,,FlyLAL” bankroto, per didelių oro
uosto mokesčių ir prastų valdžios
sprendimų. Planuotas pagrindinis tų
metų kultūrinis simbolis – atstatyti
Valdovų rūmai šalia Vilniaus Kated-
ros, kuris turėjo būti šlovingai baig-
tas statyti ir įrengti tais kultūros me-
tais, vis dar stovi kaip vaiduoklis, ap-
suptas kranų.

•Šalies pensininkai ir kitos la-
biausiai socialiai pažeidžiamos gru-
pės ir toliau gyvena žemiau skurdo
sąlygų. Jos ir vėl pakartotinai ir be

reikalo buvo paliestos ekonominės
krizės.

•Savižudybių ir smurto statisti-
ka Lietuvoje yra liūdna – lyginant su
kitomis Europos šalimis, Lietuva šio-
se srityse stovi pačiame gale.

•Lietuviai neproporcingai daug
sudaro kriminalinių grupių Vakarų
Europoje ir JAV. Tai kelia dideles
problemas vietinei policijai ir teis-

mams, taip pat yra neigiamų straips-
nių antraščių apie Lietuvą Vakarų
spaudoje priežastis.

•Lietuva iki šiol kenčia nuo gana
didelės istorinio „purvo” naštos. Pa-
vyzdžiui, jos dalyvavimas Holokauste
ir faktas, kad gana didelis skaičius
lietuvių kolaboravo su naciais, naiki-
nant žydus šalyje. Sovietiniais metais
nemaža dalis dabartinių vyresnio
amžiaus Lietuvos politikų bendra-
darbiavo su KGB, taip pat vis dar
trūksta aiškumo, kas iš tiesų nutiko
po karo vykusiame partizanų pasi-
priešinime. Susitaikymas turi būti vi-
siems akivaizdus tikslas, bet parem-
tas kuo moksliškiau ir objektyviau,
visais ant stalo sudėtais faktais, kad į
bet kokią padarytą neteisybę ar ne-
teisėtą veiksmą, iškeltą į dienos švie-
są, būtų sureaguota. Tvirtas ir teisin-
gas šių istorinių Nukelta į 9 psl.

Aage Myhre
Vilnius International Club

prezidentas

Jei ir buvo tokių žmonių  Vaka-
ruose, kurie nežinojo apie Lietuvą, jie
tikrai sužinojo apie šią šalį 1991 metų
sausio 13 dienai baigiantis. Tai buvo
diena, kai sovietų kariuomenė įžygia-
vo į Vilnių, o jos pralietas nekaltų lie-
tuvių kraujas susilaukė dėmesio viso
pasaulio pirmuose puslapiuose. Ka-
riuomenės įsiveržimas buvo bandy-
mas sustabdyti Lietuvos judėjimą už
laisvę. Šaudymams nutilus, dūmams
išsisklaidžius, daugiau nei dešimt
žmonių gulėjo ant žemės negyvi, šim-
tai buvo sužeista. Įsiveržimas ir ypač
žudymai ne tik išgarsino Lietuvą ir
susilaukė užuojautos visame pasauly-
je, tai buvo ypač reikšminga akimirka
patiems lietuviams. Kraujo pralieji-
mas reiškė ribą, kurią peržengus ne-
grįžtama…

Ką galima padaryti, siekiant
pagerinti Lietuvos įvaizdį

pasaulyje?

Vienas skaitytojas, atsiliepęs į
paskutinį ,,VilNews” numerį, teigė,
jog mes pradėjome eiti tuo pačiu ke-
liu, kuriuo eina kita Lietuvos žinia-
sklaida, apibūdinanti Lietuvą iš gana
neigiamos pusės. Suprantu skaitytojo
reakciją, tačiau, deja, turiu pasakyti,
jog paskutiniu metu Lietuvoje susi-
klostė nemažai aplinkybių, kurias rei-
kia aptarti gana kritiškai. Kaip antai:

•Lietuvos ekonomika ir gyvento-
jai, ypatingai silpniausios socialinės
grupės, yra labai stipriai sukrėsti per
paskutinius dvejus metus visą pa-
saulį ištikusios ekonominės krizės.
Norėčiau išsakyti keletą kritinių pas-
tabų, kaip Lietuvos valdžia bandė
įveikti krizę. Mano nuomone, Lietu-
vos valdžiai labiau rūpėjo surasti jos
pačios sprendimus, bandyti pačiai
,,išrasti dviratį”, o ne mokytis iš kitų
valstybių, šiais sunkmečio laikais pa-
naudojusių tokias priemones kaip po-
stūmio priemonės, sumažintos palū-
kanos ir pan. Tai, mano nuomone,
Lietuvą, palyginti su daugeliu kitų
valstybių, stumtelėjo keleriais metais
atgal.

•Yra labai mažai padaryta, sie-
kiant padidinti užsienio investicijų
skaičių Lietuvoje. Tuo pat metu pa-
čios Lietuvos pramonė turėjo pasirū-
pinti savimi, be jokios pagalbos ar pa-
ramos, kurią matėme tiekiant kitose
valstybėse, dažnai lyginamose su Lie-
tuva.

•Lietuvą dėl korupcijos ir skaid-
rumo stokos, palyginti su kitomis ša-
limis, nuolat prastai vertina ,,Trans-
parency International”. Tokia padė-
tis aiškiai trukdo ekonominiam augi-
mui ir geresnės pilietinės visuomenės
kūrimuisi. Tai, kad korupcija ir ky-
šiai vis dar yra Lietuvos ,,kultūros”
dalis versle ir viešosiose įstaigose, yra
ne kas kita, kaip gėda.

•Lietuvos spauda, deja, didžiąja
dalimi turi būti įvardyta kaip neišsi-
vysčiusi. Ji per daug dėmesio skiria
žvaigždėms ir skandalams ir per ma-
žai – konstruktyviai ir tiriamajai žur-
nalistikai, kuri kalbėtų apie korupci-
ją ir kitas nepageidaujamas aplinky-
bes, kurios ir toliau tempia šalį že-
myn. Tuo pačiu daugelis pasakys, jog
žiniasklaida pernelyg daug dėmesio
skiria neigiamiems dalykams, per

mažai – teigiamiems.

•Paskutiniaisiais metais didelė
Lietuvos gyventojų dalis emigravo,
įskaitant daug aukštąjį išsilavinimą
turinčių žmonių. Todėl galima teisė-
tai klausti, kas buvo padaryta, ku-
riant naujas darbo vietas, kas buvo
atlikta, kad tos grupės pasiliktų gy-
venti šalyje.

•Vienas iš svarbiausių Lietuvos

žmogiškųjų išteklių, be jokios abejo-
nės, yra gausi išeivija, išsibarsčiusi po
visą žemės rutulį, žmonių grupės ir jų
palikuonys, kurie paliko gimtinę dėl
karo, sunkių ekonominių sąlygų, po-
litinio persekiojimo ir t. t. Mano su-
pratimu, Lietuvos valdžia į šias išei-
vijos grupes mažai kreipia dėmesio,
per mažai įsiklauso į jų balsą ar taria-
si su jomis. Tai liūdnas tautos bruo-
žas, kai, atvirkščiai, jai desperatiškai
reikia visos galimos pagalbos ir para-
mos iš tūkstančių tų, kurių širdyse
meilė Lietuvai vis dar stipri.

•Kai 2006 metais Lietuvos Aukš-
čiausiasis Teismas (AT) priėmė
sprendimą, jog šalies pilietybės įsta-
tymas turi būti aiškinamas dvigubos
pilietybės nenaudai. Daugeliui gausių
lietuvių grupių ir jų palikuonims, tu-
rintiems savo gyvenamų kraštų pilie-
tybę, tai tapo iki šiol nenurimusių
diskusijų visame pasaulyje pradžia.
Mat daugelis išeivijoje gyvenančių
lietuvių pajuto, jog jų kilmės šalis ne-
nori, kad jie sugrįžtų, arba nenori
pripažinti jų esant tikrais lietuviais.
Daugelis pajuto, jog AT sprendimas,
aiškinant įstatymą, buvo daugiau vei-
kiamas paslėptų motyvų ir ketinimų
nei blaivaus balso. Kaip minėjau
anksčiau, Lietuvai desperatiškai rei-
kia visos gausios išeivijos geranoriš-
kumo, todėl ji turėtų labiau nei kitos
šalys norėti leisti turėti dvigubą pilie-
tybę. Lietuvos durys, kviečiančios su-
grįžti, turėtų būti laikomos visada at-
daros, niekada neuždarytos. Mums
reikia visų, kurie yra pasiruošę prisi-
dėti ir pagelbėti savo tėvynei.

•Lietuvos mokyklų sistema, ypač
aukštesniame lygyje, vis dar paremta
sovietinių laikų mąstymu, todėl yra
priežasčių klausti, kas buvo padaryta
per 20 metų, siekiant pažangesnio ir
modernesnio švietimo, kas padaryta
tyrimų srityje, bendradarbiaujant
švietimui, verslui ir vyriausybei.

•Rimtų trūkumų turi sveikatos
apsauga. Ji taip pat kenčia nuo to,
kad nemaža dalis šalies gydytojų ir

Eltos nuotr.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. 

Raštinės darbo laikas: nuo antradienio iki ketvirtadienio, nuo 9 val.
ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Prieš įsibėgėjant kasmetinei mo -
kesčių deklaracijų (tax returns) pil-
dymo karštligei, Internal Revenue
Service (IRS) sumanė pakeisti seniai
nusistovėjusias tradicijas ir rimčiau
pasidomėti asmenimis, teikiančiais
deklaracijų pildymo paslaugas, vadi-
namaisiais ,,tax preparers/advisers”.
Šie asmenys, kurie iki šiol galėjo teik-
ti paslaugas nepriklausomai nuo iš-
silavinimo, profesijos bei gebėjimų (t.
y., praktiškai bet kas galėjo apsiimti
užpildyti kito asmens deklaraciją bei
gauti už tai mokestį), nuo šiol turėtų
būti griežčiau prižiūrimi valstybės,
kad visi, besinaudojantys patarėjų
paslaugomis (t. y., bent du trečdaliai
visų šalies mokesčių mokėtojų) ga-
lėtų labiau pasitikėti jų duodamais
patarimais. Pakeista tvarka taip pat
turėtų padidinti visos JAV mokesčių
sistemos įvaizdį, užtikrinant etiškas
bei profesionalias paslaugas mokes-
čių mokėtojams bei sudarant sąlygas
mokesčių profesionalams veiksmin-
giau sekti besikeičiančius įstatymus
bei jų laikytis.

Ar nauja tvarka iš tiesų padės
išsirinkti geriausią mokesčių patarėją
ir apsaugos nuo galvos skausmo, per
klaidą pasinaudojus prastais patari-
mais? IRS teigimu, be abejo. Tarp
naujovių, padėsiančių griežčiau pri-
žiūrėti mokesčių patarėjų veiklą, yra
minimi tokie reikalavimai, kaip pri-
valomas Preparer Tax Identification
Number (PTIN) bei patikrinimai, ar
patarėjai patys tvarkingai pildo savo
asmenines bei verslo mokesčių dekla-
racijas ir yra sumokėję visus reika-
laujamus mokesčius. Visi mokesčių
patarėjai, išskyrus profesionalius mo-
kesčių teisės specialistus, CPA kvali-
fikaciją turinčius buhalterius bei IRS
registruotus agentus, ateityje turės
sėkmingai išlaikyti gebėjimų patik-
rinimo testą bei lankyti numatomus
kvalifikacijos kėlimo kursus. Paga-
liau, visiems mokesčių patarėjo veik-
la užsiimantiems asmenims bus tai-
komi griežti etiniai reikalavimai, su-
teikiant IRS teisę bausti bei neleisti
toliau to darbo dirbti prasižengu-
siems patarėjams. 

Be abejo, visos numatomos įgy-
vendinti naujovės užtruks bent kele-
tą metų, todėl nevertėtų tikėtis itin
staigių pokyčių. Kita vertus, IRS jau
šiemet planuoja išsiųsti oficialius
laiškus maždaug 10,000 mokesčių pa-
tarėjo praktika besiverčiančių asme-
nų, kurie kasmet pateikia didžiausią
skaičių klaidingų mokesčių deklaraci-
jų, užpildytų savo klientų vardu.
Laiškuose bus nurodoma, kokių klai-
dų derėtų vengti. Taip pat IRS ruo-
šiasi siųsti savo atstovus aplankyti
minėtus asmenis, siekiant aptarti
įvairias mokesčių deklaracijų pildy-

mo subtilybes bei priminti apie jų pa-
reigas ir atsakomybę. Pagaliau, šie-
met numatoma daugiau dėmesio
skirti nuodugniems klaidingų dekla-
racijų tyrimams bei organizuoti ano-
niminius IRS agentų apsilankymus,
apsimetus įtarimą keliančių patarėjų
klientais. Išaiškintos apgavystės bei
neprincipingi pelnymosi būdai besi-
verčiant deklaracijų pildymu bus
baudžiami pagal įstatymą.

Taip pat IRS pataria visiems mo-
kesčių mokėtojams, susiruošusiems
ieškotis pagalbos pildant kasmetines
deklaracijas, atkreipti dėmesį į kai
kuriuos dalykus ir, prieš aklai pasi-
tikint surasto patarėjo kompetencija,
prisiminti, jog pagal įstatymą jie
patys yra atsakingi už tai, kas su-
rašyta deklaracijoje, netgi jei ją pade-
da užpildyti kitas asmuo. Niekas ne-
ginčija fakto, jog dauguma mokes-
čių patarėjų, padedančių kitiems iš
geros valios ar už tam tikrą mokestį,
yra sąžiningi, nemažai jų – tikri sa-
vo darbo profesionalai, teikiantys
kokybiškas paslaugas jais pasitikin-
tiems klientams. Tačiau, norint ne-
pakliūti į apsimetėlių ar neskrupu-
lingų ,,padėjėjų” pinkles, derėtų ži-
noti, jog:

• Sąžiningi mokesčių patarėjai
niekuomet nežada padėti jums gauti
didesnes permokėtų mokesčių išmo-
kas (tax refund) ,,nei bet kas kitas”.
Jie taip pat niekuomet neima mokes-
čio priklausomai ne nuo įdėto darbo,
o nuo išmokos sumos. 

• Sąžiningi mokesčių patarėjai
visuomet pasirašo jūsų deklaracijos
formoje ir atiduoda jums visų IRS
išsiųstų dokumentų kopijas.

• Norint išvengti nemalonių ne-
tikėtumų, reikėtų įsitikinti, jog as-
muo ar kompanija, į kurią kreipiatės,
nepradings po mėnesio ar kelių, o
egzistuos dar ilgai po to, kai jūsų dek-
laracijos bus išsiųstos. Kadangi IRS
saugo visas deklaracijas bent keletą
metų, klausimai dėl jų gali iškilti ir
po to, kai atsiskaitysite su patarėju
bei pamesite savo dokumentų kopi-
jas.

• Dėl tos pačios priežasties de-
rėtų iš anksto ir atvirai pasidomėti
patarėjo kvalifikacija bei galimybė-
mis atstovauti jūsų interesams IRS
teisme, vykstant auditui ir pan. Galų
gale, ne pro šalį būtų ir sužinoti, ar
jūsų pasirinktas patarėjas priklauso
kokiai nors profesinei organizacijai,
ar kelia joje savo kvalifikaciją ir lai-
kosi jos etinių reikalavimų. 

Pagal IRS informaciją parengė
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

IRS NAUJOVĖS ARTĖJANT
,,MOKESČIŲ SEZONUI” (1)JONAS V. PRUNSKIS, MD

TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD
ANDREW J. YU, MD

ir partneriai
IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû

skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.
EEllggiinn:: 884477--228899--88882222

MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ DARBO DIENÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Prenumeruokite, pirkite ir
skaitykite ,,DRAUGĄ”!

www.draugas.org
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600 

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Kryñiañodñio Draugas Nr. 059 atsakymai
Vertikaliai:
1. Salvė. 2. Amalas. 3. Gilzė. 4. Linai. 5. Staras. 6. Špyga. 9. Hiena. 11.

Plūdė. 15. Jurta. 16. Atokvėpis. 17. Kampanija. 18. Štampas. 19. Chemija. 20.
Haubica. 21. Krūtinė. 23. Kaipmat. 24. Stalius. 31. Girna. 35. Poška. 37. Ire-
na. 38. Opalas. 39. Razina. 40. Pluta. 42. Kitur. 43. „Rondo”. 44. Grafa.

Horizontaliai:
2. Angelas. 7. Madam. 8. Tulpė. 10. Atlanta. 12. Žievė. 13. Įgula. 14. Ka-

lėjimas. 18. Šachta. 22. Šaškės. 25. Pantera. 26. Ateik. 27. Puipa. 28. Verba.
29. Štora. 30. Plikė. 32. Namai. 33. Echidna. 34. Spalis. 36. Pjūtis. 41. Epikar-
das. 45. Skylė. 46. Frank. 47. Lotynai. 48. Įtaka. 49. Nimfa. 50. Sorbona.

Kryžiažodžio atsakymas: Kredito viršijimas.

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
WWW.DRAUGAS.ORG

,,Draugo” kryžiažodžius Nr. 057 ir 058 teisingai išsprendė ir
mums atsakymus atsiuntė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH
Laima Jakelaitienė, Evergreen Park, IL

Kryžiažodį Nr. 058 taip pat teisingai išsprendė:
Julius Špakevičius, Boston, MA

Nuoširdžiai dėkojame spren dėjams ir primename, kad lauksime Jūsų
atsakymų ir toliau. Pri me name, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Drau-
gas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@drau-
gas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Atkelta iš 7 psl.

aplinkybių traktavimas suteiks
Lietuvai garbę tiek vietos, tiek tarp-
tautinės bendruomenės akyse.

•Palyginti su kitomis Europos
Sąjungos šalimis, lietuviai ypač ma-
žai dalyvauja savanoriškoje veikloje.
Atrodo, jog lietuviai mažai yra linkę
ir turi noro dirbti komandoje, dirbti
su kitais, gyvenančiais kaimynystėje,
vietinėje bendruomenėje ar visos vals-
tybės mastu. Greičiausiai už to slypi
savanaudiškumas, godumas ir nepa-
sitikėjimas kitais žmonėmis?

• • •

Tačiau tuo pat metu yra tiek
daug teigiamų dalykų Lietuvoje, ku-
ria daugelis mūsų ėmė didžiuotis
1990–1991 metais Lietuvai vaduojan-
tis iš Sovietų Sąjungos. 

Lietuva iki dabartinės ekonomi-
nės krizės paaugo daugelyje sričių.
Augimą simbolizuoja ir daug naujų
pastatų, iškilusių Vilniaus pakraš-
čiuose. Kai 1990 metų lapkritį aš pir-
mą kartą važiavau į Vilnių iš gimto-
sios Norvegijos, Lietuvos sostinė bu-
vo liūdnas, tamsus ir nugyventas
miestas. Šiandien jis tapo europinio
lygio moderniu didmiesčiu. Svarbų
vaidmenį šiame paveiksle vaidina ne-
paprastai gražus Vilniaus senamies-
tis, kuris dabar yra atnaujintas ir tapęs
vienu iš gražiausių ir patraukliausių
Europos turistų traukos objektų.             

Į gerąją pusę pasikeitė ir Lietu-
vos jūros pakrantės. Vasarinis pasi-
vaikščiojimas atnaujintame Palangos
mieste arba Europos didžiausiose
kopose Nidoje yra ne ką prastesnis
nei kitų valstybių turistinėse vietose.
Sanatorijų miestas Druskininkai Pie-
tų Lietuvoje taip pat pasikeitė, šiuo
metu jis yra viena patraukliausių
vietų Europoje visiems, kas nori pa-
sikrauti energijos ir tuo pačiu metu
pasidžiaugti iš tiesų nuostabiais Lie-
tuvos miškų ir ežerų vaizdais. 

Man nepaprastai malonu kiek-
vieną kartą apsilankyti savo uošvių
sodo namelyje už Vilniaus. Sodų na-
melių bendruomenės vis dar gyvuoja
ir gyvuoja šauniai Lietuvoje. Mano
nuomone, tai yra arčiausia, kiek ga-
lima priartėti prie Lietuvos sielos.
Tikrai verta jose apsilankyti.

Noriu paminėti ir fantastišką
kultūrinį gyvenimą, kuris ypač apibū-
dina Lietuvą. Tai ir muzikos festiva-
liai, kurie vyksta didmiesčiuose ir
miesteliuose kiekvieną vasarą. Ir pro-
fesionalus teatras, baletas ir koncer-
tai, užpildantys šalies sales ir scenas
žiemos mėnesiais. Įvairių rūšių meno
parodos ir spontaniški įvairių teatrų
pasirodymai, muzikos grupių koncer-
tai kiemeliuose, aikštėse, kaimuose
visoje šalyje. Niekas negali nuobo-
džiauti Lietuvoje.

Noriu pasidalinti duomenimis iš
dviejų paskutiniu metu pasirodžiusių
statistikų apie Lietuvą. Pasak ,,2010
Gyvenimo kokybės indekso” (,,2010
Quality of Life Index”), išspausdinto
žurnale ,,International living”, Lietu-
va yra tarp 25 šalių pasaulyje, kuriose
yra geriausia gyventi. Gyvenimo ko-
kybė Lietuvoje geresnė nei kitose
Centrinės ar Rytų Europos šalyse (ji
pirmauja net tarp kai kurių Vakarų

Europos šalių).

Antra, ,,Economist Intelligence
Unit” ir ,,Siemens” atliktoje studijoje
,,An Index of Green European Ci-
ties”, kurioje dalyvavo 30 Europos
sostinių, Lietuva gali didžiuotis tu-
rinti švariausią orą Europoje.

Turiu viltį, jog Lietuvos valdžia,
verslas ir žmonės apskritai pradės
rimtai žiūrėti į egzistuojančias prob-
lemas ir neigiamas sąlygas, kad galė-
tume palikti užnugaryje visus neigia-
mus dalykus ir vėl pamatyti ir išgy-
venti Lietuvą – drąsią, užsispyrusią,
daugiakultūrę, turinčią tikslą, kuo
ji kažkada anksčiau galėjo didžiuo-
tis. 

Šio straipsnio pradžioje klausiau,
ką galima padaryti, siekiant pagerin-
ti Lietuvos įvaizdį pasaulyje. Daugelis
turbūt sakys, jog mums reikia dau-
giau teigiamo tarptautinės žiniasklai-
dos dėmesio. Iš tiesų keletą metų
buvo leistos milžiniškos sumos pini-
gų, reklamuojant Lietuvą ir Vilnių
CNN ir kitose žiniasklaidos priemo-
nėse. Buvo išspausdinta begalė lanks-
tinukų, vėl ir vėl sudarytos komisijos,
kurios siūlė naujus ženklus, naujus
šūkius, naujus būdus ir kelius garsin-
ti Lietuvą pasaulyje. Perdėsiu pasa-
kydamas, jog viso to nauda buvo labai
sunkiai apčiuopiama. 

Mano atsakymas į klausimą grei-
čiau būtų siūlymas atsiverti procesui,
siekiant nugalėti ir pagerinti visas tas
problemines sritis, kurias nurodžiau
anksčiau. Tikiu, jog tai būtų kur kas
geresnė pradžia, gerinant Lietuvos
įvaizdį. Toks procesas savaime at-
kreips tarptautinės žiniasklaidos dė-
mesį ir susilauks pripažinimo tiek
tarp valstybių vadovų, tiek tarp pa-
prastų žmonių visame pasaulyje. 

Niekas nesukuria geresnio įvaiz-
džio tautai kaip šalies valdžios ir jos
piliečių jungtinės pastangos susiburti
teigiamam ir užsibrėžtam augimui,
paremtam atvirumu, sąžiningumu,
tiesa, nuoširdžiu rūpesčiu kitais žmo-
nėmis, tikra pagarba teisei ir įstaty-
mui, sunkiu darbu ir profesionalumu
visuose lygiuose.

Lietuva turi istorinę ir dabartinę
galią ir vėl tapti pirmaujančiu ir svar-
biu pavyzdžiu kitoms besivystan-
čioms šalims pasaulyje. Išnaudokime
šią galimybę. Laukiu Jūsų ,,mano”
Lietuvoje.

P. S. Žinau, jog šiais savo komen-
tarais užėjau ant minų lauko, tačiau
po beveik 20 metų daugiau ar mažiau
pastovaus gyvenimo Lietuvoje, jau-
čiu, jog turiu pagrindo pasidalinti sa-
vo pastebėjimais. Vis dėlto duoti pa-
tarimą kitam visada yra rizikinga. O
būti šiek tiek kritišku – dar rizi-
kingiau. Mano šaknų Lietuvoje nėra,
bet turiu šioje šalyje ,,šakų” ir labai
norėčiau, kad mano palikuonys ir kiti
lietuviai ir vėl imtų didžiuotis, pasa-
kodami apie savo lietuvišką kilmę.
Todėl ir parašiau tai. Norėčiau, kad
tai būtų priimta kaip konstruktyvus
indėlis, siekiant kuo geriausio, lin-
kint kuo šviesiausios galimos ateities
lietuviams ir Lietuvai.

Iš anglų kalbos vertė
Dalia Cidzikaitė

1991-ûjû Sausio 13-ajai
atminti 
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Kviečiame visus
į jubiliejinę rytų pakraščio ateitininkų studijų ir poilsio savaitę prie Atlanto,

tėvų pranciškonų vasarvietėje,
Kennebunkport, Maine, š. m.
rug pjūčio 7–14 d. Ateiti nin ki -
jos šimtmečio jubiliejaus pro-
ga visų laukia įvairi ir įdomi
kultūrinė bei meninė progra-
ma — pokalbiai, kon certai ir
užsiėmimai. Tėvų pranciš -
ko nų vienuolyno ir svečių
namų 64-ių akrų sodybos
krantinę skalauja srauni
Kenne bunk upė. Tai tik-
rai pui ki vietovė pailsėti
ir atsigaivinti.  Kas rytą
vie nuolyno koplyčioje sa -
vaitės dalyviams at ski -

rai laikomos šv. Mišios. 

Kambarių kaina prieinama, vasarvietės valgykloje rytais
tiekiami pilni pusryčiai, šiokiadieniais – vakarienė su lietuviškais ir

amerikietiškais patiekalais.  Virtuvei vadovauja patyrusi lietuvė šeimininkė. Nors
daug kam nepamainomas arti esantis Kennebunk pliažas, vasarvietės jūros van-
dens baseine vasarvietės svečiai, o ypatingai jaunimas, taip pat dažnai mėgsta
pamirkti ir pabendrauti.

Dienos metu yra ko pa matyti ir šiaip pasmalsauti pėsčiomis pa jū ryje ar gretimame
Kenne bunkport miestelyje. Įvairios krautuvėlės, res toranai ir meno galerijos.  Vie -
ni pasinaudoja proga iš miestelio išvykti į banginių pamėgtas vietas, kiti išplaukia
pažuvauti Atlante ar praleisti ramią popietę burlaivyje. Miestelyje nuomojami
dviračiai ir baidarės, o kaimynystėje netrūksta gerų  aikščių golfo mėgėjams.  Už
valandos automobiliu aibės urmo, taip vadinamų ,,outlet”, parduotuvių, ,,L.L.
Bean” ir pan. Netoliese Portland, Maine ir Portsmouth, NH, kiek toliau Boothbay
ir Acadia National Park. 

Kennebunkport visi
randa ką nors įdomaus.
Man, pavyzdžiui, patinka
anksti atsikėlus nuo Wal-
ker’s Point pakrantės, kur
yra buvusio prezidento
vasarnamis, pasveikinti
tekančią virš Atlanto
saulę.  Tad kviečiame skaitytojus
paraginti draugus ir pažįstamus, pavieniui ir su
šeimomis šią vasarą atvykti į jubiliejinę ateitininkų poilsio ir
studijų savaitę Kennebukporte. Vasarvietėje kambarius užsisakyti galima pa-
skambinus Franciscan Guest House (207) 967-4865, internetu www.francis-
canguesthouse.com. Dėl programos kreipkitės į savaitės organizatorius:  Petrą
Vainių (Petrasrv@aol.com), Moniką Vygantaitę Sabalienę (M.Vygantas@att.
net) arba mane, Laimą Lileikienę Shea, (LTLTAX@aol.com).

Visa atnaujinti Kristuje
savaitės organizatorių vardu –   

Laima Lileikienė Shea

Ateitininkų Sendraugių poilsio ir studijų savaitė rugpjūčio 7–14 d. Kennebunkport, Maine

Kviečiame paatostogauti kitaip 

Reikia giliai su -
prasti, kas mes
esame ir kuo mes
tikime, kad galė -

tumėme pa veikti pasaulį pagal katalikų ir atei tininkų
vertybes. Brolis Lukas vedė užsiėmimą, skirtą kurti mūsų
individualią misiją, taip pat ateitininkų misiją. Priminė,
kad ateitininkų misija, turi iš esmės įjungti konkrečius ka -
ta likiškus bruožus. Susiskirstę į mažesnes gru pes, stu -
dentai tęsė diskusijas apie šių dienų opiausius dorovės
klausimus ir mūsų atsakomybę atsakyti į šiuos klau simus
kaip katalikams. Brolis Lukas priminė, kad be šio pasi -
ryžimo mes negalime savęs vadinti tikrais ateiti ninkais.

Po brolio Luko paskaitos vyko studentų ateitininkų
suvažiavimas. Nu balsavome ruošti studentų ateitininkų
dienas Darbo dienos šventės savaitgalį. Taip pat buvo
pranešta, kad ŠAAT teiks stipendijas studentams važiuoti
į 2010 m. ateitininkų kongresą Lietuvoje vasaros metu. Du
dalyviai davė studento ateitininko įžodį: sveikiname
Kristiną Petrauskaitę ir Paulių Kuprį! Suvažiavimo metu
buvo išrinkta nauja SAS centro valdyba: pirmininkai —
Gytis Mikulionis ir Kristina Quinn; sekretorė — Laura
Sirgėdaitė; iž di ninkas — Matas Čyvas; korespondentas —
Tomas Quinn; dvasios vadas — brolis Lukas Laniauskas,
SJ; nariai — Monika Mikulionytė ir Danius Giedraitis.

Po suvažiavimo Saulius Kliorys, Andrius Giedraitis ir
Liudas Lands bergis vedė dainavimo pamoką ruošiantis
2010 Dainų šventei, kuri įvyks liepos mėnesį Toronte. Be-
veik visi studentai šiame savaitgalyje užsiregistravo dai-
nuoti! Po dainavimo vyko šv. Mišios, kurias atnašavo kun.
Gintaras Jonikas, naujas Detroito Dievo Apvaizdos para-
pijos klebonas. Viščiuko ir daržovių „fajitų” vakarienę pa-
valgius, Saulius Kliorys toliau tęsė dainavimo repeticiją,
visi stebėjomės, kaip gražiai mūsų balsai skambėjo. Vakarą
praleidome laisvai bendraudami kar tu salėje. Kitą ry tą
studentai liūdėdami išvažiavo iš my limos Dainavos, lauk-
dami kito studentų ateitininkų savaitgalio.

Naujoji studentų centro valdyba norėtų nuoširdžiai
padėkoti Tomui Quinn ir praeitų metų Centro valdybai už
puikų savaitgalio surengimą. Dė kojame Jonui Korsukui ir
Liudui Landsbergiui už skanių patiekalų paruošimą.

Tikimės, kad visi studentai buvo savaitgalio paveikti
ir dabar su atnaujintomis jėgomis Kristaus vedami ryšis
keisti pasaulį.

Studentų savaitgalis
Atkelta iš 2 psl.

Trijų Karalių kelionė per Gargždus

Jau daugelį metų Trys išminčiai, žmonių vadinami Karaliais, sausio 6 d. keliauja į Betliejų. Kelias
veda per Gargždus. Juos lydi angelų choras, veda žvaigždė. Karaliai „pasiklydę” užsuka į miesto
įstaigas, įmones, organizacijas, ligoninę, socialinių paslaugų centrą ir t. t. Pasiklausinėję, kur rasti

gimusį Išganytoją, pašventinta kreida pažymi durų staktas, palieka dovanų, angelų choras giesme
palinki laimingų metų. 

Trys karaliai kelionę pradeda anksti, nes daug turi apkeliauti. Šiemet, sausio 6 d. rytą 9 val., jie
pirmiausia užėjo pas ateitininkų kuopos dvasios vadą, parapijos kleboną, kanauninką Joną Paulauską,
vikarą Mindaugą Šlaustą. „Pasiklausę” artimiausio kelio į Betliejų, pažymėję durų staktas pašventinta
kreida, giesme palinkėję ilgiausių metų, iškeliavo. Aplankė tėvų globos netekusius vaikus, gyvenančius

vaikų namuose „Naminukas”, neįgaliuosius Socialinių paslaugų centre, ligoninėje besigydančius
vaikus, suaugusius bei kitas rajono įstaigas, organizacijas.

Išminčiams (Gargždų ateitininkams) keliauti įdomu ir prasminga, nes visur yra
labai laukiami, mielai sutinkami, su dėmesiu išklausomi. Tai tam tikros rūšies labai

veiksminga, prasminga evangelizacija. Jų eisena mieste, giedojimas sukelia žmonių
susidomėjimą, todėl yra kviečiami užeiti. Karaliai sutiktuosius, aplankytuosius

pakviečia surasti gimusį Išganytoją bažnyčioje, ateiti jį pagarbinti. Išminčiai užsuka ir
į bažnyčią, šv. Mišių pradžioje jie pasirodo ir giedodami, žvaigždės vedami ateina prie

bažnyčioje papuošto Betliejaus. Čia palieka savo dėžutes su atneštomis brangenybėmis
ir pasilieka dalyvauti šv. Mišiose.

— Kazimiera Sipienė, kuopos
globėja

Trys karaliai aplankė Gargždų ateitininkų kuopos dvasios vadą, parapijos kleboną, kanauninką Joną Pau-
lauską, vikarą kun. Mindaugą Šlaustą.                                                         Kazimieros Sipienės nuotr.
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Kai numiršta plačiau žinomas
žmogus, jo liūdi ne vien likusieji arti-
mieji, bet netekimą pajunta ir visuo-
menė. Ir tai pajunta ne tik laidojimo
koplyčioje ar prie kapo duobės, bet
jaučia tuštumą bendruose suėjimuo-
se, pagarbiai mirusį mini spaudoje. 

Šiomis dienomis kaip tik prisime-
name prieš metus laiko, 2009 m. sau-
sio 22 d., Daytona Beach, FL mus pa-
likusį visuomenininką Joną Daugė-
lą. Jį prisimena ne tik Floridos lietu-
viai. Jį dešimtmečiais pažinojo Cleve-
land, OH tautiečiai, o per spaudą tur-
būt ir visa Amerika. Mūsų enciklope-
dinio pobūdžio leidiniai J. Daugėlą
apibūdina kaip agronomą, žurnalistą
ir visuomenininką. Eidamas 94-sius
gyvenimo metus, patyręs įvairius
žmogaus gyvenimo išbandymus ir
sveikatos silpnėjimą, ištiktas insulto,
jis atsiskyrė su gyvenimu.

J. Daugėlos gimimo diena 1915
m. birželio 15 d. įregistruota su Med-
vilionių vienkiemiu, Kriukų valsč.,
Šiaulių apskr. Jo tėvai – Rusijoje iš-
mokslinti inteligentai, mokytojas bei
valdininkas Feliksas Daugėla ir dan-
tų gydytoja Ona Gravrogkaitė. Po ka-
ro „Tėvynės žemės šauksmo veda-
ma” Jono mama atsisakė savo pelnin-
gos dantų gydytojos profesijos ir pa-
veldėtame dvarelyje pradėjo ūkinin-
kauti. Su jos ryžtingomis pastango-
mis Medvilionių vienkiemis atsistatė,
žinoma, su vyro pagalba ir nuolatine
alga.

Medvilioniuose mažasis Jonelis

buvo vienintelis vaikas. Jokios mo-
kyklos arti nebuvo. Pirmoji jo moky-
toja ir buvo senelė Viktorija Gravrog-
kienė, kuri jau caro valdymo laikais
Rusijoje globojo lietuvius studentus.
Vėliau Jonas baigė gimnaziją ir savo
studijoms pasirinko Dotnuvos Žemės
ūkio akademiją.

Šalia studijų aktyviai dalyvavo
studentų ekonomistų draugijoje, bu-
vo studentų kooperatininkų draugi-
jos pirmininku, atstovybės prezidiu-
mo nariu, dalyvavo varpininkų veik-
loje. Akademiją baigęs, 1937 m. pra-
dėjo dirbti ,,Pienocentre”, su J. Sko-
rubsku įsteigė kooperatyvą ,,Stalius”,
su kitais įsteigė ,,Sodybos bendrovę”,
užėmė atsakingas pareigas vaisių
perdirbimo fabrike ,,Gaiva’’ ir nuo
1941 m. sėkmingai darbavosi ,,Pieno-
centro’’ Vilniaus skyriaus direktoriu-
mi. 

Į vakarus riedant vokiečių-rusų
frontui, 1944 m. prireikė savo kraštą
palikti ir trauktis su didžiule lietuvių
pabėgėlių banga. Organizuojant lie-
tuvių pabėgėlių veiklą Vokietijoje, J.
Daugėla dalyvavo įvairiuose komite-
tuose Augsburge, ,,Raudonojo kry-
žiaus” darbuose Reutlingene ir kitur.
Taip pat įsijungė į Valstiečių liaudi-
ninkų politines pastangas. Į Ameriką
atvyko 1949 m. ir apsistojo Cleve-
land, OH mieste. Čia jau gyveno ne-
mažas skaičius lietuvių iš ankstyves-
nių laikų, o dabar – ir antrosios pa-
bėgėlių kartos lietuviai čia mėgino
kurtis. 

A. A. JONAS DAUGĖLA
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Kviečiame jungtis maldon

Penktadienį, sausio 22 d. 7 v. v.
Palaiminimas Švenčiausiuoju, tridienio maldos, 
Palai min tojo Jurgio relikvijos pagerbimas. 
Veda kun. Anthony Markus.

Šeštadienį, sausio 23 d. 4 v. p. p.
Šv. Mišios lietuvių kalba, tridienio maldos,
Palai min tojo Jur  gio relikvijos pagerbimas. 
Mišias atnašauja kun. Kęs tutis Trimakas.

Sekmadienį, sausio 24 d. 10:30 v. r.
Šv. Mišios — Suma, atnašauja kun. Gediminas
Jankūnas, koncelebruoja kun. Anthony Markus ir
kun. Kęstutis Trimakas. Visų šventųjų litanija ir
Palai min tojo Jurgio relikvijos pagerbimas. 
Po pamaldų – parapijos salėje vaišės.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio šventės proga yra ruošiamas tridienis — trys dienos, skirtos mal-
dai ir susikaupimui. Tridienio metu bus meldžiamasi, kad Pal. Jurgio Matulaičio akivaizdus šven-
tumo pavyzdys skatintų mūsų visuomenę grįžti prie tikėjimo tiesų ir doro gyvenimo ir kad jo
šventumas būtų visuotinos Bažnyčios pripažintas.

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO BAŽNYČIOJE
2700 W. Lithuanian Plaza Ct. (69 gatvė), Marquette Park

Visus kviečia tėvų marijonų bendradarbiai ir
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federaciją sudarančios organizacijos

Po ilgesnio mėginimo rasti darbą
pagal savo išsimokslinimą J. Daugėla
apsistojo pieno prekybos įmonėje.
Išdirbęs 20 metų, nutarė ne tik dar-
bą, bet ir gyvenamąją vietą keisti, nes
tie darbo metai nebuvo lengvi. Su
žmona, mūsų operos ir koncertų dai-
nininke Juze Krištolaityte persikėlęs
į Juno Beach, FL, įsidarbino ameri-
kiečių laikraščio administracijoje ir
čia išdirbo iki pensijos. Nuo 1982 m.
gyveno Daytona Beach, FL apylinkė-
je ir, likus penkeriems metams iki
mirties, vadovavo vietos lietuvių klu-
bui.

Iš savo tėvų paveldėjęs visuome-
niškumo, kūrybingumo, lietuviškos
veiklos įgūdžių, J.  Daugėla juos ir sa-
vo gyvenime mėgino įgyvendinti.
Ilgas savo veiklos valandas aukojo lie-
tuviškai veiklai. Dalyvavo to meto
pagrindinių organizacijų valdybose:
VLIK’o, ALT’o, Liet. kultūros fondo,
varpininkų-liaudininkų, SLA, žurna-
listų ir kt. Buvo ilgamečiu spaudos
bendradarbiu. Jo straipsnius spaus-
dino ,,Draugas”, ,,Tėviškės žiburiai”,
,,Dirva”, ,,Naujienos”, ,,Varpas”, kiti
žurnalai. Susirinkimuose imponavo
savo iškalba, lyg sekdamas mūsų
spaudos eruditą Bronių Railą, kuris
teigė, kad „Svarbu, ką sakai, bet ir
kaip sakai!” 

J. Daugėlai rūpėjo ir kultūra, ir
knyga, ir poezija. Talkino savo žmo-
nai 1997 m. išleisti jos poezijos knygą
„Nedainuoti žodžiai’’. „Mudu abudu
buvome artistai, – apie savo šeimą sa-

ko solistė J. Krištolaitytė-Daugėlienė,
– jis visuomenininkas, o aš scenos
žodžiui gimus.” 

A. a. Jonas Daugėla palaidotas
Volusia Memorial Park, Ormond
Beach, FL miestelio kapinėse, lietu-
vių kapų dalyje. Prisiminkime jį savo
maldose.

Juzė Daugėlienė
su Antano Dundzilos talka

Jonas Daugėla.
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MÙSÛ ÕEIMOSE �

Kazimieras (Charles) Alkevičius,
gyvenęs Grand Rapids, MI, mirė
2009 m. rugsėjo 26 d., sulaukęs 73
metų. Nuliūdę liko vaikai: Tadas,
Matas ir Silvia, Rita, Loretta ir Da-
vid; trys anūkai: Nathaniel, Matas ir
Tomas; sesuo Ursula Sautils iš Det-
roit miesto, taip pat pusbroliai, pus-
seserės, sūnėnai ir dukterėčios.

K. Alkevičius buvo pašarvotas
laidojimo namuose ,,Barto and Sons”,
šv. Mišios aukotos Šv. Petro and
Povilo bažnyčioje Grand Rapids, MI.
Kazimieras buvo iškilus Amerikos
lietuvių bendruomenės narys, jam
buvo patikėta vadovauti lituanistinei
mokyklai. Jis didžiavosi savo lietu-
viškomis šaknimis, aukojo labdaros
organizacijoms.

K. Alkevičius gimė 1935 m. lap-
kričio 4 d. Sausaninkuose, Vilkaviš-
kio raj. Sovietams okupavus Lietuvą
Alkevičių šeima šalį paliko 1944 me-
tais. Trumpam apsistojo Miunchene,
Vokietijoje. Čia Kazys lankė lietu-
višką gimnaziją, buvo išrinktas kla-
sės prezidentu, žaidė futbolo koman-
doje. Gyvendamas Vokietijoje, 1948
metais jis nusifilmavo MGM filme.

1949 metais šeima atvyko į Ame-
riką, pas Peter Bernota, Waterbury,
CT, netrukus išvažiavo pas giminai-
čius, gyvenusius Grand Rapids. Čia
Kazimieras, anksčiau nei kiti jo ben-
draamžiai, pabaigė Catholic Central
vidurinę mokyklą.

Laisvalaikiu Kazys mėgo fotogra-
fuoti, žaisti futbolą ir šachmatais.
Turėjo gabumų ir rašyti – jaunimo ta-
lentų konkurse (Youth Talent Prose)
laimėjo pirmąją vietą. Jo kiti pomė-
giai buvo trumpųjų bangų radijas, CB
radijas, stalo tenisas, grojimas akor-
deonu. 1950-ame dešimtmetyje Ka-
zimieras Grand Rapids WGRD radijo
stotyje vedė lietuvišką radijo pro-
gramą, kur buvo grojama įvairi muzi-
ka, tarp jų ir polka.

Kazys buvo lietuvių tautinių
šokių grupės narys, su grupe koncer-
tavo keliuose Michigan valstijos

miestuose. Čia jis sutiko savo būsimą
žmoną Mariją Baltrušaitytę, gražią
lietuvaitę šokėją ir šokių mokytoją. Ji
taip pat buvo gabi muzikai: grojo
pianinu, vargonais ir akordeonu, ap-
sigynė universitetinį laipsnį meno
srityje (Associate of Arts degree).
Marija Baltrušaitytė su Kazimieru
susituokė Grand Rapids 1957 m. rug-
pjūčio 24 d. 

Kadangi puikiai sekėsi tikslieji
mokslai, Kazys studijavo Aquinas
College, kur lankė ,,pre-med” kursus.
Koledžą pabaigė 1956 metais baka-
lauro laipsniu chemijos ir biologijos
srityje, taip pat įgijo šalutinę vokiečių
kalbos specialybę. Kazimieras turėjo
ir Michigan, ir Florida valstijų moky-
tojo pažymėjimus. Netrukus Michi-
gan State University jis apsigynė ma-
gistro laipsnį pedagogikos srityje (Mas-
ter of Arts for Teachers degree, MAT).

Kazimiero domėjimasis mokslu
leido jam iš National Science Foun-
dation gauti grantus ir toliau studi-
juoti chemiją, branduolinę fiziką,
administravimą ir pedagogiką Uni-
versity of Detroit, Michigan State
University, Hope College ir Loyola
University.

Kazimieras savo mokslinę kar-
jerą pradėjo dirbdamas vyr. farmaci-
jos chemiku, kur turėjo galimybę at-
likti tyrimus, bandymus, tobulinti
pavienius vaistus. Jis dirbo „Dow

Kazimieras Alkevičius – vienas iš geriausių 
kada nors matytų mokytojų

Corning” ir ,,Muir Drugs” kompani-
jose, taip pat tyrė ir patvirtino vaistų
vartojimą US Navy ir Army.

Po keleto vyr. chemiko darbo
metų Kazimieras 18 metų dėstė fi-
ziką, chemiją, biologiją ir matematiką
Catholic Central vidurinėje mokyklo-

je Grand Rapids, vėliau buvo chemi-
jos profesoriumi Grand Valley State
University, Allendale, MI.

Dirbdamas vidurinėje mokykloje
Kazimieras ėjo ir High School Scien-
ce Fair teisėjo pareigas, taip pat buvo
komiteto, rinkusio kandidatus gauti

„The Honors Institute in Physics,
Chemistry and Mathematics” apdo-
vanojimui, įsteigtam University of
Michigan, mokytojas koordinato-
rius. 

Siekdamas naujovių švietimo sri-
tyje Kazimieras buvo pirmasis visoje
Kent apylinkėje, Michigan valstijoje,
pradėjęs dėstyti chemijos kursą
,,Chem Study”. Jis taip pat buvo pir-
masis, pasiūlęs dėstyti antrųjų metų
chemijos ir pažengusiųjų chemijos
kursus Catholic Central mokykloje.
Jo patirtis suteikė jam galimybę tapti
High School Science Teachers prele-
gentu tema „Kaip įvesti naujos che-
mijos kursus”.

Catholic Central direktorius, ap-
silankęs vienoje iš K. Alkevičiaus pas-
kaitų, teigė, jog jis yra vienas iš ge-
riausių jo kada nors matytų mokyto-
jų. K. Alkevičiaus mokymas turėjo
svarbią įtaką jo studentams, iš kurių
daugelis tapo daktarais, mokytojais,
teisėjais ir teisininkais. Jis mėgo mo-
kyti savo studentus, ir jie buvo jam
dėkingi už jo įtaką. Norintys susisiek-
ti su K. Alkevičiaus šeima, gali rašyti
el. adresu: Liepa@att.net.

Iš anglų kalbos vertė 
Dalia Cidzikaitė

Kazimieras (Charles) Alkevičius.

Grand Rapids lietuviškos radijo programos vedėjai.

Marija ir Kazimieras Alkevičiai.



NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS
FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Orest Express, Inc is hiring
CDL drivers and owner

operators. Good steady pay.
Phone: 708-223-8981.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION
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IEÍKO DARBO

IEÍKO DARBO ÎVAIRÙS SKELBIMAI

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti atos-
togų. Tel. 312-492-8795.

* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Dirba su visomis aparatūromis ir su
sunkiais ligoniais. Tel. 773-396-9232.

* Vyras, turintis ilgametę patirtį,
rekomendacijas, vairuojantis automo-
bilį, ieško pagyvenusių žmonių priežiū-
ros darbo su gyvenimu. Tel. 773-715-
5364.

* Moteris ieško darbo prižiūrėti pagy-
venusius žmones ar senelius. Diplo-
muota medicinos seselė, mėgsta ga-
minti maistą, kalba keturiomis kalbo-
mis, vairuoja, turi automobilį. Tel. 630-
415-8314, Ramutė.

* Moteris ieško darbo prie sunkiai ser-
gančių ligonių. Perka brangiai už gerai
mokamą darbą. Eina į pakeitimus. Tel.
708-403-5835.

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

* 27 m. mergina ieško senelių ar
vaikų priežiūros darbo. Anglų kalba,
vairuoja. Tel. 773-627-8011.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo pietiniuose rajonuose. Legalūs
dokumentai, vairuoja, patirtis, reko-
mendacijos, buitinė anglų kalba. Tel.
630-312-0987.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško
darbo šeštadieniais. Tel. 708-220-3202.

* Ieškau pirkti pirmo tomo anglų
kalba ,,Encyclopedia Lituanica”, išleis-
tos S. Boston, MA. Sudarytojai S.
Suziedelis ir A. Vasaitis. Tel. 866-443-
2082 arba 336-404-7035, Virginia.

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500
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Kūčios „Seklyčioje”

Giacomo Puccini operos ,,Tosca”
sugrįžimas Chicago Lyric Opera buvo
lauktas neatsitiktinai – joje debiutavo
pasaulinio garso lietuvių kilmės dai-
nininkė Violeta Urmana. Jai talkino
italų dainininkai tenoras Marco Berti
(Cavaradossi) ir baritonas Lucio
Gallo (Scarpia). 

,,Urmana dainavo pilnu, gerai
suaustu balsu dar kartą įrodydama,
kad gali dainuoti ne tik mecosopra-
no partijas, bet puikiai susidoroja su
vedančiomis soprano partijomis. Dai-
nininkės puikiai atlikta arija ‘Vissi
d’arte’ buvo sutikta ovacijomis”,
skaitome laikraščio ,,Chicago Tribu-
ne” sausio 12 d. numeryje.

Dramaturginę personažo išraiš-
ką pabrėžė ir drabužių dailininko
Marcel Escoffier sukurti drabužiai.
Kai Urmana – Tosca įžengė į sceną
buvo aišku – Lyric Opera scenoje –
primadona. ,,Po tokio įspūdingo de-
biuto reikia tikėtis, kad Urmana
Lyric Opera scenoje pamatysime daž-
niau”, – rašo John von Rhein, vyriau-
sias  anksčiau minėto  dienraščio mu-
zikos kritikas. 

Straipsnyje jis taip pat primena,
jog solistė, jau gerai pažįstama New
York klausytojams,  2010 m. vasario
23 – kovo 27 dienomis dainuos Met-
ropolitan Opera (New York) G. Verdi
operoje ,,Attila”. 

Pasak muzikologo Riccardo Muti,
Violeta Urmana – „labai aukšto lygio
dainininkė, šiuo metu, ko gero, gra-
žiausias mecosopranas pasaulyje. To -

kie balsai kaip jos – išimtis. V. Urma -
nos vokalinės galimybės labai didelės.
Jos diapazonas išties labai platus,
ypač – viršutiniojo registro. Kai kal -
bame apie jos dainavimą, kalbame
jau ne apie mezzo ar sopraną, o apie
nepaprasto grožio ir galimybių balsą,
dainuojant tiek aukštais, tiek žemais
registrais, ir apie nepaprastą daini-
ninkės talentą”.

Garsiausiose pasaulio scenose
dainuojanti lietuvių solistė V. Ur -
mana yra pelniusi ne vieną apdova -
nojimą, tarp jų – 2002 m. Londone
suteiktą Karališkosios filharmonijos
draugijos apdovanojimą (Royal Phil -
harmonic Society Award), o visai ne -
se niai Austrijos sostinėje operos solis-
tei Violetai Urmanai suteiktas gar -
bingas Austrijos dainininkės (Oster -
reichische Kamersaengerin) titulas.

Muzikos mylėtojai  bilietus į ,,Tos-
 ca” gali įsigyti tinklalapyje www.
lyricopera.org) tačiau jų li kę labai
nedaug. 

Violeta Urmana Lyric Opera of
Chicago (20 N. Wacker, Chicago, IL
60606) Puccini operos ,,Tos ca” spek-
takliuose dar dainuos sausio 19 d.,
antradienį, 7:30 val. v.; sausio 22 d.,
penktadienį, 2 val. p. p.; sausio 25 d.,
pirmadienį, 7:30 val. v.; sausio 29 d.,
penktadienį, 7:30 val. v. Opera atlie-
kama italų kalba su angliškais subti-
trais. Bilie tus galima įsigyti tinkla-
lapyje www. lyricopera.org. Tel. pasi-
teiravimui: 312-332-2244.

,,Draugo” info

Violeta Urmana Čikagoje

Violeta Urmana                                                          eurogala.tv nuotr.

„Seklyčioje” jau daugelį metų
rengiamos Kūčios, į kurias susirenka
gausus apylinkės lietuvių būrys. Vie-
niems jų – tai vienintelė Kūčių va-
karienės galimybė, kitiems gražus
prieškalėdinis pabendravimas su
draugais ir pažįstamais, nes Kūčių
va karienę valgo savo šeimose. 

Ir 2009 m. Marquette Park Lie-
tuvių Bendruomenės apylinkės val-
dyba, pirmininkaujant Dalei Ble -
kienei, ėmėsi iniciatyvos suruošti
Kūčias vyr. lietuvių centre „Sekly čio -
je”, pakviečiant į jas visus norinčius
da lyvauti.

Gruodžio 18 d. Kūčių popietėn
geru pusvalandžiu anksčiau, rinkosi
Zarasiškių,  Tauragiškių, Šakių, Pen-
sininkų, Venesuelos ir Anglijos lietu-
vių klubų bei Suvalkiečių draugijos
nariai ir apylinkėje gyvenantys lietu-
viai bei jų svečiai.

Gausiai susirinkusius ir „sklidi-
nai” užpildžiusius „Seklyčios” salę
svečius pasveikino Marquette Park
LB apylinkės pirmininkė Dalė Ble-
kienė ir pakvietė Juozą Polikaitį, JAV
LB tarybos prezidiumo pirmininką,

vadovauti Kūčių popietei. J. Poli kai-
tis pasidžiaugė gausia marketpar-
kiečių ir jų svečių šeima, perskaitė
Kūčioms pritaikytus skaitymus ir
sukalbėjo maldą. Tada visi dalijosi
kalėdaičiais, linkėdami vieni kitiems
gražių šv. Kalėdų ir sveikų, gerų Nau-
jųjų metų.

Visi susėdome prie gausiai Kūčių
patiekalais nukrautų stalų. O tų pa-
tiekalų, kaip ir dera buvo 12: įvairių
silkių ir žuvų, mišrainių ir grybų,
kompoto ir aguonų pieno su kūčiu-
kais, kisieliaus bei labai skanaus
obuolinio pyrago. Visi valgė ir gyrė
šeimininkę Reginą ir jos padėjėją
Daivą už taip skaniai ir gražiai pa-
ruoštus valgius.

Pavalgius, J. Polikaitis išdalijo
kalėdinių giesmių lapus ir pakvietė
pagiedoti. Giedojome daug, giesmės
plaukė iš susirinkusiųjų širdies, gra-
žiai ir darniai. Dar kartą palinkėję
vie ni kitiems kuo gražiausių švenčių,
svečiai skirstėsi namo pilni gražių
įspūdžių ir giedros nuotaikos.

Aldona Šmulkštienė

Vaikystės, prabėgusios
Lietuvoje, prakalbinimas
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Besibaigiant 2009-siems, gruodžio
6 d. savo 90-metį tyliai paminėjo poe-
tas, prozininkas Stasys Džiugas.
Mums, draugiečiams, jis dar žinomas
kaip administratorius, parodęs daug
su ma numo ir atidavęs ,,Draugui” –
vieninteliam lietuvių dienraščiui JAV
– daug jėgų. Kartais ir dabar jis už -
eina į redakciją, tačiau jau kitais rei -
kalais – vis siunčia į Lietuvą knygas.

Šatrijos korporacijos, Lietuvių
fronto bičiulių, JAV Lietuvių rašytojų
draugijos ir JAV lietuvių žurnalistų
sąjungos narys – tai vis enciklopedi -
nės žinios apie S. Džiugą.

Tačiau aš asmeniškai jį pažinau
kaip besidarbuojantį rašytoją, knygų
vaikams autorių. Dirbdama litua -
nistinėje mokykloje ir susipažinau su
jo knygelėmis vaikams: ,,Kiškučio
vardinės” ,,Keturi valdovai”, ,,Kiškis
neša dovanų”.

Eilėraščiai rašyti šalyje, kurioje
poetas išgyveno daugiau nei pusę
šimtmečio. Vis dėlto amerikietiška
aplinka tik nujaučiama, nes gyveni -
mą poetas mato vaikystės akimis, tos
vaikystės, kuri prabėgo mylimoje
tėvynėje. Jo gražia, sklandžia kalba
parašyti eilėraščiai yra dainingi,
skambūs, artimi skaitytojo širdžiai.
Jie atsiradę iš gilaus vaiko pasaulio
pajautimo, iš gelmėse snūduriavusios
tautos dvasios. Rašytojas prabilo į
vaikus savita talento plunksna.

Paskutinė Stasio Džiugo knyga
vaikams ,,Kiškis neša dovanų”  (Lie-
tuvoje išleista kny ga gražios išvaiz-
dos, ją labai puošia nuotaikingos, tek-
stui vykusiai pritaikytos V. Stanči-
kaitės iliustracijos)  – tai dar vie nas
tėvynėn grįžtantis svečiose šalyse
sukurtas literatūros puslapis, už kurį
rašytojas paskatintas ir JAV lietuvių
rašytojų draugijos premija (mece-
natas – Lietuvių Fondas). Į 2004 m.
rinkininį sudėti anksčiau spausdinti
bei į kitas knygeles neįėję eilėraščiai
ir dvi pasakos. 

,,Lyrizmo Stasio Džiugo eilėraš -

čiuose nėra itin daug. Tai tik poeto
atmintyje išlikę vaikystėje matyti
vaiz dai bei girdėtų liaudies dainų me -
lodijų atgarsiai. Tačiau kitos tautos
atstovas taip neparašytų, nes visa tai
yra žmogaus savastimi tapę gimtinės
bruožai”, – rašo Paulina Žemgulytė
savaitraščio „Literatūra ir menas”
2004 m. rugpjūčio 9 d. numeryje, pri-
statydama S. Džiugo, kuris nėra ži -
nomas Lietuvos vaikams, knygą.

Tuo tarpu prof. Vincas Auryla
pastebi: ,,Autoriaus tiek pragy ven ta
svečiose šalyse, o dažniausiai rašoma
taip, lyg kasdien už lango matytųsi
tėviškės gamta, žaliuotų pievos, oštų
medžiai, čiulbėtų paukščiai. Ši kūry-
ba kyla iš tolimų, tačiau niekada ne -
pamirštamų vaikystės įspūdžių. Tai
yra gražus savos vaikystės, prabėgu-
sios Lietuvoje, prakalbinimas. O vai -
kystė  universalus laikas. Tai, ką pats
patyrei, patiria ir kitas, kuris dabar
gyvena tą laiką. Panaši jausena lai -
duoja susikalbėjimą su mažuoju skai -
tytoju, tuo labiau kad ir eilėraščių
forma, ir tematika nėra sudėtinga.”

Dar prieš 10 metų, minint rašy-
tojo 80-metį ,,Draugas” (1999 m.,
gruo džio 4 d.) rašė: ,,Nuėjęs gruoblė-
tus gy venimo kelius, sulaukęs bran-
daus ir derlingo rudens, poetas liko
jaunos sielos, žvalus ir ištikimas
vaikų bi čiulis. Pasak filosofo Ortegos
i Ga se to, tokie išlieka tik tie, kurie
visą gy venimą nepraranda tyros vai-
ko sielos, džiaugsmo, gebėjimo žaisti
kaip vaikai:

Skrendu per pusnį tartum vėjas
Vytukas, Jonas – iš paskos.
Tos pačios čia beržų alėjos,
Tie patys žvirbliai ant šakos.
<...>
Čia pat namai šiaudinio stogo,
Klebena vėjas langines...”
Ir ką čia bepridėsi. Viskas pa sa -

kyta. Tad garbaus gimtadienio proga
linkime rašytojui sveikatos ir kuo il -
giau neapleisti plunksnos bei širdyje
visada išlikti jaunam.

P.S. Naudotasi Lietuvos ir JAV lie-
tuviškos spaudos šaltiniais.

Rašytojas Stasys Džiugas su jo kūrybos deklamuotojomis JAV lietuvių rašytojų
draugijos Premi jų įteikimo šventėje 2004 m. lapkričio 4 d.

Baniutės Kronienės nuotr.
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS 
PAGALBOS LINIJA

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632
12401 S. Archer Ave. Lemont, IL 60439

1-773-523-0440  

VIENERIŲ METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A † A
JADVYGA

GEDVILAITĖ
STANKOVIČIUS

2009 m. sausio 22 d. po sunkios operacijos ir žemiškų skausmų
Amžinybėn iškeliavo mūsų mylima mamytė, močiutė, giminaitė ir
draugė.

Sekmadienį, sausio 24 d. 10:30 val. ryto Tėvų jėzuitų Jaunimo
centro koplyčioje (56-ta ir Claremont) Čikagoje, už velionės sielą bus
atnašaujamos šv. Mišios.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai prašome daly-
vauti su mumis ir pasimelsti už Jadvygos Gedvilaitės-Stankovičius
sielą.

Nuliūdę sūnūs, kiti giminės ir draugai

Atkelta iš 5 psl. viso koncerto
mastu. Tad reikėjo ieškoti kitų ga-
limybių. Muzikantai surado kūrinių,
kurie buvo parašyti kitiems ins-
trumentams su choru (pvz., obojui,
smuikui, sopraniniam saksofonui), ir
paruošė transkripcijas, tinkamas bir-
bynei. D. Klišio specialybė yra baro-
kinės muzikos atlikimas birbyne,
jis Lietuvoje vadovauja barokinės
muzikos ansambliui ,,Reversio”.
Tad savaime prisidėjo ir baroko kū-
rinių. 

Koncertas bus tam tikra
,,muzikinė kelionė”

Dainaviškiai sako, kad koncertas
bus tam tikra ,,muzikinė kelionė”.
Panardysime po muzikines ,,erdves”,
išbandydami įvairius birbynės, choro
ir kitų instrumentų sąskambius –
todėl koncertas ir pavadintas ,,Sąs-
kambiai”. 

Koncertas prasidės ,,tradiciniu”
birbynės ir choro sąskambiu – tai bus
kūriniai, paremti lietuvių liaudies
kūryba. Tada bus keliaujama į rene-
sanso ir baroko laikotarpius. Šiuos
kūrinius taip pat papuoš kamerinis
styginių instrumentų ansamblis, kurį
subūrė smuikininkė Linda Veleckytė.
Klausytojai girdės Palestrina, Haen-
del, čekų kompozitoriaus Benda ir
Pergolesi kūrinius, kai kurie jų skirti
birbynei, kai kurie – chorui, kai kurie
– jungtiniam sąstatui. 

Koncerto antra dalis prasidės XX
ir XXI amžiaus muzika – Matučio,
Bajoro, Rutter kūriniais. Skambės
birbynė, choras ir fortepijonas, kon-
certmeisteris Ričardas Sokas. ,,Pa-
žaidę” muzikinėse pievose, dainaviš-
kiai vėl sugrįš į lietuvių liaudies mu-
zikos lankas N. Sinkevičiūtės kūriniu
,,Švilpynė”.

Susijungus bičiulystei,
smalsumui, muzikai gimė

kūrinys

Dar buvo nuspręsta, kad verta
praplėsti birbynės su choru lietu-
viškos muzikos repertuarą. Tad ,,Dai-
nava” paprašė kompozitorės Nijolės
Sinkevičiūtės parašyti kūrinį. 

Jai sutikus, pradėta ieškoti tin-
kamų eilių. Kaip pasakojo D. Polikai-
tis, jis kurį laiką gana nesėkmingai
vartė įvairius poezijos rinkinius. Ir
tada prisiminė Kazio Bradūno eilė-
raštį, pagal kurį pats prieš kurį laiką
buvo parašęs dainą: ,,Švilpia švilpynė
šile, seniai pamesta, seniai užmirš-
ta”. Šis puikus tekstas sužavėjo ir
kompozitorę. Taip ir gimė  ,,Švilpy-
nė” – kūrinys birbynei ir chorui.
,,Dainavos” vadovo nuomone, kom-
pozitorė N. Sinkevičiūtė puikiai su-
prato K. Bradūno eilėraščio nuotai-
kas ir esmę – ir tai puikiai pertei-
kiama muzikoje.

Kompozitorė atvirauja, jog Da-
riui pasiūlius parašyti kūrinį, ji su-
pratusi, kad laukia labai įdomus dar-
bas. Muzikė sako: ,,Mano bičiuliams
dainaviškiams už ‘Lietuviškos siui-
tos’ atlikimą ne tik ‘Švilpynę’, bet ir

visą ‘simfoninį orkestrą’ ne per daug
būtų padovanoti. Tai štai ir vėl susi-
jungė bičiulystė, smalsumas, muzika
ir gimė kūrinys.”

Kūrinį sudaro trys dalys. Kom-
pozitorė išvardijo bent kelias tokio
sumanymo priežastis: ,,Tiesiog norė-
jau atskleisti tris skirtingas nuotai-
kas viename kūrinyje. Ir dar – kad
kiekviena dalis tarsi ‘kviestų’ kitą. Ir
dar – kad esant reikalui, būtų galima
jas atlikti atskirai. Ir dar dėl to, kad
man pasirodė, jog pats tekstas to
prašo.”

,,Švilpynė” yra neabejotinai lie-
tuviškas kūrinys – atsiremiantis į
liaudies kūrybos pamatus, bet kartu
– ir moderniškas. Jame randame
švelnių, lyg ,,džiazinių” harmonijų,
įdomių muzikinių struktūrų, išra-
dingų efektų. Choristai sako esą labai
patenkinti šiuo kūriniu ir mano, kad
jis klausytojams bus ne tik įdomus,
bet ir jaudinantis.

Dainaviškiai džiaugiasi gabiais
muzikais chore

Pasirodo, tarp dainaviškių esama
ir jaunų kompozitorių – tai Kęstutis
Daugirdas ir Martynas Matutis. 

Studentas K. Daugirdas jau kurį
laiką reiškiasi kaip jaunas, gabus
kompozitorius. 2006 metų Dainų
šventėje Čikagoje jo daina ,,Skanu”
susilaukė didelio tiek choristų, tiek
klausytojų susižavėjimo. Šiame kon-
certe bus  atliekama jo naujausia dai-
na „Saulė dovanojo”, sukurta Dainų
šventei, šiais metais vyksiančiai
Toronto mieste. 

Kęstutis lietuviškas chorines dai-
nas kuria pagal užsakymą, o ang-
liškas dainas rašo tikėdamasis kada
nors sukurti „super hit”.  Šiuo metu
Čikagoje jis buria lietuviško jaunimo
chorą ateinančiai dainų šventei To-
ronto mieste. Kęstutis tęsia muziki-
nes studijas Berklee College of Music
Boston mieste. 

Nors M. Matutis yra dar gimna-
zistas, jis taip pat jau sulaukė pri-
pažinimo kaip gabus kompozitorius –
2009 metais laimėjo trečią vietą
Music Institute of Chicago ,,Genera-
tion Next Young Composer’s Compe-
tition” konkurse. Šiam koncertui
Martynas parašė labai įdomų ir mo-
dernų kūrinį ,,Lux Naturae” birby-
nei, chorui ir fortepijonui – lotynų ir
lietuvių kalbomis. 

Jaunasis muzikas sako: ,,Kai
žmonės manęs klausia, iš kur kyla
šios mintys, negaliu jiems tiksliai
atsakyti. Norėjau kurti – atsisėdau ir
parašiau. Bet galiu sakyti, kad tai yra
mano kūrinys – geras jis būtų ar ne.”

Palinkėkime visiems muzikan-
tams sėkmės ruošiantis koncertui ir
leiskimės kartu su  jais į muzikinę
kelionę, kurioje mus lydės tolimas
birbynės garsas – lyg vidurnakčio
sapne.

Bilietus į koncertą galima įsigyti
internete (www.boxofficetickets.
com/dainava) arba telefonu (1-
800-494-TIXS).

,,Švilpia švilpynė šile...”



16                DRAUGAS, 2010 m. sausio 16 d., šeštadienis

IÕ ARTI IR TOLI...

SKELBI-

�JAV LB Brighton Park apy lin -
kės valdyba praneša, kad sausio 17
d., sekmadienį, Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo parapijos Mo -
ze rio salėje, 4420 S. Fairfield Ave., po
10 val. r. šv. Mišių  įvyks metinis na -
rių susirinkimas. Dalyvavimas būti-
nas. Programoje – valdybos praneši-
mai, fi nan   sinė ataskaita, dalies naujų
val dybos narių perrinkimas. Disku -
tuo sime parapijos lietuvių išlikimo
klau simu, rinksime metinį solidaru-
mo įnašą. Po susirinkimo – cepelinų
pietūs ir pa bendravimas. Kviečiame
dalyvauti ne tik valdybos narius.
Spręsime svarbius reikalus.

�JAV LB Lemonto socialinių rei-
kalų skyriaus administracija sausio
20 d. 2 val. p. p. kviečia į filmų popie -
tę Pasaulio lietuvių centro skaityklo-
je. Matysite vaizda juostę ,,Rokiškio
dvaras” iš ciklo ,,Mūsų miesteliai”.
Vasario 3 d. bus rodomi kino filmai
,,Mylėti artimą” ir ,,Medinis Lietuvos
barokas”.  Visus maloniai kviečiame
apsilankyti.

�Jaunimo centro Moterų klubo
geriausios šeimininkės sausio 31 d.
tuoj po 10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų
jėzuitų koplyčioje maloniai visus
kviečia į Jaunimo centro kavinę pa -
skanauti mielinių blynų su obuolių
ko še. Savo apsilankymu paremsite
Jau nimo centrą.

�Filisterių skautų sąjungos Či -
ka gos skyriaus iškilminga sueiga
įvyks š. m. vasario 6 d. 4 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont, apati -
nė je valgyklos salėje. Dalyvau jame
uni  formuoti.

�Lietuvos Vyčių Mid-America
apygarda š. m. vasario 7 d. ,,Hilton”

viešbutyje, 9333 S. Cicero Ave., Oak
Lawn, IL rengia 50-ąją  puotą ,,Lie -
tuvos prisiminimai”. Kokteiliai – 1
val. p. p.; pietūs – 2 val. p. p.; progra-
ma – 3 val. p. p. Savo apsilankymu
pagerbsite organizaciją ,,Vaiko vartai
į mokslą”, kuri rūpinasi rizikos gru -
pės šeimų vaikais Lietuvoje. Įėjimo
auka – 50 dol. Vietas užsisakyti galite
tel.: 708-424-4119 (Dolores Wainaus -
kas) arba 708-423-4213 (Lorraine
Svel nis).

�Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejaus bibliotekos archyvui reikalin-
gi savanoriai talkininkai.  Muziejaus
biblioteka viena didžiausių Amerikos
Jungti nė se Valstijose.  Archyve yra
apie 100,000 lietuvių nekrologų kata-
logas. Iš viso pasaulio žmonės krei -
piasi teiraudamiesi apie draugus ir
giminaičius.  Kreiptis į Luką tel.:
773-582-6500.

�Los Angeles ir Kauno susigimi -
niavusių miestų komitetas pristato
lietuvių kilmės dailininkę Saulę
Piktys kasmetinėje 15-oje Los Ange -
les meno parodoje, vyksiančioje Los
Angeles Convention Center, West
Hall A, 1201 South Fi gueroa St., Los
An ge les, CA 90015. Paroda vyks sau-
sio 21–24 dienomis.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IÕ ARTI IR TOLI...

Ieško giminių

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja už aukas, kurias paskyrė cukriniu
diabetu sergantiems vaikams Lietu-
voje. Aukojo: $30 – K. ir V. Keblys, LA
ir R. ir D. Valodka, FL. Lithuanian
Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Fed. Tax ID #36-3810893.
lithuanianmercylift@yahoo.com

www.lithuanianmercylift.org

• Vacys ir Viktorija Šaulys, IL
atsiuntė $100 auką, kurią paskyrė
padėti Švėkšnos gimnazijai Lietu -
voje. Dėkojame už auką. Lithuanian
Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos

Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140. Tax ID #36-3810893. lithua-
nianmercylift@yahoo.com

www.lithuanianmercylift.org

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: a. a.
Saulės Sidrytės atminimui Catherine
Duffy $25 ir dr. P. De Silva $100;
tęsiant berniuko metinę paramą Tek-
lė Bogušas $400. Labai ačiū. „Sau-
lutė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275.

Ieškome Vilutienės (Vilutis), bu vusios Jakubauskaitės Eugenijos
Eg lės, Stasio, gimusios 1921 m., gyve nusios JAV. 

Prašome atsiliepti E. E. Vilutis ar ba jos artimuosius dėl palikimo Lie -
tuvoje.

Dėl palikimo kreiptis adresu: Arvydas Počas, Baltkalnio gatvė 11, Ku-
dirkos Naumiestis, Šakių rajonas arba el. pašto adresu: vienuolikap@
gmail.com. Tel.: +370 656 50677.

Draugo fondas 
dabarčiai ir ateičiai

Žiemos vėjai veja vidun. Tačiau,
nepaisant kaip iš gausybės rago krin-
tančio sniego, sausio 12 d. Draugo
fondo tarybos direkto riai nepabūgo
atvykti į šių metų pirmąjį  posėdį, vy -
kusį ,,Draugo” patalpose.

Nors Draugo fondas įsikūręs po
tuo pačiu stogu kaip ir dienraštis, bet
jis yra savarankiška, ne pelno sie -
kianti finansinė organizacija, neprik-
lausanti nei ,,Draugo” leidėjų tary-
bai, nei tėvams marijonams. Draugo
fondo nariai yra vieninteliai šio fondo
savininkai ir šeimininkai. 

Draugo fondo administravimas,
lėšos, jų investavimas ir panaudoji-
mas yra tvarkomas DF direktorių ta -
rybos, kuri yra DF narių renkama
me tiniuose suvažiavimuose 2-jų me -
tų laikotarpiui. Dabartinę DF direk-
torių tarybą sudaro: pirmininkė Ma -
rija Remienė, sekretorė Rūta Jau -
tokienė, iždininkas Leopoldas von
Braun ir nariai: dr. Ona Daugirdienė,
dr. Augustinas Idzelis, Vaclovas
Mom  kus, dr. Algis Norvilas, Vacys
Šaulys, garbės narys kun. Viktoras
Rimšelis ir ,,ex officio” Saulius Kup -
rys – ,,Draugo” leidėjų tarybos direk-
torių pirmininkas. 

Draugo fondo direktorių taryba
per metus turi 3 akivaizdinius posė -
džius, o kitus pasitarimus ir nutari -
mus veda telefonu. 2010 m. sausio 12
d. akivaizdiniame posėdyje dalyvavo
beveik visi tarybos direktoriai, iš -
skyrus dr. Algį Norvilą. Posėdžiui
pirmininkavo Marija Remienė. Ji
pasveikino visus susirinkusius su
Naujaisiais metais ir kvietė toliau
tęsti savo įsipareigojimus. Be to, ji
pasveikino dr. Augustiną Idzelį, kuris
buvo išrinktas Lituanistikos tyrimo
ir studijų centro pirmininku. 

Priėmus praėjusio posėdžio pro-
tokolą ir šio posėdžio darbotvarkę,
iždininkas Leopoldas von Braun pra -
nešė 2009 m. finansinę padėtį. Vajai į
fondą atnešė 54,780.50 dol. Ta suma
beveik tokia pat, kaip 2008 metais.

Vajų išlaidos (paštas, vokai, laiškų
spausdinimas ir metinis narių su-
va-žiavimas) sudarė 4,859.25 dol.
,,Drau go” leidybai išmokėta 57,000
dol. ir ho norarams 28,845 dol. Iš viso
2009 metais Draugo fondas parėmė
,,Drau gą” 85,845 dol. Be šios pa ra-
mos dienraštis nebūtų išleistas. Drau-
go fondo investuotas kapitalas siekia
600,526.86 dol. 

Nutarta ruošti 2010 m. pavasario
ir rudens Draugo fondo vajus, tikintis
,,Draugo” skaitytojų bei fondo narių
didesnės paramos. Iš pateikto iždi -
ninko pranešimo kiekvienas gali su -
prasti, kad be Draugo fondo paramos
dienraštis nebūtų sulaukęs šimto
metų gyvavimo. Kiekvienas DF narys
yra dienraščio rėmėjas. Ateinantis
vajus bus ypatingas tuo, kad bus pra -
tęstas ,,Draugo” antras šimtmetis. 

Džiugu, kad turime Draugo fon -
dą, kurio pagalba ,,Draugo” leidybai
tampa būtinybe. Mirties pranešimai
labai liūdina dienraščio leidėjus, nes
jų vietos nebeužima nauji skaitytojai.
Pasėdyje buvo diskutuota kaip pri-
traukti naujus skaitytojus, ypač vei -
kėjus, organizacijų vadovus, apie
kuriuos skaitome ir matome jų nuo-
traukas ,,Draugo” puslapiuose.  Ko -
kia lietuviška organizacija gyvuotų
be ,,Draugo”?  ,,Draugas” buvo ir yra
mūsų išeivijos lietuviško gyvenimo
druska. 

Draugo fondo direktorių taryba
ypač dėkinga fondo iždininkui Leo -
pol dui von Braun už profesionalų iž -
do tvarkymą. Iždininkas ir visi tary-
bos nariai dirba be jokių atlyginimų.

Aukokime Draugo fondui
įvai riomis progomis: gimtadie-
nių, vardadienių, jubiliejų ir kt.,
taip pat nepa mirštant įrašyti
Draugo fondą savo testamen-
tuose. Čekius rašyti: Drau gas Foun -
da tion ir siųsti 4545 W. 63rd Street,
Chi cago, IL 60629.

Draugo fondo info.

Iždininkas Leopoldas von Braun.                                 Jono Kuprio nuotr.

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. vieneriems ir 3.0 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000


