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Nacionalinis diktantas sudomino šimtus lietuvių 

Nacionaliniai diktantai populiarus ir Vakarų Europos šalyse. 

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) — ti gražia lietuvių kalba bei pasitik-
Lietuvos gyventojai aktyviai regis- rinti žinias. Šį šeštadienį, prasideda 
truojasi Nacionaliniam diktantui, į pirmasis Nacionalinio diktanto kon-
kurį kviečiami norintieji pasidžiaug- kurso etapas. 

11 vai. per Lietuvos radijo pir
mąją programą diktorius Juozas 
Šalkauskas skaitys rišlų grožinės li
teratūros tekstą, o norintieji pasi
tikrinti, ar dar prisimena lietuvių 
kalbos taisykles, galės rašyti diktan
tą visoje Lietuvoje savivaldybių skir
tose salėse arba namie. 

Diktantą gyventojai rašys 59-io-
se Lietuvos savivaldybėse — visose, 
išskyrus Jonavą, kurios rajono savi
valdybė pranešė neturinti tam tin
kamų patalpų. 

Dalyvauti diktante Vilniuje jau 
užsiregistravo beveik 500 žmonių, 
Kaune — beveik 100, Panevėžyje — 
apie 70. Aktyviai registruojasi ir ma
žesnių miestų gyventojai — Visagi
no, Kretingos. 

„Mes negalvojome, kad tiek 
daug žmonių dalyvaus. Tai eksperi
mentas, nes iki šiol to nebuvo daro
ma. Neįsivaizdavome, ar žmones pa
trauks tokia idėja. Tačiau tokių da
lykų turbūt trūksta Lietuvoje", — 
gausiu diktanto dalyvių būriu džiau
gėsi akciją organizuojančio savait-

Seimo pirmininkas atsiprašė vilniečių 
Vilnius, sausio 27 d. (BNS) — 

Naujosios sąjungos vadovas. Seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas at
siprašė vilniečių už tai, kad jo parti
jos atstovai Vilniaus miesto taryboje 
padėjo merui Artūrui Zuokui išlikti 
savo poste. 

„Belieka atsiprašyti vilniečių, 
kurie tikėjo mūsų rinktais žmonė
mis, kad šitaip pasielgėme", — Lie
tuvos radijui sakė Seimo pirminin
kas. 

Trečiadienį sostinės taryboje A. 
Zuoko šalininkai inicijavo balsavimą 
dėl nepasitikėjimo meru - savaite 
anksčiau, nei interpeliacijos proce
dūrą planavo jo oponentai. 

Dauguma A. Zuoko priešininkų 
nedalyvavo trečiadienį surengtame 

balsavime, pavadinę jį „interpeliaci
jos farsu", tačiau tr ims socialliberalų 
frakcijoms nar iams sudalyvavus bal
savime buvo surinktas kvorumas, ir 
merui užteko šalininkų balsų išlikti 
poste dar metams. 

Trijų socialliberalų frakcijos na
rių sprendimas dalyvauti balsavime 
šokiravo Naujosios sąjungos vadovą 
A. Paulauską. 

„Tapo aišku, kad įvyko išdavys
tė", — sakė A. Paulauskas. 

Balsavime dalyvavę sociallibera
lai Algis Baranauskas ir Aldona Ba
ranauskienė už tai pašalinti iš parti
jos. Trečiajai „interpeliacijos farso" 
dalyvei Reginai Sklepovič, kuri nėra 
partijos narė, uždrausta sostinės ta
ryboje atstovauti socialliberalams. 

Atsistatydino Kauno vicemeras 
Kaunas, sausio 27 d. (BNS) — 

Kauno vicemeras, liberalų frakcijos 
narys Erikas Tamašauskas trau
kiasi iš posto, o likę trys jo frakcijos 
kolegos paskelbė pereinantys į savi
valdybės tarybos opoziciją. 

„Visus tuos metus teko jausti 
nepasitenkinimą, netgi daryti san
dėrius su sąžine. Yra akivaizdus po
žiūrių skirtumas, pradedant požiū
riu į moralią politiką" — aiškino jis. 

E. Tamašausko teigimu, meras 
liberalcentristas Arvydas Garbara-
vičius paramą sau stengiasi išlaikyti 
dalindamas postus. 

„Paskutinis taškas buvo ketvir
tadienį įvykęs tarybos posėdis, kai 
administracijos direktoriumi buvo 
paskir tas konservatorius Arūnas 

raščio „Atgimimas" vyriausioji re
daktorė Indrė Makaraitytė. 

Diktantui registruojasi pavie
niai žmonės, šeimos, taip pat buriasi 
kolegos a r draugai. Pasitikrinti lie
tuvių kalbos žinias nori įvairiausio 
amžiaus gyventojai — vyriausiam 
diktantą rašyti užsiregistravusiam 
dalyviui — 86 metai. Tačiau sie
kiant, jog dalyvių jėgos būtų apyly
gės, diktante neleidžiama dalyvauti 
moksleiviams ir l i tuanistams. 

Nukel ta \ 6 psl. 

Erikas Tamašauskas 

Keserauskas, art imas mero brolio 
draugas. Būti šioje kompanijoje ne
verta", — sakė E. Tamašauskas. 

Demografinė 
padėtis blogėja 

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) — 
Demografinė padėtis Lietuvoje kas
met blogėja, teigiama Statistikos de
partamento metinėje apžvalgoje. 

„Kaip ir anksčiau, demografi
niai rodikliai pernai toliau blogėjo", 
— spaudos konferencijoje, kurioje 
buvo pristatyti 2005 metų statisti
kos rodikliai, konstatavo Statistikos 
departamento direktorius Algirdas 
Semeta. 

Anot jo, šių metų pradžioje Lie
tuvoje gyveno šiek tiek daugiau nei 
3.4 mln. žmonių — per metus šalyje 
sumažėjo daugiau kaip 22,000 gy
ventojų. 

Taip pat pernai pastebimai pa
didėjo mirtingumas. 2005 metais 
mirė 2,186 žmonių daugiau nei 
2004-siais. 

Vis dėlto šiek tiek padidėjo ir 
gimstamumas — pernai gimė 149 
vaikų daugiau nei užpernai. 

Pasak Statistikos departamento 
vadovo, pernai populiariausi mer
gaičių vardai buvo Gabija, Kamilė, 
Emilija, Gabrielė, berniukų — Lu
kas, Matas, Nojus ir Mantas. Daž
niausiai pasikartojančios kūdikių 
pavardės pernai buvo Jankauskas, 
Kazlauskas, Stankevičius ir Pet
rauskas. 

2005 metais pagausėjo emigran
tų iš Lietuvos. Oficialiais duo
menimis, pernai iš šalies išvyko 
15,800 žmonių — tai yra 600 dau
giau nei užpernai. 

Daugiausia Lietuvos gyventojai 
išvyko į Didžiąją Britaniją, Airiją, 
JAV ir Vokietiją. 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

Šiame 
numeryje: 

Iš ateitininkų gyvenimo. 
Ar prašymas bus 
išklausytas. 
Dėl pomirtinio ordino 
prel. M. Krupavičiui. 
Laikas gyvenimui. 
Menas, literatūra, 
mokslas. 
XIX a. karikatūros 
juokiasi iš mūsų. 
Jau pusiaužiemis. 
Sidabrinė „Dainavos" 
diena. 
„Kunigaikščiu užeiga" 
Čikagos pašonėje. 

z 
m 
:> 
c/) "0 
> 
"0 
m 
13 

i 

O 
0 
Z 
0 
H 
o 
m 
r > 
-< -D

al e M
ail 

(0 
o. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.828 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

— X t« M »-3 <n * 
P m a M -a * =~ » 50 50 H -J * 

32 M. M o * 
H > tQ t* * 
Z t-1 w M ni * 

— Q (fl > 19 M » 
=- n a 5d * 

o c > o * 
S M 58 50 W * 

< M K > * 
T M > H * £r 

w O O M * 5> 
M M «f «» 4 į_ 

z 2 a * • ZZ Z O O o * ^ 
= 2 M * M 
— 50 as o * g O (D H * 
- O 50 o f K) 

O X W <n O g 
2- A w 50 g 

CO M 
— c> 
- _ N} M 

u* 

- . O M 
r- i x 

M 

S 
r-ii ° rn . 

-tuJ5 
^ > , s 
/ *# ^t^\ 2 

N> 

£ 0 
O 
O 
5 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2006 m. sausio 28 d., šeštadienis 

Iš Ateitininkų gyvenimo 
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St • Chicago, IL 60629 • e-adresas: draugas@ateitis.org 

Jau dirbama iš 
XV Ateitininku 

peties: pradėta ruoštis 
s kongresui 

GAL DAR SUSPĖSITE 
SUKURTI KONGRESO 

L0G0TIPĄ? 
Paskubėkite, konkursas XV 
AF Kongreso ženklui sukurti 
baigiasi sausio 30 d. 

Sąlygos: Konkurse gali daly
vauti kiekvienas. Ženkle turi 
atsispindėti: 1 . - Ateitininkų 
simbolika, 2. Kongreso šūkis: 
„Kristuje gyvenkime ir kurki
me" ir 3. Vietovė ir metai — 
Panevėžys 2006. 

Kongreso logotipų pavyzdžius 
siųsti ei. adresu af@ateitis.lt 

Bus piniginės premijos! I vieta 
300Lt. I I - I I I vietos po 100Lt. 

DĖKOJAMA UŽ 
VARDYNO SUDARYMĄ 

'1,561 pavardė 
ateitininkų kartotekoje 

Siaurės Amerikos ateitininkų 
taryba nuoširdžiai dėkoja 
Vytui Žemaitaičiui, kuris per 

dvi ŠAAT kadencijas paruošė visos 
Šiaurės Amerikos ateitininkų var
dyną. Vardynas yra svarbus besi
ruošiant, tretiesiams ŠAAT rinki
mams. Šis darbas pareikalavo nepa
prastai daug kantrybės ir praleistų 
valandų prie kompiuterio. 

Vyto Žemaitaičio didžiausia 
talkininkė — Irena Polikaitienė, 
kuri nuolatos atranda laiko prisidėti 
prie ateitininkijos darbų. Jai taria
me nuoširdų ačiū. Dėkojame Živilei 
Bielskutei, kuri studijuodama ir 
vadovaudama SAS CV, prisidėjo 
prie šio svarbaus darbo. ŠAAT 
vardu ir asmeniškai dėkoju visiems, 
į kuriuos kreipiausi rinkti ar pa
tikrinti jų vietovėse ateitininkų 
adresus. Gauti papildymai buvo 
persiųsti Vytui Žemaitaičiui. 

Šiaurės Amerikos 
ateitininkų tarybos vardu 

Nijolė Balčiūnienė 
pirmininkė 

^Kmčiame apsilankyti! 

Ateitininkų federacijos raštinė 
persikraustė i naujas patalpas 

Nuo šitl *dr^sas#|a: 

Atei&Mpkifsf*'' 
Federaajo* radinė 

Trakuįjį. I^JC* 
LT-Ofl 123 Vilnius 

EI. pašto adre^s: afi \ t^it is, l t 

Telefono numerį paskelbsimi kai tik 
bus pravesta naujoji linijai 

2005 m. gruodžio 3 d. Panevėžio vyskupijos sielovados centre, įvyko XV AF kongreso organizacinio komiteto pirmasis 
posėdis. Susirinkime dalyvavo AP dvasios levas į E vysk. J. Kauneckas, AF pirmininkas L. Serapinas, Panevėžio krašto atei
tininkų valdybos pirmininkė I. Bikulčienė, SAS pirmininkė I.Daukšytė, ASS atstovė A. Marmienė, Panevėžio krašto atei
tininkų valdybos nariai. Susirinkime buvo patvirtintas XV AF Kongreso šūkis: „Kristuje gyvenkime ir kurkime", patvirtin
tos darbo grupės ir jų koordinatoriai. Norintys prisidėti prie kongreso ruošos savo pasiūlymais ar konkrečiu darbu yra 
prašomi rašyti Kongreso ruošos komiteto ei pašto adresu: kongresas@ateit is. l t . XV AF kongresas vyks rugpjūčio 18-
20 d. Panevėžyje. Nuotrauka I. Bikulčiūtės. 

Lietuvos studentų ateitininkų 
veiklos kronika 

L
ietuvos Studentų ateitininkų 
sąjungos suvažiavime 2005 m. 
rugsėjo 24-25 d. Kaune, Ingrida 

Daukšytė buvo išrinkta nauja pir
mininke. Studentų lapkričio mėne
sio sąskrydyje buvo nuspręsta veik
loje kreipti ypatingą dėmesį į narių 
sąmoningumo, atsakomybės ir įsipa
reigojimo ugdymą. Gruodžio mėne
sio pradžioje studentai ateitininkai 
surengė susikaupimo savaitgalį. . 

Š. m. vasario 1-3 d. Šiauliuose 
ruošiama žiemos akademija tema 
„Mokslas ir religija": bus gvildena
ma studentams aktuali švietimo re
formos tema. Balandžio mėnesį bus 
rengiamas studentų ir sendraugių 
bendras savaitgalis „Quo vadis?". 

Apie gyvybės kultūros įjungimą 
į veiklą buvo kalbėjęs kun. dr. Kęs
tutis Trimakas jau rugsėjo mėnesio 
suvažiavime. Lapkričio sąskrydyje 
darbo grupė svarstė konkrečius 

žingsnius, t.y. — pasiūlyti paskelbti 
šeimos metus Lietuvoje. Žiemos aka
demijoje Šiauliuose planuojamas 
susikaupimas su apmąstymu apie 
„Gyvybės kultūrą". Norima įjungti 
gyvybės kultūros temą ir į balandžio 
mėnesio savaitgalį „Quo vadis?" 

MOKSLEIVIAMS 
NORINTIEMS VADOVAUTI 

JAUNUČIŲ STOVYKLOJE 
Moksleiviai, kurie norėtų būti 

vadovais Jaunųjų ateitininkų sąjun
gos stovykloje š.m. liepos 3-12 d. 
Dainavoje gali užpildyti prašymo 
anketas, kurios yra ateitininkų 
tinklalapyje ateitis.org/jas/2006/ 
reikavadovu.html (arba www. 
ateitis.org) Prašymai bus priimami 
iki š.m. vasario 15 d. 

Lietuvos studentu ateitininku sąjungos pirm Ingrida Daukšytė su padėjėju 
Gediminu Naviku reklamuoja" studentams dovanotas kun dr Kęstučio 
Trimako knygas 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN VVORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays foilovving Monday 
observance of legal Holidays as well as Dec. 
26th and )an. 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: $120.00. 
Foreign countries $135. 

Postmaster: Send address changes to 
Draugas - 4545 W. 63rd Street, 

Chkago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
MetamsSI 20.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn.$45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

Metams$135.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$60.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1/2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėn.$40.00 
Užsakant i Lietuvą: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300 00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68 00 

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius - Vytas Paškus 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8.30 iki 4 3 0 , šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakci|a už skelbimų tuhnj neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotu straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

mailto:draugas@ateitis.org
mailto:af@ateitis.lt
mailto:kongresas@ateitis.lt
http://ateitis.org/jas/2006/
http://ateitis.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
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K R E I P I M A S I S 
DĖL PRELATO MYKOLO KRUPAVIČIAUS 

POMIRTINIO APDOVANOJIMO 
Šiemet sueina 120 metų nuo 

prelato Mykolo Krupavičiaus gimi
mo (1885.10.01, Balbieriškis) ir 35 
metai nuo jo mirties (1970.12.04, 
Čikaga). 

1992 m. gegužės 30 d. Vilniuje, 
baigiamajame Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto (VLIK) suva
žiavime, Lietuvos valstybės vardu 
buvo padėkota šiai organizacijai, 
kuri 48 metus atstovavo pavergtai 
Lietuvai, kalbėjo jos vardu, gynė 
Lietuvos laisvės bylą. VLIKas buvo 
sukurtas Lietuvoje, o išstumtas iš 
okupuotos Lietuvos užsienyje fak
tiškai vykdė Seimo ir Vyriausybės 
funkcijas. 

Prelatas Mykolas Krupavičius 
buvo žymiausias VLIKo organizato
rius ir ilgametis jo vadovas (1945— 
1955 m.). Jo vadovaujamas komite
tas lietuvių tautos amžinųjų siekių 
vardu 1949 m. birželio 14 d. priėmė 
ir paskelbė Lietuvių chartą, kurioje 
nustatė pagrindines direktyvas pa
saulyje išsibarsčiusiems lietuviams 
ir įpareigojo šių direktyvų laikytis. 
Kai buvo minima VLIKo 20-ies metų 
susiorganizavimo sukaktis (1963 m. 
lapkričio 22-23 d., New York), už 
ypatingus nuopelnus M. Krupavi
čius buvo išrinktas šios organizacijos 
Garbės pirmininku. 

M. Krupavičius atliko ir kitą is
torinės reikšmės darbą — su didžiu
le energija ir pasiaukojimu ėmėsi 
kurti Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės (PLB) organizaciją, kurios nuo
pelnai Lietuvos laisvės atkovojimui 
visiems žinomi ir vertinami. 

Šiandien Lietuvon, nors ir sun
kiai, grįžta visa lietuvių tautos dra
matiška istorija, jos garbė. Tačiau 
kol į Lietuvą nesugrįš Mykolas Kru
pavičius, sunku įsivaizduoti ne tik 
visavertę Lietuvos praeitį, bet ir jos 
ateitį. Deja iki šiol Lietuvoje nera
sime M. Krupavičiaus vardu pava
dintos nei gatvės, nei mokyklos ar 
bibliotekos, nors lietuvių visuomenė
je jo vardas tebegyvas, jo asmenybė 
tebespinduliuoja pasiaukojimu Lie
tuvai. 

Neįtikėtinai daug M. Krupavi
čius nuveikė tuoj po Pirmojo pasau
linio karo inicijuojant ir įgyvendi
nant Lietuvoje bene radikaliausią 
žemės ūkio reformą. Šios misijos M. 
Krupavičius ėmėsi su tokiu išmany
mu, ryžtu ir valingumu, kad refor
mos įgyvendinimas tapo nebeatsieja
mas ne tik nuo jo vardo, bet ir nuo 
Lietuvos, kaip valstybės, atkūrimo. 

Savo ryžtingu veiklumu, lietu
viškų vertybių saugojimu ir idealiz
mu jis yra pavyzdys bei kelrodis lie
tuvių ateities veiklai. J is yra tapęs 
lietuvio veikėjo, kovotojo ir žadintojo 
simboliu. 

Štai ką apie prelatą Mykolą 
Krupavičių yra sakę įžymesnieji 
lietuvių tautos kultūros veikėjai. 

„Jis yra pasaulyje pasklidusių 
lietuvių Bendruomenės didysis sta
tytojas. Krupavičiaus vykdomas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės orga
nizacijos kūr imas mūsų išeivijos 
lietuvybei palaikyti ir tautinei kul
tūrai ugdyti yra ne mažesnės reikš
mės, kaip ir žemės reforma Lietuvos 
nepriklausomybei, ir šiuo atžvilgiu 
M. Krupavičius yra epochinis lietu
vis". (Vytautas Vaitiekūnas) 

„Jis buvo seimų laikų žymiau
sias Lietuvos politikas ir visuomenės 
veikėjas. Ši tas valingas, veiklus, 
ryžtingas ir materialiai švarus žmo-

Prel. Mykolas Krupavičius 
Vytauto Maželio nuotr. 

gus įrašė neišdildomomis raidėmis 
savo vardą politinėje ir socialinėje 
Lietuvos istorijoje..." (Profesorius 
Stasys Šalkauskis) 

„Jis buvo didis lietuvis, didelis 
patriotas, didis mūsų politikas ir 
visuomenininkas, o tautoje tokių 
vyrų retai pasitaiko". (Generolas 
Stasys Raštikis) 

„Kalbėdamas apie tautos įvaiz
dį, norėčiau pabrėžti vieną labai 
svarbų istorinį momentą. Tai žemės 
ūkio reforma, kurią 1922 m. parengė 
M. Krupavičius. Jis mūsų istorijoje 
tokio masto asmenybė, kurią reikėtų 
gretinti su Vytautu Didžiuoju. Že
mės reforma — didžiulis lūžis, po 
kurio atsirado vidutinis ūkininkas. 
Lietuva tapo ūkininkų tauta. Tik to
dėl, manau, ir buvo įmanoma 9-erius 
metus trukusi rezistencija". (Profe
sorius Edvardas Gudavičius) 

Savo paskutinės valios pareiški
me M. Krupavičius nurodė: „Ant 
pastatyto prie kapo kryžiaus turėtų 
būti toks sakinys: „Lietuvi, tebūnie 
Tau pirmaisiais tėvas ir motina, bet 
virš jų tebūnie Tau Tavo tėvynė Lie
tuva". 

Įvertinant visus prelato Mykolo 
Krupavičiaus nuopelnus Lietuvai ir 
lietuvybei, prilygintinus neeiliniam 
žygdarbiui, prašome gerbiamą Pre
zidentą apdovanoti jį aukščiausiu 
Lietuvos įvertinimu — Vytauto Di
džiojo ordinu su aukso grandine. 

Pasiliekame su viltimi, tikėdami 
pozityviu sprendimu. 

Pasirašo: 
Užsienyje 
Kazimieras Deksnys — ŠALFASS 

(Šiaurės Amerikos Lietuvių fizinio 
auklėjimo ir sporto sąjungos) pirminin
kas (vienbalsiai pritarta š.m. lapkričio 
19 d. vykusiame metiniame ŠALFASS-
gos žuvažiavime Cleveland, OH; 

Kazys Ambrazaitis, MD — JAV J 
Laisvę fondo tarybos pirmininkas; 

Stasys Bačkaitis, dr. — JAV, LB 
Krašto valdybos vicepirmininkas; 

Nijolė Balčiūnienė — JAV, Šiau
rės Amerikos Ateitininkų tarybos pir
mininkė; 

Paulius Baltakis — JAV, vyskupas; 
Margarita Bareikaitė — JAV, vie

nuolė, visuomenininke; 
Vytautas Bieliauskas, prof. dr. — 

JAV, buvęs PLB valdybos pirmininkas; 
Danutė Bindokienė — JAV dien

raščio „Draugas" vyr. redaktorė; 
Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė-Paro-

netto, MD — JAV, visuomenininke, 
partizano J. Lukšos žmona; 

DANUTE BINDOKIENĖ 

Ar prašymas bus išklausytas 

Kiekvienos Lietuvos valsty
binės šventės proga (o kar
tais ir kitomis progomis) 

Lietuvos Respublikos prezidentas 
įteikia ordinus nusipelniusiems 
savo tautiečiams, bet taip p at ir 
ki tataučiams pasitarnavusiems 
Lietuvai. Tai daroma ne vien Lie
tuvoje — daugelis pasaulio vals
tybių šiuo būdu atsidėkoja ar pa
gerbia nusipelniusius asmenis. 

Lietuva ordinų ir medalių ne
gaili. Kasmet jų nemažai išdalina
ma, nors kartais prezidentas už 
tai susilaukia aštrios kritikos. Ži
noma, ne jis vienas nusprendžia, 
kam ir kokį ordiną įteikti — šiam 
tikslui yra sukurta speciali pro
cedūra ir paskirti asmenys, kurie 
pasiūlytuosius apdovanoti įverti
na, pateikia savo nuomonę. Iš pre
zidento rankų gauti valstybės 
apdovanojimą visgi yra garbė, to
dėl, nepaisant kritikos, kad „ordi
nai, kaip karšti blynai dalinimi", 
nei vienas pagerbtasis nesiskun
džia ir apdovanojimo neatmeta. 
Bent iš dabartinio prezidento, nors 
praeityje kai kurie asmenys atsi
sakė priimti ordiną iš prezidentu 
tapusio buvusio Komunistų parti
jos sekretoriaus Algirdo Brazaus
ko. 

Valstybė gali apdovanoti ordi
nais ar medaliais ne vien gyvus, 
bet ir mirusius. Ypač tai taikytina 
Lietuvai, kurios žymieji, daug savo 
tautai nusipelnę, visą savo gyve
nimą jos gerovei paaukoję žmo
nės, nesulaukė laisvės ryto ir at
gulė Amžinam poilsiui net sveti
muose kraštuose. Šiandien už save 
jie kalbėti negali, todėl svarbu, kad 
kiti kalbėtų jų vardu ir primintų 
valstybės vadams: tai asmenys, 
verti didžiausios pagarbos! 

Vienas tokių yra prelatas My
kolas Krupavičius, kurį aukščiau
siam valstybės įvertinimui — ap
dovanojimui pomirtiniu Vytauto 
Didžiojo ordinu su aukso grandine, 
pasiūlė ne vienas kuris asmuo, bet 
jų ilgiausias sąrašas. Tai žmonės 
iš įvairių lietuvių visuomenės 
sluoksnių: politikos, meno, mokslo, 
žurnalistikos, literatūros, visuo
menės veikėjų ir kt. Visi jie vien

balsiai tiki, kad prel. Mykolas Kru
pavičius yra tokio apdovanojimo 
nusipelnęs, jo be jokios abejonės 
vertas , nors neturėjo laimės su
laukti Lietuvos, kurią jis taip my
lėjo ir kuriai tiek daug dirbo, ne
pr ik lausomybės a tkū r imo . Dau
gelis per ilgus okupacijos dešimt
mečius buvo praradę viltį, kad Lie
tuva taps laisva, tačiau prel. Kru
pavičius niekuomet nesiliovė tikėti 
tėvynės prisikėlimu. 

Pareiškimas, kur is spausdina
mas šiame puslapyje jau įteiktas 
LR prez. Valdui Adamkui, prašant 
atkreipt i dėmesį į j a m e išvardintus 
prel. M. Krupavičiaus nuopelnus, 
o ta ip pa t į žmones, paremiančius 
šį prašymą savo parašais . Kiek
vienas jų ta ip pat Lietuvai svarbus 
ir nusipelnęs. 

J a u iš anksto Lietuvos val
džios viršūnėse pasigirdo priešiškų 
nus i s t a tymų dėl prel . Krupavi
čiaus apdovanojimo šiuo ordinu. 
Tiesiog su mikroskopu tyrinėjama 
kiekvieno įstatymo dėl ordinų sky
rimo raidė, taškas ir kablelis, nuo
dugnia i i eškant priežasčių, dėl 
kurių šis prašymas galėtų būti at
mestas . Supran tama, prel. Krupa
vičius buvo ,,ne tos partijos", kai 
kam nepri imtinas dėl dvasininko 
luomo, ar dėl to, kad buvo tvir tas ir 
nepalaužiamas savo tėvynės pat
riotas. Tačiau mes norime tikėti, 
kad Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus sugeba žvelgti platesniu, 
bla ivesniu žvilgsniu ir padarys 
reikiamą sprendimą. Iš tiesų mes 
raginame jį tai padaryt i , nepasi
duoti priešiškai nusiteikusių prel. 
Krupavičiaus atžvilgiu įtakai. Tik 
vis iškai nesus ipaž inęs su Lie
tuvos istorija po 1918 metų ir prel. 
Krupavičiaus nuopelnais neprik
lausomybės laikotarpiu, gali ma
nyti, kad prelatas tokio apdovano
jimo nevertas. Mes žinome, kad 
Lietuvos prezidentas nėra vienas 
iš tų, nežinančių, kas Lietuvoje 
vyko per 22 dvejus nepriklausomy
bės metus . Todėl siūlome į šį pa
reiškimą atkreipti dėmesį ir skirti 
prel. Krupavičiui Vytauto Didžiojo 
ordiną su aukso grandine. 

Birutė Bublienė — JAV, buvusi 
Ateitininkų federacijos tarybos pirmi
ninkė; 

Petras Buchas — JAV, Amerikos Lie
tuvių tautinės sąjungos pirmininkas; 

Juozas Gaila — JAV, buvęs LB 
Krašto valdybos pirmininkas; 

Algimantas Gečys — JAV, buvęs 
LB Krašto valdybos pirmininkas; 

Juozas Giedraitis — JAV, Tautos 
fondo garbės pirmininkas; 

Dalia Giedrimienė, MD, prof. — 
JAV, Seimo komisijos narė; 

Vytautas Kamantas — JAV Lie
tuvių fondo tarybos pirmininkas, 
buvęs PLB valdybos pirmininkas; 

Juozas Kazickas, dr. — JAV, vi
suomenininkas; 

Petras Kisielius, MD — JAV, vi
suomenininkas; 

Vaclovas Kleiza — JAV, garbės 
konsulas; 

Saulius Kuprys — JAV, advoka
tas, Lietuvių katalikų federacijos pir
mininkas; 

Romualdas Kriaučiūnas, prof. dr. 
— JAV; 

Arūnas Čiulevičius, prof, dr. — 

JAV, visuomenininkas; 
Vytas Maciūnas — JAV, Seimo ko

misijos pirmininkas, buvęs LB Krašto 
valdybos pirmininkas; 

Živilė Makauskienė — Lenkija, 
^Pasaulio lietuvio" redaktorė; 

Rasa Mažeika, dr. — Kanada, Lie
tuvių muziejaus—archyvo direktorė; 

Bronius Nainys — JAV, buvęs PLB 
ir LB Krašto valdybos pirmininkas; 

Regina Narušienė — JAV, LB Pre
zidiumo pirmininkė; 

Angelė Nelsienė — JAV, Seimo ir 
JAV LB atstovų komisijos narė; 

Marytė Newsom — JAV, visuo
menininke; 

Algis Norvilas, prof., dr. — JAV, 
visuomenininkas; 

Aloyzas Petrikas — JAV, visuo
menininkas; 

Just inas Pikunas, prof., dr. — 
JAV, visuomenininkas: 

Juozas Polikaitis — JAV, dien
raščio „Draugas" direktorių tarybos 
pirmininkas; 

Pranas Povilaitis — JAV, visuo
menininkas; 

Nukelta į 5 psl. 
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LAIKAS GYVENIMUI 
KUN. VIKTORAS 
RIMŠELIS. MIC 

Nuolatinės, kaip esame pripratę 
sakyti, kasdieninio gyvenimo ap
raiškos yra tokios paprastos, betgi ir 
tokios gilios, kad ir dideliems pro
tams kelia neišrišamą mįslę. Vi
siems, atrodo, yra aišku, kas yra erd
vė, kas laikas. Mes gyvename vietoje 
ir laike, mes sau ir kitiems skaičiuo
jame metus, žinome vietovių vardus 
ir teiraujamės, kas ir iš kur atvykęs, 
o vis dėlto erdvės ir laiko supratimo 
klausimu mokslininkai nesutaria. 
Pasiklysta protas, ieškodamas laiko 
judėjimui atramos taško, ir apsivilia 
žmogus, kurdamas savo gyvenimui 
pastovią vietą. 

Iš tikrųjų kiekviename judėjime 
gali labai greitai paklysti. Kad ne
prarastum orientacijos, turi laikytis 
ko nors pastovaus ir. nesikeičiančio. 
Skaičiuoti metus ir gaudyti laiko 
momentus be aukštesnio gyvenimo 
tikslo yra ypatybė tų, kurie yra 
praradę žmogiškojo gyvenimo orien
taciją. Tokiems yra svarbus pats mo
mento naujumas. Jiems svarbu pat
sai judėjimas, o ne jo prasmė ir ne 
tas, kas juda. 

Ar toks modernusis žmogus ne
bus panašus į aną rusą vežiką, kurį 
aprašė N. Gogolis „Mirusiose sie
lose"? Šis mėgęs skaityti, bet jam 
buvę tik įdomus pats skaitymo pro
cesas. Jis domėjosi, kaip raidė prie 
raidės sudaro žodį, o žodis po žodžio 
— sakinį. Sakinio minties jis ne-
suprasdavęs ir pagaliau tai jam ne
rūpėję. 

Laikas žmogui yra gyvenimas, 
judąs vis nauju judėjimu ta krypti
mi, kur laiko jau nebus. Su kiek
vienu atsidusimu skaičiuojame savo

sios buities judėjimo dienas ir su 
kiekvienu širdies p lakimu vis iš 
naujo pradedame gyventi mūsų ma
žėjančią metų- eilę. Tai kas yra svar
biau, ar gyvenimo judėjimas, ar tai 
kur tasai judėjimas turi mus nu
vesti? Liudvikas Klages, vokiečių 
nacių material is t inės filosofijos for
muotojas, savo raš tuose ragina gau
dyti prabėgančius momentus ir juos 
labai įvertinti, nes j ie daugiau jau 
nebesugrįš, o paskui tų momentų 
pabaigoje belieka būti narsiam be
vi l t iška mir t imi drąs ia i numir t i . 
Graudžiai l iūdnas atrodo toks gy
venimo judėjimas. Jeigu judėjimas 
niekur nenuveda, ta i tada jo ir pro
cesas visai neįdomus, panašiai neį
domus, kaip ir ano N. Gogolio vežiko 
skaitymas. 

Tiesa, gyvenimo momentai ne
begrįš niekados, nebegrįš nei šie 
metai , kur ių i švakarėse laukėme 
Naujųjų. Bet jie nė ra mums pražuvę, 
kaip keleiviui nė ra pražuvęs kelias, 
kuriuo jis yra keliavęs į savo tėvo 
namus . Kr i s t aus mokslo šviesoje 
kiekvienas pajudėj imas kelia vis 
naują optimizmą, nes tai yra pa
judėj imas savojo gyvenimo tikslo 
kryptimi, — pajudėjimas amžinybės 
linkui. 

Krikščioniškasis optimizmas yra 
iš to, kad gyvenimo nykstančiuose 
momentuose gali matyt i nenykstan-
čią žmogaus sielą, atpirktą Kristaus 
Krauju ir žengiančią į naują gyve
nimą, kur jau nebus daugiau laiko. 
Taigi laikas yra lyg kokia plaukianti 
upė į didįjį vandenų okeaną. Jei 
nebus to vandenų okeano, tai nė ta 
upė vandenų neplukdys. Be amžiny
bės nebėra nei laiko, nebėra nei to 
judančio momento. 

Iš amžinybės Kūrėjas visus savo 

Kurioje eilėje 
sėdėsite? 

Bilietai jau parduodami: 
dainusventeorg/bilietai 

Ticketmaster 1-800-277-1700 
teiraukitės apie "Uthuaman Song Festtvai" 

DAINŲ 
ŠVENTĖ 
ČIKAGA * 2 0 0 6 

kūrinius pajudino pas save. Ir visi 
mes ta pačia kryptimi turime judėti, 
tik gal skirtingu judėjimu: vieni kaip 
vanduo į jūras , kiti kaip gėlės žiedas 
į saulę, kiti kaip protas į tiesą, kaip 
valia prie meilės. Žmogus gyvenime 
pajudėjo pas savo Kūrėją dvasios ju
dėjimu. Laiko paslaptis yra ne ta, 
kad mes nesurandame jo visiems 
priimtinos sampratos, bet ta, kad 
laiko judėjime žmogaus dvasiai yra 
duota galimybė tapti Dievo vaiku ir 
pasiekti dieviškos gyvybės aukštybę. 
Iš čia ir kyla laiko brangumas. 

Bet kas tada, jei laikas mums 
pralėkė be tos prasmės, be naudos, 
kuri turi būti amžina? Tai ir yra 
klausimas giliam susimąstymui, į 
kurį reikia ryžtis atsakyti, sulaukus 
Naujųjų metų. Baigiant senuosius 
metus, valstybės vyrai daro ekono
minio gyvenimo apyskaitą, suranda 
jo balansą ir paruošia naujiesiems 

metams naują biudžetą. Daug kas 
panašaus turėtų vykti ir kiekvieno 
žmogaus gyvenime. Reikia mums su
rasti savojo gyvenimo balansą, turi
me sužinoti, ar laiko judėjime susi
darė nenykstamas mums žmogiš
kųjų vertybių turtas, kurį galėtume 
perkelti į naujuosius metus . Gal 
metai iš metų praeina be naudos? 

Čia prisimena Kristaus palygini
mas apie duotuosius talentus, kurių 
davėjas po kiek laiko pareikalavo 
apyskaitos: penki atnešė kitus pen
kis, du kitus du, o tas, kuris gavo tik 
vieną, nieko neuždirbo, tą patį vieną 
talentą pakasė po žeme. Anuodu Vieš
pats pagyrė, o šitą išpeikė ir pasmer
kė. Metai po metų laikas mus neša į 
amžinybę, kur Dievas yra sukūręs 
neapsakomai daug buveinių visiems, 
kurie priklauso Kristaus karalystei 
dar čia gyvenant mūsų žemelėje, 
pavadintoje ašarų pakalne. 

GAUSĖJA GIRTAVIMAS 
Lietuva pagal alkoholio suvarto

jimą nesusileidžia ES senbuvėms. 
Švedijoje dauguma alkoholio par
duotuvių savaitgaliais yra uždary
tos. Stipriųjų gėrimų kainos yra 
didelės. Penktadienio vakarą, norint 
nusipirkti vieną kitą butelį, eilėje 
prie alkoholinių gėrimų tenka pa
laukti net pusę valandos. Toks štai 
„nekoks vaizdelis" toje Skandina
vijoje. 

Tačiau yra ir kita medalio pusė. 
Remiantis Ekonominio bendradar
biavimo ir plėtros organizacijos 
' angliškai - Organization for Eco-
nomic Cooperation and Development 
- OECD) duomenimis, Švedija, taip 
pat Norvegija užima gana tolimas 

vietas pasaulinėje alkoholio vartoji
mo statistikoje. Neturė tume manyti , 
kad šių šalių valdžia dėl tokio fakto 
labai nerimauja, greičiau - priešingai. 

Apskritai pasaul is geria vis dau
giau. Per ketur is pastaruosius de
šimtmečius žymiai padidėjo išge
riamo alkoholio kiekis Vokietijoje, 
Danijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Ny
derlanduose. 

Kaip išimtį tektų paminėt i 
Prancūziją, kurioje nuo 1960 m. 
geriama pusant ro karto mažiau. 

Tiesa, pastarąjį penkmetį pa
saulis, galima sakyti, apsiramino, 
kai kur pastebima netgi, jog geriama 
vis mažiau. 

Gryno alkoholio suvartoj imas 

vienam žmogui per metus daugiau 
kaip 10 litrų laikomas rizikos riba. 
Vakarų Europoje tokių šalių dabar 
daugiau nei dešimt. Visos jos yra 
aukštos kultūros ir pavydėtino gyve
nimo lygio, todėl daryti skubotas 
išvadas apie jų nusigėrimą nėra 
jokio pagrindo. Matyt, ten yra tokios 
tradicijos, pagaliau žmonės turbūt 
moka gerti ir nepasigerti. 

Minėtame OECD sąraše Lie
tuvos nėra, nes ji nepriklauso šią 
organizaciją sudarančiam labiausiai 
išsivysčiusių pasaulio šalių tris-
dešimtukui, todėl palyginimui tenka 
naudotis Lietuvos statistikos depar
tamento duomenimis. 

Pagal šią oficialią statistiką nuo 

1990 m. mūsų krašte išgeriamo alko
holio kiekis beveik padvigubėjo. 
Deja, alkoholio upė ir toliau liejasi 
vis plačiau. 2004 m. kiekvienam 
Lietuvos gyventojui teko 10,4 litro 
alkoholio. Taigi pavojingą ribą Lie
tuva jau peržengė (2000 m. vienam 
lietuviui teko tik 9,3 litro alkoholio). 

Beje, kiek iš tikrųjų išgeriama 
mūsų krašte reikėtų tik spėlioti, nes 
oficialiai parduoto alkoholio kiekis 
greičiausiai nesutampa su iš tikrųjų 
išgertais „velnio lašeliais". Pavyz
džiui, Rusijoje oficialius duomenis 
siūloma dvigubinti, nes visi pripa
žįsta, kad tenykščiai gėrimo mastai 
lenkia visas Europos viršūnes. 

„Klaipėda" 
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Atkelta iš 3 psl. 
Dalia Puškorienė — JAV, Seimo ir 

JAV LB atstovų komisijos narė; 
Edmundas Putrimas — Kanada, 

prelatas, Vyskupų konferencijos dele
gatas užsienio lietuviams; 

Leonidas Ragas, DDS — JAV vi
suomenininkas; 

Antanas Razma, MD — JAV Lie
tuvių fondo" garbės pirmininkas, bu
vęs LB Krašto valdybos pirmininkas; 

Marija Remienė — JAV, dien
raščio „Draugas" direktorių valdybos 
pirmininkė; 

Arvydas Reneckis — JAV lietuvių 
televizijos vadovas; 

Rimvydas Sidrys, MD — JAV, 
visuomenininkas; 

Anicetas Simutis — JAV, amba
sadorius; 

Antanas Sužiedėlis, prof., dr. — 
JAV, visuomenininkas; 

Kęstutis Skrupskelis, prof., dr. — 
JAV, visuomenininkas; 

Audronė Skrupskelienė, prof., dr. 
— JAV, visuomenininke; 

Vytautas Šliupas — JAV, Fondo 
„Auksučiai" prezidentas; 

Julius Šmulkštys, prof., dr. — 
JAV, visuomenininkas; 

Ligija Tautkuvienė — JAV, laik
raščio „Bičiulystė" redaktorė; 

Darius Udrys — JAV, Los Angeles 
LB pirmininkas; 

Ignas Urbonas, dr. — JAV, prelatas; 
Jonas Urbonas — JAV, Lietuvių 

respublikonų sąjungos pirmininkas; 
Jurgis Valaitis — JAV, Tautos 

fondo tarybos pirmininko pavaduotojas; 
Algis Vedeckas — JAV, Tautos 

fondo tarybos pirmininkas; 
Irena Veitienė — JAV, Seimo ir 

JAV LB atstovų komisijos narė: 

Vytautas Volertas — JAV, buvęs 
LB Krašto valdybos pirmininkas; 

Jonas Zdanys, prof. dr. — JAV, 
Connecticut valstijos aukštojo mokslo 
viceministras; 

Rūta Žilinskienė — Kanada, LB 
Krašto valdybos pirmininkė; 

Kęstutis Žygas, prof., dr. — JAV, 
garbės konsulas. 

Lietuvoje 
Remigijus Ačas — Seimo narys; 
Vilija Aleknaitė Abramikienė — 

Seimo narė; 
Vytenis Andriukaitis — Kovo 

11-osios Akto signataras; 
Petras Auštrevičius — Seimo narys; 
Aldona Balsienė — Seimo narė; 
Ramutis Bansevičius — MA 

akademikas, KTU rektorius; 
Rimantas Bašys — Seimo narys; 
Lauras Bielinis, dr. — politologas, 

VU docentas; 
Kazys Bobelis, M D — Seimo narys; 
Antanas Bosas — Seimo narys; 
Jurgis Brėdikis, prof., dr. — MA 

akademikas; 
Antanas Buračas, prof., dr. — MA 

akademikas; 
Jonas Čekuolis — Seimo narys; 
Vytautas Čepas, dr. — Seimo narys; 
Vytautas Dambrava — ambasado

rius; 
Gintė Damušytė — ambasadorė; 
Irena Degutienė, MD — Seimo narė; 
Romualdas Deltuvas, prof. dr. — 

LŽŪU rektorius; 
Virginijus Domarkas — Seimo 

narys; 
Vladas Domarkas, prof., dr. — MA 

narys korespondentas, buvęs KTU 
rektorius; 

Leonidas Donskis, prof., dr. — filo

sofas; 
Arimantas Dumčius, MD, prof. — 

Seimo narys; 
Audrius Endzinas — Seimo narys; 
Eduardas Gabnys, prof., dr. — 

LMTA rektorius; 
Algirdas Gaižutis, prof, dr. — MA 

akademikas, VPU rektorius; 
Vytautas Galvonas — Seimo narys; 
Ramūnas Garbaravičius — Seimo 

narys; 
Vydas Gedvilas — Seimo narys; 
Eugenijus Gentvilas, dr. — Euro

pos Parlamento narys; 
Romualdas Ginevičius, prof, dr. 

— VGTU rektorius; 
Loreta Graužinienė — Seimo narė; 
Romualdas Grigas, prof., dr. — 

MA narys korespondentas; 
Edvardas Gudavičius, prof., dr. — 

MA akademikas; 
Algirdas Ivanauskas — Seimo na

rys; 
Jonas Jagminas — Seimo narys; 
Benediktas Juodka, prof., dr. — 

MA akademikas, VU rektorius; 
Arvydas Juozaitis — filosofas, dip

lomatas; 
Juozapas Jurevičius — Vytauto 

Didžiojo karo muziejaus direktorius; 
Česlovas Juršėnas — LR Seimo 

pirmininko pavaduotojas; 
Leonardas Kairiūkštis, prof., dr. 

— MA akademikas; 
Jurgis Kairys — aukštojo pilotažo 

lakūnas; 
Vytautas Kaminskas, prof., dr. — 

MA narys korespondentas, VDU rekto
rius; 

Vaclovas Karbauskis — Seimo 
narys; 

Algis Kašėta — Seimo narys; 
Algimantas Katilius — Istorijos 

instituto archyvo vedėjas; 
Domas Kaunas, prof., dr. — VU 

dekanas; 
Gediminas Kirkilas — Seimo 

narys, ministras; 
Nerutė Kligienė, doc., dr. — mate

matikė, Lietuvos kultūrinių tinkla-
lapių kūrėja; 

Vytautas Kontrimavičius, prof., 
dr. — MA akademikas; 

Irena Kliauzaitė — aktorė; 
Kęstutis Kriščiūnas, prof., dr. — 

profesorius, LŽŪU tarybos pirmi
ninkas, buvęs KTU rektorius; 

Algis Krupavičius, prof., dr. — 
politologas, KTU katedros vedėjas; 

Jonas Kubilius, prof, dr. — MA 
akademikas, buvęs VU rektorius; 

Antanas Kudzys, prof., dr. — MA 
akademikas; 

Juozas Kulys, prof, dr. — MA 
akademikas; 

Albinas Kusta, prof, dr. — MA na
rys korespondentas, LŽŪU prorekto
rius; 

Vytautas Landsbergis, prof., dr. — 
Europos Parlamento narys; 

Saulius Lapenas — Seimo narys; 
Rimantas Laužackas, prof., dr. — 

VDU dekanas; 
Arminas Lydeka — Seimo narys; 
Juozas Lazauskas, prof, dr. — 

MA akademikas; 
Aldona Lukoševičiūtė, prof., dr. — 

KMU profesorė; 
Regina Maciūtė, prof. — daini

ninkė, LMTA Dainavimo katedros ve
dėja; 

Justinas Marcinkevičius —poetas, 
MA akademikas; 

Vytautas Martinkus, doc, dr. — 
rašytojas, VPU katedros vedėjas; 

Nukelta į 9 psl. 

Po pietų atėjusi šokėjų pora, praėjusią naktį 
šokusi pagrindinę solo dalį, pirmiausia pradžiugi
no savo nuostabiu tango šokimu. Po to šokėjas 
supažindino su tango atsiradimo pradžia. Tango 
— gundymo viliojimo bei nusivylimo šokis — 
apibūdino jis, kilo Argentinoje (ir pirmiausia per
simetė Montevideo, Urugva jaus sostinėn) su 
gitara ir smuiku 19 a. pabaigoje ir buvo šokamas 
darbininkų klasės vyrų La Boca San Telmo ir 
uosto apylinkėse. Jungiant Afrikos r i tmus su 
„habanera" ir „candomble" (Afrikos religija), tai 
nebuvo „safistikuotas" šokis, kokiu dabar jis 
visiems žinomas, bet gerokai priešingas — tango 
atsirado viešnamiuose ir buvo lydimas labai neš
vankios lyrikos, skir t ingai nuo ankstyvo Š. 
Amerikos džiazo pradžios. Tačiau tango greitai 
surado kelią į Europą ir šokis buvo sutarptautin-
tas Paryžiuje. 

Su europiečių pritarimu, ir Argentinos vidu
rinė bei aukštesnioji klasės pradėjo priimti 

naujai nudailintą šokį kaip savo kultūrinės tapa
tybės dalį. O tango visa savo išraiška tiesiog pra
žydo nepaprasto Carlos Gardel balso dėka. Gar-
del, kuris atnešė tango į Broadway ir Hollywood, 
Argentinoje virto legendiniu ir jo portretas kabo 
visose Buenos Aires kavinėse bei tango salonuose. 

Tango sudaro ne viena, bet trys išraiškos for
mos: muzika, poezija ir šokis. Nepaisant to, kad 
tango gali groti tik dvejetas muzikantų arba visas 
orkestras, pianinas ir bandoneon — vokiečių 
instrumentas, giminingas akordeonui — papras
tai yra įjungti. Jei yra solistė, lyrika dažniausiai 
būna vieno didžiųjų Argentinos poetų, kaip antai: 
Jorge Luis Borges, Homero Manzi ar Horacio 
Fener. Žodžiai dažnai kalba apie vyro ir moters 
susijungimą ar atsiskyrimą. Pa t s šokis yra ge
rokai improvizuotas, su ilgais žingsniais ir perpin
tais judesiais, visados — aštuonžingsnis. Tango 
šokyje vyras ir moteris slysta grindimis, kaip 
puikiausiai suderinta pora, pradžioje su flirtuo
jančiais judesiais, a tveriant kelią į dramatiškus 
vedimus bei nuoširdžius apsukimus. Tai priklau
so nuo muzikos — šokis galėtų prasidėti lėtai ir 
jausminiai arba su pašėlusiu puikumu. 

Iškalbusis „prelegentas", turįs t ikrai Dievo 
dovanotą puikią iškalbą, įsigilino ir į tango šaknis 
— vardo gavimą. Žodis „tango" neturi aiškios eti
mologijos. Tai gali reikšti kokios nors vietos pava
dinimą, vartojamą Afrikos kalbose arba iš lo
tyniško veiksmažodžio „tangere", reiškiančio 

PIETŲ AMERIKOS 
PARYŽIUJE 

STASĖ E. SEMĖNIENĖ 

Nr.5 

„liesti". Tačiau, paprasčiausiai manoma, jog tango 
etimologija yra iš Niger-Congo kilmės, kur 
„tango" reiškia „šokti". 

Šokis ūmai atsirado gatvėje, baruose, šokių 
salėse ir aukštosios klasės „scenose", kaip Teatro 
Opera, kuri pradėjo ruošti pokylius su tango šo
kiu. 1902 m. XX a. pradžioje, šokėjai su orkestrais 
iš Buenos Aires pradėjo keliauti į Europą, kur pir
masis europietiškas tango pamišimas pasipylė 
Paryžiuje, o netrukus pamėgdžiotas Londone, 
Berlyne bei kitose Europos sostinėse. 1913 m. 
pabaigoje atsimušė New York mieste, JAV, ir 
Suomijoje. Vykstant į užjūrį, šie vežami tango 
variantai buvo sušvelninti — mažiau kūno prisi
lietimo, tačiau vis tiek dar daugelis laikė tango 
skandalingu šokiu, lygiai panašiai kaip anksčiau 
taip pat buvo sutiktas valsas. Argentinoje tango 
virto „pasiutusiai" moderniu ir, savaime aišku, 
tiesiog tautiniu pasididžiavimu Juan Peron prezi
dentavimo metu. O tango žydėjimo viršūnė pa
sauliniu mastu buvo pasiekta 1980 metais, po 
spektaklio „Tango Argentino" atidarymo Pary
žiuje ir po Broadway muzikinio pastatymo „Fo-
rever Tango". 

Pagaliau prasidėjo praktiška tango pamoka. 
Šokėjas su savo partnere, šokdami parodė 

pagrindinius aštuonis žingsnius, kas sudaro visą 
tango pamatą. Garsiai skaičiuodamas: „One, two, 
three..." iki aštuonių imtinai, demonstravo tango 
šokio „akrobatiką". Kaip smalsu ir smagu buvo 
sekti mūsų turistų dėmesį: vieni susirūpinę, kiti 
rimtu veidu, o daugelis įkaitusiais skruostais uo
liai pamėgdžiojo „mokytoją" ir visaip raizgė bei 
miklino savo kojas. Tada šokėjos pradėjo traukti 
iš turistų tarpo po moterį (o jo partnerė po vyrą) ir 
vis skaičiavo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, „tempdamas" 
naujokę grindimis... Daug juoko sukeldavo „pir
mojo kurso studentų" „suklupimas" ant penktojo 
žingsnio kai reikia perkryžiuoti koją... Tačiau 

„summa summarum" — tai buvo turistams labai 
linksma, nuotaikinga pramoga. 

Pabaigai mūsų pagrindinė vadovė argenti
nietė Connie užbaigė šį „spektaklį" pašokusi 

su profesionaliu šokėju. Tai buvo pasigėrėjimo, 
nuostabos ir įvertinimo momentas, kai lieknutė 
kaip smilga jaunuolė beveik prilygo šokėjui savo 
grakštumu... Ach, žydinti jaunystė ir gaivalingas 
entuziazmas, geriausi sielos ir kūno gydytojai, už
krečia ir kitus. Žmogus, numetęs metų naštą, it 
šešiolikinis, išeina pakilia nuotaika, kupinas ge
ranoriškumo, gilia meile visam pasauliui. Dar 
ilgai spragsėjo foto aparatai, moterims „įsiamži
nant" su šokėju, jam permetus ją per savo kelius 
„forever tango" atminimui... Bus daugiau. 

Argentinietiškas tango. 
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Diktantas sudomino šimtus lietuvių 
Atkelta iš 1 psl. 

Kaip informavo Vilniaus miesto 
savivaldybės Švietimo skyriaus vy
resnioji specialistė Irma Galinaitie-
nė. tarp diktanto dalyvių yra įvai
riausių profesijų atstovų —. inži
nierių, medikų, dėstytojų, matemati
kų, darbininkų bei kitų. 

Nacionalinis diktantas sudomi
no ir užsienio lietuvius: 15 Danijos 
lietuvių šeštadienį rinksis vienos da
lyvės namuose, kur stebimi konsulo 
rašys diktantą, o darbus atsiųs į Lie
tuvą. Anot I. Makaraitytės, konkur
su taip pat domėjosi Estijos ir Airijos 
lietuviai. 

Nacionalinio diktanto konkur
sas vyks dviem etapais. Pirmasis, at
rankinis, etapas vyks šeštadienį Lie
tuvos savivaldybių skirtose salėse. 

Konkurso dalyvių parašy tus 
diktantus iš visos Lietuvos į Vilnių 
nemokamai atgabens „Lietuvos paš
to" pasiuntiniai, o Vilniuje jų lauks 
speciali darbų tikrinimo komisija. 

Diktantus komisija tikrins va
sario 4-5 dienomis, o Lietuvos gyven
tojai rezultatus galės sužinoti nuo 
vasario 6 dienos. 

„Informuosime geriausiai savi
valdybių lygmenyje paraš ius ius 
žmones, tačiau neskelbsime visų re
zultatų. Paskelbsime telefoną ir 
kiekvienas pasiskambinęs galės su
žinoti savo rezultatą. Niekas nesi
rengia nieko gėdyti, jei, pavyzdžiui, 
žmogus padarė daug klaidų, tikrai 
niekas nesužinos — tiktai jis asme
niškai", — sakė I. Makaraitytė. 

Vasario 18 dieną Vilniaus uni
versiteto patalpose vyks ant ras is 
Nacionalinio diktanto konkurso tu
ras. Čia penkiasdešimt geriausiai 
parašiusiųjų diktantą iš visos Lie
tuvos susirungs dėl raštingiausio 
Lietuvos piliečio titulo. 

Nugalėtojui atiteks Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos inst i tuto 
įsteigtas prizas — Visuotinės lietu
vių enciklopedijos komplektas. 

Živilė Bandorienė, Nacionalinio 
diktanto vertinimo komisijos pirmi
ninkė ir Pedagogų profesinės raidos 
centro vyresnioji metodininkė, teigė, 
kad diktantus taisys profesionalai: 
Vilniaus universiteto Lietuvių kal
bos katedros dėstytojai ir lietuvių 
kalbos mokytojai ekspertai, dalyvau
jantys valstybinio lietuvių kalbos 
egzamino vertinime, turintys patirtį, 
užtikrinantys nešališkumą, profesio
nalumą. 

„Su tokia komanda karo metu 
galima eiti į žvalgybą", — sakė Z. 
Bandorienė. 

Diktantas bus vertinamas pagal 
mokyklinio brandos egzamino verti
nimo normas bendru vertinimo ko
misijos susitarimu, remiantis ver
tinimo instrukcija, atsižvelgiant ir į 
atsiradusius niuansus. 

„Į geriausiai parašiusiųjų 
penkiasdešimtuką dalyviai pateks 
pagal dešimtabalę sistemą nuo 10 
iki 8 imtinai. Žinoma, svarbus bus 
visas raš t ingumo kontekstas", — 
aiškino pirmininkė. 

Nacionaliniai diktantai itin po
puliarūs Prancūzijoje bei Olandijoje 
ir vis didesnį pagreitį įgauna Len
kijoje. Pavyzdžiui, Olandijoje šis 
konkursas sutraukia ne tik minias 
dalyvių, bet ir žiūrovų, nes diktantai 
tiesiogiai transliuojami per televi
ziją. Bė to, šioje šalyje noriai diktan
tuose dalyvauja ir savo kalbos žinias 
tikrina ir žinomi šalies politikai, ki
tos įžymybės. 

Nacionalinio diktanto konkursą 
pirmą kartą Lietuvoje rengia politi
kos savaitraštis „Atgimimas" kartu 
su partneriais Valstybine lietuvių 
kalbos komisija, Savivaldybių aso
ciacija ir Lietuvos radiju. 

Parlamentarė pasigedo dėmesio 
skriaudžiamoms moterims 

„Kalnapilis" nutrauks reklamą 
Vilnius, sausio 27 d. (BNS) — 

Bendrovė „Kalnapilio-Tauro grupė" 
nutarė nutraukti" reklamą, kurioje 
vaizduojamas Rūpintojėlis. 

Reklama „Laimėkite XXI am
žiaus etnohitus" nuo vasario 1-osios 
nebus naudojama televizijoje ir lau
ko reklamoje, tačiau vartotojai galės 
toliau pirkti akcijos alų ir, surinkę 
laimingus kamštelius, a ts i imti 
laimėtus kompaktinius diskus, pra
nešė bendrovė. 

„Garsiname Lietuvą savo alumi, 
mūsų tradicijoms daugiau nei šimtą 

metų, todėl mums ne tas pats, kas 
vyksta Lietuvoje. Norime matyti tei
giamus pasikeitimus Lietuvos gy
ventojų pasaulėžiūroje, mąstysenoje, 
atsisakyti 'visada liūdinčio lietuvio' 
įvaizdžio", — pranešime spaudai sa
kė „Kalnapilio-Tauro grupės" gene
ralinis direktorius Valdas Tekorius. 

Pasipikt inimą „Kalnapilio" 
alaus reklama, vaizduojančią roko 
muzikos besiklausantį Rūpintojėlį, 
sukėlė vyskupų susirūpinimą, boiko
tuoti „Kalnapilio" alų ragino žurna
listas Romas Sakadolskis. 

* Aštuntą pergalę ULEB Eu-
rolygos vyrų krepšinio turnyre 
iškovojo Kauno „Žalgirio" ko
manda, ketvirtadienį dvyliktojo tu
ro aštuonių ekipų A grupės rungty
nėse namuose 86:65 sutriuškinusi 
šeštąją nesėkmę patyrusius Bam~ 
bergo GHP krepšininkus. Vietą „Top 
16" turnyre anksčiau užsi t ikrinę 
kauniečiai varžovus iš Vokietijos nu
galėjo (79:72) ir pirmojo rato rungty
nėse išvykoje. Sėkmingiausiai „Žal
girio" komandoje žaidė Tanoka 
Beard — 23 taškai, 10 atkovotų ir 1 
perimtas kamuolys, 5 rezultatyvūs 
perdavimai ir 1 blokuotas varžovo 
metimas. 15 taškų į svečių krepšį 
įmetė Simonas Serapinas, 13 — Reg-
gie Freeman, po 10 — Darjušas Lav-
rinovičius bei Paulius Jankūnas . 

Po k e t v i r t a d i e n i į v y k u s i u 

dar dvejų ULEB Eurolygos vyrų 
k r e p š i n i o turnyro B grupės 
rungtynių Vilniaus „Lietuvos ryto" 
komanda su septyniomis pergalėmis 
smuktelėjo į ketvirtąją vietą. „Lie
tuvos ryto" krepšininkus ketvirta
dienį aplenkė septintąją pergalę iš
kovojusi „MVinterthur FC Barcelona" 
(Ispanija) komanda, svečiuose 77:57 
nugalėjusi Zagrebo „Cibona" (Kroa
tija) penketuką. 

* Pirmąjį pralaimėjimą ket
virtą kartą Gibraltare vykstan
čiame tarptaut in iame šachmati
ninkų festivalyje patyrė Viktorija 
Cmilytė. Didmeistrių turnyro trečia
jame ra te žaisdama juodosiomis fi
gūromis Lietuvos atstovė turėjo pri
pažinti Turkijai atstovaujančio Mi-
chail Gurevič pranašumą ir su 1.5 
taško dalijasi 51-79 vietomis. 

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) — 
Seimo narė Violeta Boreikienė sako 
pasigendanti valdžios vyrų, valsty
bės ir savivaldos institucijų dėmesio 
smurtą šeimoje patiriančioms mote
rims. 

Parlamentarės teigimu, Lietu
voje iki šiol stokojama supratimo, jog 
smurto prieš moteris problema — ne 
privatus pačių moterų reikalas, o 
„visuomenės ir politikos problema", 
grubus žmogaus teisių pažeidimas. 

„Moterys patyrusios smurtą, de
ja, priskiriamos socialinės rizikos 
grupės moterims — taip, kaip ne
įgalieji, išėję iš įkalinimo įstaigų, al
koholizmo problemų turinčios ir ki
tos. Norint patekti į nakvynės na
mus, jei patyrei smurtą, deja, para
doksas — tau tenka bendrauti kar tu 
su narkomanėmis ir nusikaltėlėmis 
ir naudotis tais pačiais įrankiais bei 
sanitarinių mazgų priemonėmis", — 
Seime kalbėjo Valstybės valdymo ir 
savivaldybės komiteto pirmininko 
pavaduotoja V. Boreikienė. 

J i teigė, jog nors Lietuva skel
biasi priėmusi pažangias Baudžia
mojo proceso kodekso įstatymo pa
taisas, įteisinančias smurtaujančiojo 
iškeldinimą iš namų, tačiau realiai 
ši pataisa neveikia, nes trūksta kitų 

teisės aktų, kurie suteiktų moterims 
real ias galimybes gintis nuo smur
taujančių vyrų. 

„Moterys, patiriančios smurtą 
— vienintelė dabar Lietuvoje nuken
tėjusių asmenų grupė, kuriai valsty
bė nesuteikia pagalbos renkant įro
dymus. Tai ta grupė, kuri pati neša 
įrodinėjimų naštą teisme. Moteriai 
reikia pasiekti ir įtikinti policinin
kus , kurie ne visada yra jautrūs , kad 
bū t ina pradėti ikiteisminį tyrimą. 
Nėra įstatymo, nėra būtino policijos 
pa re igūnu i reikalo pareigybinėje 
instrukcijoje pradėti ikiteisminį ty
rimą. Tik pradėjus tokį tyrimą gali
ma reikalauti , kad būtų pradėta iš
keldinimo byla", — sakė Vilniaus 
moterų namų krizių centro direktorė 
Lilija Vasiliauskienė. 

Iš Austrijoje vykusios tarptau
t inės konferencijos „Moterys prieš 
smur tą Europoje" grįžusi V. Borei
kienė sakė, jog Lietuva galėtų orien
tuot is į didžiulį patyrimą šioje srity
je turinčią Austriją. 

Vienoje jau kelis dešimtmečius 
veikia Integracijos centras, koordi
nuojantis visos šalies moterų krizių 
centrus , policijos, prokuratūros bei 
te ismų darbą sprendžiant smurto 
prieš moteris problemas. 

Opozicija susipažins su 
„Draugystės" byla 

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) — 
Vilniaus apygardos prokuratūra 
penktadienį patenkino Seimo opozi
cijos prašymą leisti susipažinti su 
viešbučio „Draugystė", dabar 
„Crowne Plaza", priklausančio mi
nistro pirmininko Algirdo Brazausko 
žmonai, privatizavimo byla. 

Bylą tyręs prokuroras Dainius 
Vilimas sprendimo nekomentavo. 

Prieš savaitę Seimo opozicijos 
vadovas Andrius Kubilius paprašė 
prokurorų duoti byloje dėl galimo 
piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi 
surinktų dokumentų kopijas. Tai 
buvo trečiasis parlamentaro kreipi
masis į prokurorus, siekiant pavie
šinti „Draugystės" bylą. 

Tačiau Vilniaus apygardos pro
kuratūra kategoriškai pareiškė, kad 
šio ikiteisminio tyrimo medžiaga 
nebus viešinama. 

Penktadienį komentuodamas 
prokurorų apsisprendimą vis t ik 
leisti susipažinti su bylos medžiaga 
A. Kubilius teigė artimiausiu metu 
pasinaudosiąs šia galimybe. 

„Prokurorai priėmė tokį spren
dimą, kokį, manau, ir turėjo priimti 
pagal galiojančią tvarką. Artimiau
siu metu tuo leidimu pasinaudosime 
t ie 10 Seimo narių, kurie buvo pa
sirašę kreipimąsi, svarstysime, kaip 
pasidalinsime darbais, nes medžia
gos, kaip suprantu, yra daug, ir ei
sime studijuoti. Tą patį, aš manau, 
padarys ir žiniasklaidos atstovai, 
a t i t inkama tvarka galintys taip pat 
gauti leidimą susipažinti su 'Drau
gystės ' privatizavimo bylos medžia
ga", — sakė A. Kubilius. 

Su nutrauktomis bylomis gali
m a susipažinti pagal vidaus reikalų 
ministro įsakymu nustatytą tvarką. 

Pataisos namuose — neeilinis 
sutuoktinių pasimatymas 

Vilnius, sausio 27 d. (BNS) — 
Vilniaus 2-uosiuose pataisos na
muose — atitikmens Lietuvos kalėji
mų istorijoje neturintis įvykis: pir
mąkart į ilgalaikį pasimatymą su 
nuteistuoju atvyko taip pat laisvės 
atėmimo bausmę atliekanti jo žmo
na. 

Dvi paras trukęs pasimatymas 
baigėsi penktadienį apie pietus, kai 
35-erių metų moteris automobiliu 
buvo išgabenta atgal į Panevėžį, pra
nešė Kalėjimų departamento atsto
vas spaudai. 

Pasak Vilniaus 2-ųjų pataisos 
namų direktoriaus pavaduotojo Čes
lovo Jociaus, prieš porą savaičių nu
teistasis 30 metų Arūnas K. paprašė 
įstaigos administraciją suteikti jam 
ilgalaikį pasimatymą su žmona, at
liekančia laisvės atėmimo bausmę 
Panevėžio pataisos namuose. 

Nors tokia galimybė yra numa
tyta Bausmių vykdymo kodekse, ta
čiau iki šiol ji niekados dar nebuvo 
įgyvendinta. 

Už moters atvežimą iš Panevė
žio sumokėta pinigais iš nuteistojo 
neliečiamos sąskaitos, kurioje iš už
darbio kaupiami pinigai, kuriuos nu
teistasis gaus išeidamas į laisvę. 

Rimos K. ir Arūno K. santuoka 
buvo užregistruota 2004-ųjų balan
džio 1 dieną Lukiškių tardymo izo-
liatoriuje-kalėjime. 

Keturis kar tus teistas Jurbarko 
r. gyventojas Arūnas K. atlieka 20 
metų laisvės atėmimo bausmę už 
dvigubą nužudymą sunkinančiomis 
apl inkybėmis. Nute is tas is turė tų 
būti paleistas 2018-ųjų spalį. 

Tris kar tus teista kaunietė Rima 
K. atlieka 14 metų laisvės atėmimo 
bausmę už žmogžudystę. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Pasaulis mini 250-ąsias Mozar t 
g imimo m e t i n e s 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Sa lzburg , Austrija, sausio 27 d. 
(AFP/BNS) — Salzburg ir Viena, du 
Wolfgang Amadeus Mozart svarbūs 
Austrijos miestai, penktadienį kartu 
su visu pasauliu mini 250-ąsias po
puliariausio kompozitoriaus gimimo 
metines. 

Salzburg, kuriame W. A. Mozart 
1756 metų sausio 27 dieną gimė, yra 
jubiliejinių renginių epicentras. 10 
vai. ryto iškilmės prasidėjo koncertu 
„Mocarteum" fonde, kurį trumpai 
pristatė austrų dirigentas Nikolaus 
Harnoncourt. Vėliau muzika aidėjo 
viso miesto gatvėse. 

Mieste taip pat atidaryta spal
vinga paroda „Viva!MOZART", ku
rioje galima rasti portretų, muzikos 
bei elektroninės žiniasklaidos ir ku
ri, kaip tikimasi, šiais jubiliejiniais 
metais privilios maždaug 250,000 
lankytojų. 

Austrijos kancleris Wolfgang 
Schuessel ir Prancūzijos premjeras 

Dominiąue de Villepin ketvirtadie
nio vakarą Salzburg kalbėjo apie W. 
A. Mozart „europietiška dvasią" ir 
išreiškė viltį, kad ji įkvėps Europos 
Sąjungą. 

Penktadienį taip pat prasidėjo 
dvi dienas t ruksiant i tarptautinė 
konferencija dėl Europos identiteto 
krizės, kurioje dalyvaus politikos ir 
kultūros veikėjai. 

Vienoje penktadienį po remonto 
vėl atidarytas Mozart namas, kuris 
yra vienintelė iki šių laikų išlikusi 
kompozitoriaus rezidencija ir kuris 
anksčiau buvo vadinamas „Figaro-
haus", nes čia jis parašė savo operą 
„Figaro vedybos". 

Austrijos sostinė, kur W. A. Mo
zart gyveno nuo 1781-ųjų iki savo 
mirties 1791-aisiais, siūlo penkias 
ekskursijas po vietas, susijusias su 
kompozitoriaus gyvenimu ir „pra
skiestas" nemaža vaizduotės doze. 

Tarp įvairiausių pasiūlymų yra 
net „salsa su Mozart" ir istorijos pa
mokos mobiliuoju telefonu. Vienos 
teatre penktadienio vakarą parody
ta opera „Idomenėjas, Kretos kara
lius". 

Tuo tarpu užsienyje 25 valsty
bių, pradedant Japonija ir baigiant 
JAV, transliuotojai pagal „24 va
landų Mozart" projektą nuo penkta
dienio ryto rodė W. A. Mozart kon
certus ir dokumentinius filmus apie 
šį kompozitorių. 

Jubiliejaus kulminacija — tie
siogiai iš Salzburg transliuojamas 
iškilmingas koncertas su visam pa
saulyje garsiu Vienos filharmonijos 
orkestru, italų dirigentu Riccardo 
Muti ir solistais, tarp kurių bus 
amerikiečių sopranas Renee Fle
ming. 

Mirė buvęs Vokietijos prezidentas 
B e r l y n a s , sausio 27 d. 

(„Reuters/AFP/BNS) — Būdamas 
75-erių metų mirė buvęs Vokietijos 
prezidentas Johannes Rau. 

J. Rau, kuris pastaruoju metu 
sirgo, mirė penktadienio rytą savo 
namuose. Vokietijos prezidento pa
reigas jis ėjo 1999-2004 metais. 

2004-ųjų liepą pasibaigus jo ka
dencijai, J. Rau buvo atliktos dvi 
operacijos, po kurių jis taip ir ne
pasveiko. 

Socialdemokratas J. Rau du de
šimtmečius iki 1998-ųjų dominavo 
daugiausiai gyventojų turinčios Vo
kietijos žemės. Siaurės Reino-Vest
falijos, politikoje. 1978-1998 metais 
jis buvo šios įtakingos žemės, kurio
je gyvena 18 mln. žmonių — beveik 
ketvirtadalis visos Vokietijos gyven
tojų, premjeras. 

Naujienų žurnalas „Der Spie
gei" dėl jo populiarumo tarp pa
prastų rinkėjų praminė J. Rau Vo
kietijos „piliečių karaliumi". 

Jo reputacija nukentėjo 1999 
metais, kai paaiškėjo, kad jis ir kiti 
aukšti Siaurės Reino-Vestfalijos so
cialdemokratų pareigūnai priva
čioms kelionėms pasinaudojo lėktu
vu, kurį jiems skyrė valstijos federa
linis bankas ,,WestLB". 

Nors Siaurės Reine-Vestfalijoje 

Johannes Rau 

jį lydėjo didelė sėkmė, federalinės 
politikos scenoje jis patyrė skaudžių 
politinių smūgių, pavyzdžiui, 1986 
metais per kanclerio rinkimus ne
sėkmingai bandė paveržti šį postą iš 
Helmut Kohl. 

Prezidento poste J. Rau pakeitė 
buvęs Tarptautinio valiutos fondo 
vadovas Horst Koehler. 

J. Rau gimė pamaldžioje protes
tantų šeimoje. Mokykloje jis priklau
sė Liudijančiai Bažnyčiai — vokiečių 
protestantų judėjimui, kurio nariai 
aktyviai priešinosi nacionalsocializ-
mui. 

EUROPA 

TBILISI 
Tbilisi gyventojų buitis per parą 

beveik nepasikeitė — nėra nei dujų, 
nei šviesos. Prie šių problemų pri
sidėjo dar viena — keliuose dideliuo
se Tbilisi mikrorajonuose nutrūko 
vandens tiekimas. Specialistai aiški
na gyventojams, kad vandens tieki
mo pertrūkiai susiję su elektros 
energijos stygiumi. Gruzijos sostinės 
gatvėse neįprastai mažai automobi
lių, beveik nedirba visuomeninis 
transportas. Be paliovos sninga, ir 
gatvės pilnos nevalomo sniego. Tbi
lisi mokyklose pamokos nebevyksta, 
nedirba ir teatrai. Šalies Sveikatos 
ministerijos duomenimis, ligoninės 
dirba sustiprintu režimu, nes krei
piasi gerokai daugiau, nei paprastai 
žmonių dėl įvairių lūžių. 

BERLYNAS 
Vokietijos užsienio reikalų mi

nistras sakė, kad dviejų Irake įkai
tais laikomų vokiečių pagrobėjai už
mezgė kontaktą su Vokietijos vy
riausybe, tačiau ministerija vėliau 
patikslino, jog minis t ras kalbėjo 
apie vaizdajuostę, kurią parodė tele
vizija „ai Jazeera". Joje abu pa
grobtieji, už kurių nugarų stovėjo 
kaukėti ginkluoti vyrai, prašė vy
riausybės, kad padėtų užtikrinti jų 
paleidimą, o Vokietijos kanclerė An
gelą Merkei žadėjo padaryti viską, 
kas jos galioje, kad jiedu būtų išlais
vinti. Du inžinieriai — Rene 
Braeunlich ir Thomas Nitzschke, 
buvo pagrobti antradienį netoli savo 
darbo vietos Baidi mieste. 

BUDAPEŠTAS 
„Oskaru" apdovanotas Veng

rijos režisierius Istvan Szabo prisi
pažino, kad 6-ajame dešimtmetyje 
būdamas kino akademijos studentu, 
dirbo komunistinės Vengrijos slapto
sios policijos informatoriumi, tačiau 
tvirtino tai daręs tik dėl to, kad iš
gelbėtų savo bendramokslio gyvybę. 
Kol kas neaišku, kaip konkrečiai jis 
gelbėjo savo draugo gyvybę, tačiau 
režisierius pasakojo „kalbėjęs nesą

mones, kad a t i t rauktų dėmesį nuo 
asmens , kurį jie turėjo saugoti". Ta
čiau vienas savaitraštis penktadienį 
nurodė, kad L Szabo komunistinei 
valdžiai šnipinėjo savo tėvynainius. 
Anot Vengrijos istorikų, po žiauraus 
1956 metų Vengrijos revoliucijos nu
malšinimo komunistai sekė apie 1.5 
mln. vengrų. Dar 200,000 buvo įka
linti priverstinio darbo stovyklose. 

J A V 

INDIANAPOLIS 
I n d i a n a valsti ja penktadienį 

įvykdė mirties nuosprendį buvusiam 
na rko t ikų prekeiviui, kuris 1983 
meta is nužudė 20-metį vyrą ir nėš
čią 19-metę jo žmoną. 58 metų Mar-
vin Bieghler nuo mirtinos injekcijos 
mirė 2 vai. 17 min. ryto valstijos ka
lėjime. Mirties bausmė jam įvykdyta 
po to, kai Aukščiausiasis Teismas 
ketvir tadienį anuliavo apeliacinio 
teismo sprendimą atidėti nuospren
džio vykdymą. Tai buvo 1,008-oji eg
zekucija JAV nuo 1976 metų, kai 
JAV nu t raukė mirties bausmės su
stabdymą, ir 17-oji Indiana valstijo
je nuo tų metų. Šiais metais JAV 
mirt ies bausmė buvo įvykdyta dar 
t r ims nuteistiesiems. 

ARTIMIEJI RYTAI 

TEHRAN 
I rano vyriausiasis derybininkas 

branduoliniais klausimais penkta
dienį sumenkino viltis, jog Tehran 
l inksta į Rusijos pasiūlytą kompro
misinį jo nesutarimų su Vakarais 
sprendimą. I rano aukščiausiosios 
nacionalinio saugumo tarybos sekre
tor ius Ali Larijani sakė, jog vien Ru
sijos pasiūlymo sodrinti uraną Ira-
nui nepakaks patenkint i Tehran 
energetikos išteklių poreikius. Pa
ramą Rusijos pasiūlymui išreiškė ir 
JAV prezidentas George W. Bush. 

RAMALLAH 
Palestiniečių vadovas Mahmoud 

Abbas paskelbė, kad prašys radi
kaliųjų islamistų judėjimo „Hamas", 
kur is laimėjo trečiadienį vykusius 
pa r l amen to r ink imus , suformuoti 
naują vyriausybę. „Kol kas nieko 
nepraš iau formuoti vyriausybės, ta
čiau tęsiame kontaktus ir konsul
tacijas su visais partneriais parla
mente", — sakė M. Abbas. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Ttl. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 TtU 1 800-775-7363 
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Chirurgai 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Surte A . 

Joliet.IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.c»nterfofsurgeryandDfBasJhealrLOom 

Dr. VILIUS MIKAITIS 
Dr. ANDRIUS KUDIRKA 
Dr. JUSTYNA STENCELE 

Šeimos dak ta ra i ir chirurgai 
10811 W. 143 r d St Ortand Par*, IL 60467 

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital, Christ Hospital 

Tel. 7 0 8 - 4 6 0 - 2 5 0 0 
Valandos pagal susitarimą 

GEDAS M. GRINIS, MD 
lnkstų,puslės ir prostatos 
gydymas bei chirurgija 
Aurora Medical Center 

10400 75 St.vKenosha, Wl 53142 
(262) 948-6990 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
Inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

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

630-941-2609 

Chiropraktika i r • s tubu ro ir skausmo ligos 
manualinė terapija ~ 

Dr. VILIJA KERELYTĖ 
Amber Health Center 

Stuburo, sąnarių ir raumenų gydymas, chi
ropraktika,manualinė terapija, akupunktūra. 

6420 W 127 St #106, Palos Hts, IL 60463 
Tel. 708-239-0909 

Kalbame lietuviškai. Valandos susitarus. 

S 

L 

Dr. Vida I.Puodžiūniene 
Healthy Connection 

Chiropracfc & Rehab Cfinic 

Manualinė ir fizine terapija, sporto traumų 
specialistė, nugaros, kaklo ir sąnarių 

gydymas, galvos skausmai ir migrenos, 
artritas, dietos ir vitaminų patarimai. 

16547 W. 159 Street 
LockportlL 60441 

Tel. 815-834-9075/9076 
Kalbame lietuviškai 

Ausų, nosies, gerkles 
ligos 

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

Ausų, Nosies, Gerklės Ligos 
Chirurgija, Klausos aparatai 

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

Tel. 708-361-9199 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Cardiac Diagnosis, LTD. 
6417 W. 87 St. 

Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-233-5630 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARO0LO3AS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
15900 W. 127th S t Sto 200 

Lemont, IL 60439 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central DuPage, 
Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

Ginekologija 

RAMONĄ C. MARSH, MD SC 
Obstetrics & Gynecology 

3825 Highland Avenue Suite 4A 
Dovvners Grove, IL 60515 

630-852-9400 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773 585-9500 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLAS PRUNSMS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir 
gydymo specialistai 

Elgln: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Bk Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Akių ligų specialistai 

L INAS S I D R Y S , M.D. 
Ak ių l igos / Chirurgi ja/Akiniai 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge 

Tel. (708) 636-6622 
Holy Cross Hospital. #41OS 

Tel. (773) 884-7960 

Dr. ELIGIJUS LELIS 
Akių ligos ir chirurgija 

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

Joliet, IL 60435 
T e l . 8 1 5 - 7 2 3 - 1 8 5 4 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
VIDAUS LIGOS 

Priimami MEDICARE pacientai 
5540 S. Pulaski Road, 
Tel. 773-585-2802 

Valandos pagal susitarimą kasdien, 
išskyrus sekmadienį 

SURENDER LAL, M.D. 
Specialybė - vidaus ligos 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 
Tel. 773-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VI2NAS, MD., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

" • • " 

Čia vieta 
Jūsų 

skelbimui! 

» 
JAV LB KV Socialiniu reikalų taryba 

Ruošia: Aldona Šmuikštienė 
2711 West71 Street, 
Chicago, IL 60629 
Tel. 77*-47«655; fax. 775-436-6906 

IR TAIP BLOGAI, IR TAIP NEGERAI 
Paskutinėmis dienomis ame

rikiečių žiniasklaida daug kalbėjo 
apie Medicare receptinių vaistų prog
ramą, arba „Medicare Part D Plan". 

Vieni žiūrėjo į ją gan kritiškai -
kad ši programa, prasidėjusi š. m. 
sausio 1 d. ir turinti palengvinti vy
resniesiems receptinių vaistų pirki
mą, yra daugumai vyresniųjų ne
suprantama, paini. Ir užuot paleng
vinus, padėjus, kritikai sako, ją tik 
dar labiau apsunkino ir duoda eilę 
pavyzdžių: kad 2/3 vyresniųjų po vi
sų aiškinimų ir nurodymų, vis tiek 
jos nesupranta ir tiesiog pasiklysta 
daugybėje galimybių pasirinkti pla
ną; kad ypač sunku tiems, kurie 
mažiausiai pajamų turi ir kuriems 
Medicare receptinių vaistų progra
ma turėjo palengvinti vaistų įsigi
jimą. Medicaid turintieji buvo auto
matiškai pervesti į Medicare recep
tinių vaistų programą. Įvyko daug 
biurokratiškų nesklandumų, ne vis
kas buvo suspėta laiku padaryti ir 
daugeliui vyresniųjų buvo sunku, 
arba tiesiog neįmanoma gauti jiems 
labai reikalingus vaistus. Kai kurios 
vaistų bendrovės (per vaistines) 
teikė žmonėms pagalbą, kai kurios 
atsisakė, kol dokumentacija nebus 
sutvarkyta. O dar blogiau kol kas dėl 
perėjimo iš Medicaid į Medicare 
vaistų programa yra slaugos namuo
se esantiems. Bet Medicare ir Medi
caid centrų vadovai sako, kad reika
lai tvarkosi ir gerėja. 

O pritariantieji Medicare recep
tinių vaistų programai aiškina, kad 
sunku žmonėms įtikti. Anksčiau, kai 
vyresnieji skundėsi, kad neišgali 
nusipirkti reikalingų vaistų, buvo 
daug rašoma, kad valdžia turėtų su
sirūpinti pagalba vyresniesiems. 
Valdžia tai ir padarė. Buvo sukurta 
Medicare receptinių vaistų progra

ma. Apie ją buvo plačiai rašyta, o dar 
plačiau aiškinta, nes buvo manoma, 
jog vyresnieji jos nesupras ir būtina 
jiems viską smulkiai išaiškinti. 

Apie tai rašo pirmadienio „Chi
cago Tribūne" komentatorius Dennis 
Byrne. Smulkmeniškas aiškinimas 
užuot padėjęs, tik dar labiau viską su
painiojo. Jis rašo, kad ir jam būtų bu
vę sunku visus vaistų planus palygin
ti. Rinkdamas planą savo motinai, 
parinko vieną ir yra juo patenkintas. 
Jis pastebi, kad anksčiau buvo nege
rai, kai Medicare pagalbos vaistams 
nebuvo ir dabar yra blogai, kai ji yra. 

Ši programa apima milijonus 
žmonių ir sunku iš karto ją sklan
džiai įgyvendinti. 

Kaip ten bebūtų, Medicare re
ceptinių vaistų programa jau yra įsi
galiojusi. Reikia manyti, kad įeis į 
vėžes ir padės vyresniesiems. 

Dar kartą skaitytojams norisi 
priminti faktus: Už pasirinktą planą 
mėnesiui reikėtų maždaug viduti
niškai mokėti apie 32 dol. Pradinėje 
fazėje yra 250 dol. „deductible", po to 
pačiam reikia užsimokėti 25 proc. 
(500 dol.) o planas moka 75 proc. už 
vaistus ((1,500 dol.), kol pasiekia
ma 2,250 dol. suma. Šioje pradinėje 
fazėje žmogus yra iš savo kišenės už 
vaistus užmokėjęs 750 dol., o vaistų 
planas primokėjęs 1,500 dol. 

Kita fazė vadinama apdraudos 
trūkumo faze (coverage gap, arba 
daughnut hole). Pats žmogus moka 
už vaistus iki 2,850 dol. ir vaistų pla
nas nieko neprimoka. O kai jau yra 
iš savo kišenės išleidęs 3,600 dol. 
(250 dol. „deductible", 500 dol. primo-
kėjimai 25 proc. pradinėje fazėje ir 
2,850 dol. vėl iš savo kišenės), tada 
vaistų planas užmoka už vaistus 95 
proc. ir žmogui tenka primokėti 5 proc. 

Tai kartojasi kasmet. 

Margumynai 
j 

PAPŪGA SUGRIOVĖ BRITO GYVENIMĄ 

~ 

Papūga sugriovė 
vieno brito asmeninį 
gyvenimą, savo šeimi
ninkui išplepėjusi, kad 
jo draugė jam neištiki
ma, rašo Didžiosios Brita
nijos dienraštis „The Guar
dian". Vieną lemtingą die
ną aštuonerių metų afrikinė 
pilkoji papūga, vardu Ziggy, 
daug metų palaikiusi Chris Tay-
lor kompaniją, pražiojo savo sna
pą ir šeimininko merginos Suzy 
Collins balsu ištarė tik vieną žodį 
„Gary!" 

Po to papūga ėmė kaskart sa
kyti: „Sveikas, Gary", kai tik su
skambėdavo Suzy mobilusis telefo
nas. 

Vyro įtarimai sustiprėjo, kai 
Ziggy ėmė mėgdžioti ilgo bučinio 
garsus, per televizorių ar radiją iš
girdusi tariamą vardą Gary. 

Chris ir Suzy santykiai peržengė 
lemiamą ribą kartą naktį, kai Ziggy 
kartą Suzy balsu sušuko: „Aš myliu 
tave, Gary!" Tada Chris griežtai 
pareikalavo, kad Suzy pasiaiškintų, 
ir ji prisipažino, kad keturis mėne
sius turėjo romaną su buvusiu kole
ga, vardu Gary. Šis prisipažinimas 
galutinai sugriovė dvejus metus 

trukusius poros santykius, bet ir 
Chris draugystė su Ziggy neišlaikė 

tokio išbandymo. Nebegalėda
mas pakelti savo ištikimo 

paukščio žodžių jis atida
vė Ziggy vietos prekiau

tojui papūgomis ir 
paprašė surast i jam 
naujus namus. „Man 

buvo gaila skirtis su 
Suzy po to, kai ji 
taip pasielgė, bet 
kai iš mano gyve

nimo išėjo Ziggy, 
tai tiesiog sudau
žė mano širdį, — 
sakė Chris, gyve
nantis Leeds. — 

Labai jį myliu ir dabar jo ilgiuosi, bet 
man buvo kančia girdėti, kai jis vėl 
ir vėl kartoja šį vardą. Vis dar nega
liu patikėti, kad jo daugiau nebėra 
su manimi. Žinau, kad pamažu vis 
rečiau prisiminsiu Suzy, bet niekada 
nepamiršiu Ziggy". Chris nusipirko 
Ziggy, tada dar visai mažą paukštelį, 
beveik prieš aštuonerius metus ir 
pavadino jį vieno savo mėgstamo 
dainininko David Bowie personažų 
garbei. 

Pr. 

http://Joliet.IL
http://www.c�nterfofsurgeryandDfBasJhealrLOom
http://www.illinoispain.com
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. AUŠRINE SCHNEIDER 
DANTŲ GYDYTOJA 
Kalbame lietuviškai 

10 S. 640 Kingery Highvvay 
Willowbrook, IL 60527 

Tel. 630-323-2245 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. LINA POŠKUS 
Dantų gydytoja 

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

10 S. 640 S. Kingery hto/y, \Nk»toxk 
Tel. 630-323-5050 

Dr. DALIA JODVVALIS 
Dantų gydytoja 

15543 W. 127th Str. 
Su i te101, Lemont, IL 
Te l . 630-243-1010 
Valandos susitarus 

Dr.RAMUNE MACIJAUSKAS 
Dantų gydytoja 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. 708-598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. DANA M. SALIKUS 
Dantų gydytoja 

38 Oak Creek Plaza 
Mundelein, IL 60060 
Tel. 847-949-7300 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. DALIA E CEPELĖ, DD.& 
Dantų gydytoja 

10745 VVinterset Dr. 
Orland Park, IL 60467 

708-873-9074 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. V J . VASAITIENĖ 
Dantų gydytoja 

4817 W. 83 St, Burbank, IL 
Tel. 708-423-6114 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L PETREIKIS 
DANUI GYDYTOJA 
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Hickory Hills, IL 
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Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arta lietuviškai. 
4647 W 103 St, Oak Lawn, IL 
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Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260 

Odos ligų specialistai 
Dermatologijos ligų ir odos vėžio 
specialybė, kosmetinė chirurgija, 

viso veido atjauninimas 
RUTH JŪRATĖ BARSKY, M D 
120 Center Mali # 318 Oak Brook IL 60523 

Tel. 630-571-2630 

D R . K. J U Č A S 
Odos ligų specialistas gydo odos augiius, 

žaizdas ir išsiplėtusias kojų venas. 
Kosmetinė chirurgija. 

3235 W. 111 St, Chicago ,IL 60655 
773-233-0744 arba 773-489-4441 
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XIX A. KARIKATŪROS JUOKIASI IS MŪSŲ 
MONIKA BONČKUTĖ 

Kartais nedidelė kelionė būna 
vertingesnė už ilgą, o pusdienis," pra
leistas kitoje, nei kasdienė, aplinko
je, suteikia jėgų vėl taikiai sugyven
ti su kasdienybe. Tokią greitą, pigią, 
tačiau įspūdingą galimybę meno bei 
architektūros mėgėjams siūlo Či
kagos šiaurinis priemiestis Evans-
ton, visų pirma pagarsėjęs dėl savo 
universiteto - Northwestern Univer-
sity (kuris, beje, buvo įkurtas 1-ojoje 
XDC a. pusėje, dar prieš atsirandant 
pačiam miesteliui) bei gerų valsty
binių mokyklų. 

Šiuo metu Evanston yra net 
nebe miestelis, o miestas; jame gyve
na daugiau nei 72,000 gyventojų. 
Pastaraisiais metais Evanston pri
vilioja vis daugiau menininkų, kurie, 
pavargę nuo Čikagos didmiesčio ne
patogumų, kraustosi į šią nedidelę, 
Bavarijos miestą primenančią, gy
venvietę. Iš tiesų nedideliame Evans
ton centre ldowntown), architektū
riškai šiek tiek turinčiame panašu
mo į Vidurio Europos senamiestį, 
gausu nedidelių, jaukių ir brangiai 
įrengtų galerijų, antikvarinių dirbi
nių parduotuvių, o taip pat ir sko
ningų restoranų bei kavinių. Turint 
omenyje, kad miestas nuo Čikagos 
centro nutolęs tik 13 mylių ir kad jį 
nesunkiai galima pasiekti viešuoju 
transportu, pasikeitimas nesunkiai 
pastebimas: palyginti siauros gatve
lės, jau minėta germaniška architek
tūra, lėčiau slenkantis automobilių 
bei žmonių srautas, kurį net ne 
visuomet galima pavadinti srautu. 
Žodžiu, jeigu susiruošite į Evans
ton, siūlau kuo daugiau naudotis 
savomis kojomis - vaikščioti, nesku
bėti, dairytis. 

Tačiau ne apie visą Evanston šį 
kartą norėjau parašyti, o apie mažą 
jo kultūrinio gyvenimo dalį - „North-
vvestern University Mary and Leigh 
Block Museum of Art" (dar žinomas 
tiesiog kaip „Block Museum"). Jau 
seniau pastebėjau, kad JAV univer
sitetuose paslėpti muziejai neretai 
yra labai įdomūs, kartais net įdo
mesni už didžiuosius ir labiausiai 
žinomus valstybės remiamus mu
ziejus. Tam tikras nepriklausomu
mas, akademinė aplinka, besikei
čiantys meno tyrinėtojai bei studen
tai dažnai tokiems muziejams su
teikia gyvumo, kuris toks svarbus 
tam, kad muziejus nepavirstų į 

meno lavoninę. Šiuo atžvilgiu „Block 
Museum" yra tikra priešingybė 
užšaldytai negyvo meno tvirtovei. 

Įkurtas 1980 m. žinomų Čika
gos meno kolekcininkų bei parodų 
kuratorių Mary ir Leigh B. Block 
lėšomis, visų pirma tik kaip galerija, 
,,Block Museum" šiuo metu turi per 
4,500 darbų, daugiausia grafikos, 
įvairių žanrų piešinių ant popieriaus 
bei fotografijų. 1998 m. tuometinė 
„Block gallery" buvo pertvarkyta į 
muziejų, o 2000 m. muziejus iškil
mingai persikėlė į dabartines patal
pas Chicago Avenue ir Sheridan 
Road sankryžoje. 

Jeigu susigundėte aplankyti 
Evanston bei „Block Museum" - da
bar pats geriausias laikas, nors vė
liau pavasarį, be abejo, pasivaikščio
jimas būtų malonesnis. Nepaisant 
to, siūlau susiruošti iki kovo 20 d., 
nes iki tol veiks sausio 20 d. atidary
ta paroda „Comic Art: The Paris Sa-
lon in Caricature". Tai viena nuos
tabiausių pastaruoju metu mano 
matytų, „mažųjų parodų". Ją sudaro 
trys dalys. Vienoje galerijoje ekspo
nuojamos iš XIX a. Paryžiaus laik
raščių paimtos karikatūros. Jose -
daugiausia tuometinį valdžios prote
guojamą Saloną - milžinišką kasme
tinę parodą - pašiepiančios ka
rikatūros. Įvairių autorių profesio
nalumas ir nepaprastas humoro bei 
satyros jausmas - tiesiog nepakarto
jamas. Ypač paroda galėtų padaryti 
įspūdį tiems, kurie nelabai seniai 
atvyko iš Lietuvos, kur karikatūros 
bei šaržai, priešingai nei Prancūzi
joje ar JAV, nėra labai populiarūs. 
Įvertinant sveikintinas Varno ir kitų 
šaržo meistrų pastangų reikia pripa
žinti, kad Lietuvoje politinės kari
katūros ar humoristiniai serijiniai 
piešiniai (comic strips) dar nėra tapę 
dažna politinio gyvenimo komen
tavimo priemone. 

Beje, šioje parodos dalyje dau
gelis pasikartojančių temų - nė kiek 
nepasenusios (nežinia tik, ar tuo rei
kia džiaugtis, ar dėl to liūdėti?): val
džios kišimasis į privačius žmonių 
gyvenimo aspektus, mėginimas reg
uliuoti meną ar palenkti jį į savo 
pusę, siekis propaguoti vidutinį 
meną bei vidutinybių kultas. 

Antroje parodos dalyje demons
truojamos karikatūros žymaus XIX 
a. pirmosios pusės Paryžiaus šaržų 
meistro, skandalingo žurnalo „La 
Caricature" leidėjo Charles Philipon 

a utotradeusa, c om 
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darbai. Žurnalas buvo leidžiamas 
nuo 1830 iki 1835 m., kol, tęsiantis 
negailestingam valdžios spaudimui, 
jis buvo uždarytas. (Ir vėl pašalinė 
mintis: ko ne dabartinė Baltarusija? 
Kartais tiesiog pašiurpstu pagalvo
jusi, kad, nepaisant nenutylančių 
kalbų apie demokratiją ir progresą, 
XXI a. kovojame su tomis pačiomis 
blogybėmis: tironija, žodžio laisvės 
trūkumu ir pan.) 

Ch. Philipon karikatūros dau
giausia susijusios su tuometinės 
Prancūzijos politinio gyvenimo ak
tualijomis bei gatvės gyvenimu. Jo 
piešiniuose itin daug labai įdomių 
gatvių vaizdų. Kartu su tuo metu 
populiarėjančia ir laisvėjančia lite
ratūra, Ch. Philipon savo karikatū
rose įamžino Europos kultūriniame 
gyvenime nepaprastai reikšmingus 
sociokultūrinius tipažus: elgetas, 
šokėjas, gatvės akrobatus bei muzi
kantus, dailininkus, gatvės politi
kus, įvairiausio plauko bohemą. 
Nors dabartinė Čikaga - ne XIX a. 
Paryžius, tačiau Ch. Philipon šar

žuose vaizduojami personažai, tik 
kitaip apsirengę ar dėvintys kitokias 
socialinių tipažų kaukes, taip pat 
gali būti nesunkiai aptikti tam 
tikrose Čikagos gatvėse. 

Trečioji parodos dalis - tai pa
našaus laikotarpio britų karika
tūristo James Gillray šaržai. Subti
lus, nors kartais gana ciniškas britų 
autoriaus humoras daugiausia susi
jęs su dviejų šalių - Anglijos bei 
Prancūzijos tarpusavio santykiais. 
Nuolatinis konkurencijos bei gerano
riškos (nors kartais ne visai) pašai
pos jausmas, susijęs su skirtingų 
tautybių asmenų bendravimu, taip 
pat niekur neišnyko ir šiais laikais, 
todėl J. Gillray darbai taip pat įdo
mūs ir aktualūs, net ir gerai neišma
nant tuomeninės Europos politikos 
ar istorijos. Be to, reikia paminėti, 
kad J. Gillray karikatūros - nepa
prastai spalvingos, o atspaudai -
labai gerai išsilaikę; atrodo, kad 
žvelgi į prieš kelis, o ne prieš 100 
metų pieštus darbus. 
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JAU PUSIAUŽIEMIS 
LlBERTAS KLIMKA 

Visi pokalbiai šiomis dienomis 
Lietuvoje prasideda nuo žiemiškų 
orų aptarimo. Ir užsibaigia palin
kėjimu nesušalti. Saltymetis! Buvo
me visai atpratę nuo speigų, many
dami išties prasidėjus globalinį kli
mato atšilimą. Bet gamta priminė, 
kad į Lietuvą gali sugrįžti rimta 
žiema. Ir šaltis; kad jis gali būti 
stiprus, skaudus, smarkus, spigi
nantis, didis, persus, pasiutiškas, 
neiškenčiamas, taip pat ir atsime-
tęs, atlyžęs, sprogęs. Sakoma: „Šaltis 
akis merkia", „Šaltis dvasią ima", 
„Šaltis riečia į ožio ragą", „Šąla, kad 
net nosis bąla", „Šaltis gydo tin
ginius", „Sušalau į šunį, į varlę, kaip 
žvirblis ant virbyno". Šalčiu galima 
ir keiktelti: „Kad tave šaltis!", „Ar 
tau galva peršalo?"; pagrasinti: „Pa
sijuoksi šaltais dantimis!" Ir pašiep
ti: „Tik nesušalk ant pečiaus su 
kailiniais!". Kalbos tėvo Jono Jab
lonskio taip parašyta: „Ano užšalusi 
dvasia", - vadinasi, žmogus nutau
tėjęs. 

Iš tikro tai neverta pernelyg įsi
jausti į žiemiškas nuotaikas, nes 
Sausio 25-oji tradiciniame mūsų tau
tos kalendoriuje - Pusiaužiemis. 
Senoliai pasakytų, diena jau pail
gėjusi per avinuko šuolį. O astrono
minis kalendorius rodo, kad nuo 
saulėgrįžos šviesiojo paros laiko 
prisidėjo visa valanda ir devynios 
minutės. Katalikai tądien mini šv. 
Pauliaus atsivertimą. Aršus krikš
čionių persekiotojas fariziejus Sau
lius stebuklingai tapo uoliu Kristaus 
mokymo skelbėju, tautų apaštalu 
Pauliumi. Pasak legendos, buvę taip: 
jojant Sauliui į Damaską, staiga 
pasirodęs Kristus; apakintas Jo 
šviesa, tas nupuolė nuo žirgo. Vil
niuje, Šventųjų Petro ir Povilo 
bažnyčioje, Sauliaus atsivertimas į 
Paulių pavaizduota įspūdingu horel
jefu virš pagrindinio altoriaus. 

O liaudiški papročiai pataria šią 

dieną pasidairyti gamtoje pirmųjų 
nedrąsių pavasario ženklų. Miške 
savo oloje nubunda barsukas; iškiša 
galvą apsidairyti. Jei šviečia saulė, 
išsigąsta savo šešėlio: kas čia toks 
juodas šalia? Smunka atgal į olą, ta
čiau ant nugulėto šono miegas bus 
prastas. Tad ir sniegas greit su
smegs, pavasaris bus ankstyvas. Jei 
apniukę, barsukas gerai pasivaikš
čioja po mišką - visur lieka jo pripė
duota. Grįžęs į olą, kietai įminga, -
pavasario negreit sulauksime, bus 
vėlyvas ir šaltas. Pusiaužiemyje 
ūkininkas turi pasižiūrėti, ar likę 
pusė pašaro gyvuliams. O šeimi
ninkė - ar užteks rugių duonelei 
kasdieninei iki vasaros. Na, žinia, 
jeigu naminuką kaukutį ji pamaloni
no, pasiūdama lininius marškinė
lius, skalsos ir daržinėje, ir troboje 
nepritrūks. 

Kiti Pusiaužiemio spėjimai to
kie. Krituliai šią dieną lemia prastų 
javų derlių; smarkus vėjas prana
šauja kažkokius sąmyšius ar nera
mumus tarp žmonių. Koks oras po
piet, tokia būsianti ir antroji žiemos 
pusė. Nors dar gali pasitaikyti pūgų, 
kai dangus su žeme maišosi, arba 
speigų, kai tvoros pokši, vis tik 
saulutė kasdien aukščiau pakyla, o 
tamsa traukiasi. 

Ir labai įdomi yra tokio seno
viško tikėjimo atmintis: nagi Pu
siaužiemyje meška savo guolyje ant 
kito šono verčiasi ir pradeda žįsti ki
tą leteną. Šis tikėjimas ateina tik
riausiai iš pirmykščio, dar gentinės 
bendruomenės medžiotojų kalendo
riaus, kuomet būdavo skiriami tik 
du metų laikai - žaliasis ir sniegin-
gasis. Pirmuoju miške karaliaudavo 
Meška ar Lokys, antruoju - Elnias 
ar Briedis. Nuostabu, kad mūsų tau
tos tradicinėje kultūroje iki šiol dar 
ganėtinai žymūs proistorinio miško 
galiūnų kulto aidai. Štai dėl ko grau
denosi gerasis vyskupas Motiejus 
Valančius, rašydamas ganytojiškąjį 
laišką 1856-siais metais: „Su di-

VILNIUS 2006 
SKRYDŽIAI FINNAIR ir kitomis oro linijomis iš 

įvairių JAV miestų. Grupės ir pavieniai keliautojai. 
PIGIAUSIOS KAINOS!!! 

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1-800-77-VYT IS 

Fax. 718-423-3979 
E-mail: vyttours@earthlink.net 
Web site: www.vytistours.com 

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE 
Rita Penčylienė tei/fax 708-923-0280 

E-mail: pencylar@comcast.net 

Bronė Barakauskienė tei. 708-403-5717 
Fax 708-403-4414; E-mail: mamabar3@aol.com 

džiausiu sopuliu širdies mano gir
džiu, jogei daug vietose krikščionys 
katalikai prašo meškininkus idant 
namus, butus ir gyvulius jų švenstų, 
o anie už pinigus visokias su meška 
šventvagiškas daro ceremonijas, ve
džioja visur po trobas, klėtis ir stal-
dus, po daržines ir jaujas tą žvėrį 
tuncindami ir pagal norą savo rėkin-
dami, po tam jos kudlomis išpešto
mis sumaišius su nukirptais plau
kais gaspadorių ir gaspadinių, smil
ko... O vis tai, kaip sako, dėl nušali
nimo ir atitolinimo ligų, nelaimių ir 
sužavėjimų. Ir yra tokie, kurie tam 
įtiki! Ir dar mano avinyčioj, mano 
vyskupystėj!" Įdomus tekstas: vys
kupo pasipiktinimą sukėlę prietarai, 
o greičiau apeigos su meška yra 
labai svarbios mitologijos tyrinėto
jams. Ganytojiškas laiškas paliudija, 
kad netgi XIX amžiaus viduryje te
bebuvo gyvi papročiai, susiję su 
tikėjimais globėjiškomis miško žvė
rių galiomis. Mokslo kalba tai įvar
dijama totemizmo reliktais. Kitų 
paliudijimų galima aptikti žodingoje 
mūsų kalboje, jos fraziologizmuose, 
patarlėse. Pavyzdžiui, tokia: „Gyve
na kaip meškos ausyje", - totemas 
juk laikomas genties globėju ar net 
pranokėju. Arba sakoma: „Klausia 
meškos, o ji - čia pat". Posakis sieti
nas su senovės medžiotojų prietaru, 
kad negalima vadinti žvėries tikruo
ju vardu, antraip nesiseks medžiok
lė. Daug „meškiškų" patarlių me
taforiškai nusako žmogaus būdo sa
vybes. „Meška guli - meška džiūsta", 
reiškia, kad tingėdamas dirbsi, 
nieko ir neturėsi. Arba: „Kaip lokys 
iš irštvos, kol išsijudins..." Pasakoma 
ir taip: „Meška gile užgauta baubia, 
o šaka prislėgta tyli"; „Kad ant meš
kos kankorėžis užkrinta, tai surin
ka, o kad medis - tai nieko". Šie po
sakiai peikia žmogų, kuris susidūręs 
su mažais sunkumais, dažnai skau
džiau sielojasi, nei ištikus didelei bė
dai. O štai priežodis „Meška senyn -
nagai aštryn" teigia, kad žmogaus 
charakterio bruožai su amžiumi da
rosi vis ryškesni. Gražiai pasakyta: 
„Meška langą užgulė", reiškia - lau
ke sutemo. O jeigu „Kamaroj meška 
galvą nutrūktų", - tai ten didžiulė 
netvarka. Apskritai, „Vilku nearsi, 
meška nevažiuosi"... 

Lietuviškas posakis „Meška su 
lokiu abudu tokiu" įėjo ir į pasaulinę 
literatūrą. Jį epigrafu įrašė prancū
zų rašytojas Prosperas Merime no
velėje „Lokys", kurios veiksmas 
vyksta Lietuvoje, gūdžių miškų 
krašte. Beje, viename bajoriškame 
herbe išties pavaizduota moteris su 
kūdikėliu, sėdinti ant lokio nugaros, 
- tikra žmogaus ir laukinės gamtos 
santarvė. 

Bet mums savo kilme bene įdo
miausia ši patarlė: „Mirė meška, 

mesk ir dūdas". Mat būta pramogos 
jomarkuose ir kermošiuose šokdinti 
dresiruotas meškas, grojant dūd
maišiu. To pramokydavo dar XVII 
pradžioje kunigaikščių Radvilų Sur-
gonių miestelyje įkurtoje garsioje 
„Meškų akademijoje". Labai papras
tu, bet efektyviu būdu: įleisdavo 
meškutę į narvą su geležinėmis grin
dimis. Ant užpakalių letenų užmau
davo kaimines vyžas. Tada užgroda
vo dūdmaišiu ar dūdele, o po grin
dimis jau sukurtas laužas. Ką darys 
lepečkojė, ima stiprinėti ant dviejų 
atsistojusi. Kitą kartą užtenka tik 
užgroti, ir meška „šoka". Išmokytą 
parduodavo čigonams, kurie kaip 
meškininkai keliaudavo per kraštą. 
Vilnijos krašte iš senų žmonių dar 
galima išgirsti pašaipų kokio ne
tikšos jaunikaičio vertinimą: „Tam 
tik Smurgonių akademijoje moky
tis..." Žemaitijai meškas dresiruoda
vo panaši mokykla Raudondvaryje, 
įkurta grafų Tiškevičių. Kaip vys
kupo paliudyta, jos ten būdavo rei
kalingos ne vien pramogai. Neveltui 
Žemaitijos herbe pavaizduota pri
jaukinta meška - senųjų tradicijų 
čia tvirtai laikytasi. Ir kai M. Va
lančius griežtai jas išpeikė, Meška 
tapo būtina Tarpušvenčio ir Užga
vėnių persirengėlių vaikštynių per
sonažu. 

Tokie tad „meškiški" reikalai 
Lietuvoje... Kaip gaila kad prieš porą 
dešimtmečių paskutinė meškutė, 
klaidžiojusi mūsų miškuose, savi 
kailį padovanojo Biržų „Šėlos" mu
ziejui. Gyventų nors keletas didžio
siose mūsų giriose, - ir grybų, ir 
uogų būtų daugiau, o šiukšlių ir 
miško gaisrų - gerokai mažiau. Gal 
bent žemaičiai pasirūpintų savo 
totemo sugrįžimu? 

O štai žmogus per Pusiaužiemį 
pagal senuosius papročius savo ap
linkoj turi pažadinti gamtos gyvastį. 
Reikia papurtyti apšarmojusias obe
lis, pabelsti į apsnigtus avilius. Bi
telės tada visu kamuoliu persiris ant 
kito korio. Ir neliesti nieko, kam gali 
kirmėlės ar vikšrai pakenkti. Pa
vyzdžiui, dzūkai tądien bulvių neval
gydavo, kad vasarą jos nekirmytų. 
Žemaičių moterys vilnų neverpė, jų 
nekaršdavo, - antraip kandys dra
bužius išvarpys. Vyrai su kirviu nie
ko nedirbdavo, - dirbinio medieną 
kirvarpos išvagos. Negalima iš miš
ko malkų parsivežti - vasarą į kiemą 
gyvačių prišliauš. Bet šie draudimai 
atėję jau iš gretimos kalendorinės 
šventės, nustatomos kadaise pagal 
jauno mėnulio pasirodymą ir vadi
namos Kirmių diena. 

Pusiaužiemis, - tik viena iš tra
dicinių metų švenčių. O kokios tau
tos istorinės patirties gelmės pra
siveria, ėmus gilintis į jos papro
čius... 

mailto:vyttours@earthlink.net
http://www.vytistours.com
mailto:pencylar@comcast.net
mailto:mamabar3@aol.com
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N E K I L N O J A M A S I S TURTAS D R A U D I M O PASLAUGOS 

Drake 
Did 

lt Againl 
f ^ > £qu»i <*ouwng Opponinity 

5 S.Prospect. Clarendon 
Hills. Illinois 60514 

Office 
630-325-2800 
Mobile 
630-745-7593 
FSLX 

630-325-7010 

Profesionalus 
asmeninis 

patarnavimas. 
Patirtis mieste ir* 
priemiesčiuose. 

Nemokamas 
nekilnojamojo 

turto įkainavimas. 
Prieš parduodant 

ar perkant, 
kreipkitės į 

Drake Reartor 

Qrtu»fc 23 
Accent 

Homefinders 
9201 S. Cicero 

OakLavra, 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 sąžiningai patarnauja 

įvairių nuosavybių pirkime ir par
davime mieste ir priemiesčiuose. 

GREIT PARDUODA 
- f į l -. First Landmark Realty 

773-590-0205 
708^25-7160 

Bus. 
Res. 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Audrius Mikulis 
1 st Choice Real Propertys 

Tel/. 63(^0$Š262~ 
E-mail: amikulis@usa.com 

įvairus nekilnojamas turtas: 
* Nemokamas įkainavimas 
* Nemokama rinkos analizė 
* Pirkimas s—Šk&fei 
* Pardavimas J į į t f f , 
* Surandame 

optimaliausią finansavimą 

I 
i 
i 
i 
l 
l 
i 
l 
i 
l 
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l 

rjuaina PIRKIMAS — PARDAVIMAS 

v Peters-Montella H#HB£p*rtner* 
REALTOR®, CIPS, GRI, CLHMS 2 8 1 0 E a s t Oakland 

Park Blvd 
Fluent in Italian & Hthuanian, Knoowledge of French r_rt lauderdale 

Direc t : (954) 254-3598 FL 33306 
F a x : (954) 785-2947 _ . . . . . . tl 

tacn ofiKe mdependently 
E-Mail: regina@reginapeters.com owned and operated 

SIŪLO D A R B Ą 

S I Ū L O M E D A R B U S ! 
Gail. seserų padėjėjoms 

kompanionėms ir namų ruošos 
darbininkėms. Galima gyventi 

kartu arba atvykti į darbą 
ir išvykti. 
Kreiptis: 

ALL CARE 
Employment Agency 

Tel. 773-736-7900 

DRAUGAS" i n fo rmuo ja , 
„DRAUGAS fo rmuo ja ; 
, DRAUGAS " : išeivijos i r 

L ie tuvos jungt is ; 
„DRAUGAS l ietuvybės 

švy tu rys i r sargas! 
* * * * * * * 

Prenumeruok ime I r 

s k a i t y k i m e „DRAUGĄ"! 

REIKALINGI ENERGINGI DRAUDIMO 
AGENTAI, turintys licensiją ar ne. 

Apmokysime. Atlyginimas+ 
komisiniai. Allstate Insurance Co. 

Tel. 773-775-9700 Bert, ar 
siųskite „resume" fax. 773-775-493 

O'HARE CLEANING AIRCRAFTS 
$8.00/8.50 ON START 

PERMANENT JOB FOR LEGAL 
ONLY. VVTTHOUT ENGLISH O.K. 
CALL SVETLANA (630) 286-7395 

IN-HOME CARE FOR ELDERLY. 
Come-go, live-in. Good pay. Mušt 

speak English, have work permit. driv-
ers license and car. 

Call Comfort keepers 
847-215-8103 

;>:-:':'>x'xo:>-:->x:>';:'x-:;S> 

ĮVAIRUS' 

* Reikalinga nuolatinė pakeitėja savaitga
liais. Tel. 312-927-0436. 

* 52 m. moteris gali prižiūrėti pagyvenusius 
žmones, tvarkyti jų namus, gyventi kartu Tel. 
630-967-8819. 

* Reikalinga analų kalbos repetitorė, galinti 
paruošti TOELFEL testui Gali būti vyresnio 
kurso studentė. Tel. 708-415-1832. 

* Vyras, turintis žalią kortą, rekomendacijas, 
vairuojantis automobilį, daro masažą ir ieško 
darbo prižiūrėti pagyvenusius žmones Tel. 
708-822-6200. 

* 55 m. moteris ieško darbo su gyvenimu 
žmonių priežiūroje. Turi žalią kortą, rekomen
dacijas. Tel. 630-788-7325. 

KLM01NTIA1 
BkOKtKAGt 

V I D A M . t= į 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consu l t an t 
Neki lnojamojo t u r t o 

p i r k i m a s , pa rdav imas 
7 0 8 - 8 8 9 - 2 1 4 8 

P A R D U O D A 

K. LAUKAIČIO NATŪRALUS MEDUS 
Ir lietuviška arbata apsaugo visus nuo 

slogos ir negerovių. Medaus galima 
gauti lietuviškose krautuvėse ir po 

pamaldų PL centre, Lemom:e 
Tel. 630 323 5326 

PARDUODAMAS LEMONTE 
naujas „tovvnhome". 

1 min. nuo Pasaulio Lietuvių centro. 
Labai įspūdingas, su aukštomis 

lubomis, aukštais langais. Pirmame 
aukšte: „ foyer", salionas, valgoma
sis, virtuvė, TV kambarys, židiniai, 

1/2 vonios, skalbykla, ofisas/miega
masis. Antrame aukšte: „ lo f t " , 

2 mieg., 2 vonios. Rūsys su langais, 
2 mašinų garažas. 

TURITE PAMATYTI!!! $385,000 
Savininkas agentas-Aigis 

Tel. 630-257-5144 

• • • ĮVA IRUS*" 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
MIGLINAS TV 

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

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS 

MARQUETTE 
PHOTO 
SUPPLY Į 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mūsų 

patogiu „lay-away" planu. 
Atliekame visus foto 1 
aboratorįjos darbus. 

Darbo vai.: kasdien nuo 8 v.r. 
iki 6 v.v.; šeštadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 V.D.D.; 
sekmadieniais uždaryta. 

Antradieniais ir trečiadieniais 
susikalbėsite lietuviškai. 

3314 W. 63 St. 
Tel. 773-776-8998 
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STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMUI, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654,773-581-8654 

STATE FARM INSURANCE 
Automobilio, namų, 

gyvybės ir sveikatos draudimai 
Select agentė Barbara Murray 

Prašykite Rasos — kalba lietuviškai 
5710 W. 95 St., Oak Lavvn, IL 

708-423-5900 

N A M Ų REMONTO IR 
STATYBINĖS PASLAUGOS 

AMBER CONSTRUCTION Co. 
Dengiami stogai, kalamas 

„siding", atliekami cemento, 
„plumbing" bei kiti namų 

remonto darbai. 
„Licensed, insured, bonded" 

Skambinti Sigitui, 
tel. 773-767-1929. 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedzie Cttcago, IL 60629 
Prekyba, rtstaiavirnas, aptemavirnas 

— Licensed — Bonded— Insured 
24 

ral. per para 

7 dienos 
per savaite 

FREE 
E U I M A T t 

7 7 3 - 7 7 8 4 0 0 7 
773-531-1833 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; „sidings", 

„soffits", „decks", „gutters",plokšti ir 
„shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

MOKESČIŲ PASLAUGOS 

INCOME TAX SERVICE 
Dabartiniai pajamų mokesčių įstatymai apsunkino 

ir ateityje apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžiningam ir 
konfidencialiam patarnavimui kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
5516 W. 95 St. 

Oak Lavvn, IL 60453. 
Tel. raštinė 708-424-4425. 
Tvarkome prašymus dėl pajamų 

mokesčio numerio. 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
TVARKAU [VAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
Gediminas Pranskevicius 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

Always Wlth Flowers 
• |vairios tropinės gėlės 
• Gėlės visom progom, gėlės į Lietuvą 
• Egzotinės ir aukšto stiliaus aranžuotės 
• Vestuvinės ir proginės kompozicijos konsultacijos - nemokamos) 
• Dovanu krepšeliai, suvenyrai, paveikslai. 
• Laidotuvių krepšeliai, vainikai vazoninės gėlės 
• Bažnyčių, pokylių salių ir stalų dekoravimas gėlėmis ir 
balionais (nuolaida 20%) 

1120 S. State St., t e m o n t , IL 
8015 W 79 St., fust ice, IL 

Nemokamas tel. 888 5 9 4 6604 
Pristatome Čikagoje, jos apylinkėse, JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje. 

w w w . alvvay $ w i t hf lovvers .com 

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

Tel . 773-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairus tortai 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 
• Atidaryta 7 dienas savaitėje 
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com 

KAVINĖS 
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre 

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610 

312-644-7750 
pirm. - penki. 

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. 

mailto:amikulis@usa.com
mailto:regina@reginapeters.com
http://www.racinebakery.com


DRAUGAS, 2006 m. sausio 28 d., šeštadienis 13 

SIDABRINĖ „DAINAVOS" DIENA 
Kodėl bū t en t sidabrinė? J u k 

„Dainava" koncertu, įvykusiu 
š.m. sausio 22 d., šventė savo 

gyvavimo 60-metį: nei sidabrinį, nei 
auksinį, o j a u artėjantį prie deiman
tinio... Tačiau tas sausio antrosios 
pusės sekmadienis buvo toks šven
tiškas, spindintis gera nuotaika ir 
neseniai iškritusio sniego šviežumu, 
šerkšno kr i s ta l iukais nusagstytais 
medžiais ir k rūmokšn ia i s , re ta i , 
ypač šią žiemą, pasirodančiais saulės 
spinduliais, visą dieną gausiai beria
mais iš žydriausios padangės.. . 

Džiaugsmą didino ir „nemunais 
plaukiant i" į salę publika, ir užrašas 
ant durų, kad „bilietų, deja, nebėra". 
Tai re tas atvejis l ietuviškame ren
ginyje, kad pr i t rūks ta bilietų. Atro
do, tuo nebuvo linkę t ikėti ir kai ku
rie žmonės, iš anksto bilietais nepa
sirūpinę. J iems teko nusivilti. Buvo 
malonu publikoje matyt i ypač daug 
jaunų žmonių tiek iš naujųjų lietu
vių imigrantų, tiek iš j a u čia gimusių 
ir užaugusių. Tai ta ip pat nedažnas 
reiškinys... 

Niekas neabejoja, kad „Daina
va" y ra vienas populiariausių meno 
vienetų Čikagoje, t ad į šio ansamblio 
koncertus visuomet susirenka daug 
publikos. Nors tebesididžiuojanti 
Lie tuvių meno ansambl io (LMA) 
vardu, šiandien „Dainava" vargiai 
a t i t inka „ansambliet iškus reikala
vimus", nes jos sudėtyje — tik cho
ristai. O pačioje pradžioje, 1945 m., 
savo gyvavimą pradėjęs lietuvių pa
bėgėlių H a n a u (Vokietija) stovykloje, 
ansambl is turėjo ir savo tautinių 
šokių šokėjus ir net muzikantus . 

LMA „Dainavos", kaip ir kitų 
panaš ių dainos bei taut inių šokių 
v ienetų Vokietijoje, t iks las buvo 
puoselėti lietuvių taut inį meną savo 
ta rpe ir atskleisti jo grožį kitatau
čiams. Tie maždaug 4—5 metai pra
leisti skurdžiose pabėgėlių stovyk
lose buvo ir „Dainavai", ir kitiems 
lietuvių meniniams vienetams tikri 
kul tūr inio klestėjimo laikai, kuriuos 
užgniaužė prasidėjus-i emigracija į 
užjūr ius . Didžioji „Dainavos" an
sambliečių dalis ilgainiui atsidūrė 
Čikagoje, kur muz. Stepo Sodeikos 
pas t angomis a tgaivino ansamblio 
veiklą ir įžengė į naują gyvavimo 
tarpsnį . 

„Dainava" nuo pa t savo įsikūri
mo pradžios „nesustabarėjo", apsi
s todama vien prie lietuviškų (ypač 
liaudies) dainų atlikimo. Buvo nuo
lat ieškoma naujų veiklos krypčių, 
kitokios saviraiškos. Dėl to ansamb
lis ne vien koncertavo, bet statė sce
nos veikalus , sujungiant vaidybą, 
dainą ir šokį. Tuo pačiu keliu, kiek 
esamos sąlygos leido, „Dainava" ke
liavo ir š iapus Atlanto. 

Keitėsi dirigentai, meno vado
vai. Keitėsi ansamblio nariai. Ilgai

niui reikėjo atsisakyti tautinių šokių 
ir stambesnių veikalų pastatymo, 
tačiau Čikagoje „Dainava" į savo re
pertuarą įjungė religines giesmes ir 
pastoviai giedodavo Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje ne t ik sekmadieninių 
Mišių metu, bet ypač per didžiąsias 
bažnytines bei tautines šventes. Šio
je bažnyčioje buvo ruošiami.ir religi
niai koncertai. Iš tiesų, tam tikru 
laiku Šv. Kryžiaus parapiją daina-
viečiai laikė savo antraisiais namais, 
kur visuomet buvo laukiami, priima
mi ir vertinami. 

Muz. S. Sodeikai mirus, „Dai
navos" ansambliui ilgiau ar trum
piau vadovavo eilė pajėgių, talen
tingų chorvedžių: Algirdas Šimkus, 
Petras Armonas (jo vadovaujamas 
ansamblis pastatė Anatolijaus Kai
rio muzikinį veikalą „Sidabrinė die
na"), Audronė Simonaitytė-Gaižiū-
nienė, Aloyzas Jurgutis (jo globoja
ma „Dainava" į sceną išvedė „Pa
mario pasaką", pagal D. Bindokie-
nės libretą ir A. Jurgučio sukurtą 
muziką, taip pat N. Jankutės „Kūl
grindą" ir kitus veikalus), Emilija 
Pakštaitė-Sakadolskienė. Povilas 
Mieliulis, Rasa Šoliūnaitė-Poskoči-
mienė, o nuo 1988-ųjų metų „Dai
navai" vadovauti pradėjo muz. Da
rius Polikaitis. (Tiesiog sunku pati
kėti, kad šis jaunas muzikas an
sambliui vadovauja jau tokią ilgą 
metų eilę! ) 

Kiekvienas ansamblio vadovas 
paliko savo pėdsakus, pasukęs chorą 
vis kita kryptimi, atiduodamas savo 
kūrybinio talento duoklę. Nepaisant 
kas tuo metu ansambliui vadovavo, 
„Dainava" visuomet buvo pasiruo
šusi ir dalyvavo kiekvienoje lietuvių 
dainų šventėje, atlikdavo programą 
įvairiuose renginiuose, tebegiedojo 
bažnyčioje, kol Šv. Kryžiaus parapija 
visiškai neišslydo iš lietuvių rankų. 

Dariui Polikaičiui pavyko an
samblį „atjauninti": neatstu
miant ilgamečių dainaviečių, 

pritraukti jaunų, tiek čia gimusių, 
tiek neseniai Amerikon atvykusių. 
Jis neatsisakė ir „eksperimentuoti 
— į kiekvieną koncertą ar net eilinį 
pasirodymą įjungdamas kažką nau
ja, žinoma, su visišku ansamblio na
rių pritarimu ir paklusimu — terei
kia stebėti, kaip koncerto metu visos 
choristų akys yra įsmeigtos į dirigen
tą, nei vienas balsas „neišlenda lyg 
yla iš maišo", o kiekvienas D. Po-
likaičio mostas susilaukia žaibiško 
choristų paklusnumo. Šį nepaprastą 
susiklausymą, choro ir dirigento 
ryšį, jaučia ir publika. Tai retas ir 
stebinantis reiškinys. 

Šiuo metu „Dainavai" priklauso 
per 60 choristų. Ansamblio valdybą 
sudaro Kęstutis Sušinskas (pirm.), 
Dana Gylienė, Danguolė Ilginytė, 
Kazys Motekaitis, Asta Švedkaus-

kaitė, Aldona Urbienė ir Jolanta 
Urbietienė. Chormeisteriai — Aud
rius Polikaitis ir Liudas Landsber
gis, kone nuolatinis ansamblio pla
katų, programos viršelių dailininkas 
— Vytas Čuplinskas. O visų šių 
darbščių pagalbininkų priekyje stovi 
dirigentas, ansamblio vadovas muz. 
Darius Polikaitis. 

Sukaktuvinis „Dainavos" kon
certas susidėjo iš dviejų dalių 
— pirmojoje, be ansamblio, 

pasirodė saksofonistas Rimvydas 
Paulikas, pianistė-akompaniatorė 
Olivija Urbonaitė, liaudies instru
mentų palyda: lumzdeliai — Anna 
Belle O'Shea, Kazys Motekaitis; 
skudučiai: Jurga Čepkutė, Laima 
Vivanovaitė; mušamieji (nors taip 
programoje pavadinti, bet geriau čia 
tiktų „tarškučių" pavadinimas): Ge
diminas Bielskus, Adomas Daugir
das, Šarūnas Daugirdas, Aliukas 
Gylys. Išskyrus R. Pauliką ir Anna 
Belle O'Shea, visi kiti yra „Daina
vos" ansamblio nariai. 

Paskutinis „pras ida inav imas" prieš koncertą. A. Rašymo nuotr. 

„Dainavos" ansamblio valdybos narė 
Danguolė Ilginytė (kairėje) ir dau
giametė ansamblio rėmėja Irena 
Kriaučeliūnienė. A. Rašymo nuotr. 

Programa pradėta daina „Ta ta 
to" (N. Sinkevičiūtės muz., Mairionio 
ir lietuvių liaudies žd.), kuri savo 
besipinančiomis melodijomis ir žo
džiais smagiai nuteikė publiką. Po to 
nuaidėjo „Anoj pusėj Nemuno" (M. 
K. Čiurlionio harmonizuota liaudies 
daina), „Viltis" (Leonido Abario 
muz., Sigito Gedos eil.), ir visus su
žavėjo greita, smagi, dzūkiška „Tre-
putė martela", su liaudies instru
mentų palyda. 

Beje, sukakties proga, tiek pir
mojoje, tiek antrojoje koncerto dalyje 
virš išsirikiavusio choro ištiestame 
plačiame ekrane kartkartėmis blyk
stelėdavo skaidrės primenančios 
įvairius ansamblio veiklos periodus: 
choristus, šventes, dirigentus, prog
ramas ir pan. Tai ypač sukėlė nostal
giškus jausmus salėje gausiai su
sirinkusiems buvusiems dainavie-
čiams, kurių ne vienas ir save išvydo 
ekrane... 

Lygiais, ramiais akordais dai-
naviečiai atliko pamėgtąją dainą 
„Viešpaties pasaulis" (Jono Govėdo 
muz., B. Brazdžionio eil.), ypač nos
talgiškai nuteikė daina „O, Ne
mune" (Broniaus Budriūno muz., B. 
Brazdžionio eil.), kuri dar taip, ro
dos, neseniai klausytojams išspaus
davo ašaras, prisiminus, kad tik sva
jonėse buvo galima matyti Nemuną, 
Kauną, tėvynę... 

Olivija Urbonaitė fortepijonu at
likusi penkias miniatiūras, užsire
komendavo kaip talentinga, išsilavi
nusi, stipri pianistė, į kurią lietu
viškoji visuomene turėtų atkreipti 
daugiau dėmesio ir įjungti į mu
zikines programas. Nors ji tiksliai ir 
jautriai akompanavo dainininkams, 
bet visu grožiu atsiskleidė būtent 
solinėse partijose. 

Ansamblis, kiek pailsėjęs, pia
nistės skambinimo metu, su ypatin

ga energija atliko „Kupolinį" (Balio 
Dvarionio muz., liaudies žd.), „Oi tu, 
ąžuol" (Vaclovo Augustinio išplėtota 
liaudies daina) ir pirmosios koncerto 
dalies pabaigai — „Šiaurės pašvais
tę" (S. Sodeikos muz. B. Brazdžionio 
eil.), kurios paskutiniai akordai vos 
nenukėlė šios erdvios Morein Valley 
kolegijos salės lubų. 

Pertraukos metu publika dali
nosi teigiamais įspūdžiais ir nekan
triai laukė, ką „Dainava" padovanos 
antroje koncerto dalyje. O čia būtent 
ir pasirodė, kad „Dainava" (arba jos 
vadovas) yra išradinga, nesibaidanti 
„kitoniškumo", nors, kiek teko gir
dėti, kai kam tai kiek „pabraukė 
prieš plaukus". 

Choro palyda jau neapsiribojo 
švelniu O. Urbonaitės pritarimu, bet 
įjungė ir saksofoną, ir būgnus (Aliu
kas Gylys), ir gitarą/mandoliną 
(Saulius Gylys), pianiną, gitarą 
(Vidas Neverauskas), boso gitarą 
(Tomas Strolia). Šioje dalyje išgir
dome tikrai virtuoziškas saksofono 
partijas, atliekamas R. Pauliko. Tai 
nuostabiai talentingas, jaunas mu
zikas, kurio „paslaugomis" turėtų 
dažniau pasinaudoti mūsų rengi
niai. Šioje koncerto dalyje turėjo pro
gos šmaikščiai pasirodyti ir Marius 
Polikaitis, atlikdamas, tiesa, labai 
t rumpą (norėjosi jį girdėti ilgiau), 
dainą su choru „Paskutinį kartą". 
Bet publiką kone iš kėdžių išvertė 
nuotaikingoji „Naktis tvartelyje" 
(Nijolės Sinkevičiūtės muz. ir žd.). 
Choras šią sudėtingą, keisčiausių 
garsų kupiną dainą atliko su ne
mažu entuziazmu — galima buvo 
matyti, kad ir choristams daina buvo 
smagi. 

Antrojoje dalyje taip pat buvo 
rodomos skaidrės, chorui ir sakso
fonui sudarant švelnų, nostalgijos 
kupiną foną. Dar buvo padainuota 
„Stovi obelėlė", „Oi, berneli", „Klau
sė mane tėtušėlis", „Mėnesėlis švie
čia". Kadangi prie šių dainų progra
moje nebuvo įrašyti autoriai, reikia 
manyt i , kad tai liaudies dainos. 
„Sodauto", kuriuo pradėta antroji 
koncerto dalis, muz. Artūro Noviko, 
žd. liaudies, o „Biržų krašto meilės 
dainos" — muz. Algirdo Klovos, 
tekstai iš tautosakos rinkinių. 

Koncerto pabaigoje ansamblio 
pirm. K. Sušinskas perskaitė 
sveikinimo raštą, gautą iš 

Lietuvos Išeivijos ir mažumų depar
tamento dir. A. Petrausko, taip pat 
buvo pagerbta ilgiausiai šiuo metu 
ansamblyje dainuojanti Vanda Alek
nienė (jai įteiktos gėlės ir perrišta 
juosta); juosta buvo papuoštas ir 
dirigentas Darius Polikaitis, o dau
gelio dainaviečių rankose atsirado 
gėlių puokštės. 

Įdomus buvo koncertas, įdomi ir 
jo pabaiga, nes į sceną pakviesti visi 
buvusieji dainaviečiai, esantys salė
je. O jų būta nemažai! Susirinko ko
ne antra tiek, kiek jau stovėjo sceno
je dabartinių dainaviečių. Čia ir 
pasirodė didžioji tiesa: kartą daina-
vietis — visuomet dainavietis! Diri
gentui davus ženklą, iš visų susirin
kusių į sceną galingai nuaidėjo „Kur 
giria žaliuoja!" Tai oficialioji „Dai
navos" ansamblio daina/himnas, ir 
šį dainuojama su meile bei pasiža
dėjimu: lietuvis ir daina — neatski
riamai suaugę. 

Tad dainuok, „Dainava", visuo
met jauna, visuomet nauja! Lai lydi 
Tavo vadovus, choristus ir visus, 
lietuviškai dainai pasiaukojusius, 
daug daug sidabrinių dienų ir metų! 

D a n u t ė Bindokienė 
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Duris atvėrė „Kunigaikščių užeiga" 
Vienas po kito atsidaro naujos 

lietuviškos parduotuvės, kavinės, 
restoranai. Prieš keletą metų negir
dėti Amerikos lietuviams pavadini
mai „Morkūnų parduotuvė", „Anta
no kampas", „Smilga", „BFavo", 
,,Euro", „Rūta" — dabar jau tapo 
įprasti. Daugelis mėgsta ten apsi
pirkti, užsisakyti maistą į namus, 
nueiti pavalgyti. Ketvirtadienio va
karą įvyko dar vieno , šįkart restora
no „Kunigaikščių užeiga" atidary
mas. 

Nemažą būrį svečių pasitiko 
grojanti „Rimvydo jazz" grupė. Gra
ži naujojo restorano aplinka — 
mediniai stalai, specialiai Lietuvos 
meistrų padarytos kėdės ir suolai, 
šviestuvai, ant sienų kabantys karo 
įrankiai Lietuvos kalvių nukalti 
pagal autentiškus pavyzdžius, Lie
tuvos kunigaikščių paveikslai. 

Svečių šurmulys, blyksi fotoa
paratai, filmuoja Amerikos lietuvių 
televizija, susijaudinę restorano sa
vininkai. Žodžiu — tikra šventė. 

Tačiau iki jos buvo daug sunkių 
dienų, įdėta daug darbo, daug nemi
go naktų. Buvo ir nusiminimo va
landėlių, ir abejonių. Bet šiandien 
viskas praeityje ,ir „Kunigaikščių 
užeigos" savininkai Andrius ir Emily 
Bučai bei Andriaus sesutė Asta ir jos 
vyras Nerijus Gerdvilos laimingi -
svajonė išsipildė. Laimingas ir Astos 
bei Andriaus tėtis Romas, kuris 
nemažai prisidėjo prie šios svajonės 
įgyvendinimo. 

ankšta, ir Andrius išsinuomojo pa
talpą Harlem gatvėje. Parduotuvė 
pradeda dirbti kasdien, plečiasi jos 
asortimentas, daugėja pirkėjų. Ir tos 
patalpos pasidaro per mažos. Pa
sitarę nusprendė įgyvendinti seną 
svajonę — atidaryti restoraną. „Visą 
gyvenimą labai domėjausi Lietuvos 
istorija. Domino ne tiek datos, kiek 
žmonių gyvenimo papročiai, ką jie 
valgydavo, kaip rengdavosi. Iš čia ir 
gimė idėja įrengti būtent tokį 
restoraną", — pasakojo R. Bučas. 

Žodį taria generalinis konsulas Čika
goje Arvydas Daunoravičius 

O prasidėjo viskas prieš keleris 
metus, kai Andrius Bučas, pasitaręs 
su tėčiu, atidarė parduotuvę 
„Lietuvėlė". „Pagalvojom, jog daug 
lietuvių Čikagoje, tikra maža Lie
tuva, tai ir nusprendėm parduotuvę 
pavadinti 'Lietuvėle'" — sakė pa
kalbintas Romas Bučas. Tuo metu 
parduotuvėlė įsikūrė Jaunimo cen
tre. Tačiau po kiek laiko čia pasidaro 

Summit miestelio meras )oe Strelchick 
sveikina jaunuosius verslininkus. 

Na, o šiandien — šeimininkų 
kvietimas atvykti ir pabūti šiame 
restorane kunigaikščiais, vaikų pa
dėka tėčiui už pagalbą įrengiant 
restoraną, generalinio konsulo Či
kagoje Arvydo Daunoravičiaus svei
kinimai, Summit miestelio, kuriame 
įsikūrė „Kunigaikščių menė" mero 
Joe Strelchick pasveikinimas, kuni
go Jauniaus Kelpšo palaiminimas, 
„Amerikos lietuvio" pravestas savi
ninkų įšventinimas į kunigaikščius 
ir priesaikos davimas, draugų svei
kinimai, sutapimas — Emily ir An
driaus sūnaus Mykolo penkmečiui 
skirtas tortas, valgių skanavimas ir 
gėlės, gėlės. 

Nuoširdžiai prisidedame prie 
sveikinimų bei linkėjimų ir mes. 
Džiaugiamės dar vieno lietuviško 
židinio įsikūrimu. 

Šalia restorano įsikūrė ir maisto 
parduotuvė, kurioje galite ne tik 
nusipirkti lietuviškų prekių, bet ir 
karštus pietus išsinešimui į namus. 
Parduotuvė dirba pirmadieniais — 
šeštadieniais nuo 10 vai. r. iki 8 vai. 
v., sekmadieniais — nuo 10 vai. r. iki 
6 vai. v. Parduotuvės ir „Kunigaikš
čių užeigos" adresas: 6312 S. Har
lem Ave., Summit, IL 60565. Tel. 
pasiteiravimui: 708-594-5622. 

Laima Apanavičienė 

„Kunigaikščių užeigos" savininkai Andrius ir Emily Bučai bei Andriaus sesutė 
Asta ir jos vyras Nerijus Cerdvilos su „Amerikos lietuvio" darbuotojų įteiktu 
kalaviju. 

Draugai užeigos at idarymo proga padovanoio Andriui ;r ;o žmona: Emily 
draugišką Š3rža 

Busime . ipn.nijd •.:..man.da *ade|o u/e>gos darbuotojai Romas Bikas džiaugiasi vaiku sėkmę 
Užeigos interjero detale 

jono Kuprio nuotraukos 
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A t A 
JADVYGA ZALAGĖNIENĖ 

DAPKUTĖ 
Mirė 2005 m. sausio 26 d., sulaukusi 89 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marąuette 

Park apylinkėje, Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: vyras Kostas, duktė Lizdanytė Sell su vyru 

Veri; duktė Silvia Zalagėnaitė; dukterėčia Violeta Špokaitė, 
sūnėnai Viktoras, Vytas ir Marius Špokas su šeimomis bei kiti 
giminės ir artimieji Lietuvoje bei Amerikoje. 

A.a. Jadvyga bus pašarvota pirmadienį, sausio 30 d. nuo 2 
vai. p.p. iki 8 vai. v. Brady Gili laidojimo namuose, Petkus ir 
sūnus laidotuvių direktoriai, 2929 W. 87th St. (87th ir Rich-
mond), Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 31 d. 9 vai. ryto Brady 
Gili laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 9:30 vai. ryto bus aukoja
mos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. Jadvyga bus palaidota Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

Vietoj gėlių prašom aukoti Lietuvos Dukterų draugijai ir 
Lietuvos našlaičiams. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
vvrww.petkusfuneralhomes.com 

TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Vaikytės Tėvo pasakos 
Ataidi iš toli, 
Gražiais prisiminimais 
Suvirpa vis širdy. 

Kelionės po miškus, 
Pro gelstančius rugius, 
Banguojančius lyg jūra 
Dangaus skliaute melsvam. 

Ūksmingos pušys, ąžuolai 
Ir Pyvesos pakrantės 
Kelionių toliai, laiko vingiai, 
Nuoširdūs žodžiai 
Vaišingų pasvaliečių, 
Tarmė aukštaičių tvirta — 
Tai mūsų vaikystė, 
Jaunystės viltys 
Su šiluma, su atrama šeimoj, 
Su TĖČIU ir MAMA. 

Vėl nešė likimas tolyn, 
Žemaitijos ton šalin, 
Kur Kražantė, Dubysa, 
Kur Kražiai seni 
Ir Kelmėj, kur sustojom 
Ir Tytuvėnai netoli. 

A f A 
JUOZAS RAGAŽINSKAS 

1911.03.28-1976.01.27 

Kur ežerai tokie melsvi, 
Kur atgaivą atradę, 
Klajojom po pušynus 
Ir visko visko buvo 
Kalnuotoj Žemaitijoj... 

Duktė Aldona 

Jau praėjo trisdešimt metų, kai po nelaimingo atsitikimo, 
neilgai sirgęs, iškeliavo Amžinybėn mūsų mylimas Tėtis, Sene
lis. 

Gimęs Vilkaviškio apskrityje, Pajevony, gyveno Ilguvoj, 
Šakių raj., bet karas, suirutės, privertė klajoti po gimtą kraštą 
su baime kasdienine dėl šeimos ir artimųjų Sibiro tremtyje. Štai 
Alytus, Kaunas, Žeimiai (Jonavos raj.), Pasvalys, Kelmė, kur 
teko gyventi. Ir amžinam poilsiui priglaudė Kelmės kalnelis. 

Jau taip daug metų praėjo, bet iškyla atmintyje Tėčio pasa
kos, kelionės į gamtą, pasakyti žodžiai... 

Šv. Mišios buvo aukotos 2006 m. sausio 27 d. 8 vai. r. Pas
valio bažnyčioje, 5 vai. v. Kelmės Švč. Mergelės Marijos į 
Dangų Ėmimo bažnyčioje, Kauno Prisikėlimo bažnyčioje sausio 
28 d. 9 vai. ir bus aukojamos Čikagoje, Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje sausio 29 d. 10:30 vai. ryto, Lemonte, Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje sausio 29 d. 9 vai. ryto. 

Liūdi: sūnūs Antanas Ragažinskas, Povilas Raga-
žinskas, duktė Aldona Ragažinskaitė-Jakševičienė su 
šeimomis bei kiti g iminės 

A f A 
ANATOLIJUS ŠLUTAS 

Mirė 2006 m. sausio 27 d. 4 vai. ryto, sulaukęs 76 metų. 
Gyveno Brighton Park, Čikagoje. 
Gimė 1929 m. birželio 5 d. Kaune. Amerikoje išgyveno 55 

metus. 
Giliai nuliūdę liko: žmona Sigita, dukterys Lydia su vyru 

Gino Dentino, Loretta Marytė, sūnus Vigintas su žmona Jean 
Siutai, sesuo Dalė ir vyras Raimondas Mieželis bei jų vaikai Gi-
landa, Raimondas J r . su šeimomis ir Danielius; anūkai ir 
proanūkai, kiti giminės bei draugai Amerikoje ir Lietuvoje. 

A.a. Anatolijus buvo pirmosios AL televizijos Čikagoje įstei
gėjas ir vedėjas, ilgametis AL radijo programos vedėjas, pri
klausė ALB ir Masonų ložei. 

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, sausio 30 d. nuo 3 v. 
p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar
cher Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 31 d. Iš laidojmo namų 
10 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio mi
siją, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. 
Po Mišių a. a. Anatolijus bus palaidotas Lietuvių tautinėse ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMŲ DIREKTORIAI 

jau daug metų teikia pagarbų patarnavimą liūdesio valandoje. Jų 
•v 

laidojimo namai yra Čikagoje ir priemiesčiuose, 
kiekvienam lengvai pasiekiami. 

Atliekame ir kūno sudeginimo (cremation) patarnavimus. 
CERALD F. DAIMID — 

nepriklausomas direktorius 
4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632 

1-773-523-0440; 1-708-873-0500 

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 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES 
SINCE 1916 

LACK & SONS 
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home's 
9236 S. ROBERTS RD 

HICKORY HILLS 
ALL PHONES 1-708-430-5700 

OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICACO 
& ALL SUBURBS 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose 

Patarnavimas 24 vai. 

http://vvrww.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://wvinv.petkusfuneralhomes.com


16 DRAUGAS, 2006 m. sausio 28 d., šeštadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• J A V LB Brighton Park apylin
kės narių metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 29 d., Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Praąidė-
jimo parapijos Mozerio, 4420 s. 
Fairfield Ave., salėje po 10 vai. r. šv. 
Mišių. Valdyba kviečia visus lietu
vius dalyvauti, kandidatuoti į valdy
bą, dirbti lietuvybei. 

• B A L F o Cicero skyriaus meti
nis susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, sausio 29 d. 9 vai. r. bus auko
jamos šv. Mišios Cicero Šv. Antano 
bažnyčioje už gyvus ir mirusius 
BALFo aukotojus bei darbininkus. 
Po Mišių rudens vajaus užbaigtuvių 
šventė su metinio susirinkimo progra
ma parapijos salėje. Bus vaišės ir vyks 
loterija. Visi kviečiami dalyvauti. 

• Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje sausio 29 d., 2 vai. p.p. bus 
rodomas meninis filmas „Atsipra
šau". Filmą pristatys operatorius 
Donatas Pečiūra. Tel. pasiteiravi
mui: 773-582-6500 (Rita Janz). 

• Židinio pamaldos, šv. Mišių 
auka ir rožinis ruošiamos Pal. ar-
kivysk. Jurgio Matulaičio misijos šven
tovėje, Lemont, šeštadienį, vasario 4 
d., 8 vai. r. Vasario mėnesio pradžio
je mūsų malda"— už Lietuvą. Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. 

•Vasario 11 cL, šeštadienį, nuo 11 
vai. r. iki 2 vai. p.p. paminėkime Lie
tuvos nepriklausomybės dieną Balze
ko lietuvių kultūros muziejuje su 
Fulbright asociacijos nariais. Daly
viai aplankys muziejaus istorinę 
ekspoziciją, dalyvaus praktiniame 
užsiėmime skirtame lietuvių liaudies 
menui. Dalyvaus LR generalinis 
konsulas Čikagoje Arvydas Dauno-
ravičius, LR garbės konsulas Stan
ley Balzekas, Jr. Meninę programą 
atliks „Spindulys". Vaišinsimės lie
tuvišku maistu. Kaina — 35 dol. 
Kreiptis į Eriką C.ook e-paštu: erika-
lynncook@att.net 

• Pagrindinis Lietuvos nepr i 
klausomybės minėjimas vyks sek
madienį, vasario 12 d., 1 vai. p.p. 
Marija gimnazijos auditorijoje, Mar-
ąuette Park. Šis minėjimas yra tra
dicinis bendras lietuvių organizacijų 
ruošiamas renginys. Minėjime kal-

Skelbimai 

• PRANAS G. MEILĖ, CPA 
sąžiningai užpildo Income Tax for
mas. Dabart iniai pajamų mo
kesčių įstatymai žymiai apsun
kino ir ateityje apsunkins meti
nį mokesčių formų užpildymą. 
Skambinkite tel. 708-424-4425. 
Naujas adresas; 5516 W. 95 St., 
Oak Lawn, IL 60453. Sekma
d i e n i a i s n u o vasar io 5 d., 
Pasaul io l ie tuvių centre, Le 
šmont , IL, nuo 8 v.r. iki 2 v. p.p. 
Tvarkome prašymus dėl pajamų 
mokesčio numerio. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

bės JAV Kongreso narys Thaddeus 
McCotter iš Detroit, MI, ir žurnalis
tas, politologas dr. Darius Udrys iš 
Kalifornijos. Taip pat dalyvaus įvai
rūs valdžios pareigūnai ir atstovai iš 
diplomatinės tarnybos, bus meninė 
programa. Vasario 16-tos minėjimą 
rengia ir visus kviečia Čikagos 
Lietuvių taryba. 

•Jaunimo centro Vasario 16-os 
minėjimas įvyks vasario 16 d., 
ketvirtadienį, 6:30 vai. v. kavinėje. 
Pranešimą skaitys buvęs sovietų 
koncentracijos stovyklų kalinys 
Povilas Vaičekauskas. Sveikins Pat 
Michalski, Cook County atstovė 
etninėms grupėms. Meninę progra
mą atliks kanklių ir skudučių an
samblis „Gabija", vadovė Genė Ra-
zumienė. Vaišes ruoš Moterų klu
bas. Maloniai visi kviečiami. 

•Vasario 19 d. Šiaurės Vakaru 
Indianos Amerikos lietuvių organi
zacijos (ALTas, Lietuvių bendruo
menė ir Lietuvos vyčių 82 kuopa) 
švęs Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną. Minėjimas vyks The Ameri
can Legion Post 430 salėje, 7430 
Broadway, Merrillville, IN 46410. 
Pradžia 12 vai. p.p. 1 vai. p.p. pra
sidės programa. Gros Bronius Mū
ras. Norintys dalyvauti iki vasario 
12 dienos prašome skambinti: 219-
884-2220 (Joanna Rudzevičius); 219-
322-4533 (Birutė Vilutis) arba 219-
996-6516 (Mildred Jagiella). 

•Vi ln iaus universiteto Kauno 
humanitarinio fakulteto studentas 
Linas Juškevičius dėkoja už Lietu
vių fondo teikiamą paramą studen
tams. Vaikinas gautus pinigus ski
ria naujų vadovėlių įsigijimui, doku
mentų, reikalingų studijoms, kopi
javimui. Linas tikisi, kad LF ir atei
ty nesiliaus remti studentus. LF ad
resas : 14911 127th Street, Lemont, 
IL 60439, tel. 630-257-1616. 

Skelbimai 
• „Saulutė", Lietuvos vaikų 

globos būrelis dėkoja už aukas pa
dėti našlaičiams, beglobiams ir 
invalidams vaikams, daugiavaikėms 
šeimoms bei studentams Lietuvoje. 
Aukojo: Kęstutis, Violeta, Tomas ir 
Viktoria Rekašiai $500, pagerbiant 
a.ą. Juliaus Rekašiaus atminimą; 
Mary (Oksas) ir Marius Kriaučiūnai 
$100 pagerbiant Julie Oksas jos 
gimtadienio proga; Vaikučiui metinę 
paramą Irena ir Vytautas Virkau 
$240, Danutė Brazdžionienė $240, 
Battle Creek MI Lithuanian Ame
rican Club per Raimundą ir Mau-
reen Mickus $240, Vitalija ir Kęstu
tis Kebliai $250, Regina Griškelienė 
$240 a.a. Bronės Macnorienės atmi
nimui; Elzbieta Rudienė $240, Jo-
sephine Žebrauskas $50, Charles ir 
Rita Rackmil $20. Labai ačiū. „Sau-
lutė* (Sunlight Orphan Aid) 414 
Freehauf St., Lemont, IL 60439, 
tel. (630) 243-7275, TAX ID #36-
3003339. 

• A.a. dr. Edmundo Len
kausko atminimą pagerbiant Milda 
Lenkauskienė „Saulutei" atsiuntė 
$250, kuriuos suaukojo Stasė Bal-
trukėnienė ir šeima $200, Aniceta 
Giedraitienė $25 bei B. ir M. Hodo-
navic $25. „Saulutė" dėkoja už 
aukas ir reiškia nuoširdžią užuo
jautą a.a. dr. Edmundo Lenkausko 
šeimai ir artimiesiems. 

Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulatas Čikagoje 
ir JAV Vidurio Vakarų apygarda 

Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos — Vasario 16-osios — 

proga rengia fotografijų parodą 

„15 METŲ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBEI" 

Paroda atspindi naujausių laikų 
Lietuvos istoriją, čia eksponuojamos 
nuotraukos nuo Sąjūdžio laikų iki 
protokolų dėl Lietuvos pilnateisės 
narystės NATO ir Europos Sąjungoje 
pasirašymo. Paroda „IS metų Lie
tuvos Nepriklausomybei" veiks Lie
tuvių dailės muziejuje PLC (14911 
127th Street, Lemont, IL 60439) š. 
m. vasario 11-19 dienomis, jos ati
darymas įvyks vasario 11 d., šešta
dieni 7 vai. v. Maloniai kviečiame 
visus dalyvauti. 

wmmmmmA 

SKELBIMAI 
A d v o k a t a s 
J o n a s G i b a i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 
Tel. 708-237-0488 

Toli free 24 hr. 888-776S742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Advokatas 
V y t e n i s L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, BL 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle #2300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijos šeštadieniais 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

ŠIL U M A IR DĖMESYS 
M Ū S Ų SENOLIAMS 

Močiutes ir diedukus kviečiu atvykti 
ir apsigyventi privačiuose senelių 

namuose LosAngetes. Čia laukia puikus 
klimatas, draugiška namų aplinka, 

gera priežiūra, skanus maistas. 
Jūratė Ežerskienė 

O l i m p i c Sen ior Liv ing 
T e l . 3 2 3 - 3 5 3 - 2 1 4 0 

E-mail: juroteus@yahoo.com 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas padėti LML 
įgyvendinti medicininius projektus 
sergantiems ligoniams Lietuvoje. 
Aukojo: $100 — Laima Sileikis-
Hood, NY; Martin ir Rūta Buntinas, 
IL; Anna Stasukaitis, IN; Paul ir 
Aldona Riškus, IL.; Richard M. Par
ker, D.D.S., IL. $50 — Anthony ir 
Barbara Base, IL; kun. Matas Čy-
vas, FL; Vidmantas ir Maria Raisys, 
VVA; Elden Genitis, IL; Birutė Kasa-
kaitis, IL. $25 — George ir Cathe-
rine Parkinson, MI; Vito ir Regina 
Va!, IL; Vytautas ir Rita Cechana-
vičius, II; Frances Kelsheimer, IL; 
Birute Podis, IL; Peter ir Kristina 
Razma, IL; Vyžas & Associates, P.C., 
NJ. $20 — Joseph Kalvaitis, IL; 
Birutė Lintakas, IL. $15 — Leon 
Daukus, IL; Joseph Adomaitis, IL. 
$10 — Aldona Underys, IL Irene 
Sullivan, IL; John ir Ann Shurna, 
IL; Stanley Ruibis, IL; dr. Danguolė 
Variakojis, IL. Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 708-636-6140. Tax 
ID #36-3810893. 

www.lithuanianmercylift.org 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• The Oak Tree Philan-
thropic Foundation, CA, paaukojo 
$10,000 Ši auka buvo paskirta pa
dėti Lithuanian Mercy Lifth įgy
vendinti įvairiems mediciniams pro
jektams sergantiems vaikams Lietu
voje. Dėkojame už dosnią auką! Li
thuanian Mercy Lift, P.O. Box 

88, Palos Heights, IL 60463. Tel. 
708-636-6140. Tax ID #36-
3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www. lithuanianmercylift. org 

• Joseph L. Materas, CA, 
aukojo $1,000 auką. Šią auką pas
kyrė padėti Lithuanian Mercy Lift 
įgyvendinti medicininius projektus 
sergantiems ligoniams Lietuvoje. 
Dėkojame už dosnią auką! Lit
huanian Mercy Lift, P. O. Box, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893. 

lithuanianmercylift@yahoo.com 
www.lithuanianmercylift.org 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9S00 
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Lietuvos vaikų globos 
būrelis „SAULUTĖ" dėkoja 
aukojusiems mažojo Armino 
Dovydėno kepenų persodinimo 
operacijai. Nors anksčiau pa
našiai operuotas Motiejukas 
Dagilis sėkmingai sveiksta, 
mažasis Arminas Dovydėnas 
operacijos neatlaikė ir iškelia
vo į amžinąją Viešpaties globą. 
Armino tėveliai likusius su
aukotus pinigus grąžino, kad 
būtų panaudoti kitiems į vargą 
patekusiems vaikam. Ačiū už 
suteiktą pagalbą. 
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