
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, BALANDŽIO - APRIL 26, 2008 Vol. XCIX Nr. 82Kaina 1 dol.

N
EW

SP
A

P
ER

-
D
O

N
O
T
D
E
L
A
Y

-
D

ate
M

ailed
0
4

-2
5
-0

8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

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

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.21 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Iš ateitininkų gyvenimo
(p. 2)
•Apmąstymai iš Ellicott
miestelio. Rinkiminė karšt-
ligė (p. 4)
•Brangiausias TMID pa-
remtas projektas (p. 5, 9)
•Gyvybės diena (p. 7)
•Būkite atsargiai šykštūs!
(p. 8)
•Motinos įvaizdis tada ir
dabar (p. 10)
•Gandrai — geradariai (7)
(p. 11)
•Aš — tik teptukas Viešpa-
ties rankose (p. 14)

Mirè Venesuelos Lietuviû
Bendruomenès pirmininkè

Vilnius, balandžio 25 d. (Lietu-
viams.com) – Seimo Socialinių reikalų
ir darbo komiteto narės Vincė Vaide-
vutė Margevičienė ir Rima Baškienė
spaudos konferencijoje „Laisvas darbo
jėgos judėjimas: problemos ir jų spren-
dimo būdai” pažymėjo, kad keičiantis
Šiaurės šalių požiūriui į emigrantus,
Lietuva gali susidurti su naujais iš-

šūkiais.
„Balandžio 21–22 dienomis Ko-

penhagoje vykusiame tarptautiniame
Baltijos ir Šiaurės šalių seminare buvo
daug diskutuojama apie laisvą darbo
jėgos judėjimą. Seminare išklausyti
pranešimai apie imigracijos ir emig-
racijos problemas Norvegijoje, Danijo-
je, Švedijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietu-

voje. Nuomonę šiuo klausimu išsakė
Šiaurės šalių Tarybos ir Baltijos Asam-
blėjos atstovai.

Norvegai pažymėjo, kad daugelyje
migrantus priimančių šalių jau beveik
nebetrūksta darbo jėgos, kad jiems rei-
kalingi tik kvalifikuoti specialistai, kad
2009 m. sausio–gegužės mėn. numa-
toma peržiūrėti Nukelta į 6 psl.

EP pirmininkas Hans–Gert Pottering sostinės Katedros aikštėje. ELTOS nuotr.

Vilnius, balandžio 25 d. ( Lietu-
viams.com) – Balandžio 23 d. po sun-
kios ligos, eidama 47 metus, iš gyve-
nimo pasitraukė Venesuelos Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė Elena Ba-

ronas Šulcas.
Gimusi lietuvių šeimoje Elena

Baronas nuo pat mažens išlaikė lietu-
viškas tradicijas, skleidė meilę Lietu-
vai aplinkiniams, aktyviai dalyvavo
lietuviškos mokyklėlės veikloje, Vasa-
rio 16 – osios gimnazijos veikloje, lie-
tuvių jaunimo suvažiavimuose, buvo
aktyvi Lietuvių Bendruomenės Vene-
sueloje narė, vėliau tapusi jos pirmi-
ninke. Pažinojusieji E. Baronas prisi-
mena kaip visada besišypsančią drau-
gę, atveriančią savo namų duris nau-
jai atvykusiam lietuviui, išlaikančią
stiprų ryšį su tėvyne. Be E. Baronas
nebūtų nė vieno lietuviško renginio,
kuriais ji rūpinosi, nepalaužiama net-
gi sunkios ligos. Nepamirštanti lietu-
viškų tradicijų, ji įskiepijo meilę Lie-
tuvai ne tik dukroms, bet ir savo
draugams Lotynų Amerikos šalyse.
Šiais metais Marakajuje įvykusiame
Kovo 11 die-nos paminėjime Lietuvos
garbės konsulas Venesueloje Borisas
Petrusevičius apdovanojo E. Baronas
už nuopelnus lietuvių bendruomenei.

Elena Baronas (d.) su dukromis.
Lietuviams.com nuotr.

Europos Parlamento pirmininkas priminè
îsipareigojimus uždaryti IAE

Lietuvai bùtina ruoštis sutikti grîñtançius

Vilnius, balandžio 25 d. (BNS) –
Lietuvoje apsilankęs ir kalbą Seime
sakęs Europos Parlamento (EP) pir-
mininkas Hans–Gert Pottering į Lie-
tuvos parlamentarus kreipėsi lietu-
viškai, tačiau neužmiršo priminti, jog
Lietuva, kaip Europos Sąjungos (ES)
narė, turi vykdyti savo įsipareigoji-
mus ir uždaryti Ignalinos atominę

elektrinę (IAE).
Svečias išreiškė pagarbą prie ša-

lies nepriklausomybės atkūrimo pri-
sidėjusiam Lietuvos išsilaisvinimo są-
jūdžiui bei jo vadovui, dabartiniam
europarlamentarui Vytautui Lands-
bergiui.

Savo kalboje H. G. Pottering pri-
siminė Lietuvos okupaciją bei jos pa-

darinius visai valstybei ir jos pilie-
čiams. EP pirmininkas paminėjo tiek
tuometinės Sovietų Sąjungos vykdy-
tus gyventojų trėmimus, tiek hitleri-
nės Vokietijos okupacijos laikotarpiu
nukentėjusius Lietuvos žydus.

„Norėčiau šiandien pasakyti, kad
nacionalsocializmas ir komunizmas –
smerktini režimai ir tai pasaulyje ne-
turi niekuomet pasikartoti”, – sakė
H. G. Pottering.

EP pirmininkas kalboje neuž-
miršo ir energetinių klausimų bei pa-
tikino, jog Lietuvos problemos dėl
energetinės priklausomybės nuo Ru-
sijos yra visos Europos problemos.
„Tiek Lietuvai, tiek Latvijai, tiek Es-
tijai mes galime pasakyti – jūs nesate
vienos”, – teigė H. G. Pottering. Pa-
sak svečio, energetinis saugumas yra
neatsiejama bendrojo saugumo dalis,
todėl Europa susiduria su tokiomis
pat problemomis, kaip ir Baltijos val-
stybės.

Baltijos valstybės dažnai yra va-
dinamos ES „energetinėmis salo-
mis”, nes nėra įtrauktos į bendrą eu-
ropinę energetinę sistemą ir priklau-
so tiesiogiai Nukelta į 6 psl.

Jubiliatą
dr. Kazimierą

Ambrozaitį

sveikina jo draugai.
Jų dovana, skirta
Draugo fondui,

įgalina jį būti šios dienos
„Draugo” mecenatu

Dr. Vytautas ir dr. Danutė
Bieliauskai

Stasys ir Sofija Džiugai
Petras ir Irena Kazlauskai

Dr. Antanas ir Aldona Lipskiai
Dr. Jonas Račkauskas

Marija Remienė
Stasė Semėnienė

a†a Dr. Jonas ir Janina Šalnos
Dr. Vaclovas ir dr. Augusta

Šauliai
Mečys ir Irena Šilkaičiai

Dr. Adolfas ir Algė Šležai
Dr. Vytas ir Aldona Urbai
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Kun. Stasys Yla pas
Detroit lietuvius

Romualdas Kriaučiūnas

Šm. balandžio 20 d. Dievo Apvaizdos
bažnyčioje ir Kultūros centre buvo jaučiama
kun. Stasio Ylos dvasia. Šv. Mišių metu,

kurias atnašavo kun. Ričardas Repšys, dominavo
kun. Stasio Ylos sukurtos giesmės. Progai tinka-
mas giesmes parinko Pranas Zaranka. Jo parink-
tos giesmės ir dar apie 20 kitų kun. Ylos sukurtų
giesmių yra sutelkta Prano Zarankos paruoš-
tame Parapijos giesmyne.

Iš bažnyčios išeinantiems Janina Udrienė,
ASS Centro valdybos pirmininkė, dalino kvie-
timus/priminimus į kitą programos punktą.
Kvietime visi buvo kviečiami pasiklausyti svečio

iš Lietuvos Gedimino
Mikelaičio paskaitos
apie kun. Stasį Ylą. Kvietime
buvo priminta, kad kun. Yla
buvo profesorius, teologas, mo-
kytojas, rašytojas, jaunimo
auklėtojas, kuris visiems lietu-
viams buvo taurios asmenybės
pavyzdys. Kaip tik šįmet šven-
čiame 100 metų kun. Ylos gi-
mimo sukaktį. Visi buvo kvie-
čiami paminėti šią sukaktį ir
vėl atnaujinti pažintį su pasi-
šventusiu kunigu, gabiu pa-
mokslininku, kūrybingu jauni-
mo globėju.

Pranešimo prelegentu bu-
vo Gediminas Mikelaitis, kuris
jau yra paruošęs du kun. Ylos
darbų rinkinius. Jis šį pavasarį
atvyko į Putnam sutelkti dau-
giau medžiagos planuojamai mo-
nografijai apie kun. Stasį Ylą.
Prelegento mokslinį darbą re-

mia Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, o trum-
pas viešnages po JAV derina Šiaurės Amerikos Ateiti-
ninkų taryba ir Sendraugių Centro valdyba.

Akademinę paminėjimo dalį atidarė ir pravedė Janina
Udrienė, pristatydama prelegentą. Pranešimo pradžioje
jis suglaustai paminėjo kun. Ylos biografinius duomenis.

Po to išryškino svarbiausias temas jo gausiuose raštuose.
Tarp tų temų randame ateizmo ir komunizmo pavojus,
pasauliečių vaidmenį bažnyčios gyvenime, krikščionybės
kelias į Lietuvą bei dvasinio gyvenimo atnaujinimo straip-
snius ir veikalus ateitininkiškomis bei apskritai jaunimo
auklėjimo temomis. Anot prelegento, kun. Ylos misijų
laukas buvo visa kultūra. Žmogus trokšta būti pilnutinis.
Krikščioniškas idealas yra ne tik aukštas, bet ir realus.
Buvo išryškintas kun. Ylos įnašas kuriant maldynų ciklą
bei tekstus giesmėms. Paminėta jo populiari knyga
,,Moderni mergaitė”, kuri buvo perspausdinta laisvoje
Lietuvoje, bet laida jau išparduota. Prelegentas pabrėžė
kun. Ylos artimą ryšį su kitais. Jis mokėjo ne tik kalbėti,
bet ir išklausyti, patarti. Gyvenime pabrėžė ne tiek žodį,
bet veiksmą. Jo žodžiais, palaiminti alkstantys prasmin-
gos veiklos!

Toliau programoje Vitas Sirgėdas paskaitė ištraukas
iš ses. Onos Mikailaitės straipsnio apie kun. Ylą ,,Atei-
ties” žurnale. Ten cituojami Alės Rūtos ,,Visuomet šilta
asmenybė”, prel. Prano Gaidos ,,Patrauklus charizma-
tikas”, Juozo Brazaičio ,,Degantis žiburys” .

Klausimais ar pasisakymais prisidėjo Pranas Za-
ranka, Romualdas Kriaučiūnas, Leonas Sabaliūnas,
Liuda Rugienienė, Algis Rugienius ir kun. Ričardas
Repšys. Pabaigoje atminimui prelegentas paliko jo
redaguotą kun. Stasio Ylos knygą apie Šiluvą. Kartu jam
buvo įteiktos dovanėlės. Viena iš jų – medinėje lentelėje
išdegintas JAV besilankiusio popiežiaus Benedikto XVI
parašas.

Ilgamečio Marijos Nekalto
Prasidėjimo seserų vienuolyno,

ateitininkų ir skautų dvasios vadovo

Kun. Stasio Ylos
100 metų gimimo

ir 25 metų
mirties sukakčių

paminėjimas

Šeštadienį, gegužės 10 d.
3:00 val. p.p.

Marijos Nekalto Prasidėjimo
seserų vienuolyne, Putnam, CT

Programoje:

Gediminas Mikelaitis, Almis Kuolas ir
sesuo Ona Mikailaitė

Kun. Stasio Ylos kapo aplankymas

Vaišės

Visus kviečia seselės ir Boston
ateitininkų sendraugių skyrius

Didžiuosiuose miestuose minimas
kun. St. Ylos šimtmečio jubiliejus

Šiais metais minint 100 m. kun. St. Ylos gimimo ir 25 m. nuo jo mirties sukaktis, yra ruošiami prisiminimo
vakarai įvairiuose JAV ir Kanados miestuose. Minėjimai, kuriuos ruošia Šiaurės Amerikos ateitininkų
taryba, Sendraugių ateitininkų sąjunga ir vietinės sendraugių valdybos, jau įvyko Cleveland ir Detroit

miestuose. Šiandieną visi kviečiami 5 val. p. p. į Ateitininkų namus, Lemonte, prie Čikagos, gegužės 3 d. į
Torontą ir gegužės 10 d. į Putnam, CT. Kiekviename mieste apie kun. Stasio Ylos įnašą kultūrinėje, dvasinėje
bei visuomeninėje veikloje kalbės svečias iš Lietuvos Gediminas Mikelaitis. Programos paįvairintos kitais pre-
legentais ir kun. Ylos kūrybos ištraukomis. Čia aprašomas Detroit įvykusio kun. St. Ylos minėjimas.

Detroit po kun. Ylos minėjimo. Ateitininkų sendraugių sąjungos pirmininkė Janina Udrienė,
prelegentas Gediminas Mikelaitis, kun. Ričardas Repšys ir Nijolė Lapšienė.

Nuotrauka Jono Urbono.

Kun. Stasys Yla — ,,Šilta
asmenybė, patrauklus cha-
rizmatikas, degantis žibu-
rys”.

Nuotrauka V. Maželio

Šypsena mamai: Dail. Giedros
Mažrimienės paroda Čikagoje ir
DetroitŠiluva – Marijos iššūkis mums.

Pokalbių ciklas apie Mariją vyks Ateitininkų na-
muose, Lemonte, antradieniais, gegužės 6 ir 20 d. Paš-
nekesių temos: ,,Marijos apsireiškimo prasmė Lietuvai ir
mums”. ,,Ką daryti, kad Marija neverktų”. Veda kun.
Kęstutis Trimakas. Pradžia 9:30 val. ryto. Pašnekesiai
baigsis šv. Mišiomis apie 12 valandą. Daugiau informaci-
jos kreiptis į Vidą Maleiškienę tel. 630-257-8087. Visi
kviečiami. Įėjimas nemokamas.

Pokalbiai apie Šiluvos Mariją
Lemonte

Visi Čikagos ir Detroit lietuviai kviečiami atvykti į
dail. Giedros Purlytės-Mažrimienės meno parodą.

Čikagoje parodą ruošia Čikagos sendraugių atei-
tininkų valdyba kartu su Čiurlionio galerija. Ji vyks ge-
gužės 2–4 d. Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave.).
Parodos atidarymas ir susipažinimas su dailininke —
penktadienį, gegužės 2 d. 7:30 v.v.

Detroit paroda rengiama gegužės 10–11 d. Dievo Ap-
vaizdos parapijos Kultūros centre. Atidarymas ir susitiki-
mas su dailininke šeštadienį, gegužės 10 d., 7:00 v. v.
Paroda tęsis sekmadienį, gegužės 11 d. nuo 11:30 v. r. ir
per parapijos ruošiamus Motinos dienos pietus.

Norite registruotis vasaros stovykloms?
Pasižiūrėkite www.ateitis.org
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VARDAN ŽMOGAUS GEROVĖS
Balandžio 18 d. popiežius Bene-

diktas XVI iš Washington, D.C. at-
skrido į New York ir lankėsi Jung-
tinių Tautų (JT) organizacijoje, kur
pasakė 29 minutes trukusią kalbą.
Tai jau ketvirtasis popiežių apsi-
lankymas JT, anksčiau iš Generalinės
asamblėjos tribūnos yra kalbėję Pau-
lius VI (1965 m.) ir Jonas Paulius II
(1979 m. ir 1995 m.).

Kalba Jungtinėse Tautose

Jungtinės Tautos yra centras, de-
rinantis valstybių veiksmus, kuriais
siekiama bendrų tikslų, – kalbėjo
Ganytojas. Dėl to JT turi būti ir mo-
ralinis centras, kuriame visos pa-
saulio tautos galėtų jaustis kaip na-
muose, galėtų stiprinti priklausymo
vienai tautų šeimai savivoką. Pag-
rindiniai principai, kurių laikosi JT –
taikos siekimas, teisingumo saugoji-
mas, žmogaus asmens gerbimas, ben-
dradarbiavimas ir humanitarinė pa-
galba – yra tie pagrindiniai idealai,
kurie turi būti įgyvendinti visame
tarptautiniame gyvenime. JT įkūnija
visuotinį tarptautinės bendruomenės
troškimą turėti tokį forumą ir tokią
tarnybą, kuri padėtų sėkmingai dieg-
ti tuos idealus. Šiuos pamatinius
principus svarbu pabrėžti šiais lai-
kais, kai matome akivaizdžią daugia-
šalio sutarimo krizę, kai sprendimus
priima mažuma, kai problemos, ku-
rias šiandien reikia spręsti, būtinai
reikalauja jungtinio tarptautinės
bendruomenės veikimo.

Pirmiausia, kiekviena valstybė tu-
ri pareigą ginti savo piliečius nuo žmo-
gaus teisių pažeidimų, turi saugoti ir
globoti savo piliečius ypač humani-
tarių krizių atveju, nesvarbu kokios
kilmės jos būtų – stichinės ar žmo-
gaus sukeltos. Jei valstybės nesuge-
ba suteikti tokios apsaugos, privalo
įsikišti tarptautinė bendrija, vadovau-
damasi visuotinai pripažintomis tei-
sinėmis normomis. Šitoks atsakomy-
bės už kitus principas remiasi tomis
pačiomis vertybėmis, kuriomis remia-
si ir kiekvieno žmogaus asmens teisės.

Kaip tik šiemet sukanka 60 metų
nuo Visuotinės žmogaus teisių dek-
laracijos paskelbimo. Šis dokumentas
buvo įvairių kultūrinių ir religinių
tradicijų sutarimo vaisius. Po tais lai-
kais ką tik išgyventos tragiškos ne-
siskaitymo su žmogaus asmens oru-
mu ir laisve patirties, visi troško, kad
žmogaus asmuo būtų iškeltas aukš-
čiau visų įstaigų, teisių ir visuomenės
interesų. Deklaracijos pripažįstamos
ir skelbiamos teisės remiasi bendru
žmogaus ir jo pašaukimo suvokimu
bei prigimtiniu įstatymu, įrašytu
kiekvieno žmogaus širdyje ir skirtin-
gų kultūrų ir civilizacijų vienodai pri-
pažįstamu. Išimti žmogaus teises iš
šio konteksto, reikštų pritarti relia-
tyvistinei sampratai, neigiančiai
žmogaus teisių visuotinumą ir skel-
biančiai, jog žmogaus teisių suvokimą
lemia kultūriniai, politiniai, sociali-
niai ir net religiniai veiksniai. Pri-
imant sprendimus dėl žmonių, vi-
suomenių ir valstybių gyvenimo, pir-
miausia privalome matyti skirtumą
tarp gėrio ir blogio. 

Žmogaus teisėms priklauso ir
religijos laisvė, kuri yra ir individuali,
ir bendruomeninė, tuo pat metu at-
skiriant piliečio ir tikinčiojo veiklos
puses. Dėl to negalima sutikti, kad ti-
kintis žmogus, norėdamas būti akty-

vus pilietis, turėtų slėpti savo tikėji-
mą. Juo labiau negalima leisti, kad
būtų reikalaujama atsisakyti Dievo,
siekiant naudotis pilietinėmis teisė-
mis. Ir JT, ir Bažnyčia savo socialine
ir tarptautine veikla, siekia to paties
– žmogaus gerovės.

Pasauliui reikia vieningo 
ir įtikinančio liudijimo

Balandžio 19 d., Benediktas XVI
atvyko į Šv. Juozapo bažnyčią, kurio-
je susitiko su pustrečio šimto tikin-
čiųjų, priklausančių įvairioms krikš-
čioniškoms konfesijoms. 

Per jus, — kreipdamasis į klausy-
tojus sakė Ganytojas, — noriu iš-
reikšti savo nuoširdų vertinimą ne-
įkainojamam darbui visų, kurie dir-
ba vardan ekumenizmo. JAV krikš-
čionių įnašas į ekumenizmą yra jau-
čiamas visame pasaulyje. Globa-
lizacija pastatė žmoniją tarp dviejų
kraštutinumų. Iš vienos pusės, tar-
pusavio sąsajų ir priklausomybės
jausmas tarp tautų didėja, nors geo-
grafiškai ir kultūriškai jos yra toli-
mos viena kitai. Iš kitos pusės, greiti
pasaulio pokyčiai lemia pasidalinimą
ir užsidarymą atskirume. Sklinda ir
sekuliaristinė ideologija, kuri užmin-
uoja ar visai atmeta transcendentinę
tiesą. Kai kurios minties mados,
plačiai paplitusios universitetuose,
žiniasklaidoje ir viešojoje nuomo-
nėje, abejoja paties dieviško apreiški-
mo, tad ir krikščioniško tikėjimo,
įmanomumu. Dėl to kaip niekad būti-
nas ištikimas Evangelijos liudijimas.

Pernelyg dažnai nekrikščionys,
stebėdami krikščioniškų bendrijų
skilimą, lieka sutrikę dėl pačios
Evangelijos žinios. Pamatiniai krikš-
čioniški įsitikinimai ir elgesys yra
keičiami kai kurių bendrijų viduje
tarsi būtų „pranašiški veiksmai”,
nors paremti su Šv. Raštu ir Tradicija
prasilenkiančiu pateisinimu. Dėl ben-
druomenės nustoja veikti kaip vie-
ningas kūnas ir pirmenybę suteikia
„vietos pasirinkimams”. Dėl to pra-
randama bent dalis sąsajos su visų
laikų Bažnyčia, būtent tuo laiku, kai
kryptį praradusiam pasauliui reikia
vieningo ir įtikinančio liudijimo apie
išgelbėjančią Evangelijos jėgą. Tokios
tikrovės akivaizdoje turime atsim-
inti, kad Bažnyčios vienybė išplaukia
iš tobulos Trejybės vienybės. Tai
rodo, kad tikinčiųjų vieningumas pa-
remtas pilnu bei integraliu jų tikėji-
mo išpažinimu. 

Aiškus ir įtikinantis liudijimas
apie Jėzaus Kristaus įvykiu mums
duotą išgelbėjimą turi remtis norma-
tyviniu apaštaliniu mokymu, kuris
pabrėžia Dievo įkvėptą žodį ir palaiko
šiandienos krikščionių sakramentinį
gyvenimą. Tik likdami tvirti mokyme
galėsime atsispirti iššūkiams, ku-
riuos kelia kintantis pasaulis. Tik
taip tvirtai paliudysime Evangelijos
tiesą. Be maldos visi dariniai ir eku-
meninės programos būtų kaip be
širdies ir be sielos. Dėkokime Dievui
už Šventosios Dvasios veikimu pa-
siektą pažangą ir už dvasines aukas
daugelio tų, kurie šiandien čia yra ir
tų, kurie buvo prieš mus, — sakė
Benediktas XVI, po to su visais kartu
meldęsis „Tėve mūsų”, vėliau asme-
niškai bendravęs su 15 krikščioniškų
konfesijų atstovų.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė
N. Šmerauskas

Rimti dalykai ir
smulkmenos                      

VYTAUTAS VOLERTAS

Net geriausiuose namuose pasitaiko smulkių šiukšlelių, kurias rei-
kia šalinti. Taip pat ir kiekviena bendruomenė, tauta ar valstybė
nestokoja rūpesčių. Tvarkingieji dėl jų nepuola neviltin, jų neuž-

kiša ir neslepia, bet drąsiai ir nedelsdami sprendžia. Juk trūkumus šalina
ne baimė ir dejonės, bet išaiškinimas, kas tie trūkumai yra, ir bendros
pastangos juos taisant. Žvilgsniai iš tolumos, ypač nežinant visų smulk-
menų ir net žinomų gerai nesuprantant, Lietuvos vaizdą rodo tarsi ap-
trauktą nešvariais voratinkliais. Juos, atrodo, buvo galima nubraukti.
Neįsivaizduojama, kad jie būtų tyčiomis paliekami erzeliui kelti. Štai
kokie didesni ir mažesni krislai teršia vaizdą.

Akis kliūva už jau įsitvirtinusių, beveik viduramžių stiliaus visuome-
nės klasių: didikų ir kumečių. Visuomenė yra perskelta ne vien turto, bet
ir jos narių padėties. Kadangi Lietuvos valstybėje iki šiol pinigas atsto-
vauja teisei, jo mažai turintiems yra susiaurintos asmens laisvės. Tur-
tingieji visur vyrauja, vargingieji pastumiami į šalį. Kodėl tokios svarbios
profesijos kaip mokytojai ir medicinos darbuotojai atlyginimų požiūriu
yra engiami ir ministrų apgaudinėjami: ar operuojantis gydytojas yra tik
perpus tiek svarbus kaip žemiausio rango teisėjas? Kas sukūrė tokią než-
monišką algų sistemą? Kas ir kada ją ištaisys, ne vien žemiausius paaukš-
tinant, bet ir aukščiausiems apkarpant nevertai išaugintas plunksnas? 

Skurdas, nepriteklius ir neteisingi atlyginimai visada ir visur buvo
maištų priežastimi ir, žinoma, energingesnius stūmė iš namų į geriau at-
rodantį pasaulį. Nesuprantama yra tai, kad klasių padėtį Lietuvoje įvedė
ir ją iki šiol toleruoja save kairiosiomis laikančios vyriausybės. LDDP ke-
puraitėmis prisidengę komunistai praturtėjo pirmieji, o iš jų sužėlę social-
demokratai pasidalijo dar nesugriebtas liekanas. Tai veidmainiškumas,
aiškiai bylojąs apie kairiųjų partijų politikos etiką. (Čia kalbama tik apie
valstybines ir savivaldybines algas. Privačių organizacijų atlyginimai gali
būti šiek tiek mokesčių keliu reguliuojami.)

Paskutinių 18 metų istorija parodė, kad dabartinė rinkimų sistema
Lietuvai visiškai netinka. Pusė Seimo narių į kėdes susėda partijos dėka.
Tai daugiausia pataikūniški savanaudžiai, įsiteikę partijų vadovybėms,
arba derybininkai, iš vienos partijos šoką kiton, kad rinkimų metu at-
sidurtų naujos partijos sąrašo viršūnėje. Ar jie atstovauja visuomenei? Tai
paprasti turgaus derybininkai. Dabartinė Lietuvos rinkimų sistema iš de-
mokratijos tik linksmai pasišaipo. Partijų gausa taip pat yra nerimta po-
litinė pramoga. Juk Lietuvoje praktiškai egzistuoja tik dvi partijos: kai-
rieji ir dešinieji. Kairiaisiais vadinasi turtingųjų luomas, dešiniaisiais save
laiko tie, kurie pirmiesiems oponuoja. Kiti politinių partijų vardai ir var-
deliai plūduriuoja tarp anų dviejų krantų. Turto paskirstymas, įskaitant
algas, ir rinkimų klausimas gali būti taisomi tik labai ryžtingų asmenų va-
dovybėje. Bet ar tokių yra? Ar jų yra Prezidentūroje,  Seime, Vyriausy-
bėje?  Iki šiol visi politikai maudosi suplėkusioje kūdroje ir neturi drąsos
kabintis į padorumo krantą.

Minėtas problemas supa daugybė keistenybių. Štai Viktoro Uspas-
kicho istorija. Kaip toks neaiškus tipas gali šaipytis iš visos valstybės? Ką
veikia teisinė sistema ir saugumo įstaigos? O Pakso burtininkės dūmeliai
ir paties Pakso sandėriai su Rusijos finansininkais? O malūnsparnių re-
montininko, taip pat ruso, didžiulė įtaka buvusiam Lietuvos vadovui? Tai
panašu į kažkokių primityvių, gal Australijos bušmenų, tvarką. Į šią tvar-
ką galima įterpti ir iš Amerikos susigrąžintą finansinį nusikaltėlį, iššvais-
čiusį milijonus žmonių pinigų. Ką jam išburs Lietuvos teismai? Įsisenė-
jimą?

Keistai atrodė VSD galiūno Pociaus,  Seimo ir Prezidento Adamkaus
trišalis mūšis. Plaukė laikas, tekėjo liejama energija, o įvairūs užkampiai,
kuriuose tūnojo Januška ir kiti skystu kuru atsiduodą vardai, iki dabar
neatsivėrė. Neatsivėrė ir Vytauto Pociūno žuvimo paslaptis, nors buvo su-
darytos tyrimo komisijos Seime ir šalia jo, tačiau šios komisijos arba ne-
dirbo, arba joms neleido dirbti.

Šalia politikos pasitaiko ir kultūra dvelkiančių keistenybių. Štai Vil-
niuje rengiamasi pastatyti Guggenheimo muziejų. Jam jau nupirkta už 12
mln. litų kažkokia Fluxus kolekcija, kurios didesnė pusė priklausė Jonui
Mekui („Lietuvos žinios”, 2007 m., nr. 226). Keliamas klausimas, ar toks
muziejus Vilniui jau dabar yra reikalingas. Barama miesto administracija
— vaikų darželiai apgailėtinos būklės, mokyklos neremontuotos, o štai
jums Guggenheimo muziejus... Kiek jis kainuos, jei tik viena kolekcija
kainavo tiek milijonų litų, praturtinusi J. Meką?

Dvi Lietuvos gyventojų ekonominės klasės, turčiai ir vargšai, mažos
valstybės pažangai kenkia. Pinigų dalis iš turtingųjų kišenių išplaukia
svetur prabangių kelionių, atostogų, komforto, papuošalų, kitų brangių
prekių forma. Valstybė tų pinigų pasigenda, nes jie galėtų pagerinti ir
padidinti produkciją, atsirastų daugiau ir geriau apmokamų darbų, suma-
žėtų valstybei šelptinų asmenų skaičius ir,             Nukelta į 11 psl.
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Rinkimų karštligė
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Dažnėjančios mano bendraamžių
ir dar jaunesnių už mane ligos ir mir-
tys privertė mane susimąstyti ir imtis
kai kurių priemonių, kad kuo mažiau
žmona ir duktė turėtų rūpesčių man
iškeliavus. Taigi, mečiau rašinėjęs ir
stengiausi atsikratyti daugybės prisi-
rinkusių senų dokumentų, rakandų,
nuodugniai tvarkyti būstą. Bet savo
bibliotekos nedrįsau judinti, juk kny-
gas ir žurnalus dar moksleivis būda-
mas DP stovykloje Vokietijoje pradė-
jau kaupti ir visas mano turtas vyks-
tant į Ameriką tebuvo dvi skrynios
knygų ir žurnalų. Tvarkydamas na-
mą įsivėliau fiziškai į gana sunkokus
darbus ir pajutau, kad jau nebegaliu
ištisą dieną dirbti. Tad dažniau pri-
sėsdavau pailsėti, na, ir paspoksoti į
televiziją. O ne, ne į muilo operas, bet
į šio krašto politines rietenas, prieš
kurias rietenos Lietuvoje tikrai nu-
blunka.

* * *
Mane tiesiog stebina, kad yra

tiek žmonių, kurie į kandidatuo-
jančius žiūri tartum į pranašus. Ak,
kur ten į pranašus, teisingiau į ste-
bukladarius, kurie laimėję rinkimus
pažers dovanas: gerai apmokamus
darbus, nemokamą gydymą ir vais-
tus, išmokys vaikus skaityti, rašyti,
padarys Amerikos energetiką neprik-
lausomą nuo užsienio, iš užsienio
grąžins ten iškeliavusias įmones, tuoj
išves iš Irako kariuomenę, panaikins
skurdą, pakels Amerikos prestižą
pasaulyje, neleis, kad iš negalinčių iš-
mokėti paimtas paskolas būtų atimti
namai ir t. t. Negali kaltinti pažadus
žarstančiųjų, nes jei nežadėsi, tai
neišrinks. O kad pažadais suviliotum,
reikia rinkėjus įtikinti, kad jie tikrai
skursta ir kad jų gyvenimas blogėja,
ir kad kraštas rieda bedugnėn. Štai
vyraujantis demokratų partijos kan-
didatas į prezidentus Barack Obama,
kalbėdamas San Francisco mieste jo
kandidatūrą finansiškai remiantiems
pasiturintiems rinkėjams, pareiškė,
kad Pennsylvania   valstijos ir apskri-
tai Amerikos mažų miestelių gyven-
tojai po dešimtmečių bedarbystės iš
kartėlio griebiasi religijos ir ginklų ir
su neapykanta žvelgia į ne tokius
kaip jie ir į emigrantus. Bet ar
Ameriką vargino bedarbystė dešimt-
mečius? Ar iš kartėlio amerikiečiai
griebiasi ginklų? Ginklų turėjimas
yra įteisintas Konstitucijos ir ame-
rikiečiai visada juos mėgo ir – gerai
ar blogai – bet jie juos mėgsta ir dau-
guma juos turi. Ir tai nieko bendro
neturi nei su bedarbyste, nei su kar-
tėliu, išskyrus atskirus atvejus. 

Amerika yra palyginti religingas
kraštas, kuriame vyrauja krikščiony-
bė ir jei ji neiškreipta, tai bažnyčiose
neskatinama neapykanta emigran-
tams ar kitaip mąstantiems. O baž-
nyčioje, kurią jis su šeima du dešimt-
mečius lankė, buvo skleidžiamas me-
las, kad baltieji Amerikoje žudo juo-
duosius, apkrėsdami juos (ŽIV) (angl.
HIV) virusu, kad Amerika nusipelnė
dangoraižiuose žuvusiųjų ir prašoma
Dievo prakeikimo Amerikai.  Tos baž-
nyčios įkūrėjas, iškraipęs Kristaus
mokslą ir skleidžiantis neapykantą,
pasirodo, yra Obama dvasinis patarė-
jas. Kandidatas sakosi nesutinkąs su
to patarėjo kai kuriais teiginiais, jie

jam nepriimtini, tačiau jis negalįs jo
atsižadėti. Bet kodėl jis tuokėsi tokio-
je bažnyčioje, krikštijo ten savo vai-
kus ir lankė ją su šeima per dvide-
šimtį metų ir tik kai viešai paaiškėjo,
koks yra jo dvasinis patarėjas ir jo
bažnyčia, sakosi atsisakąs kai kurių
teiginių? Ar to atsisako ir jo juodaodė
žmona? O tiesa, ji yra pareiškusi, kad
pirmą kartą savo gyvenime didžiuo-
jasi Amerika. Bet juk Amerika – jos
gimtasis kraštas, jai suteikęs galimy-
bę siekti mokslo prestižiniame uni-
versitete ir užsidirbti milijonus. Taip,
milijonus! O ar jai nereikėjo didžiuo-
tis Amerika, kai sužinojo, kad jos
vyrą, afrikiečio tėvo paliktą jaunystė-
je, užaugino balti seneliai Amerikoje?

Tačiau Amerika ji didžiuotis pradėjo
tik tada, kai jos vyras sėkmingai žen-
gia į prezidento postą ir ji taps pir-
mąja krašto moterimi. Galvotum, kad
visa tai pakenktų senatoriaus Barack
Obama kandidatūrai, tačiau viskas
nuo jo nuteka, kaip vanduo nuo žą-
sies. Rinkėjai, tiek juodieji, tiek bal-
tieji, tiesia į jį rankas, alpsta apimti
ekstazės, klausydami jo kalbų ir
pažadų, plačiai atveria pinigines jo
rinkimų kampanijai.

* * *
Keista ta Amerika. Prasidėjus

kandidatų į prezidentus sezonui at-
rodė, kad respublikonų partijoje dau-
giausia galimybių laimėti turi buvęs
New York meras Rudy Giuliani, bet
visus nunešė senatorius John Mc-
Cain. O demokratų partijoje, beveik
nebuvo abejonių, kad Hillary ir Bill
Clinton politinė mašina yra nenuga-
lima ir nominaciją laimės Hillary.
Buvo juokaujama, kad už vieno prezi-
dento algą turėsime du. Ji savo kiše-
nėje turėjo moteris, ypač feministes,
darbininkų profesines sąjungas, is-
paniškai kalbančiuosius, visą kraš-
tutinį kairįjį liberalų sparną ir beveik
visus juoduosius. Šie, net kandidatu
pasiskelbus Barack Obama, nebuvo

linkę jo remti, juk jų pirmas juodasis
prezidentas juk buvo... Bill Clinton, o
į kitus praeity buvusius tikrai juo-
duosius kandidatus net jie rimto
dėmesio nekreipė. Iš tiesų, iš jų pusės
netrūko net ir neigiamų atsiliepimų
apie Obamą, kad jis netikras juoda-
sis, kad sūnus po pasaulį besibastan-
čios baltos moters. Bet Obama pasi-
rodė esąs visai kitoks kandidatas:
jaunas, išsimokslinęs elitinėse mo-
kyklose užsieny ir čia, iškalbus, pui-
kiai valdantis žodį, logiškai argumen-
tuojantis, skrupulingai vengiantis
minėti buvusį rasizmą ar skriaudas
juodiesiems Amerikoje. Jo kampani-
jos šūkis – „Change” arba „Pokytis”.
Šūkis gudriai parinktas, nes jis už-

tušuoja visišką senatoriaus nepaty-
rimą krašto valdyme ir tuo pačiu at-
meta galimus priekaištus, kad jis iki
šiol nepasižymėjo jokiais „pokyčiais”.
Sunku būtų „Pokyčio” pažadais
švaistytis kokiam nors buvusiam val-
stijos gubernatoriui ar miesto merui,
nes tuoj kiltų klausimas, kodėl jie
„nekeitė” būdami valdžioje, o jauna-
sis senatorius ateina nekaltas, kaip
kūdikėlis, nesuteptas jokiais ryšiais
su lobistais (nors ne visiškai taip) ir
be neigiamo politinio bagažo. 

* * *
Pradėjęs savo rinkiminę kam-

paniją jaunas senatorius Obama ste-
bėtinai greitai sužavėjo rinkėjus. Jis
tuoj tapo Amerikos akademinio pa-
saulio numylėtiniu, kairieji radikalūs
liberalai paliko Hillary Clinton ir per-
simetė į jo stovyklą, rekordinės aukos
iš pavienių rėmėjų pradėjo plaukti į jo
kampanijos iždą, minios rinkosi ir
renkasi klausyti jo kalbų. Vasario mė-
nesį juodieji, pajutę galimybę, kad jis
gali laimėti, masiškai palikę  Clinton
metėsi už Obama. Jau buvo aišku,
kad kiti demokratų partijos kandida-
tai į prezidentus  yra tik statistai ir
telieka Hillary Clinton su Barack
Obama. Nesuprantamas dalykas įvy-

ko su Amerikos didžiąja žiniasklaida,
kuri užuot teikusi objektyvią kritišką
informaciją apie kandidatus, ryškiai
pasisakė už Barack Obama. Mėgo
spauda ir John Kennedy jam esant  ir
senatoriumi, ir prezidentu, bet tokios
meilės kaip Obama jis nepatyrė. Kai
televizijos humoristinės laidos pradė-
jo pajuokti taip pataikaujančius žur-
nalistus, o Hillary Clinton viešai
skųstis, kad ji nevienodai traktuoja-
ma, pora žurnalistų pateikė kandida-
tui aštresnių klausimų, bet jie tuoj
papuolė į kairiųjų liberalų nemalonę,
o internete pasipylė gausybė grasi-
nimų  jiems. Teliko tik ,,Fox” žinios ir
įvairių AM radijo stočių komentato-
riai, daugumoje dešinieji konservato-
riai, drįstantys  „šukuoti” Obama už
jo ryšius su Dievo prakeikimo Ameri-
kai prašančiu „dvasiniu patarėju”.
Didžioji žiniasklaida neatleidžia Hil-
lary Clinton už jos kelis kartus pa-
kartotą pasakojimą,  kaip ji Bosnijoje
išvengė snaiperių kulkų, bet pasi-
rodė, kad tai netiesa ir jokio pavojaus
jai nebuvę. Ji  prisipažino, kad sakė
netiesą, bet žurnalistai vis sugrįžta
prie Bosnijos įvykio ir daro išvadą,
kad tai jos charakterio, kaip ir jos
vyro, yda: melavimas. Tačiau tie pa-
tys žurnalistai to paties vertinimo ne-
taiko Barack Obama ir neanalizuoja
jo charakterio ydų.

* * *

Beviltiškai atsilikusi pirminiuose
rinkimuose Hillary Clinton laimėjo
įspūdingą pergalę Pennsylvania vals-
tijoje, bet nemanau, kad ji pasivys ir
laimės prieš  Obama. Nebent ir liku-
sių valstijų darbininkija ir vyresnio
amžiaus amerikiečiai seks Pennsyl-
vania valstija ir pasisakys už Hillary,
kaip geriau atstovaujančią jų gyveni-
mo būdui ir tradicijoms. Iš tiesų,  ma-
žai skiriasi Hillary Clinton ir Barack
Obama. Abu jie kairieji liberalai, jų
abiejų pažadai rinkėjams yra vienodi
ir nei vienas, nei kitas laimėjęs prezi-
dento rinkimus jų neįgyvendins. Hil-
lary Clinton geriau pažįstama Ame-
rikai. Reta moteris būtų iškentusi ir
nugalėjusi gėdą šeimai, užtrauktą jos
vyro – prezidento. Ji iškentė, nes savo
karjerą pastatė aukščiau visko. Ba-
rack Obama iki šiol lieka nežinomas.
Klausiau jo kalbos po pralaimėjimo
Pennsylvania valstijoje, kurią jis bai-
gė šaukdamas, kad pakeisime Ame-
riką, pakeisime pasaulį... Man tie žo-
džiai apie „pokyčius” skambėjo neįti-
kinančiai ir tuščiai. Kaip gi keisi
Ameriką ir pasaulį, nepakeitęs ir
neatsižadėjęs Ameriką ir baltuosius
keikiančios bažnyčios ir jos vyskupo,
niekinančio rugsėjo 11 d. aukas ir
šaukiančio „God damn America”. Iš-
kilo man vaizdas popiežiaus, besimel-
džiančio už tuos žuvusius. Vokietis
popiežius, meldėsi už 2,700 žuvusių
amerikiečių, nors karo metu Ameri-
kos bombonešiai griovė Vokietijos
miestų civilių gyventojų kvartalus, po
griuvėsiais palikdami šimtus tūks-
tančių nekaltų vokiečių – moterų ir
vaikų, o paskutinėmis karo dienomis
JAV naikintuvai šlavė keliuose bė-
gančius į Vakarus nuo artėjančio rau-
donojo maro ne tik vokiečius civilius,
bet ir mus, pabėgėlius iš Lietuvos ir
kitų kraštų. Tikėkime, kad Aukščiau-
siasis išgirs vokiečio popiežiaus žo-
džius – „God bless America”. 

Demokratų partijos kandidatai į prezidentus Hillary Clinton ir Barack Obama.
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BRANGIAUSIAS TMID PAREMTAS JAV LIETUVIŲ 
PROJEKTAS — VIII DAINŲ ŠVENTĖ

Neseniai ,,Drauge” išspausdintas
atviras Jono ir Vitalijos Dunčių
laiškas JAV LB ir PLB vadovybėms
(,,Draugas” 2008 m. kovo 29 d.) bei
po to išsakytos nuomonės ir komen-
tarai, leido daryti išvadą, jog nors
JAV LB, pavienės organizacijos bei
asmenys jau yra gavę ar žadantys
prašyti finansinės paramos savo pro-
jektams iš Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento prie Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės
(TMID), anaiptol ne visi žino, kokia
tai Lietuvos įstaiga yra ir kodėl remia
išeivijoje, taigi ir JAV, gyvenančių
lietuvių projektus. Ta proga kalbi-
name TMID vadovybę.

— Nors TMID (tiesa, kiek ki-
tu pavadinimu — Tautybių de-
partamentas) gyvuoja jau nuo
1991 metų, susidaro įspūdis, jog
Amerikos lietuviai mažai ką apie
šią įstaigą žino. Ypač dažnai
klausiama: 1) kokiu tikslu TMID
įkurtas; 2) ką konkrečiai jis re-
mia; 3) apie kokias mažumas
įstaigos pavadinime eina kalba;
4) kodėl išeivija yra priskirta
TMID globai?

— Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės įkurtas siekiant
šių tikslų: a) formuoti ir įgyvendinti
valstybinę ryšių su užsienyje gyve-
nančiais lietuviais ir išeiviais iš
Lietuvos politiką, siekiant panaudoti
šiuos ryšius lietuvių išeivijos, Lie-
tuvos valstybės ir visuomenės intere-
sams; b) formuoti ir įgyvendinti vals-
tybinę tautinių santykių darnumo
politiką; c) ministerijų, žinybų, savi-
valdybių darbą, vykdant šalies Vy-
riausybės patvirtintas Rytų Lietuvos
rajonų socialinio plėtojimo progra-
mas.

Departamentas remia užsienio
lietuvių ir Lietuvoje gyvenančių tau-
tinių mažumų pastangas puoselėti
savo kalbą, kultūrą, tradicijas. Šios
pastangos remiamos per įvairius pro-
jektus, Departamento vykdomas pro-
gramas.

Dabartinis Departamento pava-
dinimas įtvirtintas Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės nutarimu 1999 m.
Mūsų pavadinimas atspindi Depar-
tamento struktūrą – tautinių mažu-
mų, gyvenančių Lietuvoje, klausi-
mais rūpinasi Tautinių mažumų
skyrius, o išeivijos  – Užsienio lietu-
vių skyrius. Šie du padaliniai ir su-
daro Departamento pavadinimą. 

Pripažįstant išeivijos svarbą Lie-

tuvos raidai, buvo įkurtas atskiras
Tautinių mažumų ir išeivijos depar-
tamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės. Užsienio lietuvių klau-
simų priskyrimas kuriai nors iš mi-
nisterijų tik sumažintų Lietuvos vals-
tybės dėmesį užsienio lietuvių reika-
lams, nes tai nebūtų bet kurios iš mi-
nisterijų pirmaeilis uždavinys, kurios
pirmiausia atliktų savo tiesiogines
funkcijas. Tuo tarpu Departamento
pagrindinis uždavinys yra  darbas su
lietuvių bendruomenėmis užsienyje.
Tautinių mažumų problemų Lietu-
voje išmanymas padeda geriau su-
prasti ir užsienio lietuvių padėtį, ku-
rie savo gyvenamuosiuose kraštuose
taip pat yra tautinė mažuma. 

— Nuo kada TMID pradėjo fi-
nansiškai remti išeiviją, ir konk-
rečiai — JAV lietuvius?

— Departamento parama užsie-
nio lietuviams dabartinę formą įgavo
pradėjus įgyvendinti Užsienio lietu-
vių bendruomenių kultūros ir švieti-
mo rėmimo 1998–2003 metų pro-
gramą. JAV lietuvių bendruomenė
pradėta remti nuo 2001 metų.

— Kelintais metais daugiau-
sia sulaukėte projektų iš JAV
lietuvių? Koks prašymų-projektų
vidurkis?

— Projektų skaičius ir jų rėmimo
finansinė išraiška nuo 2000 metų pa-
siskirstė taip: 2000 m. projektų iš
JAV pateikta nebuvo; 2001 m. — 2
Amerikos lietuvių projektams skirta
12,520 Lt.; 2002 m.  — 1 projektui
skirta 4,700 Lt.; 2003 m. projektų
nebuvo pateikta; 2004 m. — 2 projek-
tams skirta 8,360 Lt.; 2005 m. — 8
projektams skirta 47,238 Lt.; 2006 m.
— 7 projektams skirta 126,627 Lt
(buvo prašoma 164,110 Lt); 2007 m.
— 23 projektams skirta 110,849 Lt
(buvo  prašoma 495,839 Lt) ir 2008
m. — 22 projektams skirta 65,066 Lt
(buvo prašoma 362,309 Lt). 

— Kokia didžiausia pinigų
suma ir kelintais metais buvo
paskirta JAV projektui iki šiol?
Koks tai projektas?

— Didžiausia suma paskirta VIII
Dainų šventei, kuri įvyko Čikagoje
2006 metais. Šventei per keletą pro-
jektų paskirta bendra suma buvo 100
tūkst. litų. 

— Ar JAV lietuviams skiria-
ma fiksuota finansinė parama,
ar ji metai iš metų skiriasi?

— Parama nėra fiksuota ir prik-
lauso tik nuo pateiktų projektų koky-
bės ir Departamento galimybių juos
finansuoti bei Koordinacinės tarybos
sprendimo.

— Ar JAV lietuvių projek-
tams skiriama parama imama iš
taip vadinamo ,,bendro katilo”,
kaip ir likusioms išeivijos ben-
druomenėms?

— Visos lėšos skiriamos iš ben-
dros visoms bendruomenėms skirtos
programos.

— Jau kuris laikas prieš
svarstant išeivijos projektus,
juos peržiūri ir atrenka Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė. Kada ir
kieno siūlymu šis potvarkis atsi-
rado? Ar tai taikoma visiems
išeivijos projektams ar tik JAV?
Ar dėl šio potvarkio projektų
skaičius sumažėjo ar iš tiesų jie
tapo kur kas svaresni ir labiau
pagrįsti?

— Šis susitarimas atsirado ben-
dradarbiaujant su PLB valdyba.
Anksčiau Departamentas buvo kalti-
namas, jog skaldo lietuvių bendruo-
menes, kad bendruomenių kraštų
valdybos nežino, kas ir kiek iš jų
krašto gauna paramos iš Lietuvos bei
kad projektai įgyvendinami apeinant
lietuvių bendruomenių valdybas.
2007 metų projektams pradėtas tai-
kyti reikalavimas pateikti tos šalies,
kurioje yra organizacija, bendruo-
menės krašto valdybos rekomendaci-
ją. Šis reikalavimas taikomas visoms
be išimties lietuvių bendruomenėms
38-niuose kraštuose. Po šio susitari-
mo sumažėjo projektų iš mažai lietu-
vių veikloje žinomų organizacijų
(Departamentas remia tik organi-
zacijas). Krašto bendruomenės reko-
mendacija yra ir tam tikras laidavi-
mas, kad finansinė parama nepateks
į nesąžiningų paramos gavėjų rankas.
Bendruomenės krašto valdyba turi
galimybę daryti įtaką siūlomiems
projektams iki jų pateikimo svarsty-
mui. Tokiu būdu yra galimybė ap-
jungti kai kuriuos projektus, kartais
pasiūlyti į projektus įtraukti daugiau
bendruomenės narių. 

— Gal galėtumėte papasa-
koti, kaip vyksta projektų svars-
tymas (kada, kas sudaro komisi-
ją, kiek kartų per metus ir pa-
našiai)?

— Departamente yra sudaroma
Koordinacinė taryba kiekvieniems

metams generalinio direktoriaus įsa-
kymu. Koordinacinės tarybos posė-
džiai šaukiami išanalizavus gautus
projektus metų pradžioje (projektai
pateikiami iki gruodžio 15 d.). Į tary-
bą įeina 20 deleguotų atstovų iš įvai-
rių Lietuvos visuomeninių organiza-
cijų (kultūros, jaunimo ir kt.), valsty-
bės įstaigų (ministerijų, departamen-
tų ir kt), PLB. Projektams apsvars-
tyti taryba renkasi keletą kartų per
metus. Pavėluotai teikiami prašymai
ar projektai nėra svarstomi.

— Kokiomis gairėmis TMID
remiasi skirstydamas lėšas? Ar
jas galima kurs nors rasti? Ar jos
skiriasi metai iš metų?

— Departamentas projektus
svarsto remdamasis Užsienio lietuvių
bendruomenių 2008 m. projektams
remti paraiškų ir užsienio lietuvių
bendrojo lavinimo, lituanistinių mo-
kyklų bei kitų ugdymo įstaigų 2008
m. projektams remti paraiškų atran-
kos konkurso nuostatais, kuriuos ga-
lima rasti internete: www.tmid.lt
arba 2007 m. ,,Valstybės žiniose” nr.
104. Konkurso nuostatai atnaujinami
kasmet, tačiau esminių skirtumų
nėra. Labiau keistis gali patvirtinus
naują LR Vyriausybės programą
ar santykių su išeivija strategiją
bei reikšmingiau pasikeitus Lietu-
vos socialinėms ekonominėms sąly-
goms.

— Ar galima tą patį projektą
siūlyti du, tris kartus? Ar jis
svarstomas?

— Pateiktas projektas svarsto-
mas vieną kartą ir yra teikiamas
konkretiems metams. Tačiau projek-
tą galima atnaujinti ir patikslinti bei
teikti kitais metais. Departamentas
nuolatos konsultuoja dėl projektų
teikimo ir prisideda juos tobulinant.

— Kokie TMID prioritetai
skirstant lėšas?

— Departamento prioritetai atsi-
spindi paraiškų konkurso nuosta-
tuose. Pirmenybė teikiama išlieka-
mąją vertę turintiems, kuo didesnį
bendruomenės narių skaičių apiman-
tiems projektams, švietimui, kultū-
rai, leidybai. 

— Ar JAV siūlomi projektai
skiriasi nuo kitose šalyse, pvz.,
Europoje gyvenančių lietuvių
projektų?

— JAV Lietuvių Bendruomenės
projektai panašūs     Nukelta į 9 psl.

Šiais metais TMID surengtame Dainų šventės seminare užsienio kolektyvų vadovams iš JAV dalyvavo ir ,,Dainavos” ansamblio vadovas Darius Polikaitis.             
Nuotraukoje seminaro dalyviai.                                                                                                                                                                                              TMID archyvai.
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Lietuvai bùtina ruoštis
sutikti� grîñtançius

Lietuva pažeidè savo 
pilieçiû teisê î gyvybê                                      

Jaunieji mokslininkai�
rodo grañû pavyzdî

Europos Parlamento pirmininkas
priminè îsipareigojimus uñdaryti IAE

Vilnius, balandžio 25 d. (Bernar-
dinai.lt) – Šiemet švęsdami Lietuvos
valstybės atkūrimo 90-metį, minime
ir vieno iš jos simbolių – vėliavos –
priėmimo sukaktį. Vasario 16-osios
Aktą priėmusioji Lietuvos Taryba tų
pačių – 1918 m. – balandžio 25-ąją
patvirtino tautinės vėliavos projektą.
Sudarytai iš 3 vienodo pločio gelto-
nos, žalios ir raudonos spalvos juostų
vėliavai 1922 m. priimtoji pirmoji
Lietuvos Valstybės Konstitucija su-
teikė valstybės vėliavos statusą. Ši
nuostata išliko ir 1928 m. Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje. O 1938
m. Lietuvos Respublikos Konstitucijo-
je geltona, žalia ir raudona buvo įvar-
dytos kaip Lietuvos tautinės spalvos.

Okupaciniu laikotarpiu įvairio-
mis progomis (ypač Vasario 16-osios)
žinomų ir nežinomų disidentų tauti-
nė trispalvė kai kuriuose objektuose,
viešose vietose būdavo iškeliama
slapta kaip pasipriešinimo režimui
ženklas.

1988 m. vasarą visuomenės disi-
dentų organizacijos, taip pat Lietuvos

persitvarkymo sąjūdis (vėliau – Sąjū-
dis), ėmė viešai naudoti geltoną, žalią
ir raudoną vėliavą, kuri buvo laikoma
tautine, nes dar egzistavo oficiali Lie-
tuvos SSR vėliava. 1988 m. spalio 7 d.
geltona, žalia, raudona vėliava vėl
buvo iškilmingai iškelta Vilniaus Ge-
dimino pilies bokšte. Tų pačių metų
lapkričio 18 d. LSSR Aukščiausioji
Taryba, atsižvelgusi į visuomenės rei-
kalavimus, pakeitė LSSR Konstitu-
ciją ir pripažino geltoną, žalią ir rau-
doną vėliavą valstybės vėliava. 1989
m. sausio 25 d. LSSR Aukščiausiosios
Tarybos Prezidiumas, remdamasis
tarpukario valstybės vėliavos pavyz-
džiais, patvirtino jos spalvas – gelto-
na,  žalia ir raudona. 1992 m. Lietu-
vos Respublikos piliečių referendu-
mu priimtos dabar galiojančios Kons-
titucijos 15 str. taip pat nustatė, kad
„valstybės vėliavos spalvos – geltona,
žalia, raudona”.

2004 m. liepos 8 d. Seimas pri-
ėmė naujos redakcijos Valstybės vė-
liavos įstatymą, kuriuo buvo įteisinta
ir Lietuvos valstybės istorinė vėliava.

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos geriausių 2007 metų disertacijų apdovano-
jimų iškilmės.                                                          Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Atkelta iš 1 psl.   teisės aktus dėl
emigrantų priėmimo, todėl tokių vals-
tybių kaip Lenkijos, Lietuvos, Latvijos
ir kt. politika turi būti nukreipta į grįž-
tamąją migraciją. Oficialių leidimų
dirbti Norvegijoje išduota net 34,848
atvykusiems iš Lietuvos emigrantams,
Danijoje – 5,444. Pagal emigracijos dy-
dį esame antroji šalis po Lenkijos. Ar
mes esame pasiruošę grįžtančių ne-
kvalifikuotų emigrantų bangai?”, –
klausė valstietė liaudininkė Rima Baš-
kienė.

Pasak politikės, atkreiptinas dė-
mesys, kad ir priimančios emigrantus
iš naujųjų ES šalių valstybės siekia su-
sigrąžinti savo emigravusius tautie-
čius. 2007 m. į Daniją atvyko daug imi-
grantų, todėl danai kelia atitinkamus
reikalavimus imigrantams, (pvz.,
danų kalbos mokėjimas, tam tikri kva-
lifikacijos reikalavimai). Danijos parla-
mentarai pabrėžė kolektyvinių sutar-
čių svarbą. Danijoje kolektyvinės su-
tartys ,,saugo” 75 proc. darbuotojų.

Anot Vincės Vaidevutės Margevi-
čienės, seminare buvo paminėti nele-
galaus ir legalaus darbo skirtumai ir
būtinybė panaikinti nelegalų darbą.
Deja, dar pastebimi darbo užmokesčio
skirtumai tarp vietinių gyventojų ir
imigrantų. Atkreiptas dėmesys į būti-
numą užtikrinti patikimą naujausią
informaciją išvykstantiems.

„Į tai, kad reikalinga informacinė
sistema ir nuolatinis bendradarbiavi-
mas tarp valstybių, organizuojant ben-
drą darbo rinką su Baltijos šalimis, šią
mintį ypač pabrėžė Norvegijos parla-
mento atstovai. Buvo siūloma steigti
informacinius biurus, aktyvinti emig-
rantų bendruomenes, teikti daugiau
informacijos per valstybių ambasadas.
Pasinaudoti EURES, trESS, ir
EUROSTAT šaltinių informacija”, –
sakė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Pasak konservatorės V. V. Marge--
vičienės, džiugino tai, kad Latvijos ir
Norvegijos šalių darbo inspekcijos kar-
tu tikrina, ar nėra išnaudojami jų dar-
buotojai, ar yra užtikrinamos jų teisės.
Sekant šiuo pavyzdžiu buvo pasiūlyta
svarstyti įsteigti Baltijos – Šiaurės ša-
lių darbo inspekciją.

Latvijos atstovai teigė, kad teigia-
mus rezultatus duoda įtraukimas į
darbo rinką ilgalaikių bedarbių, pasy-
vių žmonių. Skatinama suteikiant kre-
ditą verslui sugrįžusiems į savo šalį.
Latvijoje parengta ir sėkmingai  įgy-
vendinama ekonominės migracijos
koncepcija. Seminare siūlyta šia tema
diskutuoti savo valstybėse, parengti
ataskaitas Šiaurės Tarybai, Baltijos
Asamblėjai. Numatoma šia tema dis-
kutuoti ir Lietuvos Respublikos Seimo
Socialinių reikalų ir darbo komitete,
pakviečiant atsakingų įstaigų vadovus.

Mùsû trispalvei – 90 metû�

Atkelta iš 1 psl. nuo
Rusijos tie-kiamų energijos išteklių.
Uždarius IAE, kol nėra pastatyti
elektros tiltai į Lenkiją bei Švediją,
Lietuva taip pat liks Rusijos elektros
sistemos dalimi.

Dėl šios priežasties Lietuvoje pa-
sigirdo raginimų derėtis su Europos
Komisija (EK) dėl antrojo IAE reak-
toriaus veiklos pratęsimo po 2009 m.
pabaigos. Tačiau EP pirmininkas kal-
bėdamas Seime pabrėžė, jog Lietuva,
kaip ir kitos ES šalys, turi laikytis
prisiimtų įsipareigojimų, tarp kurių
yra ir IAE uždarymas.

Tačiau jis patikino, jog visa ES
yra suinteresuota kalbėtis su Rusija,
o santykiai su šia valstybe neturi tap-
ti „vienos krypties gatve”. EP vado-
vas priminė, jog Lietuvos parlamente

svarstoma Lisabonos sutartis, kitaip
dar vadinama ES Reformų sutartimi,
įtvirtina energetinio vieningumo są-
voką, todėl esą tai turėtų būti sup-
rantama kaip ES rodomas ženklas,
jog organizacija rūpinsis šalių narių
energetiniu saugumu.

Pasak H. G. Pottering, ES ragins
Rusiją patvirtinti Europos energeti-
kos chartiją ir dės visas pastangas,
kad susiklostytų abiem pusėms pa-
lankus santykių pobūdis.

H. G. Pottering patarė Lietuvai
nesieti Lisabonos sutarties ratifikavi-
mo klausimo ir IAE uždarymo prob-
lemos. „Lietuva yra prisiėmusi tam
tikrus įsipareigojimus stojimo sutar-
tyje. Jei kyla dėl to tam tikrų prob-
lemų, reikia apie tai kalbėti, tačiau tų
klausimų sieti nereikėtų”,  – sakė EP

Vilnius, balandžio 25 d. (BNS) –
Lietuva pažeidė savo piliečių teisę į
gyvybę. Tokį sprendimą paskelbė Eu-
ropos žmogaus teisių teismas Stras-
būre ir policininkų nušautų dviejų vy-
rų artimiesiems iš valstybės priteisė po
30 tūkst. eurų (po 103 tūkst. litų).

Kauniečiai Romualdas Jonas Bi-
kulčius ir Regina Juozaitienė į Stras-
būro teismą kreipėsi prieš 7 metus.
1998 m. liepą Kauno viešosios polici-
jos viršila Sergejus Gucu šaudė į
sprunkantį girto vairuotojo vairuoja-
mą automobilį. Kulkos suvarpė juo
važiuojančius 27 metų Dalių Juozaitį
ir 28 metų Darių Bikulčių. Prie auto-
mobilio vairo sėdinčio Ramūno Mar-
cinkevičiaus kulkos nekliudė. Jo
kraujyje aptikta 2,1 promilės alkoho-
lio. Nors vyrai vairavo automobilį pa-
vojingai, policininkas pervertino pa-
vojų, nes nušovė iš karto 2 žmones.
Jų automobilį suvarpė net 15 kulkų.
Lietuvos teismuose vyriškius nušovęs
pareigūnas buvo išteisintas. Stras-
būre pripažinta, kad Lietuva pažeidė
savo piliečių teisę į gyvybę – iki šiol
šis konvencijos straipsnis mūsų šaly-
je nebuvo pažeistas.

Šįmet kone vienu metu teismas

paskelbė daug Lietuvai itin nepa-
lankių sprendimų labai svarbiose by-
lose. Birštono verslininkui Pranui
Jučiui priteista 25 tūkst. eurų, buvu-
siam Kaišiadorių prokurorui Kęstui
Ramanauskui – 30 tūkst. eurų, o
transseksualui L. – 45 tūkst. eurų (jei
Seimas iki liepos 1-osios nepriims ly-
ties keitimo įstatymo).

Teisingumo ministerija nebuvo
numačiusi, kad gali tekti mokėti tiek
daug kompensacijų, todėl ketinama
papildomai pareikalauti pinigų iš Vy-
riausybės.

Vilnius, balandžio 24 d. (ELTA)
– Nemažai gabių žmonių norėtų grįž-
ti į Lietuvą ir čia dirbti pasaulinio ly-
gio mokslo darbus, tačiau tam būtina
sukurti sąlygas, kad šie žmonės galė-
tų dirbti savo šalyje, teigė preziden-
tas Valdas Adamkus sveikindamas
jaunuosius mokslininkus.

Šalies vadovo nuomone, tokiam
tikslui pasiekti turi būti aiškiai su-
vokti ir įgyvendinti valstybės mokslo
svarbiausi tikslai – steigiamos labora-
torijos, kuriose kartu dirbtų įvairių
kartų mokslininkai ir studentai, kuo
skaidriau būtų finansuojami mokslo
projektai.

Valstybės vadovas dalyvavo Lie-
tuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos
geriausių 2007 metų disertacijų ap-
dovanojimų iškilmėse. V. Adamkus
pabrėžė, kad šalių gerovę lemia ir ku-
ria jose gyvenančių bei dirbančių pi-
liečių intelektinė veikla. Pasak prezi-
dento, tyrėjai, mokslininkai, atradė-
jai dirba ne tik savo valstybėms, bet
ir tarnauja visuotiniam mokslui – jo
pažangai ir raidai, todėl jie savo su-
manymams įgyvendinti renkasi pa-
lankiausias darbo sąlygas, užtikri-

nančias geriausią darbų ateitį.
,,Deja, Lietuva ne visada gali tai

pasiūlyti savo mokslo talentams. Di-
delė dalis pačių geriausių protų nute-
ka į turtingesnes valstybes ir visiškai
sustabdyti šios tendencijos tikrai neį-
manoma. Tačiau klausiu – ar tikrai
negalime nieko nuveikti šiai proble-
mai spręsti? Nejaugi negalime išsi-
kelti ambicingo tikslo ir Lietuvoje su-
kurti bent du ar tris pasaulinio lygio
mokslo centrus? Žinios ir mokslas
gali ir turi būti kuriami Lietuvoje,
antraip judėsime link technologinio
atsilikimo, tapsime priklausomi nuo
kitų valstybių”, – teigė šalies vado-
vas. Pasak prezidento, Lietuvai būti-
na stipri mokslininkų bendruomenė,
turinti didelę įtaką nustatant mokslo
tikslus ir kokybę. Pasak valstybės
vadovo, jaunieji mokslininkai rodo
pavyzdį likusiai mokslo bendruo-
menei, kaip galima išrinkti kokybiš-
kiausius darbus.

Šiemet išrinktos 6 geriausios di-
sertacijos gamtos ir technologinių
mokslų srityje bei 4 – humanitarinių
ir socialinių mokslų srityje. Šiose ka-
tegorijose išrinkta po 1 nugalėtoją.
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Tomas Viluckas
Specialiai ,,Draugui” iš

Lietuvos

Tradiciškai balandžio paskutinį
sekmadienį (šiemet – balandžio 27 d.)
Lietuvoje minima Gyvybės die-
na. Įvairiose vyskupijose šia proga
vyks renginiai, akcijos, susitikimai,
kuriais bus raginama šalyje puoselėti
gyvybės kultūrą. Lietuvos vyskupai
parašė laišką, kuriame ragina šeimas,
nelaukiant palankesnės šeimai vals-
tybės politikos, plačiai atverti savo ži-
dinius gyvybės dovanai ir gausesnės
šeimos palaiminimui. Tačiau šią Gy-
vybės dieną palydi ir vis labiau vi-
suomenėje aštrėjantys ginčai dėl to,
kaip gyvybė yra saugoma valstybės.

Kodėl minima Gyvybės diena? 

Pasaulyje ši diena pradėta minėti
1991 metais Kardinolų konsistorijos
raginimu. Tačiau ši tradicija įgavo
pagreitį, kai 1995 metų kovo 25 dieną
pasirodė Jono Pauliaus II enciklika
„Evangelium Vitae”. Joje popiežius
paragino kasmet visose šalyse švęsti
Gyvybės dieną, remdamasis jau
esančia kelių Vyskupų konferencijų
praktika. Tokio dalyko būtinybę po-
piežius apibrėžė taip: „Šios Dienos
šventimas turėtų būti parengtas ir
vykdomas, aktyviai dalyvaujant vi-
siems vietinės Bažnyčios nariams.
Pirmiausias jos tikslas būtų padėti
kiekvienai sąžinei, šeimai, Bažnyčiai
ir visuomenei pripažinti žmogaus gy-
vybės prasmę ir vertę visais jos
tarpsniais ir visomis sąlygomis. Ypa-
tingą dėmesį reikėtų skirti abortų ir
eutanazijos blogybės rimtumui, ta-
čiau neišleidžiant iš akių ir kitų gy-
vybės klausimo pusių, kurios kart-
karčiais, pareikalavus progai ar ap-
linkybėms, nusipelno nuodugnaus
apmąstymo.” 

Daugelyje šalių Gyvybės diena
skelbiama kovo 25-ąją, likus devy-
niems mėnesiams iki Kristaus gimi-
mo, tarsi Jo pradėjimo dieną. Lietu-
voje Gyvybės diena pradėta minėti
nuo 1998 metų, paskutinį balandžio
sekmadienį, ir yra graži įžanga į Mo-
tinos dieną. 

Gyvybės Evangelija

Tokio dėmesio pagrindas yra tai,
kad Jėzaus Kristaus paskelbtoje
Evangelijoje glūdi priesakas rūpintis
gyvybe. Todėl Jonas Paulius II prabi-
lo apie Gyvybės Evangeliją, taip pa-
aiškindamas jos esmę: „Gyvybės
Evangelija nėra tik paprastas ap-
mąstymas apie žmogaus gyvybę, kad
ir koks naujas ar gilus jis būtų. Ji nė-
ra nei paprastas įsakymas, skirtas pa-
gilinti jautrumą ir sukelti visuome-
nėje reikšmingus pokyčius. Tuo la-
biau ji nėra apgaulingas geresnės
ateities pažadas. Gyvybės Evangelija
konkreti ir asmeniška, nes joje skel-
biamas pats Jėzaus asmuo. (...) Jėzus
yra Sūnus, kuris, kaip ir Tėvas, turi
gyvybę pats savyje (plg. Jn 5, 26), ir
kuris atėjo pas žmones pasidalyti
savo dovana: ‘Aš atėjau, kad žmonės
turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo tu-
rėtų’ (Jn 10, 10).” (§ 29) Tad Kristaus
atveriami gyvenimo akiračiai krikš-
čionis verčia nebūti abejingais gyvy-
bės klausimams, ypač nūdienos pa-
saulyje, kai žmogiška gyvybė patiria
daugybę iki šiol neregėtų pavojų ir iš-
šūkių.

Gyvybės kultūra

Iš Gyvybės Evangelijos kyla ir
gyvybės kultūra. Šis terminas yra
plačiai prigijęs bažnytiniame gyveni-
me bei žodyne ir yra sietinas su Di-
džiojo Karolio asmenybe. Gyvybės
kultūros puoselėjimas yra svarbus
uždavinys XXI amžiaus krikščionijai.
Svarbu suprasti, kad čia kalbama ne
apie kažin kokios ideologijos skleidi-
mą, grupinius interesus, bet gyvybės
klausimą plačiąja prasme. Jis svarbus
yra kiekvienam žmogui. Ką mes lai-
kome gyvybe? Koks mūsų požiūris į
užsimezgusią gyvybę? Ar sustojame
tik ties žmogaus gyvybe, ar mums
svarbi gyvybė apskritai? Su gyvybės
kultūra yra glaudžiai susijusios ne tik
abortų, eutanazijos, bet ir savižudy-
bės, žaidimų su gyvybe, kontracepci-
jos, pasaulinio klimato atšilimo, svei-
ko gyvenimo būdo, šeimos vaidmens
problemos. Spartėjant mokslinei pa-
žangai paūmėja nesutarimai tarp
mokslo ir etikos. Kaip matome, gy-
vybė apima visą šūsnį klausimų, ku-
rie tampa pagrindu diskusijoms tarp
Bažnyčios ir nūdienos žmogaus.

Pati didžiausia žmogaus teisė

Kokie pasitinkame šiemet Gyvy-
bės dieną? Visų pirma daug diskusijų
visuomenėje kelia Lietuvos Respub-
likos gyvybės prenatalinėje fazėje ap-
saugos įstatymo projektas, kurį teikia
Seimo nariai V. Tamoševskis, I. Degu-
tienė, V. Aleknaitė – Abramikienė ir P.
Baguška. Projektas, kuris leidžia
abortą tik dviem atvejais (gresiant
pavojui motinos gyvybei ir kai vaisius
yra išprievartavimo rezultatas) yra
priimtinas gyvybės gynėjams. Ne vel-
tui viena iš jo sumanytojų Seimo Tė-
vynės sąjungos frakcijos seniūnė Ire-
na Degutienė teigia: „Gyvybės pre-
natalinėje fazėje apsaugos įstatymas
atspindi Katalikų Bažnyčios, popie-
žiaus Jono Pauliaus II mokymus,
žmonių lūkesčius ir įsitikinimus.
Projektas numato, kad gyvybė yra
pagrindinė vertybė. Pati didžiausia
prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė
yra teisė būti natūraliai pradėtam ir
išnešiotam motinos įsčiose, teisė sau-
giai gimti, gyventi ir natūraliai mir-
ti.” 

Kol kas įstatymo projektas lėtai,
bet juda link tikslo, neseniai gavęs ir
Seimo Žmogaus teisės komiteto pri-
tarimą, kuris svarbus tuo, jog patvir-
tino, kad juo nebus pažeistos moters
teisės, o šis argumentas ypač dažnai
svarstomas projekto priešininkų pu-
sėje.

Sunku numatyti, kaip pasibaigs
šio projekto svarstymas. Juk pasitel-
kiama ne tik abortų šalininkų, veda-
mų socialdemokratės A. Pavilionie-
nės, iškalba, skleidžiama dezinforma-
cija, kad abortai bus uždrausti, nors
kalbama apie ribojimą, nes įstatymas
numato galimybes juos daryti, bet ir
pasitelkiama visa žiniasklaidos galia,
siekiant žeminti abortų priešininkus,
niekinant patį pasiūlymą kaip Baž-
nyčios diktatą. Tad lieka neaišku, ar
Seimo nariai atlaikys šį spaudimą ir
pritars įstatymui, kuris suteiktų gy-
vybės kultūrai Lietuvoje naują pos-
tūmį.

Neišgirstas balsas

Tačiau ne viskas, kas susiję su
gyvybe, susilaukia viešų diskusijų.

Gyvybès diena – graži îžanga pasitinkant Motinos dienâ�

Štai paskutinę kovo dieną pasigirdo
arkivyskupo S. Tamkevičiaus balsas.
Šįsyk jis stojo ginti gydytojų akuše-
rių-ginekologų teisės atsisakyti teikti
sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai
prieštarauja gydytojo moralinėms
nuostatoms ar religiniams įsitikini-
mams. To neleidžia naujasis Sveika-
tos ministerijos dokumentas „Gydy-
tojas akušeris–ginekologas”. Jame
glūdi įpareigojimas, kad visi būsimieji
gydytojai akušeriai–ginekologai pri-
valo išmokti atlikti nėštumo nutrau-
kimo procedūras.

Taip gydytojui ne tik atimama
pasirinkimo galimybė, bet ši profesija
tampa neprieinama religingiems jau-
nuoliams arba jie turi eiti į derybas
su savo sąžine. Dar vienas „juodas”
dalykas šioje istorijoje yra tai, kad ar-
kivyskupas S. Tamkevičius praėjusių
metų rugpjūčio 1 d. buvo išplatinęs
atvirą laišką Sveikatos apsaugos mi-
nistrui, kur peikė projektą „Gydyto-
jas akušeris–ginekologas”. Netrukus
po šio laiško projektas iš ministerijos
tinklapio buvo išimtas, nepaliekant
galimybės visuomenei su juo susipa-
žinti. Ko gero, neverta stebėtis tuo,
nes Sveikatos apsaugos viceministrė
J. Kumpienė ir Sveikatos apsaugos
ministerijos sekretorė R. Vaitkienė
yra liūdnai pagarsėjusios kaip kovo-

jančios už teisę į abortą tarptautinės
organizacijos „Planning family” na-
rės. Taip tyliai ir sąmoningai atlieka-
mi veiksmai, nukreipti prieš gyvybę.

Gyvybės lopšys

Vis dėlto svarbiausia neužmiršti,
jog gyvybės lopšys yra šeima. Būtent
čia yra ta erdvė, kurioje ir puoselėja-
ma gyvybės kultūra. Todėl norisi ti-
kėti, kad Seimas dar ras laiko ir noro
svarstyti Seimo Šeimos ir vaiko rei-
kalų komisijos parengtą Valstybinės
šeimos politikos koncepciją. Ši kon-
cepcija siekia įtvirtinti Lietuvos Res-
publikos konstitucinę nuostatą, kad
šeima yra valstybės ir visuomenės
pagrindas. Ji pirmą kartą Europos
Sąjungos valstybėse pateikia ne ant-
ropologinę ar sociologinę, bet teisinę
šeimos apibrėžtį, pagal kurią „šeima
yra vyro ir moters santuokos pagrin-
du sukurta, artimais giminystės ry-
šiais susijusi asmenų bendruomenė,
valstybės laikoma subjektu.” 

Suaktyvėjęs dėmesys mūsų vi-
suomenėje šeimos, gyvybės klausi-
mams yra pagirtinas dalykas. Norisi
tikėti, kad tai taps tam tikra politinio
gyvenimo ašimi, o ne vienadieniu rin-
kimų triukšmu.

Vis dėlto svarbiausia neužmiršti, jog gyvybės lopšys yra šeima.
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Dr. VILIUS MIKAITIS
Dr. ANDRIUS KUDIRKA
Dr. JUSTYNA STENGELE

Õeimos daktarai ir chirurgai
10811 W. 143rd St. Orland Park, IL 60467

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital, Christ Hospital

Tel. 708-460-2500
Valandos pagal susitarimâ

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

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

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

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

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

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

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

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

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

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

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

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

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S

TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Ginekologija

Stuburo ir skausmo ligos 

Chiropraktika ir 
manualinè terapija

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

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

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

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

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

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

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

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

663300--994411--22660099

Čia vieta Jūsų 
skelbimui!

JJOONNAASS VV..PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD
TTEERRRRII DDAALLLLAASS PPRRUUNNSSKKIISS,, MMDD

VVIIKK DDUUGGAARR,, MMDD
Illinois Pain Institute

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

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

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

BŪKITE ATSARGIAI ŠYKŠTŪS!
Labai dažnai, atvėręs interneto

langą, randu informaciją, kad tapau
milijonieriumi — niekada mano ne-
pirktas bilietas laimėjo milijoną
svarų sterlingų. Pirmą kartą gavęs
tokį pranešimą, savaitę vaikščiojau
savyje užsidaręs ir svajodamas, ką
nupirksiu saviems vaikams iš lai-
mėtų pinigų. Vaikščiojau, planavau,
galvojau, kaip jie džiaugsis... Nakti-
mis nemiegojau, vis galvodamas, kad
jau esu milijonierius. Bet tuo pat me-
tu ir netikėjau, nes jokių loterijos bi-
lietėlių nepirkau. Nepasitikėjau. Pa-
galiau sugalvojau, kad tegul iš tų pi-
nigų kiek prasigyvena ir mano ad-
vokatas. Nutariau nueiti pas jį, iš
anksto parašęs jo vardu įgaliojimą,
kad pasitikiu juo ir įpareigoju jį
paimti iš tos loterijų valdybos Ang-
lijoje man priklausančius pinigus,
žinoma, tegul priklausančius procen-
tus nuo mano laimikio pasiima ir
sau... Nuėjau, o mano advokatas ne-
delsdamas įsijungia kompiuterį ir
nuėjęs į kriminalinės paieškos inter-
netines svetaines atranda, kad mano
loterijos laimėjimas priklauso sukčių
gaujai, galinčiai net nužudyti taip
vadinamą ,,laimėtoją”, jei jis bandytų
išsireikalauti tą laimėjimą. Jie yra
Interpolo tarptautinės policijos nu-
sikaltėlių sąraše. Advokatas patarė
nedelsiant jų el. laiškus ištrinti iš
savo kompiuterio.

Jūs net neįsivaizduojate, kaip
džiaugiausi niekam nepasiskelbęs,
jog tapau milijonieriumi, o kartu,
kaip buvo žiauru vėl tapti beturčiu —
be milijono, be planų, be vaikų
džiaugsmo... Vos ne su ašaromis try-
niau tą milijoną, tiesa, neturėtą, bet
mintyse jau išdalintą — laukan iš
kompiuterio. Bet ne iš atminties —
taip giliai buvau įsijautęs į laimėjimą.
Įsivaizduokite, kad net pas advokatą
ėjau...

Tik dabar analizuodamas el.
laišką, matau, kad jame nėra mano
adreso, kažkokiu būdu (tikriausiai
nuo to pirmojo apgaulingojo laiško
vis išlieku jų — negeriečių — atmin-
tyje, ir jie vis bando mane) kažkaip
pateko į mano el. pašto dėžutę. Kad
jis neadresuotas man, o tiesiog kaž-
kokiam bevardžiui žiopliuii, kuris gal
kaip žuvelė užkibs ant masalo, rie-
baus masalo.

Teko girdėti, kad ne vienas mūsų
tautietis buvo užkibęs ant tokios
,,meškerės” ir žiauriai nukentėjęs,
nes jam davus negeriečiams, ,,loteri-
jos” išmokėtojams visą informaciją
apie save ir savo banko sąskaitos
numerį, pastaroji buvo išvalyta iki
dugno, net keliolika tūkstančių skolų

padarius. Todėl siunčiu tą laišką,
norėdamas perspėti panašius į mane
ir patarti:

1. Jei nepirkote loterijos bilie-
tėlių, nesitikėkite laimėjimų už me-
lagingus kažkieno parašytus bilie-
tėlių numerius — jūs jų neturite.

2. Niekam ir niekada neduokite
informacijos apie save internete, nes
tai palengvins nusikalstamo pasaulio
priėjimą prie jūsų asmeninių duo-
menų. 

Mūsų išmintingosios tautos pa-
tirtis sako: ,,Nieko neįdėjęs — nieko
ir nesitikėk.” Būkite atsargiai šykš-
tūs!

Jurgis Varnėnas 
(pavasarinis)

Įdomumo dėlei siunčiu trumpo ir
labai viliojančio laiško — ,,meškerės”
nuorašą:

FROM: THE DESK OF THE
DIRECTOR INTERNATIONAL
PROMOTIONS/PRIZE AWARD
DEPARTMENT.

We announce today the external
draw #3011 of the UK Stake Na-
tional Lottery draw held on the 1st
April, 2008 in the United Kingdom.
Your email address was attached to
Ticket Number 807/510054/08, with
Serial number 99010, which won in
the 2nd Category.

You have been approved for pay-
ment the sum of £1,000,000:00 (One
Million Great British Pounds) credi-
ted to file with REF NO: UKNL/
98710/HA/08 and Batch No.10050
UKNL.

To file for your claim, please con-
tact our fiduciary claim Agent Dr.
Ellis D. Bryan

Email:
claimsdept@uknl2008.co.uk
Tel: +44 (0) 709 285 7329
Please remember to quote your

Reference and Batch Numbers along
with the following details:

NAME:.........
MAILLING ADDRESS:........
EMAIL:..........
COUNTRY:..........
PHONE/FAX NUMBER:......
AGE:.......
SEX:........
OCCUPATION:......
In any of your correspondence

with your claim agent. All prize mo-
ney must be claimed not later than
the 30th of April 2008.

Congratulations!!!
Sincerely,
Susan Wright
Zonal Co-ordinator

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

•••ÎVAIRÙS SKELBIMAI•••

* Vyras ieško pagalbinių namų ūkio
darbų šeštadieniais. Tel. 708-822-
2132.

* Moteris pageidautų darbo su grį-
žimu namo. Didelė patirtis su suau-
gusiais ir vaikais, geros rekomendaci-
jos, legalūs dokumentai. Tel. 708-
691-1906.

* Vyras ieško darbo. Tel. 708-301-
0955.

* Moteris ieško  senelių priežiūros
darbo. Tel. 708-833-0417.

* Moteris gali padėti šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* Moteris ieško slaugės ar kompan-
jonės darbo Kalifornijos ar Nevados
valstijose. Turi legalius dokumentus,
patirtį, leidimus. Tel. 503-951-8691.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Medicininis išsila-
vinimas, patirtis, rekomendacijos,
automobilis, vairuoja, legalūs doku-
mentai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-334-8119 arba 773-330-
0092.

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

DDrr.. AAUUÕÕRRIINNÈÈ SSCCHHNNEEIIDDEERR
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

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

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

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

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

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

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

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

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

www.parkridgesmiles.com

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

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

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

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

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

Tel. 630-571-2630

Kryñiañodñio Draugas Nr. 037 atsakymai

VILNIUS 2008
SKRYDÑIAI  FINNAIR ir kitomis oro linijomis iõ
îvairiû  JAV miestû. Grupès ir pavieniai keliautojai.

PPIIGGIIAAUUSSIIOOSS KKAAIINNOOSS!!!!!!

40-24 235th Street Douglaston, NY 11363
TTeell.. 718-423-6161 1-800-77-VYTIS

WWeebb ssiittee:: www.vytistours.com

AATTSSTTOOVVYYBBÈÈ ÇÇIIKKAAGGOOJJEE
Rita Pençylien∂ tteell//ffaaxx 708-923-0280

EE--mmaaiill:: pencylar@comcast.net

Bronè Barakauskien∂ tteell.. 708-403-5717
FFaaxx 708-403-4414;  EE--mmaaiill:: mamabar3@aol.com

Ruošiame 2008 m. keliones 
î Õiluvos 400 metû jubiliejû.

D∂l informacijos skambinti Ritai Pençylienei

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 036 teisingai išsprendė 
ir mums atsakymus atsiuntė:

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

Ačiū Jums už atsiųstus teisingus atsakymus. Primename, kad juos mums
galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el.
paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. Lauksime!

Vertikaliai:
1. Škac. 2. Vikingas. 3. Gondvana. 4. Trys. 5. „Nissan”. 7. Plovas. 9. Siela.

10. Mažai. 13. Čipolinas. 14. Pensionas. 15. Skulptūra. 16. Harmonija. 19.
Plius. 20. Ostas. 21. Loren. 22. Skuba. 23. Šarka. 30. Uraganas. 31. Kadrilis.
32. Porgis. 33. Stano. 34. Andai. 35. Arūnas. 39. Ikas. 40. Sena.

Horizontaliai:
6. Visos. 8. Lizdas. 10. Mykolo. 11. Cilindras. 12. Ypač. 14. Plagiatas. 16.

Haga. 17. „Nivea”. 18. Ikras. 20. Oslas. 24. Alfonsas. 25. Kolumbas. 26. Tartu.
27. Julijona. 28. Botanika. 29. Sunka. 32. Pažas. 34. Arija. 36. Eros. 37. Straz-
dana. 38. Arfa. 39. Invalidas. 41. Fiasko. 42. Iešmas. 43. Dalia.

Kryžiažodžio atsakymas: Oficialus vizitas.

Atkelta iš 5 psl. į kitų kraštų, ta-
čiau dėl bendruomenės dydžio yra
didesnės apimties, labiau susiję su
esamos padėties išlaikymu. Tuo tar-
pu Europoje labiau vyrauja įsikūri-
mo, veiklos pradžios poreikiai. Taip
pat jaučiamas projektų profesionales-
nis parengimas, kurį galima paaiš-
kinti JAV lietuvių bendruomenės
tradicijomis veiklą išlaikyti rašant
projektus lietuvių fondams, kaupiant
lėšas. Ne visuose kraštuose yra pro-
jektų rašymo tradicija ir patirtis.

— Neseniai spaudoje pasiro-
dęs viešas Amerikoje gyvenančių
lietuvių laiškas iškėlė finansinės

paramos iš Lietuvos reikalingu-
mo klausimą. Be kitų dalykų
laiške sakoma, kad JAV lietuviai,
priimdami finansinę paramą iš
Lietuvos, ubagauja, apvagia Lie-
tuvos vargšus. Kaip Jūs pako-
mentuotumėte tai?

— Departamentas pasiruošęs fi-
nansiškai remti tautinio tapatumo
išsaugojimo projektus užsienio lietu-
vių bendruomenėse atsižvelgiant į
poreikį ir Lietuvos valstybės finansi-
nes galimybes.

— Dėkoju už atsakymus.

Kalbino Dalia Cidzikaitė

BRANGIAUSIAS TMID PAREMTAS...
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Motinos įvaizdis tada ir dabarMotinos įvaizdis tada ir dabar
ALDONA KAMANTIENÈ

Apie lietuvę motiną daug pasako-
ja mūsų lietuviškos liaudies dainos,
poetai ir rašytojai. Rusų carų laikais
matome lietuvę motiną su balta ska-
rele, sėdinčią prie ratelio ir slaptai
mokančią savo vaiką skaityti iš lietu-
viško elementoriaus ar maldaknygės.
Ją matome liūdinčią, kai svetimieji
paima jos sūnelį į kariuomenę. Ji pra-
žiūri savo šviesias akeles grįžtančio
sūnelio belaukdama. 

Laikui bėgant, motinos įvaizdis
šiek tiek keičiasi. Su pirmąja Lietu-
vos nepriklausomybe lietuvė motina
vėl išleidžia savo sūnelį, nors šį kartą
į laisvos Lietuvos kariuomenę, kad jis
saugotų tėvynę nuo priešų, kad siek-
tų aukštojo mokslo universitetuose.
Kiti jos sūnūs ir dukros, baigę moks-
lus Europos universitetuose, pradeda
Lietuvą kelti tautiškai, dvasiškai,
kultūriškai ir ekonomiškai. Tai buvo
pakštų, maceinų, šalkauskių, brazai-
čių, dovydaičių, prunskių ir daugelio
kitų šviesuolių laikai. 

Dainose apie motiną atsiliepiame
šiais žodžiais: ,,Oi, motin, motinėle,
močiute sengalvėle, gana pavargai,
gana pailsai, kol mane užauginai.”
Matome motiną, laiminančią savo
vaikus, išleidžiant juos į gyvenimą:
,,Kaip obelis, mamyt, palinkus, galva
baltumo jazminų, dar neseniai supai
tu lingę, dabar gyvent jau išeinu.”
Priešui vėl pavergus kraštą, motina
ir vėl išgyvena sūnelio ar dukrelės
netektį. Vieni iš jų atsiduria Sibiro
taigose, kiti traukiasi į miškus parti-
zanauti ir tėvynę ginti, o dar kiti – į
Vakarus gelbėdami gyvybę. Atrodo,
kad motinėlės skausmui nėra galo.
Tie jos vaikai, kurie atsirado Vaka-
ruose, prisimena motiną ir kartu
tėvynę partizanų dainose, poetų eilė-
se, viešuose Motinos dienos minėji-

muose. Nuo jaunų dienų Vokietijoje
prisimenu tokius minėjimus mūsų tė-
vų įsteigtose lietuviškose mokyklose
ir organizacijose. Tie minėjimai bū-
davo vieši ir visuomenės gausiai lan-
komi.

Kalbėtojai, poetai, rašytojai vėl
grįždavo prie anų laikų motinos did-
vyrės, laukiančios grįžtančių vaikų.
Partizanų dainos buvo itin jaunimo
mėgiamos, pvz., ,,Pražydo jazminai
po langu, nusviro balti jų žiedai, kam
leidai, močiute, kam leidai, išeit
mane vargo keliu”. Netekus tėvynės
ir atsidūrus Vakaruose, didžiausia
motinos pareiga buvo palaikyti savo
vaikuose lietuvybę, įskiepyti juose
meilę savo tėvų kraštui, su viltimi,
kad greitai ,,grįšim, grįšim į tėvynę,
kur Nemunėlis ir Neris”. Poetas
Leonardas Žitkevičius padeda išsa-
kyti tai, kas to laiko motinai buvo
svarbiausia – lietuvybės išlaikymas:
,,Dainuok, motule, man dainužę apie
tas lygumas žalias, kur bitinėliai so-
duos ūžia, kur sesė skina rūteles”. Ir
poetė Kotryna Grigaitytė žodžiuose,
skirtuose motinai, primena tai, kas
tuo laiku buvo mums brangiausia:
,,Nors, Mamyte, tau suskinčiau daug
puikiausiųjų žiedų, tau brangesnė
ramunėlė Lietuvos laukų.” 

Taigi Motina ir tėvynė buvo jun-
giamos neišskiriamais stipriais mei-
lės ryšiais. Be motinos skiepijamos
meilės tėvynei nebūtume išlikę ir
mes. Tėvynės netekties dainos, parti-
zanų dainos stiprino to laiko jauni-
mą. Šiame tėvynės netekties laiko-
tarpyje, užaugome dvi kartos: mes,
tėvų išvežti iš gimtojo krašto, ir mūsų
vaikai, gimę jau svečiose šalyse. 

• • •
Tačiau laikai vėl keitėsi, o su jais

ir motinos įvaizdis. Dabartinė motina
jau nesėdi prie ratelio, tačiau vis dar
pražiūri šviesias akeles iš kažkur

grįžtančio sūnelio ar dukrelės lauk-
dama. Jos rūpestis nėra mažesnis už
anų laikų motinos. 

Ar šių laikų motinos nepaskandi-
nome mūsų kasdienybėje? Tai klausi-
mas, į kurį reiktų patiems atsakyti.
Ar šių laikų motina nenusipelnė
motinos aureolės mūsų literatūroje ir
poezijoje? Ar iš viso Motinos diena
yra švęstina? Gal daugiausia ją prisi-
mena tik jos vaikai, savose šeimose,
kaip ir šio krašto gyventojai. Manau,
kad motinos pagrindiniai tikslai ir
uždaviniai iš tikrųjų nepasikeitė. Ji
nešioja naują gyvybę po savo širdimi,
kaip ir tada. Ji džiaugiasi naujagimio
pirmuoju verksmu, o vėliau jo šypse-
na, kaip ir tada. Ji rūpinasi jo ateiti-
mi, kaip ir anoji motina. Ji visapu-
siškai save paaukoja augindama vai-
kelį. Dažnai padeda savo vyrui ir kas-
dieninę duoną uždirbti. Tai kas, kad
ji turi modernias apyvokos priemo-
nes, kad jai nereikia rankomis skalbti
vystyklų ir jų džiovinti lauke. Vaikui
susirgus ji lygiai taip pat juo rūpinasi
ir nakteles nemiega, kaip ir anoji, ano
šimtmečio pradžioje ir viduryje ap-
dainuota ,,močiutė sengalvėlė”. Pa-
žįstu bent dešimt jaunų motinų,
kurios laukiasi antro ar trečio vaike-
lio. Niekas jų nepavaduoja. Jos vežio-

ja savo vaikus į mokyklėles, organi-
zacijas, sportą. Niekas jų neklausia,
ar joms patinka šis motinos vaidmuo.
Niekam jos nesiskundžia, kad nenori
atlikti tų pareigų, kurias jos pačios su
meile prisiėmė – atnešti savo vaiką į
pasaulį ir jį užauginti doru žmogumi,
naudingu Dievui ir visuomenei. 

Manau, kad šių laikų motina
nėra mažiau gerbtina kaip anoji
apdainuota ,,močiutė sengalvėlė”. Ji
rūpinasi savais vaikais gal dar dau-
giau negu ankstyvesnė motina, nes
šių laikų pasaulyje yra daug daugiau
pagundų ir pavojų vaikui nuklysti,
daug daugiau blogų įtakų, gal dar
daugiau rūpesčių sukelia vaikai.

Gegužės mėnesį prisimename
mūsų visų Motinų Motiną – Mariją.
Junkimės maldoje ir už šių dienų gy-
vas motinas. Joms reikia mūsų mal-
dų, mūsų moralinės paramos, mūsų
dėmesio, mūsų dėkingumo, nešan-
čioms naują gyvybę į Dievo pasaulį.
Kas, jeigu ne motina, pagal Vytę Ne-
munėlį, parodė žmogui kelią į gyve-
nimą: ,,kas paleido kaip margą dru-
gelį, mane žemės žieduos paskraidyti,
kas pasaulin nežinomą kelią man
parodė? – Mamytė, mamytė!’’ Taip,
tai ta pati lietuvė motina.

Dainos Čyvienės nuotr.

Šių laikų motina
nėra mažiau gerb-
tina kaip anoji ap-
dainuota ,,močiutė
sengalvėlė”. Ji rū-
pinasi savais vaikais
gal dar daugiau ne-
gu ankstyvesnė mo-
tina.

Sekmadienį, gegužės 4 d., po šv. Mišių, Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijos taryba ruošia Motinos dienos pietus Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte. Pagerbkime savo motinas, drauge su
jomis dalyvaudami šiuose pietuose. 

Renginys yra šiek tiek kitoks. Pietus virs ir prie stalų patar-
naus vyrų komanda, o trumpą dienos meninę programą taip
pat atliks vyrai. Dėl užsakymų skambinti Vandai Gvildienei tel.
630-271-9136. 

Ateikime praleisti popietę su savo motinomis, o kas jų
neturime – su savo žmonomis, dukterimis, esamomis ar būsi-
momis motinomis. 

Prenumeruokite, pirkite ir skaitykite Prenumeruokite, pirkite ir skaitykite ,,,,DRAUGĄDRAUGĄ””!!
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Apsiplunksnavę jaunikliai prade-
da mokytis skristi. Pradžioje tai vie-
nas, tai kitas atsistoja ir mojuoja
sparnais. Po kurio laiko jie jau suge-
ba pašokti virš lizdo kokią pėdą ir
plasnodami sparnais kabo ore keletą
sekundžių. Ateina diena, kai gandra-
lizdis ištuštėja. Dar vakar gandriokai
mokėsi skraidyti lizde, o šiandien jau
varliauja aplinkinėse pievose, bet
nakvoti ar pailsėti vis tiek grįžta liz-
dan.

Gandralizdis – tai tikras archi-
tektūros šedevras. Pagrindas (apa-
čia) padaryta iš visokių šakų. Vidus
išklotas šienu, samanomis, žolėmis.
Viršuje gyvena šeimininkai, o apačio-
je tarp žabų lizdelius susisuka viso-
kie smulkūs ‘nuomininkai’, dažniau-
siai žvirbliai. Tai jų vaikus kartais ir
‘išmeškerioja’ busilas, kai badas pri-
spaudžia.

Lizde pati gandrų šeima gyvena,
‘kol Dievas juos išskirs’. Kiekvienais
metais jie savo namus vis didina ir
didina. Per keliolika metų jie pasi-
daro tokie dideli, kad dėl savo svorio
ar stipresniam vėjui papūtus, nu-
krenta žemėn. Kartais su visais gan-
driokais. Tada ateina laikas, kai lie-
tuvis puola ne šieno tvarkyti ar javų
kirsti, bet busilų ‘trobą’ atstatyti. Jei
pats negali, prašo kaimynų pagalbos.
Likusius gyvus gandriokus vėl suke-
lia į atstatytą lizdą.

Privilioti gandrą į savo sodybą
nėra labai paprasta. Reikia aukšto ir
drūto medžio viršūnę nupjauti, apge-
nėti šalia esančias šakas, įkelti tenai
vežimo ratą, senas akėčias ar šiaip
kokį ‘padlagą’, ant kurio jis galėtų
krauti lizdą. Bet to negana. Šitie var-
lių ėdikai yra labai išrankūs, ir ne
kiekvienas medis jiems tinka. 

Genutės tėvelis pasakoja, kad
prieš kelis desėtkus metų išbandė
kokius tris medžius aplink savo sody-
bą, bet tik vienas atitiko starkaus
skonį. Dabar jau jų iš ten neiškrapš-
tysi. Ir po šiai dienai gyvena. Prieš du
metus į vieną iš tų medžių, kurie gan-
drams nepatiko, taip pylė žaibas, kad
tik skiedros pasipylė. Uošvienės tro-
boje langai sutrupėjo, sudegė tele-
fonas, TV, o gandrai jų pasirinktame
medyje kaip gyveno, taip ir gyvena.
Nė vienas gandriokas nenukentėjo,
nors jų ‘apartamentai’ yra daug ar-
čiau trobos, negu tas suskaldytas me-
dis. Koks čia stebuklas?

Prieš kokius dvidešimt ar dau-
giau metų, žvejodamas Merkio upėje,
netoli Rūdininkų kaimo radau gand-
rioką. Jo giminaičiai jau buvo išskri-
dę, todėl supratau, kad čia rimta bė-
da — reikia gelbėti. Šiaip ne taip iš-
griebiau jį iš vandens ir tik tuomet
pamačiau, kad vargšeliui lūžęs spar-
nas, panašiai toje vietoje, kur yra mū-
sų raktikaulis. Kol aš traukiau tą
‘velnio vaiką’ iš vandens, jis labai
‘švelniai’ pabandė išdurti man akį.
Visa laimė, kad pataikė į antakį. Jei
būtų pataikęs kokį inčą žemiau, bū-
čiau tapęs admirolo Nelson nelaimės
broliu. Gandro snapas, pasirodo, toks
pat aštrus, kaip gerai išgaląstas durk-
las.”

Mano pusbrolis Valdas pridėjo
dar štai ką: „Reikia nepamiršti, kad
vaikelius į Lietuvą atneša tik gand-
rai. Kai kas sako, kad vaikelį rado po
kopūsto lapu, bet tai, greičiausiai,
klaida. Manau, kad tuos vaikelius
gandras tiesiog pametė benešdamas.
Mano vaikystėje Veprių apylinkėse
gandrus vadindavo tik busilais.”

Pabaiga

Gandrai – geradariai
JONAS ÕARKA

Nr. 7

Atkelta iš 3 psl. žinoma, piktas
erzelis. Erzelį sumažintų ir protin-
gesnė rinkimų sistema, į Seimą at-
vedanti piliečių rinktus žmones, o ne
partijų buldozerių ten įstumtus. Ta-
čiau šiai padėčiai, klasių hegemonijai
ir rinkimų parodijai pakeisti reikia
tvirtų, ryžtingų, dorų vyrų. Lietuvos
Vyriausybėje net į juos panašių iki
šiol nebuvo. Buvo savanaudžių, bai-
lių, lepšių, bet jokio reformatoriaus,
panašaus į M. Krupavičių.

Kasdieninėms keistenybėms, dėl
kurių iš nuostabos traukome pečiais,
gilaus dėmesio aukoti nedera. Jų
visada atsiras. Išnyks Uspaskichas,
iškils koks Purvinskas; Vilnius atsi-
sakys Guggenheimo muziejaus, atsi-
ras Perkūnui skirtos impozantiškos
šventyklos projektas; kai žmonės pa-

mirš gruzinę burtininkę, atvyks ko-
kia nors japonė. Nemalonių kvailų ar
piktų smulkmenų pilna visame pa-
saulyje. Dėl jų beviltiškai rankų lau-
žyti neverta.

Lietuvos nuvertinimai, kokių iš-
girstame iš jos žmonių, yra neteisin-
gi. Daug ką verta taisyti, tačiau Lie-
tuvos valstybė jau ir šiandien turi
pakenčiamą ekonominį ir kultūrinį
gyvenimą. Be to, ji kasdien žengia į
priekį. Pasaulio šalių apžvalga įvai-
riais požiūriais rado, kad tarp 178
šalių pereitais metais Lietuva buvo
gerokai aukščiau vidurkio („Naujasis
židinys/Aidai”, 2008 m., nr. 1–2). Ji
priskiriama aukšto išsivystymo ša-
lims. Keistenybių Lietuvoje, kaip ir
kitose šalyse, pakanka. Tačiau ne jo-
mis matuojamas gyvenimas.

Rimti dalykai ir smulkmenos 

SIÙLO DARBÂ

Ieškome žmogaus, kuris galètû rinkti skelbimus ,,Draugui”. 
Dèl sâlygû praõau skambinti Silvijai

tel. 773-585-9500

PLB Lituanistikos katedroje Ilinojaus universitete Čikagoje
(University of Illinois at Chicago, UIC) pradėta kurti privačios, kasdienės
rašomosios lietuvių kalbos duomenų bazė. Renkame įvairiausių laiškų,
atvirukų, atvirlaiškių, nuotraukų užrašų, dienoraščių kopijas. Duomenų
bazę sudarys bent keturių laikotarpių dokumentai: 1. Nuo seniausių laikų
iki 1918 metų; 2. Nuo 1919 iki 1944 metų; 3. Nuo 1945 metų iki 1990 me-
tų; 4. Nuo 1990 metų iki dabar. Ši duomenų bazė bus svarbi ne tik kalbi-
ninkams, bet ir istorikams, sociologams, antropologams. Tad nuoširdžiai
prašome Jūsų pasidalyti savo namų archyvuose laikoma privačios lietuvių
kalbos medžiaga: lietuviškais laiškais, atvirukais, atvirlaiškiais, nuotrau-
kų užrašais, dienoraščiais. Prašome mums rašyti: 

Įprasto pašto adresas:
Assoc. Prof. Giedrius Subacius
Dept. Slavic and Baltic 
University of Illinois at Chicago
UH 1608, MC/306
601 S. Morgan St.
Chicago IL 60607
U.S.A.

Elektroniniai adresai:
subacius@uic.edu
v.kaledaite@hmf.vdu.lt
aurelijat@yahoo.com

Biržų muziejuje yra labai įdomus
eksponatas ir dabar dar slepiantis
daug paslapčių. Tai A. Smetonos
biustas, kurį tik pradėjusi dirbti 1979
m. fondų saugotoja J. Kriščiūnienė
rado tuometinėse muziejaus patal-
pose, buvusioje stačiatikių cerkvėje.

Tiesa, jis buvo paslėptas sunkiai
prieinamoje vietoje — pastato bokšte-
lyje. Skulptūra buvo apdaužyta, galva
pramušta, žodžiu, buvo pasidarbavę
dideli tarybinės santvarkos entuzias-
tai. Kaip ir kada pateko į muziejų,
niekas nežinojo, nebuvo kaip ir ko
klausti. Aptvarkytas ir paslėptas pa-
minklas sulaukė ir Lietuvos atgimi-
mo laikų.

Prano Gudyno restauravimo cen-
tre Vilniuje 1999 m. jį restauravo
Jonas Juodišius, buvusio Lietuvos
generolo Jono Juodišio, mirusio Si-
biro lageryje, sūnus. Paaiškėjo, kad
gipsinės tonuotos skulptūros auto-
rius yra skulptorius Bernardas Bu-
čas, poetės Salomėjos Nėries vy-
ras.

A. Smetonos biustas buvo kurtas
1933 m. Kaune ir Panevėžyje, „iš
natūros”, kaip galima spręsti iš
užrašo ant nugarinės biusto pusės.
Muziejininkai galvoja, kad jis galėjo
būti mokykloje, gal ir gimnazijoje,
nes 1934 m. Biržų gimnazijai buvo
suteiktas Antano Smetonos vardas.  

Antanas Smetona – tarpukario
Lietuvos Respublikos politikas, prezi-
dentas gimė 1874 m. rugpjūčio 10 d.
Ukmergės apskrities Taujėnų valsči-
aus Užulėnio kaime. Baigė Taujėnų
pradinę mokyklą, privačiai mokėsi
Ukmergėje ir Liepojoje, 1893 m. bai-

gė Palangos progimnaziją, išlaikė
egzaminus į Žemaičių kunigų semi-
nariją Kaune, bet persigalvojo ir įsto-
jo į Mintaujos (Latvija) gimnaziją.
Mintaujos gimnazijoje A. Smetona
kartu su J. Jablonskiu, V. Kudirka
priklausė slaptai lietuvių organizaci-
jai. Iš gimnazijos pašalintas už tau-
tinius reikalavimus. 1897 m. baigė
Peterburgo gimnaziją. Įstojo į Peter-
burgo universiteto teisės fakultetą,
du kartus iš jo šalintas, suimtas,
trumpai kalintas. Baigė 1902 m. Dir-
bo Vilniaus Žemės banke. 1905 m.
gruodžio 4–5 d. dalyvavo Lietuvių
suvažiavime Vilniuje. Pirmojo pasau-
linio karo metais buvo Lietuvių drau-
gijos nukentėjusiems dėl karo šelpti
Centro Komiteto I vicepirmininkas,
pirmininkas. 1917 m. rugsėjo 18-22
d. dalyvavo Lietuvių konferencijoje
Vilniuje, kur buvo išrinktas Lietu-
vos Tarybos, vėliau Valstybės tarybos
pirmininku (1917–1919 m.). 1918 m.
vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Ne-
priklausomybės aktą. 1919.04.04–
1920.06.19 buvo pirmasis Lietuvos
valstybės prezidentas. 1921–1924 m.
redagavo įvairius leidinius. 1923–
1927 m. Lietuvos universitete dėstė
etiką, senovės filosofiją, lietuvių kal-
bos stilistiką. Po 1926 m. gruodžio 17
d. perversmo tapo Lietuvos preziden-
tu, juo išbuvo iki tarybinės okupaci-
jos 1940 birželio 15 d. 1940 m. birže-
lio mėn. pasitraukė į Vokietiją, vėliau
– į Šveicariją ir pagaliau – į JAV. Žuvo
1944 m. sausio 9 d. gaisre Cleveland.

Antanas Seibutis
Balsas.lt

Antano Smetonos biustas sulaukė
Nepriklausomos Lietuvos
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

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

708-423-5900

NAMÛ REMONTO IR 
STATYBINÈS PASLAUGOS

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

ÍildymasÍildymas
ÍaldymasÍaldymas

66555566 SS.. KKeeddzziiee CChhiiccaaggoo,, IILL 6600662299
PPrreekkyybbaa,, iinnssttaalliiaavviimmaass,, aappttaarrnnaavviimmaass
—— LLiicceennsseedd —— BBoonnddeedd—— IInnssuurreedd

FREE
ESTIMATE

24
val. per parå

773-778-4007
773-531-1833

7 dienos
per savaitê

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

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

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

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

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

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

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

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

•••ÎVAIRÙS•••

Spa Constantine groñio salonui
reikalingi terapistai, manikiùristai,
estetikos specialistai, registratoriai.

Privalo turèti leidimâ. 
Reziume siûsti fax. 708-233-5944, 

tel. 708-805-2696

Aptarnaujame Čikagą ir jos apylinkes 
daugiau kaip 25 metus

INDEPENDENT REALTORS
OF ILLINOIS INC.

Reda Blekys
708-299-6622

Peter Paulius
708-214-5284

Greitai, kokybiškai, prieinama
kaina atliekame elektros, ,,plum-

bing”, medžio darbus. Tvoros,
grotos, dažymas, virtuviû, ,,base-
ment” îrengimas, cemento lieji-

mas, stogû taisymas. Kokybè
garantuota. 773-550-3404

SIÙLO DARBÂ

IŠNUOMOJA

Žadi pirkti, parduoti namâ
Floridoje, Tampa ir aplinkiniuose
rajonuose? Kreipkis Century21

Realtor Zita Bator
Office (813) 684-5982, 

cell (813) 766-2800

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055

RIMAS
STANKUS

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

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

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

Išnuomoju 2 butus 73st ir Kedzie
Ave. Vieno miegamojo kaina $550
ir dviejų miegamųjų kaina $650.

Sumoku už dujas ir vandenį. 
Tel. 773-254-4322.

HONIG – BELL

Tel. 630 257 0339; 888 594 6604 1120 State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com           www.alwayswithflowers.net teleflora

FTD

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

Always with FlowersAlways with Flowers
Gèlès visoms progoms JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje

Ieõkome auklès
5 kartus savaitèje Park Ridge

raj. Mokèsime 250,-

Tel. 708-790-0705

LOOKING FOR:
EXPERIENCED MOTOR, OR

TRANSMISSION, OR REAR END
REBUILDER TO WORK FOR OUR

REBUILDING FACILITY IN
WILLOWBROOK IL.

MUST BE DETAIL ORIENTED AND
PUT SAFETY & QUALITY ABOVE ALL

ELSE. WORKING HOURS 
MONDAY—FRIDAY 8AM—5 PM.

Salary will be based on experience
Please fax your resume @ 

(630) 986-8211
or E-mail it to: 

dock01@sbcglobal.net

ENERGETIC, PLEASANT ATTITUDE,
SALES PERSON FOR LADIES
APPAREL & JEWELRY SALES. 

FULL OR PART TIME MOST HAVE AT
LEAST 2 YEARS RETAIL SALES 
EXPERIENCE. TO WORK IN

HINSDALE BOUTIQUE.
Salary $10 per hour 

+ 5% sales commission.
Please fax your resume @ 

(630) 986-8211
or mail it to: Job Applicant

585 Executive Dr.
Willowbrook, IL 60527

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

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

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

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

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

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

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

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.
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,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,DRAUGO” KNYGYNÈLYJE

Apie tuos, kurie šalia… 
Pianistę Astą Vaičekonis kalbi-

na Seattle lietuvių bendruomenės lei-
džiamo laikraščio ,,Tulpė Times” vie-
na iš redaktorių Nomeda Lukoše-
vičienė.

— Džiaugiuosi šia galimybe
pakalbinti tave, Asta. Nors mūsų
mažoje bendruomėje, rodos, vie-
ni kitus puikiai pažįstame, vis
tiek tikiuosi rasti dar neatvertas
dureles. Atsigrežus atgal, kas bu-
vo pasiekta Lietuvoje tavo, kaip
muzikės, karjeroje ?

— Pabaigus Lietuvos muzikos
akademiją man pavyko gauti darbą
pačioje Akademijoje tada dar gyvenu-
sio Lietuvoje Vaclovo Daunoro studi-
joje. Tų pačių metų pabaigoje jau
dirbau ir Giedrės Kaukaitės, Sigutės
Stonytės studijose. Darbas su šiomis
ryškiomis asmenybėmis daug prisi-
dėjo prie mano muzikinės karjeros
Lietuvoje. Teko daug koncertuoti,
dalyvauti konkursuose, padaryti įra-
šų Lietuvos radijui ir televizijai.
Mano kaip muzikės gyvenimas Lietu-
voje buvo smagus ir atnešė daug
pasitenkinimo.

— Kokie buvo pirmieji žings-
niai Amerikoje? 

— Mano vyras Dainius (taip pat
pianistas) buvo pakviestas mokytis
Amerikoje. Pagalvoję apie galimybes
Amerikoje, nusprendėme važiuoti.
Mūsų pirmieji žingsniai yra glaudžiai
susiję su studijomis. Aš įstojau į uni-
versitetą jau atvažiavusi į Ameriką.
Studijos Bowling Green State Uni-
versity, vėliau University of Washing-
ton, nebuvo lengvos. Mūsų dukrytei
Gabijai tada buvo dveji metukai; abu
turėjome darbus, viską suderinti bu-
vo nemažas išbandymas. 

— Ar galėtum grįžtelti atgal į
maloniausius koncertus, kelio-
nes?

— Visi koncertai savaip malonūs,
bet turbūt vienas iš malonesnių kon-
certų įvyko 1998-aisiais metais. Dar
besimokant University of Washing-
ton Dainius ir aš buvome pakviesti
pagroti rečitalį atvirų durų savaitę
Benaroya Hall atidarymo proga. Ma-
loniai nustebino sausakimša žiūrovų
salė. Kitas koncertas su UW kame-
rine šokių grupe pateko į Japonų
dokumentinį filmą, kuris buvo trans-
liuojamas per Japonijos televiziją.
Visada malonu prisiminti Siettle’o
moterų-muzikių klubo, kuriam aš
priklausau, organizuojamus koncer-
tinius turnė po Washington valstiją.
Važiuojame į mažus miestelius, kur
gyvai atliekama klasikinė muzika yra
prabanga. 

— Ir koks tas jausmas, kai
žinai jog kiekvienas sėdintis
salėje nenuleidžia nuo tavęs
akių, ausis gaudo kiekvieną gar-
są?

— Man patinka koncertuoti.
Groti fortepijonu yra labai sudėtin-
gas fizinis, intelektualinis ir emocinis
procesas. Su patirtimi atsiranda di-
desnė kontrolė ir laisvė išreikšti savo
idėjas scenoje.

— Lietuvoje tiesiog neatsie-
jama koncerto pabaigos dalis yra
puokštės gėlių atlikėjui. Ką tau
reiškia gėlės?

— Myliu gėles, bet nesureikš-
minu per daug. Malonu, kad žmonės
suranda laiko ir ateina į koncertus.

— O kūryba? Ar gula ant pen-
klinių dar negirdėtos kompozici-
jos?

— Esu sukūrusi tribalsę fugą,
bet tas buvo dar studijų metais. Da-
bar nesurandu tam laiko.

— Be koncertinės veiklos dar
yra ir ,,duona kasdieninė”. Kur
šiuo metu dirbi?

— Turiu du darbus: esu koncert-
meisterė Western Washington Uni-
versity ir dėstau fortepijoną Bellevue
muzikos mokykloje, šiuo metu turiu
30 mokinių. 

— Na, o kantrybė ? Iš kur ji
ateina? Juk ne kiekvienas mo-
kinys yra geras mokinys.

— Dėstau įvairaus amžiaus ir
įvairių galimybių mokiniams. Gilus
kvėpavimas padeda… Juokauju. Žiū-
riu į kiekvieną mokinį individualiai,
stengdamasi įskiepyti teisingus groji-
mo įgūdžius ir tradicijas. Mano tiks-
las išugdyti jeigu ne atlikėją, tai bent
išsilavinusį klasikinės muzikos mylė-
toją ir klausytoją.

— Namuose vienas fortepi-
jonas, o grojate visi keturi (Vai-
čekonių dukros Gabija ir Kamilė
puikiai seka tėvelių pėdomis). Ar
gauna instrumentas poilsio va-
landėlių?

— Taip grojame visi keturi. Prieš
koncertus būna sunkiau pasidalinti,
bet šiaip gana draugiškai susitariam.
Tyla mūsų namuose – retenybė.

— Kuo norėtum šiandien pa-
sidžiaugti?

— Labiausiai noriu pasidžiaugti
tuo ką turiu: dvi šaunias dukrytes,
mylimą vyrą ir muzikės karjerą,
kuri neturi ribų tobulėjimui ir kūry-
bai.

— Kiekvienos pravertos du-
relės kažkada užsidaro. Ačiū už
tavo laiką ir mintis. 

,,Tulpė Times”

Asta Vaičekonis

,,Indigo vaikai”
Indigo vaikas. Kas tai – sužino-

site perskaitę Lee Carroll ir Jan To-
ber knygą ,,Indigo vaikai” (iš anglų
kalbos vertė Lina Jurėnienė).

Tai mažutėlis (berniukas ar mer-
gaitė) vaikelis, įkūnijantis naują, ne-
įprastą psichologinių savybių visumą
ir anksčiau visuotinai neužfiksuotą
elgesio modelį. Šis modelis turi savi-
tus veiksnius, kurie su tokiais vai-
kais bendraujančius tėvus ir mokyto-
jus skatina keisti laikyseną šių vaikų
atžvilgiu ir kitaip juos ugdyti. Šioje
nauja pasaulėžiūra grįstoje knygoje
garsūs rašytojai ir paskaitininkai Lee
Carroll ir Jan Tober atsako į daugelį
painių klausimų apie indigo vaikų
reiškinį.

Šią knygą tiesiog būtina per-
skaityti tėveliams, kurie niekaip ne-
gali rasti atsakymo – kodėl jų vaikas
toks aktyvus ir gyvybingas. Knygoje
įvardijami šių nepaprastų vaikų
charakterio bruožai, dvasinės ypaty-
bės, aptariamas santykis su visuo-
mene, numatomos ugdymo priemo-
nės.

Knygą išleido leidykla ,,Alma li-
ttera”. Kaina  —  21 dol. 

,,Pjūti fjūūt! arba
Netiesų dvaras”

Tai Jurgio Kunčino (1947–2002)
paskutinis romanas. Tekstas pateik-
tas kaip recidyvisto Blado Klero atsi-
minimai, apimantys gerą pusšimtį
praėjusio amžiaus metų. Pasakoji-
mas pradedamas 1941-ųjų birželio 22
d. ir tęsiamas iki amžiaus pabaigos,

bet nei Antrojo pasaulinio karo, nei
amžiaus pabaigos, nei Atgimimo he-
rojus kažkaip nepastebi, mat sant-
varkos, valdžių pasikeitimai jam di-
delio įspūdžio nedaro. Kur kas svar-
besni moterų ir vyrų santykiai. Pati
,,iškiliausioji” iš moterų – Kotryna
Merkintienė. 

Ši medicinos seselė, turinti įgim-
tą chirurgo talentą, dar brandaus so-
cializmo sąlygomis dariusi stebuklus
operacinėje, ir Blado Klero, ir apskri-
tai šalies gyvenime vaidina vos ne
mistinį vaidmenį. Tokios galios įgyja
ne tik dėl stebuklingo skalpelio, bet ir
dėl sėkmingo narkotikų verslo. Su
narkotikais, žudynėmis, tarptautine
kontrabanda susijęs ir kitas romano
veikėjas Feliksas Artomonovas-Va-
lickas.

Išoriškai pasakojimas ramus, tik-
roviškas, tačiau įžvalgesnis skaityto-
jas greit suvoks, jog tai farsas, turin-
tis juodosios komedijos elementų.

Knygos  kaina – 17 dol. 

,,Dar kartą – žmogaus
sūnus”

Visai neseniai Čikagoje lankėsi
kun. Julius Sasnauskas. Jam lan-
kantis mūsų redakcijoje kalbėjome ir
apie kunigo knygas. Ir štai ant
,,Draugo” lentynėlės –  Juliaus Sas-
nausko ,,Dar kartą – žmogaus sū-
nus”. Tai pirmosios kunigo Juliaus
Sasnausko, OFM knygos (,,Vyturio”
leidykla, 1999 m.) antrasis pataisytas
leidimas.

Pratarmėje pirmajam leidimui
tuometinis Lietuvos mažųjų brolių
provincijolas Benediktas Sigitas Jur-
čys rašė: „Šiuos sakymus ir postiles
mūsų brolis kūrė ne ant debesų ir ne-
pamokslavo nuo stogų. 

Julius talentingai interpretuoja –
atneša Evangeliją į mūsų kasdienybę.
Jo sakymai ir postilės srūva iš širdies
į širdį. Jie įsikūnija”.

,,Dievo žodžiui gera buvoti žemė-
je, tarp žmonių ir gyvulėlių. Ką jis
nuneša atgal savo siuntėjui, mums
neleista žinoti.”, – rašo Julius Sas-
nauskas paskutiniame šios knygos
viršelyje. Knygos kaina  – 18 dol.

Knygas galima įsigyti paštu, pri-
dedant 9 proc. mokestį, užsisakant IL
valstijoje. Persiuntimo kaina – 5 dol.
Persiunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš
perkant prašome paskambinti admi-
nistracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.



14  DRAUGAS, 2008 m. balandžio 26 d., šeštadienis

AŠ AŠ –– TIK TEPTUKAS VIEŠPATIES RANKOSETIK TEPTUKAS VIEŠPATIES RANKOSE
Dailininkė Giedra Purlytė-Maž-

rimienė iš Vilniaus atveža parodą,
skirtą Motinos dienai. Gegužės 2 d.
parodos ,,Šypsena mamai” atidary-
mas vyks Čikagoje (Čiurlionio galeri-
joje Jaunimo centre), o gegužės 10–11
dienomis parodą bus galima apžiū-
rėti Dievo Apvaizdos parapijos Kul-
tūros centre Detroite. Abi parodas
ruošia Ateitininkai sendraugiai,
Taura Underys ir Čiurlionio galerija.
Prieš atvykstant į Čikagą  dailininkė
mielai sutiko atsakyti į klausimus.

– Prieš pusmetį lankydamasi
Vilniuje turėjau progą pamatyti
Jūsų parodą. Sužavėjo  darbų šil-
tumas ir temų paprastumas. Iš
kur tas užsitęsusios vaikystės
pasaulis?

– Aš vis galvoju, kad tai, kas
dieviška, yra labai paprasta. Mes daž-
nai ieškome problemų ten, kur jų nė-
ra, ir atvirkščiai – dalykai, kurie
mums atrodo per kasdienį skubėjimą
nesvarbūs, yra esminiai. Taip mes
jausdavomės tik vaikystėje... Nesup-
rasdavom suaugusių, kurie dėl niekų
taip išgyvena, o į svarbius dalykus
nekreipia dėmesio (į kaštoną, į skylę
tvoroje, kuri gražiu takiuku veda prie
upės, prie kurios peri kielė ir žydi
plukės). Kaip gali būti jiems tai neį-
domu?!

– Esate iš menininkų šeimos.
Suprantama, kad aplinka nule-
mia gyvenimo kelio pasirinkimą.
Ar jaunystėje nebuvo maišto, ar
lengvai pasirinkote dailininkės
kelią?

– Ėjau pradžioje natūraliai – mo-
kiausi dailės mokykloje, vėliau aukš-
tesniojoje Stepo Žuko meno mokyklo-
je. Po to kilo noras maištauti, įstojau
į Universitetą – pasirinkau filologiją.
Metus pasimokiau, nuėjau pas gra-
fikę I. Jukniūtę, paėmiau pieštuką į

rankas, ir rankos ėmė drebėti iš jau-
dulio. Tada ir supratau, kad nuo pa-
šaukimo toli nepabėgsi. Viskas tapo
aišku. Toliau beliko tuo keliu eiti. Tai
buvo mano pačios pasirinkimas. 

– Ką perėmėte iš mamos ke-
ramikės Birutės Purlienės? Ma-
ma-menininkė – kas ji – padėjėja
ar trukdytoja?

– Ji buvo pakankamai išmintinga
ir piešti manęs nemokė. Viliuosi, kad
iš jos perėmiau sąžiningą požiūrį į
savo darbą ir užsispyrimą, be kurio
jokioje veikloje toli nenueisi. Dar –
tikėjimą, viltį ir meilę. Nežinau, ar
gali mama duoti savo vaikui svarbes-
nius dalykus. O aš visa tai iš jos ga-
vau.

– Gyvenimas nėra lengvas.
Aplink daug pykčio, smurto, o
Jūsų paveikslai švyti džiaugs-
mu, švelnumu, gėriu, puikia nuo-
taika. Iš kur juose tiek daug švie-
sos ir lietuvių dailininkams ne-
būdingos koloristikos?

– Tai mano kovos būdas. Aš jį
taip suprantu – į blogį gėriu reikia
atsakyti (iškeikė – nusišypsok). Be to,
manau, kad mūsų gyvenimas atsiran-
da iš to, kas gimsta ir gyvena mūsų
galvose. Ar kas nors galėtų tam pa-
prieštarauti? Ar šviesios mintys ne-
gimdo šviesių jausmų ir įvykių, o
tamsios – tamsių?

– Jūsų paveikslai nėra realis-
tiniai, tačiau Jūsų personažai
kalba visiems suprantama kalba.
Kaip Jums pavyksta juos taip
,,žmogiškai prakalbinti”? Kaip
gimsta paveikslų temos?

– Gal tai bus labai paprastas at-
sakymas, bet teisingas. Aš myliu
žmones. Visus. Negaliu nemylėti,
nors kartais būna sunku tai daryti.
Tiesiog negaliu. Neišeina. Myliu ir

G. Mažrimienė. ,,Sugrįžtantys”

viskas. Labai dažnai mane persmel-
kia gailestis žmonėms – jiems taip
sunku gyventi... Aš juos suprantu,
nes ir man nelengva. Todėl dar labiau
visus myliu... 

– Esate surengusi nemažai
parodų, tačiau į Ameriką darbus
atvežate pirmą kartą. Su kokia
nuotaika atvykstate ir ko tiki-
tės?

– Niekada nieko per daug nesiti-
kiu. Į visą gyvenimą žiūriu kaip į
nuotykį – į kelionę. Tiesiog atsirado
Taura Underys, užsimezgė kalba, su-
galvojom ir taip viskas pradėjo suktis.
Skrisiu į Ameriką – nebuvau, įdomu.
Ten gyvena daug pažįstamų lietuvių,
noriu susitikti, pamatyti, įdomu, kaip
jie, mūsiškiai, taip toli be mūsų ežerų
ir upių gyvena. Aš tiesiog gyvenu ir
kvėpuoju – įkvepiu gyvenimą be ypa-
tingų lūkesčių, tiesiog su smalsumu
ir meile – visuomet svetur stengiuosi
būti labiau klausytoja ir stebėtoja nei
aiškintoja ir rodytoja.

– Amerikos žiūrovui parin-
kote labai gražią temą – Jūsų
paroda ,,Šypsena mamai” skirta
mamai. Kaip gimė toks sumany-
mas? Ar atvežate naujų, dar
niekur neeksponuotų darbų?

– Visi darbai nauji, ir niekur ne-
eksponuoti. O tema – bent tai visi
mes turime tikrai ir neginčijamai
bendra – mamą. Tai mus gali sujung-
ti, suvienyti, sugraudinti. Tai gelmė,
svarbiausi dalykai. Aš dar turiu savo
gyvą mamą, pati esu mama. Ar yra
svarbesnių dalykų gyvenime? Anot
amžiną atilsį monsinjoro K. Vasi-
liausko, kai ieškome, kas mus gali su-
jungti, visada randame, kai ieškome,
kas gali išskirti, irgi randame. O ma-
ma, Mamos diena – gyvybės, Merge-
lės Marijos, gyvenimo teigimo, paža-
do, tiesos diena. Tai jungia ir Lie-

tuvoje, ir Amerikoje gyvenančius, ir
lietuvius, ir kitų tautybių žmones –
nes tai yra Meilė. Begalinė, besąlygiš-
ka meilė, už kurią nei šypsenų, nei
gėlių, nei parodų niekada nepakaks
atlyginti.

O aš – tik teptukas Viešpaties
rankose...

– Ačiū Giedrai už pokalbį ir
su nekantrumu lauksime parodų
tiek Čikagoje, tiek Detroite.

Kalbino
Laima Apanavičienė

Giedra Mažrimienė

Visi kviečiami at vykti į dailininkės 
Giedros Purlytės-Maž rimienės iš Lietuvos 

meno parodą — ,,Šypsena mamai” 
Čikagoje parodą ruošia Ateitininkai sendraugiai kartu su Čiurlionio galerija.

Ji  vyks ge gu žės 2–4 d. Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave.). Parodos atida-
rymas ir susipažinimas su dailininke — penk tadienį, gegužės 2 d. 7:30 val. v.
Trumpą muzikinę programą  atliks jaunimas.

Detroite paroda rengiama gegu žės 10–11 d. Dievo Apvaizdos parapijos Kul-
tūros centre. Atidarymas ir susitikimas su dailininke šeštadie nį, gegužės 10 d., 7
val. v. Paroda tę sis  sekmadienį, gegužės 11 d., nuo 11:30 val. r. ir per parapijos
ruošiamus  Motinos dienos pietus.

Parodos rengimo iniciatorė Tau ra Underys susipažino su dai li nin ke Lietuvoje
2006 m. ir kartu su Čiurlionio galerija pakvietė ją atvykti į JAV.

Sendraugių ateitininkų valdybos Čikagoje ir Detroite kviečia į linksmą šventę,
kuri suteiks šypseną ne tik mamoms, bet ir visiems, kurie išvys dailininkės Purly-
tės-Mažrimienės  vaizduotės pasaulį.
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LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

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

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

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

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

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

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

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

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

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

ATSISVEIKINIMAS SU ONA
(Ona Mikulskienė 1905 – 2008)
Lietuvos kariuomenės Šv. Ignoto

bažnyčia Vilniuje. Prieš altorių, ap-
rengta tautiniais rūbais – kanklių
karalienė Ona Mikulskienė. Atėjome
paskutiniam atsisveikinimui. Kank-
lių muzikos garsai prieš šv. Mišias ir
,,Lietuvos” ansamblio giedamos Al-
fonso Mikulskio mišios ,,Už ken-
čiančią Lietuvą”. Uniformuotų šaulių
garbės sargyba, jie ir išneša karstą iš
bažnyčios, o nuvažiavus į Rasų ka-
pus, nuneša iki kapo duobės, kur ji
atsigula šalia savo vyro Alfonso Mi-
kulskio.

Atleisk, ponia Ona, bet nebuvau
nuliūdęs. Liūdesį nuslopino džiaugs-
mas, kad Dievas ją dovanojo Lietuvai,
kuriai ji paskyrė didžiąją dalį savo
nugyvento 103 metų amžiaus. 

Kanklių karalienė, ,,Čiurlionio’’
ansamblio motina. Ansamblio, kuris

po karo skelbė Lietuvą Vakarams,
vakarų sąjungininkams, buvo mūsų
kultūros ir tautiškumo vėliavnešys
išeivijoje.

Džiaugėmės, kad Dievas ją pa-
sišaukė nepaprastai gražią pavasario
dieną, saulei besišypsant ir nušvie-
čiant kelią.

Kartu su ,,Lietuvos” ansambliu
giedame ,,Marija, Marija”, ,,Lietuva
brangi” ir Tautos himną.

Danguje matosi keli balti debe-
sėliai. Ant vieno iš jų sėdi tautiniais
rūbais pasipuošusi Onutė su Alfonsu.
Jis kuria dainas, o ji – ir vėl vietoj
arfos pasirinkusi kankles, skambina
ir dainuoja.

Ačiū, Onute, už tai, kad buvai.

Gabrielius Žemkalnis 
Vilnius, 2008 m. balandžio 22 d.

Nebeišgirsiu savo vardą pratartą
Tavo mielu balsu.
Nebematysiu tavęs su linksma šypsena
džiaugsmingai man mojant.
Nebeišgirsiu Tavo vis sunkesnių žingsnių,
žengiant dabar tuščiame name
Nebeturėsiu kur prisiglausti, kai
liūdesiai suspaus man širdį.
Brangiaiusias tėveli, nenoromis
turėjome skirtis, apleidai mane
neprataręs paskutinįjį sudie.
Plyšta mano širdis, nors žinojau,
mūsų laikas kartu bėgti bėgo trumpyn...

Su giliausia širdgėla pranešu, kad išvargintą senatvės ir nuga-
lėtą didžiai sunkių ligų, 2008 m. balandžio 25 d. 12:05 val. ryto Kris-
tus pasišaukė į Savuosius namus mano karštomis ašaromis nubu-
čiuotą Tėvelį

A † A
MYKOLĄ MASKALIŪNĄ

Gyveno Palos Heights, IL. Anksčiau ilgus metus išgyveno Mar-
quette Park apylinkėje.

Gimė 1912 m. liepos 23 d.Lietuvoje, Čeikiniuose.
Amerikoje išgyveno 53 metus.
Likau pati viena Tėvelio liūdėti. Raminuosi žinodama, kad  Tė-

veliui žengiant į Dangaus Karalystę, laukė Jo pasitikti a. a. žmona
Antanina, a. a. tėveliai Motiejus ir Petronėlė ir a. a. broliai ir seserys
Simonas,  Stasys, Ignas, Marytė ir Petrytė.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, balandžio  27 d. nuo 3 v. p.p.
iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028  Southwest High-
way, Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 28 d. Iš laidojimo namų
9 v. r. velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią,
kurioje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Mykolas bus
palaidotas savo amžino poilsio vietoje Šv. Kazimiero lietuvių kapi-
nėse.

Nuoširdžiai kviečiu draugus ir pažįstamus dalyvauti Tėvelio
laidotuvėse.

Liūdinti duktė Diana

Laidot. direkt.  David Gaidas. Tel. 708-974-4410

Netekome žymios kanklininkės Onos Mikulskienės. 
Tomo Černiševo (ELTA) nuotr.



16                       DRAUGAS, 2008 m. balandžio 26 d., šeštadienis

Pasaulio lietuvių centro Moterų
renginių komitetas rengia „Durnelių”
pietus sekmadienį, balandžio 20 d.,
12 v. p.p. Vaišinsime gardžiais pyra-
gaičiais ir kava. Visi nuoširdžiai kviečia-
mi smagiai praleisti popietę. (Žemai-
tijoje nuo senų laikų „durneliais” buvo
vadinami virti tarkuotų bulvių kukuliai).

�Šv. Mišios už a. a. Violetą Ka-
rosaitę, mirusią 1989 m. balandžio 24
d., ir už anksčiau mirusius jos tėvus
Oną ir Vytautą Karosus bus auko-
jamos balandžio 27 d., sekmadienį,
10:30 val. r. tėvų jėzuitų koplyčioje.
Prašome pasimelsti už a. a. Karosų
sielas.

�,,Pipirų ratelio” gegužinė įvyks
sekmadienį, gegužės 4 d., 10 val. r.

Pasaulio lietuvių centro sodelyje.
Kviečiami visi, ypač ,,Pipirų ratelio”
abiturientai. Dainuosime, žaisime,
pūsime balionus, dažysime veidelius.

�Palaimintojo J. Matulaičio mi-
sija gegužės 4 d. 12:30 val. p.p. PLC
didžiojoje salėje, Lemonte, ruošia
pietus ,,Mama, Tau”. Vietas galite
užsisakyti tel. 630-271-9136 (Vanda
Gvildienė).

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

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

•„Lietuvos Našlaičių globos
komitetas” kovo-balandžio mėn.
yra gavęs šias aukas paremti našlai-
čius: $350: Sofia Mickevičius, Michi-
gan City, IN. $300: Phillip  Zahner,
Melbourne,  FL;  Algimantas Svilas,
Norfolk, MA; Raminta Jacobs, La
Grange, IL. $250 Microsoft  Giving
Compaign, Princeton, NJ. $200: Ro-
bert Norbut, Colorado Springs, CO;
Roma Zilionis, Baltimore, MD. $150:
Kazys Almenas, College Park, MD;
Rita Sauers, Levittown, PA; Frank
Jomantas, Sun City Center, FL; Ray-
mond Puodžiūnas, Lockport, IL; Eve-
lyn Oželis, Chicago, IL; Stasė Mikele-
vičius, Hometown, IL;  Veronika Ha-
gewood, Asheville, NC; Frances  Do-
manskis, Western Springs, IL; J.
Skurdenis, Bronxville, NY; Ramojus
Vaitys, Highland Park, IL; Walter Wen-
gel, Richboro, PA. $40: Onutė Mi-
kėnienė; Betty Kwader, Jackson, PA.

Almos fondui:
A. a. Konstantino Jablonskio

atminimui pagerbti, $1,680 aukojo
giminės ir draugai.

A. a. Bronio Railos 11 metų
atminimui pagerbti, $25 aukojo
žmona Daneta, dukterys Neringa ir
Undinė.

A. a.  Birutės Kasevkas atmi-
nimui pagerbti, $100 aukojo James
Miles.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos! „Lietuvos Našlaičių
globos komitetas” (Lithuanian
Orphan Care, Inc.), 2711 West 71st
St., Chicago, IL 60629. Tel. 773-
476-2655. Fed. Tax ID #36-4124191

• Karaliaučiaus krašto lietu-
viškų mokyklų paramai per Ma-
žosios Lietuvos lietuvių draugiją Či-
kagoje aukojo: $200 Arvidas Trump-
jonas. $100 Nika  Buckhalter, Vincas
Butvydas, Victoria Karaitis, Juozas
Kazickas, Pijus Pažerūnas, Leonas
Petronis. $60 Tomas Venclova. $50
Adelaida Balbata, Ema Žiobrienė.
$30 Algirdas Čepėnas, Algis ir Stasė
Damijonaičiai, Ona Daugirdienė,  Vi-
talis Svazas, Valerija Vaičjurgienė,
Antanas ir Viktorija Valavičiai. $25
Petras Gobužas. $20 Ona Adomai-
tienė, Rūta Kleinaitienė, Jadvyga Klio-
rys. $15 Vytautas Zdanys. $10 Jurgis
Leskauskas. Dėkojame visiems rėmė-
jams. „Karaliaučiaus krašto lietu-
vybei”, 1394 Middleburg Ct.,
Naperville, IL 60540-7011.

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams, beglobiams ir su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: Elena
Rožėnienė $1,300 ($1,200 Kybartų
Kr.  Donelaičio gimnazijos mokinių
premijoms ir $100 gimnazijos skautų
veiklai); dr. Remigijus Gaška –
$9,000 studentų stipendijoms; tę-
siant vaikų metinę paramą P. Nelia
Paulauskaitė $240,  Agnietė Malela
$340, Barbara Plikaitis $250, Tomas
Marchertas $480. Labai ačiū. „Sau-
lutė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439,
TAX ID #20-8084646, tel. (630)
243-7275 arba (630) 243-6435, el.
paštas: tijunelis@sbcglobal.net

DRAUGO FONDO YPATINGAS
PAVASARIO VAJUS

Esame įpratę šeimos narius ir
draugus gimtadienių, vardadienių ir
kitomis ypatingomis progomis apdo-
vanoti. Sukame galvas, kokia dovana
būtų tinkamiausia. Bėgame į parduo-
tuves, rūpinamės, kaip patenkinti ju-
biliatą(-ę). 

Gyvename materialinių gėrybių
krašte. Draugo fondas ateina su nau-
ja idėja: vietoj dovanos jubiliato(-ės)
vardu padovanoti Draugo fondui 500
dol., kad jis (ji) taptų ,,Draugo” šešta-
dieninio ar kitos dienos numerio me-
cenatu(-e), išspausdinant jo (jos) nuo-
trauką su aprašymu, kuris primins
visiems ,,Draugo” skaitytojams apie
juos. Juk nedaug kas iš pirmųjų

,,Draugo” įsteigėjų tikėjosi, kad
,,Draugą” skaitys ir po šimto metų.
Bet taip greitai bus.

Turime gražų pavyzdį, kai drau-
gai sveikindami jubiliatą dr. Kazimie-
rą Ambrozaitį, vietoj dovanos jam,
paaukojo DF, kad jis būtų paskelbtas
šios dienraščio laidos mecenatu.

Tiems, kurie dar nespėjo įnešti
šimtinių (100 dol.) į ,,Draugo” šimt-
metį, pranešame, kad šimtininkų
vajus tęsiasi.

Nepamirškime Draugo fondo:
įrašykime jį į savo testamentus.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 600 dolerių:
Dr. Kazys Ambrozaitis, jo gimta-

dienio proga aukojo draugai:  dr. Vy-
tautas ir dr. Danutė Bieliauskai, Sta-
sys ir Sofija Džiugai, Petras ir Irena
Kazlauskai, dr. Antanas ir Aldona
Lipskiai, dr. Jonas Račkauskas, Mari-
ja Remienė, Stasė Semėnienė, a.a. dr.
Jonas ir Janina Šalnos, dr. Vaclovas ir
Augusta Šauliai, Mečys ir Irena Šil-
kaičiai, dr. Adolfas ir Algė Šležai, dr.
Vytas ir Aldona Urbai.

Su 200 dolerių:
Antanas ir Viktoria Valavičiai,

garbės nariai, iš viso 4,600 dol.,
Chicago, IL

Su 100 dolerių:
Adelaida Balbatienė, garbės na-

rė, iš viso 5,500 dol., St. Petersburg,
FL

Dr. Romualdas ir Gražina Kriau-
čiūnai, garbės nariai, iš viso 4,100
dol., Lansing, MI

Ona ir Vytautas Koliai, garbės
nariai, iš viso 2,000 dol., Palos Hills,
IL

Kazimieras ir Eugenija Kriau-
čiūnai, garbės nariai, iš viso 1,200
dol., Lemont, IL

Birutė Prasauskienė, garbės
narė, iš viso 1,400 dol., Lomita, CA.
Auka  a.a. vyro Algirdo atminimui

Gediminas ir Sigutė Damašiai,
garbės nariai, iš viso 1,355 dol., Li-
bertyville, IL

Aldona Prapuolenytė, garbės
narė, iš viso 1,210 dol., Putnam, CT

Maksiminas Karaška, iš viso 500
dol., Fredericksburg, VA

Dr. Vytas ir Aldona Urbai, iš viso
300 dol., Schererville, IN

Rimtis ir Marija Tallat-Kelpšos,
iš viso 300 dol., Tucson, AZ

Stasys Šližys, iš viso 300 dol.,
Dearborn Hts, MI

Vitalis Lembertas, iš viso 300
dol., Santa Monica, CA

Dr. Augusta Šaulytė, iš viso 300
dol., Vallejo, CA

Marija Macevičius, iš viso 200
dol., Wildomar, CA

Aleksandras ir Anelė Masaičiai,
iš viso 100 dol., Dearborn, MI

Magdalena Belickas, iš viso 100
dol., Hinsdale, IL

Algirdas ir Ona Keblinskai, iš vi-
so 100 dol., Santa Monica, CA

Su 50 dolerių:
Algimantas ir Teresė Gečiai, gar-

bės nariai, iš viso 1,650 dol., Hun-
tington Valley, PA

Vladas Gilys, garbės narys, iš
viso 1,375 dol., Sun City, CA

Kazys ir Elena Majauskai, gar-
bės nariai, iš viso 1,500 dol., Chica-
go, IL

Ramunė Račkauskienė, iš viso
500 dol., Oak Lawn, IL

Kazys ir Danuta Razmai, iš viso
230 dol., Westchester, IL

Aldona Aistienė, iš viso 165 dol.,
Temple Hill, MD

Vytautas Černius, iš viso 100
dol., Willowbrook, IL

Su 25, 20, 15, 10 dolerių:
Dr. Aldona Baltch, iš viso 520

dol., Menard, NY
Juozas Ignaitis, iš viso 70 dol.,

Cupertino, CA
Henrikas ir Ilona Lauciai, iš viso

615 dol., Union Pear, MI
Margarita Petrikaitė, iš viso 625

dol., St. Petersburg, FL
Lucille Stadalninkas, iš viso 250

dol., Los Angeles, CA
Rasa Morkevičiūtė, iš viso 20

dol., So. Boston, MA
Marija Talzūnienė, iš viso 105

dol., Omaha, NE 
Marija Arštikienė, iš viso 280

dol., N. Riverside, IL
Algirdas ir Sofija Palioniai, iš

viso 285 dol., Mesa, AZ
Elizabeth Berchau, iš viso 65

dol., Walnut Creek, CA

Visiems aukotojams DF nuo-
širdžiai dėkoja.

VAJAUS ĮNAŠAI DRAUGO FONDE

Lietuvių Fondo 45-as metinis narių suvažiavimas
įvyks 2008 m. gegužės 3 d., šeštadienį.

Registracija nuo 8:30 val. r. iki 10 val. r. 
Darbo posėdžio pradžia 9:30 val. r. 

Kviečiame visus LF narius atvykti į Pasaulio lietuvių
centro didžiąją salę. LF adresas: 14911 127th Street,
Lemont, IL 60439; tel.: 630-257-1616.SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500


