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Filosofas L. Donskis tapo
tarptautinès leidyklos redaktoriumi

Lietuvoje vyksta
švaros akcija

Talinas, gegužės 2 d. (,,Interfax”
– BNS) – Estija remia Lietuvos reika-
lavimus, susijusius su Rusijos ir Euro-
pos Sąjungos (ES) derybų dėl naujo su-
sitarimo pradžia, bet nepritaria tam,
kad pavienės šalys šiuo klausimu nau-
dotųsi veto teise, pareiškė Estijos už-
sienio reikalų ministras Urmas Paet.

Pasak U. Paet, pritaikius veto ES

labai nutolsta nuo pagrindinio užsie-
nio politikos tikslo: užuot rengus ir
įgyvendinus bendrą elgsenos liniją nu-
krypstama į dvišales Rusijos ir kurios
nors bendrijos valstybės derybas.

U. Paet taip pat pasisakė prieš Ry-
tų Europos valstybių, ginančių savo
specifinius interesus, bloko kūrimą ES,
,,nes tuomet nebus jokių garantijų, jog

ES neatsiras koks nors susivieniji-mas,
nukreiptas prieš mūsų intere-sus”.

Estijos ministras pažymėjo, kad jei
ateityje koks nors ES sprendimas Es-
tijai bus nepriimtinas, ji tokia teise pa-
sinaudos. Bet per ketverius mūsų na-
rystės ES metus tokio atvejo nepasi-
taikė”, – pridūrė jis.

Vilnius, gegužės 2 d. (ELTA) –

Šiuo metu šeimos politika vykdoma nepaisant socialinės tikrovės.

Kaunas, gegužės 2 d. (ELTA) –
Gera naujiena iš JAV pasiekė Kauno
Vytauto Didžiojo universitetą (VDU).
Šio universiteto profesorius, Politikos
mokslų ir diplomatijos instituto di-
rektorius filosofas Leonidas Donskis
tapo prestižinės tarptautinės akade-

minės leidyklos ,,Editions Rodopi, B.
V.” leidžiamos didžiausios vertybinių
studijų knygų serijos ,,Value Inquiry
Book Series” (VIBS) vyriausiuoju re-
daktoriumi.

Leidyklos istorijoje tai – pirmasis
vyriausiasis redaktorius iš Europos.
Iki šiol šias pareigas eidavo tik JAV
filosofai. Profesorius L. Donskis neat-
sitiktinai išrinktas perimti garsių
JAV filosofų ligi šiol turėtas pareigas.
VDU profesorius nuo 2001 m. organi-
zuoja vienintelės Europoje tarptauti-
niu lygmeniu leidžiamos bei platina-
mos Baltijos studijų knygų serijos
,,On the Boundary of Two Worlds:
Identity, Freedom and Moral Imagi-
nation ir the Baltics” (,,Dviejų pa-
saulių riboje: identiškumas, laisvė ir
moralė...”) leidybą.

Profesoriaus L. Donskio knygos
buvo pristatytos tarptautiniuose kon-
kursuose geriausių leidinių prizams,
tarp jų – ir ,,Rodopi” organizuotame
konkurse.

Profesorius Leonidas Donskis.

Motinystè Lietuvoje tampa
socialinès atskirties sinonimu

Pavienès ES šalys neturi stabdyti derybû su Rusija

Vilnius, balandžio 30 d. (BNS) –
Lietuvoje šiuo metu besiklostanti šei-
mos bei paramos jai politika motinys-
tę paverčia socialinės atskirties sino-
nimu, teigia visuomeninių organiza-
cijų atstovės.

Lygių galimybių plėtros centro
projektų vadovės Margaritos Jan-
kauskaitės teigimu, Seime palaikomi

įstatymai, galintys apsunkinti dauge-
lio motinų padėtį bei kuriantys rim-
tas kliūtis toms moterims, kurios mo-
tinystę siekia planuoti sąmoningai.

Anot jos, šiuo metu Seime svars-
tomi Šeimos paramos ir Šeimos pag-
rindų įstatymo projektai, kuriais no-
rima daugybę lengvatų suteikti tra-
dicinėms šeimoms, nesuderinami su

demokratinės visuomenės principais,
nes juose valstybės subjektu laikoma
tik santuokos pagrindu sukurta šei-
ma, tokiu būdu socialinei atskirčiai
pasmerkiant vienišas ar nesantuoki-
nėje partnerystėje vaikus auginan-
čias motinas.

,,Statistika rodo, kad skurdas
Lietuvoje turi moters – daugiavaikės
ir vienišos motinos veidą. Motinystė
tampa rimta kliūtimi moterims įsi-
liejant į darbo rinką, siekiant gerai
apmokamų pareigų, o smurtas šei-
moje paverčia jų motinystę kančia”, –
spaudos konferencijoje kalbėjo M.
Jankauskaitė.

Socialinių tyrimų centro vadovė
Jolanta Reingardė pastebėjo, jog šiuo
metu šeimos politika vykdoma ne-
paisant socialinės tikrovės. ,,Užsi-
merkiama prieš duomenis, nepaiso-
ma, kad 28 proc. vaikų dabar gimsta
ne santuokoje. Jei mes to nepaisysi-
me, išstumsime tas šeimas iš gau-
nančių socialinę paramą sąrašo, ką
mes darysime su ta visuomenės dali-
mi, kai jie paaugs, sulauks paauglys-
tės ir bus ‘užprogramuoti’ tam tik-
ram Nukelta į 6 psl.

Vilnius, gegužės 2 d. (BNS) –
Lietuvoje vyksta visuotinė švaros ak-
cija ,,Darom 2008”, kuria siekiama iš-
valyti gamtą nuo šiukšlių bei pagerin-
ti pasaulio šiukšlių rinkimo rekordą.

Tokią akciją Lietuvoje nuspręsta
surengti išgirdus apie estų sumany-
mą. Estai paskelbė surinksiantys 40
tūkst. savanorių, kurie per vieną die-
ną iškuops 10 tūkst. tonų šiukšlių ir
taip sieks patekti į Guinness rekordų
knygą. Projektą Estijoje stebės Gui-
nness rekordų knygos atstovai, jie
bus kviečiami ir į Lietuvą. Akcijos su-
manytojai Lietuvoje estams nusileisti
nežada.

,,Nors mes tam turėjome tik 4
savaites, o estai – net 7, tačiau ka-
dangi Lietuvoje yra 3 kartus daugiau
gyventojų, pas mus ir šiukšlių turėtų
būti bent 3 kartus daugiau. Galų gale
estai vis tiek bus priversti pasiduoti,
kadangi pas juos neužteks šiukšlių”,
– sako akcijos organizatoriai Lietu-
voje.

Šiukšlės iš nelegalių sąvartynų,
pamiškių, paežerių Lietuvoje, kaip ir
Estijoje, bus renkamos tik vieną die-
ną – gegužės 3-iąją.

Šiandien šiukšlės bus renkamos
Kauno mieste bei rajone, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Ma-
rijampolėje, Druskininkuose, Kazlų
Rūdoje, Lazdijuose. Šiuo metu inter-
neto svetainėje www.darom2008.lt
yra užsiregistravę daugiau kaip 4,5
tūkst. gamtą švarinti ir rekordo siek-
ti pasiryžusių savanorių iš visos Lie-
tuvos, prie akcijos raginami prisidėti
ir neužsiregistravę asmenys.



2 DRAUGAS, 2008 m. geguž�s 3 d., õeõtadienis

Seselė Laimutė papasakojo apie
Šiluvos Mariją ir parodė nuotraukų.
Šiluvos Marija pasirodė Lietuvoje ant
akmens. Jinai rankose laikė vaikelį
ir verkė. Ten, kur ji stovėjo, kažkada
buvo bažnyčia. Žmonės pradėjo tą
vietą kasti ir atrado skrynią. Toje
skrynioje buvo bažnyčios seni daik-
tai. Dabar toje vietoje vėl stovi
bažnyčia. Šiemet mes švenčiame 400
metų nuo to laiko, kai Šiluvos Marija
pasirodė žmonėms.

Po to visas būrelis ėjo į lauką.
Ten mes spalvinome Šiluvos Marijos

paveiksliukus, kuriuos galime įsidėti
į knygą. Vadovės mums visoms davė
saldainių.

Diana Satkauskaitė

Iõ Ateitininkû gyvenimo
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Sekmadienį, kovo 2 d, vaikai, kurie lanko Ateitininkų
būrelį, kaip įprasta, susirinko Ateitininkų namuose.
Visi sugiedojo ateitininkų giesmę. Po to vadovai

pasakė kovo mėnesį gimusių vaikų vardus ir mes juos
pasveikinome. Tada visi išsiskirstė po savo būrelius ir
pradėjo klausytis vadovių. Mano penktos ir šeštos klasės
grupėje tą dieną buvo labai smagu. Mes kalbėjome apie
ateitininkų šūkį ir kūrėme savo. Kad būtų smagiau,
mergaitės išsiskirstė į dvi grupes. Kiekviena grupė kūrė
savo šūkį atskirai. Mano būrelyje buvo daug skirtingų
pasiūlymų, net aš pasiūliau vieną sakinį. Jis buvo toks:
,,mes nekrentame į balas, esam draugės visada”. Tačiau
mano sakinį apie balas mažai kas suprato ir parinkome
kitą šūkį. Kitą kartą sugalvosiu kitokius žodžius, kad kiti
geriau suprastų. Baigusios kurti, abi komandos turėjo
suvaidinti kiekvieną savo šūkio žodį viena kitai ir atspėti. Tai buvo smagu, nes
galėjai vaidinti kaip mimas ir spėlioti, ką kiti daro – kaip teatre. Tuos du
šūkius sujungėme į vieną ir jis skambėjo šitaip: ,,Mes esam draugiška tauta,
Nešam Kristaus meilę visada”.

Tokį šūkį turėdami nepamiršime, kad turime būti draugiški, nesipykti ir
žinoti, kad Kristus mus myli. Tada vadovės pasakė, kad turime pasiimti
dvi skirtingų spalvų popieriaus juosteles, suklijuoti kartu ir taip

pasidaryti skirtuką knygoms. Ant vienos pusės reikėjo užrašyti ateitininkų
bendrą šūkį – ,,Visa atnaujinti Kristuje!”, o ant kitos – mūsų naują šūkį ,,Mes
esam draugiška tauta, nešam Kristaus meilę visada.” Po to galėjome skir-
tukus papuošti lipdukais, piešinukais, kaspinukais ir kitkuo. Dabar, kiekvieną
kartą kai paimu skirtuką į rankas ar skaitydama knygą, pagalvoju apie atei-
tininkus ir Kristaus meilę. Paskiau visi susirinko viename kambaryje su-
valgyti skanius priešpiečius ir pasikalbėti apie dienos įvykius. Tokia pabaiga
ateitininkų dienai labai tinka ir aš visados jaučiuosi laiminga.

Viltė Vaitkutė, 5 skyrius

Kun. Stasio Ylos 100 m. gimimo ir 25 m.
mirties sukakčių paminėjimas įvyks šeštadienį,
gegužės 10 d. 3 val. p. p. Marijos Nekalto Prasidėjimo
Seserų vienuolyne, Putname. Programoje: Gediminas
Mikelaitis, Sesuo Ona Mikailaitė ir Almis Kuolas • kun.
Stasio Ylos kapo aplankymas • vaišės. Visus kviečia
seselės ir Bostono ateitininkų sendraugių skyrius.

Ateitininkų kalendorius

Šeštadienį, gegužės 31 d., 5 val. v., Ateitininkų namuose,
Lemonte, įvyks Čikagos studentų ateitininkų draugovės
susirinkimas. Diskutuosim apie ateinančius JAV prezi-
dento rinkimus ir įvairius kandidatus. Karštos studen-
tiškos diskusijos, malonus pabendravimas. Kviečiami
visi studentai.

Studentai, norintys duoti Studento ateitininko įžodį per
Čikagos ateitininkų šeimos šventę birželio 1 d., yra prašo-
mi teirautis el. paštu Studentucv@gmail.com. Daugiau
informacijos apie įžodį rasite adresu www.javstudentija.
org

Gegužės 10-11 d.

Šiluva – Marijos iššūkis mums.
Pokalbių ciklas apie Mariją Ateitininkų namuose
— antradieniais, gegužės 6 ir 20 d. Pašnekesių temos:
,,Marijos apsireiškimo prasmė Lietuvai ir mums”; ,,Ką
daryti, kad Marija neverktų”. Veda kun. Kęstutis Tri-
makas. Pradžia 9:30 val. r. Pašnekesiai baigsis šv. Mi-
šiomis apie 12 valandą. Daugiau informacijos gausite pas
Vidą Maleiškienę tel. 630-257-8087. Visi kviečiami. Įėji-
mas laisvas.

Pokalbiai apie Šiluvos Mariją
Lemonte

Dail. Giedros Mažrimienės tapybos paroda
rengiama gegužės 10-11 d. Dievo Apvaizdos parapijos
Kultūriniame centre. Atidarymas ir susitikimas su
dailininke šeštadienį, gegužės 10 d., 7:00 val. v. Paroda tę-
sis sekmadienį, gegužės 11 d. nuo 11:30 val. r. ir per para-
pijos ruošiamus Motinos dienos pietus.

Registracija vasaros stovyklose
adresu: www.ateitis.org

Detroit

Detroito ateitininkų Šeimos šventė įvyks š. m.
birželio 1 d., sekmadienį, Dievo Apvaizdos bažnyčios pa-
talpose. Programoje: jaunučių ir moksleivių įžodis, veik-
los pranešimai, dr. Adolfo Damušio gimimo šimtmečio
prisiminimas.

Birželio 1 d.

Čikaga

Čikagos studentų draugovės
susirinkimas gegužės 31 d.

Čikagos ateitininkų Šeimos šventė įvyks š.m.
birželio 1 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre. 9:00
val. ryto šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. 10:30
val. r. iškilmingas posėdis PLC didžiojoje salėje.

Birželio 1 d.

Ateitininkų namų gegužinė, Ateitininkų namų
sodelyje, birželio 1 d. Pradžia 12:00 val. (po Šeimos šven-
tės). Jūsų laukis skanūs pietūs, atgaiva, graži gamta,
muzika ir šokiai, loterija, seni ir nauji draugai. Visi malo-
niai kviečiami dalyvauti.

Putnam, CT / Boston

Gegužės 10 d.

Studentų įžodis

Čikagos jaunučiai kūria šūkius,
mokosi apie Šiluvos Mariją

Viltės būrelis — penkto ir šešto skyriaus mergaitės Čikagos Prano Dielininkaičio/Partizano Daumanto kuopos
susirinkime. Stovi: vadovės Elzytė Lietuvninkienė ir Alda Polikaitienė. Dainos Čyvienės nuotr.

,,Mes esam draugiška tauta,
Nešam Kristaus meilę visada”

Šiluvos Marija pas Čikagos jaunučius
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Prisimenu mamą!
STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Mama! Koks tai nuostabiai melodingas, stebuklingai šventas žo-
dis, tarsi arfos stygų užgautas, angelų sparnais nešamas į dan-
gų. Nekalto kūdikėlio, vos pradedančio strapinėti šioje žemėje,

pirmasis žodelis, ištartas besišypsančiom lūpytėm. Pasaulyje tėra tik vie-
na nesavanaudiška, tyra ir dieviška meilė – tai motinos meilė! Argi turi
žmonija gražesnę šventovę nei motinos širdis? Kaip iš ūkanų išnyra
vaikystėje Lietuvoje auksu išrašyti, niekad nepamirštami kažkieno žo-
džiai: „Kas perlas yra sraigei, tas meilė vaikams motinos širdžiai: tai jos
vienintelis turtas ir drauge jos nepagydoma liga.” Atmintina mūsų tautos
lietuviškos dvasios gaivintojo ir stiprintojo filosofo Vydūno išmonė: „Bū-
damos motinos, moterys yra ypatingai reikšmingos naujajai kartai, būtent
savo vaikams. Ale ne vien tuo, kad jos globia, bet labiau tuo, kad iš jų gy-
venimo, iš jų kraujo, jų nuotaikos ir vidinių pergyvenimų tenka vaikams,
ką jie iš motinos paveldėja. Vaikai kalbą tikriausiai išmoksta iš motinos.
Su jos kalba persimeta ant jų nuolatai motinos sąmoningumas, visas vidi-
nis jos gabumas, jos malonumas, nuoširdumas, teisingumas ir švelnu-
mas.”

Galingiausi ir žymiausi pasaulio vyrai šlovina savo motinas. JAV 16-
asis prezidentas Abraham Lincoln taip tai aptarė: „Už visa tai, kas aš esu
ar tikiuosi būti, esu dėkingas savo angeliškai motinai. Aš prisimenu savo
motinos maldas. Jos visuomet lydėjo mane. Jos skambėjo man per visą gy-
venimą.” O korsikietis Prancūzijos imperatorius Napoleon (Bonaparte)
kilniai pripažino: „Dėl visko, kas aš esu ir kuo buvau, esu dėkingas savo
motinai. Ji išmokė mane savo principų ir įkvėpė įprotį dirbti.” Net Barack
H. Obama visai amerikiečių tautai jausmingai pareiškė apie savo bal-
taodės motinos įtaką: „Kas yra geriausiai manyje, aš esu dėkingas (angl.
„owe” – skolingas) savo motinai.”

Tad ar reikia stebėtis, jog pirmiausia mūsų varganoje žemėje pradėta
švęsti Motinos diena? Šiaurės Amerika švenčia Motinos dieną gegužės
antrąjį sekmadienį. Šįmet sueina lygiai 100 m. nuo Motinos dienos idėjos
užuomazgos JAV ir 94 m. nuo jos galutinio įsteigimo. Tos minties pra-
dininke galima laikyti Julia Ward Howe tuoj po amerikiečių Pilietinio
karo. Tačiau iš pradžių tai buvo jos raginimas moterims susivienyti prieš
karus. 1870 m. ji parašė Motinos dienos atsišaukimą moterims, kvies-
dama jas siekti taikos bei nusiginklavimo. Vis dėlto ji neįstengė gauti ofi-
cialaus tos dienos pripažinimo. Po kiek laiko jos idėja pasiekė jauną namų
šeimininkę Ann Jarvis. Ji suorganizavo moteris pagerinti sanitarines
sąlygas. Jai mirus 1907 m., jos duktė Anna Jarvis stengėsi įkurti atmini-
mo dieną moterims. Pirmoji tokia Motinos diena buvo švenčiama
Grafton, West Virginia, 1908 m. gegužės 10 d. Grafton yra vieta, kur da-
bar yra Tarptautinė Motinos dienos šventovė. Paprotys prigijo ir iš ten
pagaliau paplito po 45 JAV valstijas. 1914 m. gegužės 14 d. prez. Woodrow
Wilson paskelbė pirmąją tautinę Motinos dieną, kaip dieną iškelti vėliavą
pagerbiant motinas, kurių sūnūs žuvo kare.

Kartu su JAV ir Kanada gegužės 11 d. Motinos dieną švęs 52 šalys,
įskaitant Estiją, Latviją, Kiniją, Kubą ir kt. Didž. Britanija atšventė kovo
2 d., Rusija švęs lapkričio 24 d. Thailand rugpjūčio 12 d. švęs karalienės
Sirikit Kitiyakara gimtadienį. Su Lietuva pirmąjį sekmadienį, gegužės 4
d., švęs Ispanija, Portugalija, Vengrija. Likusieji 44 kraštai – įvairiais mė-
nesiais.

Motinos dienos šventė lietuviams yra labai artima. Nuo seniausių lai-
kų motina Lietuvoje yra gerbiama, vertinama, šlovinama ir itin mylima.
Nepriklausomos Lietuvos 1922 m. Konstitucijoje rašoma: „Motinystė yra
ypatingoje valstybės globoje” (XIII sk., 98 str.). Jau XVI a. 1529 m. Lie-
tuvos Statute pasakyta, kad vaikai privalo neapleisti bei globoti tėvą ir
motiną senatvėje. Nepaprastą meilę bei pagarbą motinai liudija ir lietuvių
kalba. Motinai pavadinti turime apie 80 žodžių, pvz., „mamutė”, „ma-
mučiukė”, „motinėlė”, „mamaitė”, „mamutė”, „mamulytė”, „motinytė”,
„mamunėlė”, „mamelė” ir kt.

Tautinio Lietuvos atgimimo laikais (XIX–XX a.), ypač spaudos drau-
dimo metais (1864–1904), lietuvė motina didvyriškai stovėjo tikėjimo bei
lietuvybės sargyboje. Mūsų literatūroje gausiai minima apie karžyges
knygnešių motinas, o Petras Rimša motiną įamžino savo garsioje skulp-
tūroje „Vargo mokykla”, verpiančią prie ratelio ir slapta mokančią vaiką
lietuviškai skaityti iš uždrausto elementoriaus. Amžinai atmintinos mūsų
partizanų motinos, kartu kovojusios ir kentėjusios su savo vaikais, kai po
II pasaulinio karo tūkstančiai jų kovojo ir žuvo už tėvynės laisvę. Ir Lietu-
voje nuo 1929 m. pradėtą švęsti Motinos dieną derėtų vadinti meilės diena!

Ketvirtadalis šimtmečio praūžė, kai netekau savo brangios Ma-
mulėlės ir nėra tos dienos, kad neprisiminčiau Jos! Mamulės švelnus bal-
sas, traukiant jos mėgiamą genialaus Johannes Brahms lopšinę, buvo pir-
masis kvietimas į muzikos meilę. Tikra tiesa, gera motina verta šimto
mokytojų! Mamuks išmokė pirmojo persižegnojimo bei poterių. Ir
mandagumo: prie stalo sėdint, alkūnės neliečia jo... Jauniausias jos 3
sūnų, vos 4 metukų, savo begalinę meilę motulei išreiškė pažadu: „Ma-
myte, kai aš užaugsiu, tave vesiu!” Mamulės nuoširdumas, linksmumas,
gerumas, meilė visiems žmonėms, gabumas Nukelta į 9 psl.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

IEŠKOTI TIESOS SIEKIANT
JA DALYTIS

Žinia 42-osios Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga
(2008 m. gegužės 4 d.) 

Brangūs broliai ir seserys!

1. Artimiausios Pasaulinės visuo-
menės komunikavimo priemonių
dienos tema – „Visuomenės komu-
nikavimo priemonės: tarp atstovavi-
mo interesams ir tarnavimo. Ieškoti
tiesos siekiant ja dalytis” – rodo, koks
svarbus vaidmuo šiems įrankiams
tenka žmonių bei visuomenės gyve-
nime. Iš tiesų, nėra nė vienos, ypač
turint prieš akis platų globalizacijos
reiškinį, žmogiškosios patirties sri-
ties, kur komunikavimo priemonės
nebūtų tapusios esminiu tarpasme-
ninių santykių bei socialinių, ekono-
minių, politinių ir religinių procesų
elementu. 

2. Sparti technologinė plėtra
šioms priemonėms suteikė nepapras-
tų galimybių, sykiu keliančių naujų
bei nenumatytų klausimų ir prob-
lemų. Šios priemonės neginčytinai
padeda plisti naujienoms, pažinti fak-
tus bei skleisti žinias, jos, pavyzdžiui,
esmingai prisidėjo prie neraštingumo
pašalinimo bei socializacijos, taip pat
prie demokratijos ir dialogo tarp
tautų plėtros. Be jų indėlio tikrai bū-
tų sunku skatinti bei gerinti tautų
tarpusavio supratimą, suteikti visuo-
tinę reikšmę taikos dialogui, laiduoti
žmonėms, kad jie bus aprūpinti pir-
mine informacija, sykiu užtikrinant
laisvus nuomonių mainus pirmiausia
solidarumo ir socialinio teisingumo
idealų atžvilgiu. (…) deja, komuni-
kavimo priemonėms kyla pavojus
virsti sistemomis, siekiančiomis pa-
lenkti žmones tą akimirką vyraujan-
čių interesų diktuojamiems požiū-
riams. Taip atsitinka, kai komunika-
vimas naudojamas ideologiniais tiks-
lais ar įkyria reklama stengiantis
įpiršti vartojimo produktus. Sten-
giantis pakilti nevengiama pažeisti
taisyklių, griebtis vulgarybių, smurto
vaizdavimo. Galiausiai egzistuoja ga-
limybė, kad per komunikavimo prie-
mones bus pateikiami bei palaikomi
plėtros modeliai, didinantys, užuot
mažinę, atotrūkį tarp turtingų ir
neturtingų šalių.

3. Šiandien žmonija stovi kryžke-
lėje. Ir komunikavimo priemonių
atžvilgiu galioja tai, ką enciklikoje
,,Spe salvi” parašiau apie pažangos
dviveidiškumą: pažanga neabejotinai
teikia naujų galimybių gėriui, bet
sykiu atveria iki tol nebūtas bedug-
nes galimybes blogiui (plg. 22). Todėl
būtina klausti, ar protinga leisti
komunikavimo priemonėms be jokios
atrankos atstovauti interesams arba
atiduoti jas į rankas žmonėms, kurie
naudojasi jomis, norėdami žaisti są-
žinėmis, ar, priešingai, nederėtų lai-
duoti, kad jos ir toliau tarnautų žmo-
nėms bei bendrajam gėriui ir skatin-
tų žmogaus moralinio ugdymo, virti-
mo vidiniais žmonėmis pažangą (plg.
ten pat)? Jų ypatingas poveikis žmo-
nių ir visuomenės gyvenimui yra
plačiai pripažintas dalykas, tačiau
šiandien aikštėn keltina pervarta, net
sakyčiau tikras ir savitas vaidmens
pokytis, kurio jos šiandien turėtų im-
tis. Komunikavimas šiandien, regis,
kartais vis aiškiau siekia tikrovę ne
tik pavaizduoti, bet ir dėl jam būdin-
gos galios bei įtaigumo nulemti.

Todėl komunikavimo priemonių po-
veikis amžininkų gyvenimui neišven-
giamai kelia klausimų, laukiančių
sprendimų bei atsakymų, kurių nebe-
valia atidėlioti. 

4. Vaidmuo, tekęs visuomenės
komunikavimo priemonėms, šian-
dien laikytinas neatimamu kaip
lemtingas trečiojo tūkstantmečio iš-
šūkis. Panašiai kaip žmogaus gyvy-
bės, santuokos ir šeimos srityje, taip
pat didžiųjų dabarties klausimų dėl
taikos, teisingumo ir kūrinijos išsau-
gojimo akivaizdoje, visuomenės ko-
munikavimo priemonių srityje pavo-
jus irgi gresia pamatiniams žmogaus
ir jo tiesos matmenims. Etines šaknis
praradęs bei iš visuomenės kontrolės
ištrūkęs komunikavimas galiausiai
neatsižvelgia į žmogaus centrinę
vietą bei nepažeistiną kilnumą, kel-
damas grėsmę daryti neigiamą povei-
kį jo sąžinei ir apsisprendimams bei
galiausiai sąlygoti žmogaus laisvę ir
pačią gyvybę. Štai kodėl būtina, kad
visuomenės komunikavimo priemo-
nės aistringai gintų žmogų kaip as-
menį ir be išlygų gerbtų jo kilnumą. 

5. Privalu dėti pastangas, kad
komunikavimo priemonės netaptų
ekonominio materializmo ir etinio re-
liatyvizmo, tikros mūsų laikų rykš-
tės, garsiakalbiu. Komunikavimo
priemonės gali ir turi padėti supa-
žindinti su tiesa apie žmogų bei ginti
šią tiesą nuo linkstančių ją neigti ar
griauti. Galima net sakyti, kad tiesos
apie žmogų ieškojimas ir jos perteiki-
mas yra iškiliausias visuomenės ko-
munikavimo pašaukimas. Ši užduotis
tam tikru būdu yra mūsų visų, nes
globalizacijos amžiuje visi esame vi-
suomenės komunikavimo vartotojai
bei operatoriai. 

6. Žmogus jaučia tiesos troškulį,
jis ieško tiesos. Šitai rodo dėmesys ir
sėkmė, lydintys spaudinius, progra-
mas ar meninius filmus, kuriuose
pripažįstama ir gerai pavaizduojama
tiesa, grožis ir žmogaus didybė, įskai-
tant jo religinį matmenį. Jėzus yra
pasakęs: „Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa
padarys jus laisvus” (Jn 8, 32). Tiesa,
padaranti mus laisvus, yra Kristus,
nes tik jis gali visiškai numalšinti
žmogaus širdies jaučiamą gyvenimo
bei meilės troškulį. Kas Kristų sutin-
ka ir jo žinia užsidega, tas pajunta
nesulaikomą troškimą šia tiesa pasi-
dalyti su kitais. 

Šaukimės Šventosios Dvasios,
kad mums netrūktų drąsių komu-
nikuotojų ir autentiškų tiesos liudy-
tojų, kurie, likdami ištikimi Kristaus
užduočiai ir degdami tikėjimo žinia,
„moka tapti šiandienių kultūrinių
poreikių aiškintojais ir stengiasi iš-
gyventi šią epochą ne kaip susve-
timėjimo ir sumaišties laiką, bet kaip
brangų tiesos ieškojimo ir bendrystės
tarp žmonių bei tarp tautų plėtojimo
metą” (Jonas Paulius II. Kreipimasis
į konferencijos ,,Parabole mediati-
che” dalyvius 2002 m. lapkričio 9 d.).

To linkėdamas visiems nuošir-
džiai teikiu savo palaiminimą. 

BENEDICTUS PP. XVI
Vatikanas, 2008 m. sausio 24., 
Šv. Pranciškaus Saliečio šventė 

Katalikai.lt
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Kitokios kalbos ilgesys

1993 m. pasirodė B. Railos knyga
„Kitokios Lietuvos ilgesys”, aš, per-
skaitęs š. m. vasario 19 d. „Drauge”
gen. J. Kronkaičio kalbą, pasakytą
Vasario 16-sios minėjime, Čikagoje, ir
pajutau kitokios kalbos ilgesį. Kai
prieš 35 metus dirbau JAV LB Krašto
valdyboje, tiek aš, tiek kiti valdybos
nariai: Aušra Zerr-Mačiulaitytė, Ri-
mas Česonis, Algimantas Gečys, Ba-
lys Raugas – Vasario 16-sios proga
būdavome kviečiami kalbėti  įvairiuo-
se lietuvių telkiniuose. Tarp savęs
tardavomės, ką susirinkusiems pa-
sakyti. Ir ką gi galėjome pasakyti?
Sovietinė imperija stiprėjo, JAV Vals-
tybės departamente pūtė mums ne-
palankūs vėjai, bet nepraradome vil-
ties. Kai Valstybės departamento že-
mėlapiuose pranyko pastaba, kad
JAV nepripažįsta Pabaltijo valstybių
inkorporacijos,  mūsų spaudimu ji vėl
atsirado. Australijos vyriausybei ofi-
cialiai pripažinus Pabaltijo kraštų
inkorporaciją, mūsų, PLB ir Kanados
LB, protesto balsas buvo išgirstas ir
naujoji Australijos vyriausybė grįžo
prie nepripažinimo. Mūsų protestai
ne tik privertė Maskvą paleisti įkalin-
tą jūrininką Simą Kudirką, bet ir su
visa šeima išleisti jį į Ameriką. Lie-
tuvos auksui pasibaigus ir mūsų dip-
lomatams pasiekus garbingą amžių,
Pasiuntinybei Washington, DC grėsė
pavojus, bet iš JAV vyriausybės iš-
sikovojome leidimą S. Lozoraičiui
atvykti ir perimti pasiuntinio parei-
gas, o lėšos mūsų diplomatų išlaiky-
mui  buvo gautos iš latvių aukso kaip
paskola. Tad ir tais niūriais Lietuvai
laikais surasdavome ką nors džiugi-
nančio, kad iš minėjimo žmonės ne-
išeitų prislėgti, nusivylę ir kad ne-
nuleistų rankų lietuviškoje veikloje. 

Kodėl aš nusivyliau gen. J. Kron-
kaičio kalba? Nusivyliau, nes, jei ne-
žinočiau tikrosios padėties Lietuvoje
ir tik pasikliaučiau jo kalba, tai
apraudočiau visą savo gyvenimą, kad
tiek sielvartavau dėl savo tėvynės,
tiek pastangų ir lėšų skyriau išlikti

lietuviu išeivijoje, o  Lietuva viso to
nebuvo verta. Skaitau jo kalbą
„Drauge”: „kol Rusija kentė nuo
vidinių kovų, Landsbergis ir
maža grupė jam ištikimųjų (...)
atkūrė Lietuvos nepriklausomy-
bę.” Tad ko verta ta tauta, jei atsira-
do tik vienas žmogus su maža grupe
jam ištikimųjų atkurti jos nepriklau-
somybę. Ačiū Dievui, taip nebuvo ir
netikiu, kad pats kalbėtojas tuo tiki.
Tokie žodžiai nedaro garbės nei V.
Landsbergiui, o tik įžeidžia Lietuvos
žmones. Panašiai yra ne tik pertemp-
ti, bet ir su tikrove prasilenkiantys
kiti gen. J. Kronkaičio teiginiai, štai
skaitau: „Komunistams esant val-
džioje, bankai ir gamyklos buvo
pasisavinti ar sąmoningai pri-

versti bankrutuoti”. Generolui
turėtų būti žinoma, kad sovietmečiu
Lietuvoje buvo tik sovietinių bankų
padaliniai, praktiškai – kasos kon-
toros. 1990 m. Aukščiausios Tarybos
nutarimu, Lietuva buvo pirmoji res-
publika, atsiskyrusi nuo sovietinių
bankų, nacionalizavusi juos ir įkūrusi
nepriklausomą Lietuvos banką. Tai-
gi, juos pasisavino valstybė. 1992 m.
vyriausybės nutarimu, buvo leista
steigti privačius komercinius bankus
ir tik vėliau tie subankrutavo. Nesu-
prantu, kodėl gen. J. Kronkaitis pasi-
rinko kalbėti apie tai, kai Amerikoje
bankrutuoja ar ant bankroto ribos
sėdi bankai ir kitos finansinės įstai-
gos, praradę ne milijonus, bet milijar-
dus. Lietuvoje privatūs bankai (ne
,,Lietuvos bankas”) bankrutavo, nes
davė paskolas įmonėms, kurios ban-
krutavo arba buvo dirbtinai sukčių
sukurtos siekiant gauti  paskolas.
Tuo tarpu Amerikos bankai davė
paskolas namų pirkėjams, net nega-
lintiems susimokėti paskolų procen-
tus. Lietuvoje buvusią bankų krizę

galima dar pateisinti, nes atsikūru-
sioje Lietuvoje nebuvo patirties ir
įstatyminių saugiklių jiems kontro-
liuoti, bet Amerika galėjo pasimokyti
iš „depresijos” laikų bankų krizės ir
iš prieš porą dešimčių metų įvykusios
„Savings and Loan Assoc.”  fiasko,
kai indėlininkų nuostoliams padengti
prireikė mokesčių mokėtojų pinigų.

Skaitau toliau: „Žmonės kentė,
keikė valdžią. 1996 metais, tikė-
damiesi stebuklų, išrinko kon-
servatorius”. Bet juk žmonės laukė
stebuklų, nes konservatoriai tuos ste-
buklus prieš rinkimus siūlė. Į tuos
„stebuklų” siūlymus rinkėjams buvo
įsitraukęs ir tuo laiku Amerikos ar-
mijos pulkininkas J. Kronkaitis, kar-

tu su kitais Amerikos lietuviais pul-
kininkais, agituodamas už konserva-
torius. Jei ne PLB draudimas poli-
tikuoti, būčiau ir aš agitavęs už kon-
servatorius, bet niekada nebūčiau
sutikęs piršti „stebuklų”. Tebeturiu
jų plakatą „Ką siūlo Tėvynės sąjun-
ga” su net 30 tokių stebuklų: „Žem-
dirbiai! Jums už darbą bus atly-
ginama pinigais, o ne pažadais.
Pensininkai! Mūsų garbės reika-
las – atstatyti Jūsų jau uždirbtas
pensijas... Prekybininkai! Mes
stengsimės, kad Jums reikėtų
‘gintis’ ne nuo inspektorių, bet
nuo pirkėjų pertekliaus... Mokes-
čių mokėtojai! Mes neketiname
apkarpyti biudžeto, bet mokes-
čius sumažinti ir suprastinti –
būtinai...”  ir t. t.

Prasilenkia gen. J. Kronkaitis su
tiesa, teigdamas: „Tačiau siekdami
ištaisyti buvusios Vyriausybės
klaidas konservatoriai buvo pri-
versti imtis nepopuliarių prie-
monių ir nepadarė lauktų ste-

buklų.” Ne LDDP klaidų taisymas
konservatorių vyriausybę sužlugdė.
Sužlugdė jų pačių klaidos: nekompe-
tentingumas, du ministrai iš vienos
šeimos, o trečiajam norint būti mi-
nistru dirbtinai sukurta „Europos
reikalų” ministerija, dubliuojanti
Užsienio reikalų ministerijos vado-
vaujamos koalicijos partnerio A. Sau-
dargo darbą ir sukėlusi trintį su
krikščionimis demokratais. Net dien-
raštis „Lietuvos aidas”, buvęs kon-
servatorių oficiozu, buvo sužlugdytas
redaktoriui atsidūrus kalėjime už
išeivijos atsiųstų lėšų laikraščiui iš-
laikyti  iššvaistymą. Augančios prem-
jero G. Vagnoriaus ir V. Landsbergio
ambicijos suskaldė partiją. Iš jos buvo
išmesti partijos steigėjai ir ministrai,
ir pagaliau konservatoriai atsisakė
sudaryti vyriausybę. Tiesiog istorijoje
negirdėtas įvykis, kad partija, Seime
turinti, daugumą atsisako sudaryti
vyriausybę! Juk tai ir privertė prezi-
dentą V. Adamkų kviesti R. Paksą
naują vyriausybę sudaryti.

Keisčiausi gen. J. Kronkaičio kal-
tinimai skirti Lietuvos teisėsaugai.
Jei jo angliškai skaityta kalba yra tei-
singai išversta, jis painioja Lietuvos
Konstitucinį teismą su Aukščiausiuo-
ju, nes apie pastarąjį vertime rašoma:
„Be įtikinamų argumentų jis
atėmė pilietybę iš daugelio Lie-
tuvos žmonių”. Nežinau, kokiems
žmonėms tas teismas be įtikinamų
argumentų atėmė pilietybę, bet ži-
nau, kad Konstitucinis teismas nus-
prendė, kad dvigubą pilietybę įteisi-
nantieji įstatymai prieštarauja Lie-
tuvos Konstitucijai. O argumentas –
Lietuvos Konstitucijos 12 straipsnis:
„Išskyrus įstatymo numatytus atski-
rus atvejus, niekas negali būti kartu
Lietuvos Respublikos ir kitos valsty-
bės pilietis.”

Norėdamas pabrėžti savo teiginį,
kodėl žmonės nepasitiki teismais, jis
pateikia pora pavyzdžių: „Petrikis,
žmogus, kuriam iškelti kaltini-
mai dėl didžiausio bankroto Lie-
tuvoje, deportuotas iš JAV kalėji-
mo, iš esmės Lietuvoje yra lais-
vas”. Klausiusieji jo kalbos tikrai
galėjo piktintis tokia Lietuvos teisė-
sauga. Tačiau juk tik Lietuvos polici-
jos prašymu jis buvo FBI surastas,
suimtas, įkalintas ir grąžintas į
Lietuvą. Taip, Lietuvoje jis laukia
teismo laisvas. Prieš pabėgimą į
Ameriką jis sėdėjo tris mėnesius ka-
lėjime, ten gaujų buvo sumuštas,
prieš teismą paleistas. Vėl gaujos mu-
šamas už pasiskolintus ir negrąžin-
tus pinigus ir išsipirkęs už 300,000
litų  pabėgo į Ameriką. Deja, Lietuva
seka kitais kraštais ir Amerika, kur
dėl vadinamų „white collar crimes”
nusikaltimų, įtariamieji nesodinami į
kalėjimus prieš teismus ir nuteisiami
labai lengvomis bausmėmis. Petrikiui
senaties įstatymas negalios ir jis bus
teisiamas.    

Kitas gen. J. Kronkaičio pavyz-
dys apie  moterį: „Savo darbdavio
ruso ji buvo paduota į teismą ir
niekas iš valdžios nepanorėjo jai
padėti: nei valdžios gynėjas, nei
Prezidentas, nei Ministras pir-
mininkas ir tik Žmogaus teisių
gynimo advokato bei nevyriau-
sybinių organizacijų dėka ji buvo
apginta...”            Nukelta į 11 psl.

JUOZAS GAILA
gaila1@verizon.net

Tiek metų girdėjęs dūsavimus, JAV lietuvis nusipelnė
išgirsti ką nors gero apie Lietuvą, kad jam po minėjimo
nereikėtų likti su kartėliu širdyje.

Jono Kuprio nuotr.
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Brangioji mama, su Motinos diena!

Lora (16 m.): Mano mama yra
tikra šeimos vairininkė. Neįsivaiz-
duoju savo gyvenimo be jos. Motinos
dienos proga linkiu, kad būtų sveika
ir linksma (nes kai šypsosi, ji man
nuostabiai graži). Norėčiau, kad ma-
ma visada manim rūpintųsi ir my-
lėtų, kaip dabar. Aš ją labai myliu.

Gerda (62 m.): Oi, oi! Kai tik
pagalvoju apie mamą, kur bebūčiau,
visada man pakvimpa dar vaikystėje
keptais mamos pyragėliais, mat ma-
no mama buvo labai gera kepėja, jos
kepinių ragavo didžioji Lietuvos gy-
ventojų dalis. Taip jie man skaniai
kvepia, gėda ir sakyti, net seilę nu-
ryju. Deja, mamos jau seniai neturiu.
Nors aš jau močiutė, bet mamos labai
trūksta, ilgiuosi.

Iš vaikystės išlikęs prisiminimas,
kaip aš džiaugdavausi, kai mama pa-
siūdavo klostuotą suknelę ar sijoną.
Kur buvo daugiau žmonių, visada su-
kausi ratu, kad suknytė išsiskleistų
visu pločiu. Taip reiškiau pasididžia-
vimą mama, savimi ir atkreipiau visų
dėmesį. Mama buvo tikra namų dva-
sia. Tačiau kartais ji atrodė kaip šei-
mos generolas: suplanuoja, paskirsto
visus darbus, duoda užduotis ir –
marš pirmyn. Kai užaugau, pati ta-
pau mama, visai kitaip pradėjau ver-
tinti. Supratau, kad darbštumo, pa-
reigingumo, atsakomybės jausmo, pa-
galbos, atjautos kitam žmogui išmo-
kau iš mamos. Už tai jai esu labai
dėkinga.

Jei mamutė būtų dar gyva, tai
linkėčiau tik sveikatos! O aš būčiau
laiminga, kaip kadaise, prieš 50 me-
tų, vilkėdama klostuota suknele. O
dabar linkiu savo brangiai mamai ra-
mybės, ramybės ir dangaus palai-
mos. Ji visada gyva mano širdyje.

Maitana (14 m.): Mano mama
yra darbšti kaip bitutė. Visada ma-
nim labai rūpinasi: gamina valgyti,
skalbia, padeda sutvarkyti kambarį,
einam į įvairius renginius. Ji yra
labai gera, aš ją labai myliu, todėl

niekada į nieką savo mamos nekeis-
čiau. Motinos dienos proga linkiu
laimės, pinigų ir sveikatos.

Vytautas (62 m.): Pati geriausia
– tai mano mama (uždainuoja, juo-
kiasi). Ilgas, oi ilgas ir sunkus mano
mamos kelias – nugyveno ilgą amžių,
mirė sulaukusi 87 metų. Sunku ke-
liais sakiniais apibendrinti jos gyve-
nimą. Buvo darbšti, tvarkinga, rūpes-
tinga, pasišventusi šeimai. Dirbdama
bet kokį darbą mėgo dainuoti. Ir aš
dainuoju, turbūt paveldėjau iš jos.

Mano mamos gyvenimas buvo
negailestingas — per karą žuvo, su-

degė trys vaikai. Neįsivaizduoju, kaip
ji visa tai pajėgė išgyventi. Po tos tra-
gedijos ji pasikeitė, pasidarė uždara,
labai pamaldi, nepasitikėjo žmonė-
mis. Iki pat mirties, susirinkus šei-
mai, visada apsiverkdavo ir kartoda-
vo žuvusių vaikų vardus, dūsauda-
ma, kad jie niekada nebepareina.

Linksmesni vaikystės prisimini-
mai — tai Velykos ir Kalėdos, kuomet
visada kvepėjo iškepta žąsis ar kiau-
lės kumpis ir didžiulis pyragas. O šio-
kiadieniai buvo visi panašūs – darbai,
rūpesčiai. Augome mes keturi vaikai,
o su mumis augo ir mamos nerimas. 

Jei mama dar būtų gyva, aš kaip
ir anksčiau, ja rūpinčiausi, lankyčiau,
remčiau materialiai. Nuoširdžiai my-
lėjau mamą, ji tai jautė ir žinojo. Ka-
dangi ji jau iškeliavusi anapilin, Mo-
tinos dienos proga noriu pasakyti:
Ilsėkis, mama, rami pušų pavėsy, pra-
eis kiek metų ir vėl būsime kartu.

Tadas (6 m.): Mano mamytė la-
bai gera ir graži. Mes einam pasi-
vaikščioti, žaidžiame. Labai man pa-
tinka, kai ji man padeda surinkti
dėlionę (,,puzzle”). Mamos dienos
proga mes su tėveliu mamytei nu-
pirksim gėlių ir tortą.

Laura (20 m.): Man aušta dvi-
dešimtas pavasaris, tačiau jo nejau-
čiu, per ašaras nematau jo grožio.
Prieš du mėnesius palaidojau savo
Mamą. Tai baisiausia ir skaudžiau-
sia, kas gali būti gyvenime. Man
Mama buvo pirmoji auklė, mokytoja,
gydytoja, patarėja, teisėja ir užtarėja.
Mes buvom geriausios draugės. Ma-
ma man buvo mano gyvenimas, net
neįsivaizduoju, kaip bus, kai jos
niekad, niekad nebebus šalia. Ačiū
Aukščiausiam, kad turiu nuostabius
senelius. Močiutė ir mama labai pa-
našaus charakterio, ją vadinu vyres-

niąja drauge. Jei neturėčiau senelių,
nežinau, ar būtų kokia prasmė ir gy-
venti. Mamai linkiu ramybės, ji žino,
kad labai, labai ją myliu. Močiutei
Motinos dienos proga, linkiu sveika-
tos ir noriu, kad ilgai gyventų.

Savo bendraamžiams noriu pasa-
kyti: mylėkite mamas, tausokite jų
sveikatą ir energiją, neskaudinkite
savo poelgiais ir gyvenimo kvailys-
tėmis. Džiaukitės ir didžiuokitės, kad
jas turite šalia!

Samantas (16 m.): Mama man
visur padeda: ruošiant pamokas,
tvarkant kambarius, parodo, kaip
gražiai susidėti drabužius ir kitus
daiktus. Einam į filmus, pas draugus,
važiuojam į gamtą. Motinos dienos
proga mamai linkiu daug laimės ir
sveikatos. Pažadu būti dėmesingesnis
ir paslaugesnis, nes ji yra labai gera,
tad ir aš noriu būti geras.

Aldona (61 m.): Mamytė 42
metų liko našlė su šešiais mažame-
čiais vaikais. Ji viena mus visus užau-
gino. Iš vaikystės prisimenu, kad Ma-
mytė visus darbus dirbo naktimis:
siuvo, skalbė, lopė, virė, tvarkė na-
mus – atrodė, kad ji niekada ne-
miegojo. Dieną plušėjo siuvykloje, o
namuose laukė šešios burnelės. Die-
ve, Dieve, neįsivaizduoju, kaip ji visą
šitą naštą pakėlė. 

Dabar Mamytei 87 metai, bet ji
dar pakankamai judri. Broliai, sese-
rys lanko ją kiekvieną dieną, rūpi-
nasi, padeda, daro viską, kad tik ji
būtų patenkinta. Visi labai gerbiam
ir mylim ją. Aš, būdama čia, labai pa-
siilgstu, kiekvieną kartą pagalvojusi
nubraukiu ašarą. Bet džiaugiuosi
tuo, kad galiu paremti materialiai.
Motinos dienos proga savo brangiai
Mamytei linkiu sveikatos, sveikatos,
sveikatos! Ji visada mano akyse stovi
kaip tvirta Lietuvos liepa, atlaikiusi
visas gyvenimo vėtras. Joje matau
Motinų Motiną – save ir visą savo gy-
venimą, pašventusią vaikams. Ačiū,
Tau Mamyte!

Motinos meilė reikalinga ir suaugusiems Zofijos vaikams — 
Danutei, Viliukei, Rimučiui.

Prano Vyto nuotr.

Rytoj šiuos žodžius tars milijonai lūpų vieninteliam, brangiausiam ir
nepakeičiamam žmogui žemėje – MOTINAI.
Motinos! Jūs savo buvimu puošiate žemę. Jūs naujomis gyvybėmis turti-

nate žemę. Motinos, savo ašarom laistote žemę. Motinos, Jūs savo rūpestin-
gumu saugote žemę. Savo mirtimi atnaujinate ją. Motinos, kokios Jūs galin-
gos, kokios Jūs reikalingos!  Vienodai — tiek gimusiam, tiek žylančiam. Ar
liūdinčios, ar kenčiančios, ar besišypsančios – Jūs visada mylinčios savo vai-
kus. Nuostabiai gražios ir brangios. Ar įsivaizduojate, kokia būtų žemė be
Jūsų?

Kartą po mamos portretu norėjau parašyti pačius gražiausius žodžius, ku-
rie apibūdintų Mamos širdies gerumą, meilę, kantrybę, pasiaukojimą, rūpestį.
Norėjau palyginti su kažkuo nepaprastu, ypatingu, nes Mama man buvo
ypatinga, nepaprasta. Palyginau jos širdį su šaltiniu, iš kurio metų metais
trykšta gaivinanti versmė. Palyginau jos širdį su kantria jūra, kuri niekada
nepalieka savo krantų. Palyginau jos širdį su mišku, kuriame visada galima
nusiraminti. Palyginau jos širdį su didžiausiu geizeriu, kuris nenustoja degti.
Palyginau jos širdį su seifu, kuriame sudėtos pačios didžiausios vertybės.
Palyginau jos širdį su saule, kuri visada karšta. Su žeme, kuri niekada nede-
juoja. Su kalnais, vandenynais, žydinčiais laukais, metų laikais ir dar daug su
kuo galėjau palyginti, tačiau po portretu liko vietos tik vienam sakiniui. ,,Ačiū
Tau, Brangioji Mama, už beribio gerumo širdį!/ Būkit laimingos, mylimos ir
nemylimos,/ būkit laimingos naują gyvybę išvydusios,/ būkit laimingos šalia
savo mylimo,/ būkit laimingos kančiai užgriuvus,/ būkit laimingos šerkšnui
pabirus,/ būkit laimingos!

Violeta Pakalniškienė

Artėjant Motinos dienai pakalbinau keletą įvairaus amžiaus lietuvių. Paprašiau pasidalinti mintimis apie 
mamos vietą ir reikšmę jų gyvenime, vaikystės prisiminimais, taip pat paklausiau, ko jie norėtų palinkėti 

savo mylimoms mamoms Motinos dienos proga.
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Motinystè� Lietuvoje tampa 
socialinès atskirties sinonimu

Norvegai gelbès seniausiâ�  
Lietuvos svirnâ�

,,Žalgirio” jauniai pergalingai
pradèjo turnyrâ� Madride

Bus tiriamas Baltijos jùros dugnas

Vilnius, gegužės 2 d. (Balsas.lt)
– Sankt Peterburge gegužės 2-3 die-
nomis iškilmingai minimos Lietuvos
ir Lenkijos valstybės 1791 m. gegužės
3-osios Konstitucijos metinės. Ren-
giniai prasidėjo Lenkijos generalinia-
me konsulate rengiamu priėmimu,
kuriame dalyvavo Lenkijos ir Lietu-
vos tautinių bendruomenių Sankt Pe-
terburge nariai, abiejų šalių diploma-
tai, kiti svečiai.

Lietuvos ir Lenkijos generaliniai
konsulai ir svečiai pagerbs bažnyčios
rūsyje palaidotą paskutinį Abiejų
Tautų Respublikos karalių Stanisla-
vą Augustą Poniatovskį aplankydami
jo kriptą.

Lietuvos ir Lenkijos valstybės
1791 metų gegužės 3-osios Konstitu-

ciją savo parašu įtvirtinęs paskutinis
Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis
kunigaikštis Stanislavas Augustas
Poniatovskis mirė Sankt Peterburge.
Čia 1798 metais, jau po valstybės pa-
dalinimo, jis buvo iškilmingai palai-
dotas Šv. Jekaterinos bažnyčioje.

Šioje bažnyčioje paskutinio Len-
kijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo
kunigaikščio palaikai išbuvo apie 150
metų, kol Antrojo pasaulinio karo iš-
vakarėse buvo pervežti į Lenkiją, kur
jie neaiškiomis aplinkybėmis dingo.
Pagerbiant karaliaus S. A. Poniatov-
skio atminimą ir paskutinę palaidoji-
mo vietą, prieš kelerius metus Šv. Je-
katerinos katalikiškoje bažnyčioje
buvo įrengta paskutinio Abiejų Tautų
Respublikos karaliaus kripta. 

Seniausias Lietuvoje Kelmės dvaro sodybos svirnas.                             ELTOS nuotr. 

Gegužės 3-16 dienomis Lietuvos
van-denyse vyks didžiausia šiais
metais tarptautinė išminavimo
operacija MCOPLIT–2008.

Operacijoje dalyvaus 8 valstybių
karinių jūrų pajėgų atstovai – 13 karo
laivų bei narų komandų. Lietuvai ats-
tovaus laivai ,,Kuršis” ir ,,Jotvingis”.

Pagrindiniai šios operacijos tikslai
– tirti jūros dugną ir šalinti pavojingus
objektus, taip pat tobulinti laivų įgulų,
štabo karininkų ir vadovybės įgūdžius
bei skatinti valstybių dalyvių tarpu-
savio supratimą ir bendradarbiavimą.

1996 m. tokią operaciją pradėjo or-
ganizuoti Švedija. Prieš 6 metus
MCOPLIT organizavimą perėmė Bal-
tijos šalys. Kasmet vis kita valstybė
priima operacijų dalyvius. 

Nuo 1996 m. vien išminavimo ope-
racijų metu Lietuvos teritoriniuose
vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje
zonoje aptikta ir nukenksminta apie
130 nuo Pirmojo ir Antrojo pasaulinių
karų likusių sprogmenų. Surinkti lai-
vų duomenys apie jūros dugną naudo-
jami atnaujinant topografinę informa-
ciją.

Iš viso nuo 1995 iki 2004 m. išmi-
navimo operacijų Baltijos jūroje metu
ištirtas apie 5,000 kvadratinių kilo-
metrų jūros plotas, rastos ir nukenks-
mintos 452 minos ir 140 kitokių sprog-
menų. Per 2005 m. vykusią išminavi-
mo operaciją  buvo rasti 5 nuskendę
laivai bei 19 kitų objektų. 

Minima Lietuvos – Lenkijos
valstybès Konstitucijos diena

Atkelta iš 1 psl. problem-
iniam elgesiui, socialiniai atskirčiai”,
– kal-bėjo J. Reingardė.

Pasak M. Jankauskaitės, tokia
politika nustumia vienišas motinas į
visuomenės paraštes, tačiau tuo pat
metu siekiama priimti Gyvybės ap-
saugos prenatalinėje fazėje įstatymą
ir tuo būdu atimti iš moterų teisę są-
moningai ir laisva valia planuoti savo
motinystę.

Šeimos planavimo ir seksualinės
sveikatos asociacijos vadovės Esme-
raldos Kuliešytės teigimu, abortus
draudžiantis įstatymas neužtikrins
tos apsaugos, kurios galėtų tikėtis de-
mokratinės valstybės piliečiai. Pasak
E. Kuliešytės, Lietuvoje nėštumą
dažniausiai nutraukia 20-24 metų
amžiaus moterys, 80 proc. nutraukia
antrą ar trečią nėštumą. 20 proc.
abortą patyrusių moterų taip norėjo
atidėti motinystę. 10 tūkst. moterų
nėštumą nutrauktų, jei nematytų ki-
tos išeities.

,,Uždraudusi abortą Lietuva tik-
rai neatrodys humaniškesnė, o jos gy-
ventojai – aukštesnės moralės. Tai
būtų apgaulinga vizitinė kortelė,
skelbianti, kad Lietuvoje abortų nė-
ra, ir visos šios šalies moterys yra lai-
mingos nelaiku ir neplanuotai pasto-
jusios. Suprantama, kad draudžian-
tys įstatymai neveiksmingi mažinant
abortų skaičių, jie tik užkerta kelią į
saugų abortą”, – kalbėjo E. Kuliešytė.

Kaip pastebėjo Socialinių tyrimų
instituto Demografijos centro vadovė
Vlada Stankūnienė, šeimos politikos
planuotojai dažniausiai skelbia kil-
nius tikslus – norą kelti šeimos gero-
vę, didinti gimstamumą, – tačiau jų
siekiai netinkamomis priemonėmis.

,,To negalima pasiekti, jei įstaty-

muose įtvirtiname laisvės pasirinkti,
kaip gyventi, draudimus ar apriboji-
mus. Šeimos politika duoda rezulta-
tų, kai teisingai pasirenkami priori-
tetai. Finansinė parama svarbi, bet
šiuolaikinei visuomenei ne mažiau
svarbu sudaryti sąlygas derinti šei-
mą, vaikų auginimą ir darbą”, – sakė
V. Stankūnienė.

Anot jos, tik žemesnį išsilavini-
mą turinčioms moterims naudingos
ir iki 2 metų prailgintos vaiko prie-
žiūros atostogos, tuo metu aukštesnę
kvalifikaciją turinčios moterys, ku-
rioms reikėtų labiau išvystytų vaiko
priežiūros paslaugų ar lankstesnių
darbo sąlygų, jaučiasi skriaudžiamos.

Lygių galimybių plėtros centro
projektų vadovė M. Jankauskaitė ap-
gailestavo, kad priimant tokį spren-
dimą nepasinaudota kitų šalių patir-
timi. 

,,Puikus pavyzdys galėtų būti Is-
landija, kur vaiko priežiūros atosto-
gos padalinamos į 3 lygias dalis: vie-
nas trečdalis – motinai, kitas – tėvui,
o kaip pasidalinti trečiąjį, sprendžia
tėvai”, – kalbėjo M. Jankauskaitė.

Anot jos, tokia nuostata ne tik
padidintų vaiko priežiūros atostogų
išeinančių vyrų skaičių, bet ir padėtų
įtvirtinti lygių galimybių nuostatas,
sulaužytų visuomenėje galiojančias
vyriškumo normas.

,,Tokiu būdų valstybė skelbtų,
kad vyras ir moteris turi ne tik vieno-
das teises, bet turi ir vienodas parei-
gas prižiūrėti vaikus. Iš kitos pusės,
skatinamos  permainos visuomenėje,
darbdaviui nebelieka skirtumo, ar
įdarbinti vyrą ar moterį, nes abu iš-
eitų vaiko priežiūros atostogų”, – kal-
bėjo M. Jankauskaitė. www.draugas.org

Vytenis Čižauskas (kairėje) nemažai prisidėjo prie pergalės.            ELTOS nuotr.

Kelmė, balandžio 29 d. (ELTA) –
Prie trečiojo šimtmečio artėjančiam
seniausiam Lietuvoje Kelmės dvaro
sodybos svirnui restauruoti Norvegi-
jos fondas skyrė 450 tūkst. eurų. To-
kių pastatų kaip Kelmės dvaro svir-
nas, statytas 1716 m., Europoje yra
vienetai.

Svirno viduje bus įrengta konfe-
rencijų salė, bus perkelta dalis muzie-
jaus ekspozicijos. Dalį erdvės užims
Kelmės krašto muziejaus eksponatų
saugykla. Mat Kelmės krašto muzie-
jus įsikūręs Gruževskių dvaro rū-
muose, kurių kompleksui priklauso ir
svirnas. Dalis patalpų tarnaus kaip

ūkinės. Svirne vyks mokomieji užsi-
ėmimai. Projektas turi būti įgyven-
dintas per 16 mėnesių.

Dvarų sodybų ir medinės archi-
tektūros puoselėjimą remiantys nor-
vegai stebisi, kaip medinis statinys
mažai pakitęs išsilaikė beveik 300
metų. 

Karus, sovietų okupaciją ir dau-
gelį kitų pokyčių atlaikęs svirnas iš-
liko menkai pakitęs. Nesikeitė net šio
statinio paskirtis. Dvarininkai čia lai-
kydavo grūdus. Tarybiniais laikais
svirnas virto tarybinio ūkio sandėliu.
Čia laikydavo grūdus ir trąšas. Svir-
nas šiek tiek keitėsi XX a. pradžioje. 

Madridas, gegužės 1 d. (ELTA)
– Madride (Ispanija) prasidėjusio šeš-
tojo Eurolygos jaunių krepšinio tur-
nyro pirmosiose rungtynėse B grupė-
je Kauno ,,Žalgirio” komanda 92:66
nugalėjo Madrido ,,Real” (Ispanija)
jaunuosius krepšininkus.

Nugalėtojos vardą ginančioje
,,Žalgirio” komandoje rezultatyviau-
siai žaidė Donatas Motiejūnas, pelnęs
28 taškus, atkovojęs 8 ir perėmęs 2

kamuolius. Vytenis Čižauskas prie
pergalės pridėjo 19 taškų bei po 7 at-
kovotus ir perimtus kamuolius. Ma-
tas Sapiega surinko 14 taškų ir atliko
6 rezultatyvius perdavimus, o Dona-
tas Gudeliauskas įmetė 11 taškų.

Madrido ,,Real” komandai Niko-
la Mirotič pelnė 15 taškų ir atkovojo
11 kamuolių. Šiandien ,,Žalgirio” ko-
manda susitiks su Tel Avivo ,,Macca-
bi Teddy” (Izraelis) ekipomis. 
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Olimpinio deglo kelionè�
Honkonge baigèsi sèkmingai

Sekmadienį (balandžio 27 d.) po-
piežius Benediktas XVI po vidudienio
maldos paminėjo kelias Afrikos šalis,
iš kurių ateina ypač liūdnos ir skau-
džios žinios. Šventasis Tėvas kalbėjo
apie Somalį, Darfuro regioną Sudane,
Burundį. Popiežius ragino už jas mel-
stis ir būti jų balsu, kvietė kovo-
jančias puses pasirinkti susitaikymo
kelią, o politikus ir tarptautinę ben-
druomenę – dėti pastangas, kad liau-
tųsi prievarta.

Didžiulis Afrikos žemynas yra
pats didžiausias pasaulyje karinių ne-
sutarimų teatras. Dauguma karų –
valstybių viduje ar tarp valstybių –
vyksta būtent Afrikoje. Šis liūdnas
pirmavimas pasaulyje turi daugybę
pasekmių – visų pirma, milijonus žu-
vusiųjų, sužeistų, pabėgusių, nekal-
bant apie gilias žaizdas žmonių šir-
dyse ir protuose. Antra, karai trukdo
bet kokiam ženklesniam socialiniam
išsivystymui, tačiau sukuria sąlygas
nevaldomai ir barbariškai neteisybei,
korupcijai, išnaudojimui.

Nesutarimų Afrikoje ištakose yra
daug priežasčių. Tarpusavyje dėl po-
litinės galios varžosi įvairios etninės
grupės. Įvairios grupės rungiasi dėl
natūraliųjų išteklių – naftos, deiman-
tų, metalų ir mineralų – kontrolės.
Dar kiti ginklo griebiasi iš skurdo –
karas jiems yra vienintelis pasirinki-
mas šalia  badmiriavimo.

Ar Afrikos žemyno karai yra tik
Afrikos problema? Tikrai ne. Būtų
klaidinga suvokti Afrikoje vykstan-
čius įvykius kaip esančius išorėje už
viso to, kas vyksta likusiame pasau-
lyje. Pakanka prisiminti, kad dauge-
liui etninių nesutarimų prielaidas su-
kūrė Europos valstybių Afrikos kolo-

nizavimas, brėžęs valstybių sienas
pagal savo interesus, nepaisydamas
to, kad suskaldo etnines grupes arba,
priešingai, dirbtinai jas sustumia į
vieną teritoriją. Žaidimas etninių
grupių ambicijomis ir pageidavimais
tapo kolonijinių valstybių, o vėliau ir
„vietinių” diktatoriškų režimų poli-
tiniu instrumentu. Galų gale, etninė
neapykanta pradeda gyventi savo
nuosavą gyvenimą ir pati savaime
tampa prievartos motyvu, veikiančiu
net ir tada, kai jau nebėra ją sukėlusių
ekonominių ar politinių priežasčių.

Panaši padėtis  ir su natūraliai-
siais ištekliais, kuriuos kontroliuoja
sukarintos už teisėtumo rėmų esan-
čios grupuotės. Juk daugelis tų iš-
teklių patenka į Vakarų valstybių rin-
kas. Kaip patenka? Bandant atsakyti
į šį klausimą, daug kas atsiduria tam-
siame bei pavojingame paslapčių ir
sandorių labirinte, kuriame taip pat
šmėžuoja gerbiamos vakarietiškos
įmonės.

Kiek kainuoja karai? Žinoma ne-
vyriausybinė organizacija Oxfam
International pernai paskelbė plačiai
nuskambėjusią ataskaitą, kurioje,
naudojantis tam tikra skaičiavimo
metodika, skelbiami duomenys, jog
per 1990 – 2005 metus 23 Afrikos val-
stybės, įsivėlusios į karinius nesuta-
rimus, išleido jiems 284 milijardus
JAV dolerių. Ataskaitoje priduriama,
jog šis skaičius neišreiškia didžiau-
sios įmanomos ribos ir, ko gero, tik-
rovėje yra didesnis.

Karai dažnai finansuojami iš tų
pačių natūraliųjų išteklių pardavimo.
Susikuria ydingas „karo ekonomijos”
ratas: kariaujama siekiant kontro-
liuoti ekonomiškai naudingų išteklių

Kam naudingi neramumai Afrikos žemyne?

išgavimą ir pardavimą, o to reikia
tam, kad būtų galima kariauti toliau.

Didžiulė karo išlaidų dalis yra
skirta ginklams ir karinei įrangai.
Manoma, kad nuo 95 iki 99 procentų
ginklų ir šaudmenų Afrikos valstybės
įsiveža iš kitų žemynų. Tik labai ma-
ža dalis pagaminama Afrikoje esan-
čiose įmonėse, neužmirštant, kad ir
tos pačios dažnai priklauso nuo už-
sienio kapitalo. Tad kas pelnosi iš Af-
rikos žaizdų? Pagal JTO 2005–2006
metais apibendrintus duomenis, ku-
rie atspindi tik žinomus ir legalius
sandorius, didžiausios Kalašnikov
automato, plačiausiai paplitusio gink-
lo, tiekėjos buvo Albanija, Vokietija,
Bulgarija, Kinija, Šiaurės Korėja,
Vengrija, Indija, Lenkija, Rumunija,
Rusija, Serbija ir Venesuela. Šaud-

menų rinkoje Ispanija buvo didžiau-
sia subsaharinės Afrikos regiono tie-
kėja. Ataskaitoje taip pat minimos
Suomija, Čekija, Portugalija ir dar
keliolika kitų valstybių.

Yra daugiau nei pakankamai įro-
dymų, kad tai, kas vyksta Afrikoje  –
neatsiejama nuo likusio pasaulio eko-
nominio ar politinio gyvenimo. Rei-
kia džiaugtis, kad šios sąsajos pasi-
rodo ne tik ginklų prekybos pavidalu,
bet taip pat – tarptautiniu vieningu-
mu. Bažnyčia tarptautinę bendruo-
menę daugybę kartų (pakanka prisi-
minti popiežiaus Benedikto XVI kal-
bą balandžio 18 d. JTO tribūnoje
New York) ragino ir prašė šio vienin-
gumo neapleisti.

,,Vatikano radijas”

Honkongo gyventojai sutinka Beijing olimpinę ugnį.                   Reuters nuotr.                                                                                    

Vilnius, gegužės 2 d. (BNS) –
,,Time” žurnalas parengė įtakin-
giausių pasaulio žmonių sąrašą 2008
metų duomenimis. Tarp įtakingiau-
sių vadovų, kūrėjų ir mokslininkų fi-
gūruoja ir Rusijos prezidentas Vladi-
mir Putin.

Pirmąją vietą ,,Time” sąraše už-
ėmė Dalai Lama, o žurnalo skaityto-
jai pirmenybę atidavė žaidimų dizai-
neriui iš japonų ,,Nintendo” įmonės
Shigeru Miyamoto. 

Vladimir Putin ,,Time” sąraše
užėmė antrą vietą kategorijoje ,,Va-
dovai ir revoliucionieriai”. Straipsnį
apie Rusijos prezidentą parašė buvusi
JAV valstybės sekretorė Madeleine
Albright, apibūdinusi V. Putin kaip
,,griežtą, savimi pasitikintį, darbštų,
patriotiškai nusiteikusį ir simpatišką
žmogų”. Bet pastaruoju metu, pasak
M. Albright, Vladimir Putin nebeatro-
do toks žavus, ypač Vakarų šalių gy-
ventojams.

Afrikos žemynas yra pats didžiausias pasaulyje karinių nesutarimų teatras.
Reuters nuotr.

Honkongas, gegužės 2 d. (AFP–
BNS) – Olimpinio deglo kelionė Hon-
konge baigėsi  laimingai – bėgant su
deglu rankoje miesto gatvėmis nė vie-
nam dalyviui niekas nesutrukdė.

Paskutinis estafetės dalyvis deglo
liepsna uždegė aukurą aikštėje prie
Viktorijos prieplaukos; visa olimpinio
deglo nešimo ceremonija truko
beveik 8 valandas. Tūkstantinė minia
džiaugsmingai sutiko Beijing olimpi-
nę žaidynių ugnį, nors policijai per
smulkius susidūrimus teko sulaikyti
kelias dešimtis protestavusiųjų.

Olimpinio deglo, kurį visame pa-
saulyje persekiojo protestai, nešimas
Honkonge protestuotojams turbūt
yra paskutinė proga padidinti spau-

dimą Kinijai dėl Tibeto ir žmogaus
teisių. Šiandien olimpinė ugnis bus
nunešta į žemyninę Kiniją.

Tačiau didėja ir Kinijos šalininkų
nepasitenkinimas dėl tarptautinės
kritikos Beijing komunistinės val-
džios adresu.

Demonstracijas visame pasaulyje
sukėlė nuo kovo 14 d. Tibete taiko-
mos griežtos priemonės, kurių buvo
imtasi protestams prieš kinų valdy-
mą šiame Himalajų regione virtus
smurto protrūkiu. Tibeto vyriausybė
tremtyje sako, kad dėl kinų priemo-
nių, tarp kurių buvo ir regiono užda-
rymas užsienio žurnalistams bei tu-
ristams, žuvo daugiau kaip 200 žmo-
nių.

Vladimir Putin yra tarp
îtakingiausiû� pasaulio žmoniû�
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

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

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!

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

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

,,EKONOMINIO POSTŪMIO” 
IŠMOKOS IR APGAVIKŲ PINKLĖS

Pagal JAV vyriausybės sudarytus
išmokėjimo planus, ,,ekonominio pos-
tūmio” išmokos, dar vadinamos ,,tax
rebate”, turėtų pasiekti mokesčių
mokėtojus kiek anksčiau, nei pra-
džioje buvo planuota. Pirmieji išmo-
kų čekiai turėtų atsidurti mokėtojų
pašto dėžutėse jau apie gegužės 16 d.
(banko pervedimą pasirinkusieji iš-
mokų sulauks dar anksčiau), o pas-
kutinieji – išsiųsti iki liepos mėn.
pradžios (žr. žemiau pateikiamą iš-
mokų siuntimo terminų tvarkaraštį). 

Manoma, kad didesnes ar mažes-
nes išmokas iš valstybės turėtų gauti
apie 130,000,000 mokesčių mokėtojų,
šiemet užpildžiusių mokesčių dekla-
racijas (turintiems ankstesnių įsisko-
linimų valstybei šios išmokos pir-
miausia bus nurašomos skoloms pa-
dengti). IRS perspėja visus, ypač pa-
gyvenusius žmones ir tuos, kurie an-
ksčiau paprastai nepildydavo mokes-
čių deklaracijų (,,tax returns”), neuž-
kibti ant sukčių jauko ir netapti nau-
jų apgavysčių, susijusių su ,,tax reba-
te” išmokomis, aukomis. 

Asmeninės ir finansinės informa-
cijos ,,žvejojimas” (,,phishing”), prisi-
dengiant IRS vardu, nėra naujas reiš-
kinys. Apie jį buvo anksčiau rašyta ir
mūsų skyrelyje. Tačiau, atėjus ,,tax
rebate” išmokėjimo laikui, sukčių
veikla itin suaktyvėjo. Vartotojams
vėl siunčiami elektroniniai laiškai su
netikromis nuorodomis į IRS puslapį
(iš tiesų – į sukčių sukurtą beveik to-
kią pat svetainę, kur renkama ir sau-
goma asmeninė informacija). Laiš-
kuose paprastai prašoma nurodyti
kredito kortelės bei ,,Social Security”
numerį. Net minimas specialus mo-
kesčių įstatymo straipsnis, neva su-
teikiantis teisę IRS naudotis jūsų as-
menine bei finansine informacija (In-
ternal Revenue Code Section 6109).
Deja, šie laiškai yra ne kas kita, kaip
apgavikų pinklės, siekiant vykdyti ta-
patybės vagystes (aukos vardu ištuš-
tinant banko sąskaitas, kredito kor-
teles, imant paskolas ir vykdant kito-
kius finansinius nusikaltimus). 

Nors IRS vardu vykdomos apga-
vystės paplinta kiekvieną pavasarį,
apgavikų gaudymą ir jų traukimą at-
sakomybėn apsunkina tai, kad šie sa-
vo juodus darbus atlieka iš užsienio
šalių, kur panašūs nusikaltimai nėra
griežtai reglamentuoti. Maža to, in-
terneto techninių galimybių dėka jie
sugeba greitai sumėtyti pėdas, palik-
dami aukoms tiek finansinius, tiek
moralinius nuostolius, kuriems pa-
naikinti prireikia ne dienų ar savai-
čių, bet mėnesių ar net metų.

Be el. laiškų naudojamasi ir ap-
gaulingais telefono skambučiais. Jų
metu gali būti siūloma ,,pagreitinti”
mokesčių ar ,,rebate” atgavimą, pra-
nešus skambinančiajam(-jai) savo
banko sąskaitos duomenis. IRS iš tie-
sų siūlo atgauti mokesčius banko pa-
vedimu, tačiau ši galimybė laisvai pa-
sirenkama pildant metinę mokesčių
deklaraciją, o ne kalbantis su IRS ats-

tovais telefonu. Be to, vienintelis bū-
das atgauti mokesčius bei gauti ,,re-
bate” yra mokesčių deklaracijos pil-
dymas, o apie tai, kada galite tikėtis
išmokos, galite sužinoti, apsilankę
IRS svetainėje adresu: www.irs.gov
bei pasirinkę nuorodą ,,Where’s My
Refund?” (,,Kur mano išmoka?”). 

Kartais vartotojai puolami ,,pa-
tikrinimo” skambučiais, kuomet jau
gavus IRS išmoką apgavikai, prisista-
tantys IRS atstovais (neretai kalban-
tys su ryškiu užsienietišku akcentu),
teiraujasi, kodėl iki šiol nebuvo išgry-
nintas gautas čekis ir prašo patvirtin-
ti banko sąskaitos duomenis. Deja,
IRS  visiškai nerūpi, ar jūs išgryninsi-
te gautą čekį ir kada tai padarysite.
Jūsų banko sąskaitos duomenimis ši
tarnyba domisi tik tuomet, jei pasi-
rinktumėte gauti išmoką banko pave-
dimu,  tačiau net ir tuomet pateikti
teisingus duomenis bus vien tik jūsų
atsakomybė. Niekas iš IRS jums tik-
rai neskambins ir netikrins, ar kar-
tais nesuklydote. 

Dar viena melagingų el. laiškų
rūšis – vadinamieji ,,audito” laiškai,
kuriuose vartotojo dėmesį bandoma
pritraukti žinia apie gresiantį mokes-
čių auditą. Šiuose laiškuose taip pat
prašoma sekti nuorodas ir užpildyti
formas, kuriose reikalaujama finansi-
nės bei asmeninės informacijos. Įmo-
nėms bei organizacijoms taip pat daž-
nai siunčiami apie ,,mokesčių įstaty-
mų pasikeitimus” informuojantys
laiškai, kuriuose pateiktų nuorodų
pagalba, norint parsisiųsti informaci-
ją apie ,,pakeitimus”, vartotojo kom-
piuteris užkrečiamas virusais bei šni-
pinėjimo programomis (,,spyware”). 

Taigi norint netapti sukčių au-
komis, reikėtų visiems laikams atsi-
minti viena – IRS iš esmės neben-
drauja su mokesčių mokėtojais nei
telefonu, nei el. paštu. Visi skambu-
čiai bei laiškai tėra apgavikų jaukas,
ir susidūrus su juo bet kuriuo pavi-
dalu vertėtų iškart pranešti IRS.
Informacija apie apgavystes, vykdo-
mas IRS vardu, renkama el. paštu:
phishing@irs.gov.  

Pabaigai, kada vis dėlto galite ti-
kėtis gauti jums priklausantį ,,tax re-
bate”? Pagal IRS nustatytus termi-
nus, visi laiku užpildę (iki š. m. ba-
landžio 15 d.) mokesčių deklaracijas
ir pasirinkę išmokas gauti banko pa-
vedimu, turėtų jas gauti iki gegužės
16 dienos. Tuo tarpu popierinių
mokėjimo čekių vertėtų laukti tokia
tvarka:

Jei du paskutinieji  jūsų ,,So-
cial Security” numerio skaitme-
nys yra: 00-09 jūsų čekis turėtų jus
pa-siekti maždaug gegužės 16 d.; 0-18
– gegužės 23 d.; 19-25 – gegužės 30 d.;
26-38 – birželio 6 d.; 39-51 – birželio
13 d.; 52-63 – birželio 20 d.; 64-75 –
birželio 27 d.; 76-87 – liepos 4 d.; 88-
99 – liepos 11 d.

Pagal IRS, MSN Money bei 
žiniasklaidos informaciją 

parengė Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS
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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

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

www.draugas.org

Kryñiañodis Draugas Nr. 038

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange-
liuose.

Vertikaliai:
1. Mįslė: „Dantyta boba pavasarį grumstus žarsto”. Kas? 2. Ožkos ar ark-

lio kailio maišas, Rytų kraštuose vartojamas skysčiui laikyti. 3. Iškilmingas
sveikinimas šautuvų, pabūklų salvėmis. 4. Kirgizijos sostinė. 5. Meniškai su-
pintos pirmosios vardo ir pavardės raidės. 6. Odinis apynasris su žąslais. 9. Se-
novės lietuvių pomirtinio gyvenimo vieta. 10. Sugebėjimas skirti muzikos gar-
sus. 13. Teisminė katalikų bažnyčios organizacija, kovojusi su bažnyčios prie-
šais ir eretikais. 18. Lyg ... nuo širdies nusirito (palengvėjo). 20. Būrys, pulkas.
22. Įrankis javams kulti (prie koto pririšta buožė). 23. Galvos vieta tarp ausies
ir akies. 25. Rusų dailininkas Nikolajus … (1874–1947 m.). 26. Egzaminų me-
tas aukštosiose mokyklose. 27. Virvė gyvuliams pančioti. 28. LDK didysis ku-
nigaikštis Žygimantas … . 29. Paskutinis sporto varžybų etapas. 31. H. Ibseno
drama „Peras …”.

Horizontaliai:
7. Vaikų, jaunimo organizacija. 8. Istorikas ir folkloristas … Daukantas.

11. Rusų kompozitorius Rodionas … . 12. Užrašų knygelė. 14. Produktas iš
rauginto karvės pieno. 15. Vieta, kur galima eiti gyventi į sutuoktinės namus.
16. Patarlė: „Ant palinkusio karklo visos … lipa”. 17. Nušalintasis Lietuvos
prezidentas Rolandas … . 19. Viena … klausyti (neatidžiai). 21. Mokslinis pa-
sitarimas. 24. A. L. Webber miuziklas „… fantomas”. 27. Biblinė krikščionių
giesmė. 30. Lietuvos dviratininkė … Pučinskaitė. 32. Napoleonas sakė: „Ne
auksas ir ... sudaro tikrą turtą, bet išmintingas jų naudojimas.” 33. Vargais …
(sunkiai). 34. Radioaktyvusis spinduliavimas. 35. Egoistinių interesų, siauro
akiračio moteris. 36. Balagano artistas, juokdarys. 37. Neporakanopis žinduo-
lis su nedideliu judriu straubliu.

Atkelta iš 3 psl. (būdama 84-erių
mintinai bėrė Puškin, Lermontov ir
kitų poeziją iš gimnazijos laikų Lie-
pojoje), darbštumas, dosnumas ir
kitos dorybės buvo užkrečiančios ir
pavyzdys vaikams. Ji visad išlydėda-
vo mus iš namų, palaimindama kry-
žiaus ženklu. O kai 1941 m. vyr. sū-
nus apleido namus neperžegnotas ir
žuvo sukilėliu (vos 23 m.), iš dailiai
apskritos Mamulės tik pusė teliko.
Kai verkdama laikinai vykau su vyru
į svetimą šalį, Mamulė stiprino: „Ir
Šv. Rašte pasakyta sekti paskui savo

vyrą.” Dar daug prisiminimų sukelia
graudulį, rodosi, jei galėčiau pakar-
toti gyvenimą, išbučiuočiau kiekvie-
ną žemės pėdą, kurią yra palietusi
Mamulės koja!

Mes jungiamės su tėvynainiais
Lietuvoje, pagerbdami ryt tėvynėje
mirusias ir gyvas motinas poeto
Petro  Vaičiūno žodžiais: „O, mylima
motina, laime, širdin atsigręžus,/
Kaip žvaigždės vis spindi, taip tu
amžinai ta pati!/ Tik tavo palaima
gyvenimo vieškeliai gražūs,/ Tik Tavo
mums meilė, kaip jūra, gili ir plati!”

Prisimenu mamą!
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2008 METAI2008 METAI
GEGUŽĖ

Gegužės 3 d., šeštadienį: Lie-
tuvių Fondo 45-as metinis narių su-
važiavimas įvyks 2008 m. gegužės 3
d., šeštadienį. Darbo posėdžio pradžia
9:30 val. r. 

— Lietuvių tautinis ansamblis
,,Grandis” rengia metinį koncertą
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Pradžia 6:30 val. v.

Gegužės 4 d., sekmadienį: Pal.
J. Matulaičio misija Lemont PLC
salėje ruošia popietę ,,Mama, tau pie-
tūs”. Pradžia po 11 val. r. šv. Mišių. 

–– Audrės Budrytės–Nakienės
monospektaklis ,,Une Bay” bus vaidi-
namas Bostone (75 Flaherty Way, MA
02127, St. Peter's Lithuanian Parish
Hall, MA). Pradžia 1 val. p. p. Siū-
loma auka:  20 dol. suaugusiems,  15
dol. studentams. Pradžia 1 val. p. p. 

–– Šiluvos Marijos Apsireiškimo
400 metų jubiliejus Los Angeles bus
švenčiamas Our Lady of the Angels
katedroje (555 Temple St. Los An-
geles). Pagrindinis šv. Mišių celebran-
tas – Kauno metropolitas arkivysku-
pas Sigitas Tamkevičius, SJ. Pradžia
3:30 val. p. p. 

Gegužės 6 d., antradienį:
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago) įvyks
Smulkaus verslo gerinimo fondų pris-
tatymas (Small Business Improve-
ment Fund Presentation). Pradžia
11:30 val. r. 

— Ateitininkų namuose, Lemon-
te vyks pokalbiai apie Šiluvos Mariją,
kuriuos ves kun. Kęstutis Trimakas.
Įėjimas nemokamas. Informacija tel.:
630-257-8087 (Vida Maleiškienė).
Pradžia 9:30 val. r., pokalbiai baigsis
šv. Mišiomis apie 12 val. p. p. 

Gegužės 8–9 d., ketvirtadienį
ir penktadienį: Darželyje ,,Spin-
dulėlis” (9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453) organizuojamos At-
virų durų dienos. Tel. pasiteirauti:
708-422-1433. Tėveliai, kurie nori
susipažinti su darželio  veikla, užre-
gistruoti vaikus naujiems mokslo me-
tams, gali atvykti nuo 10 val. r. iki 12
val. p. p. 

Gegužės 9 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
atidaroma Lituanistikos tyrimo ir
studijų centro paroda. Pradžia 7:30
val. v.

Gegužės 10 d., šeštadienį:
Yale University HGS 211 kambaryje,
(Graduate Student Study Center, 320
York St., New Haven) vyks Naujosios
Anglijos Poezijos pavasaris. Norintys
daugiau sužinoti ir pasivaikščioti po
universitetą kviečiami rinktis 2 val. p. p.
York ir Wall gatvių sankryžoje. Ren-
ginio bilieto kaina – 15 dol., studentams
ir moksleiviams – 5 dol. Pasiteirauti  el.
paštu ssimkute@comcast. net  arba tel.:
203-773-1257 po 8 val. v. Pradžia 3 val.
p. p.

–– Dievo Apvaizdos parapijos Kul-
tūriniame centre Motinos dienos
savaitgalį atidaroma paroda  ,,Šypse-
na mamai”, vyks susitikimas su
dailininke Giedra Mažrimiene.  Ren-
gia Krikščioniškos tarnybos komite-
tas. Bilietus galima įsigyti pas Izabelę
Korsakienę sekmadieniais po šv.
Mišių, teirautis tel.  248-926-9114
arba el. paštu:  izabelek@yahoo.com.
Paroda atidaroma  7 val. v.

Gegužės 11 d., sekmadienį:
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje (6812 S. Washtenaw
Ave., Chicago) vyks šv. Mišios, skirtos

Motinos dienai. Po Mišių parapijos
salėje meninę programą atliks lietu-
vių liaudies muzikos ansamblis ,,Ga-
bija” (vadovė Genė Razumienė) ir mo-
kytojos Jolantos Banienės fortepijono
klasės mokiniai. 

–– Dievo Apvaizdos parapijos Kul-
tūriniame centre rengiami Motinos
dienos pietūs su menine programėle.
Rengia Krikščioniškos tarnybos ko-
mitetas. Pradžia  11:30 val. r.

Gegužės 17 d., šeštadienį:
Pasaulio lietuvių centre vyks labda-
ros vakaras ,,Nelik abejingas!” Su-
rinktos lėšos bus skirtos Lietuvos
vaikams, sergantiems cukriniu dia-
betu. Tel. pasiteirauti: 630-824-0303.
Pradžia 5 val. p. p.

Gegužės 17–18 d., šeštadienį
ir sekmadienį: Vyks kasmetinis
XXXVI Baltimorės Lietuvių festivalis

(Catonsville Armory, 130 Mellor Ave.,
Catonsville, Maryland). Veiks paroda
apie pokario partizaninį judėjimą
Lietuvoje. Įėjimo kaina – 3 dol. Tel.
pasiteirauti: 410-646-0261 arba: Ma-
rytė Patlabaitė, 3550 Benzinger Rd.,
Baltimore. Festivalis vyks nuo 11 val.
r. iki 6 val. v. 

Gegužės 20 d., antradienį:
Ateitininkų namuose, Lemonte, vyks
pokalbiai apie Šiluvos Mariją. Juos
ves kun. Kęstutis Trimakas.  Įėjimas
nemokamas. Informacija tel.: 630-
257-8087 (Vida Maleiškienė). Pradžia
9:30 val. r., pokalbiai baigsis šv.
Mišiomis apie 12 val. p. p. 

Gegužės 23 d., penktadienį:
Lietuvių Dailės muziejuje, PLC,
Lemonte, vyks tėvo Antano Sau-
laičio, SJ knygos „Esame vieni dėl ki-
tų” pristatymas. Pageidaujantys ga-
lės įsigyti knygą su tėvo Antano auto-
grafu. Pradžia 7:30 val. v. 

Gegužės 24 d., šeštadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago) vyks
fotografo Arūno Baltėno parodos
atidarymas. Fotografo darbus pris-
tatys žurnalistė ir meno kritikė
Lillian Vallee, bus vaišės. Įėjimas ne-
mokamas. Tel. pasiteirauti: 773-582-
6500. Paroda atidaroma 7 val. v.,  ji
veiks iki rugpjūčio 23 d.

— PLC Bočių menėje vyks JAV
LB Vidurio Vakarų apygardos meti-
nis suvažiavimas. Registracijos
pradžia  9 val. r.

Gegužės 31 d., šeštadienį: Šo-
kių kolektyvas ,,Suktinis” kviečia į
koncertą Jaunimo centre.

BIRŽELIS

Birželio 1 d., sekmadienį: Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje ir Pasaulio

lietuvių centre, Lemont įvyks atei-
tininkų Šeimos šventė. Po to Ateiti-
ninkų namuose vyks gegužinė. Dau-
giau informacijos galite gauti tel.:
630-243-9488 arba el. paštu ep.ram-
intam@hotmail.com. Pradžia 9 val. r.

— Šv. Petro ir Povilo parapijos
salėje (216 Ripley Place, Elizabeth,
NJ 07206) vyks Lietuvių festivalis.
Tel. pasiteirauti: 908-352-2271 arba
908-313-7221.

Birželio 6–8 d. Neringoje vyks
kasmetinis Talkos savaitgalis. Bus
ruošiama stovyklavietė ateinančiai
vasarai.

Birželio 9 d., pirmadienį:
prasideda Ziono lietuvių liuteronų
parapijos ir vaikų darželio ,,Spin-
dulėlis” (9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453) organizuojama va-
saros stovykla 5–12 metų vaikams.
Stovykla veiks 5 dienas per savaitę
nuo 8 val. r. iki 6 val. v. Dėl sąlygų ir
kainų prašome skambinti tel.: 708-
422-1433. 

Birželio 14 d., šeštadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,

vyks Čikagos ir jos apylinkių tautinių
šokių grupių renginys ,,Žvilgsnis į
XIII Tautinių šokių šventę”. Daugiau
informacijos galima gauti tel. 708-
790-3160 (Violeta Fabianovich).

— Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje įvyks Arūno Baltėno parodos
atidarymas. Pradžia 7 val. v. 

— Matulaičio namai švęs 40 me-
tų sukaktį. Padėkos šv. Mišias aukos
vyskupas Paulius Baltakis, OFM su
kitais kunigais. Apie dalyvavimą pra-
šome pranešti iki birželio 1 d. Ma-
tulaičio namų raštinei tel. 860-928-
7976 nuo 9 val. r. iki 7 val. v. Šventė
prasidės 4 val. p.p. 

Birželio 22–29 d.: JAV LB Švie-
timo taryba Dainavoje rengia 40–ąją
mokytojų tobulinimosi kursų savaitę
tema ,,Pakalbėkim, parašykim...”
Skambinti Kristinai Petraitienei tel.:
630-290-4490 arba rašyti  el. paštu:
Kriste007@hotmail.com 

LIEPA

Liepos 6 d., sekmadienį: Los
Angeles įvyks XIII Tautinių šokių
šventė.

Liepos 27 d., sekmadienį:
Ateitininkų namuose vyks metinė
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
gegužinė.

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 2–9 d.: Rytiniame
Amerikos pakraštyje, Kennebunk-
port, Maine, Tėvų pranciškonų sody-
boje (Franciscan Guest House, 28
Beach Ave., Kennebunk, Maine

04043) rengiama Ateitininkų Sen-
draugių poilsio ir studijų savaitė. Re-
gistracija (užsisakant kambarį) paš-
tu: PO Box 980, Kennebunkport, ME
04046; tel. 207-967-4865; el. paštu:
franciscanguesthouse@yahoo.com.

Rugpjūčio 17 d., sekmadienį:
Visi kviečiami į gegužinę Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, kurią rengia
Pasaulio lietuvių centro Moterų ren-
ginių komitetas. Pradžia 12 val. p. p.

Rugpjūčio 24 d. – rugpjūčio
31 d.: Neringos stovykloje, Vermonto
valstijoje ruošiama kūrybinė stovykla
suaugusiems ,,Meno8 Dienos”. Dau-
giau informacijos: www.neringa.org

RUGSĖJIS

Rugsėjo 20 d., šeštadienį:
Lietuvių dailės muziejuje, PLC
(14911 127th St., Lemont, IL. (60439)
rengiamas Operos solistų veteranų
susitikimas. Tel.: 708-424-9345 (Ni-
jolė Penikaitė).

Rugsėjo 26–28 d.: Akademinis
skautų sąjūdis Carmelite Spiritual
Center, Darien, IL, rengia Studijų
dienas.

Rugsėjo 28 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, vyks
organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
tradiciniai lėšų telkimo ,,Derliaus
pietūs”. Pradžia 12:30 val. p. p.

SPALIS

Spalio 5 d., sekmadienį: Lie-
tuvos Dukterų draugijos tradiciniai
Rudens pietūs vyks ,,Camelot” po-
kylių salėje (8624 W. 95 St. Hickory
Hills, IL). Pradžia 3 val. p. p.

Spalio 10–12 d.: Jaunimo cent-
re, Čikagoje įvyks XII Teatro festiva-
lis. Organizuoja JAV LB Kultūros
taryba.

Spalio 18 d., šeštadienį: Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, įvyks
sukaktuvinis PLC 20 metų pokylis.
Pradžia 6 val. v.

Spalio 25 d., šeštadienį: Wil-
lowbrook pokylių salėje įvyks ,,Drau-
go” metinis pokylis.

— Akademinio skautų sąjūdžio
metinė šventė įvyks Ateitininkų
namuose.

LAPKRITIS

Lapkričio 9 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centro Moterų
rengimo komitetas kviečia į Madų
parodą, kuri įvyks Pasaulio lietuvių
centre, Lemont. Pradžia 12 val. p. p.

Lapkričio 23 d., sekmadienį:
Lietuvių karių veteranų sąjunga
,,Ramovė” Šaulių namuose rengia
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 90-
osios sukakties paminėjimą.

Lapkričio 26–30 d.: Pasaulio
lietuvių centre, Lemont įvyks XIV
Mokslo ir kūrybos simpoziumas.

GRUODIS

Gruodžio 6–7 d.: Pasaulio lietu-
vių centro Moterų renginių komite-
tas kviečia visus į Kalėdinį bazarą.
Pradžia 9 val. r.

Gruodžio 7 d., sekmadienį:
Jaunimo centras rengia tradicinę
Jaunimo centro vakarienę.

Gruodžio 21 d., sekmadienį:
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
ruošiami Kūčių valgiai. Juos rengia
PLC Moterų renginių komitetas.
Pradžia 12 val. p. p.

— Ateitininkų Kūčios vyks Jau-
nimo centre.

Jeigu norite, kad Jūsų ruošiamas renginys patektų į ,,Draugo” ,,Renginių ka-
lendorių”, siųskite informaciją redakcijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 606029 arba el. paštu:  dalia.cidzikaite@gmail.com –Redakcija

Gegužės 23 d., penktadienį, 
Lietuvių Dailės muziejuje, 

PLC, Lemonte, 
vyks 

tėvo ANTANO SAULAIČIO, SJ 
knygos 

„Esame vieni dėl kitų” 
pristatymas 

Pageidaujantys galės įsigyti knygą 
su tėvo Antano autografu. 

Pradžia 7:30 val. v. 
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Apie Juozo Siručio laiškus

Juozas Sirutis buvo mano pus-
brolis, mano motinos sesers Magda-
lenos Sirutienės ir Felikso Siručio
sūnus, kilęs iš didelės šeimos, gyve-
nusios Marijampolės apskrityje, neto-
li Liudvinavo. Gimė 1913 m. Baigė
Marijampolės gimnaziją. Studijavo
Kauno universitete Technikos fakul-
tete. Priklausė Lietuvos Šaulių są-
jungai, tai, atrodo, ir buvo visų jo to-
limesnių nelaimių priežastis.

1941 metų birželio 14 dienos
naktį iš mūsų buto Kaune, Putvins-
kio g. 3, jį išvežė į Sibiro lagerį. Pir-
mus jo laiškus gavome tik 1945 metų
spalio mėnesį. Rašė jis mano motinai,
vadindamas ją Brangioji Teta. Laiš-
kai iš lagerio rašyti rusų kalba, buvo
tikrinami cenzūros. Juozas anksčiau
rusų kalbos nebuvo mokęsis, todėl
rašė su klaidomis. Lageryje trūko po-
pieriaus, laiškai rašomi ant visokių
atliekų, už kurias irgi teko brangiai
mokėti. Rašyta juodu rašalu, meta-
line plunksna.

Pirmasis jo lageris buvo Sverd-
lovsko srityje, Gario rajone. Tas  ra-
jonas yra už Uralo kalnų, šiaurėje,
žemumoje, prie Sosva,  Pelym,  Tav-
da, pelkėse. Kartais minimas Čišjos
upelis. Tai – Obės baseinas. Upės už-
šąla spalio-lapkričio mėnesiais, o le-
donešis – tik gegužėje. Artimiausia
geležinkelio stotelė  Sosva tėra už 50
kilometrų nuo lagerio ir pasiekiama
tik upe. Užšalus upėms rajonas lieka
uždaras ištisą pusmetį. Aplink nepra-
einami miškai – taiga. Žiemą – net 40
laipsnių šalčio. Į tas vietas, į Pelymo
lagerį, žmonės buvo tremiami dar
caro laikais. Kaliniai kirto mišką.
Sieliai plukdomi Tavdos upe.

Antrasis J. Siručio lageris, į kurį
jis buvo perkeltas 1947 metų vasary-
je, buvo arčiau geležinkelio stotelės
Sosva (geležinkelio linija Sverdlovs-
kas (dabar Ekaterinburgas) – Sero-
vas), Serovo rajone. Ten taip pat bu-
vo kertamas miškas ir įsteigtas ne-
didelis medienos apdirbimo cechas,
kur Juozui teko dirbti.

Pateikiu kai kurių J. Siručio
laiškų ištraukų vertimus iš rusų į
lietuvių kalbą.

Liūda Rasteikienė, 
2007 metai

1945 m. vasario 12 d.
Mieloji Teta, aš gavau Jūsų pir-

mąjį laišką sausio mėnesio 30 dienos
rytą. Kartu gavau ir tetos Miliutės
(1) ir Petrutės (2) laiškus. Labai man
skaudu, kad mirė mano mylima Ma-
ma... (3) ir man labai neramu, kad
brolis (Jonas) iki šiol neatsišaukė.
Labai smagu, kad Jūsų šeima išliko
per šį sunkų laikotarpį ir kad mano
tėvas ir seserys gyvi ir gyvena po se-
novei. Labai dėkoju Jums už pagalbą
– pinigus. Už juos pirksiu sau papil-
domo maisto.

Aš sveikas. Prie sunkaus darbo
pripratau ir užsigrūdinau, taigi, žie-
ma nebebaisi. Aš apsirengęs ir apsia-
vęs pagal sezoną. O be to, ir žiema jau
pasisuko į pabaigą. Vasarą bus leng-
viau ir visi tikimės, kad karas baigsis,

o tada ir šiaurėje bus koks palengvėji-
mas.

Petrutei aš smulkiai parašiau
apie save. Jums parašysiu apie pažįs-
tamus, kurie buvo kartu su manimi.

1941 metais su manim gyveno ir
dirbo Aravičius (4), J. Papečkis (5),
Čarneckis (6), profesorius Dovydaitis
(7), generolas (šis žodis cenzūros iš-
brauktas – L.R.), Sutkus (8), Endziu-
laitis (9),  Alekna (10),  Žygelis (11),
Starkus (12), Statkus (13), gydytojai
Stonkus (14), Milvydas ir Dubrovi-
čius, na ir daug kitų (15). Bet dabar
jų čia su manimi nebėra – juos išvežė
(Juozas buvo parašęs „jie išvažiavo”
ir užbraukė – L.  R.) į kitas vietas ir
apie juos nieko nežinau.

Gydytojas Stonkus dirba netoli-
mame gydymo punkte. Kiek žinau, jo
šeima yra Altajaus krašte, Jakutijoje
ir Novosibirske.

Daug jaunų žmonių, kurie dirbo
miške pirmąją žiemą, išmirė, nes bu-
vo nepripratę prie šalčio ir vietinių
sąlygų. Pavyzdžiui, dailininkas Sme-
tona, inžinieriai  Žemaitis ir Gineitis,
mokytojas  Dzikas, mano draugai
studentai – technikai Striūnas, Guo-
bis. Pereitais metais čia mirė Vl.
Morkus, Tupikas, Grinkevičius.

Dabar čia gyvena ir dirba tik ke-
letas lietuvių. Iš jų Jums gal pažįsta-
mi tik agronomas Valatka ir Rozenc-
veigas (16). Jis paėmė Jūsų adresą ir
ruošiasi Jums parašyti.

Dar kartą Jūsų prašau, rašykite
man  dažnai. Tegul ir kiti giminės ir
draugai man parašo. Laiškai – ryšys
su tėvyne – palaikys mano nuotaiką
ir man bus lengviau viską pergyventi.
Į laiškus būtinai įdėkite popieriaus
atsakymui ir pašto ženklų. Atsiųskite
savo nuotraukų, noriu Jus nors nuo-
traukose pamatyti. Smulkiai para-
šykite apie gyvenimą Kaune ir tė-
vynėje.

Aš Jums parašysiu, kai tik bus
laiko ir kai pasiseks gauti popieriaus.
Perduokite linkėjimus giminėms ir
pažįstamiems. Jeigu galite, sužinoki-
te, kur mano Katriutė ir duokite jai
mano adresą.

Linkiu Jums viso gero. Laukiu
laiško. Jūsų Juozas.

(Pastaba. 1. Juozo teta gydytoja
Emilija Bliūdžiūtė (1890–1974); 2.
Juozo sesuo Petronėlė Lastienė
(1897–1981); 3. Juozo motina Magda-
lena  Sirutienė (1875–1943); 4. Pet-
ras Aravičius (1887–1942.08.25), ma-
no draugės Danutės tėvas, sušaudy-
tas; 5. Juozas Papečkys (1890–1942),
mano draugių Dainos ir Jūros tėvas,
sušaudytas; 6. Valdemaras-Vytautas
Čarneckis (1893–1942.11.04), buv.
ministras, sušaudytas; 7. Pranas Do-
vydaitis (1886–1942.11.04), buv. mi-
nistras, profesorius, sušaudytas; 8.
Jonas Sutkus (1891–1942), mano
draugės Aldonos tėvas, sušaudytas;
9. Antanas Endziulaitis (1895–1942.
12.10), buv. ministras, sušaudytas;
10. J. Alekna Lietuvos Valstybės  Ta-
rybos narys; 11.  Žygelis grįžo į Kau-
ną apie 1947 m. ir tarnavo Kauno
universitete; 

Juozo Siručio laiškai 
iš Sibiro lagerių 
(1945—1950)

Nr. 1

Atkelta iš 4 psl. Generolas turėtų
žinoti, kad visai nesvarbu ar darb-
davys rusas, ar čigonas, ar žydas, ar
lietuvis. Jis įsteigė įmonę, sukūrė
darbo vietas, kurių tame mieste ne-
buvo. Viena darbininkė paskelbė, kad
dalis atlyginimų ten mokami voke-
liuose, po stalu. Darbdavys iškėlė jai
bylą už šmeižtą. Tad argi Prezidento
ar Ministro pirmininko pareiga eiti ją
ginti? Ar J. Kronkaitis, gyvendamas
Amerikoje, yra girdėjęs, kad Prezi-
dentas būtų stojęs ginti darbdavio
apkaltinto asmens? Ir kaip jis turėtų
ginti? Įsakyti teisėjui panaikinti bylą,
nes ji iškelta ruso darbdavio? Moters
pareiga buvo įrodyti, kad ji teisi ir ji
advokato ir kitų pagalba tai įrodė.

Panašių netikslumų gen. J. Kronkai-
čio kalboje yra ir apie energetikos
problemas Lietuvoje ir tegalime
džiaugtis paskutiniu jo kalbos skyriu-
mi apie jo vadovaujamos organizaci-
jos „Piliečių santalkos” veiklą ir
plėtrą, jei ji tokia, kaip jis ją apibūdi-
no. 

Nežinau, ar rengėjų pageidavimu
jis Chicago kalbėjo angliškai, ar dėl
dalyvaujančių amerikiečių svečių.
Bet ar naudinga buvo šitaip iškreiptą
Lietuvą pristatyti amerikiečiams? O
ar išeivijos lietuvis, tiek metų tuose
minėjimuose tegirdėjęs dūsavimus,
nenusipelnė išgirsti ką nors gero apie
Lietuvą, kad jam po minėjimo nerei-
kėtų likti su kartėliu širdyje. 

Kitokios kalbos ilgesys

Sveikinimas K. Ambrozaičiui
Julija Švabaitė-Gylienė

Motto:  ,,O jeigu, kartais po daugel metų
Sueisim vėl, mieli draugai,
Tai mūsų gretos jau bus praretę
Ir pasikeitę, mūs veidai; —
Tik širdis viena, ilgesio pilna,
Skausmo kupina, pasiliks jauna...“

SVEIKINIMAS KAZIMIERUI 
PAGAL BRAZDŽIONĮ

Dar ne baltas kaip vyšnios viršūnė,
Giedro veido kaip giedras dangus,
Su Maryte, Audrone, Ramune
Štai Kazimieras šiandien pas mus!...

Jau devynias dešimtis metų
Jis yra kaip šviesus žiburys –
Užsispyręs lietuvis – žemaitis
Kovoje už laisvę karys!

Mes nematėm jo liūdno nė pikto:
Visad draugiškas, neišdidus, —
Pasimokyt galėtų ne vienas
Kaip bendrauti su žmonėmis!...

Gydė jis dažnai kūną ir sielą —
Ypač Fronto Bičiulių eiles,
Kad gyventų taikoj ir vienybėj
Su tėvynės meile gilia...

O atsimenu jį dar studentą,
Apsuptą būrio draugų
Ir gražių mergaičių studenčių
Iš visų Lietuvos apskričių...

O jisai išsirinko Marytę –
Menininkę jautrios širdies, —
Jai prisiekęs ištikimybę
Laikosi jos ir šiandien...

Tad, Kazimierai, vietoj rožių
Linkiu Tau: nuo darbų dar nebėk, —
Ir siunčiu šį eilėraščio žodį: 
Dar ilgai mums šviesk ir žydėk!

Lemont, 2008 m. balandžio 27 d.

Tęsinį skaitykite kitame šeštadienio
numeryje.
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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

SIÙLO DARBÂ

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

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

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.

LIETUVIŲ KALBA
Liepos 6–12 d. — Šeimų stovykla
Liepos 13–27 d. —  8–16 m. vaikams
Liepos 27–rugpj. 2 d. —  Tęsinys 13–16 m. vaikams
Rugpj. 24–31 d. — Aštuonios Meno Dienos

Neringoje suaugusiems

LIETUVIŲ KILMĖS STOVYKLAUTOJAMS
ANGLŲ KALBA

Birželio 28 — liepos 2 d.  — Šeimų stovykla
Rugpj. 3–16 d. 7-16 m. vaikams
Rugpj.16–23 d. — Tęsinys 13–16 m. vaikams

info@neringa.org  *  www.neringa.org  *  978-582-5592
Neringa Inc. su Nek. Pr. Marijos Seserimis organizuoja ir veda 

stovyklas ,,Neringos” stovyklavietėje Vermonte

,,Neringos” Stovyklos
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Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. Kaina 500 dol. 

Parduodami ir atskiri tomai. Tel. 773-585-9500

PARDUODA

Margumynai

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. Ši duomenų
bazė bus svarbi ne tik kalbininkams, bet ir istorikams, sociologams, ant-
ropologams. Tad nuoširdžiai prašome Jūsų pasidalyti savo namų archy-
vuose laikoma privačios lietuvių kalbos medžiaga: lietuviškais laiškais, at-
virukais, atvirlaiškiais, nuotraukų 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

PAGUODOS TELEFONAS
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî, 

nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

IEŠKO DARBO

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

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo. Patirtis 8 metai. Tel. 773-254-
1327.
* Moteris ieško senelių priežiūros darbo.
Vairuoja automobilį. Tel. 708-833-0417.
* Moteris ieško žmonių priežiūros darbo

naktimis. Tel. 630-670-8336.
* Moteris ieško darbo su grįžimu į namus
arba su gyvenimu. Galimi pakeitimai. Tel.
708-299-6417
* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo.
Gali pakeisti arba išleisti atostogų. Tel. 312-
492-8795.
* Moteris gali padėti šeštadieniais. Tel. 708-
220-3202.

Kviečiame visus esamus ir buvusius mokytojus,
mokinius, tėvus, bendradarbius ir lituanistinės
mokyklos rėmėjus dalyvauti šioje šventėje.

Jubiliejinė vakaronė įvyks šeštadienį,
2008 m. gegužės 10 d., 6 v. v.

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos  
parapijos salėje ir svetainėje.

• Iškilmingoji dalis
• Meninė programa
• Mokyklos vaizdai ekrane
• Vaišės ir pasilinksminimas
• Dalyvaus ir Aušros mokykla, ir Tėvynės Žiburėliai
• Auka: $10.00, vaikams nemokamai

Dėl papildomos informacijos ir bilietų užsakymo 

kreipkitės į Aidą O’Meara (440) 209-8160

omearaiv@yahoo.com

Cleveland, OH

Šv. Kazimiero Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos lituanistinės mokyklos 
50-ies metų jubiliejus50-ies metų jubiliejus

SIÙLO DARBÂ

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

tel. 773-585-9500

PLB Lituanistikos katedra dėkoja Anelei Pocienei, Dalei S. Mec-
kauskas ir Leokadijai Ringus, papildžiusioms mūsų duomenų bazę savo
namų archyvuose turimais laiškais ir atvirukais. 

Venecijoje – lietuvio tapytojo 
A. Zakarausko paroda

Venecijoje kitą savaitę atidaro-
moje parodoje savo naujausius dar-
bus pristatys vienu perspektyviausių
tapytojų Lietuvoje vadinamas And-
rius Zakarauskas.

Gegužės 9 dieną „Traghetto” ga-
lerijoje prasidedančioje parodoje jau-
nasis dailininkas parodys naujausią
tapybos darbų, piešinių bei „stiklo
paveikslų” ciklą, tragikomiškai pasa-
kojantį apie tapytojo ir tapybos pa-
dėtį šiuolaikiniame mene, autoriaus
santykį su meno istorija bei asmenine
patirtimi, pranešė LR Užsienio rei-
kalų ministerija.

Paroda Venecijoje – jau trečiasis
A. Zakarausko pasirodymas Italijoje.
Praėjusiais metais galerija „Vartai” jo
darbus pristatė „Cornice” meno
mugėje Venecijos bienalės atidarymo
metu, o šių metų vasarį Romos
„Traghetto” galerijoje jis surengė
personalinę parodą.

25-erių A. Zakarauskas taip pat
dalyvavo svarbiose grupinėse paro-
dose Šiuolaikinio meno centre, Rad-
vilų rūmuose, Lietuvos dailės mu-
ziejuje, galerijoje „Vartai”. Išskirtinę
menininko tapybą pastebėjo ir įverti-
no užsienio meno specialistai, kolek-
cininkai, galerijų savininkai.

BNSAndrius Zakarauskas
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DR. KAZYS MARTINKUS
MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND

A. a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) atminimui 1985
m. įsteigtas jo tėvų, sesers ir artimų draugų stipendijos fondas, kuriuo gali
pasinaudoti visi lietuviai studentai, siekiantys magistro arba daktaro laips-
nio tiksliųjų mokslų srityje – vėžio ligų tyrimo srityje (pvz.; farmakologijos,
biochemijos ir pan.). Norintys pasiteirauti ir gauti prašymų formas, prašome
kreiptis:

Kristina Martinkute
Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund

7120 S. Richmond
Chicago, IL 60629-3011, USA

el. pastas: Krism516@yahoo.com

Užpildytos formos turi būti grąžintos iki birželio 15 d.

Janina Žėkaitė ,,Aloyzas Baro-
nas”: monografija. Vilnius, ,,Versus
Aureus”, 2007. – 303 psl.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Kai dr. Kazys Ambrozaitis manęs
paprašė knygą ,,Aloyzas Baronas”
nunešti į ,,Draugo” knygynėlį, neju-
čia pagalvojau: ,,Gerai, kad dirbu
‘Drauge’, kitaip tikrai nežinočiau,
kas buvo tas Aloyzas Baronas”. O juk
anot prof. Rimvydo Šilbajorio tai
buvo ,,galbūt pats talentingiausias iš
tų buitinių Amerikos gyvenimo vaiz-
duotojų (<...>), širdies krauju savo
prozoje užmokėjęs ir už tremtį, ir už
numylėtą, tolimą tėvynę...”

Sovietmečiu mes, eiliniai skaity-
tojai, gyvenantys Lietuvoje, tikrai ne-
žinojome apie šį žymų egzodo prozi-
ninką, humoristą, poetą, knygelių
vaikams autorių, apybraižininką A.
Baroną (1917–1980). Jo knygos Lie-
tuvoje nebuvo leidžiamos. Aš pati
apie jį išgirdau tik atvykusi į JAV, o
dar daugiau sužinojau jau dirbdama
,,Draugo” redakcijoje. 

A. Barono palikimas – 13 roma-
nų, 6 novelių rinkiniai, 3 eiliuoto hu-
moro rinkiniai, 3 knygelės vaikams, 2
apybraižos, daugybė straipsnių peri-
odikoje. Detaliau rašytojo kūryba nie-
kada nebuvo nagrinėta, tad reikia
nulenkti galvą jau amžinybėn iškelia-
vusiai šios knygos autorei moksli-
ninkei Janinai Žėkaitei, kuri parašė
šią monografiją. 

Viename interviu Audronei Škiu-
daitei knygos autorė pasakojo: ,,Ko-
dėl pasirinkau Baroną – ilga istorija.
Visą laiką domėjausi modernizmu. Ir
paskutinė mano monografija buvo
apie modernizmą. Ėmiausi Barono,
galima sakyti, ginčydamasi su žurna-
lu ‘Literatūros lankai’, kurio 2-ajame
1953 m. numeryje Alfonsas Nyka-Ni-
liūnas kritikavo dvi pirmąsias A. Ba-
rono prozos knygas (‘Žvaigždės ir
vėjai’, 1951 m.; ‘Debesys plaukia
pažeme’, 1951 m.), kaip asmeniškas,
lėkštai patriotines. Sudominta pikto,
negatyvaus vertinimo, jas perskai-
čiau. Ir ką gi: įspūdis buvo visai ki-
toks nei Nykos-Niliūno.  Šis produk-
tyvus išeivijos rašytojas patiko ir kaip
žmogus – kuklus ir darbštus. Apie jį
rašiau su meile”.

Reikia pasakyti, kad A. Baronas
nelabai buvo suprastas ir Amerikos
lietuvių. To meto kritikams atrodė,
kad fantazuoja jis neišradingai. ,,Alo-
yzas Baronas niekada nebuvo litera-
tūrinių ar kultūrinių žurnalų humo-
ristas ar satyrikas ir juokdario vardą

pelnėsi ne literatūros vakaruose, o
daugiau lokalinio pobūdžio prog-
ramose, kur į jo kūrybą buvo žiūrima
kaip į patiekalą, skirtą pasigardžia-
vimui ar nuotaikos pataisymui, ją
veikiai po to pamirštant.” (Algirdas
Titus Antanaitis). 

Tad J. Žėkaitės monografija –
tarsi A. Barono reabilitavimas. Kny-
goje pateikta itin daug faktų, žinant,
kad ,,Baronas lietuvių visuomenei,
net literatūrologinei – paslaptis” (kny-
gos ,,Aloyzas Baronas” pratarmė).

Monografijoje 7 skyriai – ,,Iš
Vabalninko”, ,,Debiutai”, ,,Orientavi-
masis į modernizmą. Lankininkų iš-
puolis”, ,,Ar liko savimi?”, ,,Karas,
įsikūrimas ir gyvenimas svetur –
pagrindinės temos”, ,,Ne tik rimtas”,
,,Kol vienąkart nuvys žiedai ir gėlės”
bei ,,Pratarmė” ir ,,Išvados”.

Vabalninke, linksmos verpėjos
Anelės Kunčevičiūtės-Baronienės ir
santūraus mūrininko, aludario iš pa-
šaukimo Mykolo Barono sunkiai besi-
verčiančioje, bet apylinkei žinomoje
šeimoje 1917 m. gruodžio 12 d. gimė
sūnus Aloyzas.

1941 m. baigęs vidurinę suaugu-
siųjų mokyklą, Aloyzas Baronas tais
pačiais metais įstojo į Vytauto Didžio-
jo universiteto Technikos fakultetą
pasirinkęs mechanikos specialybę, po
metų perėjo į Filosofijos fakultetą.

Debiutavo 1933 metais eilėraš-
čiais vaikams. Studijuojant A. Barono
literatūrinė veikla plėtėsi. Žymesnis
to meto jo darbas – kartu su veterina-
rijos gydytoju Petru Gailiūnu reda-
guojamas ,,Pogrindžio kuntaplis”.
Deja, viską sujaukė okupacija – su pa-
dirbtais dokumentais teko bėgti nuo
okupantų. Studijos Vokietijoje (ten
studijavo kultūrologiją), dalyvavimas
ateitininkų veikloje, literatūriniuose
vakaruose gelbėjo nuo okupacijos
Lietuvoje, tačiau mintis sugrįžti į
tėvynę vis labiau tolo. 1949 m. rašy-
tojas emigravo į Ameriką. 

Skaitau apie A. Barono atvažia-
vimą į Ameriką ir įsikūrimą joje. At-
rodo, istorija kartojasi – ,,Ir seni, ir
jauni mano, kad aš iš miško, o patys
be skonio ir be supratimo” – dviejų
kartų nesusikalbėjimas ir ta pati sun-

ki emigranto dalia – ,,dirbu naujoj
skylėj, pareinu pavargęs ir amžinai
nieko naujo”. Pamažu naujasis emig-
rantas įsijungia į lietuviškąją veiklą.
Pirmasis rašytojo rimtas debiutas
Amerikoje įvyko 1950 m. – ,,su novele
‘Srovė’ jis laimėjo pirmąjį Amerikos
lietuviuose novelės konkursą, gavęs
pirmąją to konkurso premiją, kas bu-
vo didelė paskata tolimesnei jo veik-
lai” (,,Aloyzas Baronas”, 40 psl.). 

Nuo 1955 metų pabaigos A. Ba-
ronas pradėjo dirbti ,,Drauge”, kuria-
me jau buvo spausdinami jo straips-
niai ir recenzijos. Tik skaitydama
knygą sužinojau, jog Baronas buvo
dienraščio paskutinio puslapio redak-
torius (tą darbą dirbu šiuo metu aš).
Menantys A. Baroną visi kaip vienas
išskiria daug metų ,,Drauge” spaus-
dintą mėnesinę humoro rubriką
,,Spygliai ir Dygliai”, pasirašinėtą dr.
S. Aliūno slapyvardžiu.

Skaitant knygą atrodo, kad nie-
kas nepasikeitė iki šių dienų – visur
reikia pinigų, jų nėra, darbą baigti vis
tiek reikia. Barono žodžiai: ,,Visur
baisiausi vajai, tai visi pradeda urg-
zti, nors duoda tie, kurie visur duo-
da” – ar ne apie šias dienas rašoma?

Gyveno, dirbo, kūrė, kaip ir dau-
gelis. Dirbo iki paskutinės minutės.
Nors ir sunkiai sirgdamas, visada
laiku ateidavo į darbą. Apie ligą ne-

galvodamas dirbo įprastais tempais.
Deja, mirė visai ne nuo tos ligos,
kuria sirgo. Mirė nuo netikėtai
prasidėjusio smegenų uždegimo. 

Palydėjo A. Baroną į paskutinę
kelionę daugybė žmonių, visi net
netilpo koplyčioje. Tas paskutinis tar-
tas ,,sudie” parodė, koks mylimas ir
artimas daugeliui buvo šis kuklus
žmogus. Palaidotas Šv. Kazimiero lie-
tuvių kapinėse.

Janina Žėkaitė įteikė čikagie-
čiams nuostabią dovaną. Juk dauge-
lis čia gyvenančių dar mena A. Ba-
roną. Puikiai parašyta monografija
pažinojusiems rašytoją primins pra-
ėjusias dienas, padės kitaip pažvelgti
į rašytojo gyvenimą ir kūrybą, o jo
nepažinojusiems atskleis šio kūrybin-
go žmogaus gyvenimo puslapius ir
galbūt paskatins susidomėti šio au-
toriaus knygomis.

Knygą skaitytojai gali nusipirkti
,,Draugo” knygynėlyje, 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629. Knygos
kaina – 15 dol. Ją galima įsigyti
paštu, pridedant 9,25 proc. mokestį,
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo
kaina – 5 dol. Persiunčiant daugiau
leidinių – už kiekvieną papildomą
albumą – 2.5 dol. mokestis. Prieš per-
kant knygą paskambinkite adminis-
tracijai tel.: 773-585-9500.

MONOGRAFIJA APIE ALOYZĄ BARONĄ

Prelatas Juozas Prunskis ir Aloyzas Baronas.
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A † A
LORETTA GRYBAUSKAITĖ

GVAZDINSKIENĖ

Po sunkios ligos mirė 2008 m. balandžio 29 d.
Dideliame  skausme liko: vyras Povilas, sūnus  Aleksiukas,

duktė Ingrida, tėvas.
Velionė bus pašarvota antradienį, gegužės 6 d. nuo 4 v. p. p. iki

8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401  S. Archer Ave. (arti
Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 7 d.  Iš laidojimo namų
9:30 val. ryto velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.
Po Mišių a. a. Loretta bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapi-
nėse, šalia savo mamos.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
JUOZAS UŽUPIS

Mirė 2008 m. balandžio 30 d.
Nuliūdusi liko žmona Sigutė.
Velionis bus pašarvotas pirmadienį, gegužės 5 d. nuo 4 v. p. p. iki

8 v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401  S. Archer Ave. (arti
Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 6 d. Iš laidojimo namų 9:30
val. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos baž-
nyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po
Mišių a. a. Juozas bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiu gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi žmona

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

A † A
ALGIMANTUI DULKSNIUI

staiga mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiu mūsų
mielai DANUTEI DIRVIANSKYTEI-DULKSNIENEI,
jų dukrelėms DAINAI ir AUDRAI su šeimomis.

Hanau gimnazijos bendraklasių vardu
Regina Petrauskienė

Mūsų buvusiam tuntininkui
A † A

s. BRONIUI GURĖNUI

nuėjus namo, giliai užjaučiame pusbrolius JULIŲ
BLAŽĮ, RAIMUNDĄ BLAŽĮ, MYKOLĄ BLAŽĮ,
ROMĄ BLAŽĮ ir pusseseres REGINĄ BLAŽYTĘ bei
LORĄ MIKUŽIENĘ. Teilsisi mūsų brolis Bronius.

LSB „Lituanicos” tuntas

LIETUVIÛ LAIDOTUVIÛ DIREKTORIÛ SÂJUNGA
Turi laidotuviû patalpas visose Çikagos miesto 

apylinkèse ir priemiesçiuose. Patarnavimas 24 val.

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

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”
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�,,Pipirų ratelio” gegužinė įvyks
sekmadienį, gegužės 4 d., 10 val. r.
Pasaulio lietuvių centro sodelyje. Kvie-
čiami visi, ypač ,,Pipirų ratelio” abitu-
rientai. Dainuosime, žaisime, pūsime
balionus, dažysime veidelius.

�Amerikos Lietuvių Romos Ka-
talikių Moterų s-gos 20-oji kuopa sek-
madienį, gegužės 4 d., po 10 val. r. šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapijos Mozerio salėje
(4420 S. Fairfield Ave.) rengia balan-
dėlių pietus. ALRK Moterų sąjungos

20-ji kuopa remia našlaičius Lietu-
voje, puošia Šiluvos Marijos koplytėlę
parapijos bažnyčioje, bendradarbiau-
ja su kitomis vietinėmis lietuvių or-
ganizacijomis. Savo apsilankymu ir Jūs
prisidėsite prie jų prasmingos veik-
los. Visi yra kviečiami ir laukiami. 

�Palaimintojo J. Matulaičio mi-
sija gegužės 4 d. 12:30 val. p.p. PLC
didžiojoje salėje, Lemonte ruošia pie-
tus ,,Mama, Tau”. Vietas galite užsi-
sakyti tel. 630-271-9136 (Vanda Gvil-
dienė).

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

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

VAJAUS ĮNAŠAI Į DRAUGO FONDĄ

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja už aukas, kurios paskirtos padėti
tuberkulioze (TB) sergantiems ligo-
niams Lietuvoje. Šios aukos buvo
paaukotos nuo 2007 m. gruodžio 1 d.
iki 2008 m. vasario 29 d. Aukojo:
$200 – E. W. Kwedar, IL. $50 – G. ir
M. Krikščiūnas, CA; M. ir J. Leskys,
CA. $25 – G. Aukštuolis, OH;  B.
Milaknis, VA; J. ir N. Raskys, NY; I. S.
Uknalis, PA; J. J. Giriūnas, MA; S. ir
D. Kasper, SC; R. V. Taunys, CT;  A.
A. Tiskus, IL. $20 – J. ir L.  Bannon,
IL. Labai ačiū. Lithuanian Mercy
Lift, P. O. Box 88, Palos Heights,
IL 60463. Tel. 708-636-6140. Tax
ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja už aukas, kurios paskirtos a.a.
Onos Kutkaitės-Durbin fondui – Jur-
barko ligoninei Lietuvoje. Šios aukos
buvo paaukotos nuo 2007 m. gruo-
džio mėn. iki 2008 m. vasario 29 d.
Aukojo: $1,000 – E. Leugoud, CA.
$200 – A. ir B. Petrikas, CT; E. Zu-
naris, MA. $50 – L. ir R. Gerulaitis,
MI: A. ir A. Leskys, NV. $25 – M. A.
Klickna, IL. $15 – I. ir V. Kilius, NY.
Labai ačiū. Lithuanian Mercy Lift,
P. O. Box 88, Palos Heights, IL
60463. Tel. 708-636-6140. Tax ID
#36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja už aukas, kurios buvo paskirtos
cukriniu diabetu sergantiems vai-
kams Lietuvoje. Šios aukos buvo pa-
aukotos nuo 2007 m. gruodžio 1 d. iki
2008 m. vasario 29 d. Aukojo: $100 –
kun.  V. Memėnas, IL. $50 – D. ir V.
Melinauskas, OH. $25 – R. ir D.
Valodka, FL; T. ir  R. Rudaitis, IL; J.

Panavas, MI. Labai ačiū. Lithua-
nian Mercy Lift, P. O. Box 88,
Palos Heights, IL 60463. Tel. 708-
636-6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja už aukas, kurios buvo paskirtos
perinatalinės naujagimių priežiūros
programai Lietuvoje. Šios aukos buvo
paaukotos nuo 2007 m. gruodžio 1 d.
iki 2008 m. vasario 29 d. Aukojo:
$200 – L.  G. Kaufmann, VA. $100 –
F. ir J.  Bobinas, IL; J. ir J. Augius, IL.
$50 – F. Senft, MD;  A. J. Menciunas,
NY; J. ir R. Ardys, PA; R. Murphy, IN.
$25 – A. ir S. Bartkus, IL;  R. Gus-
taitis, CA; A. R. Eringis, MD; I. Už-
giris, NY; G. ir R. Duoba, MI;  R. V.
Suhr, IL; J. Regina, MA. $10 – R. ir A.
Aidis, MD. Labai ačiū.  Lithuanian
Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos
Heights, IL 60463. Tel. 708-636-
6140.  Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• Lithuanian Mercy Lift dėko-
ja už aukas, kurios buvo paskirtos
Lietuvos moterų krūties vėžio anks-
tyvai diagnostikai. Šios aukos buvo
paaukotos nuo 2007 m. gruodžio 1 d.
iki 2008 m. vasario 29 d. Prašome
padėti Lietuvos moterims. Aukojo:
$500 – Rimas M. Banys a. a. Nijolės
Banys atminimui. $250 – H. K.
Welsh, IL. $100 – A. K. Stasukaitis,
IN; V. ir B. Lembertas, CA; A. J. Uge-
nas, FL; P. M. Merwin, IL; D. M.
Zuraitis, IL. $75 – M. H. Bell, TN.
$50 – B. ir M. Jaselskis, IL; R. ir M.
Jagminas, MA; W. ir B. Opelka, IL; D.
Kowalski, CT; A. ir R. Cepulis, OH;
R. ir S. Kondratas, VA; R. ir A. Para-
kininkas, FL; R. ir  T. Mackmiller, WI.
$45 – A. ir R. Marchertas, IL. $25 – J.

P. Baltrus, PA; J. ir  S. Brazys, FL; S.
A. Caseman, PA; S. Jelionis, IL; G.
Ankus, IL; L. L. Balkus, MI;  R. Adom-
kus,  CA; R. ir  I. Wehbring, NY; L. P.
Paplauskas, CT; P. ir J. Matelis, FL;
M. Cojean, NJ; A.  C. Puleo, NJ; E.
Budelskis, IL. $20 – C. ir D. Kiliulis,
MA;  A. ir V. Reitneris, IL. $15 – L. ir
J. Sturonas, IL. $5 – R. ir E. Sadonis,
NJ. Labai ačiū. Lithuanian Mercy
Lift, P. O. Box 88, Palos Heights,
Il 60463. Tel. 708-636-6140. Tax
ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelis dėkoja už aukas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir
studentams Lietuvoje. Aukojo: Algir-
das ir Aušra Sauliai $50 Vyto Aukš-
tinaičio gimtadienio proga, Pijus ir
Danguolė Bielskai $360 mergaitės
metinei paramai, Jonas Jurkūnas
$480 tęsiant dviejų vaikų metinę pa-
ramą. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun-
light Orphan  Aid), 414 Free-
hauf  St., Lemont, IL 60439, tel.
(630) 243-7275.

Greitai prabėgo vienas vajaus
mėnuo. Draugo fondas laukė sugrįž-
tančių vajaus vokų. Į šio pavasario
vajaus laiškus daugiausia atsiliepia
senieji DF nariai, bet skaičius nėra
didelis. Gal pavasario vėjai nupūtė
aukas į kitus fondus ar paramos
prašančias organizacijas? O gal di-
delės benzino kainos sumažino dalį
aukų? Daugelis ,,Draugo” skaitytojų
skundžiasi, kad negauna laiku dien-
raščio, o tolimesni lietuvių telkiniai
laukia net savaitę ar ilgiau. Tačiau
dienraštis iškeliauja į paštą kiekvieną
dieną tuo pačiu laiku, t. y. 4 val. p. p.

Vajaus atsiliepimų skaičius yra
labai svarbus, kaip ir svarbios ,,Drau-
go” prenumeratos. Kas iš prenume-
ratorių pagalvoja, kokią svarbą mūsų
lietuviškoje visuomenėje turi „Drau-
gas”? Nuo seno Amerikos lietuviai

turėjo nemažai savo laikraščių, jų yra
ir dabar. Bet niekas negali atstoti
„Draugo”, kuriame aprašę savo veik-
lą, įvairūs vajai, fondai, organizacijos
pasiekia savo tikslą.

Liko visas pavasario vajaus mė-
nuo. Yra daug tokių, kurie negirdi –
nemato kvietimo jungtis į  Draugo
fondo narius. Jei kiekvienas prenu-
meratorius, kad ir su kuklia auka
taptų DF nariu ar rėmėju, tai būtų
didelė dovana Draugo fondui. Visi
fondo nariai ir rėmėjai yra mūsų tau-
tinės krikščioniškos spaudos tiesio-
giniai išlaikytojai.

Nepamirškime Draugo fondo
– įrašykime jį į savo testamentus.

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

TĘSIAMAS DRAUGO FONDO PAVASARIO VAJUS 

Su 1,000 dolerių:
Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinė,

garbės narė, iš viso 1,200 dol.,
Chicago, IL

Su 400 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys,

iš viso 3,800 dol., Oakland, CA
Su 250 dolerių:
Linas Šmulkštys, iš viso 250 dol.,

Oak Park, IL
Su 200 dolerių:
Juozas Mikulis, garbės narys,

iš viso 5,200 dol., Westchester, IL
Su 150 dolerių:
Stasė Semėnienė, garbės narė,

iš viso 3,150 dol., Baraboo, WI
Su 100 dolerių:
Algis ir Teresė Kazlauskai, gar-

bės nariai, iš viso  3,200 dol., Orland
Park, IL

Jonas ir Janina Mikulioniai, gar-
bės nariai, iš viso 2,300 dol., Ster-
ling Heights, MI

Vaclovas ir Margarita Momkai,
garbės nariai, iš viso 1,700 dol.,
Chicago, IL

Kun. Vytas Memėnas, garbės
narys, iš viso 1,400 dol., Joliet, IL

Jonas Svera, garbės narys, iš
viso 1,250 dol., Bloomfield, MI

Jonas Indriūnas, garbės narys,
iš viso 1,000 dol., Roselle, IL

Algis ir Vaida Mikuckiai, iš viso
725 dol., La Canada, CA

Antanas ir Vilija Marchertai, iš
viso 650 dol., Orland Park, IL

Dr. Nora Sugintaitė, iš viso 400
dol., West Bloomfield, MI

Antanas Skridulis, iš viso 400
dol., Daytona Beach, FL

Roma Murphy, iš viso 300 dol.,

Brownsburg, IN
A. ir D. Basiuliai, iš viso 250 dol.,

Redondo Beach, CA
Philomene Vilutis, iš viso 100

dol., Frankfurt, IL
Su 50 dolerių:
Karolina Bružas, garbės narė,

iš viso 2,325 dol., Homewood, IL
Roma Čepulienė, garbės narė,

iš viso 1,250 dol., Willoughby, OH
Vaclovas Laukaitis, iš viso 950

dol., Baltimore, MD
Kęstutis ir Dalia Ječiai, iš viso

834 dol., Villa Park, IL
Irena Baleišis, iš viso 510 dol.,

Chicago, IL
George Venk (Venclauskas), iš

viso 280 dol., Santa Monica, CA
Viskantos šeima, iš viso 130 dol.,

Los Angeles, CA
Aldona Dulaitienė, iš viso 50 dol.,

Sun City Ctr., FL
Su 25 doleriais:
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai,

garbės nariai, iš viso 1,175 dol.,
Lemont, IL

George Likander, iš viso 315 dol.,
Kankakee, IL

Birutė Bernotienė, iš viso 160
dol., West Hartford, CT

Su 20 ir 10 dolerių:
Andrius Butkūnas, iš viso 395

dol., Farmington Hts., MI
Antanina Šalčius, iš viso 265 dol.,

Manchester, CT
K. Kazlauskas, iš viso 45 dol., W.

Bloomfield, MI
Aušrinė Kinkienė, iš viso 10 dol.,

Sunny Isles Beach, FL
Visiems aukotojams DF nuo-

širdžiai dėkoja.

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500


