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Valdas Adamkus: „išsakiau tai, 
ką mano visa tauta" 

Vilnius, balandžio 19 d. (BNS) 
— Ketvirtadienį Seime skaitęs meti
nį pranešimą, prezidentas Valdas 
Adamkus pabrėžė išsakęs „tai, ką 
mano visa tauta". Jo teigimu, 2006-
ieji tapo dar vienais Lietuvos demok
ratinės sistemos išmėginimo metais, 
šalyje įsigalėjo valstybės tapatybės 
krizė. 

Sėkminga valdžių kaita — 
formali 

„Demokratija neįmanoma be to
kių paprastų, tačiau pamatinių da
lykų, kaip tikėjimas idealais ir verty
bėmis, pasitikėjimas bendrapiliečiais 
ir valstybės institucijomis, bendros 
pastangos kurti mūsų valstybę. Kai 
viešojoje erdvėje nelieka vietos verty
bėms, idėjoms ir jų sklaidai, įsigali vi
sų nepasitikėjimas visais. Tokioje 
skandalų, gandų, vienas kito ir savo 
šalies Nukelta Į 6 psl. 

MENftS LiTERffT<lRfl HOKStfiS 
':SH::> 

• f t < w ^ w .' 

t m « w±*»*% <mig«, Sn. *n» *r*m*mn iS» «*« B w r» »«» w» 

•įĮiB>.M«W»nl>|,iTHtj«<»MiX»».. 

Si^Ho T«aik«vičitt«* 

Prezidentas V Adamkus skaito metinį pranešimą. Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Konstitucijai skirtoje rezoliucijoje 
raginimai kur t i stiprią Europą 

Vilnius, balandžio 19 d. (BNS) 
— Seimas ketvirtadienį priėmė ben
dros Lietuvos ir Lenkijos valstybės — 
Abiejų Tautų Respublikos — 1791 
metų gegužės 3-iosios Konstitucijai 
skirtą rezoliuciją, kurioje šalys ragi
namos kartu prisiimti atsakomybę už 
Europos ateitį. 

„Pirmojoje rašytinėje Europos 
Konstitucijoje įtvirtintos vertybės — 

tikėjimo laisvė, lygybė įstatymui, to
lerancija, valdžių atsk\Timas ir tau
tos valia pagrįsta valstybinė valdžia 
— padėjo pamatus mūsų valstybių 
pilietinės visuomenės raidai. Praėjus 
daugiau negu 200 metų, remiamės 
protėvių iškeltomis konstitucinėmis 
idėjomis, jau būdami lygiateisiai ir 
solidarūs Europos Sąjungos bei NA
TO nariai. Europos vienybė, Lietuvos 

v 

ir Lenkijos prisijungimas prie Siaurės 
Atlanto aljanso ir ES yra tikrai tai
kios, demokratiškos, teisinės mūsų 
žemyno valstybės įgyvendinimas", — 
rašoma rezoliucijoje. 

Lietuvos ir Lenkijos parlamentai 
šiemet pirmą kartą drauge minės 
Konstitucijos dieną — teletiltu bus 
rengiamas bendras abiejų šalių Sei
mų posėdis. 

Šiame 
e: 

Policininkai nekalti dėl 
C. Beresnevičiaus mirties 

•Sporto apžvalga. Iš LFK 
„Lituanicos" padangės. 
•KGB renesansas. 
•LR Seimo ir JAV LB 
atstovu komisijos pirm-
rieji trys posėdžiai. 
•Laisvalaikio garsai. 
J. Seduikytės albumas. 
•Kelionė į Jeruzalę (XII). 
•Mes jais didžiuojamės — 
A. Simkevičius. 
•Lietuvos mažieji beis-
bolininkai Čikagoje. 
•Kryžius krikščionybės 
istorijoje. . 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.54 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Gintaras Beresnevičius 

Vilnius, balandžio 19 d. (BNS) 
— Generalinė prokuratūra ketvirta
dieni nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl 
žinomo publicisto, eseisto ir religijo
tyrininko Gintaro Beresnevičiaus 
mirties aplinkybių ir nežymaus jo 

sveikatos sutrikdymo. 
Sis sprendimas priimtas nenus

tačius Baudžiamajame kodekse nu
matytų nusikalstamų veikų, nors bu
vo imtasi visų įstatymu numatytų 
priemonių, išnaudotos įmanomos ga
limybės surinkti papildomus ir ob
jektyvius duomenis apie reikšmingas 
bylos išsprendimui aplinkybes, pra
nešė Generalinė prokuratūra. 

Atnaujinto ikiteisminio tyrimo 
metu anksčiau byloje nedalyvavę 
teismo medicinos ekspertai nustatė, 
jog G. Beresnevičius mirė nuo širdies 
veiklos sutrikimo, kuriam lemiamos 
reikšmės galėjo turėti ūmi alkoholinė 
intoksikacija, o ne jo kūno padėtis 
automobilyje. 

Vienas liudytojas tyrėjus tikino, 
kad policijos patruliai neblaivų rašy
toją į nakvynės namus galėjo gabenti 
automobilio bagažinėje, tačiau šis 
faktas nebuvo įrodytas. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

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

Šeštadieniniame balandžio 
21d . kultūriniame priede (redak
torius Kun. Kęstutis A. Trimakas), 
skaitykite: 

* Arkivysk. Sigito Tamkevičiaus 
laišką. 

* Interviu su vysk. Jonu Iva
nausku. 

* Aldonos Vasiliauskienės straip
snį apie Šiluvos Mariją. 

* Irenos Šaparnienės atgijusią 
batiką. 

* Prano Visvydo tekstą apie Vil
niaus styginio kvarteto koncertus LA. 

* Fausto Kiršos, Janinos Degu
tytės, Jono Juškaičio eilėraščius. 

* Leono Peleckio-Kaktavičiaus 
straipsnj apie rašytoją Kaži Jan
kauską. 
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SPORTO APŽVALGA 

FUTBOLAS ČIKAGOJE 
Paruošė Eit Šulaitis 

Iš LFK „Lituanicos 
padangės 

93 

Artėja dideli įvykiai 

Prieš pavasario futbolo sezono 
pirmenybių pradžią ir Čikagos lietu
vių futbolo klubo (LFK) „Lituanica" 
ruošiamą pavasarinę puotą šio klubo 
vadovybė turi aptarti daugybę įvairių 
reikalų, todėl dažniau kviečia į po
sėdžius. Toks posėdis buvo sušauktas 
ir balandžio 14 d. Bočių menėje, Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte. Dau
giausia buvo kalbėta apie klubo ren
giamą pavasarinę puotą (anksčiau 
klubas jas organizuodavo rudenį), 
kuri įvyks šeštadienį, gegužės 5 d., 
PLC didžiojoje salėje. 

Paaiškėjo, kad jam užsakytas 
orkestras („Cigar Band"), maistas, 
atlikti kiti paruošiamieji darbai. Da
bar dar renkami sveikinimai-skelbi-
mai programiniam leidiniui, iš kurio 
tikimasi gauti nemažai pajamų: Iš 

paties pokylio dėl didelės salės nuo
mos bei kitų nemažų išlaidų didesnio 
pelno nelaukiama. Ruošiama ir daik
tinė loterija, kuriai tikimasi gauti 
prizų. 

Paaiškėjo, jog pokyliui jau už
sakyta nemažai stalų. Tie, kurie no
rėtų prisijungti prie šios šventės 
dalyvių sąrašo, turi kreiptis į Laimą 
Glavinskienę tel. 630-323-6302. Bi
lietų kaina — tik 45 dol. 

Kaip ir kiekvienais metais, šie
met bus pagerbtas labiausiai nusipel
nęs klubo žaidėjas. Sį kartą naudin
giausio klubo futbolininko prizą gaus 
Mindaugas Palaima. 

Nemažai laiko valdybos posėdyje 
buvo pašvęsta diskusijoms dėl pag
rindinės futbolo aikštės prie PLC su
tvarkymo. Klubas tam reikalui su
rinko beveik 10,000 dolerių (kita tiek 
duos PLC vadovybė). Tvarkymo dar-

.:L:tuanico5 pesedžio .vykusio baian 
Rimeikis, A. Glavinskas. L. Jakovlevas, 
laitis, B. Žukauskas, R. Kartavičius. 

bai turėtų prasidėti artimiausiu 
metu. Dalį tų darbų, taupant pinigus, 
atliks patys klubo nariai. 

Klubo sekretorius Gediminas 
Bielskus pranešė nelabai malonią ži
nią. Jis gavo laišką iš Lemont „Park 
District" vadovybės dėl Bambrick 
Park aikštės naudojimo. Reikalauja
ma, kad klubo valdyboje būtų tik Le
monte gyvenantys žmonės, ir kad 
prašymai būtų pateikti bent dvi 
savaites prieš aikštės naudojimą. Ka
dangi pirmąsias šio sezono pirmeny
bių rungtynes lietuviai turi žaisti 
balandžio 22 d. popietę, tai dar 
neaišku, ar ji bus pajėgi iki to laiko šį 
klausimą išspręsti. 

rJžk) 14 d. , dalyviai: sėdi (iš kairės): A. 
A. Zamalaitis, G. Bielskus; stovi: E. Šu-

„Lituanicos" futbolininkai laimėjo turnyrą 
„Lituanicos" futbolo vienuolikė 

balandžio 14-15 dienomis, dalyvau
dama pavasariniame turnyre Sum-
mit, IL iškovojo čempionų vardą ir 
gavo nemažą piniginį prizą. 

Pirmąją varžybų dieną mūsiškiai 
žaidė dvejas rungtynes (sutrumpinto 
laiko) ir abejas laimėjo: nugalėjo 

„Pumas" 6:0 ir „Ratolow" 2:1. 
Sekmadienį „Lituanica" rungty

niavo 3 kartus ir iškovojo visas per
gales rezultatu 2:0. Laimėjimai pa
siekti prieš tą pačią „Pumas" ekipą, 
„Orawa", o paskutinėse varžybose — 
prieš „San Antonio". Dauguma ko
mandų buvo sudarytos iš meksikiečių 

kilmės futbolininkų. 
Siame turnyre buvo išbandyti 5 

nauji žaidėjai iš St. Kavier universite
to ir Brother Rice vid. mokyklos 
komandų. Ypatingai gerai puolant 
pasirodė futbolininkas iš St. Xavier 
universiteto rinktinės. 

E. Š. 

JLH»aniccs ' ' ,L , f Hs ";> fu tbo 'o komandos žaidėjai, praė jus i savaitgal i l a imė je fu tbo lo turnyrą Su m m ' . L. 

BEISBOLAS 

VILNIUJE POSĖDŽIAVO EUROPOS BEISBOLO VADOVYBE 
Lietuva, kuri dar palyginti visai 

neseniai įsitraukė į Europos beisbolo 
judėjimą, gavo nemažą įvertinimą ir 
teisę surengti šios sporto šakos Euro
pos kongresą (CEB). Jis įvyko kovo 22-
23 d. „SAS Radisson" viešbutyje Vil
niuje. Čia dalyvavo ne vien tik Euro
pos šalių beisbolo federacijų dele

gatai, bet ir kitų šalių ir JAV beisbolo 
organizacijų atstovai. Apie tai mums 
papasakojo Lietuvos beisbolo naudai 
daug dirbantis Virmidas Neverau-
skas, kuris vadovavo Vilniaus „Spor
to vilkų" komandos jauniesiems beis-
bolininkams, kovo 28 - balandžio 10 d. 
viešėjusiems ir rungtyniavusiems JAV 

V Neverauskas mums persiuntė 
Pasaulio beisbolo akademijos atstovo 
Caleb Kimmel laišką, parašytą šiam 
grįžus iš Vilniuje įvykusio kongreso. 
Štai jo ištraukos: „Aš (...) norėjau 
pasakyti, kokie dėkingi mes, svečiai, 
esame už jūsų pagarbų svetingumą 
per Nukelta \ 9 psl. 

Kai kur ie posėdžio dalyviai, 
kur ie tą šeštadienį žaidė futbolo 
turnyre Summit, IL, džiaugėsi dvie
jų rungtynių laimėjimu. Pergales lie
tuviai šventė ir sekmadienį — jie 
tapo to turnyro nugalėtojais. Tai iš 
tiesų geras ženklas prieš futbolo pir
menybių pradžią. 

Galvojama, kad šį sezoną „Litua
nicos" vienuolikė pirmenybėse pasi
rodys geriau negu rudenį. Tai yra 
įmanoma, nes anksčiau lietuviai bū
davo pirmaujančiųjų gretose. 
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Trečiuosius Lietuvos 
narystės NATO metus 

minint 

KGB RENESANSAS 

DR. DARIUS FURMONAVIČIUS 

Sulaukusi NATO viršūnių susitikimo Prahoje kvietimo 2002-ųjų 
lapkritį ir JAV Senatui bei sąjungininkų parlamentams pritarus, 
2004-ųjų kovo 29 d. Lietuva įsijungė į NATO. Baltijos valstybių oro 

erdvės sistema, jų gynybos sistemos prisijungė prie NATO. 2004-ųjų va
sari Stambulo NATO viršūnių susitikime JAV pradėjo diskusiją dėl ener
getinių resursų saugumo. Lietuvos pastangomis 2006-ųjų lapkričio Rygos 
viršūnių susitikimo deklaracijoje buvo Įtrauktas teiginys, kad sąjungi
ninkų saugumo interesai gali būti taip pat pažeisti gyvybinių resursų 
nutraukimu. NATO vadovai remia energijos infrastruktūros rizikos įver
tinimo koordinuotas tarptautines pastangas ir skatina energijos infra
struktūros saugumą bei įsako Pastoviajai tarybai konsultuotis dėl pačių 
artimiausių energetinio saugumo grėsmių, kad būtų apibrėžtos sritys, 
kurios galėtų prisidėti prie sąjungininkų saugumo interesų apsaugojimo 
ir, prašant, pagelbėtų nacionalinėse ar tarptautinėse pastangose. 

Senatorius Richard Lugar apibrėžė šias šešias pagrindines grėsmes, 
susijusias su energetika: tiekimų nutraukimas; naftos ir dujų rezervų 
užbaigimas; energijos resursų kaip ginklo panaudojimas (Rusijos šan
tažas); nedemokratinių režimų išsilaikymas iš pelno, gaunamo už energe
tinius resursus; globalinis klimato pasikeitimas; besivystančių šalių 
nestabilumas dėl aukštų energetinių resursų kainų. Maršalo centro orga
nizuotoje konferencijoje Rygoje Senatorius Lugar pasiūlė, kad NATO 
kolektyvinės gynybos sutarties 5-asis straipsnis būtų taikomas, kai narei 
gresia ir energetinių resursų nutraukimas. 

Tai ypač aktualu Lietuvai, nes Baltijos valstybės yra „energetikos 
salos" Europos Sąjungoje. Kraštai yra praktiškai priklausomi nuo Rusijos 
energetinių tiekimų. Lietuva neturi rekomenduojamų 3 mėnesių dujų re
zervų. Latvijoje esančiuose rezervuaruose laikomos ,,Gazpromo" dujos 
yra iš esmės kontroliuojamos Rusijos. Dujotiekiai Baltijos valstybėse jau 
yra perimti rusų. „Mažeikių naftai" pernai dėl „naftotiekio gedimo" nu
trauktas naftos tiekimas. Dar nepastatytas elektros ryšys su Lenkija ar 
v 

Švedija. Dabar dėl tarptautinių įsipareigojimų ir valstybės prestižo iš
laikymo Lietuva nenumato prašyti leisti prailginti Ignalinos elektrinės 
darbą, kol bus pastatyta nauja atominė elektrinė. 

Dar 2000-ųjų gegužę Lietuvos inicijuotas Vilniaus procesas, apjungęs 
9 ir vėliau 10 NATO kandidačių, galėtų aktyviau kelti energetikos saugu
mo klausimus. Būtų svarbu Vilniaus proceso dalyviams vieningai prašyti 
JAV per NATO prisidėti prie nepriklausomos energetikos infrastruktūros 
sukūrimo Rytų Europoje, jos apsaugojimo nuo Rusijos neoimperinio 
skverbimosi. Tai galėtų apimti ir Nabuko dujotiekio tiesimą iš Vidurinės 
Azijos į Europą bei skystų dujų terminalo statybą Baltijos pajūryje, 
Ignalinos elektrinės uždarymą ir naujos atominės elektrinės statybą. 
Matyt, būtų verta pasiūlyti sudaryti specialią jungtinę NATO-ES komisi
ją šių valstybių narių vieningos energetikos infrastruktūros apsaugai. 

Sveikinimas 
LLKS visuotiniam suvažiavimui 

Tikruosius Lietuvos faisvės ir Nepriklausomybės kovo
tojus ir mylėtojus, Lietuvos partizanus, ryšininkus, rė
mėjus moteris ir vyrus, nepagailėjusius jaunystės dienu, 
sveikatos ir visq gyvenimq aukojusius ant Tėvynės aukuro, 
praėjusius daugeliui pasaulio saliu neįsivaizduojamą 
sunkią, kruviną, beveik beviltišką kovą dėl Tautos laisvės 
su Raudonuoju Slibinu — komunizmu, ir šiandieną at
vykusius į šj suvažiavimą, nuoširdžiai sveikiname ir linki
me Aukščiausiojo Palaimos, tarpusavio vienybės, sveika
tos, giedros, šviesios nuotaikos ir atgimstančio, pavasa
riško nusiteikimo kartais rūškanai atrodančiame ŠIŲ die
nų Lietuvos gyvenime. 

Lietuvos Partizanu Globos fondo rėmėjai 
ir visa valdyba 

Čikaga, 2007 m. balandžio 11 d. 

PETRAS KATINAS 

Prancūzijos laikraščio „Libera
tion" žurnalistas Lorenas Millo, per 
didelius vargus įsigijęs leidimą apsi
lankyti Rusijos čekistų KGB, dabar 
FSB, irštvoje Lubiankoje, gavo inter
viu iš FSB spaudos sekretoriaus pa
vaduotojo pulkininko Nikolajaus Za-
charovo. L. Millo atkreipė dėmesį į 
šio KGB štabo lizdą, kurio kabinoje 
daugybė mygtukų, bet tiktai ant 
dviejų iš jų yra skaičiai „1" ir „3". 
Visi kiti nepažymėti ir aiškiai skirti 
tiktai saviems. 

„Taip, mes išsaugojome kai ku
rias Saugumo komiteto tradicijas ir 
simbolius. O išvis KGB buvo ne tokia 
jau bloga organizacija, kaip rodoma 
filmuose. Bet mūsų tarnyba nauja, 
pagrįsta aiškiais ir atvirais konstitu
ciniais principais. Mūsų darbo priori
tetai pasikeitė. Pavyzdžiui, mūsų 
emblemoje dabar pavaizduotas ne 
kardas virš skydo, o atvirkščiai - sky
das virš kardo. Tai labai svarbi de
talė, pabrėžianti, kad mūsų priorite
tas yra ne puolimas, o gynyba", -
dėstė N. Zacharovas. Tačiau niekas 
nežino ir niekur neskelbiama, kiek 
žmonių dirba FSB, koks saugumo 
biudžetas, kodėl ši struktūra užima 
tris milžiniškus pastatus Maskvos 
centre, neskaitant kitų pastatų ir 
konspiracinių butų, išmėtytų po visą 
Rusiją. Jeigu bet kokiam FSB kari
ninkui yra užduodamas toks klausi
mas, tai atsakymas būna vienas: „pas
laptis" arba „valstybinė paslaptis". 

Po buvusio KGB pulkininko V 
Putino atėjimo į valdžią, visos Rusijos 
specialiosios tarnybos labai greitai 
atkūrė savo visagalybę. „Mes susi
grąžinome prestižą", — džiūgavo 
pulkininkas N. Zacharovas. Jis skun
dėsi, kad 1990 metai kagėbistams 
buvo labai sunkūs. Tada netgi Lu-
biankos „specams" po kelis mėnesius 
vėluodavo atlyginimai ir tūkstančiai 
čekistų paliko tarnybą. Pernai, gruo
džio 20-ąją, kai vėl buvo švenčiama 
„visaliaudinė šventė" — Čekisto die
na, kuri nebuvo minima B. Jelcino 
prezidentavimo metais, Maskvos 
restorane „Skydas ir kalavijas", esan
čiame šalia Lubiankos, lėbavo ir šėlo 
daugybė FSB karininkų, kurie kėlė 
tostus ir maukė degtinę stovėdami 
šalia savo įkūrėjo kruvinojo F. Dzer
žinskio biusto. Karininkai šlovino 
didžiojo sovietinio teroro organiza
torių. 1991 metais milžiniška „gele
žinio Felikso" statula, stovėjusi šalia 
Lubiankos, buvo nuversta. Bet, praė
jus penkiolikai metų, daugelyje Ru
sijos miestų liko ne tik Dzeržinskio 
paminklai, bet ir gatvės, pavadintos 
šio sadisto garbei. Dabar Maskvoje 
susikūrė iniciatyvinė grupė, siekianti 
anksčiau ar vėliau šalia Lubiankos 
atstatyti Dzeržinskio statulą. 

Slaptosios tarnybos Rusijos aukš
tosiose mokyklose atvirai verbuoja 
studentus. Ypač gerai besimokančius. 
Vienas Maskvos tarptautinių santy
kių instituto, kuriame mokosi vien 
tik diplomatų ir kitos „grietinėlės" 
vaikai, studentas prancūzų žurnalis
tui pasibaisėdamas pasakojo: „Aš mo
kiausi priešpaskutiniame kurse, kai 
buvau iškviestas į viršininko kabi
netą. Anksčiau mes šį žmogų laikėme 
rektoriaus pavaduotojo padėjėju. Jis 
nedelsdamas manęs paklausė, kokie 
mano ateities planai, daug klausinėjo 
apie mano tėvus ir kitus šeimos na

rius, domėjosi, ar vartoju alkoholi
nius gėrimus bei narkotikus. Aiškiai 
patenkintas atsakymais, FSB verbuo
tojas tiesiai paklausė, gal norėčiau 
dirbti SVR — žvalgybos tarnyboje, 
dirbančioje užsienio šalyse. Jis vis 
aiškino, kad tas darbas yra labai įdo
mus ir prestižinis. „Jūs būsite paskir
tas į kokią nors mūsų diplomatinę 
atstovybę užsienyje, bet nebūsite dip
lomatas. Vakarais jums reikės išeiti į 
miestą, prieš tai įsitikinus, kad jūsų 
niekas neseka, susitikti su preziden
tais ir gauti iš jų informaciją". Stu
dentas, iš pradžių susidomėjęs ver
buotojo rožiniais pažadais apie karje
rą, greitai susigaudę ir atmetė saugu
miečio pasiūlymą. Jis pareiškė, kad 
vienas jo artimas giminaitis gyvena 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ta
čiau čekisto tai neišgąsdino. „Dabar 
tokie dalykai pas mus ne problema. 
Šiandien mes kur kas liberaliau žiū
rime į tokius dalykus", — dėstė sau
gumietis. 

Kaip ir sovietiniais laikais, rusų 
slaptieji agentai vėl knibždėte knibž
da visur. Visose didesnėse Rusijos ga
myklose ir fabrikuose yra ne tik savo
sios saugumo tarnybos, bet ir ištisi 
pastatų aukštai, kuriuose dirba če
kistai. Štai tik vienas pavyzdys, ro
dantis Rusijos saugumiečių darbo 
metodus. Dabartinis FSB direktorius 
Nikolajus Patruševas įtaisė savo sū
nų, irgi FSB karininką, į darbą nau
jajame Rusijos naftos gigante „Ros-
neft". Jis buvo paskirtas šio koncerno 
direktorių tarybos pirmininko Igorio 
Sečino, irgi buvusio KGB karininko, 
patarėju. 

Slaptieji FSB agentai, kaip SSRS 
laikais, darbuojasi Valstybės dūmoje, 
laikraščių ir žurnalų redakcijose, uni
versitetuose, dargi sporto stadionuo
se. Daugiau kaip 50 FSB karininkų 
dalyvavo paskutinėse Olimpinėse žai
dynėse, taip pat dešimtys jų siunčia
mi į įvairius pasaulio ir Europos čem
pionatus. „FSB šiandien yra ta jėga, 
kuri gali ir privalo išgelbėti Rusiją", 
— teigia žinomas rusų žurnalistas 
Andrejus Soldatovas, agentūros 
„Agentūra' m" įkūrėjas. Jis aiškina, 
kad FSB ne tiktai „gelbėja" valstybę, 
bet ir jos ekonomiką, politiką, netgi 
kultūrą... 

Tas kultūros gelbėjimas vyksta į 
kūrybines organizacijas įterpiant šni
pus. O pernai FSB atgaivino KGB 1978-
1989 metais teiktą kasmetinę premi
ją „Už geriausius literatūros ir meno 
kūrinius apie FSB organų veiklą". 

Tūkstančiai KGB karininkų po 
1990 metų tapo verslininkais, įvai
riausių saugos agentūrų vadovais. 
Daugelis jų rado darbą valdžios 
struktūrose, o paties V Putino ad
ministracijoje dirba beveik vieni ka
gėbistai. „Čekistai niekada nebūna 
buvusiais, — tvirtino vienas garsiu 
verslininku tapęs KGB pulkininkas 
Vladimiras Vinogradovas ir pridūrė: 
- Mes visada stovime 'ramiai!' V Vi
nogradovas yra tikras reketininkas, 
nes, pasinaudodamas savo ryšiais 
čekistinėse struktūrose, prie bankro
to jau atvedė jam patikusias firmas, 
pasisavino jų turtą. Kaip teigė laik
raščio „Novaja gazeta" žurnalistas 
Romanas Sleinovas, „Šiandien Rusi
joje nėra nė vieno verslininko, ku
riam nebūtų galima iškelti baudžia
mosios bylos. Tai suteikia milžinišką 
galią saugumo tarnyboms, renkan
čioms informaciją apie visus". 

www.draugas.org 

http://www.draugas.org
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE 

LR Seimo ir JAV LB atstovų 
komisijos posėdžiai Vilniuje: 

trys pirmosios dienos 
Šią savaitę Lietuvos Respublikos 

Seime, Vilniuje prasidėjo keturių 
dienų LR Seimo ir JAV LB atstovų 
komisijos posėdžiai. 2004-2008 metų 
Seimo kadencijoje komisija į posė
džius susirinko jau ketvirtą kartą. 
Komisijai pirmininkauja Seimo narė 
Laima Mogenienė ir JAV LB tarybos 
atstovų išrinkta Dalia Puškorienė. 

Dalia Puškorienė 

Norėdami kuo greičiau supažin
dinti „Draugo" skaitytojus su posė
džiuose aptartais klausimais, vesto
mis diskusijomis bei priimtais nutari
mais, siūlome trumpą trijų dienų 
aprašą. Medžiaga iš posėdžių mielai 
leido pasinaudoti tinklalapio lietu-
viams.com redaktorė D e i m a n t ė 
Dokšaitė. Primename, jog posėdžiai 
iš Seimo rūmų tiesiogiai transliuoja
mi internetu. Transliacijas galima 
surasti Seimo tinklalapyje: www. 
lrs.lt, rubrikoje „renginiai". 

BALANDŽIO 16 D. 

Pirmoji pavasarinių posėdžių 
sesijos diena buvo daugiausia skirta 
aptarti, kaip atitinkamos institucijos, 
organizacijos reagavo į daugiau nei 
dvi dešimtis praėjusį kartą priimtų 
rezoliucijų. 

Besvarstant atsakymus, komisi
jos nariams kilo ir naujų idėjų, naujų 
klausimų, taip pat buvo kalbama ir 
apie jau įsisenėjusias bėdas, aptaria
mas kiekvienoje posėdžių sesijoje. 
Viena tokių - Lietuvių grįžimo į 
tėvynę informacijos centro (LGĮTIC) 
veikla. Parlamentarė Dalia Teišers
kytė teigė, kad centro direktorius Žil
vinas Beliauskas prastai vykdo savo 
pareigas ir visa įstaiga merdi. PLB 
valdybos pirmininkė Regina Naru-
šienė sakė, kad centras negali nor
maliai dirbti todėl, kad Vyriausybė 
niekaip nepatvirtina jo nuostatų. 

Kalbant apie LGĮTIC nepakan
kamą informacijos sklaidą JAV LB 
atstovė Angelė Nelsienė pažymėjo, 
kad ir kitos Lietuvos institucijos, jos 
manymu, prastai informuoja išeivius. 
Ji pasakojo, kad Amerikoje, Atlan
toje, kūrėsi nauja lituanistinė mokyk
lėlė ir ieškojo visokeriopos pagalbos. 

Kreipęsi į Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentą (TMID) jie esą su
laukė piniginės paramos, bet A. 
Nelsienė tikino negalinti suprasti, 
kodėl TMID mokyklėlės įkūrėjų ne
nukreipė į JAV LB Švietimo tarybą, 
kuri turi ilgametę patirtį ir gali nau
jokams pagelbėti. 

Palydovinė televizija 

Pradėję aptarinėti palydovinės 
TV, skirtos užsienio lietuviams klausi
mą, komisijos nariai visgi vėl nuspren
dė į posėdį kviestis Lietuvos TV ats
tovus, nes esą nebesupranta, ar ir ko
dėl iš retransliavimo lyg išstumiama 
Amerikos Lietuvių TV Tiesa, iš Vy
riausybės kanceliarijos komisija gavo 
atsakymą, kad dar šį mėnesį iš rezer
vo fondo turėtų būti paskirtos lėšos 
kanalo retransliavimui į Ameriką. 

Trumpai buvo aptarti ir bevizio 
režimo į JAV reikalai. Seimo narė Ire
na Degutienė sakė kalbėjusi su Ame
rikos ambasadoriumi John Cloud, 
kuris patikino, kad procesas tikrai 
pajudėjęs į priekį ir parlamentarė 
mananti, jog bevizio režimo galime 
tikėtis jau 2008 metais. A. Nelsienė 
pasakojo panašios informacijos su
laukusi iš kongreso nario Ed Royce. 

Apsvarsčius visus atsakymus į 
rezoliucijas buvo nuspręsta dėl kai 
kurių klausimų kreiptis dar kartą, 
tik jau griežtesniu tonu. 

Komisijos sudėt) spręs PLB 

Vėliau buvo aptarti būsimos ko
misijos nuostatai ir pan. I. Degutienė 
teigė, kad kolegos parlamentarai 
būtinai užduos pora klausimų. Jie 
esą domėsis, kodėl visgi naujoje ko
misijoje nebus balanso, nes vienai ša
liai - JAV - atstovaus net penki na
riai, o visiems kitiems pasaulio kraš
tams irgi atstovaus tik penki. Taip 
pat, seimūnus domins, ar naujoje ko
misijoje bus narių iš Airijos, Didžio
sios Britanijos ir Ispanijos. 

Kokių kraštų atstovai dalyvaus 
komisijos darbe, palikta spręsti PLB. 
Pasak R. Narušienės, atstovavimas 
bus toks: 1 narys iš Kanados, 2 — iš 
Europos kraštų, 1 — etninių Lietu
vos žemių, 1 — iš Rytų kraštų. Ats
tovai patys siūlo savo kandidatūras 
savo kraštų bendruomenių taryboms 
(jei tokios yra) arba valdyboms, ku
rios renka potencialų komisijos narį 
nuo savo šalies. Tuomet visų kandi
datų biografijos keliauja į PLB valdy
bą, kuri ir deda galutinį tašką at
rinkdama penkis atstovus į Seimo ir 
PLB bendrą komisiją, kuri, ko gero, 
susirinks jau rudenį. Tiesa, joje, 
matyt, nebus atstovų nei iš Austra
lijos, nei iš Pietų Amerikos — ne
užtenka tiek kvotų. O iš naujųjų 
Europos bendruomenių susidomėji
mas irgi nebuvo labai didelis, nes ko
misijos nariai turi per metus porą sa
vaičių savo laiko skirti darbui komisi
joje ir patys susimokėti savo kelionės 
bei gyvenimo Lietuvoje išlaidas. Kaip 

siūlė Belgijos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkė Aurelija Goris, 
galbūt būtų galima komisijos narių 
keliones apmokėti. I. Degutienė pa
siūlė dėl šito klausimo kreiptis į 
TMID. 

Antroje dienos pusėje vyko išvyk
stamasis posėdis Valdovų rūmuose. 

BALANDŽIO 17 D. 

Kur du pešasi, trečias, t.y. Ameri
koje gyvenantys lietuviai, pralaimi — 
taip antrosios dienos rezultatus su
sumavo lietuviams.com redaktorė 
Deimantė Dokšaitė. 

Nors pagal pirminę programą 
balandžio 17 d. Seimo ir JAV LB ko
misija turėjo gilintis tik į su Lietuva 
susijusias temas — vaikų įvaikinimą 
bei švietimą Rytų Lietuvos mokyk
lose, balandžio 16 d. programa buvo 
pakoreguota ir įterptas Lietuvos tele
vizijos transliavimo Siaurės Ameri
koje klausimas. 

Amerikos lietuviai nuogąstavo, 
kad iš projekto iš esmės pašalinta 
Amerikos Lietuvių televizija (ALTV). 
LRT generalinis direktorius Kęstutis 
Petrauskis situaciją aiškino kiek ki
taip, esą Lietuvos Vyriausybė negali 
skirti pinigų privačiai JAV veikian
čiai TV, todėl už projektą atsakinga, jį 
koordinuoja būtent LRT. Tačiau K. 
Petrauskis sakė, kad ALTV galbūt 
bus pakviesta kurti valandos ar 
dviejų trukmės laidą apie Amerikos 
lietuvių gyvenimą, kuri kasdien būtų 
įterpiama į iš Lietuvos retransliuo
jamą programą. 

Posėdyje dalyvavęs režisierius 
Arūnas Matelis sakė, kad išėjimas į 
JAV rinką yra sudėtingas dalykas. 
Pasak jo, palydovinio lietuviškos TV 
signalo „nugabenimas" į Ameriką 
dar nieko nereiškia. Situacija už At
lanto yra visiškai skirtinga nei Euro
poje, kur tikrai pakanka nusipirkti 
palydovinę anteną ir gali matyti pa
geidaujamą televiziją. Amerikoje la
bai svarbūs rinkodariniai dalykai, 
kanalas, kaip minėta, įtraukiamas į 
paketą ir žiūrovai jį perka. Dvi kom
panijos, su kuriomis tariamasi dėl 
kanalo retransliavimo „Direct TV" ir 
„Dishnetwork", pasak A. Matelio, gan 
panašios, tačiau ir skirtingos. Būtent 
„Dishnetwork" specializuojasi re
transliuojant kanalus ne anglų kalba. 
Tačiau režisieriaus žiniomis, jie rei
kalauja, kad programoje būtų bent 
pora valandų originalios, specialiai 
pagamintos medžiagos. Todėl A. Ma
telio manymu, LRT tikrai negali 
verstis be ALTV Apskritai, pasak jo, 
2,5 mln. litų, kurių LRT prašo iš 
Vyriausybės yra pakankami tik tech
niniam kanalo retransliavimui, ta
čiau realiai reikėtų kokių 18 mln. 
litų. Režisierius sako, kad lietuviško 
kanalo įsitvirtinimas Amerikoje neį
manomas be JAV LB ir ALTV akty
vaus dalyvavimo. Apskritai, jo teigi
mu, jei ALTV ir LRT dirbs ne kartu, 
o gal net konkuruos, negalima tikė
tis jokios sėkmės. 

Posėdyje dalyvavęs Vyriausybės 
atstovas Julius Ratkus sakė, kad lėšų 
kanalo transliavimui skyrimas iš re
zervo fondo bus svarstomas gegužės 
mėnesį (visai neseniai dar buvo sako
ma, kad tai vyks jau šį mėnesį). 

Reziumuodama diskusiją komisi
jos pirmininkė parlamentarė Laima 
Mogenienė konstatavo, jog ALTV bu
vo idėjos autoriai, tad nušalinti juos 
nuo projekto būtų ne tik neprotinga, 
bet ir neetiška. 

BALANDŽIO 18 D. 

Ši diena buso skirta katalikybei. 
Nors ne visos temos buvo tiesiogiai 

skirtos religiniams klausimams, ta
čiau ne viena jų vienaip ar kitaip 
palietė katalikiškus reikalus. Be pa
sirengimo dviems dideliems rengi
niams — Šyč. Mergelės Marijos ap
sireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubi
liejui bei Lietuvos tūkstantmečio mi
nėjimui temų, vakar diskutuota ir 
apie tautinio paveldo užsienio valsty
bėse išsaugojimą. Ryškiausiai ir skau
džiausiai pastaruoju metu JAV lietu
vius paliečia uždaromų lietuviškų 
parapijų bėdos. 

Jungtinės kultūros paveldo ko
misijos narė Irena Vaišvilaitė pasako
jo, kad seniau JAV buvo misijų kraš
tas, kur kiekviena šalis rūpindavosi 
savo tautiečių religiniais klausimais. 
O, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje 
buvo sakoma, kad nesvarbu kokios 
tautybės yra žmogus, jei jis katalikas, 
gali lankytis jau esančiose bažnyčiose 
ir nėra reikalo skirstyti pagal tauty
bę. Pasak I. Vaišvilaitės, Amerikoje 
jau irgi įsigaliojo tokia nuostata, kuri 
skatina žmonės integruotis į bendrą 
katalikų bendruomenę. Jungtinės 
kultūros paveldo komisijos narės 
teigimu, bijoma, kad tautinės parapi
jos taps tarsi valstybės valstybėje, 
kad tautiškumas tiems žmonėms 
taps svarbiau už katalikiškumą. Ji 
skatino JAV lietuvius ne konfron
tuoti su uždaromų bažnyčių vado
vybe, o kontaktuoti. 

Komisijos pirmininkė nuo JAV 
LB pusės Dalia Puškorienė neigė I. 
Vaišvilaitės teiginius esą Katalikų 
Bažnyčia nepalaiko tautiškumo. Ji 
prisiminė popiežiaus Jono Pauliaus II 
kalbą, sakytą Niujorke ispanakal-
biams tikintiesiems, kur irgi buvo 
pabrėžta tautinių parapijų svarba. 
Pirmininkės tikinimu, prieš 50 metų 
Amerikoje buvo taikomas katalikų 
integravimo principas, tačiau dabar 
to nebėra. 

Iš Los Andželo atvykęs Rimtau
tas Marcinkevičius taipogi prieštara
vo I. Vaišvilaitės pasisakymui, jo 
manymu, protesto akcijos prieš lietu
viškų parapijų uždarymą yra teigia
mas dalykas, nes taip pritraukiamas 
spaudos dėmesys ir visuomenėje su
keliama diskusija. 

I. Vaišvilaitė atsakydama kalbėjo 
nesanti prieš demonstracijas, bet jei 
jos yra įžeidžiančios konkretų žmogų, 
t.y. Niujorko vyskupą kardinolą Ed
vardą įganą (Edvvard Egan), tuomet 
užkertami keliai iš Lietuvos arki
vyskupui Sigitui Tamkevičiui derėtis 
dėl parapijos neuždarymo diploma
tiniais būdais. 

Posėdyje dalyvavusi laikraščio 
„Bičiulystė" redaktorė Ligija Tautku-
vienė, oponuodama I. Vaišvilaitei, sa
kė, kad jei lietuviai nebūtų kovoję už 
save, tai šiandien Lietuva kažin ar 
būtų laisva, tad protesto akcijos dėl 
uždaromų bažnyčių yra teigiamas 
dalykas. 

Angelė Nelsienė iš Los Andželo 
iškėlė idėją, kad uždaromų lietuviškų 
parapijų žmonės turėtų vienytis su 
kitų Amerikoje uždaromų bažnyčių 
tikinčiaisiais ir susikonsolidavus gal
būt tikslas išsaugoti bažnyčias būtų 
lengviau pasiekiamas. 

Vyskupas Jonas Ivanauskas susi
rinkusiesiems aiškino, jog kiekvienas 
vyskupas savo vyskupijoje yra šeimi
ninkas, ir joks kitos šalies vyskupas 
negali nurodinėti, pavyzdžiui, Lietu
vos vyskupams, lygiai taip pat Lie
tuvos vyskupai negali aiškinti, kaip 
turi elgtis Amerikos vyskupai. Tačiau, 
pasak jo, Lietuvos vyskupų konferen
cija nėra abejinga uždaromoms JAV 
lietuvių parapijoms nei Bostone, nei 
Niujorke ir kreipėsi į kolegas Ame
rikoje su prašymais. 

Bus daugiau. 

http://viams.com
http://lrs.lt
http://lietuviams.com
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Laisvalaikio garsai i « 
Naujas Jurgos Seduikytės 

albumas 
Vos prieš dieną Jurgos Sedui

kytės muzikos gerbėjai buvo nudžiu
ginti nauju dainininkės albumu „Ins
trukcija". Tai antroji Jurgos kompak
tinė plokštelė, kurią sudaro visiškai 
naujos dainos, įrašytos praėjus pu
santrų metų nuo daug apdovanojimų 
pelniusio Jurgos debiutinio albumo 
„Aukso pieva" pasirodymo. 

Pastarąjį pusmetį Jurga buvo re
tokai matoma viešumoje, nes visą dė
mesį skyrė naujų dainų kūrimui. Sau
sio mėnesį dainininkė atostogavo ir 
kūrė bei įrašinėjo dainas Naujojoje 
Zelandijoje. Jurgos albumo „Instruk
cija" įrašuose dalyvavo visi su Jurga 
koncertuojantys muzikantai, kurie gy
vai įrašė savo instrumentų partijas. 

Muziką ir žodžius dainoms, kaip 
ir savo ankstesniame albume, Jurga 
parašė pati. Naujas dainas jai įrašyti 
talkina trys muzikos prodiuseriai -
Linas Rimša, Viktoras Diawara ir 
Mario Basanov. Kiekvienas iš jų pa-
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sirinko sau mėgstamiausius kūrinius, 
tad kiekviena daina studijoje sulaukė 
išskirtinio dėmesio. 

2005 metų rudenį pasirodęs de
biutinis Jurgos albumas „Aukso 
pieva" šios dainininkės vardą iš karto 
įrašė tarp pačių populiariausių šalies 
atlikėjų. Šio albumo iki šiol yra par
duota arti 20,000 vienetų. Radijo sto
tyse populiariausiais tapo net penki 
šio albumo kūriniai: „Nebijok", 
„Aukso pieva", „Saulė vandeny", 
„Galbūt" ir „Aš esu tiktai, jei tu esi". 
Su albumo „Aukso pieva" programa 
per pusantrų metų Jurga surengė 
apie 100 koncertų ir pasirodymų. 

Pagal M.R3 

Prašome dlsiliepti visus buvusius VDU studentus ir absolventus. 
Jums bus pasiustas laiško „Dėl VDU studentu pokario pasipriešinimo 
dalyviu atminimo įamžinimo" projektas, kurio tekstui prašysime pritarti. 
Jei esate buvęs(-usi) VDU studetas(-ė), kreipkitės ei. paštu į Edviną Gied-
rimq: ged159@gmail.com arba adresu: 193 Stone Hill Dr., Rocky Hill, 
CT 06067. 

Jurga Šeduikytė su grupės nariais, padėjusiais į rašyt i albumą. 
Nuotraukos iš M.R3 archyvų 

Todėl Aborisas, keršydamas už anūko įžei
dimą ir saviškių nužudymą, turkams darė tokius 
didelius nuostolius. 

Tebebūnant Tripolyje, kalbėjo, kad imperato
rius pasiuntęs pas tą Aborisą pasiuntinj su dova
nomis ir tam tikrais pasiūlymais, kad kaip nors jį 
apramintų. Mat bijojo, kad labai galingas finikiečių 
Sirijos karaliukas Mahometas Lemjeras, susijun
gęs su tuo Aborisu, neimtų dar daugiau terorizuoti , 
turkų, ypač tebesitęsiant karui su persais. 

Kas paskui dėjosi, negalėjau sužinoti. Šiaipjau 
arabus, šiuos alkanus plėšikus, nesunku nuraminti 
dovanomis. 

Tas Aborisas turėjo tris suaugusius sūnus: 
Mahometą iš pirmosios žmonos ir du — Ha-

metą ir Sefetą — iš antrosios. Teturėjo dvi žmonas, 
nors arabams galima parsivesti ir daugiau. Šie tada 
su visomis savo pajėgomis buvo prisidėję prie tėvo, 
nors šiaip kiekvienas paprastai plėšikaudavo savo 
naudai atskirai. Jiems pasipriešinti turkai negali, 
net ir surinkę kariuomenę, veltui bando persekioti 
juos išsisklaidžiusius po neprieinamas vietas ir 
uolas. Arabai ir jų arkliai gerai ištveria badą ir var
gą. Turkai jų taip bijo, kad, pasirodžius dešimčiai 
ilgomis ietimis apsiginklavusių, su vienais marš
kiniais arabų (ir tai tik prieš vidudienį, o po pietų 
dėl didelio karščio tais marškiniais kar tu su gobtu
vais apsivynioja galvas, sėdi ant žirgų visai nuogi), 
ir trisdešimt ginkluotų ilgomis bombardomis turkų 
nelabai išdrįsta užpulti, nes arabai labai judrūs ir 
drąsūs. Jeruzalėje daugelis pasakojo kaip tikrą įvy
kį, kad miesto sangiachas, prieš išvykdamas i Persų 
karą, norėdamas pailsėti, išsiruošė su penkiasde-
šimčia raitelių į Betliejų. Kelyje susitikęs tik aštuo
nis arabų raitelius ir tiek turėjęs vargo, kad tekę 
grįžti atgal į Jeruzalę. Mat anų tokie vikrūs ir drą
sūs arkliai, kad, kai to reikia, jie be paraginimo 
puola sutiktus raitelius ir, kai būtina, greitumu 
išvengia pavojaus. Turkai jų taip bijo, kad apie Ne
gyvąją jūrą, arba Asfalto ežerą, ir beveik visoje 
Šventojoje Žemėje turkų kaimai, kad atsipirktų 
nuo apiplėšimo, moka jiems duoklę. Bet jie, ir tą 
gaudami, nesiliauja plėšikavę. 

Iš tikrųjų kasmet, pradedant spalio mėnesiu, 
karavanams iš Damasko, Alepo ir Kairo vykstant į 
Meką, tų trijų miestų pašos per pasiuntinius jiems 
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siunčia dovanų, kad neapiplėštų pirklių ir piligri
mų, nors kiekvienas karavanas tur i savo sangiachą 
su trimis šimtais ietimis ginkluotų raitelių ir tiek 
pat sargybinių su šautuvais, ir bent mažąsias bom
bardas gabenasi. Arabai, gavę duoklę, laikosi ką pa
žadėję, bet kai jų būna be galo daug, pasitaikius pro
gai, žudo ir plėšia turkus, grobia jų prekes ir bėga į 
savo slėptuves. Kas gi juos vysis a r persekios? 

Minėtųjų miestų karavanai, kiekvienas atski
rai išsirikiavę, žygiuoja kaip kariuomenė, 

kol visi susirenka prie Turo miesto, šalia Raudo
nosios jūros Sinajaus (tuo vardu vadinasi ne tik 
kalnas, bet ir visa sritis) apygardoje. Ten susijungę 
žygiuoja į Meką. Mugėje praleidę dvidešimt dienų, 
tokiu pat būdu grįžta atgal. Vykti į Meką galima tik 
vieniems mahometonams. Krikščionims ir žydams 
neleidžiama. 

Būdamas Kaire, atsidėjęs išklausinėjau iš Me
kos grįžtančius turkus, ar tiesa, ką liaudis pasako
ja apie Mahometo karstą, kad jis geležinis, magne
to akmens jėgos traukiamas, kabo ore. Jis tą pa
neigė. Kapo mauzoliejus esąs aukštai iškeltas, lai
kosi ant nestorų kolonų. Patalpoje tamsu, nes ne
galima deginti kitokio žiburio, tik lempeles. Taigi 
tiems, kurie žiūri iš tolo, atrodo, kad karstas kabo, 
tačiau kas arčiau prieina, tie aiškiai mato, kad 
karstas stovi ant kolonų. 

Birželio dvidešimt pirmą dieną, apie vidudienį, 
atvykome prie Tanaiteros pilaitės. Ten radome tur
kų karo lauko notarą. Jis su trisdešimčia raitelių 
grįžo į Damaską. Buvo Palestinoje ir Egipte šaukti 
kareivių į Persų karą. Taigi, vos mums nulipus 
nuo arklių, priėjo strėlinę prisijuosęs trijų tarnų ly
dimas pasiuntinys, kuris pasiųstas pas Gazos san
giachą ir pas kitus į Egiptą, kad šie, nors buvo at
leisti nuo karo, vis tiek grįžtų į Persiją. Jis atėmė iš 

mūsų du geresnius arklius. Sakėsi esąs imperato
riaus siunčiamas, taigi turįs teisę ne tik iš mūsų 
(pavadino šunimis), bet ir iš bet kokio turkų di
džiūno paimti arklį, nors tam ir pėsčiam tektų eiti. 
Mat turkų valdose visur yra paskelbtas toks įsaky
mas. Bet kai mūsų vadovas mukieras jiems pasiūlė 
šešis talerius, ir sargybiniai patarpininkavo, grąži
no mums tuos du arklius, bet atėmė kitus du iš tur
kų pirklių. 

Birželio dvidešimt antros dienos rytą atvyko
me prie šulinio, pačių turkų vadinamo patri

archo Jokūbo šuliniu. Yra gana platus, tvirtai iš
mūrytas ties Jordano upe. Tos upės dešinėje pusė
je yra dvi vagos: viena vadinasi Jor, kita — Dan. 
Aukščiau tilto, susiliejusios į vieną upę, vadinasi 
vienu Jordano vardu. Jis netoli nuo ten išteka iš 
kalnų. Kairiajame upės krante matyti namelis, 
kuriame gyveno tasai Jokūbas. Sienos išlikusios 
sveikos. Atrodo, buvęs labai žemas. Netoli matyti 
Tiberiados, arba Genezareto, ežeras. Ilgumo jisai, 
kaip sprendžiu, yra kokių dešimties mūsų mylių, 
plotis ne visur vienodas, vos siekia dvi mylias. 

Anapus ežero matyti kalnų viršūnės ir plačios, 
tuščios dykumos. Tai ten Kristus septyniais duonos 
kepalėliais ir žuvelėmis pamaitino keturis tūks
tančius žmonių (Morkaus ev, 8). 

Perėjus per tiltą, dešinėje pusėje, nedidelėje ly
gumoje, prie pakrantės uolos, rodo vietą, kur Jo
kūbas rungėsi su angelu (Pradžios kn., 32). Kai
rėje, per du ieties metimo atstumus, prie minėtojo 
ežero, buvo Evangelijose dažnai minimas Chorazi-
no (Corosaim) miestas, dabar visai sunykęs, vos 
penkiasdešimt namelių belikę. Už šio tilto jau pra
sideda Galilėja. Iš pradžių žemė akmeninga kaip ir 
Žemutinėje Sirijoje, yra daug uolų. Bet, porą mylių 
paėjus, prasideda tokios jaukios, malonios to kraš
to vietos, kad sunku ir aprašyti, ir žodžiais apsa
kyti. Žemė atrodo čia labai derlinga, bet laukai 
nedirbami, turbūt dėl arabų užpuldinėjimų. Tačiau 
gausybė labai geros žolės, ypač tankiai sužėlę roz
marino krūmai visur aplinkui žaliuoja. Daugelyje 
vietų gyvena arabai. Jie gano didžiules avių ir kup
ranugarių kaimenes, todėl savo trobeles statosi 
prie vandens ir, ieškodami ganyklų, kaip jau anks
čiau minėta, keliauja iš vienos vietos į kitą. 

Bus daugiau. 

mailto:ged159@gmail.com
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Migrantai šturmuoja bankus R. Motuzas: norėčiau, kad 
Lietuva pasimokytų iš Švedijos 

Užsienio lietuviai skuba įsigyti nekilnojamąjį turtą Lietuvoje. Eltos nuotr. 

Vilnius, balandžio 19 d. (BNS) 
— Antrus metus iš eilės Lietuvos ko
merciniai bankai sulaukia vis dau
giau užsienio šalyse dirbančių lietu
vių prašymų išduoti paskolas būstui 
įsigyti. 

Dažniausiai į bankų poskyrius 
migrantai užplūsta grįžę į Lietuvą 
atostogų — prieš Velykas, Kalėdas ar 
vasarą. Kai kurie išvykusieji apie ga
limybę gauti kreditą domisi elektro
niniais kanalais arba rašo įgaliojimus 
Lietuvoje likusiems artimiesiems, 
rašo „Kauno diena". 

Bankininkai pastebėjo, kad mig
rantai dairosi į naujos statybos būs
tus, turi susitaupę didesnes sumas 
avansiniam įnašui ir stengiasi imti 
paskolas maksimaliai trumpesniam 

laikui. 
„Visiems bankams itin aktualus 

klausimas — pajamų pastovumas. 
Jeigu asmuo užsienyje dirba nekvali
fikuotą darbą, kyla klausimas, kokį 
darbą jis dirbs ir kokį uždarbį gaus 
grįžęs į Lietuvą. Apie didesnę riziką 
galėtume kalbėti vertindami trum
pam į užsienį išvykstančius žmones, 
nes neaišku, ar grįžę į Lietuvą jie su
gebės bankui vykdyti prisiimtus įsi
pareigojimus, nes būsto paskola ima
ma ne vieniems ar dvejiems metams. 
Tokiems asmenims patiems vertėtų 
įvertinti, kad grįžus į Lietuvą jų 
pajamos gali būti mažesnės", — sakė 
,,DnB Nord" banko Mažmeninės 
bankininkystės departamento direk
torius Raimundas Kutra. 

Valdas Adamkus: „išsakiau tai, ką mano tauta" 
Atkelta iš 1 psl. 
juodinimo aplinkoje labai sunku 
kurti piliečių valstybę ir plėtoti de
mokratinę politiką", — Seime sakė V 
Adamkus. 

Anot jo, „formaliai sėkminga val
džių kaita anaiptol neliudija visaver
čio ir modernaus politikos turinio. 
Pastarieji metai mums visiems skau
džiai patvirtina šią tiesą — bendrų 
tikslų, socialinės partnerystės, tikėji
mo valstybe ir pasitikėjimo bendra
piliečiais stoka, pilietinis ir politinis 
susvetimėjimas privedė Lietuvą prie 
valstybės tapatybės krizės". 

V Adamkaus teigimu, „dėl politi
nių ambicijų, kovos dėl valdžios, ne
profesionalumo, intrigų, korupcijos 
ar populizmo nesugebėjome išjudinti 
nė vienos reikšmingos mūsų šalies vi
daus ekonominio ir socialinio gyveni
mo reformos". 

„O juk būtent reformos atvertų 
galimybes sulaikyti bent kiek reikš
mingesnę emigruojančių piliečių dalį 
ir pritraukti naujas užsienio investi
cijas. Imtis esminių šalies valdymo 
pokyčių mūsų neprivertė nei Europos 
Sąjungos ir NATO narystė, nei įspū
dinga finansinė parama iš Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų. Tam
pame neišnaudotų galimybių vals
tybe, kuriai kyla kasdien vis akivaiz
desnis pavojus tas galimybes pra
rasti", — sakė prezidentas. 

Anot valstybės vadovo, Lietuvos 
vidaus ir užsienio politikos sąsajos 
„įgijo neigiamą atspalvį". 

„Dėl vidaus politikos nesutarimų 
piliečiai pradeda manyti, kad Lietu
vai neverta imtis ir aktyvios užsienio 
politikos. Kad nesusitvarkius savo 
namuose nėra prasmės remti de
mokratiją ir pilietinės visuomenės 
plėtrą kaimynystėje ar, pavyzdžiui, 
Afganistane. Nors ligšiolinė mūsų ša
lies užsienio politika ir buvo sėkmin

ga, tokia tendencija yra grėsminga 
Lietuvai kaip tarptautinės bendruo
menės narei", — pabrėžė preziden
tas. 

Neig iamas dvasinis klimatas 

Anot V Adamkaus, būtina nedel
siant keisti „visuotinį dvasinį Lie
tuvos klimatą", kovoti „su visose vi
suomenės grandyse tvyrančia nepa
garba, agresija, cinizmu, susvetimėji
mu", įveikti „pavojingai įsivyravusį 
visuotinį nepasitikėjimą". 

V Adamkus taip pat ragino kuo 
sparčiau pasinaudoti Lietuvoje suda
rytomis politinėmis ir ekonominėmis 
prielaidomis kurti šalies gerovę ir 
spartinti pažangą. 

Prezidentas Valdas Adamkus Vy
riausybės veiklą žada vertinti tik pa
gal nuveiktus darbus ir reformų spar
tą, tuo pačiu pabrėždamas, kad pert
varkos daugelyje sričių nevyksta. 

Priminęs, kad dar kadencijos 
pradžioje įvardinęs, jog svarbiausia 
reformuoti sveikatos apsaugos, mok
slo ir studijų, teismų sistemas, V 
Adamkus sakė: „akivaizdu, kad nepa
judėjome nė per žingsnį". 

Prezidento teigimu, kad refor
mos paspartėtų, būtinas Vyriausybę 
remiančių jėgų sutarimas ir veiklos 
stabilumas, o tai įmanoma tik ieš
kant bendrų sprendimų, tariantis, o 
ne siekiant primesti savo požiūrį. 

„Deja, šiandien Vyriausybė la
biau susitelkusi ne ties reformomis, o 
ties savo pačios išlikimo klausimu. 
Viena vertus, net ir tokia padėtis ma
žumos Vyriausybės neatleidžia nuo 
atsakomybės ir prisiimtų įsipareigoji
mų. Kita vertus, kviečiu pačias parti
jas atsakingiau vertinti Vyriausybės 
stabilumo klausimą, kitaip ji vargu ar 
išdrįs imtis ryžtingų sprendimų", — 
kalbėjo prezidentas. 

Prieš dvi savaites, balandžio 7 d., 
šeštadienį, išspausdintame interviu 
su Lietuvos Respublikos Nepapras
tuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi 
Švedijos karalystėje JE Remigijum 
Motuzu, nėra pabaigos. Atsiprašome 
ambasadoriaus R. Motuzo ir interviu 
autorės Jurgitos Baltrušaitytės. Čia 
dar kartą spausdiname minėtą inter
viu. 

— Gerbiamas ambasadoriau, 
p r a d ė d a m a pokalbį, noriu pasi
džiaugti, j og pirmajai kadencijai 
ambasadoriumi buvote p a sk i r -
t a s , būtent i Švediją - juk anks
č iau vadovavote Taut inių ma
žumų ir išeivijos departamentui , 
todėl puikiai suprantate už-sie-
nyje gyvenančių l ie tuvių proble
mas bei rūpesčius. Nors naujas 
pareigas e inate dar t ik ke le tą 
mėnesių, atrodo, jau ir su gyve
n imo šioje šalyje subt i lybėmis 
esate puikiai susipažinęs. Kaip 
sekėsi adaptuotis? Kokie svar
biausi Jūsų, kaip LR ambasado
riaus Švedijoje, jau suspėti atlik
t i darbai? Kokiais la imėjimais 
džiaugiatės labiausiai? 

— Džiaugiuosi, kad buvau 
paskirtas į Švediją, nes šalis išsiskiria 
savo demokratinėmis tradicijomis ir 
tolerancija. Švedija buvo viena iš pir
mųjų valstybių, įkūrusių savo diplo
matinę atstovybę Vilniuje. Lietuva ir 
Švedija šiandien aktyviai bendradar
biauja gynybos, aplinkos apsaugos, 
energetikos, vidaus reikalų, tarn-
sporto, teisingumo, švietimo ir 
sveikatos apsaugos srityse. Švedija 
yra viena iš pagrindinių Lietuvos 
užsienio prekybos partnerių — jai 
tenka beveik 5 % visos Lietuvos už
sienio prekybos. Švedija taip pat yra 
tarp daugiausiai į Lietuvą investuo
jančių valstybių. Manau, kad šian
dien svarbiausia yra tai, kad Švedijos 
visuomenė jau žino apie Lietuvą. So
vietiniu laikotarpiu Lietuva Švedijo
je, lyginant su Latvija ir Estija, buvo 
beveik nežinoma. Viena iš priežasčių 
buvo tai, kad iš kitų Baltijos šalių į 
Švediją buvo emigravę daugiau pa
bėgėlių. 

Malonu, kad naujoji Vyriausybė 
pabrėžia platesnio bendradarbiavimo 
su Lietuva svarbą. Lietuvos Respub
likos ministras pirmininkas Gedimi
nas Kirkilas į Švediją naujojo minis
tro pirmininko Fredriko Reinfelto 
buvo pakviestas kaip vienas iš pirmų
jų kaimynynės valstybės vadovų. 
Pradėta formuoti vieninga regioninė 
energetikos politika, kuri yra neat
skiriama bendrosios saugumo poli
tikos dalis. Pradėtas įgyvendinti Šve-
dijos-Lietuvos energetinio tilto 
SwindtLit projektas. Įgyvendinant jį, 
numatyta sujungti Lietuvos ir Švedi
jos elektros perdavimo tinklus, nu
tiesiant 350 kilometrų ilgio, apie 700-
1000 megavatų galios povandeninį 
kabelį Baltijos jūros dugnu. Ši jungtis 
yra svarbi didinant viso Baltijos re
giono energetinį saugumą ir elektros 
tiekimo patikimumą bei Baltijos šalių 
integracijai į Europos Sąjungos elek
tros rinką. Bendradarbiavimas su 
Švedija kasdien plečiasi. Net 35 Lie
tuvos savivaldybės yra užmezgusios 
ryšius su Švedijos komunomis. Glau
džiai bendradarbiauja universitetai, 
įvairios švietimo, kultūros, gydymo 
įstaigos bei nevyriausybinės organi
zacijos. Manau, kad tai yra labai 
svarbu, nes nusistovintys tarpinsti-
tuciniai ir asmeniniai ryšiai, tiesiogi
nis bendravimas dažnai sudaro ge

resnes sąlygas norimiems rezulta
tams pasiekti. 

— O gal j a u p a s i t a i k ė ir 
sunkių , n e m a l o n i ų momentų? 

— Nemaloniausios akimirkos bū
na tada, kai Švedijos teisėsaugos ar 
kitos institucijos informuoja apie Lie
tuvos piliečius, kurie čia padarė nu
sikaltimus ar buvo sulaikyti dėl nar
kotikų gabenimo bei kitų priežasčių. 
Žinoma, kad tai labai menkina ir val
stybės prestižą, nes Švedija yra labai 
saugi valstybė. Žmonės gali jaustis 
pakankamai saugūs tiek naktį, tiek 
dieną. Lyginant su Lietuva, čia yra 
žymiai mažiau ir automobilių, ir butų 
apiplėšimų bei vagysčių. Dažnai nu
stebina tokių jaunuolių tėvai, kurie 
tiksliai net nežino, su kuo ir kur į 
užsienį išvyko jų atžalos. 

— Ar p a s t e b ė j o t e didelių 
s k i r t u m ų tarp gyven imo šiaurės 
šalyje Švedijoje ir p i e t ų šalyje 
Prancūzi joje , kur e s a t e dirbęs 
be i g y v e n ę s anksčiau? Kas la
b iaus ia i nustebino? 

— Tiek Švedija, tiek Prancūzija 
yra savitos, turtingos, aukštu kul
tū r in iu ir ekonominiu lygiu pasi
žyminčios, senas demokratines tradi
cijas turinčios valstybės. Bet, manau, 
kad Švedijoje svetimtaučiui adaptuo
tis bei integruotis yra žymiai geres
nės sąlygos. Tam daug dėmesio skiria 
šalies Vyriausybė ir Integracijos bei 
lygių teisių ministerija. Be to, Švedi
jos visuomenė taip pat pasižymi ypa
tinga tolerancija kitataučiams. 

Pastebėjau, kad švedai, lyginant 
su prancūzais, turi daugiau įvairių 
savitumų. Švedai mėgsta viską iš 
anksto planuoti. Todėl nesusitarus 
užsukti į svečius nėra priimtina nei 
pas draugus ir netgi pas artimus gi
mines . Stokholmas yra vienas iš 
mažiausiai užterštų didmiesčių Eu
ropoje. Vandentiekio vanduo, anot 
švedų žiniasklaidos, yra nė kiek ne 
prastesnis už buteliuose parduodamą 
stalo vandenį. Alkoholinius gėrimus 
galima nusipirkti tik valstybės licen
ziją prekiauti alkoholiu turinčiose 
specialiose parduotuvėse ir jų darbo 
laikas yra gana trumpas (pvz., darbo 
dienomis iki 6 v.v., šeštadieniais tik 
iki 1 v. popiet). 

— Turbūt j a u suspėjote ir pa
ke l iaut i p o Švediją, p a b e n d r a u t i 
n e t ik su Stokholme gyvenan
č i a i s l i e tuvia is . Kokį į spūdį pa
l iko š ie s u s i t i k i m a i ? 

— Kovo 11-ąją teko būti Švedijos 
pietuose, Halmstade, mieste, isikūru-
šiame an t Siaurės jūros kranto, Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienos minėjime. Jį organizavo Lietu
vos garbės konsulas Evert Grahn. 
Būt i pakviestam į Kovo 11-osios 
šventę svetimame krašte — ypatin
gas jausmas. Lietuvių ten gyvena vos 
kelios dešimtys. Tačiau malonu, kad 
paminėt i mūsų Nepriklausomybės 
a tkūr imo dienos susirinko krašto gu
bernatorius, miesto meras, kiti aukš
ti pareigūnai bei visuomenės atsto
vai. Jie puikiai prisimena mūsų pa
siryžimą bet kokia kaina įtvirtinti 
1990 m. paskelbtą Nepriklausomybę. 
Visuomenė ne tik atidžiai sekė tuo
metinius įvykius Lietuvoje, bet ir iš
girdo mūsų laisvės šauksmą. 1991 m. 
sausio 13-osios dienomis ir vėliau 
daugelyje Švedijos miestų ir mies
telių vyko protesto mitingai ir de
monstracijos, palaikančios mūsų sie
kius. Tikrai malonu, kad net 2000 ki
lometrų iš šiaurės į pietus besitę
siančioje Švedijoje Nukel ta į 7 psl. 
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R. Motuzas: norėčiau, kad Lietuva pasimokytų iš Švedijos 

Ambasadorius Motuzas su žmona Laimute 2006 m. gruodžio mėn. prieš Nobelio 
vakarienę Stokholmo rotušėje. 

Atkelta i š 6 psl. 
yra žinoma apie Lietuvą. 

Neslėpsiu, kad kiek mažiau opti
mizmo paliko susitikimas su čia 
gyvenančiais lietuviais, kurių daugu
ma dirba vietiniuose ūkiuose. Dalis 
jų jau džiaugiasi įsigytais nuolati
niais būstais, jų vaikai tarp savęs kal
ba švediškai ir nebemąstoma apie 
grįžįmą j Tėvynę. Iš dalies sutinku, 
kad šiandien išgyventi Lietuvoje yra 
sunkiau, bet kažkada panaši situaci
ja buvo ir Švedijoje, ir Airijoje, bet šių 
šalių piliečiai, atsigavus krašto eko
nomikai, sugrįžo. Kodėl? Manau, kad 
viena iš svarbiausių priežasčių — kad 
jie išliko ir yra savo krašto patriotais. 

— Turint omenyje, Jūsų dar
b o TMID'e patirt}, šiuo metu esa
t e tarsi „kitoje barikadų pusėje" 
— atstovaujate užsienyje gyve
nantiems l ietuviams, pats rezi
duodamas ne Lietuvoje, kažku
ria prasme lyg ir būdamas išeivi
jos dalimi. Kuo skiriasi darbas 
užsienyje nuo darbo Lietuvoje? 
Ar pasikeitė J ū s ų požiūris i už
sienio l ietuvius, jų problemas? 

—Mūsų, diplomatų, darbas Lie
tuvoje ir užsienyje yra labai panašus 
— atstovauti ir ginti Lietuvos intere
sus, įsitvirtinti regione, Europoje, 
pagaliau būti žinomiems ir pasaulyje. 
Tačiau greta šių svarbiausių diplo
matinės veikos krypčių vis daugiau 
dėmesio tenka skirti naujiems globa
lizacijos iššūkiams, tokiems kaip kli
mato kaita, energetinio saugumo už
tikrinimas, padidėjusios nekontro
liuojamos migracijos bangos atsiradi
mas ir kitiems spręsti. 

Šias globalizacijos sąlygotas 
problemas, dirbdamas ir gyvendamas 
užsienyje, supranti labiau, intuity
viai jauti jų grėsmę ir pradedi suvok
ti, kad už tai atsako ir tai turi spręsti 
ne vien Švedija, ne vien JAV 

Pradedi suvokti, kad automobi
lių išmetamas teršalų kiekis priklau
so ir nuo manęs, kad norint sumažin
ti migraciją, reikia peržiūrėti ir Lie
tuvos socialinės bei ekonominės rai
dos prioritetus. 

Savaime suprantama, kad gyve
nant užsienyje keičiasi požiūris ir į 
užsienio lietuvius. Iš pirmo žvilgsnio 
atrodo, kad Lietuva turi daugiau 
duoti, daugiau pasirūpinti užsienyje 
gyvenančiais lietuviais. Bet kita ver
tus, kodėl, jeigu tu atvažiavai ieškoti 
geresnio gyvenimo. Dažnai yra sako
ma, kad Lietuva dar per mažai lėšų 
skiria lituanistiniam švietimui užsie-
nyJe» t. y. mokymo priemonėms įsigy
ti ir mokytojų atlyginimams. Gyven
damas, nors dar ir trumpą laikotarpį 
Švedijoje, suvokiau, kad svarbiausia 

yra ne materialinė Lietuvos parama. 
Ar daug kainuoja šeimoje išlaikyti 
mamos gimtąją kalbą? Tenka girdėti, 
kad priešmokyklinio amžiaus vaikai 
mieliau tarp savęs bendrauja gyve
namosios šalies kalba. Dėl to pa
auglystės laikotarpyje jau ir neberei
kia lituanistinių mokyklų arba jas 
lanko tik vos keletas vaikų. 

— Kokia Jūsų nuomonė dėl 
dvigubos pil ietybės suteikimo? 

— Iš tiesų, lietuvių, gyvenančių 
užsienyje nepasitenkinimą sukėlė 
2006 m. lapkričio 16 d. įsigaliojęs KT 
nutarimas, reglamentuojantis LR pi
lietybės netekimą, įgijus kitos valsty
bės pilietybę. Šiuo metu Konstitu
cijos 12 straipsnis nustato, kad 
„niekas negali būti kartu Lietuvos 
Respublikos ir kitos valstybės pi
lietis". Atsižvelgiant į susiklosčiusią 
situaciją, šiuo metu yra sudaryta 
darbo grupė, kuriai vadovauja Kons
titucinio Teismo pirmininko patarė
jas Egidijus Jarašiūnas. 

Daug vilčių teikia Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus pozicija. 
Prezidentas, šių metų vasario mėnesį 
lankydamasis Jungtinėse valstijose, 
lietuviškoje spaudoje yra pasisakęs, 
kad remia dvigubą pilietybę ir kad šis 
klausimas būsiąs išspręstas teigia
mai. Prezidento nuomone, tai galima 
išspręsti nekeičiant visos Konstituci
jos, bet ją papildžius atskiru straips
niu. Asmeniškai aš, per 5 metus tie
siogiai dirbęs su išeivija, taip pat 
palaikau dvigubos pilietybės idėją. 
Manau, kad priimant sprendimus la
bai svarbus galėtų būti kriterijus — 
lietuviai pagal kilmę, išsaugantys ry
šį su Lietuva. 

— Dabar reprezentuojate 
Lietuvą Švedijoje, su Švedijos 
užsienio reikalų ministru Carlu 
Bildtu lankėtės Lietuvoje. Tik
riausiai pažvelgėte į Lietuvą už
sieniečio akimis. Kokia ji pasi
rodė? Koki i spūdį paliko švedu 
delegacijai? 

— Lietuva, sugrįžus man, pa
sirodė dar labiau suklestėjusi, dar la
biau patrauklesnė Europos valstybė. 
Tikrai turime ką parodyti ir kuo pa
sidžiaugti. Švedija pasižymi klasi
kinio ir modernaus dizaino subtilu
mu ir skoniu. Tačiau ne vienas dele
gacijos narys pastebėjo, kad ir šioje 
srityje mes nė kiek neatsiliekame, o 
didžiuosiuose miestuose net lenkia
me Švediją. Užsienio reikalų minis
tras Carlas Bildtas, kalbėdamas Lie
tuvos Seimo posėdyje pažymėjo, kad 
Lietuva galėtų būti Europos centre 
ne tik geografine prasme. Anot mi
nistro, „turime turėti viziją, kad vie
ną dieną jūs būsite visiškai laisvos, 

visiškai demokratiškos ir tikrai gel-
bėjančios laisvų tautų integracijos 
principus Europos pačioje širdyje. 
<...> Jūsų miestas (Vilnius — R.M.) 
tapo demokratiškos Europos dalimi, 
bet jis neturi būti nuošalyje. Svajo
jame, kad būtumėte Europos cen
tre". Manau, kad tai yra gili mintis, 
verčianti susimąstyti ir apie nuolat 
pastaruoju metu įtemptą Lietuvos vi
daus politinę situaciją. 

— Kokie art imiausi J ū s ų pla
nai, lūkesčiai? 

— Norėčiau, kad plėtojant dvi
šalį bendradarbiavimą, Lietuva dau-
giau pasimokytų iš Švedijos, perim
dama gerąją jos patirtį. Pavyzdžiui, 
Švedija 2006 m. pagal Pasaulio eko
nomikos forumo paskelbtą 125 vals
tybių ekonomikos konkurencingumo 
indeksą užima 3, o Lietuva 40 vietą 
pasaulyje. Pagal pasiekimus inovaci
jų srityje Švedija pirmauja ES. Švedi
jai t enka 2 vieta po Naujosios 
Zelandijos sąraše 130 šalių, kurios la
biausiai rūpinasi gamtos apsauga. 
Minimalus atlyginimas Švedijoje 
2006 m. buvo didžiausias Europoje. 
Britų žurnalas „The Economist", iš
analizavęs 167 šalių rinkimų siste
mas, administravimą, politinį daly
vavimą ir jo kultūrą, 2006 m. lapkri
čio 23 d. paskelbė Švediją demokra
tiškiausia šalimi pasaulyje. 

— Labai ač iū už pokalb i . 
Linkiu Jums l inksmų švenč ių , 
naujų idėjų, prasmingų darbų ir 
kuo geriausios s ė k m ė s atsakin
gose pareigose! 

Kalbino Jurgita Baltrušaity-
tė-Axelson, interviu taip pat galima 

v 

paskaityti Švedijos lietuvių tinkla-
lapyje: www.lietuviai.se. 

* * * 

Remigijus Motuzas gimė 1956 
metų lapkričio 17 dieną Skuode. 
1978 metais baigė Vilniaus pedago
ginio universiteto Filologijos fakulte

tą ir įgijo lietuvių kalbos bei litera
tūros mokytojo specialybę, o 1993 
metais, baigęs Vilniaus universiteto 
Filosofijos fakulteto doktorantūrą, 
įgijo socialinių mokslų daktaro laips
nį. 

Nuo 1978 iki 1985 metų mokyto
javo Vilniaus 22-ojoje bei 7-ojoje 
vidurinėse mokyklose, po to trejus 
metus ėjo Mokyklų valdybos virši
ninko pareigas Švietimo ir mokslo 
ministerijoje. 1988-1991 metais buvo 
LKP Centro komiteto ir Lietuvos 
demokratinės darbo partijos sekreto
riato konsultantas švietimo ir moks
lo klausimais, o, baigęs doktorantū
rą, vienerius metus dirbo LR prezi
dento referentu švietimo ir mokslo 
klausimais. 

Nuo 1994 iki 1997 m. R. Motuzas 
- Lietuvos Švietimo ir mokslo minis
terijos sekretorius, o nuo 1997 iki 
2001 m. - Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento prie LR Vyriausy
bės generalinis direktorius. 2 0 0 1 -
2002 m. dirbo LR nuolatinės atstovy
bės prie Europos Tarybos ministru 
patarėju, o 2002-2003 m. ėjo Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų minis
terijos Administracinio departamen
to direktoriaus pareigas. 

2003-2004 m. R. Motuzas dirbo 
LR užsienio reikalų ministerijos vals
tybės sekretoriumi. 2006 metais 
gruodžio 13 dieną LR prezidento dek
re tu buvo paskirtas tryliktosios Vy
riausybės švietimo ir mokslo minis
t ru ir šiose pareigose praleido beveik 
dvejus metus. 

2006 metais lapkričio 9 dieną 
Nepaprastasis ir įgaliotasis Lietuvos 
Respublikos ambasadorius Švedijos 
karalystėje Remigijus Motuzas įteikė 
skiriamuosius raš tus Švedijos Kara
liui Karlui XVI Gustavui. 

Jis yra apdovanotas ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžiu
mi. 

R. Motuzas yra vedęs, turi dukrą 
Ramintą bei sūnų Ramojų. 

WWW.DRAUGAS.ORO 
„Draugas" internete — 
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MES JAIS DIDŽIUOJAMĖS 

Antanas Šimkevičius vienas iš geriausių išeivijos šaudytojų 
Antanas Šimkevičius 2007 m. 

kovo 29 d. dalyvavo Floridos valstijos 
čempionate Tampoje, FL ir iškovojo 
antrą vietą veteranų grupėje, patai
kydamas į skraidančius ta ik in ius 
rezultatu 98 ir 100. Antanas Šim
kevičius, kuris gyvena Kanadoje, ma
žame Fort Carling mieste, Ontario, 
prie gražaus Muskoka ežero, pamėgo 
šaudymo sportą ir nuo 1962 metų šią 
sporto šaką vysto. -Specializuojasi 
skraidančių taikinių ,,Trap" (tranšė-
jinis stendas) šaudyme. Žiemas pra
leidžia Amerikos stendinio šaudymo 
parke (Sky Way Gun Club) St. Pe-
tersbug, Florida. Šis parkas sudaro 
sąlygas iš toliau suvažiavusiems su 
savo RV (važiavimo nameliais) čia 
apsigyventi, tokiu būdu turi progą 
šaudyti kiekvieną dieną. Floridoje ne 
tik treniruojasi, bet kar tu dalyvauja 
įvairiose šaudymo rungtynėse. Flo
ridos valstijos čempionate A. Šim
kevičius dalyvauja jau ne pirmą kar
tą, dažniausiai laimėdamas pirmas 
vietas. Dalyvauja ir Floridos atskirų 
miestų šaudymo klubuose, kaip Sa-
rasotos, Tampos, Gainsvilles, St. Pe-
tersburgo, Orlando ir savo amžiaus 
grupėje pirmauja. Grįžęs atgal į 
Kanadą Antanas Šimkevičius toliau 
treniruojasi ir dalyvauja įvairiose 
skraidančių taikinių šaudymo rung
tynėse. Kanadoje jis priklauso Hamil
tono lietuvių medžiotojų ir žūklauto-
jų klubui „Giedraitis". Šiame klube 
1993 m. buvo suruoštos Pasaulio 
lietuvių šaudymo sporto varžybos, 
pasak Vytauto Blonskio, Lietuvos 
Šaudymo sporto sąjungos generalinio 
sekretoriaus „tai yra naujas, įdomus 
puslapis Lietuvos ir lietuvių šaudymo 
sporto istorijoje". Tose rungtynėse 
Antanas taip pat laimėjo p i rmas 
vietas savo amžiaus grupėje. J is prik
lauso Kanadiečių indėnų klubui, į 
kurį galima patekti t iktai būnan t 
geru ir ypatingu šaudytoju ir tik tada, 
kada atsiranda vieta. Šaudydamas ir 
rungtyniaudamas už šį klubą jis turi 
nešioti ir indėniškus atr ibutus, už
sirišti ant galvos raištį su karo-

v 

liukais ir plunksnomis. A. Šimke
vičius priklauso Kanados šaudymo 
sąjungai, Amerikos trapo šaudymo 
sąjungai (ATA) ir yra St. Petersburgo 
šaudymo klubo narys. Dalyvauja ne 
tik Kanados, bet ir ta rp tau t inėse 
Pabaltiečių, Lietuvių sporto ir įvairių 
klubų rungtynėse. 

prasidėjo 1831 metais Cincinnati, 
Ohio sporto klube (Sportsman Club 
of Cincinnati). Tačiau pirma šio spor
to versija buvo aprašyta jau 1793 
metais „Sporting Magazine". Ten ra
šoma, kad gyvas paukštis yra palei
džiamas į orą iš duobės, kuri buvo 
uždengta šilko katiliuko stiliaus ke
pure. 

«»* 
Šaudymas į skraidančius taiki

nius yra labai sena sporto šaka, kuri 

Antanas Šimkevičius — vienas ge
riausių išeivijos tranšėjinio stendo 
šaudytojų. 

Skraidančių taikinių šaudymas 
yra viena iš populiariausių šaudymo 
sporto šakų Amerikoje. Tokių šaudy
tojų, kurie domisi šiuo sportu, yra apie 
5,000, ir pagal statistinius duome
nis, jie per metus šaudo į daugiau nei 
82,5 milijonų registruotų taikinių. 
Tranšėjinio stendo ir „skeet" (apva
laus stendo) šaudymo rungtys tapo kla
sikinėmis šaudymo rungtyse 1920 me
tų pabaigoje, kai prasidėjo Pasaulio 
čempionatai, o 1952 metais stendinis 
šaudymas buvo įtrauktas į olimpiadą. 

Tranšėjinio stendo sporte yra 
trys pagrindinės kategorijos: 

1. Šaudytojas stovi ir šaudo iš 16 
jardų atstumo nuo taikinio išmetimo 
namelio. Iš to namelio „molinis" tai
kinys yra išmetamas nuo 48 iki 52 
jardų į orą nuo stovinčio už linijos 
šaudytojo, kuris su medžiokliniu šau
tuvu bando pataikyti į taikinį. 

2. Vadinamas „handicap" (išlygi
namieji jardai). Šaudytojas stovi nuo 
17 iki 27 jardų už taikinio išmetimo 
namelio. Šioje šaudymo kategorijoje 
šaudytojo šaudymo rezultatai nus

prendžia, kur jis stovi. Kuo geresni 
rezultatai, tuo toliau jis turi stovėti 
nuo taikinio išmetimo namelio. 

3. Trečia kategorija tai „dou-
bles"(dubletas-dvigubas). Čia šaudy
tojas turi stovėti taip pat už 16 jardų 
linijos ir į orą išmetami du šaudymo 
taikiniai tuo pačiu metu. 

* * * 
Antanas Šimkevičius yra visų šių 

trijų kategorijų meistras. Adolfas 
Aleksejūnas laikraštyje „Diena" 1995 
m. rugpjūčio 4 d., taip rašė: „Buvo 
malonu matyti tranšėjinėje aikštelėje 
į skraidančius taikinius šaudantį An
taną Šimkevičių iš Kanados. Iš karto 
gali pastebėti, kad šautuvas didelio 
meistro rankose". Tarp lietuvių ši 
sporto šaka išgarsėjo, kai 2000 m. 
dvidešimt septintoje olimpiadoje, 
Sydney, Australijoje, Daina Gudzine-
vičiūtė laimėjo aukso medalį. Teko 
susipažinti su Daina ir jos treneriais, 
kai jai buvo sudarytos sąlygos atvykti 
į Ameriką, Antano Šimkevičiaus glo
bojama turėjo progos dvi savaites tre
niruotis ir šaudyti įvairiuose Flori
dos šaudymo klubuose 1996 m. prieš 
Olimpiadą Atlanta, Georgia. Šioje 
olimpiadoje Daina buvo dešimta. 

Antanas Šimkevičius per visą tą 
laiką yra laimėjęs daugiau kaip ke
turis šimtus pirmos vietos trofėjų, 
medalių ir diplomų. Yra šaudęs Aust
ralijoje: Sydney, Melbourne, Griffin, 
New South Wales, Oakland ir Nau
jojoje Zelandijoje, Tahiti, Malta, Ha-
waii, Los Angeles, Suomijoje, Estijoje, 
St. Peterburge, Rusijoje. Dalyvavo 
visose Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėse. Tačiau maloniausias pasieki
mas buvo 1998 metais. Jis buvo ap
dovanotas medaliu už nuopelnus Lie
tuvos sportui ir diplomu. 

Apdovanojimą pasirašė: Kūno 
kultūros ir sporto departamento prie 
Lietuvos Respublikos vyriausybės 
direktorius R. Kurtinaitis ir Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto prezi
dentas A. Poviliūnas. 

Pagrindinis Antano Šimkevi
čiaus tikslas — 2009 metais dalyvau
ti Lietuvos tautinėje olimpiadoje, ku-

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
-— First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

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

PASLAUGOS 

A. š imkev ič ius L i e t u v o j e . 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS ER 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

ri vyks Lietuvoje. Jis taip pat kviečia 
visus, kurie domisi šiuo sportu tre
niruotis ir kartu vykti į Lietuvą. Jis 
pats asmeniškai galėtų padėti vi
siems, kurie kreiptųsi į jį dėl sąlygų 
sudarymo, pamokymo ar treniravi
mo. Jis teigė, kad net galintis atvykti 
ir padėti suorganizuoti ar įsteigti šio 
sporto klubą. Jo telefonas: 707-765-
6002. 

Lietuvoje šaudymo sportas yra 
populiarus, nes Penktose pasaulio lie
tuvių sporto varžybose šaudė maž
daug 260 šaudytojų. Lietuvoje yra 
Lietuvos šaudymo sporto sąjunga, 
kuri yra Tarptautinės šaudymo są
jungos CVTT) ir Europos konferenci
jos (ESC) narė. Tad būtų gražu, kad 
ir čia išeivijoje daugiau jaunimo ir su
augusių susidomėtų šiuo sportu, ku
ris taip sudomino Antaną Šimkevi
čių. Jam linkime sėkmės toliau pro
paguoti šį sportą ir garsinti Lietuvos 
vardą tarptautinėje tranšėjinio sten
do šaudymo arenoje. Taip pat lin
kime, kad jo noras išsipildytų ir atsi
rastų daugiau šios šaudymo srities 
sporto dalyvių. 

E l v y r a Vodopalienė 

LIUDIJIMAS 
fvtmmį. 
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1998 m. A. Šimkevičius buvo apdo
vanotas medaliu ir diplomu už nuo
pelnus Lietuvos sportui. 

SIŪLO DARBA 
American trucking Company 
look ing for Ovvner Operators-Semi 
Drivers to the follovving statės: VA, 
M D , NC, SC, AL, CA, MS. Current 

rate $1.22 per mi le . This rate wil l 
be adjusted as fuel goes up or 

d o w n . No deduct ions for insurance 
or trai lers. Call Jack Black at 

800-741 -8798 

Experienced M a l ė & Female 
Live-in CNA or Home Health Aide 
needed. Mušt have valid proof to 

vvork in the United States. 
Mušt speak English & Drive. 

312-648-1565 

B A K E R / C A K E P E C O R A T O R 
Retail Cake Decorat ing experience 

required. Full t ime /par t t ime. Cood 
vvages, health insurance, 401 k and 

other benefits. No Sundays. Call 
773 -281 -7300 for an appointment. 

Mušt speak English. 

EXPERIENCED LADY FOR LIVE CARE 
in VVisconsin, mušt have reference, 
vvork permit , speak English, $120 
per day. Other positions available. 

Call 262-657 8467 
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BEISBOLAS 

EUROPOS BEISBOLO VADOVYBE 
Atkel ta iš 2 psl. CEB kon

greso susitikimus pastarąjį savait
galį. Aišku, kad jūsų entuziazmas ir 
energija kuria situaciją, kuri turi po
tencialo tęsti beisbolo vystymą, popu
liarinimą Lietuvoje. Sukurti didiems 
dalykams reikia lyderių kaip jūs. 

Atrodo, kad CEB visų Europos 
federacijų pastangomis užtikrintai 
juda pozityvia kryptimi. Tai, be abejo, 
yra beisbolui džiugi žinia. 

Mūsų organizacija ('Between the 
Lines') neabejotinai stengsis toliau 
bendradarbiauti su CEB ir federaci
jomis, tokiomis kaip Lietuvos, kad 
galėtume atrasti naujų kelių sujungti 
jėgas žaidimo labui. 

Kelios federacijos jau domėjosi 
mūsų Pasaulio beisbolo akademijos 
siūlomomis galimybėmis, kurias or-

_ v 

ganizuoja 'Between the Lines'. Šios 
programos tikslai — sutelkti tarptau
tinius beisbolo žaidėjus ir trenerius į 
JAV dviems savaitėms intensyviam 
beisbolo instruktažui, derinamam su 

konkurenciniu turnyru. Pasaulinė 
beisbolo akademija jau įkurta, kad ky
lantiems beisbolo žaidėjams būtų su
daryta ideali aplinka. Tiems, kurie 
mėgsta beisbolo žaidimus, kurie nori 
tobulinti savo įgūdžius, ar kurie vie
nu ar kitu metu yra pasakę: 'Aš pada
rysiu bet ką, kad žaisčiau olimpinį ar 
net profesionalų beisbolą', mokymo 
sesija, rengiama Akademijos trenerių 
grupės, padės siekti savo tikslų". 

Laiško pabaigoje šis aukštas pa
reigūnas kviečia palaikyti ryšius tarp 
jo atstovaujamos organizacijos ir Lie
tuvos beisbolo: „Prašau, kreipkitės. 
Jei tik mes galėsime kuo padėti — tai 
padarysime". 

Atrodo, kad Lietuvos beisbolas 
žengia į priekį. Tuo buvo galima įsi
tikinti neseniai JAV viešint jaunie
siems beisbolininkams iš Lietuvos, 
kurie laimėjo St. Louis, MO, svarbų 
turnyrą. Reikia palinkėti jiems geros 
sėkmės ateityje. 

Edvardas Šulaitis 

Stuburo h skausmo ligos j | Š i rd ies i r k r a u j a g y s l i ų 
l igos 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TBW DAilAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Ele Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave Sts. 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, i L 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kaina. 
Susitarimui kalbėti angiškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St , Oak. Lavvn, IL 
55 E. vVashlngton, Sulte 2401 , 

Chicago, IL 
Tel. 70&422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

LIETUVOS MAŽIEJI BEISBOLININKAI ČIKAGOJE 
INDRĖ TIIŪNĖLIENĖ 

Išgirdusi, kad į Čikagą iš Lietu
vos atvyksta beisbolo komanda, lyg 
per miglas prisiminiau, kad prieš 
daug metų, nustebę, kad Lietuvoje 
žaidžiamas beisbolas, kažkaip „šefa
vome" tokią komandą. Pasirodo, bu
vau teisi. Tai buvo prieš 17 metų ir 
dabartinės komandos treneris Vir-
midas Nevarauskas tada buvo tos ko
mandos narys! 

Vilniaus „Sporto vilkų" klubo 
jaunimo (13—14 m.) 19 žmonių ko
manda į Čikagą atvyko kovo 28-tą 
dieną, iš kur Greyhound autobusu 
nuvažiavo į St. Louis, MO. Ten ji da
lyvavo beisbolo turnyre. Kad koman
dos apsilankymas JAV sklandžiai 
vyktų, jiems sutiko padėti trenerio 
per internetą surasta Lemont, IL 
gyvenanti JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos pirmininkė Aušrelė Saka-
laitė. Jai talkinti neatsisakė dr. Do
natas Siliūnas. 

Kadangi komanda keliavo ne tik 
su asmeniniais lagaminais, bet vežėsi 
ir nemažą sportinį inventorių (laz
das, šalmus, pirštines, unformas ir 
t.t.), dr. D. Siliūnui teko du kartus 
nuomoti didelį autobusėlį. Pervežant 
iš O'Hare oro uosto į Greyhound au
tobusų stotį Čikagoje, autobusėlį vai
ruoti sutiko Stepas Žilys, o savais 
automobiliais vežė Aušrelė Sakalaitė 
ir Teodoras Rudaitis. Sėkmingai pa
sirodžius St. Louis turnyre, koman
da grįžo į Čikagą balandžio 8 d., Ve
lykų vidudienį. 

Kadangi komanda norėjo pama
tyti profesionalias beisbolo varžybas, 
tokia laimė pasitaikė, kad pirmą 
valandą Čikagos „Cellular" stadione 
vyko „Chicago White Sox" varžybos. 
Į jas komandą nuvežė Aušrelė Saka-

Vilniaus mažiej i be isbo l in inka i pr ie M ich igan ežero, 

laite ir dr. Donatas Siliūnas, o dr. Do
natas Tijūnėlis antru autobusėliu la
gaminus ir inventorių nuvežė į Le-
montą, kad būtų saugiau. 

Pasibaigus varžyboms, komanda 
važiavo švęsti šv. Velykų pas Donatą 
ir Indrę Tijūnėlius, kur buvo susi
rinkę jų vaikai ir anūkai. Įdomu, kad 
po poros savaičių Amerikoje, beisbo
lininkai tiesiog puolė prie „lietuviško-
naminio" maisto: kotletų ir bulvių 
košės. Bematant dingo ir tortas „Na
poleonas"! Buvo daug margučių, visi 
vaikai entuziastingai jungėsi į rideni
mo žaidimus, o paskiau juos daužė, 
tikrindami margučių stiprumą. 

Išvykstant iš St. Louis, berniukai 
kėlėsi apie 4 vai. ryto, tad po ilgos die
nos Velykų vakarą — išsiskirstė pa-

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

vargę, bet miego jiems dar ilgai ne
sinorėjo. Pas Aušrelę Sakalaitę apsi
stojo du treneriai ir du berniukai, pas 
Teodorą ir Ritonę Rudaičius — ma
mytė su sūneliu, pas dr. Patrick ir dr. 
Rasą McCarthy — šeši, o pas dr. Do
natą ir Dainą Siliūnus — septyni ber
niukai. 

Pirmadienio ryte, susitikę pas 
A. Sakalaitę, su dr. D. Siliūno nuo
motu autobusėliu ir I. Tijūnėlienės 
automobiliu važiavome apžiūrėti Či
kagą. Dr. D. Siliūnas nupirko bilie
tus į Science and Industry muziejų ir 
jo „Omnimax" kino teatre rodomą 
filmą „Hurricane Katrina". 

Pavaikščioję po muziejų, pavaži-
nėjome po Čikagą, pravažiavome pro 
„Daley Plaza" ir Picasso skulptūrą. 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

f Z j 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
J r S S l (771) 847-7747 
LENDER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

A. Sakalaitė pavedžiojo po Millenium 
Parką, paskiau pakilome į „Hancock 
Observatory", kur beisbolininkiukai 
patys nusipirko bilietus. 

Gaila, kad nebuvo laiko pavežioti 
jų po lietuviškas apylinkes, o tik apie 
jas papasakoti. Vaikai sakė, kad yra 
pasiilgę cepelinų, tad grįžtant susto
jome restorane „Smilga", kur beisbo-
lininkiukams buvo suteikta 10 proc. 
nuolaida. Esame dėkingi už tai 
„Smilgai". 

Grįžę berniukai persirengė, pa
siėmė sporto inventorių ir važiavo į 
Dovvners Grove „Maple Grove Park" 
sužaisti dr. Donato Siliūno suorgani
zuotų draugiškų varžybų pieš „Dovv
ners Grove Long Shots". Vakaras 
buvo šaltas, apie 35°F, varžybos pra
sidėjusios 7 v. v. tęsėsi iki apie 9:30 
v.v. ir baigėsi „Vilkų" laimėjimu, 14:1. 

Į žaidimą atvažiavo prieš sep
tynerius metus į JAV emigravę trene
rio giminaičiai, kurie abu trenerius 
tai nakčiai pasikvietė pas save. Grįžę 
vyrai džiaugėsi, kad giminaičiai gra
žiai įsikūrę, sėkmingai gyvena. 

Kitą rytą Ritonė Rudaitienė ir 
Daina Siliūnienė vežė svečius į par
duotuves, o po pietų Aušrelė Saka
laitė, Teodoras Rudaitis, Rasa Mc
Carthy ir Daina Siliūnienė nuvežė 
juos į O'Hare oro uostą, iš kurio 
KLM oro linijomis išvyko į Lietuvą. 

Treneris Virmidas Neverauskas 
pasakojo, kad beisbolą puoselėja ne 
tik vaikams užimti ar lavinti, bet su 
viltimi, kad tai sudarys sąlygas gauti 
stipendijas JAV universitetuose. Ge
ram orui esant, treniruojamasi lau
ke, o šiaip tenka atskirus įgūdžius ge
rinti sporto salėse. Vaikai kviečiami 
varžyboms į įvairius kraštus: kelis 
kartus buvo Italijoje, pernai — Kali
fornijoje. Berniukai, su pora išimčių, 
yra vilniečiai. 

Šioje išvykoje dalyvavo treneris 
Virmidas Neverauskas, jo asistentas 
Žilvinas Bareika, Ina Sadaunykienė 
ir „Sporto vilkai": Lukas Vaščila, 
Kiprijonas Sarapas, Gytis Martunas, 
Valentinas Krukis, Dovydas Igliukas, 
Tomas Sereičikas, Justinas Mačiulis, 
Kasparas Bareika, Arnoldas PeČiu-
kevičius, Bernardas Pečiukevičius, 
Arūnas Dankcvskis, Lukas Bradaus-
kas, Kasparas Stadalnikas, Elvinas 
Kalanta, Dovydas Neverauskas, Jus
tinas Sadaunykas. 

http://www.illinoispain.com
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ĮDOMUS CICERO LIETUVIŲ 
SEKMADIENIO SUSIBŪRIMAS 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Atvelykio sekmadienį po lietuviš
kų šv. Mišių į Sv. Antano parapijos 
lietuviams skirtą kambarį mūsų tau
tiečiai tradiciškai susirinko išklausyti 
įdomių pranešimų bei padiskutuoti. 

Papasakojo apie artėjančią 
operetės premjerą 

Vienas kalbėtojų buvo Čikagos 
lietuvių operos (ČLO) kolektyvo pir
mininkas Vytautas Radžius, po maž
daug dešimties metų pertraukos 
(tuomet pirmininkavo Vaclovas Mom-
kus) sugrįžęs į vadovo postą. Jis Ci
cero lietuviams atvežė į operos prem
jerą kviečiantį plakatą, kuris buvo 
pakabintas specialioje skelbimų len
toje, taip pat papasakojo apie artėjan-

*tį Johann Strauss operetės „Vienos 
kraujas" pastatymą. Premjera (vie
nintelis pastatymas) vyks jau netru
kus — gegužės 6 d. 3 vai. p.p. Mor
ton gimnazijos auditorijoje Cicero 
miestelyje. 

Kalbėtojas papasakojo apie šią 
operetę, jos rengimą, svečius solistus 
iš Lietuvos bei kitus dalyvius. O 
svečių iš tėvynės šiemet net devyni. 
Beje, iš Lietuvos atvykstantiems at
likėjams buvo sunkumų gaunant vi
zas — jos buvo išduotos tik balandžio 
13 d., kuomet šiuo reikalu susidomėjo 
lietuvių kilmės senatorius iš Illinois 
Richard Durbin. 

V Radžius pažymėjo, kad Cicero 
miestas ir čia gyvenantys tautiečiai 
buvo ir tebėra svarbūs operos veiklo
je. Čia jau 22 metai vyksta operos 
spektakliai, o cicerietė Jonė Bobinie-
nė ilgus metus ne tik dainavo chore, 
bet ir buvo ČLO valdyboje. 

Šiame mieste ilgą laiką gyveno ir 
Morton gimnaziją baigė ČLO ilgame
tis dirigentas ir meno vadovas Al
vydas Vasaitis bei kiti su operos veik
la susiję žmonės. 

Čikagos lietuvių operos vadovas 
ciceriečius ir kitų vietovių gyventojus 
kvietė gegužės 6-osios popietę gausiai 
dalyvauti vieninteliame operetės 
„Vienos kraujas" spektaklyje. 

Pristatė 
„Margučio H" renginį 

Lietuvių kultūrinės bei visuo
meninės veiklos darbuotoja Marija 
Remienė, kuri šiuo metu yra lietuvių 
radijo programos „Margutis II" val
dybos pirmininkė, papasakojo apie 
šios radijo valandėlės 75 m. sukaktį ir 
jos minėjimą, įvykusį balandžio 14 d. 

Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, 
Čikagoje. Ten buvo prisiminta ne tik 
„Margučio" praeitis, bet ir pagerbtos 
solistės Sofija Adomaitienė ir Pru-
dencija Bičkienė, gerai pažįstamos 
anksčiau į šį kraštą atvykusiems mū
sų tautiečiams. Gaila, kad šiemet 
švenčiamas 75-ųjų metinių jubiliejus 
paminėtas kukliai. 

Cicero svečiavosi Lietuvos operos 
valdybos pirmininkas Vytautas Ra
džius. Edvardo Šulaičio nuotr. 

Buvo ir daugiau 
kalbėtojų bei svečių 

Sekmadienio Cicero lietuvių susi
būrime dalyvavo ir viešnia iš Le-
monto — JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos pirmininkė Aušrelė Saka-
laitė, kuri ne tik pasveikino susi
rinkusius, bet ir įteikė šių eilučių au
toriui Vilniaus jaunųjų beisbolininkų 
vadovo Virmido Neverausko padėkos 
ženklą bei dovanas, skirtas už talką 
vilniečiams. 

Kalbėjo ir pokalbius vedęs JAV 
LB Cicero valdybos pirm. Mindaugas 
Baukus, kun. dr. Kęstutis Trimakas 
(beje, jis dabar redaguoja dienraščio 
„Draugas" kultūrinį priedą), Sigutė 
Žemaitienė, Marius Prapuolenis, Al
dona Bikulčienė ir kiti. A. Bikulčienė 
pasiūlė finansiškai paremti Lietuvoje 
veikiančią katalikiškos „Marijos radi
jo" programą, kurios vedėjas kunigas 
Volskis šiuo metu lankosi Čikagoje ir 
jos apylinkėse. Susirinkusieji šiam 
reikalui suaukojo 45 dolerius, kurie 
bus įteikti lėšų stokojančiai katali
kiškai radijo laidai. 

LIETUVOS AMBASADORIUS 
DALYVAUS EUROPOS SĄJUNGOS 

IR RIO ŠALIŲ GRUPĖS 
MINISTRŲ SUSITIKIME 

Lietuvos ambasadorius JAV Aud
rius Brūzga balandžio 19-20 die
nomis dalyvaus Dominikos Respub
likoje, Santo Domingo mieste vyk
siančiame Europos Sąjungos ir Rio 
grupės šalių tryliktajame ministrų 
susitikime. 

ES šalims atstovaus 6 užsienio 
reikalų ministrai ir aukšti ES parei
gūnai: Bendrosios užsienio ir saugu
mo politikos (BUSP) vyriausiasis įga
liotinis Javieras Solana, ES užsienio 
reikalų komisarė Benita Ferrero-
Waldner. Santo Domingo suvažiavi
me dalyvaus 14 iš 20 užsienio reikalų 
ministrų iš Lotynų Amerikos. 

Susitikimų darbotvarkėje numa
toma aptarti klimato kaitos, energeti
nio saugumo, alternatyvaus kuro ga
mybos ir prekybos, kovos su skurdu 
klausimai, vyks diskusija dėl tarpre-
gioninio bendradarbiavimo perspek
tyvų. 

1986 metais įkurta Rio grupė -
visų Lotynų Amerikos ir ispaniškai 
kalbančių Karibų jūros regiono vals

tybių (išskyrus Kubą) forumas, skir
tas politinėms konsultacijoms. ES ir 
Rio grupės ministrų lygio susitikimai 
yra tarpregioninio politinio dialogo 
pagrindas ir viena svarbiausių inicia
tyvų šių regionų tarpusavio santy
kiams stiprinti ir plėtoti. 

Tokio pobūdžio susitikimai vyks
ta kartą per dvejus metus rotacijos 
tarp regionų tvarka. ES ir Rio grupės 
ministrų lygio, susitikimai — tarpinis 
ES ir Lotynų Amerikos šalių valsty
bių vadovų susitikimų parengiamasis 
forumas. 

Susitikimuose aptariami tarpre
gioninio politinio ir ekonominio bend
radarbiavimo, asociacijos sutarčių, 
vykdomų bendradarbiavimo prog
ramų koordinavimo, regioninės inte
gracijos, kiti abiem pusėms aktualūs 
klausimai. Paskutinis ES ir Rio gru
pės ministrų lygio susitikimas vyko 
2005 metų gegužės mėnesį Liuksem
burge. 

Lietuvos ambasados JAV 
pranešimas 

APPLE projektas — knygų siunta 
Lietuvos švietimui 

Lietuvos švietimo ir mokslo mi
nisterija ypatingą dėmesį skiria jau
niausių krašto moksleivių anglų kal
bos pamokų tobulinimui. APPLE 
organizacija Lietuvos švietimo minis
terijai nusiuntė JAV LB Švietimo ta
rybos leidžiamo dvikalbio, spalvingo, 
kietais viršeliais, jaunimui skirto žo
dyno „Mano žodynas" pavyzdinį eg
zempliorių. Sulauktas atsakymas, kad 
šis žodynas geriausiai tiktų Lietuvos 
švietimo programai. Buvo pareikštas 
noras, kad po vieną-du žodyno eg
zempliorius gautų visi 57 Lietuvoje 
įsikūrę mokytojų centrai. Centrų bib
liotekose esantis žodynas leistų tobu
linti anglų kalbos žinias. 

1963 metais JAV buvo išleistas 
Richard Scarry, „Best Word Book 
Ever" autoriaus, sudarytas žodynas. 
Ilgainiui Cleveland pedagogės Aman-
dos Muliolienės ir jos kolegų pastan-
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gomis, padedant JAV LB Švietimo ta
rybai, šis žodynas buvo išleistas 
anglų - lietuvių kalbomis. Šio didelio 
darbo tikslas buvo — praturtinti šeš
tadieninių mokyklų lietuvių kalbos 
žinias. 

Dabartinėmis sąlygomis tas pats 
žodynas gali pasitarnauti Lietuvos 
mokyklų jaunimui, plečiant ir tur
tinant jų anglų kalbos žodyną. 

Norint, kad žodynai nukeliautų į 
Lietuvą, reikėjo lėšų. APPLE tarp sa
vo veiklių ir dosnių narių surado rė
mėjų. San Diego profesorė, neįgalių

jų moksleivių mokymo specialistė 
Nancy Hanssen šią vasarą dėstys neį
galiųjų jaunuolių stovykloje „Viltis", 
įsikūrusioje prie Baltijos jūros. Ji, 
kartu su savo vyru, APPLE iždininku 
Jack Vellis paaukojo 432 dol. Kad 
kiekvienas Mokytojų centras gautų 
bent po du žodyno egzempliorius 
(viso 114) pasirūpino ir Amanda bei 
Algirdas Mulioliai, paaukoję 500 dol. 
Audronė Gelažis-Messick pridėjo 868 
dol. Gautos dar dvi aukos po 36 dol. 
Tad šių aukotojų dėka į Lietuvą pa
siųsta 150 žodynų. Persiuntimas kai-
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navo 265.20 dol. Šios išlaidos apmo
kėtos iš APPLE iždo lėšų. Reikia pa
minėti, kad Švietimo taryba šiam 
projektui padarė nuolaidą, kuri pa
dėjo APPLE įgyvendinti šį projektą. 
Už tai esame dėkingi Švietimo tary
bos pirmininkei Daivai Navickienei ir 
tarybos nariams. APPLE reiškia pa
dėką ir Juozui Polikaičiui, kuris žo
dynus supakavo, užrašė siuntimo ad
resus ir siuntinius nuvežė į persiunti
mo agentūrą. 

Knygos Lietuvos mokytojų cent
rams bus išdalintos APPLE semina
rų metu š. m. liepos mėnesį. 

Visada laukiame aukų įvairiems 
švietėjiškiems užmojams. Geradariai 
aukas APPLE vardu gali siųsti: Jack 
Vellis, Treasurer APPLE, R O. Box 
17017, San Diego, CA 92177. 

Irena Ross 

tooeoovM*. w\*. .<MW< 

Marija Kriščiūnienė, gyv. Burlington, IA, ne tik pratęsė „Draugo" 
prenumeratą dar vieniems metams, bet kartu atsiuntė ir 80 dol. auką. 
Džiaugiamės ją turėdami tarp savo skaitytojų ir dėkojame už auką. 

j » W W « V « , W W . 

Algirdas Suvaizdis, Berwyn, IL, parėmė „Draugo" leidybą 100 dol. 
auka. Labai labai ačiū. 

Www»**«wv>««***»*vw*>« 

r~~ 
Vytenis S. Šilas iš Chicago, IL, pratęsė „Draugo" prenumeratą 

dar metams ir padovanojo 50 dol. auką. Dėkojame už paramą. 

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininko Aušrele Sakalaitė iteikė šiu 
eilučių autoriui Vilniaus jaunuju beisbolininkų vadovo Virmido Severąusko 
padėkos ženklą bei dovanas, skirtas uz talka vilniečiams. 

r— Balys Slonskis, gyvenantis Chicago, IL, atsiuntė „Draugo" para
mai 50 dol. auką. Labai dėkojame! 
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Kryžius 
krikščionybės 

istorijoje 
BR. RAMŪNAS MIZGIRIS. OFM 

Krikščionybės kalboje kryžius 
pirmiausia nurodo medį, ant kurio 
mirė Jėzus, perkeisdamas jį į meilės 
ir atpirkimo instrumentą. Sis žodis 
perteikia žemiškojo Kristaus pas
kutinį atvaizdą ir žodį, aukščiausią 
meilę, kuri atiduoda gyvenimą, mūsų 
nuodėmių išpirkimą, gyvenimo pa
vyzdį. Todėl kryžius tampa krikščio
nybei atstovaujančiu simboliu. 

Istorijos eigoje krikščioniškas 
tikėjimas pamažu skleidėsi, atrasda
mas kryžiaus slėpinyje neišsenkantį 
malonės šaltinį bei krikščioniško 
gyvenimo ir mokymo motyvaciją. 

Kryžiaus ženklas 

Kryžiaus ženklas (persižegnoji-
mas) yra labiausiai apibrėžiantis 
mūsų krikščioniškąją religiją gestas. 
Tai malda ir tikėjimo išpažinimas 
vienu metu. Pagarbiai ir dėmesingai 
žegnodamasis, krikščionis išpažįsta 
savo priklausymą nukryžiuotam ir 
prisikėlusiam Kristui. 

Jo praktika tarp krikščionių at
siranda gana anksti . Tertulijonas 
apie 211 m. kalba apie kryžiaus žen
klą kaip jau nusistovėjusią tradiciją 
(bent jau Siaurės Afrikoje): „Mes žeg-
nojamės kiekviename žingsnyje: dar
bo pradžioje ir pabaigoje, kai apsiren
giame ir keliamės, kai prausiamės, 
per pietus, vakare, kai uždegame ži
burius, kai atsisėdame ir atliekame 
koki nors darbą" (,,De corona mil." 3, 
4; PL 1, 80). Panašių liudijimų pa
teikia ir kiti pirmųjų amžių krikš
čionių rašytojai. Dykumos tėvai (nuo 
III a. pabaigos), kovodami su nuo
dėme ir piktąja dvasia, atskleidžia šio 
ženklo egzorcistinę galią. 

Kryžiaus vaizdavimas 

Išorinis kryžiaus vaizdavimas 
tiek tapyboje, tiek ir skulptūroje yra 
gana vėlyvas, nes mirtis ant kryžiaus 
buvo gėdinga. Mus pasiekęs pirmas 
kryžiaus vaizdavimas iš III a. yra bū
tent toks: ant grafito pavaizduotas 
pagonis, besišaipantis iš krikščionių, 
kurie garbina nukryžiuotą Dievą. 

Imperatoriaus Konstantino (t 
337) laikais atsiranda pirmosios li
turginės šventės kryžiaus garbei, bet 
juose ignoruojamas nukryžiavimas. 
Kai reikėdavo liturgijoje vaizduoti 

visą kryžiavimo eigą, tai pasiekę nu
kryžiavimą krikščionys iškart perei
davo prie Prisikėlimo. Taip tęsėsi iki 
rV a. pabaigos. 

Toliau krikščionybei sparčiai 
plintant visuomenėje, gėdos jausmas 
dėl kryžiaus dingsta, ir nuo tada me-
tamasi į kitą kraštutinumą: jis vaiz
duojamas visaip ir visur. Imperato
rius Justinas (t 565) buvo priverstas 
įsikišti su draudimais, kurie vėliau 
buvo atnaujinti 692 m. Kvinisesto 
(arba Trulano) susirinkime: „Ka
dangi šventasis kryžius yra kiekvieno 
mūsų gėrio pradžia, reikia mūsų gar
bingo ir atsakingo elgesio, kurio yra 
vertas instrumentas, per kurį buvo
me išgelbėti iš senojo nuopuolio. To
dėl, teikdami jam mūsų pagarbą min
timis, žodžiais ir jausmais, įsakome 
visiškai panaikinti kryžius, kuriuos 
kai kas padarė ant žemės arba ant 
grindinio tam, kad išvengtų mindžio
jimo tų, kurie vaikšto ant šio perga
lingo ženklo" (kan. 73, Mansi, XI, 975). 
VII-VIII a. sparčiai įsiplieskia ikonok-
lazmo erezija — naikinami šventi at
vaizdai. Tačiau imperatoriai ikonok-
lastai kryžius kartu su Biblijos ir pas
kutinės vakarienės vaizdavimu palieka. 

Kryžius - Kristaus simbolis. Vis 
dėlto pirmosios maldos į Nukryžiuo
tąjį, kurios mus pasiekė, yra tik iš IX 
a. Tai malda į nukryžiuotą Kristų; ji 
sujungia taip pat ir kitus Jo gyveni
mo slėpinius, bet joje neužsimenama 
apie Jo skausmus; kryžius - užuovė
ja, šlo-vės ir galios sostas. Rytų 
Bažnyčioje jis toks išliko iki šių 
dienų. 

Vakaruose XII amžiaus pabaiga 
ženklina naujos interpretacijos po
sūkį, o kartu ir kitonišką Nukryžiuo
tojo vaizdavimą negu Rytuose: dėme
sys nukrypsta į Kristaus psichologinę 
būseną kančios metu ir ant kryžiaus. 
Nukryžiuotasis labiau sukelia gai
lesčio, bet nebe triumfo jausmą. Sis 
dvasingumas ypač dominuoja vidu
ramžiais. Sv. Pranciškus iš Asyžiaus, 
1224 m. La Vernos kalne gavęs iš 
Dievo Kristaus žaizdas (stigmas), yra 
laikomas vienu iš didžiausių apaš
talų, platinusių pamaldumą Į ken
čianti Kristų ant kryžiaus. 

Moderniaisiais laikais pasigirdo 
nemažai kritikos šiam įvykusiam po
kyčiui, o ir šiandien, ieškant sąlyčio 
su Rytų Bažnyčia, jis taip pat yra daž
nas diskusijų objektas tarp teologų ir 
liturgistų. Kita vertus, mūsų laikais 
kartais pastebimas ir perdėtas noras 
visiškai nutildyti viduramžišką laiky
seną Nukryžiuotojo atžvilgiu. Praė
jusio amžiaus viduryje „perlenkimai" 
buvo tokie, kad išprovokavo popie
žiaus Pijaus XII reakciją enciklikoje 
„Mediator Dei": „Kai kas pasiekė to
kį lygį, kad nori visiškai panaikinti 
nukryžiuotojo Kristaus atvaizdą, ku
ris Jį vaizduoja kenčiantį... Kadangi 
Jo atgrasūs skausmai sudaro pagrin
dinį slėpinį, kuriame vyksta mūsų at
pirkimas, tai, pagal krikščionišką ti
kėjimą, šis slėpinys turi būti pabrėž
tas" (AAS, 39 [1947], 579-580). 

P a m a l d u m a s j kryžių 

Buvo jau užsiminta apie įvairias 
krikščioniškas praktikas: žegnoji-
mąsi, išorinį vaizdavimą, Kristaus 

v — 
A t A 

ANELĖ NACEVICIUTE 
KEBLERIENĖ 

Po sunkios ligos m i r ė 2007 m. kovo 29 d. Čikagos priemiesty
je, sulaukusi 93 metų . 

Daug metų išgyveno St. Pete Beach, FL. 
Po gedulingų šv. Mišių balandžio 4 d. St. Hūgh bažnyčioje, 

dalyvaujant šeimos na r i ams , giminėms ir draugams, buvo palai
dota Resurrect ion kapin ių mauzoliejuje, šalia anksčiau mirusio 
vyro ir sūnaus . 

Savo ilgame amžiuje turėjo daug malonių ir skaudžių išgyve
nimų. Palikta tėvynė ir artimieji, vyro, sūnaus , anūko ir artimo 
draugo mirtys , skaudžia i palietė jos jau t r ią širdį. Labai rūpinosi 
savo šeima, buvo dosni įvairiems šalpos darbams ir lietuviškoms 
organizacijoms. 

Nuliūdę liko: d u k r a Genė, ke tur i anūkai , šeši proanūkiai, gi
minės ir kiti artimieji . 

Ilsėkis ramybėje, Anele, svetingoje Amerikoje. 

Liūdintys artimieji 

Buvusiai ilgametei „Grandies" ansamblio vadovei 
A t A 

IRENAI SMIELIAUSKIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai VIOLE
TAI FABIANOVICH, sūnums ALEKSUI FABRICIUS, 
VALDUI SMIELIAUSKUI ir jų šeimoms. Taip pat giliai 
užjaučiame ir Violetos vadovaujamą „Grandies" ansamb
lį, sėkmingai tęsiantį velionės kultūrinį palikimą. 

Aleksandra Sagienė 
Eglė Laniauskienė, 

Klyvlendo „Grandinėlės" veteranų grupės vadovė 

kančios apmastymą. Vienas iš labiau
siai paplitusių pamaldumų Romos 
Katalikų Bažnyčioje yra via crucis 
(lot. kryžiaus kelias). 

Pirmosios nuorodos į kelią, kurį 
turi nueiti Kristus, nešdamas kryžių, 
siekia XIII a. pabaigą ir XIV a. pra
džią. Tai septynios maldos, kuriose 
užsimenama apie septynis Kristaus 
parpuolimus po kryžiumi. XV a. jau 
atsiranda dvasinė piligrimystė, ku
rios esmė yra sekti Kristų, nešantį 
kryžių, ir apmąstyti Jo skausmus. 
Kartais kryžiaus stočių skaičius sie
kia 47. Nors dar tebesitęsia svyravi
mai, karmelitų vienuolis Jeanas van 
Paesschenas XVI a. tampa pirmuoju, 
kuris pamini mūsų dabar t ines 14 
stočių. Galutinė 14 stočių forma ir 

tvarka nusistovi XVII a. pirmoje pu
sėje Ispanijoje. XVIII a. via crucis tu r i 
du galingus apaštalus, tai šv. Leonar
das iš Porto Mauricijaus ir šv. Al
fonsas Marija Liguori, kurie savo raš
tais ir pamokslais reikšmingai pasi
tarnauja šio pamaldumo išplitimui 
Katalikų Bažnyčioje. 

Pastaruoju metu buvo pateiktas 
pasiūlymas, labai tinkamas mūsų lai
kų tendencijoms ir daug kur j a u 
įgyvendintas — pridėti dar vieną, 
penkioliktąją, stotį, primenančią mū
sų Viešpaties Jėzaus Prisikėlimą. 

Parengta pagal „Dizionario enci-
clopedico di spiritualita", a cura di E. 
Ancilli, I vol, p. 676-678, Roma: Citt 
Nuova, 1990. 

Bernardinai . l t 

http://Bernardinai.lt
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Č I K A G O J E IJt APYUNKiSE 

• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo 
parapija balandžio 22 d. visus kviečia 
į parapijos jubiliejų. 10:30 vai. r. — 
iškilmingos šv. Mišios Svč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje. 1 vai. p.p. — aka
demija, meninė programa ir pietūs 
Hilton viešbutyje (93rd Street ir Ci
cero Ave. sankryžoje, Oak Lawn, IL). 
Vietas į pokylį galite užsisakyti Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
raštinėje (6812 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL). 

• Č ikagos jūrų - šaulių Gen. T. 
Daukanto kuopos metinis susirinki
mas įvyks balandžio 22 d., sekmadie
nį, 12 vai. tėvų jėzuitų svetainėje 
(5620 S. Claremont Ave.) Įėjimas per 
Jaunimo centrą. Visų narių dalyvavi
mas būtinas. Sauliai prašomi atvykti 
su uniformomis. Po susirinkimo — 
pietūs ir pabendravimas. 

•Šeš tad ien i , balandžio 28 d. 6 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, 
IL 60629) kviečia susitikti su žymia 
lietuvių poete Liūne Sutema (Zinai
da Nagyte-Katiliškiene) ir išgirsti jos 
skaitomas eiles. Apie Liūnės Sute
mos poeziją kalbės Ilinojaus universi
teto Čikagoje doktorantė Daiva Lit-
vinskaitė; jos poeziją skaitys aktorė 
Audrė Budrytė-Nakienė. Galėsite įsi
gyti neseniai Lietuvoje išleistą Liūnės 
Sutemos poezijos knygą „Tebūnie". 
Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500. 

•Tėve l ių dėmesiui. Balandžio 28 
d., šeštadienį nuo 9 vai. r. Čikagos litua
nistinėje mokykloje vyks mokinių re
gistracija 2007-2008 mokslo me
tams. Kviečiame tėvelius laiku užre
gistruoti savo vaikus į mokyklą. 

• B a l z e k o lietuvių kultūros mu
ziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago) 
balandžio 29 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. 
dailininko ir menotyrininko Antho-
ny Stellaccio iliustruota paskaita apie 
XX a. lietuvių keramiką. Tel. pa
siteiravimui: 773-582-6500. 

•Šeštadienį , gegužės 5 d., 7 vai. 
v. maloniai kviečiame visus į šv. Sta
nislovo (Stanley) vardadienio šventę 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 
Vaišinsimės lietuviškais patiekalais 
(cepelinais!), gersime šampaną ir šok
sime. Populiarias Antano Sabaniaus-
ko repertuaro ir kitas retro dainas 
atliks ansamblis „Sodžius", klausy
simės senų plokštelių įrašų. Visi Sta
nislovai ir Stanislavos, Stasiai ir Sta
sės, atvykę į šventę, nemokamai gaus 
lietuviško šampano butelį! Bilieto 
kaina 25 dol. Vietas užsisakyti ir pa
pildomą informaciją sužinosite pa
skambinę tel.: 773-582-6500. Muzie
jaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629. 

IŠ ARTI IR TOLJL. 

•„Gintaro" vasarvietėje, Union 
Pier, Michigan tris dienas vyks lietu
vių menininkų paroda „Art Attack". 
Balandžio 27 d., penktadienį, nuo 7 
vai. v. iki 10 vai. v. Michigan laiku—pa
rodos atidarymas. Dalyvaus: Taiyda 
Chiapetta — vitražai ir gamtinės me
džiagos panaudojimas mene, Aušrinė 
Kerr — darbai iš odos, Algimantas 
Kezys — fotografija, Laura Lapins
kas — keramika, Raimundas ir Ra
minta Lapšiai — darbai iš krištolo, 
Marius Narbutaitis — metalo skulp
tūros, Audronė Statkus — vėriniai ir 
Jerry Strub — tapyba. Šeštadienį, ba
landžio 28 d. paroda veiks nuo 11 vai. 
r. iki 6 vai. v.; sekmadienį, balandžio 
29 d., nuo 12 vai. iki 4 vai. v. (Michi
gan laiku). Tel. pasiteiravimui: 269-
469-3298 (Gintaras ir Kristina Ka-
raičiai). 

•Lietuvių katalikų Sielovados 
konferencija įvyks balandžio 28 d., 10 
vai. r. - 6 vai. v. Sv. Andriaus parapi
joje, 1913 Wallace St., Philadelphia, PA 
19130. Telefonas: (+1)215-765-2322 
(klebonas: kun. Petras Burkauskas). 
Apie dalyvavimą prašome pranešti ses. 
Margaritai Bareikaitei tel.: 860-923-
9221 arba margb@ct.metrocast. net 

Balandžio 28 d. Bočių menėje, Pasaulio lietuvių centre (14911 
127th Street, Lemont, IL 60439) vyks JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos suvažiavimas. Registracija — 9 vai. r. Maloniai 
kviečiame dalyvauti visų apylinkių valdybų pirmininkus ir jų 
valdybas bei atstovus, taip pat JAV LB XVIII tarybos išrinktus 
atstovus ir visuomenę. 

Violeta Karalienė atidarė kavine „Traviata" (111 Burlington St., Suite 
101, Lisie, IL), kurioje galite pasmaguriauti itališkais ledais, jvairių rū 
šių Šokoladu ir išgerti puodeli kvapnios kavos. 

Indrės Tijunelienės nuotrauka 

Gegužės 6 d., sekmadieni, 3 vai. p. p. 
Morton gimnazijos auditorijoje 

(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) 

Čikagos Lietuviu operos spektaklis 

t r i j u veiksmų operetė 

Spektakhje dalyvaus solistai: Nida Grigalavičiūtė, Ramunė Tu-
muliauskaitė. Irena Zelenkauskaitė, Mindaugas Gylys, Bronius Ta
mašauskas, Arūnas Malikėnas, IJ ut auras Navickas, Aleksas Vizbaras 
ir lietuvių operos choras. Bilietai parduodami siuntiniu persiuntimo 
įstaigoje „Atlantic Express'% 2719 W 71st Street, Chicago, BL Tel. 773-
434-7919.; krautuvėlėje ,JEietuvėlėw, 5741 Harlem Ave., Chicago ir Pa-
1 aimintojo Jurgio Matulaičio m isij os prieangyje po šv. Mišių. 

„Draugo* knygynėlyje 

o\ \s AnoM.\vir.ii N 

Kvieslys 
sveikaton 

Mūsų knygynėlį pasiekė neseniai 
Amžinybėn iškeliavusio daktaro Jo
no Adomavičiaus knygos „Kvieslys 
sveikaton" paskutinis (12) tomas, 
kuriame sudėtos radijo bangomis 
sklidusios paskaitos bei spaudoje 
skelbti straipsniai. Knygos pirmame 
puslapyje įrašyti daktaro žodžiai 
skamba tarsi priesakas mums vi
siems: „Neturėdami teisingo ir tvirto 
požiūrio į gyvenimą, mes užmirš
tame, kad mūsų likimas yra indivi
dualus dalykas, kad tik mes patys 

galime savo likimą tvarkyti taip, kaip 
norime bei esame nusiteikę. 

Taigi nepaveskite to darbo nie
kam, bręskime patys ir kitus bran
dinkime, kad pajėgtume tapti žmo
giškomis asmenybėmis". 

Manau, kad daugelis skaitytojų 
žino J. Adomavičiaus knygas. Jo savi
tas rašymo stilius, šmaikšti kalba, ju
moras, pastabi akis traukte traukia 
tas knygas skaityti. Ir ieškai tose 
knygose ne tik sveikatos patarimų, 
gėriesi jomis tarsi literatūriniais kū
riniais. Negali nesutikti ir su šiais 
daktaro žodžiais: „Darbas yra ge
riausias vaistas nuo senatviškų nega
lių, ypač nuo nervų ir blogos nuotai
kos. Nori ilgos ir sveikos bei laimin
gos senatvės, — krutėk, judėk, vieto
je nesėdėk ir tvarkingai maitinkis". 

Jis ne tik ragino mus tuo tikėti, 
bet ir savo gyvenimu įrodė, kad jo pa
sakyti žodžiai yra tiesa. 

„Draugo" knygynėlis turi ir kitus 
dr. J. Adomavičiaus knygos „Kvieslys 
sveikaton" tomus. Tad skambinkite, 
užsisakykite ir skaitykite. 

Knygos kaina — 13 dol. Knygas 
galima įsigyti paštu, pridedant 9 
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo
je. Persiuntimo kaina — 5 dol. Per
siunčiant daugiau knygų, už kiekvie
ną papildomą knygą — 1 dol. mokestis. 

Paruošė L. A 

„Draugo* knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

DR. KAZYS MARTINKUS 
MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND 

A. a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) atminimui įamžin
ti 1985 m. jo tėvai, sesuo ir artimi draugai įsteigė Dr. Kazio Martinkaus 
stipendijos fondą, kuriuo gali pasinaudoti visi lietuviai studentai, siekiantys 
magistro arba daktaro laipsnio tiksliųjų mokslų srityje - vėžio ligų tyrimo 
srityse (pvz., farmakologijos, biochemijos ir pan.). 

Norint pasiteirauti ir gauti prašymų formas, kreiptis: 

Kristina Martinkutė 
Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund 

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

ei. pastas: Krism516@yahoo.com 

Prašymus paduoti iki birželio 15 d. 

ALTV direktorius Arvydas Reneckis dėkoja „Draugo" skaitytojai už inter
viu („Draugas", balandžio 14 d.) pastebėta, klaidą. Dabartinis ALTV 
tvarkaraštis toks: antradieni —7 vai. v.— 8 vai. v.; ketvirtadieni — 7 vai. v.— 
8 vai. v. 
Kartojama: ketvirtadieni — 330 vai. p.p.; penktadienį — 330 vai. p.p. 
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