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Rusų kalba leidžia tvirtas šaknis 
Vilnius, balandžio 24 d. (BNS) 

— Absoliuti dauguma Lietuvos mok
sleivių rusų kalbą pasirinko savo an
trąja užsienio kalba, pranešė Rusijos 
naujienų agentūra „Itar-Tass". 

Lietuvoje rusų kalba lietuvių ir 
lenkų mokyklose kaip antroji užsie
nio kalba pagal populiarumą neturi 
sau lygių. Apie tai paskelbta Palan
goje vykusiame Lietuvos rusų (už
sienio) kalbos mokytojų asociacijos 
suvažiavime. 

„Šiais mokslo metais iš 271,600 
bendrojo lavinimo mokyklose besi
mokančių moksleivių, kurie renkasi 
mokytis antrąją užsienio kalbą, pir
menybę rusų kalbai suteikė 201 tūk
stantis mokinių", — naujienų agen
tūrai sakė Rusų kalbos (užsienio) 
mokytojų asociacijos prezidentė 
Skaidrė Pavlovskaja. 

Pasak jos, atslūgęs domėjimasis 
rusų kalba pirmaisiais Lietuvos ne
priklausomybės metais -jau praeity
je. „Norinčiųjų jos mokytis skaičius 
stabilizavosi ir išlieka didelis", — pa
žymėjo ji. 

Lietuvos rusų (užsienio) kalbos 
mokytojų asociacija buvo įsteigta 
2006 m. Jai šiuo metu priklauso apie 
200 narių. Iš viso Lietuvoje dirba 

Lietuvos mokyklose populiarėja rusų kalba. 

apie 3,000 rusų kalbos mokytojų. 
Lietuvos švietimo ir mokslo mi

nisterijos duomenimis, 61 proc. Lie
tuvos moksleivių 2006 mokslo metais 
pirmąja užsienio kalba pasirinko 
anglų kalbą, 34 proc. - vokiečių, 3 
proc. prancūzų, kitas kalbas — 4 
proc. 

Antrąja užsienio kalba rusų pa
sirinko 78 proc. moksleivių, vokiečių 
- 10 proc, anglų - 5 proc, prancūzų 
- 3 proc, kitas kalbas - 4 proc. 

Pirmajai užsienio kalbai mokytis 
mokyklose skiriamos 4 akademinės 
valandos per savaitę, papildomai — 2 
valandos. 

Paviešinta 400 psl. VSD t y r i m o medžiaga 
Vilnius, balandžio 24 d. (ELTA) 

— Seimo pirmininko Viktoro Mun-
tiano pavedimu Seimo kanceliarija iš
slaptino dar vieną Valstybės saugumo 
departamento (VSD) veiklą tyrusio 
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny
bos komiteto tyrimo medžiuos dalį. 

Vieša tapo apie 400 puslapių 
apimties tyrimo medžiaga, kuri nesu

daro valstybės paslapties. 
Išslaptinti Seimo komiteto atlik

to VSD veiklos tyrimo medžiagą Sei
mo pirmininką buvo įpareigojusi Sei
mo valdyba. 

Paviešintoje medžiagoje yra da
bartinio ir buvusio VSD vadovų Ar
vydo Pociaus ir Mečio Laurinkaus, 
VSD vadovo pavaduotojų Dariaus 

Jurgelevičiaus, Dainiaus Dabašinsko, 
Andriaus Tekoriaus, VSD darbuoto
jų, žuvusio VSD karininko Vytauto 
Pociūno artimųjų ir kitų komitete ap
klaustų asmenų liudijimai. 

Žyma „slaptai" nuimta nuo 
dalies VSD veiklos tyrimo medžiagos 
apie galimus neskaidrius aukštų vals
tybės pareigūnų ryšius. 
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Atvykėliai trypčioja prie 
Lietuvos bankomatų 

Gauti grynųjų užsieniečiui Lietuvoje ne 
visuomet lengva. 

Vilnius, balandžio 24 d. (BNS) 
— Norėdami pasiimti pinigų iš ban-
komato Lietuvoje, užsienio bankų 
mokėjimų korteles turintys žmonės 

gali sugaišti keletą valandų — skam
binti į užsienį, bendrauti su finansi
nių nusikaltimų tyrėjais. 

Visa tai — dėl mokėjimo kortelių 
vagysčių ir apgaulių, kuriomis už
sienyje garsėja Lietuva. Tikrinimo 
priemonių jie priversti imtis, nes Lie
tuva priklauso ypač didelės rizikos 
šalims, kuriose klesti mokėjimo kor
telių ir jų duomenų vagystės, rašo 
„Lietuvos rytas". 

Tvirtinama, kad Lietuvoje įsigali 
naujas vagystės būdas, kai nusikal
tėliai bankomato išorėje pritaiso ma
žytę skenavimo sistemą, nuskaitan-
čią magnetinės juostelės informaciją, 
ir mikroskopinę kamerą, nufilmuo
jančią kliento renkamą PIN kodą. 
Esą kai kuriuose Lietuvos bankoma-
tuose kortelės nelegalaus skenavimo 
sistema yra paslepiama paties banko
mato viduje. Nukelta į 6 psl. 
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V. Uspaskichas 
neteko 
Kėdainių rajono 
tarybos nario 
mandato 

Vilnius, balandžio 23 d. (ELTA) 
— Rusijoje nuo Lietuvos teisėsaugos 
besislapstantis buvęs Darbo partijos 
vadovas Viktoras Uspaskichas nebe
dirbs Kėdainių rajono savivaldybės 
taryboje. 

Pirmadienį Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK), tenkindama jo pra
šymą, kuriuo jis atsisako laimėtos 
vietos Kėdainių rajono savivaldybės 
taryboje, panaikino jo mandatą. 

Balandžio 17 d. VRK gavo V Us-
paskicho pareiškimą, kad jis atsisako 
Darbo partijai priklausančio Kėdai
nių rajono savivaldybės tarybos na
rio mandato. 

Šis prašymas parašytas rusų 
kalba ir pridėtas jo vertimas į lietu
vių kalbą. VRK gautas dokumentas 
patvirtintas notariškai. 

Šių metų sausio 26 d. VRK, ten
kindama Generalinės prokuratūros 
prašymą, panaikino Rusijoje esančio 
Darbo partijos vadovo V Uspaskicho 
teisinę neliečiamybę. Tai reiškia, kad 
atvykęs į Lietuvą jis būtų sulaikytas. 

Darbo partijai, kuriai vadovavo 
V Uspaskichas, inkriminuojamas ap
gaulingas buhalterinės apskaitos 
tvarkymas. 

Prieš rinkimus žadėjęs sugrįžti į 
Lietuvą, Rusijoje basislapstantis bu
vęs politikas šalyje, kurioje buvo iš
rinktas j savivaldybę, taip ir nepasi
rodė. 
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aSCi SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

Medžiagą siųsti: Aušra įasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

„Paslapčių ieškonė t* 
„Paslapčių ieškonė" - tai vienos 

dienos skautiškas įvykis, kuriame 
skautų ir skaučių skiltys lenktyniavo 
tarpusavyje Čikagos, mieste ir prie 
Mičigano ežero. Skiltim buvo dalina
mi paslapčių „raktai", kurie nurodė 
vietovių pavadinimus. Skiltys turėjo 
nugalėti kliūtį (detour) - tai dviejų 
skautiškų galvosūkių pasirinkimas. 
Tik nugalėjus tą kliūtį, skiltis galėjo 
gauti kitą raktą (clue). Skiltis, kuri 
surado visas vietoves, nugalėjo visas 
kliūtis ir pirma pasiekė ieškonės 
pabaigą, laimėjo lenktynes. Skautai 
ir skautės, dalyvavę varžybose, kelia
vo pėsčiomis, važiavo autobusais ir 
traukinėliais. Idėja „Paslapčių ieško-
nei", kilo bežiūrint televizijos pro
gramą „Amazing Rače". Jos pagrindu 
buvo ruošiamos taisyklės ir ieškomos 
kliūtys. 

Balandžio 1 d., Čikagos apylinkės 
lietuvių skautų ir skaučių vadovai, 
vadovės ir tėveliai suorganizavo pir
mąją „Paslapčių ieškonę". Ieškonei 
užsiregistravo 35 prityrę skautai/tės 
bei jūrų skautų/tės, nuo 13 iki 17 me
tų amžiaus. Pasiruošimo sueigoje, ku
ri įvyko kovo 31 d., šeštadienį, buvo 
sudarytos septynios skiltys. Kiek
viena skiltis buvo sudaryta iš trijų 
sesių ir dviejų brolių. Per pasiruoši
mo sueigą, skiltys turėjo pasirinkti 
savo skilties pavadinimą, kuris turėjo 
atitikti kelionės maršrutą. Taip pat 
kiekviena skiltis turėjo sukurti sim
bolį, kurį kiekvienas turėjo nusipiešti 
ant savo kairės rankos riešo. 

Skilčių sudėtis 

„Skautų Rikshaws": Agnė Ja
nušauskaitė, Albinas Liubinskas, 
Lisa Bacevičiūtė, Antanas Paužuolis, 
Diana Ramanauskaitė. 

Palydovai: Justinas Andriušis, 
Linas Gierštikas. 

„Išdykę čigonai": Evelina Ja
nušauskaitė, (Aleksas Meilus - neda
lyvavo), Chelsea Putriūtė, (Jonas 

Weir - nedalyvavo), Ginta Sutkutė 
Palydovai: Andrius Tamulis, 

Albertas Kerelis. 
„Iškylos batai": Daina Kielaitė, 

Rimvydas Soliūnas, Gabrielė Dama-
čiūtė, Robertas Senkevičius, Viktorija 
Kirkutė. 

Palydovai: Edmundas Brooks, 
Darius Aleksiūnas. 

„Geležiniai giliukai": Liana 
Liubinskaitė, Aleksas Jučas, (Monika 
Sedvydis - nedalyvavo), Mikutis 
Leipus, (Lina Meiliūtė)- nedalyvavo. 

Palydovai: Ričardas Chiapetta, 
Aliukas Brooks. 

„Violetiniai lėktuvai": Carina 
Ozers, Marius Stalionis, (Julija Pet
raitis - nedalyvavo), Andrius Alek
siūnas, Aldona Martinka. 

Palydovai: Saulius Fabianovich, 
Dainius Andriušis. 

„Degantys dviračiai": Laura 
Petrauksas, Martynas Matutis, Re
gina Ramanauskaitė, Jonas Savickas, 
Siga Lapinskaitė. 

Palydovės: Renė Andriušytė, 
Kristina Burokaitė. 

„Keliaujantys akli": Liana Jo-
kubauskaitė, Aliukas Lapinskas, An-
drėja Kielaitė, Stepas Saulis, Kate 
Norkaitis-McConnell. 

Palydovai: Linas Aleksiūnas, 
Vytas Kapačinskas. 

Iš viso „Paslapčių ieškonėje" 
dalyvavo tik 30 skautų. 

„Paslapčių ieškonė" prasidėjo 
prie Čikagos žymaus „Buckingham" 
fontano, netoli Mičigano ežero pa
krantės Čikagos centre, „the Loop". 
Oras labai gražus - temperatūra 35F, 
danguje nei vieno debesėlio. Saulei 
švintant, 7 vai. r , skiltys gavo savo 
pirmą raktą ir pradėjo ieškonę. 

Pirma vietovė, kurią skiltys 
turėjo surasti, buvo State ir Madison 
gatvių sankryža, tai pats Čikagos 
centras. Ten skiltys turėjo įveikti 
vieną iš dviejų kliūčių: žaisti žaidimą, 
atsakydami klausimus apie Baden -
Powell gyvenimą, surenkant bent 300 

iš 540 taškų arba surasti ir nufo
tografuoti šešias skulptūras, kurios 
yra Čikagos vidurmiestyje. 

Atlikę pirmą kliūtį, skiltys gavo 
kitą raktą, kuris nurodė skiltims 
keliauti prie „Cloudgate". Tai didži
ulė sidabrinės spalvos debesio formos 
skulptūra, kuri yra Millenium par
ke, apie 1.2 km nuo State ir Madison 
gatvių sankryžos. 

Suradę „Cloudgate", skautai 
gavo kitą raktą (nebuvo kliūties) -
surasti populiarią valgyklą - „Billy 
Goat Tavern", kuri įsikūrusi po žeme 
po Michigan gatvės, truputį į šiaurę 
nuo Čikagos upės. Ten skiltys turėjo 
įveikti antrą kliūtį: atsakinėti į klau
simus apie Čikagos istoriją, pasinau
dojant informacija, kurią galima bu
vo perskaityti ant Michigan gatvės 
esančių tilto plakatų arba surasti tris 
istorinius akmenis ar archtektūrines 
liekanas, kurios yra įmūrintois „Tri
būne" laikraščio pastato išorėje. 

Įveikę vieną arba kitą kliūtį, 
skiltys sugrįžo į „Billy Goat Tavern" 
tam, kad gautų kitą raktą. Sis raktas 
nurodė dalyviams keliauti požeminiu 
traukiniu (subway) ir surasti „Wrig-
ley Field" - vieną iš dviejų Čikagos 
beisbolo klubų stadionų. Kelionė 
buvo apie 8 km ir užtruko apie 25 -
30 minučių. 

Suradus „Wrigley Field", skilčių 
nariams buo įtektas kitas raktas, 
kuris nurodė, kad skiltys turi surasti 
„Totem Pole", Amerikos indėnų di
delį, įvairiais gyvūnų figūromis iš-
skabtuotą medinį stulpą, Lincoln 
Parke, apie 2 km nuo ,,Wrigley 
Field". 

Prie „Totem Pole", skiltys turėjo 
atlikti dar vieną užduotį: įveikti 1 km 
atstumą, naudojantis kompasu ir 
žemėlapiu arba visi skilties skautai 
turėjo teisingai surišti penkis maz
gus (įdomu kiek skautų/čių, nemo
kėjo visų penkių mazgų...) 

Kitas raktas įsakė skiltims 
nuvykti į poilsio stotį („pit stop"), 
prie „Wiener's Circle" valgyklos, apie 
5 km nuo „Totem Pole". Skiltys tu
rėjo galimybę pavalgyti populiarių 
„Wiener's Circle" karštų dešrelių, 
„hot dogs" bei kitų patiekalų, pailsėti 
poilsio stotyje bent 30 minučių ir ke
liauti toliau. 

Pavalgę pietus ir pailsėję, skiltys 
gavo kitą raktą, kuris nurodė kitą 
vietovę - tai Sheffield ir Armitage 
gatvių sankryža, kuri yra netoli De 
Paul universiteto, Lincoln Park cen
tro. Gatvių sankryžoje esan-čiose 

kavinėse norintys galėjo atsigaivinti, 
išgeri šilto gėrimo. Jokių kliūčių ne
buvo, tad skiltys lengvai atsiėmę 
naują, jiems skirtą raktą. 

Nuo Sheffield ir Armitage gatvių 
sankryžos skiltys turėjo vykti į 
Lincoln Park zoologijos sode. Ten tu
rėjo atlikti užduotį: surasti atsimin
dami skautų įžodį, šūkį, pošūkį, įsta
tus ir geležinį įstatą arba surasti ir 
nufotografuoti šešis iš dešimties gy
vūnų, kurie yra zoologijos sode. 
Liūdna, kad dauguma skiltčių bandė 
surašyti įžodį ir įstatus - turbūt įdo
miau būtų buvę ieškoti gyvūnų? 

Iš zoologijos sodo skiltys toliau 
keliavo link North Ave. pliažo, prie 
Mičigano ežero. Atstumas nuo zoo
logijos sodo iki pliažo apie 3 km. Ten 
jų laukė kita kliūtis: iš smėlio pa
daryti skautų lelijos formos skulptū
rą arba laimėti tinklinio varžybas 
prieš skautų vadovų komandą. Viena 
skiltis pasirinko padaryti skulptūrą. 
Apie 1:30 - 2:30 vai. p. p. pradėjo ly
ti. 

Ieškonė jau ėjo į pabaigą, bet dar 
skiltys turėjo surasti istorinį Čikagos 
vandens bokštą, kuris vienintelis 
nesudegė per didįjį Čikagos gaisrą 
1871 metais. Prie vandens bokšto 
skiltys gavo paskutinį raktą - kuo 
greičiau nuvykti prie „Navy' Pier" 
pastato, rytinėje dalyje ir surasti 
„USS Chicago" laivo didžiulį inkarą. 
Tai buvo „Paslapčių ieškonės" pas
kutinė užduotis. 

Nukelta į 8 psL 

..Paslapčių ieskones dalyviai. 
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APMĄSTYMAI IŠ K A N A D O S 
L O N D O N O ŠILUVOS 

EDMUNDAS PETRAUSKAS 

2007-tųjų Velykas, lyg vakar, 
seka šis Atvelykio sekmadienis — jau 
balandžio 15-ta. 

Tartum stengčiaus susigrąžinti 
šventes, apmąstydamas skaitau savo 
užrašus ... 

„Šiandien vasario 2-a — Pelenų 
diena, 43-tieji Šiluvos Marijos parapi
jos, lietuvių katalikų bendrijos, Ka
nados Londone metai. Šventovės du
rys užrakintos. Po vasario stipriai 
įrakinto šalčio — šioks toks atlydys. 
Šventovės pastatas nesugriuvęs. Sto
gas neįlūžęs, atlaikęs ankstesnės 
stiprios žiemos sniego audras su virš 
metro šlapio sniego kritulius. Nepai
sant didelio vyskupijos parapijų pert
varkymo ir pastatų saugumo eks
pertų susirūpinimo staigiu pastato 

„nesaugumu". Stačiai nesupranta
mai staigiu stogo ir sienų „nesaugu
mo" susirūpinimo! 1964-tais metais 
įkurto lietuviško dvasinio ir ben
druomeninio centro pastato (su pui
kia apatine sale) saugumu nei reikė
jo, nei derėjo abejoti metams vejant 
metus: nei 1974-tais, nei 1984-tais, 
nei 1994-tais ir net 2004-taisiais! Jis 
visada buvo prižiūrimas, tvarkomas, 
nebuvo apleistas, neprižiūrimas, na, 
ir ne naujas. Nuo 2006 m. rugpjūčio 
pabaigos pastatas stūkso kaip vai
duoklis — tuščias, apleistas, lyg ligi 
tol buvusio Dievo tarno (dėl pokyčių 
vyskupijoje) pabaidyto iš lizdelio 
paukštelis. Jo butas kaip ir šventovė, 

šaltas, tuščias ir vienišas, be maldi
ninkų. Šiandien pelenais paženklin
tomis kaktomis. . . kad nepamirš-
tumėm, kuo esam ir kuo būsim... 

Dieną anksčiau sulaukus „Tėviš
kės žiburių" (nr. 7), nudžiugino pre
lato E. J. Putrimo (Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegato užsienio lietu
vių katalikų sielovadai) išsamus, 
ilgas ir atvirai paaiškinantis straips
nis „Bažnyčių uždarymas — visų 
rūpestis". Tik sukrėtė žinia dėl Auš
ros Vartų šventovės New York, Man-
hat ten likimo ir tai, jog „daugiau 
detalių nėra" (ar ir arkivyskupi
ja nup i rk ta milijonieriaus Donald 
Trump?). Tenai tuoj pat po paminėji
mo apie ruošimąsi nugriauti seniau
sią lietuvių -šventovę Shenandoah, 
JAV „dėl pastato prastos būklės", 
taip pat paminėta Ontario Londono 
lietuvių Šiluvos Marijos šventovė, 
„kurios pastatui remontuoti reikia 
daug lėšų". 

O Viešpatie... Londono Šiluva ir 
jos pastatas nėra „prastos būklės", 
nebent tik vyskupijos pareigūnų vaiz
duotėse (su šių dienų „tipiškais" 
priekabiavimais)! 

O mes tylūs, it pelytės po šluota... 
tirtančios dėl galimo, staigaus laivo 
apleidimo, prieš jam nuskęstant... Ir, 
tiesa, „remontas" (būtinas ar tik ta
riamas?) pareikalaus daug lėšų...O mū
sų tik saujelė. Jau keletas metų, kai 
staiga pamėnesiui, Londono vyskupi
ją užklupus nesustabdomiems skan
dalingiems kunigų apkaltinimams, 
tikinčiųjų demografinėms peržval
goms ir persiorganizavimo porei
kiams, vyskupija buvo privesta persi
tvarkyti parapijas sujungiant ir už
darant, pastatus parduodant. 

Vyskupo rezidencija, senas, ta
čiau imponuojantis pastatas gražioje 
vietoje, ant aukšto Temzės (Thames, 
kaip ir pritinka Londonui) upės kran
to, pačiame Central gatvės vakari
niame gale, prieš keletą dienų irgi bu
vo paskelbtas, jog parduodamas... 

Vatikano II Atsinaujinimo, Jono 
XXIII „atvertų langų" sinodo metais 
būnan t Šiluvos Marijos parapijos 
atstovu Londono vyskupijoje, erdvio
je, dvasiškumu dvelkiančioje rezi
dencijoje teko paeiliui keletą metų 
apsilankyti kardinolo (tada Londono 
vyskupo) Emmett Carter kalėdiniu 
pakvietimu. Jis ir jo pasekėjas, vysk. 
Sherlock dvelkė mums draugiškumu 
ir ar tuma. Šiluvos Marijoje jie buvo 
nevienkart iniai svečiai. Naujasis 
vysk. Ronald Fabbro „nesaugios" lie
tuvių katalikų šventovės nėra lankęs, 
jos modernaus vidaus, unikalių lietu
viškų išpuošimų nėra matęs, nors 
užteko laiko. Greičiausiai nebuvo nei 
kviestas. Bet tapus nauju vyskupu, 
tikrai derėjo nedelsiant visas savąsias 

„avis" aplankyti siekiant susipažinti, 
nelaukiant kvietimo! „Kontaktų, ry
šių palaikymas", kaip pabrėžia savo 
turiningame straipsnyje ir prel. Put
rimas, visada turi ypatingą svarbą, 
ypač, kai kanadiečiai jaučia nuostabą, 
kad negausūs „etnikai" pajėgia išsi
laikyti, „išsiverčia", tuo tarpu kai 
gana gausios, su šimtais tikinčiųjų jų 
bendrijos sušlubuoja. 

Miesto centre Šv. Petro katedra 
bazilika su penkiomis sekmadie
ninėmis Mišiomis, trimis kunigais 
(anksčiau penkiais), keturiais cho
rais, tūkstančiais priskaičiuojamais 
parapijiečiais praeitą lapkritį turėjo 
4,423.67 dol. deficitą, 68,030 dol. me
tų deficitą (iš 2006 m. gruodžio 31d . 
bazilikos žiniaraščio). Štai tau! Kad 
ir su sumažėjusiu, nedideliu parapi
jiečių skaičiumi Londono Šiluva ne
buvo ir nėra neišsilaikanti, neturi 
skolų ir/ar nėra arti bankroto ribos. 
Jei ne toji tiesiog „nepagrįsta baimė", 
lyg iš piršto išlaužtas aliarmas, dėl 
pastato „nesaugumo" ir užkrautas 
„nori - nenori" pastato „stiprinimas" 
— nebūtų jokios šiuometinės abe
jonės dėl išsilaikymo. Iš pat pradžių 
minėtas bet kokio taisymo visiškas 
atmetimas. Veik neįtikinamai dabar 
jau kalbama apie stogo pastiprin
imus, taigi, pataisymus. Ar tai 
vyskupijos nuolaida, kad nėjome į 
viešumą, TV, į „gazietas" šturmuoda
mi? Niekad nežinosim. Bet ar tai 
klaida, pralai-mėta nuolaida ar tik 
nuolankus paklusnumas tikėjimui? 
Visais uždaro-mų lietuvių šventovių 
atvejais — klausimai be atsakymų... 

Panašiai, nes saugumas/nesau
gumas yra palietęs ir Šv. Petro kate
drą - baziliką su vyskupo sostu, dėl 
jos amžiaus ir 117 metų užsitęsusių 
kapitalinių patvarkymų turėtų būti ji 
užrakinta. Ir jos didingoms, bet pa
svirusioms sienoms reikia saistų. Ar 
ji saugi? Tiems reikalams ir bendram 
bazilikos atnaujinimui per penkerius 
metus baigiami rinkti 5 milijonai. Iš 
kur žinau? Prašytas ir aukojęs... 

Šiandien vidudieny ji sausa
kimšai pripildyta, nes Pelenų diena 
— Ash Wednesday. Ir vyskupas čia. 
Su pelenais kaktoje. Ir aš su pelenų 
kryželiu kaktoje atgailauju už save ir 
žmoną, jau septynioliktą diena at
gailaujančią Universiteto ligoninėje 
po lūžusių kairio peties ir klubo, 
pražengiant apatinį laiptą name... Iš 
kur tas svoris, jei dulkė tesi?... Kaip 
dviejų kraštų piliečiai, dalijamės 
dviem parapijom — savo lietuviška, 
šiuo metu užrakinta, vieniša, ne savo 
noru apleista, ir kanadietiška, didin
ga, stokojančią pinigų, neužrakintą. 
Pirmąją, tik atvykus į Kanados Lon
doną 1949-taisiais, pradedant naują 
gyvenimą nepažįstamame krašte, dar 

su tėvais, mums jaunuoliais būnant , 
ir čia radus ankstesnių ir pokario DP 
lietuvių, atvykusių prieš mus, pabiras. 

Bet grįžkim prie Šiluvos Mer
gelės šventovės pastato, pagaliau vys
kupijos leisto „sustiprinti" ir (vietoj 
nugriovimo - pardavimo) pataisyti. 
Kasdienybėje laikas skrieja. Už mė
nesio — jau pavasaris! Mes, Šiluvos 
Mergelės tikintieji, vis dar laukiam 
pataisymų įkainavimo, duomenų... 
Mėnesiai bėga. Ateis ir praeis ir va
sara... O gal geriau nematyti sustip
rinimui/pataisymui nustatytų sumų? 
Viena labai aišku — labai įvertiname 
Toronto miesto Anapilio ir pran
ciškonų Prisikėlimo parapijų penkių 
lietuvių kunigų pasiaukojimą ir triū
są, ypač šiuo nelemtu žiemos metu, jų 
atvykimą Mišioms ir pasirūpinimą 
Londono „avelėmis" svečioje, svetimo
je, gerokai per didelėje mums Mary 
Immaculate šventovėje. Jie mums — 
iš viso 250 mylių — paaukojo 6 valan
das! Jiems ir Tėvui danguje dėkojam! 

Trumpas buvo 2007-ųjų pava
saris, kaip ir Velykos, nes vėl sugrįžo 
sniegais ir vėjais apsisiaubęs šaltis. 
Nutilo „su Velykų vėliavom minia...' ', 
Prisikėlimo himno sąskambiai sve
tingoje svetimoje šventovėje... Sava 
Šiluvos Marijos šventovė ir salė už
rakinta. Užraktai kol kas nepakeisti. 
Reikalaujamų pataisymų įkainavi
mas, kaip kokios blogos ligos žinia, 
tarsi slepiama, delsiama. 

Ar verta užsiimti užrašais? Ap
mąstymais? 

Atvelykis 
2007 m. balandžio 15 d. 

* * * 
2008 metais švęsime Švč. Mer

gelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 
400 metų jubiliejų. Pasak Kauno ar
kivyskupo metropolito Sigito Tam-
kevičiaus, „1608 m. įvykęs apsireiški
mas buvo didelė Dievo dovana istori
jos audrų blaškomai mūsų tautai". 
Analogiškai, galima teigti, jog Šiluvos 
Mergelės Marijos parapija Londono 
mieste, Kanadoje, kuri šių metų va
sario 2-ąją šventė 43-ąsias parapijos 
ir lietuvių katalikų bendrijos me
tines, taip pat buvo miela, sava ir ar
tima prieglauda, savotiškas apsireiš
kimas, karo audrų nublokštiems lie
tuviams išeiviams Kanadoje. Ar tokia 
ji paliks, o gal — taip ir liks stūksoti, 
anot Petrausko, kaip vaiduoklis, prik
lausys ir nuo pačių išeivijoje gyve
nančių lietuvių. Pagaliau, tai dar 
viena tema, apie kurią, tikimės, bus 
kalbama jau ši savaitgalį, balandžio 
28 d., Šv. Andriaus parapijoje, Phila-
delphia įvyksiačioje Lietuvių katali
kų JAV sielovados konferencijo
je. Redakcija 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

LR Seimo ir JAV LB atstovų 
komisijos posėdžiai Vilniuje: 

dvi paskutinės dienos 
Tęsinys iš balandžio 20 d. 

Jau rašėme, jog praėjusią savaitę 
Lietuvos Respublikos Seime, Vilniuje 
prasidėjo keturių dienų LR Seimo ir 
JAV LB atstovų komisijos posėdžiai. 
2004-2008 metų Seimo kadencijoje 
komisija į posėdžius susirinko jau 
ketvirtą kartą. Komisijai pirmininka
vo Seimo narė Laima Mogenienė ir 
JAV LB tarybos atstovų išrinkta 
Dalia Puškorienė. 

Laima Mogenienė 

Toliau tęsiame pasakojimą apie 
dviejų paskutinių dienų komisijos 
posėdžius (Pirmų trijų dienų apra
šymą rasite prėjusios savaitės „Drau
ge", balandžio 20 d. nr. 77). 

BALANDŽIO 19 D. 

Kone visa Lietuvos žiniasklaida 
šią posėdžių dieną, dar jai nė ne
prasidėjus, pavadino „karščiausia", 
mat visą dieną komisija su ekspertais 
svarstė dvigubos pilietybės problemą. 

Užsienio lietuviai — už dvigubą 
pilietybę 

Diskusijų metu užsienio lietuvių 
bendruomenės pozicija buvo aiški. 
JAV LB atstovų nuomone, išspręsti 
dvigubos pilietybės problemą yra 
daug galimybių, tereikia geros valios. 
Tokios laikysenos laikosi ne tik ofi
cialūs užsienyje gyvenančius lietu
vius atstovaujantys atstovai, bet ir 
patys lietuviai. 

Jau mėnuo, kai užsienyje gyve
nantys lietuviai aktyviai renka pa
rašus po peticija, prašydami leisti 
išsaugoti dvigubą pilietybę. Dešim
tyje valstybių surinktus beveik 3 
tūkst. tokių parašų balandžio 19 d. 
PLB pirmininkė Regina Narušienė 
įteikė Seimo pirmininkui Viktorui 
Muntianui. (Anketą galima užpildyti 
ir dabar, tai gali padaryti kiekvienas, 
kam rūpi pilietybės reikalai. Ją gali
ma rasti PLB tinklalapyje.) 

R. Narušienės teigimu, dauguma 
jos kalbintų emigravusių lietuvių 
puoselėja viltį grįžti namo ir laukia 
tam palankiu sąlygų. „Nekalbame 

Regina Narušienė 

apie dvigubos pilietybės suteikimą, 
tik norime, kad neatimtų tos, kurią 
turime", — sakė ji. 

PLB vadovė įsitikinusi, kad tai 
pasiekti tikrai galima. „Yra daug 
būdų išsaugoti dvigubą pilietybę, 
tarp jų — ir Konstitucijos keitimas, 
nebūtinai referendumu, tik klausi
mas, ar yra politinės valios", — sakė 
R. Narušienė. Ji pabrėžė, kad tuo
met, kai piliečiai balsavo už Konsti
tuciją, pilietybės klausimai buvo in
terpretuojami visiškai kitaip negu da
bar. PLB pirmininkė net suabejojo, ar 
KT „eina kartu su tauta, o ne prieš ją". 

Komisija pritaria Kubiliaus 
pasiūlymui 

jffi 
f f 

n 
Andrius Kubilius 

Seime posėdžiavusios komisijos 
nariai pasisakė ir už Tėvynės sąjun
gos vadovo Andriaus Kubiliaus iš
keltą siūlymą dvigubą pilietybę su
teikti visiems užsienyje gyvenan
tiems lietuviams, išskyrus nusikal
tėlius (išsamesnį Kubiliaus pasiū
lymą išspausdinome balandžio 20 d. 
nr. 77 „Drauge"). 

A. Kubilius siūlė neuždrausti 
dvigubos pilietybės, tačiau aiškiai 
išskirti septynis atvejus, kai dviguba 
pilietybė būtų leidžiama. Jo nuo
mone, dvigubos pilietybės suteikimas 

plačiausiai turėtų būti taikomas 
etniniams lietuviams. 

Seimas jau pradėjo svarstyti 
Pilietybės įstatymo pataisas. Po 
svarstymo A. Kubiliaus pataisoms 
buvo pritarta. 

A. Brazauskas — už pilietybės 
' išsaugojimą 

Socialdemokratų partijos pirmi
ninkas, buvęs Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas taip pat pritarė 
užsienyje gyvenančių lietuvių prašy
mams išsaugoti Lietuvos pilietybę. 
Lietuvos radijo laidoje „Dienos tema" 
jis sakė, jog LR pilietybė turėtų būti 
išsaugota visiems lietuvių kilmės 
žmonėms. „Žmonės, gimę lietuviais, 
automatiškai turėtų būti Lietuvos 
Respublikos piliečiai" — tvirtino A. 
Brazauskas. 

Jis taip pat teigė, jog pilietybės 
negalima atimti, nepaisant, ar Lie
tuvos valstybės pilietis įgijo kitos val
stybės pilietybę. 

Pasibaigus šios dienos posė
džiams, LR Seimo ir JAV LB komisi
ja priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos 
Respublikos pilietybės, įgytos gimus, 
išsaugojimo (ją pateikiame šiame 
puslapyje). 

BALANDŽIO 20 D. 

Tai buvo paskutinė keturių die
nų LR Seimo ir JAV LB atstovų ko
misijos posėdžių diena. Visą savaitę 
posėdžiavusi Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisija apsvarstė 
nemažai užsienio tautiečiams rūpimų 
klausimų: valstybės politiką dėl emi
gracijos procesų, išeivijai skirto paly
dovinio kanalo perspektyvas, vaikų 
įvaikinimo, švietimo Rytų Lietuvoje 
problemas, išeivijos vaidmenį minint 

Algirdas Brazauskas 

Lietuvos vardo tūkstantmetį ir es
minį darbotvarkės punktą — Lie
tuvos pilietybės išsaugojimo klau
simą. 

Per šią sesiją Seimo ir JAV LB 
komisija buvo reorganizuota ir nuo 
šiol atstovaus visiems užsienyje gy
venantiems lietuviams. „Pasaulio 
lietuvių bendruomenė Seime užpil
dys nišą — rūpinsis realaus ryšio su 
užsienyje gyvenančiais lietuviais 
užtikrinimu. Deklaracijų yra daug, 
tačiau visos strategijos, visi planai 
buvo be jų pačių indėlio. Organizaciją 
sudarys ir Seimo atstovai, ir tautie
čiai iš užsienio, ne vien tik iš JAV", — 
balandžio 20 d. kalbėjo buvusios 
komisijos pirmininkė Seimo narė 
Laima Mogenienė. 

Seimas dar turės apsispręsti, kas 
toliau vadovaus reorganizuotai ko
misijai. 

Parengta pagal Bernardinai.lt, 
„Lietuvos žinios" ir BNS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR 
JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KOMISIJA 

REZOLIUCIJA 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS, 

ĮGYTOS GIMUS, IŠSAUGOJIMO 
2007 m. balandžio 20 d. 

Vilnius 

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės komisi
ja, apsvarsčiusi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lap
kričio 13 d. nutarimo „Dėl teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos Respub
likos pilietybės santykius, nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai" pasekmes lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei, piliečių 
teisėms ir laisvėms, išklausiusi atsakingų valstybės pareigūnų informaci
ją apie situaciją, susidariusią po šio sprendimo priėmimo, 

konstatuoja, kad minėtas Konstitucinio Teismo nutarimas: 
neatitinka Lietuvos nacionalinių interesų -. dėl šio nutarimo lietuvių 

tauta jau praranda ir ateityje praras daug savo narių, o Lietuvos valstybė 
- daug piliečių, 

pažeidžia Lietuvos Respublikos piliečių teises - dėl jo lietuviai neteko 
tų teisių, kurias turi daugelio vakarų valstybių piliečiai, 

pakerta lietuvių pasitikėjimą Lietuvos valstybe ir teisingumu, 
lėtina Lietuvos ūkio, socialinį ir kultūrinį augimą, 
silpnina lietuvybę ir lietuvių kultūrą pasaulyje, 
mažina lietuvių tautos ir valstybės tarptautinę įtaką; 
pastebi, kad Lietuvos Respublikos pilietybės negali pakeisti joks 

ypatingo ryšio statusas ar institutas; 
ragina Lietuvos Respublikos Seimą kuo greičiau užtikrinti Lietuvos 

Respublikos pilietybės, įgytos gimus, išsaugojimą ir tęstinumą; 
siūlo Lietuvos Respublikos Seimui: 
priimti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pataisas, kurios 

leistų Lietuvos Respublikos piliečiams, įgijusiems pilietybę gimus, jų 
vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams bet kuriomis aplinkybėmis iš
saugoti Lietuvos Respublikos pilietybę, 

papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 32 straipsnio trečią dalį 
nuostata, kad nė vienas pilietis negali prarasti Lietuvos Respublikos pi
lietybės, įgytos gimus, prieš savo valią. 

„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt". (J. Zauer
veinas). 

Dalia Puškorienė 
Komisijos pirmininkė 

Laima Mogenienė 
Komisijos pirmininkė 

http://Bernardinai.lt
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MAŽOJI LIETUVA 
Susitikimas su svečiu iš Čikagos 

Į Lietuvą atvyko Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugijos Čikagoje ir 
Mažosios Lietuvos fondo pirmininkas 
p. Vilius Trumpjonas. Svečias lankėsi 
ir Karaliaučiaus krašte, pabuvojo 
mokyklose, susitiko su Karaliaučiaus 
krašto lietuviais, bendravo su Kara
liaučiaus konsulu Baubliu, kultūros 
atašė Juozaičiu, lankėsi lietuvių kal
bos mokytojų asociacijoje. 

Draugija ir fondas remia Kara
liaučiaus krašto lietuviškąją veiklą, 
finansuoja mokytojų, ansamblių va
dovų, mokytojų asociacijos projektus. 
Šios paramos dėka mokytojai, dirban
tys Karaliaučiaus krašte, gali orga
nizuoti mokiniams ekskursijas, susi
pažinti su Lietuvos ir Karaliaučiaus 
krašto istorija, kultūra, kultūros ir 
visuomenės veikėjais, aplankyti įžy
mius objektus, pažymėti valstybines 
ir religines lietuvių tautos šventes, 
pažymėti atmintinas datas. 

MLLD Čikagoje ir MLF finan
suoja tradicinius Karaliaučiaus kraš
to lietuvių kalbos mokytojų asociaci
jos renginius: lietuvių kalbos olim
piadas, meninio skaitymo konkursus, 
viktorinas, lietuvių dainos festivalį 
„Skambėk skambėk, lietuviška dai
nele", mokytojų seminarus, metodi
nius užsiėmimus, moksleivių vasaros 
stovyklas. Taip pat padeda stiprinti 
mokymo bazę, turtinti lietuvių kal
bos kabinetus, įsigyti lietuviškų tau
tinių rūbų, muzikos instrumentų. 

Karaliaučiaus krašte dirbantis 
mokytojas Jonas Glinskis atvykus 
garbingam svečiui organizavo Kara-

Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos Čikagoje ir Mažosios Lietuvos fondo pirmininkas Vilius Trumpjonas (paskuti
nis dešinėje) viešnagės Lietuvoje metu. 

liaučiaus krašte dirbančių mokytojų 
susitikimą su Viliumi Trumpjonu. Su
sitikimą parėmė Karaliaučiaus krašto 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 
Sigitas Šamborskis. Susirinkę gra
žiame gamtos kampelyje „Senojoje 
girioje" pabendravome su svečiu iš 
Amerikos, dalijomės darbo patirtimi, 

aptarėme aktualias problemas, Ma
žosios Lietuvos lietuvių draugijos 
Čikagoje teikiamą paramą. 

Mokytojai, dirbantys Karaliau
čiaus krašte, dėkoja Viliui Trump-
jonui - Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos pirmininkui, ir Mažosios 
Lietuvos fondo valdybos nariams, 

Amerikos lietuviams, visiems aukoto
jams už paramą, be kurios lietuviška 
veikla nebūtų tokia efektyvi. Linkime 
Viliui Trumpjonui, Amerikos lietuvi
ams kuo geriausios sveikatos, gražių 
Šv. Velykų, sėkmės jų kilniame dar
be. 

Emilija Algaudė Bukontienė 

Sukalbėję Viešpaties maldą, Angelo pasveiki
nimą su kolekta, išbučiavę šią šventą vietą, nu
ėjome į koplyčią, kurioje vienuoliai laiko pamaldas. 
Jos vardas — Apsireiškimo, nes šioje vietoje Vieš
pats Kristus po garbingo savo Prisikėlimo pirmą 
kartą pasirodė Mergelei Motinai Marijai. Kartu su 
mumis atėjusiems vienuoliams, — jų buvo šeši 
kunigai ir kiti aštuoni broliai, — atlaikius va
karines pamaldas, suruošė procesiją su vėliavo
mis. Mes, piligrimai, joje dalyvavome eidami po du 
su uždegtomis žvakėmis rankose. Pirmiausiai 
atėjome prie mažesniojo altoriaus dešinėje durų 
pusėje. Jame padėta dalis stulpo, prie kurio Kristus 
buvo nuplaktas. Tas stulpas iš raudono porfyrito. 
Tas matyti ir iš gabaliuko, kurį iš ten parsivežiau į 
Nesvyžiaus bažnyčią. Čia buvo atlaikyta pirmoji 
suplikacija: iš pradžių pagieda tai vietai skirtą gies
mę su antifona ir malda, paskui vienuolis piligri
mas pasako pamokslą, papasakoja, kokios su ta 
vieta susijusios paslaptys, ragina karštai pasimel
sti, padėkoti už tą dievišką geradarystę. Tokios 
tvarkos laikomasi ir prie kitų šventenybių. Tada 
tuos pamokslus ir paraginimus sakė iškalbingas ir 
mokytas vyras Jonas iš Florencijos. Jam kalbant 
tokias maldas, piligrimai parpuolę ant kelių kalba 
Viešpaties maldą, Angelo pasveikinimą ir pa
maldžiai išbučiuoja žemę. 

Kiekviena konfesija šioje Bazilikoje, kaip vė
liau bus pasakyta, turi savo koplytėlės arba 

maldos vietas. Si Apsireiškimo koplyčia yra kata
likų. Koplyčioje ir prie jos altoriaus, kuriame yra 
Kristaus plakimo stulpo dalis, gaunami visuotiniai 
atlaidai. Iš ten einama prie kalėjimo koplyčios. Ten 
buvo laikomas Viešpats Kristus, iki jam paruošė 
kryžių. Tai uoloje iškalta maža patalpa, ankšta ir 
tamsi, nes šviesa į ją visai neįeina. Iš tikrųjų atro
do, kad tenai buvęs arba kalėjimas, kadangi šiame 
Kalvarijos kalne būdavo baudžiami piktadariai, 
arba sodo sargo užuolanda, nes, kaip Evangelijoje 
parašyta, netoli buvo Juozapui iš Arimatėjos prik
lausęs sodas. Si kalėjimo koplytėlė yra graikų kon
fesijos, kuri turi septynerių metų atlaidus ir tiek 
pat keturiasdešimtinių atlaidų; jie skaičiuojami 
septynis kart po keturiasdešimt dienų. Paskui eina 
prie šv. Liongino, kuris Kristui šoną pervėrė, alto-

KELIONE J JERUZALĘ 
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riaus, bet čia procesija nesustoja, nes jis nepriklau
so nė vienai konfesijai. Toliau eina prie altoriaus 
toje vietoje, kur kareiviai traukė burtus dėl Kris
taus rūbo. Ta armėnams priskirta vieta priklauso 
prie šventenybių, tai ir čia reikia sukalbėti įprastas 
maldas. Gaunama septynerių metų ir tiek pat ke
turiasdešimtinių atlaidų. Paskui eina prie koply
čios toje vietoje, kur šv. Elena atrado šv. Kryžių. Į 
ten nulipa dešimtį laiptų žemyn. Ties laiptų vidu
riu kairėje lieka pačios šv. Elenos koplytėlė. Atra
dimo koplyčioje didysis altorius yra katalikų, sutei
kiami visuotiniai atlaidai. Jo dešinėje yra kitas, 
mažesnis, altirius. Jis priklauso graikams. Grįžda
mi iš ten užsuka į šv. Elenos koplyčią — oratoriu-
mą dešinėje. Už labai didelius pamaldumo ir tikėji
mo nuopelnus šv. Elena šioje bažnyčioje taip yra 
garbinama, kad jos koplytėlėje atlaiko suplikacijas 
ir suteikia visuotinius atlaidus. Iš tikrųjų, kas tik 
aplanko Šventosios Žemės vietas, pripažįsta, kad ta 
šventoji karalienė verta visokio garbinimo, nes vien 
tik pačioje Palestinoje pastatė apie tris šimtus 
brangių bažnyčių ir labai jas apdovanojo. Dalis jų 
lig šiol tebestovi, dalies didžiuliai griuvėsiai tebe
matyti. Kai šv. Elena radusi ir pasiėmusi šv. Kry
žių, grįždama pasiekė pajūrį, ir iš vieno miesto ne
buvo galima matyti kito, liepė aukštesnėse vietose 
ir kyšuliuose pastatyti aukštus bokštus, o juose kaip 
džiaugsmo ženklus uždegti ugnis. Finikijos Sirijos kal
nuose tų bokštų labai daug. Tokios didelės palai
mos kupina tos šventos moters siela dėl to, kad ji 
atrado tokią brangenybę, kuria gailestingasis Kris
tus mus išlaisvino iš baisios pragaro pražūties tam
sybių. Si šv. Elenos koplyčia priklauso armėnams. 

Paskui, kai užlipę įėjome į bažnyčią, procesija 
sustojo prie altoriaus, po kuriuo padėtas įžeidinėji

mų stulpas. Jis iš pilko akmens, storas ir žemas. 
Piloto rūmų prieangyje ant jo pasodintą mūsų 
Išganytoją vainikavo erškėčiais, išjuokė. Šv. Elena 
tą stulpą iš ten perkėlė į šitą vietą. Čia teikiama 
septynerių metų ir tiek pat keturiasdešimtinių at
laidų. Ši koplyčia priklauso abisinams, arba etio
pams, pavaldiems kunigui Jonui. Kadangi jie labai 
neturtingi, čia duodama išmalda. Jie vaikščioja ap
sirengę paprastu audeklu, nepaprastai vargina 
savo kūną. Visada klūpo, meldžiasi ir didesnei Die
vo garbei skaito šv. Raštą. Mėsos niekada nevalgo, 
žuvies — retai, nes čia jos neturi. O kai turi, valgo 
sekmadienį, antradienį ir ketvirtadienį, ir tai, jei 
nėra paskirta pasninko. Senu papročiu vaikščioja 
vienplaukiai. Plaukai ilgi, garbanoti, dengia pečius. 
Patys aukšto ūgio, grakštūs, galvos mažos, kaip 
vaikų. Veido išraiška rodo juos esant gerus ir nuo
širdžius, g 

Iš ten keliolikos pakopų laiptais užlipama į 
Kalvarijos kalną, einama pro tą vietą, kur 

stovėjo Kristaus Kryžius. Pirmiausia prieina prie 
tos vietos, kurioje mūsų Atpirkėjas buvo kalamas 
prie Kryžiaus. Ten yra du altoriai: didesnis ir kai
rėje mažesnis, abu katalikų. Tarp jų padėta įvai
riaspalvė marmurinė lenta, kuri rodo pačią prika
limo vietą. Čia gaunami visuotiniai atlaidai. Paėję 
kelis žingsnius, sugrįžta į tą vietą, kurioje Išgany
tojas buvo pakeltas ir Kryžius įstatytas į uolą. Si 
vieta pusantros uolekties aukštesnė. Jos viršuje 
uoloje iškalta vienos uolekties gilumo skylė: jos plo
tis, arba diametras, yra pusantros plaštakos ir dvy
lika colių. Tos skylės kraštai aplinkui apkalti žal
varine skarda. Joje įrėžtos kažkokios graikiškos rai
dės, kurių dėl senumo nebegalima gerai įskaityti. 
Iš abiejų Viešpaties Kryžiaus vietos šonų yra kitos 
dvi skylės. Jose stovėjo piktadarių kryžiai. Turbūt 
jie buvo mažesni, ne tokie aukšti, nes skylės ne 
tokios gilios. Dabar į jas įstatyti paprasti pagaliai. 
Piktadarių kryžiai stovėjo per keturias uolektis 
nuo Kristaus kryžiaus. Tik esantis kairėje pusėje 
kryžius dabar beveik uolektimi toliau už dešinįjį. 
Tai dėl to, kad, uolai perskilus, kaip rašoma Evan
gelijoje, kryžius atsirado toliau. Kaip giliai uola 
perskilusi, išmatuoti negalima, o plyšio plotis — 
trys ketvirtadaliai uolekties. Bus daugiau. 
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Filmų kritikas Rogeris Ebertas. 

Legendinis kritikas sveiksta 

Legendinis filmų kritikas iš Či
kagos Rogeris Ebertas sunkiai, pa
mažu, bet sveiksta. Seilių liaukų vė
žiu susirgę visų mylimas filmų žino
vas ilgą laiką nesirodė viešumoje — 
vėžys netikėtai išplito į apatinį žan
dikaulį ir jam teko iškęsti ne vieną 
operaciją. Šiuo metu R. Ebertas lau
kia dar vienos operacijos ir toli gražu 
dar nėra visiškai pasveikęs. Kritikas 
kol kas kas dar negali kalbėti, nors 
jau pats vaikšto ir su aplinkiniais 
bendrauja raštu. R. Ebertas nutarė 
neklausyti draugų ir pažįstamų pa
tarimų ir asmeniškai dalyvauti kas
metiniame jo vardu organizuojamo 

„Chicago Sun-Times" nuotr. 

„Nepastebėtų filmų festivalyje", ku
ris prasideda šį trečiadienį University 
of Illinois at Urbana. „Mes per daug 
slepiame savo ligas", — įsitikinęs vie
nas žymiausių JAV kino kritikų. Pa
sak R. Eberto, jis supranta, kad šiuo 
metu „neatrodo gražiai", tačiau kriti
kas mano, kad dabar ne laikas slaps
tytis ir apsimetinėti, kad jam nieko 
nebuvo atsitikę. Tuo pačiu R. Eber
tas sako, kad jaučiasi vis geriau ir 
mano, kad po dar vienos operacijos 
galės kalbėti. 

Sukčiai naudojasi imigrantų 
patiklumu 

1993 metais į JAV iš Meksikos 

atvykusi Juana Laura Rodriguez są
žiningai darė viską, kad taptų JAV 
piliete: nepažeidinėjo šalies įstatymų, 
aktyviai domėjosi savo teisėmis ir pa
reigomis, laiku pildė visus reikiamus 
dokumentus. Pagaliau gavusi žaliąją 
kortą ir susiruošusi prašytis JAV pi
lietybės, ji sutiko „pažįstamų pažįsta
mą", kuris pasisakė esąs patyręs tei
sininkas ir galįs padėti moteriai grei
čiau išspręsti paprastai ilgai užtrun
kantį imigracijos procesą. Apsišaukė
liui advokatui moteris sumokėjo kelis 
tūkstančius dolerių. Tik tam, kad vė
liau sužinotų, jog teisės žinovas kaž
kur pradingo, o jos prašymas piliety
bei gauti niekuomet nepasiekė rei
kiamų valdžios instancijų. 

J. L. Rodriguez pavyzdys nėra 
vienetinis. Manoma, kad Čikagoje 
siautėja šimtai imigracijos žinovais 
apsimetančių sukčių, kurie ieško pa
tiklių imigrantų, norinčių kuo grei
čiau „susitvarkyti dokumentus". Ap
siginklavę netikrais pažymėjimais, 
vizitinėmis kortelėmis ir gražiais pa
žadais apie turtingą ir saugų gyveni
mą Amerikoje, sukčiai iš savo aukų 
išvilioja nemažus pinigus. 

Imigrantų teises ginanti organi
zacija „National Immigrant Justice 
Center" pataria visiems imigrantams 
būti atsargiems ir netikėti mažai pa
žįstamų asmenų ar savo kvalifikaci
jos negalinčių įrodyti „advokatų" pa
žadais, visuomet pasidaryti doku
mentų, kuriais apsikeičiate su advo
katais ar kuriuos jiems patikite sau
goti, kopijas bei nebijoti kreiptis į 
vartotojų teises ginančias tarnybas, 
jei manote tapę apgavikų auka. 

Autobusus bus galima „susekti" 
internetu 

Chicago Transit Authority (CTA) 
— miesto autobusų ir traukinių par
ką valdanti bendrovė — paskelbė am
bicingą planą iki 2008 m. pabaigos vi
suose 1,900 bendrovei priklausančių 
autobusų įrengti GPS (Global Posi-
tioning System) technologiją. GPS — 
tai aplink Žemės orbitą skriejančių 
palydovų siunčiamais signalais pa
grįsta sistema. Naudojantis šia siste
ma galima lengvai nustatyti palydovo 
siunčiamus signalus priimančių Že
me judančių objektų buvimo vietą. 

Po sėkmingų bandymų CTA nu
tarė GPS įdiegti visuose savo autobu
suose. Tokiu būdu vartotojai, turin
tys priėjimą prie interneto per savo 
kompiuterius ar mobiliuosius prie
taisus (tokius kaip mobilieji telefonai 
ar „Blackberries") galės sekundžių 
tikslumu matyti bet kurio CTA prik
lausančio autobuso buvimo vietą. 
Taigi stotelėje stovintiems keleiviams 
nebereikės dairytis į tolumoje esančią 
gatvių sankryžą — užteks pasižiūrėti 
į mobiliojo telefono ekraną. 

Informacija vyrams 
• 

Nuo trečiadienio iki šeštadienio 
mobiliosiose klinikose Čikagoje ir jos 
apylinkėse bus galima nemokamai 
pasitikrinti prostatą. Tam nereikia 
jokios išankstinės registracijos — pa
kanka ateiti į vieną iš klinikų. 
Tikslias mobiliųjų klinikų vietas gali
ma sužinoti paskambinus telefonu 
888-245-9455. 

Pasienyje — kontrabandinis uranas 
Vilnius, balandžio 24 d. (BNS) 

— Po ilgai trukusio tarptautinio tyri
mo per slaptą operaciją pasienyje su 
Baltarusija buvo sulaikyti du šios ša
lies piliečiai, iš Lietuvos kontrabanda 
bandę išvežti radioaktyvųjį krovinį, 
kaip įtariama, uraną. 

Įtariamieji buvo sulaikyti sekma
dienio vakarą, kai kirto Lietuvos val
stybės sieną, pranešė Vilniaus apy
gardos prokuratūra. 

Pasienyje, detalaus patikrinimo 
metu, automobilio slėptuvėje buvo 
aptiktas neaiškios kilmės ir paskir
ties metalinis konteineris su užrašu 
rusų kalba „URAN". Dabar atlieka

ma ekspertizė, kurios metu bus nus
tatyta, ar šis krovinys yra pavojingas. 

Tarptautinėje slaptojoje operaci
joje dalyvavo Lietuvos policijos pa
dalinių, Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos, Vilniaus apygardos proku
ratūros, Radiacinės saugos centro ir 
Baltarusijos teisėsaugos pareigūnai. 

Ikiteisminį tyrimą atlieka Vil
niaus apygardos prokuratūros pro
kurorai. 

Baltarusijos piliečiams yra pa
reikšti įtarimai dėl neteisėtas radio
aktyviųjų medžiagų įgijimo, laikymo 
ar naudojimo bei jų kontrabandos. 

Vilniuje vėl keliama metro idėja 
Vilnius, balandžio 24 d. (ELTA) 

— Visuomeninis judėjimas „Metro 
sąjūdis", kaip alternatyvą Vilniuje 
planuojamoms statyti tramvajaus li
nijoms, siūlo metro projektą. Šio ju
dėjimo organizatorių teigimu, tram
vajus sostinės transporto problemų 
neišspręs, o metro tai padaryti galė
tų. 

Kaip antradienį surengtoje spau
dos konferencijoje sakė Vilniaus uni
versiteto profesorius Kastytis Dun
dulis, Vilniuje transporto tik daugės, 
o tramvajus kamščių problemos ne
išspręs, nes tik dar labiau užkimš 
gatves, todėl sostinę gali išgelbėti tik 
metro", — teigė K. Dundulis. 

Vilniaus universiteto profesorius Kas
tytis Dundulis. Eltos nuotr. 

* Birželio 25 - liepos 8 dieno
mis Londone vyksiančio prestiži
nio Vimbldono teniso turnyro 
prizų fondą šiemet sudarys 
11,282,710 svarų (22,6 mln. JAV do
lerių), o tai 8,7 procento daugiau nei 
2006 metais. Vyrų bei moterų vienetų 
varžybų nugalėtojams — kiekvienam 
— atiteks 700 svarų (1,4 mln. dole
rių) čekiai. Lyginant su praėjusiais 
metais vyrų vienetų varžybų pagrin
dinis piniginis prizas išaugo 6,9, o 
moterų — 12 procentų. 

* Lietuvos aukštųjų mokyklų 
kroso varžybose Felicijos Karob-
lienės ir Jono Pipynės prizams 
laimėti nugalėjo Lietuvos kūno kul
tūros akademijos (LKKA) merginų 
bei vaikinų komandos. Antroji vieta 
merginų varžybose atiteko Vilniaus 
Gedimino technikos universitetui, 
trečioji — Vilniaus universitetui. An

tri tarp vaikinų buvo Vilniaus univer
siteto bėgikai, treti — Kauno techno
logijos universiteto atstovai. 

* Tarp prieštaringai vertina
mo verslininko Šabtajaus Kal-
manovičiaus ir krepšinio legen
dos Šarūno Marčiulionio praėjusią 
savaitę kilęs konfliktas įžiebė aistrų 
laužą. Kaip rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas", Lietuvos krepšinio federacijos 
prezidentas Vladas Garastas dėl kilu
sio konflikto, kuomet Š. Marčiulionis 
kibo į atlapus Š. Kalmanovičiui, gavo 
pasipiktinusios Kauno žydų religinės 
bendruomenės laišką, pasirašytą rei
kalų tvarkytojo Maušos Bairako. Tei
giama, kad minint Lietuvos krepšinio 
85 metų jubiliejų konflikto su Š. 
Kalmanovičiumi metu legendinis 
Lietuvos krepšininkas Š. Marčiulio
nis viešai pasakė frazę „žydui čia ne 
vieta". 

Atvykėliai trypčioja prie bankomatų 
Atkelta iš 1 psl. 

Pasak užsienio bankininkų, šias 
sistemas diegiančių nusikaltėlių rei
kia ieškoti tarp bankomatus Lietu
voje instaliuojančių ir jų priežiūra už
siimančių firmų darbuotojų. 

Populiarių Londono bankų 
„Barclay's" ir „Lloyds TSB" bankų 
atstovai savo klientams pataria prieš 
vykstant į Lietuvą apie numatomą 
kelionę savo banką perspėti telefono 
skambučiu ir siūlo naudotis papildo
momis mokėjimo kortelių apsaugos 
priemonėmis, tokiomis kaip ,gen
tinei" ar „Platinum Account" draudi
mo polisai. 

Jau įprasti tapo Lietuvos varto
tojų skundai, kad jų mokėjimo korte
lių nepriima kai kurios pasaulyje po
puliarios internetinės parduotuvės, 
jau seniai tapusios neatsiejama vaka
riečio gyvenimo dalimi. 

Internetinių rinkos tyrimų kom
panijų „Efunds" ir „ClearCommer-
ce" skelbiamais duomenimis, Lietuva 
yra viena pasaulio šalių, pirmaujan
čių pagal banko mokėjimo kortelių 
vagystes. 2002 metais „Clear-Com-
merce" reitinge Lietuva net buvo pa
kilusi į pavojingiausių šalių dešimtu-
ką. 

„Esu labai nustebusi. Lietuva 
yra viena iš tų Europos šalių, kuriose 
sukčiavimo lygis kaip tik yra žemas", 
— kalbėjo SEB Vilniaus banko Mo
kėjimo kortelių departamento direk
torė Audronė Narkauskienė. 

Ji teigė negirdėjusi, kad koks 
nors Europos bankas būtų taip nei
giamai nusiteikęs Lietuvos atžvilgiu: 
„Tokie ribojimai — labai reti. Jie nu
statomi tada, kai kas nors rimta įvyk
sta toje valstybėje ar regione". 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFF> Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

RUSIJA 

Pasaulio spauda vertina B. Jelciną 
kaip nuoseklų laisvės gynėją 

B. Jelcinas su žmona Naina 2001 metais. 

Vašingtonas/Londonas, ba
landžio 24 d. (,,Interfax7BNS) — 
Pirmojo Rusijos prezidento Boriso 
Jelcino mirtis — pagrindinė viso pa
saulio laikraščių tema antradienį. 

Publikacijų leitmotyvas yra isto
rinis B. Jelcino nuopelnas, kad jis nu
vainikavo komunizmą ir gynė laisvę 
Rusijoje. Tai, Vakarų žiniasklaidos 
vertinimu, nusveria pirmojo neprik
lausomos Rusijos valstybės vadovo 
klaidas. 

„Borisas Jelcinas, — sakoma 
JAV dienraščio 'The Washington 
Post' redakcijos straipsnyje, — buvo 
labai prieštaringas žmogus, bet pir
miausia jis bus prisimenamas tik iš 
vieno vaizdo, kai stovėjo ant tanko T-
72 priešais parlamentą 1991 metų 
rugpjūtį, atsisakydamas paklusti per
versmui, kurį pradėjo mirštančios So
vietų Sąjungos gynėjai". 

„Tai pati tinkamiausia vieta, nuo 
kurios reikia pradėti bet kuriuos pir
mojo demokratiško lyderio Rusijos is
torijoje vertinimus — ypač todėl, kad 
jis gali būti ir paskutinis iš tų, kurie 
bus ten ateityje", — pažymi dienraš
tis. 

„The New York Times", redakci
jos straipsn^e, pavadintame „Jelcino 
palikimas", rašoma, kad tai buvo „iš
kilus veikėjas, atėjęs i valdžią ypatin
gu laiku. Michailo Gorbačiovo atves
tas į valdantįjį politinį biurą (SSKP 
CK) prasidedant pertvarkai — ūkio 
struktūrų keitimui, kuris nesugebėjo 
išgelbėti šios sistemos". 

„Jelcinas pažadino maskviečius 
savo atvirumu ir paprastumu. Jo iš
šūkis komunistų partijai buvo mirti
nas smūgis jos vadovybei, ir kai parti
jos lojalistai surengė pučą 1991 metų 
rugpjūtį, B. Jelcino kalba, pasakyta 
nuo tanko, sužlugdė maištą", — rašo 
„The New York Times". 

Tačiau priduria dienraštis, „kaip 
prezidentas B. Jelcinas buvo pakan
tus korupcijai, susidorojo su 1993 me
tų sukilimu, įsakydamas tankams 
šaudyti į parlamentą, ir pradėjo žiau
rią karinę kampaniją Čečėnijoje. San
dėriai, kuriuos jis sudarė, kad užsitik
rintų perrinkimą 1996 metais, pakir
to demokratiją, už kurią jis kovojo". 

Britų kairysis dienraštis „The 
Guardian", primindamas B. Jelcino 
kelio į demokratinio judėjimo vadovy
bę gaires, vadina jį „gimstančios de
mokratijos Rusijoje didvyriu". 

„1990 metais, — pažymi laik

o t . Fetersburg Times" nuotr. 

rastis, — jis išstojo iš komunistų par
tijos. Sovietų kariuomenė užėmė 
1991 metų sausį Lietuvos televiziją, 
mėgindama sužlugdyti Baltijos res
publikų nepriklausomybės siekį". 

Tada, primena „The Guardian", 
jis „paragino kariuomenę nevykdyti 
neteisėtų įsakymų ir įtikino daugumą 
Rusijos parlamento deputatų padary
ti konstitucijos pataisą ir įvesti Ru
sijoje tiesioginius prezidento, kaip 
vykdomosios valdžios vadovo, rinki
mus. O kai tų metų rudenį komunis
tai — griežtos linijos šalininkai pa
ėmė M. Gorbačiovą įkaitu Kryme, B. 
Jelcinas užlipo ant tanko ir įkalbėjo 
jo sutrikusią įgulą nuslopinti perver
smą". 

Apibendrindamas velionio Rusi
jos prezidento veiklą dienraštis rašo: 
„Galiausiai Jelcinas buvo kur kas 
veiksmingesnis, atlikdamas Sovietų 
Sąjungos griovėjo, nei Rusijos demok
ratijos kūrėjo vaidmenį". 

„Rusijoje yra daug dalykų, dėl 
kurių galima apgailestauti turint 
omenyje Jelcino prezidentavimą", — 
pažymi redakcijos straipsnyje britų 
dešinysis laikraštis „The Daily Te-
legraph", paminėdamas Čečėnijos ka
rą, oligarchų įsigalėjimą ir rublio nu
vertėjimą 1998 metais. 

„Visa tai — rimti kaltinimai jo 
aštuonerius metus trukusiam valdy
mui, paaiškinantys, kodėl per viešą
sias apklausas jis buvo nurodomas 
kaip nepopuliariausias vadovas nuo 
Nikolajaus II laikų", — sakomajame. 

„Tačiau, pabrėžia laikraštis, — 
sutelkti dėmesį į šias klaidas — vadi
nasi, nepakankamai gerai įvertinti jo 
laimėjimus. Pasipriešinimas pučis
tams 1991 metais ir komandinės eko
nomikos atsisakymas per vėlesnius 
dvejus metus buvo didelės politinės 
narsos aktai". 

„Po pirmojo subyrėjo Sovietų Są
junga, vienas tironiškiausių darinių 
žmonijos istorijoje. Antrasis sugrąži
no į Rusiją kapitalizmą, nors jis buvo 
chaotiškas. Komunistinė sistema bu
vo sutriuškinta, kad jau niekada ne
besugrįžtų", — sakoma straipsnyje. 

Šveicarijos laikraščio „Le 
Temps" vertinimu, „istorija prisi
mins iš Boriso Jelcino laikotarpio tai, 
kad jis paspartino komunizmo žlu
gimą ir Sovietų Sąjungos subyrėjimą, 
nepadaręs savo šalies iš tikrųjų de
mokratiška". 

EUROPA 

VARŠUVA 
Didžiausiame Rytų ir Vidurio 

Europoje turguje Varšuvoje birželio 
"30 dieną bus prekiaujama paskutinį 
kartą — tokį sprendimą priėmė Len
kijos centrinė sporto sąjunga. Tur
gaus prekiautojai prašė sporto ats
tovų surasti jiems naują turgavietę 
Varšuvoje, tačiau kol kas to padaryti 
nepavyko. Buvo pasiūlyti net 7 tur
gaviečių plotai, tačiau kiekvienam iš 
jų pritaikyti prekybai reikėtų maž
daug dvejų metų. Protestuodami 
prieš ketinimus uždaryti turgų, pre
keiviai ruošiasi streikui ir žada už
blokuoti centrinę Lenkijos sostinės 
Marszalkowskos gatvę. 

MASKVA 
, Tarptautinis planas dėl Kosovo 

nepriklausomybės, kurį parengė 
Jungtinių Tautų (JT) specialusis ats
tovas Marttis Ahtisaaris, nebus pri
imtas Saugumo Taryboje, antradienį 
pareiškė rusų užsienio reikalų vice
ministras, taip leisdamas suprasti, 
kad Maskva gali pasinaudoti veto tei
se. „Mes nepalaikysime Saugumo Ta
ryboje sprendimo, kurio neremia abi 
šalys (serbai ir albanai)", — sakė Vla
dimiras Titovas. Jis dar kartą nuro
dė, kad Rusijai nėra priimtinas M. 
Ahtisaario planas, nes jis kertasi su 
anksčiau Saugumo Tarybos priimta 
1244-ąja rezoliucija dėl Kosovo. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

ČIKAGA 
Jungtinėse Valstijose pirmadienį 

panaikintas jau 200-asis nuos
prendis, kurio panaikinimas susijęs 
su DNR testais, — šį kartą reabili
tuotas vyras, kuris 1982 metais buvo 
nuteistas už išžaginimą, pranešė jo 
advokatai. „Noriu toliau gyventi sa
vo gyvenimą, turėti gyvenimą", — 
sakė 48 metų Jerry Milleris po pa
sirodymo Cook apygardos teisme, 
kur teisėjas kaltintojų prašymu pa
naikino jo teistumą. J. Milleris kalė
jime išsėdėjo 24 metus. 

SAN FRANCISKAS 
Siaurės Kalifornijoje pirmadienį 

per vieną autoavariją žuvo Puiitzerio 
premija apdovanotas reporteris Da
vidas Halberstamas, kurio reportažai 
apie Vietnamo karą paskatino dau
gelį amerikiečių suabejoti JAV ka
riuomenės misija toje šalyje. 73 metų 
D. Halberstamas kaip keleivis važia
vo vienu iš trijų automobilių, kurie 
susidūrė 5 vai. 35 min. Grinvičo lai
ku. D. Halberstamas savo karjeros 
pradžioje laikraščiui „Tennessean" 
Nešvilio mieste nušviesdavo pi
lietinių teisių judėjimą, o vėliau pe
rėjo į „The New York Times", kur 
pelnė šlovę straipsniais apie Vietna
mą. 

BAGDADAS 
Naujasis JAV ambasadorius Ira

ke pirmadienį paragino priešiškų et
ninių ir konfesinių bendruomenių 
vadovus atsisakyti politikos, kurią 
diplomatas apibūdino kaip „aš lai
miu, tu pralaimi" politiką, ir paspar
tinti įstatymų, kurie paskatintų na
cionalinį susitaikymą, įgyvendinimą. 
Ryanas Crockeris per pirmąją savo 
spaudos konferenciją nuo kovo, kai 
atvyko dirbti į Bagdadą, sakė, kad 
ateinantys mėnesiai bus lemtingi ši
itų premjero Nuri al-Maliki vadovau
jamai susiskaldžiusiai šalies vyriau
sybei, kurioje jau beveik metus drau
ge dirba kurdai, sunitai ir šiitai. R. 
Crockeris gynė naują JAV kariškių 
taktiką, kai apie neramius sostinės 
rajonus pastatomos betoninės užt
varos. 

AFRIKA 

ABUDZA 
Nigerijos valdančiosios partijos 

kandidatas Umaru Yar'Adua pirma
dienį buvo paskelbtas prezidento rin
kimų, kurių rezultatų nepripažįsta 
opozicija ir kuriuos tarptautiniai ste
bėtojai pasmerkė pavadinę farsu, nu
galėtoju. Po šeštadienį vykusių rinki
mų valdžia šioje daugiausiai gyvento
jų turinčioje ir naftos išteklių turtin
goje Afrikos valstybėje pirmą kartą iš 
vieno civilinio vadovo rankų pereis 
kitam civiliniam vadovui. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tet. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tet. 1 800 775-7363 
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Pristatyta 
Joseph Ratzinger - Benedikto XVI 

knyga „Jėzus iš Nazareto" 
Balandžio 16-ąją popiežiui Be

nediktui XVI sukako 80 metų. Tą 
dieną Italijos, Vokietijos ir Lenkijos 
knygynuose pasirodė jo knyga „Jėzus 
iš Nazareto". Si knyga - tai ne iš šv. 
Petro katedros kalbančio popiežiaus 
mokymas, bet teologo Joseph Rat
zinger studijų rezultatas, kurio tik
slas suvokti Jėzaus" figūrą, pristatyti 
istorinį Jėzų, kuris kartu yra ir Dievo 
Sūnus, žmogaus išganytojas: Dešim
ties skyrių knygą sudaro 448 pusla
piai. 

'**£* 
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Dieviškojo Gailestingumo - Atve
lykio bei popiežiaus jubiliejaus iš
vakarėse, balandžio 13-ąją Vatikano 
Didžiosios audiencijų salės pastate 
esančioje naujojoje Sinodo salėje vyko 
Bažnyčios Ganytojo knygos pristaty
mas. Jame pagrindinį pranešimą 
skaitė buvęs profesoriaus Ratzinger 
studentas, vėliau - kardinolo Ratzin
ger bendradarbis, o dabar Vienos 
arkivyskupas kardinolas Christoph 
Schoenborn. Knygos pristatyme taip 
pat kalbėjo Romos valdiečių teologi
jos fakulteto dekanas Daniele Gar-
rone, italas filosofas Massimo Cac-
ciari ir Vatikano spaudos salės direk
torius tėvas Federico Lombardi. 

Teologas Ratzinger forumo 
aikštėje 

Knygos viršelyje nurodytas auto
rius yra ne Benediktas XVI, bet 
Joseph Ratzinger (tiksliau sakant, 
minimas ir popiežiaus vardas, bet 
antroje vietoje). Tai pabrėžia, kaip ir 
pats autorius įvade rašo, kad ši knyga 
nėra oficialus Bažnyčios mokymo 
dokumentas, bet teologo knyga. „Jei 
kas nori, gali man prieštarauti" -
kviesdamas diskusijai rašo autorius. 
Kaip pažymėjo knygos pristatyme 
kalbėjęs kardinolas Schoenborn, jei 
autorius knygą pasirašytų kaip po
piežius, tai tarsi susiaurintų diskusi
jos ir dalyvavimo teologų forume ga
limybes. Tad šia knyga, kardinolo 
Schoenborn žodžiais tariant, auto
rius žengia į teologinių diskusijų 
„agorą", tai yra į aikštę, kur vyksta 
pokalbiai. Klausiama, ką šiandien 
randame toje aikštėje? Kas yra kiti 
šiandieninio kalbėjimo apie Jėzų da
lyviai? Ką jie apie Jėzų kalba? 

Popiežius pažymi, jog knyga api
ma jo „ilgo vidinio kelio" dešimt
mečių rezultatus. Popiežiaus knygos 
siekis yra nepalyginamai ambicinges
nis nei vien atsakymas į vieną ar kitą 
šiuolaikį „bestselerį". Teologas siekia 
perskrosti interpretacijų amžius, kri

tiškai įvertinti gausybę duomenų ir, 
panaudojus sukauptą didžiulę inte
lektualinę ir dvasinę patirtį, nupiešti 
skaitytojams tikrai gyvenusio Jėzaus 
kontūrus, paliekant vietos bet kokiai 
pagrįstai kritikai. 

Ne tikėjimo teorija, bet 
susitikimas su asmeniu 

Istorinio Jėzaus figūros suvoki
mas - tai pačios krikščionybės esmės 
raktas. Anot autoriaus, šiuo metu 
stebime „istorinio Jėzaus" ir „tikėji
mo Jėzaus" atsiskyrimą. Netgi tarp 
katalikų plinta įsitikinimas, kad 
istorinis Jėzus skiriasi nuo to Jėzaus, 
kurį tikime. Kad pastarojo vaizdinys 
yra tik vėlesnių laikų Bažnyčios 
teologijos produktas. Istoriniai kri
tiniai tyrinėjimai, rodos, tai patvirti
na - amžių bėgyje Jėzaus vaizdinys 
kito. Tačiau anksčiau ar vėliau kyla 
klausimas - o kokia prasmė tikėti į 
tokį Jėzų, koks jis nebuvo, kokia 
prasmė tikėti į vieną ar kitą jo pro
jekciją? Dažnai žmogaus, kurio širdy
je toks klausimas iškyla, tikėjimas 
pradeda blankti. Tikėjimui reikia 
autentiško, nesumeluoto ir tikroviš
ko pagrindo, kitaip jis virsta tuštu
ma. 

Štai čia ir atsiveria „istorinio 
Jėzaus" suvokimo prasmė - ne mi
tinio ir teorinio, tačiau konkretaus, 
gyvo, artimo, realaus ir su mumis da
bar nesančio, tikrai egzistuojančio ir 
mums pažįstamo žmogaus. Taip su
voktas Kristus tampa autentišku 
mūsų tikėjimo pamatu. Autorius 
pabrėžė, kad Kristaus mokiniams 
būtent Jėzaus asmuo, konkretus ir 
tiesioginis susitikimas su Jėzumi 
buvo jų tikėjimo pradžia. Laiške 
Filipiečiams, parašytame maždaug 
20 metų po Kristaus mirties, ran
dame štai tokį Kristaus asmens su
pratimą: „Jis, turėdamas Dievo pri
gimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės 
su Dievu, bet apiplėšė pats save, pri
imdamas tarno išvaizdą ir tapdamas 
panašus į žmones. Jis ir išore tapo 
kaip visi žmonės; jis nusižemino, tap
damas klusnus iki mirties, iki kry
žiaus mirties (Fil 2,6-8)". Toks supra
timas apie Kristų, tokia kristologija 
liudija, kad nuo pat pradžių Kristaus 
asmuo netilpo į jokias tradicines ir 
įprastas žydų teologines kategorijas, 
o jo mokymas - į jokios teologinės 
mokyklos rėmus. Jis kalbėjo kaip 
Tėvą pažįstantis Sūnus, su autorite
tu, su vidiniu žinojimu ir pamatu. Jei 

SKA UTYBES KELIAS 
„Paslapčių ieškonė" 

Atkelta iš 2 psl. 
Penkios skiltys sėkmingai įveikė 

visas kliūtis, o kitos dvi su jomis 
nesusidorojo. Iš viso skiltys nukeliavo 
apie 40 km., kelios skiltys pėsčiom 
nužygiavo net 30 km.! Skiltys, kurios 
įvykdė visas užduotis, aplankė dvy
liką pagrindinių vietovių ir pakelyje 
pamatė daug įdomių vaizdų. 

2007 m., „Paslapčių ieškonės" 
rezultatai: 

7-ta vieta: „Violetiniai lėktuvai" 
6-ta vieta: „Geležiniai giliukai" 

5-ta vieta: „Išdykę čigonai" 
4-ta vieta: „Iškylos batai" 
3-čia vieta: „Keliaujantys akli" 
2-tra vieta: „Degantys dviračiai" 
1-ma vieta: „Skautų rikshaws" 

Didelis skautiškas „Ačiū!" vi
siems vadovams ir tėveliams (jų buvo 
daugiau nei 50), kurie prisidėjo prie 
„Paslapčių ieškonės" planavimo ir 
pravedimo. 

Donatas Ramanauskas 
„Paslapčių ieškonės" vedėjas 

P a d ė k a 
Visų Čikagos lietuvių skautų ir skaučių tuntų tuntininkų, vadovų/ių 

vardu dėkojame broliui Donatui Ramanauskui ir sesei Renatai Rama-
nauskaitei-Borucki bei jų šeimoms, už nuostabų „Paslapčių ieškonės" su-
galvoįimą bei suruošimą. 

Didelis skautiškas „Ačiū/" . 
ps. Aušra Jasaitytė-Petry 

„Aušros vartų/Kernavės" tunto tuntininkė 

Vydūno fondo (VF) žinios 
Paskutiniame (2007.04.12) VF 

valdybos posėdyje buvo paskirtos 25 
vienkartinės stipendijos studijuojan
tiems Lietuvoje. 

VF valdybos narės Vida Brazai-
tytė ir Jūratė Variakojienė ruošia 
naujas stipendijų prašymo anketas 
bei nuorodas jas prašantiems studi-
juojantiems(čioms) Lietuvoje. 

VF ruošiasi išleisti fondo 55 me
tų sukaktuvinį leidinį. Tikima, kad 
jis pasirodys šių metų gale. 

Vasario 14 d. Kauno technologi
jos universitete buvo įteiktos dvi ASS 
garbės nario vardinės stipendijos. In
žinieriaus Juozo Milvydo stipendija 
buvo įteikta informatikos fakulteto 
magistrantei Linai Tautkutei, prof. 
Igno Končiaus — magistrantui fizi
kui Sauliui Burinskui. Tarp kitų da

lyvavusių buvo ir prof. A. Avižienis. 
VF įgaliotinio Lietuvoje Edmundo 
Kulikausko paprašyta apdovanoji
mus įteikė Snieguolė Jurskytė-Aks-
tinienė, ASS narė. 

Balandžio 12-tą d. Lietuvos mu
zikos ir teatro akademijos didžiojoje 
salėje įvyko VIII Jonikaitės-Zaunie-
nės konkursas ir koncertas. Vertini
mo komisijos pirmininkė buvo filis-
terė Birutė Vizgirdienė. I premiją 
laimėjo Ieva Prudnikovaitė, II — Lau
ryną Bendžiūnaitė, III —Jurgita 
Lopetaitė. Diplomas už lietuvių liau
dies dainos atlikimą buvo įteiktas Ger
inai Gasiūnaitei. Buvo įteiktos padė
kos dainininkių pedagogams. Premi
jas paskyrė Vydūno fondas 

Vydūno fondo inf. 

Joseph Ratzinger - Benediktas 

šio pamato nebūtų, tada Jėzus būtų 
tik įžūlus apsišaukėlis, kuo jį ir laikė 
dauguma jo laiko Izraelio išminčių. 
Tuo tarpu, jei pripažįstame Kristų 
kalbėjus kaip Tėvo Sūnų - tampame 
jo mokiniais. Tikėjimas gimsta ne iš 
teorijos, ne iš praeitį ar ateitį aiški
nančių interpretacijų, o iš susitikimo 
su asmeniu. 

Jėzaus dieviškumas - Biblijoje 
ir Bažnyčios tikėjime 

Jau daugiau kaip du šimtus metų 
Biblijos tyrinėjimuose vyrauja vadi
namasis istorinis kritinis metodas. 
Šiuo metodu tyrinėjama ir istorinė 
Jėzaus figūra. Tačiau, kaip ne kartą 
yra pažymėjęs anksčiau kardinolas 
Ratzinger, o dabar ir popiežius Be
nediktas XVI, šitoks istorinis kritinis 
Šventojo Rašto tyrinėjimas turi savo 
ribas ir tos ribos greit išryškėja, jei 
biblinės studijos išimamos iš Baž
nyčios tikėjimo konteksto. Pasta
ruoju metu teko daug girdėti apie 
įvairius „atradimus" apie žmogų Jė
zų, ar net visiškus nusišnekėjimus, 
tokius kaip pasakojimai apie tariamą 
Jėzaus ir Marijos Magdalietės ro
maną. Kalbama apie kažkokias „tie
sas", kurias slepia Vatikane gyvenan
tys konspiratoriai, bijantys, jog jei jos 

bus atskleistos, grius visa Bažnyčios 
taip stropiai saugoma doktrina. 

Benediktas XVI anaiptol nepo
lemizuoja su šiais visuomenės infor
mavimo priemonių neproporcingai 
išgarsinamais tariamais atradimais. 
Popiežiaus knygos tikslas - parodyti 
skaitytojui, kad Jėzaus dieviškumą 
įmanoma įrodyti Biblijos mokslų 
argumentais. Jėzus yra mums žmo
giškai artimas, bet drauge jis yra Die
vo Sūnus, jo dieviškumas nėra vėliau 
Bažnyčios pridėtas atributas, bet apie 
save kaip Dievą kalba pats Jėzus iš 
Biblijos puslapių. 

Ar mes teisingai supratome ką 
Jėzus sakė? Ar jis tikrai mums nori 
pasakyti, jog jis yra Dievas? O gal tai 
tik Bažnyčioje įsivyravusi Jėzaus 
žodžių ir veiksmų interpretavimo 
klaida, kurią kartojame jau du tūks
tančius metų? Ką nauja Jėzus atnešė, 
ko prieš jį jau nebūtų skelbęs judaiz
mas ir po jo islamas? Kodėl mes 
tikime, kad jis yra Dievas, o ne tik 
pranašas? Pasak Joseph Ratzinger, 
pats Jėzus į šiuos klausimus įtikina
mai ir argumentuotai atsako. Šiuos 
argumentus analizuoja naujoji teolo
go ir Ganytojo knyga. 

Pagal Vatikano radiją parengė 
N. Smerauskas 
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Laiškai. mmomoaBite. 

„DRAUGO" PERSITVARKYMAS 
Beskaitant Donato Janutos (to

liau DJ) „Draugo" balandžio 5 veda
mąjį apie vykstantį „Draugo" atnau
jinimą ir persitvarkymą, nenoromis 
kyla keletas minčių. Pagal D J, svar
biausias reikalas yra laikraščio išsi
laikymas, o kitos vertybės, kaip jo li
nija, yra visiškai neminimos. DJ tei
singai analizuoja pirmos bangos laik
raščių likimą, bet jo noras ir pastan
gos tas žinias pritaikyti antros ir 
trečios bangų kaitai, yra kitas rei
kalas. Suvienyti bangas yra panašu į 
prez. Adamkaus pastangas suvienyti 
tautą — tuo pačiu metu apdovano
jant medaliais KGB tarnautojus ir jų 
per-sekiotus asmenis. 

Kalbant apie ateivių bangas, ne
reikia pamiršti, kad jos visos buvo 
skirtingos, o tuo ypač pasižymi tre
čioji banga savo išskirtina būsena ir 
pasaulėžiūra. Ji buvo paliesta protą 
ir elgesį gadinančios marksistinės ra
diacijos. Stebėtinai lengva ranka DJ 
deda lygybės ženklą tarp DP — poli
tinių pabėgėlių — ir ekonominių emi
grantų. Tai yra rizikinga. Istorija tik
sliai niekuomet nepasikartoja. 

Kuriant „Draugo" ateities pla

nus ir norint pritraukti trečiabangius 
prie „Draugo" skaitytojų, reikėtų 
laikraštį pritaikyti prie jų skonio, 
pageidavimų ir pasaulėžiūros. O jų 
skonį galima aiškiai pamatyti susi
pažinus su dabartine Lietuvos popu
liaria spauda. Tai yra pusiau bul
varinio skonio ir turinio spauda, kur 
daug vietos užima sportas, vėliau se
ka sensacijos, skandalai, moterų ma
dos ir bulvariniai meilės nuotykiai. 
Tautiškumas ir religija yra prisime
nami didžiųjų švenčių proga. Ko seni 
„Draugo" skaitytojai nenorėtų ma
tyti, kad laikraštis eitų, o jame būtų 
mažai kas skaityti. Į tą pusę jau 
dabar laikraštis linksta. 

Pastangos išlaikyti vienintelį lie
tuvišką dienraštį išeivijoje ir suvie
nyti besibaigiančią DB bangą su 
„tarybukais" yra kilni idėja, bet ar ji 
yra įgyvendinama — tai jau kitas 
klausimas. Prisimintinas yra taip pat 
„Draugo" bendravimas su „Bičiulys
te" ir to pasekmės. Ignoruoti skirtin
gų bangų pažiūras ir skonį yra rizika 
prisotintas dalykas. 

J e r o n i m a s T a m k u t o n i s 
Chicago, IL 

DĖL STASIO PRAKAPO PASTABŲ 
„Draugo" balandžio 11 dienos 

laidos „Laiškų, nuomonių, komen
tarų" skyriuje išspausdintas Kanados 
lietuvių žurnalistų sąjungos pirmi
ninko Stasio Prakapo pareiškimas, į 
kurį čia noriu reaguoti. 

Įžangoje jis pamini, kad aš 
„Drauge" parašiau, jog nežinau ar 
dar gyvuoja Kanados lietuvių žurna
listų sąjunga. Čia ne visai tiksliai 
pasakyta. Iš tiesų, aš tai padariau, at
sakydamas į R. Kriaučiūno man pa
teiktus klausimus. 

Į klausimą: „Netikėtai teko suži
noti, kad Kanadoje yra Lietuvių žur
nalistų sąjunga. Kokie ryšiai su ja? 
Mano atsakymas buvo toks: 

„Aš apie Kanados lietuvių žur
nalistų sąjungos gyvavimą ar bet 
kokią veiklą jau seniai girdėjau. Apie 
ją nerašo ir Kanados lietuvių spauda. 
Manau, kad ji numirė natūralia mir
timi, kaip ir daugelis kitų organizaci
jų. Būčiau laimingas, jeigu aš klys
čiau. Jeigu ji dar gyva, norėčiau, kad 
atsilieptų. Būtų galima bendrauti". 

Šis pasikalbėjimas buvo išspaus
dintas vasario mėnesį ir jame buvo 
paskelbtas mano pašto ir internetinis 
adresas bei telefonas. Aš galvojau, 
kad kanadiečiai žurnalistai, jeigu jie 
dar gyvuoja, tuoj pat atsilieps. 

Tačiau gaila, kad tą pasikalbėji
mą (panašus buvo išspausdintas ir 
„Amerikos lietuvyje") gerbiamas ko
lega Prakapas ignoravo. Tik gerokai 
vėliau prakalbo, bet per „Draugą" ir 
net nenurodydamas savo adreso. Ar
gi jis galvoja, kad parašius Kanada, 
Etobicoke, ON mūsų laiškas jį pa
siektų? Aš tuo labai abejoju. 

Kadangi mano ir dar vieno mūsų 
LZS valdybos nario adresai jau pa
sirodė spaudoje, laukiame kanadie
čių žurnalistų laiško, kadangi jie 
skelbiasi, kad norėtų bendrauti su 
JAV lietuvių žurnalistų sąjunga. Tad 
pirmyn į bendradarbiavimą. Lau
kiame! 

E d v a r d a s Sula i t i s 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 

pirmininkas 

Akių l igos 

ARAS ŽLiOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

EDMUNDAS VIŽNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave St 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydyto ja i 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
D A N T Ų GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TON DAUAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

E l g i n : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

Ele G r o v e : 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

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

lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SL, Oak Lavvn, IL 
55 E. VVashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

Center fo r Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

< & & 

MARGUTIS II 
MARGUTIS 

LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 A M banga iš WCEV stoties 
K L A U S Y K I T E K I E K V I E N Ą V A K A R Ą 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GAUTE GIRDĖTI 
iNTERNETUwww.wcev1450.com 

APIE MARIJOS STATULĄ LEMONTE 
Labai ačiū „Draugui" už gražią 

nuotrauką ir straipsnį apie naujos 
Lietuvos laukų Marijos statulos pa
šventinimą („Draugas", 2007 m. 
balandžio 12 d., nr. 71). Straipsnyje 
taip pat buvo išspausdinta buv. 
Matulaičio misijos kapeliono, statulą 
pašventinusio kun. A. Palioko, SJ, 
malda, kurios vienas sakinys atspindi 
skaudžias XVT-XVTI a. tarpkrikščio-
niškas įtampas: „Prieš 399 metus.. . 

gelbėdama mūsų Tėvynę nuo klai-
datikystės..." 

Esame dėkingi, kad šiais laikais 
krikščioniškos tradicijos, Bažnyčios 
viena į kitą žiūri kaip į seseris, o 
krikščionys — tiek teologijoje, tiek ir 
gyvenime — nuoširdžiai bendradar
biauja tarnaudami žmonėms. 

A n t a n a s Saulai t is , SJ 
Lemont, IL 

Redakcijos pastaba. Skaitytoju laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su
tampa su „Draugo" redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai ji pasirašyti bei nurodyti pilnq adresą 
ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

SKELBIMAI :::::>vx>>* " • • . • 

i . 

IEŠKO D A R B O 
* Moteris ieško senelių priežiūros darbo su 
grįžimu namo. Siūlyti ir kitus variantus. Tel. 
773-799-1148. 

* Moteris ieško darbo 5 dienas su grįžimu 
namo lietuvių ar rusų šeimoje prižiūrėti 
pagyvenusius žmones ar vaikus. Tel. 773-
895-2160. 

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo. 
Gali išleisti atostogų arba pakeisti bet kurią 
savaitės dieną. Tel. 312-492-8795. 

* Pirksiu darbą lietuvių, lenkų, rusų šeimo
je. Dirbu su visomis aparatūromis su sun
kiais ligoniais. Labai geros rekomendacijos. 
Tel. 773-396-9232. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo 
(dokumentai, automobilis, kalba) pietiniuo
se rajonuose. Siūlyti įvairius variantus. Ga
lt pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-692-4422. 

SIŪLO D A R B Ą P A S L A U G O S STASYS CONSTRUCTION 

American trucking Company 
looking for Ovvner Operators-Semi 
Drivers to the follovving statės: VA, 
MD, NC, SC, AL, GA, MS. Current 

rate $1.22 per mile. This rate will 
be adjusted as fuel goes up or 

down. No deduetions For insurance 
or trailers. Call Jack Black at 

8 0 0 - 7 4 1 - 8 7 9 8 

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

Call 262 657-8467 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th S t , 

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

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

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

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

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500 

N E K I L N O J A M A S I S TURTAS 

GREIT PARDUODA 
BjL—--. 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 

http://www.illinoispain.com
http://iNTERNETUwww.wcev1450.com
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MOKYTOJAI — LIETUVYBĖS AMBASADORIAI 
Vilniuje surengtame užsienio lie

tuvių bendruomenių lituanistinių 
mokyklų vadovų ir mokytojų semina
re „Lituanistinio švietimo plėtra" 20 
valstybių atstovai dalijosi patirtimi ir 
tarėsi, kaip motyvuoti naujuosius 
emigrantus vaikus mokyti lietuvių 
kalbos. 

ALDONA ARMALĖ 

Himno žodžiai „lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime ir būt" 
emigravus iš Lietuvos įgauna naują 
prasmę. Globalizacijos apimtame pa
saulyje, kai viskas vienodėja, tautinis 
savitumas yra vertybė, bet jo ugdy
mas ir išsaugojimas reikalauja 
nemažai pastangų. „Lietuva išeivijos 
lietuviams kasmet skiria vis didesnį 
dėmesį. Lituanistinis švietimas yra 
viena svarbiausių sričių. Užsienio lie
tuvių rėmimo programai 2006 metais 
buvo skirta 1 mln. Lt, o 2007 metais 
— 2 mln. litų", — sakė Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento 
(TMID) prie LR Vyriausybės genera
linis direktorius Antanas Petrauskas. 

Šią savaitę į Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie Vyriau
sybės Vilniuje surengtą seminarą 
„Lituanistinio švietimo plėtra" suva

žiavo mokytojai lituanistai iš įvairių 
valstybių — Airijos, Austrijos, Balta
rusijos, Brazilijos, Belgijos, Danijos, 
Didžiosios Britanijos, Estijos, Latvi
jos, Gruzijos, Ispanijos, Italijos, JAY 
Kanados, Norvegijos, Olandijos, Švei
carijos, Ukrainos, Vokietijos, Kalinin
grado srities (Rusija). Jie dalijosi pa
tirtimi, tarėsi su specialistais (pvz., 
psichologais), užsisakė naujų vadovė
lių ir mokymo priemonių. Vakarų Eu
ropoje sparčiai gausėja lietuvių bend
ruomenės ir vaikų lituanistinis mo
kymas, lietuvybės puoselėjimas yra 
sudėtinga problema. Ją spręsti mėgi
na lituanistinės mokyklėlės, kuriose 
mokoma lietuvių kalbos, istorijos, su
pažindinama su tautos papročiais ir 
tradicijomis. Užsienio valstybėse yra 
apie 140 sekmadieninių lituanistinių 
mokyklėlių. Daugiausia jų yra JAY 
kur didžiausia lietuvių bendruomenė, 
išsaugojusi savo tautines šaknis. Mo
kyklėlėse mokosi įvairaus amžiaus 
vaikai, o kartais — ir suaugusieji. Sa
lia lietuvybės puoselėjimo tradicijos 
pastaraisiais metais kai kuriose val
stybėse, pavyzdžiui, Rusijoje, atsira
do lietuvių kalbos — kaip verslo kal
bos poreikis. Galbūt tai sustiprins 
naujųjų emigrantų motyvaciją vaikus 
mokyti lietuvių kalbos. 

Nuotraukoje iš kairės: TMID direktorius Antanas Petrauskas, PLB pirmi
ninkė Regina Narušienė ir PLB Švietimo reikalų komisijos pirmininkė 
Loreta Paulauskaitė seminaro „Lituanistinio švietimo plėtra" metu. 

Priklauso nuo bendruomenės 

Vienose šalyse lituanistinės sek
madienio mokyklos veikia kelis de
šimtmečius, kitose — kelerius metus. 
v 

Šiomis dienomis tokia mokyklėlė įsi
kūrė ir tolimojoje Japonijoje, kur gy
vena apie 200 lietuvių. Vienos vals
tybės, pavyzdžiui, Danija, Kopenha
goje parūpino mokyklėlei patalpas, 
moka pedagogui atlyginimą, suteikia 
jam socialines garantijas, kitose ša
lyse mokyklėles globoja Lietuvos Res
publikos ambasados, o visą paramą 
koordinuoja Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas. Tačiau net ir 
tos valstybės, kurios remia tautines 
mažumas (Danija), naujuosius imig
rantus labiau skatina Įsilieti į vie
tinių žmonių bendruomenę nei puo
selėti tautinį savitumą. 

Pasak mokytojų, kiekvienoje vals
tybėje sąlygos skirtingos, bet yra 
daug bendrų problemų. Viena vertus, 
ne visi vaikai, ypač paaugliai, nori 
lankyti lietuviškas mokyklėles. Ne vi
si tėvai geba savo atžalas motyvuoti. 
Kita vertus, pasiryžusieji lankyti mo
kyklėles, į jas turi važiuoti 50-100 ki
lometrų. Jeigu šeima ketina pasilikti 
svetimoje šalyje, tiek tėvai, tiek vai
kai menkai suinteresuoti lietuvybės 
puoselėjimu. 

Jeigu tėvai planuoja kada nors 
grįžti į Lietuvą, vaikai labiau suin
teresuoti mokytis lietuviškai. Moky
mo programas mokytojai sudaro pa
gal mokinių poreikius. Mažylius mo
ko lietuviškų dainelių, žaidimų, seka 
pasakėles. Vyresnius supažindina su 
Lietuvos istorija, gamta. Aukštesnių 
klasių imigrantų vaikams mokytojai 
padeda neatsilikti nuo lietuviškų mo
kymo programų. 

Tautiškumas suteikia 
stiprybės 

Pasak seminaro dalyvių, naujie
siems emigrantams sekmadieninės 
mokyklėlės yra vienintelė galimybė 
mokyti vaikus lietuviškai, o trečios ar 
ketvirtos kartos emigrantai stengiasi 
savo vaikus leisti į Vokietijoje vei
kiančią Vasario 16-osios gimnaziją. 

Pedagogė vertėja Liucija Jodelytė-
Butrimavičienė iš San Paulo yra 
trečios kartos emigrantė. Jos seneliai 
Brazilijoje įsikūrė praeito amžiaus 
pradžioje. Butrimavičiai savo sūnus 
išmokė lietuviškai, o Liucija daug me
tų dirbo sekmadieninės lituanistinės 
mokyklėlės mokytoja. 

„Tautinio savitumo šerdis pade
da išlikti vienos ar kitos tautos ats
tovu. Emigrantų vaikams tai be galo 
svarbu. Globaliniame pasaulyje žmo
gus, turintis tą.šerdį, gali geriau save 
išreikšti, saugiau jaustis. Žinodamas 
savo tautinį tapatumą, jis gali lais
viau bendrauti su kitais, kurie taip 
pat yra išskirtiniai ir tuo įdomūs. Ma
no supratimu, tautinis tapatumas pa
deda ugdyti tolerantiškumą, pakan
tumą", — teigė prezidento patarėja 
Halina Kobeckaitė. Ant jos, mokyto
jai, kurie dirba su vaikais užsienyje, 
moko lietuvių kalbos ir kultūros, at
lieka labai svarbų vaidmenį. „Dau
guma lituanistinių mokyklėlių moky
tojų dirba iš pašaukimo, visuomeni
niais pagrindais", — sakė Pasaulio 

v 

Lietuvių Bendruomenės (PLB) Švie
timo reikalų komisijos pirmininkė 
Loreta Paulauskaitė. Beje, dauguma 
mokytojų yra vietinių lietuvių bend
ruomenių aktyvistai. Kai kurie yra 
parengę vadovėlių specialiai užsienio 
lietuviams, kurie lietuviškai mokosi 
kaip užsienio kalbos, arba išvertę į 
lietuvių kalbą vaikiškų knygelių. Il
gametė mokytoja Cecilija Rasa Unt 
šiemet Taline ir Vilniuje visuomenei 
pristatė knygą „Estijos lietuvių ben
druomenė", kurioje aprašo emig
rantų rūpesčius, ryšus su gimtine. 
Pasak PLB valdybos pirmininko 
pavaduotojo Petro Maksimavičiaus, 
labai svarbu išsaugoti Lietuvos ryšį 
su emigrantais, kad jie žinotų, kas 
vyksta gimtinėje, ekonomikoje, darbo 
rinkoje. Švietimas padeda išlaikyti tą 
ryšį. „Svarbiausia, neleisti žmogui 
nusivilti savo valstybe, kad Lietuva 
išliktų stiprus traukos centras pasau
lio lietuviams", — sakė P Maksimavi
čius. 

Parengta bendradarbiaujant su TMID 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 

„Lietuvos žinios", 2007 04 20 

y y 
Prieš kelias dienas mano dėmesį 

atkreipė šio pavadinimo knyga, kurią 
įsigijau ir per vieną dieną perskai
čiau. Joje žinomas visuomenininkas 
Pranas Jurkus įdomiai aprašo savo 
anuomet dar jauno gimnazisto die
nas vienoje iš daugelio Vokietijoje 
tuomet veikusių lietuviškų gimnazi
jų. Si Luebeck mieste įsikūrusi gim
nazija buvo ir tuo ypatinga, kad, anot 
autoriaus, ji buvo vienintelė, kuri 
buvo pačiam didmiestyje (246,000 
gyventojų - 1948 m.), o ne kur nors 
užmiesčiuose ar šiaip kaimų vieto
vėse. 

Šioje gana stambioje 233 pus
lapių skoningai išleistoje knygoje 
autorius pateikia įdomių faktų apie 
pokario lietuvių bendruomenę Vo
kietijoje, atkurdamas „tremtinių" 
gyvenimą ir juos išlaikiusias tarptau
tines UNRRA ir IRO organizacijas. 
Pasakodamas apie išeivijos jaunimo 
švietimą Vokietijoje, Jurkus skaityto
ją supažindina su Luebeck gimnazi
jos steigimu, mokslo pradžia, mo
kinių gyvenimo sąlygomis, kartu iš
ryškindamas įdomesnes kasdieninio 
gyvenimo apraiškas tokias, kaip mo-

vingiuose yy 

kinių organizacijos, saviveikla ir net 
jų išdaigos. 

Autorių reikėtų pagirti, kad jis 
paskyrė net keliolika puslapių ap
rašyti, ir nors šiltai, bet ir gana atvi
rai, tos gimnazijos mokytojus. Jų pa
sišventimo dėka gimnazija per trum
pą savo gyvavimo laiką išleido tris 
laidas su 32 abiturientais. Pasku
tinėje (1948 m.) laidoje, kurią labai 
išretino prasidėjusi emigracija, tebu
vo trys baigiantieji, tarp jų ir auto
rius. 

Knygos pabaigoje yra mokytojų 
ir mokinių sąrašai, keli žemėlapiai ir 
kai kurių nostalgiškų dokumentų, 
kaip mokinio liudijimo ar pažymė
jimų, nuospaudos. Kaip ir kiekvieno
je knygoje, joje pasitaiko keli netik
slumai, kurie knygos vertės tikrai 
nesumažina. 

Nenorėčiau sutikti su gal per 
drąsiu autoriaus tvirtinimu (psl. 15), 
kad pokario Vokietijoje veikė daugiau 
kaip šimtas lietuviškų tremtinių gim
nazijų. Peržiūrėjęs didžiąją 639 pus
lapių, 1969 metais Čikagoje išleistą 
Vincento Liulevičiaus redaguotą kny
gą „Lietuvių švietimas Vokietijoje", 

Prano Jurkaus knvga ..Lemties vin
giuose". 

ten radau tik apie penkias dešimtis 
tokių gimnazijų, įskaitant ir progim
nazijas. Ta pati knyga, ir jos autorius 
Vincentas Liulevičius, žinomas mo
kytojas, istorikas ir spaudos bendra
darbis, Jurkaus knygoje yra kažkaip 
nesuprantamai keliolika kartų įky

riai minimas kaip „Čiulevičius". 
Autorius savo knygą pradeda 

šiltu „Skaitytojos žodžiu", kurio au
torė - rašytoja Nijolė Jankutė-Užu-
balienė. Apmaudu, kad knygos priede 
(psl. 230) ta pati Užubalienė jau 
tampa „Ažubaliene". Ką padarysi, 
bet aš manau, kad skaitytojas, ku
riam teko būti Vokietijoje lietuviškos 
pradžios mokyklos ar gimnazijos suo
le, sutiks su Nijole, jog Jurkaus kny
ga tikrai juos sugrąžins į pokario lai
kų jaunystės prisiminimus. 

Teko patirti, kad yra numatomas 
knygos „Lemties vingiuose" pristaty
mas skaitančiajai visuomenei. (Kny
gos pristatymas vyks gegužės 20 d. 
12:30 vai. p.p. Lietuvių dailės mu
ziejuje, PLC). Daug geresnį ir išsa
mesnį supažindinimą su knyga pa
lieku būsimam knygos pristatytojui, 
bet noriu jau dabar šia knyga sudo
minti ypatingai tuos, kurie 1944 
-1949 metų laikotarpiu turėjo progą 
praleisti savo sunkią, liūdną, bet 
kartu ir turiningą, turtingą vaikystę, 
apie kurią rašo Pranas Jurkus. O 
tokių juk buvo tūkstančiai. 

Aleksas Vitkus 
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NEĮMINTOS KOSMOSO 
PASLAPTYS: 

JURIJUS GAGARINAS 
Pirmojo kosmonauto Jurijaus 

Gagarino, pakilusio į kosmosą 1961 
m. balandžio 12 d., likimas susiklostė 
visiškai kitaip nei Valentinos. Sulau
kęs 34-erių, jis žuvo per mokomąjį 
skrydį 1968-aisiais. Gal todėl nuo
traukose bei jį įsimylėjusių moterų 
atmintyje taip ir liko amžinai jaunas 
ir besišypsantis. 

Lenktynės su JAV 

Jurijus Gagarinas dėl žemo ūgio 
vos pateko į aviaciją. Būsimasis did
vyris ant sėdynės pasidėdavo pagal
vėlę, kad galėtų taisyklingai nutup
dyti lėktuvą. Tačiau kosmonautikoje 
tokie duomenys labai pravertė -
akademikas S. Koroliovas ieškojo že
maūgio drąsuolio. Iš dvidešimties 
kandidatų atrinko šešis: S. Korolio
vas skubėjo, nes „amerikonai" sten
gėsi atsirevanšuoti už pralaimėjimą 
— mat rusai pirmieji paleido dirbtinį 
palydovą „Sputnik". 

JAV valdžia nusprendė, kad Ala-
v 

no Separdo „šuolis į kosmosą" įvyks 
balandžio 20 d. SSSR tiesiog privalėjo 
paleisti „Vostok" keliomis dienomis 
anksčiau. Viršūnėse buvo svarstomos 
dvi galimų kandidatų pavardės - J. 
Gagarino ir S. Titovo. 

Apie žmogaus skrydį į kosmosą 
naujienų agentūros parengė net tris 
pranešimo variantus. Pirmasis buvo 
iškilmingas. Antrasis - tam atvejui, 

„Vostok" startas. 

Jurijus Gagarinas prieš skrydi. 

jei erdvėlaivis būtų nepakilęs į orbitą 
ir nukritęs taigoje ar vandenyne 
(tada būtų kreipiamasi į kitų šalių 
vyriausybes su prašymu ieškoti kos
monauto). Ir trečiasis - apie tragišką 
pirmojo kosmonauto žūtį. 

Skrydis — kaip viena 
akimirka? 

Kalbama, kad kai kurie kolekci
ninkai iki šiol saugo kraupius vaizdo 
įrašus, kuriuose įamžintos J. Gaga
rino kančios kosmose... Tačiau viso 
pasaulio žmonės jauną rusų vaiki
nuką pamilo, ko gero, ne tik už jo 
drąsą, bet ir už legendinę Šiltą 
šypseną. 

Jurijus nežinojo, kas jo laukia. 
Kai startuodamas per iliuminatorių 
pamatė siautėjančias liepsnas, ne 
juokais išsigando pamanęs, kad už
sidegė erdvėlaivis. Bet vėliau apie 108 
minutes, praleistas kosmose, pasako
jo: „Tai buvo viena nuostabi akimir
ka..." 

Sėkmingai nusileidus riedėjo 
džiaugsmo ašaros, laukė draugiški 
apsikabinimai su Nikita Chruščiovu. 
Vėliau ne tik SSSR vadai - viso pa
saulio šulai — spaudė jam ranką, 
veržėsi kartu pakelti taurelę. Natū
ralu, kad Jurijus (kaip ir po kelerių 
metų V Tereškova) ėmė žvelgti į že
miškus reikalus tarsi iš kosmoso -
liaudiškai tariant, „pasikėlė". 

Sudaužyta „Pobiedą" 

Šlovė buvo sunkiai pakeliama. 
Neilgai J. Gagarinas važinėjo ir val
džios jam dovanota „Volga". Kartą, 
kirtęs sankryžą degant raudonam 

Gerbiamai Omahos tautinių šokių vieneto „Aušra" 
vadovei 

A t A 
LAIMAI ANTANĖLIENEI 

mirus nuoširdžiai užjaučiame vyrą ALGIMANTĄ, dukrą 
DANGUOLĘ, sūnų ALGIRDĄ su šeimomis bei visus 
artimuosius. Prisiminsime kartu su Jumis jos meilę 
mūsų tautai ir lietuviškam tautiniam šokiui. 

Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich 
kartu su lietuvių tautiniu ansambliu „Grandis" 

šviesoforo signalui, sudaužė ir savo 
automobilį, ir senutėlę pensininko 
„Pobiedą". Avarijos vietoje akimirks
niu išdygęs milicininkas nusišypsojo, 
atidavė kosmonautui pagarbą ir 
užtikrino, kad „nubaus kaltininką" 
(t. y. tą, kuris nepasitraukė J. Gaga-
rinui iš kelio). Nukentėjęs „Pobiedos" 
šeimininkas taip pat šypsojosi - prieš 
jį stovėjo pats Jurijus Gagarinas! 
Milicininkas įsodino kosmonautą į 
pakeleivingą mašiną ir ėmė rašyti 
baudos kvitą... pensininkui. Tačiau 
po kelių minučių prabudo Gagarino 
sąžinė, ir jis pripažino savo kaltę. 
Vėliau suremontavo „Pobiedą". Po šio 
įvykio Jurijaus charakteris vėl ėmė 
keistis į gerąją pusę. Be to, jis buvo 
paskirtas kosmonautų rengimo cen
tro viršininku ir rengėsi naujiems 
skrydžiams. 

Mįslinga žūtis 

J. Gagarinas žuvo 1968 m. kovo 
27 d. kartu su kolega bandydamas 
lėktuvą MIG-17. Manoma, kad or
laivis dideliu greičiu smigo į žemę dėl 
nepalankiai susiklosčiusių aplinky
bių: sinoptikai pranešė netikslią 
prognozę, neveikė skrydžių saugumą 
užtikrinanti aparatūra. Be to, pažei
džiant visas taisykles, J. Gagarinui iš 
paskos pakilo dar 2-3 lėktuvai. Kos
monautas tuo metu turėjo ir asme
ninių sunkumų - ligoninėje gulėjo jo 
žmona Valentina. Po katastrofos pra
dėtas kruopštus tyrimas buvo bevai
sis - ekspertai pateikė labai miglotas 
išvadas. 

Todėl vėliau atsirado įvairiausių 
hipotezių - daugiausia pigių sensaci
jų: „Lakūnai buvo girti", „Nusprendė 
pasivažinėti", „Ieškojo vietos me
džioklei", „Gagarina nužudė". 

Daugelis tvirtina, kad vyras nu
jautė savo žūtį. Prieš pat mirtį pa

sikvietė į svečius brolius ir su jais 
nusifotografavo. Ligoninėje gulinčiai 
žmonai buvo pažadėjęs aplankyti ją 
po skrydžių, tačiau atvažiavo prieš 
juos. Sutuoktinio žūties dieną Valen
tina Gagarina, tarsi nujausdama 
nelaimę, nerado sau vietos. Kelis kar
tus skambino į namus, tačiau veltui. 
Tada susisiekė su kaimynais. Šie 
pasakė, kad viskas gerai - tiesiog 
neveikia telefonas. Kai į ligoninę 
atėjo Tereškova ir dar keli kosmo
nautai, ji iškart suprato, kad įvyko 
nelaimė. 

Žmonai - tik plaukų sruoga 

Kovo 28-ąją, aštuntą valandą 
vakaro, į Burdenko ligoninės lavo
ninę atvežė du kibirus su palaikais. 
Ant stalo buvo išdėliotos kūno dalys. 
Garsųjį kosmonautą atpažino pagal 
apgamą prie ausies - j is visada prašy
davo kirpėjos, kad būtų atsargesnė. 
Kolegos atkirpo plaukų kuokštą, kad 
perduotų jo žmonai bent tokį atmi
nimą... Jie taip pasakoja apie pirmojo 
kosmonauto žūties dieną: „J krema
toriumą atvažiavome 9 ryto. Prie 
durų stovėjo Leonovas, Tereškova ir 
kiti kosmonautai. J. Gagarino brolis 
Valentinas pasiskundė, kad jų nepei-
džia vidun. Paskambinome L. Brež
nevui. Sis gana ilgai dvejojo, bet vė
liau leido įeiti su sąlyga, kad karstas 
nebus atidaromas. Laidojimo briga
dos vadovu buvo paskirtas kosmo
nautas Andrijanas Nikolajevas. Jis 
nepakluso Brežnevui, ir karstas buvo 
atidarytas - celofaniniame pakete 
gulėjo žmogaus palaikai. Tada uždarė 
dangtį, paspaudė mygtuką ir karstas 
lėtai nuslinko į krosnį..." 

Sutrumpintas Žilvino Pekarsko 
straipsnis, „Nuo... iki" 

Margumynai 

Žaislinė pantera sukėlė 
paniką 

Ant vieno Kinijos miesto šali
gatvio palikta žaislinė juodoji pantera 
netikėtai sukėiė sumaištį tarp pės
čiųjų, praneša Ananova.com. Beveik 
metro ilgio kimštas pliušinis žaislas 
smarkiai išgąsdino praeivius ir netgi 
sukėlė transporto spūstį Ksiameno 
mieste. 

Įvykį stebėjęs liudininkas pasą-
kojo: „Sūnys išsigando, o baiminda
miesi dėl savo gyvybės praeiviai 
spruko į šonus. Kai kurie jų išbėgo į 
gatvę taip sustabdydami eismą". 

Po kiek laiko atvyko policijos 
pareigūnai su ginkluotu anestezuoto-

ju iš vietinio Haicango zoologijos 
sodo. „Kurį laiką stebėję panterą, 
pamatėme, kad ji nejuda, todėl vienas 
iš pareigūnų atsargiai prie jos priėjo 
ir palietė. Tuomet supratome, kad tai 
žaislas", - sakė policijos atstovas. 

Pagal Alfa.lt 

„Šimtmečio lažybų" 
nugalėtojui - 25 tūkst. svaru 

Didžiojoje Britanijoje gyvenantis 
vyras, prieš dešimtmetį pastatęs 100 
svarų už tai, kad sulauks 100 metų, 
lažybų bendrovėje laimėjo 25 tūkst. 
svarų, praneša britų žiniasklaida. 

1997 metais „VVilliam Hill" pa
siūlė Alec Holden lažintis santykiu 

250:1. „Pastaraisiais mėnesiais bu
vau labai atidus. Jei pastebėdavau 
užsimaskavusius „William Hill" vy
rukus gatvėje, juos aplenkdavau iš 
tolo", - šmaikštavo 1907 metų ba
landžio 24-ąją gimęs britas. 

Senolis tikina, kad jo ilgaamžišku
mo paslaptis - kas rytą valgoma košė. 

Pagal ELTA 

Kaliningrade atidengtas 
paminklas Leninui 

Sekmadienį, minint Rusijos bol
ševikų lyderio Vladimiro Lenino gi
mimo metines, Kaliningrade buvo 
atidengtas paminklas „Pasaulio pro
letariato vadui", kuris buvo demon

tuotas 2004 metais. 
Penkių metrų aukščio bronzinė 

skulptūra pastatyta ant postamento 
Lenino prospekte prie Meno namų, 
kur anksčiau buvo kino teatras. 

Pasak Kaliningrado mero Juri
jaus Savenkos, dalyvavusio paminklo 
atidengimo ceremonijoje, „Leninas -
tai mūsų istorija, o su istorija negali
ma kovoti, ją reikia gerbti, reikia 
gerbti žmones, kurie darė tą istoriją, 
kuriems Lenino vardas svarbus ir 
svarus". 

Daugelį metų šis paminklas 
stovėjo Kaliningrado Pergalės aikštė
je, bet prieš jos rekonstrukciją 2004 
metų pabaigoje statula buvo demon
tuota ir perduota restauruoti. 

Pagal ELTA 

http://Ananova.com
http://Alfa.lt
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ČIKAGOJ* IJt APYLINKĖSE 

•Šeštadieni, 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-Katiliškienė) 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. 

•Šeštadienį, gegužės 5 d., 7 vai. 
v. maloniai kviečiame visus j 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. 

•Lietuvių operos statoma Johann 
Strauss operetė „Vienos kraujas" vyks 
gegužės 6 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Morton mokyklos auditorijoje, 2423 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL. Spektaklyje 
dainuos solistai: Nida Grigalavičiūtė, 
Ramunė Tumuliauskaitė, Irena Zelen-
kauskaitė, Mindaugas Gylys, Bronius 
Tamašauskas, Arūnas Malikėnas, Liu
tauras Navickas, Aleksas Vizbaras ir 
Lietuvių operos choras. Spektaklio re
žisierius Eligijus Domarkas, diriguos 
Vytautas Viržonis. Bilietai parduoda
mi siuntinių persiuntimo įstaigoje , At
lantic Express", 2719 W 71st Street, 
Chicago, IL. Tel. 773-434-7919.; krau
tuvėlėje „Lietuvėlė", 5741 Harlem Ave., 
Chicago ir Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos prieangyje po šv. Mišių. 

• Gegužės 20 d., sekmadieni, 
12:30 vai. p.p. Lietuvių dailės 
muziejuje, PLC, 14911 127th Street, 
Lemont vyks Prano Jurkaus knygos 
„Lemties vingiuose" sutiktuvės. 
Knygą pristatys prof. Vytautas Čer
nius, pastabas pasakys dr. Romualdas 
Povilaitis. Žodį tars knygos autorius 
P Jurkus. Meninėje programoje daly
vaus Praurimė Ragienė, Olivija Ur
bonaitė. Programą ves Leonas Mas-
kaliūnas. Po sutiktuvių — pabendra
vimas. Rengėjai maloniai kviečia vi
sus atvykti į šios knygos sutiktuves. 

•Čikagos LFK „Lituanica" ren
gia lėšų telkimo pobūvį, kuris įvyks 
gegužės 5 d. (šeštadienio) vakare 
PLC didžiojoje salėje, Lemonte. Gros 
„Cigar band", vyks trumpa oficiali ir 
meninė dalis, bus šalta ir karšta va
karienė, loterija ir t. t. Vietas prašo
me užsisakyti kaip galima greičiau. 
Skambinti Laimai Glavinskienei tel. 
630-323-6302. Šiame šauniame poky
lyje kartu su mūsų futbolininkais, 
garsinančiais lietuvių vardą tarp ki
tataučių, kviečiame dalyvauti visus 
— tiek jaunus, tiek ir senus. 

IŠ ARTI IR TOLI — 

•Lietuvos Respublikos generali
nis konsulatas Niujorke (420 Fifth 

-Ave. (37 gatvės kampas) 3 aukštas, 
New York, NY 10018) maloniai kvie
čia visus į grafikės, tapytojos, piešė
jos, skulptorės ir rašytojos Jūratės 
Stauskaitės parodos atidarymą 2007 
m. gegužės 4 dieną, penktadienį, 6 — 
8 vai. v. Telefonas pasiteirauti: 212-
354-7840, ext.l8 Jūratė Stauskaitė — 
daugiau nei 20-ties personalinių pa
rodų autorė Lietuvoje ir užsienyje. 
Jos kūrinių yra įsigiję garsiausi šalies 
muziejai. Jūratės pažadėtasis kraštas 
— Norvegija. Mėgstamiausias gyvū
nas — paukštis. Pažiūros — saikingai 
feministinės. 

Balandžio 28 d. 
Bočių menėje, Pasaulio lietuvių centre 

(14911 127th Street, Lemont, IL 60439) 
vyks 

JAV 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. 

2007 m. balandžio 28 d., 10 vai. r. - 6 vai. v. 
Sv. Andriaus parapijoje 

(1913 VVallace St., Philadelphia, PA 19130) 
vyks 

Sielovados konferencija 
Programoje numatyti pranešimai ir diskusijos apie gyvą evange

lizaciją ir jos reikalingumą mūsų lietuviškoms parapijoms ir misijoms, 
lietuvių parapijų ir misijų įvaizdį, jaunimo sielovadą ir lietuviškų tradi
cijų tęstinumą, parapijos komiteto/tarybos reikšmę parapijos/misijos 
gyvenime, nuolatinių diakonų paskatinimą ir žiniasklaidos vaidmenį 
lietuvių katalikų parapijinėje veikloje JAV 

Kviečiami dalyvauti parapijų ir misijų klebonai bei jų tarybų atsto
vai, vienuoliai ir vienuolės, dirbantys lietuviškose parapijose ar misijose. 

Rengia: Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas išeivijos lietuvių 
sielovados reikalams kartu su Amerikos lietuvių katalikų federacija, 
JAV LB religinė taryba ir šv. Andriaus parapija (Philadelphia). 

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago 

balandžio 29 d., 2 vai. p. p. 

dailininko 
ir 

menotyrininko 

Anthony Stellaccio 
iliustruota paskaita 

apie lietuvių keramiką 

Bus vaišės. Įėjimas nemokamas. 
Nuotraukoje: Leokadijos Belver- Dėl platesnės informacijos kreiptis į 
taitės sukurta skulptūrėlė. Ritą Janz, tel. 773-582-6500. 

Anthony Stellaccio kalbės apie XX amžiaus lietuvių keramiką. Dai
lininką domina kaip keičiasi keramikos menas dėl Lietuvos ekonominių, 
politinių, socialinių ir kultūrinių pokyčių. Stellaccio kalbės apie asmeny
bes, kurių dėka keramika tapo unikalia liaudies meno šaka, apie šiuolaikinę 
keramikos skulptūrą bei liaudies meno tradicijų atgimimą XXI amžiuje. 

Anthony Stellaccio gimė JAV Čia jis studijavo keramikos meną. Jau 
keletą kartų jis lankėsi ir dirbo Lietuvoje. 2004 metais vyko į Lietuvą gavęs 
Fulbright stipendiją. Nuo tada Anthony Stellaccio gyvena Lietuvoje, kur tyrinę-
ja XX amžiaus lietuvių keramiką. Šiuo metu jis rašo ne tik straipsnius, bet 
ir knygą, yra sukūręs dokumentinį filmą, skaito paskaitas, yra Dailės muzie
jaus konsultantas, Vilniaus puodžių cecho ir Amatų dirbtuvės atstovas. 
Amerikos keramikų draugija apdovanojo Anthony Stellaccio už keramikos 
meno tyrinėjimus. 

Lietuviu menininkų paroda 
„Art Attack" Union Pier, MI 

Aušrinė Kerr. Albumas, Oda. 

Balandžio 27 d., penktadieni, 
nuo 7 vai. v. iki 10 vai. v. Michigan 
laiku — parodos atidarymas. 
Dalyvaus: 
Taiyda Chiapetta - vitražai ir dar
bai iš gamtinės medžiagos, 
Aušrinė Kerr — darbai iš odos, 
Algimantas Kezys — fotografija, 
Laura Lapinskas- keramika, 
Raimundas ir Raminta Lapšiat — 
darbai iš krištolo, 
Marius Narbutaitis —skulptūra, 
Audronė Statkus — vėriniai 
Jerry Stru b —tapyba. 

Šeštadieni, balandžio 28 d. 
paroda veiks nuo 11 vai. r. iki6vai. 
v.; sekmadieni, balandžio 29 d., nuo 
12 vai. iki 4 vai. p.p. (Michigan 
laiku). 

Tel. pasiteiravimui: 269-469-
3298 (Gintaras ir Kristina Karal-
čiai). 

Sekmadieni, gegužės 6 d., nuo Marquette Park bažnyčios organizuo
jama išvyka autobusu i Lietuvių operos spektakli Johann Strauss „Vienos 
kraujas". Išvykstame 1fl 5 vai. p.p. 

1 30 vai. p.p. autobusas sustos prie Brighton Park bažnyčios. Už ke
lionę galėsite sumokėti autobuse. 

Vietas galite užsisakyti paskambinę tel. 773-434-7919. 

Skelbimai 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

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

ToD free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

wwnMr.johngibaitis.com 

Advokatas 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

Advokatas 
DARIUS R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMU SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

http://wwnMr.johngibaitis.com

