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Estijoje atgimė seni būgštavimai 

Hansas-Gertas Potteringas 
EP nuotr. 

„Be Lietuvos 
ir Lenkijos 
laisvės nebūtų 
ir Europos J t 

Vilnius, gegužės 2 d. (BNS) — 
Be Lietuvos ir Lenkijos laisvės, ku
riai įtaką padarė 1791-ųjų Abiejų 
Tautų Respublikos Konstitucija, ne
būtų laisva ir Europa, sako Europos 
parlamento pirmininkas Hansas-
Gertas Potteringas. 

„Europa yra dėkinga Lietuvai ir 
Lenkijai, nes be jų laisvės, o jai di
delę įtaką padarė 1791-ųjų Abiejų 
Tautų Respublikos Konstitucija, ne
būtų laisva ir Europa. Lietuvos, Len
kijos ir minėtosios konstitucijos dėka 
gyvename taikioje Europoje", — sa
kė EP pirmininkas iškilmingame 
Abiejų Tautų Respublikos konstitu
cijos minėjime. Nukelta į 6 psl. 

numeryje: 
•Lietuvių telkiniuose. 
•Švenčiant Gyvybės 
dieną. 
•Pokalbiai apie 
šeimyniškumą. 
•Laisvalaikio garsai. 
„Maironio lyrika". 
•Kelionė į Jeruzalę (XXI). 
•Tuštėjanti Aušros Vartų 
bažnyčia. 
•Advokato patarimai. 
•Visi keliai veda } operą. 
•Geriausi miestai 
pasaulyje. 

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

Talinas, gegužės 2 d. (AFP/ 
BNS) — Dėl paminklo sovietų ka
riams perkėlimo tarp Talino ir Mask
vos auganti įtampa ir žodžių karas 
atgaivino estams tamsius prisimini
mus apie Antrojo pasaulinio karo 
metus, kai šalis prarado nepriklauso
mybę ir tapo Sovietų Sąjungos da
limi. 

Kai praėjusią savaitę iš Talino 
centro buvo išvežta Bronzinio kario 
statula ir per miestą nusirito nera
mumų banga, nusinešusi vieno Ru
sijos piliečio gyvybę, Maskva nusiun
tė į Estijos sostinę parlamento dele
gaciją su faktų nustatymo misija. 

Nors Rusijos parlamento delega
cija antradienį nurodė, kad grįš į 
Maskvą susidariusi iš esmės pozity
vią nuomonę, jos nariai buvo kriti
kuojami, kad meta nepagrįstus kal
tinimus estams ir kišasi į šios mažos 
Baltijos valstybės, kuri yra Europos 
Sąjungos narė, vidaus reikalus. 

„1940-aisiais buvo susiklosčiusi 
panaši situacija, kai Stalinas atsiun-

Estijos sostinė Talinas. 

tė į Estiją emisarus įtvirtinti čia pro-
maskvietišką marionetinį režimą", 
— sakė istorikas, buvęs Estijos am
basadorius Rusijoje Martas Helme. 

„Rusijos parlamento delegacijos 
reikalavimai, kad atsistatydintų Esti

jos vyriausybė, labai primena 1940-
ųjų toną ir atgaivina išties niūrius 
prisiminimus", — sakė jis. 

Rusijos įstatymų leidėjai paragi
no Estijos premjerą Andrų Ansipą at
sistatydinti Nukelta į 7 psl. 

Lietuvos žiniasklaida — viena laisviausių 
Vilnius, gegužės 2 d. (BNS) — 

Lietuvos žiniasklaida yra viena lais
viausių tarp Rytų Europos ir posovie
tinių šalių ir pagal laisvumo kriteri
jus lenkia netgi kai kurių senbuvių 
Europos Sąjungos šalių „plunksnos 
brolius". 

Tai rodo tyrimas „Spaudos laisvė 
2007", kurį paskelbė JAV nepriklau
soma nevyriausybinė organizacija 
„Freedom House", skatinanti laisvės 

plėtrą pasaulyje. 
Anot tyrimo, pagal žiniasklaidos 

laisvumą Vidurio ir Rytų Europos bei 
buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse 
Lietuva drauge su Čekija šiemet dali
jasi antrąją ir trečiąją pozicijas (abie
jų šalių vertinimas — 18), po Estijos, 
kurios vertinimas — 16. Kaimynė 
Latvija, kurios vertinimas 19, užima 
ketvirtąją poziciją. 

Lietuva pagal žiniasklaidos laisvę 

lenkia ES senbuvę Didžiąją Britaniją 
(vieta 32, vertinimas — 19), Austriją 
(vieta 40, vertinimas — 21), Prancū
ziją (vieta 42, vertinimas — 21), Is
paniją (48, 22), Graikiją (54, 25), Ita
liją (64, 29), kurios taip pat priskirtos 
šalių, kur spauda laisva, kategorijai. 

Tyrimo duomenimis, laisviausia 
spauda Suomijoje ir Islandijoje (abie
jų vertinimas 9), o nelaisviausia — 
Turkmėnijoje (96). 

Palaiko siekj atgaivinti Europos 
Sąjungos Konstituciją 

Gediminas Kirkilas. 
Gedimino Baltuškos (ELTA) nuotr 

Vilnius, gegužės 2 d. (BNS) — 
Premjeras Gediminas Kirkilas susiti
kime su Vokietijos žemųjų parlamen
to rūmų — Bundestago — pirminin
ku Norbertu Lammertu aptarė Eu
ropos Sąjungos Konstitucijos at
gaivinimo ir vieningos ES energe
tikos politikos klausimus. 

G. Kirkilas susitikime pakartojo, 
kad Lietuva remia Vokietijos pastan
gas duoti postūmį įstrigusiai Sutar
čiai dėl Konstitucijos Europai. Lietu
va, pasak premjero, nuosekliai pasi
sako už Sutarties išsaugojimą. 

Ir G. Kirkilas, ir N. Lammertas 
sutarė, kad ES turėtų priimti ben
drus sprendimus energetikos klausi
mais, o Vokietija ir Lietuva panašios 
ir tuo, kad abi yra priklausomos nuo 
energijos tiekėjų. G. Kirkilas pasi
džiaugė ES apsisprendimu energe
tikos klausimais kalbėti vienu balsu, 
informavo apie naujosios branduoli
nės jėgainės statybos Lietuvoje pla
nus. Premjeras taip pat išreiškė viltį, 
kad Vokietijos atstovai dalyvaus ru
denį Vilniuje rengiamoje konferenci
joje energetikos klausimais. 

Susitikimo metu G. Kirkilas sa
kė, jog Lietuva būtų labai dėkinga, 
jei Vokietija paremtų jos kandidatūrą 
į nenuolatinės narės vietą Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje 2014-2015 
metų kadencijai. 

Lietuvos premjero ir Vokietijos 
Bundestago pirmininko susitikime 
buvo aptarta pastarųjų įvykių situa
cija Estijoje. G. Kirkilo nuomone, ES 
galėtų pareikšti savo nuomonę dėl 
įvykių Estijoje. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
VOKIETIJA 

Permainos Vasario 16-osios 
gimnazijoje 

Huettenfeldas, Vokietija, balan
džio 27 d. - Pasikeitus Vasario 16-
osios gimnazijos kuratorijos sudėčiai, 
balandžio 14 d. vykusiame metinia
me posėdyje kuratorija išsirinko nau
ją valdybą. Kuratorija yra šios nuo 
pokario metų Vokietijoje veikiančios 
lietuvių gimnazijos aukščiausioji val
dančioji institucija. 

Kuratorijos valdybai nuo šiol 
pirmininkaus Bonn'os universiteto 
filosofijos doktorantas Rimas Cuplin-
skas. Iždininko pareigas perima Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės pre
zidiumo pirmininkas, ekonomistas 
Tomas Bartusevičius. Pagal kuratori
jos statutą, jos valdybai taip pat prik
lauso gimnazijos direktorius Andrius 
Šmitas. 

Dvidešimt penkerius metus gim
nazijai vadovaujantis direktorius A. 
Smitas neseniai pareiškė norintis 
dviejų metų bėgyje išeiti į pensiją. 

v 

„Visi žinome, kad Andriaus Smi
to vadovavimas ne vieną syki išgel
bėjo mūsų gimnaziją nuo uždarymo. 
Bus nelengva rasti tokį pasišventusį 
ir išradingą direktorių. Naujo direk

toriaus paieška bus svarbiausia mūsų 
užduotis", - kalbėjo naujasis kura
torijos valdybos pirmininkas R. 
Cuplinskas. Anot jo, naujo direkto
riaus paieškai dar šiais metais bus 
skelbiamas konkursas. 

R. Cuplinskas išrinktas pirmi
ninku vietoje ilgus metus kuratorijai 
pirmininkavusio dr. Viliaus Lėnerto. 
Dr. Lėnertas kuratorijoje atstovavo 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
(VLB) Tarybai. Pagal kuratorijos 
statutą, Vasario 16-osios gimnazijos 
kuratorijos narius skiria organizaci
jos, remiančios arba parėmusios gim
naziją, kaip antai Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Bendras Amerikos 
Lietuvių fondas (BALF), VLB, ir kt. 
Daugiausiai narių (penkis) skiria 
VLB - keturis skiria jos taryba ir 
vieną jos valdyba. Paskutiniame VLB 
tarybos posėdyje vietoje dr. Lėnerto į 
kuratorija buvo išrinkta pedagogė 
Aušra Malinauskaitė. 

Kuratorijos posėdžio metu į 
kuratorija buvo nutar ta priimti Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mento (TMID) prie Lietuvos Res-

Vasario 16-osios gimnazija. 

publikos Vyriausybės atstovę, Ge
neralinio direktoriaus pavaduotoją 
Vidą Bagdonavičienę. Taip pat nutar
ta sukurti pedagoginę komisiją, kuri 
bus atsakinga už tiesioginį kuratori
jos ir gimnazijos mokytojų, darbuoto
jų bei mokinių ryšį. Naujai komisijai 
priklausys A. Malinauskaitė, R. Cup
linskas ir Vokietijos lietuvių katalikų 
sielovados vadovas kun. Vidas Vaitie
kūnas. 

„Žvelgiu į ateitį labai optimis
tiškai. Esame pasiryžę dėti dideles 
pastangas, kad nuolatos būtų geri
namos darbo sąlygos mokytojams bei 
mokymosi sąlygos mūsų mokslei
viams", - teigia R. Cuplinskas, kuris 

ST. PETERSBURG, FL 

St. Petersburgo Lietuvių klubo choro 
koncertas - vakarienė 

Balandžio 20 d. telkinio ir apy
linkių dainos mylėtojai rinkosi į die
nos popietę lietuvių klube, pasiklau
syti choro vadovo muz. Aloyzo Jurgu-
čio paruošto metinio koncerto. Lie
tuvių klubo pirm. Loreta Kynienė 
pranešė, kad choro vadovas susirgęs 
ir negalės dalyvauti. 

Diriguoti chorui buvo pakviestas 
solistas Rimas Karnavičius. Koncer
te skambėjo šie kūriniai: 

1. „Lietuviais esame mes gimę", 
(muz. St. Šimkaus); 

2. „Karvelėli tu pilkasis", ( muz. 
Č. Sasnausko, solo partiją atliko Ona 
Armonienė). 

3. „Pašnabždėjo vėjužėliui", 
(muz. A. Jurgučio). 

4. Giusepe Verdi — „Skrisk sva
jone" — iš operos „Nabisco". 

5. Muz. B. Smetanos — „Ko mes 
turim nesilinksmint" — iš operos 
„Parduotoji nuotaka". 

6. Nežinomo autoriaus — „Miš
kų gėlė" — solo R. Karnavičius — 
programos dirigentas. 

7. „Jau žirgelis pabalnotas", 
(muz. J. Dambrausko, pritaikė cho
rui A. Jurgutis). 

Gražiai skambėjo dainuojamos 
dainos, ypatingai solo partijas atlie
kant solistams O. Armonienei bei R. 
Karnavičiui. Programa buvo šiltai 
priimta susirinkusiųjų ir palydėta 
gausiais plojimais. 

Lietuvių klubo pirm. L. Kynienė 
dėkojo choristams ir solistams. Ypa
tingai padėka išreikšta R. Karnavi
čiui, sutikusiam diriguoti chorui, ir 
pasigėrėtinai gerai atlikusiam šias 
pareigas. 

Choristams buvo įteikta po rau
doną rožę, solistams O. Armonienei 
ir R. Karnavičiui bei choro pirm. A. 
Robertson po puokštę rožių. 

Prieš pradedant vakarienę, invo-

kaciją sukalbėjo kan. B. Taleišis, pa
minėdamas: — „Kad tu, Viešpatie, 
parodei mūsų tautai per liaudies dai
nas ir giesmes leisdamas išsaugoti 
tautos tapatybę ir dorumą, lietu
viams pasklidus po platųjį pasaulį 
daina ir giesmės padėjo suburti į ben
druomenę, išlaikyti tikėjimą ir lietu
vybę. Tad palaimink Viešpatie, mūsų 
šios dienos susibūrimą, kad nuosta
bių lietuviškų dainų bei skanių valgių 
atgaivinti dar labiau suglaustume pe
čius tarpusavio supratimui ir Dievo 
bei tėvynės meilei. 

Buvo pateikti skanūs pietūs, o 
vėliau ir namuose kepti pyragai bei 
kava. 

Pietų metu susirinkusieji dalino
si mintimis apie šios dienos progra
mą, prisiminė anksčiau buvusius klu
bo chorus, kurie pasižymėjo gausu
mu, gražiai skambančiomis daino

mis bei talkino klubo renginiuose. 
Buvo prisiminti ir pirmieji klubo Įsta
tai: „Lietuvių klubas rūpinasi ne tik 
klubo gerove, bet ir puoselėja tautinį 
meną, tradicijas ir visa kas siejasi su 
Lietuvos valstybingumu bei kultūra". 

Choro pirm. A. Robertson dėkojo 
visiems taip gausiai atsilankiusiems, 
prašė ir toliau nepamiršti klubo bei 
choristų. Dėkojo visiems ir visoms 
prisidėjusiems prie šio koncerto - va
karienės suruošimo — Lietuvių klu
bo pirm. L. Kynienei už vadovavimą 
visuose paruošiamuose darbuose, 
dailiojo žodžio skaitovei A. Kerbe-
lienei. A. Kerbelienei bei jos pagalbi
ninkėms pravedusioms loteriją, o 
svečiams už dalyvavimą. 

Šokiams grojo visų mėgiamas 
„Lorelei" orkestras, kuris neleido šo
kio mėgėjams nuobodžiauti. 

Juozas Su la i t i s 

pats yra šios gimnazijos absolventas. 
„Didžiausias ateities projektas -
naujo mokyklos pastato bei sporto 
salės statybos, kurios šiuo metu - dar 
koncepcinėje fazėje. Netrukus pra
dėsime derybas su Vokietijos Lie
tuvių Bendruomene bei tokio mąsto 
projektą galinčiomis finansuoti įstai
gomis, kad statybos galėtų prasidėti 
2009 metais". 

Rimas Cuplinskas 
Kuratorijos valdybos 

pirmininkas 
cupliiiskas@uni-bonn.de 

Choro dai.s. p i rmo je ei ie je iš dešinės. Lietuviu klubo p i rmin inko L. Kvmenč. 
so'istas R. Karnavič ius ir choro pirmininke A. Rober tson. 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

DEMONSTRACIJOS 
UŽ ŠEIMĄ 

Vilnius pamažėl tampa avangar
do sostine. Fluxus jau visur: parveža
mi Jurgio Mačiūno ir Jono Meko kū
riniai, Vilniuje susiformavo Paleckio 
ir Pakso koalicija, bunda pavasarinė 
gamta ir daugelis kitų linksmų reiš
kinių. 

Savotiškas avangardas bus ir 
Vilniuje planuojama demonstrantų 
eisena, pasisakanti už tradicinę šei
mą, už šeimos vertybes tuo metu, kai 
visam pasaulyje vis labiau populiarė
ja „antišeima". Kai jau regis tuoj tuoj 
bus Įteisintos žmonių ir gyvuliukų 
santuokos... Greitai avangardas bus 
tiesiog gražiai gyventi, nesikeikti, 
nemušti žmonos ir mylėti savo ar
timą. 

Šeimos institucija 
nepriklausomoje 

Lietuvoje yra gan 
sėkmingai naikinama, 

gal net sėkmingiau 
už net sovietmečiu 

„neišromytą" pilietinę ir 
nacionalinę savimonę. 

Juokas juokais, bet šeimos insti
tucija nepriklausomoje Lietuvoje yra 
gan sėkmingai naikinama, gal net 
sėkmingiau už net sovietmečiu „ne
išromytą" pilietinę ir nacionalinę 
savimonę. O juk padori, neišsiskyrusi 
šeima — tai valstybės pagrindas. 
Sugriovus šeimą, valstybė irgi atsi
duria gilioje krizėje. 

Vaikai susiformuoja žvelgdami i 
tėvus. Darnioje šeimoje vaikai auga 
kitokie, nei besiskiriančioje ar be-
sipešančioje - neagresyvūs, atsakingi, 
kadangi mato taip pat besielgiančius 
savo tėvus. Iš tėvų jie mokosi elemen
taraus susikalbėjimo ir pagarbos 
meno - mūsų visuomenė šia prasme, 
regis, yra itin nemeniška. 

Apie šeimos problemas galų gale 
prakalbo ir pats prezidentas, antro
sios kadencijos pabaigoje suvokęs, 
kad kažkas šioje srityje yra negerai: 

„Nė kiek neabejoju, reikia keisti 
ir šeimos politiką. Ypatingai jaunų 
šeimų atveju. Pripažinkim nemalonų 
faktą, tačiau jei daugiau kaip 50 proc. 
santuokų baigiasi skyrybomis, tai — 
didžiulė šeimos problema, nes koki 
pavyzdi tie vaikai turi? Įvyksta psi
chologinis pergyvenimas, lūžis, vai
kai ieško sprendimo arba patys save 
kaltina, o tai irgi prisideda prie kri
zių, minčių apie savižudybę". 

Skeptikas pasakytų, kad demon
stracijomis šių problemų neišspręsi, 
tai tarsi kiekvienos šeimos vidaus 

reikalas. Tačiau bet koks psichologas 
paprieštarautų teigdamas, kad agre
sija visuomenėje visų pirma ateina iš 
šeimos. Anglų psichologai, tyrinėję 
itin žiaurių žmogžudžių biografijas, 
nus ta tė vieną bendrą faktą, kad 
vaikystėje tie žmonės (vaikai) dviems 
savaitėms buvo palikti be tėvų, t.y 
svetimiems žmonėms. Pasirodo, kad 
netgi tokio nedidelio laikotarpio už
teko įvykti radikaliems pokyčiams jų 
sąmonėje. Tada pagalvoji, o kiek mū
sų emigrantų, palikę vaikus, darbuo
jasi Airijose ar Ispanijose? Kam palik
ti jų vaikai ir kaip jie elgsis po de
šimties metų? Ir — ar daroma kas 
nors, kad būtų geriau, kad situacija 
keistųsi? Juk valdžios vairą šešti 
metai sukinėja socialdemokratų kom
panija, kokia jų strategija ir veiksmai 
šiuo klausimu? Ar savo darbais, kal
bomis bei asmeniniu pavyzdžiu jie 
nors kiek bando prisidėti prie stabi
lios, darnios šeimos įvaizdžio? 

Taigi demonstracija yra sveikas 
(dar neužmigusios ir neemigravusios j 
visuomenės požymis. Jų, stebint 
VSD ir kitas pastarojo laikmečio 
tragikomedijas, galėtų būti žymiai 
daugiau. Gaila, kad studentai - pati 
aktyviausia, revoliucingiausia ir per
mainų trokštanti jėga — yra šiek tiek 
paveikta egoistiško apatijos viruso. 

Gerai, kad bent prezidentas galų 
gale pabudo... Anot „Delfi" interne-
tinės svetainės, „Prezidento nuo
mone, psichinės sveikatos problema 
susirūpinta nuo savivaldos iki minis
terijų lygio. „Tai man teikia daug vil
čių ir esu optimistas, kad mes pra
laužėme savotišką tylos ir neveiklu
mo ribą ir kad pajudėsime, rasdami 
atit inkamus sprendimus", — kalbėjo 
V Adamkus, pripažindamas, kad sa
vižudybių ir krizių klausimu ilgą 
laiką nebuvo tinkamos valstybės poli
tikos". 

Gerai būtų, kad pabustų ir ži-
niasklaida. Vėlgi galima remtis tos 
pačios Didžiosios Britanijos pavyz
džiais: ten buvo pastebėta, kad ma
siškai išaugus skyrybų skaičiui, są
moningai ir valstybiškai mąstanti 
žiniasklaida gali labai veiksmingai 
prisidėti prie šio reiškinio stabdymo. 
Kaip? Netgi labai paprastai — sukur
dama ..darnios šeimos madą", pvz., 
spausdindama šeimų nuotraukas: 
menininkų, sportininkų, politikų. 
Neaprašinėdama pirmuosiuose pus
lapiuose kokio nors Uspaskicho mei
lužių, o pozityviai akcentuodama 
šeimos institutą. Juk šiaip ar taip, 
paprasčiau mąstanti visuomenė grei
tai reaguoja j spaudos siūlomas 
„madas" — antai kiek labdarinių lė
šų suaukojama gražioms Nomedos 
Marčėnaitės ar Editos Mildažytės 
organizuojamoms akcijoms... 

„ D R A U G A S " i n f o r m u o j a , „ D R A U G A S f o r m u o j a ; 
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„ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s švy turys i r sargas! 
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ŠVENČIANT 
GYVYBĖS DIENĄ 

Praėjusią savaitę Lietuvoje buvo švenčiama Gyvybės diena. Ji minima 
kasmet paskutinį balandžio sekmadienj. Šią dieną pasiūlė švęsti Kardinolų 
konsistorija vyskupų konferencijose dar 1991 metais. Tačiau šventė išpopu
liarėjo ją aktyviau paraginus švęsti popiežiui Jonui Pauliui II — 1995 m. Šios 
dienos tikslas - paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvy
bės" prasmei ir vertei, atkreipti dėmesį į abortų ir eutanazijos problemas. 

1998 m. Lietuvos vyskupų konferencija, atsiliepdama į Šv. Tėvo raginimą, 
nutarė šią dieną kasmet minėti Lietuvos bažnyčiose. Šią dieną apie svarbias 
gyvybės išsaugojimo problemas kalbama ne tik bažnyčiose, bet ir rengiamos 
paskaitos, konferencijos. 

Jūsų dėmesiui spausdiname sutrumpintą Lietuvos vyskupų laišką, skirtą 
Gyvybės dienai. 

Mieli Broliai ir Seserys! 

Švęsdami Gyvybės dieną, nori
me, kad visų mūsų mintys susitelktų 
prie žemiškojo gyvybės indo - šeimos 
ir santuokos. Nors gyvybė liejasi į 
žmonių gyvenimus iš dieviškosios 
gelmės, laimingas ir džiaugsmingas, 
sukrėtimų ir abejonių netemdomas 
jos priėmimas galimas tik šeimoje. 
Tačiau kiekvienoje klasėje gal net 
trečdalis vaikų — iš išsiskyrusių 
šeimų. Ar gali Bažnyčia teigti ne
ginčijamą šeimos vertę, kai išyra dau
giau nei pusė santuokų? Ar katali
kiško požiūrio tiesumas neužgauna 
šeimos griūti iškentėjusių žmonių, 
pagaliau, jų vaikų širdžių? 

Žmonės ilgisi stabilios, patikimos 
ir laimingos santuokos, svajoja apie 
ją, nors šiandien Lietuvoje ją patiria 
tik mažesnioji sutuoktinių dalis. 
Todėl Bažnyčia nesvyruoja skelb
dama Gerąją Naujieną - harmoninga 
ir džiaugsminga santuoka yra ga
lima. Gausu laimingų sutuoktinių, 
kurių globoje vaikai nepatiria nuola
tinių barnių, kivirčų ir baimės ir 
netgi neįsivaizduoja, kad šeimos pas
tatas, vaiko akimis — svarbus ir 
didelis kaip visas pasaulis — subyrės 
Į skaudžiai žeidžiančias šukes. 

Netgi tada, kai tėvų tarpusavio 
ryšys nutrūksta, pareiga rūpintis 
vaikais juos verčia veikti išvien. 
Išsiskyrusios šeimos vaikų likimas, jų 
sielos sveikata priklauso nuo tų pačių 
vertybių, kurios skleidžiasi harmo
ningoje santuokoje: pagarbos vienas 
kitam, gebėjimo atleisti ir atsiprašyti, 
nekeršyti už nuoskaudas, neįrodinėti 
savo pranašumo. Žinoma, iširusiose šei
mose šias nuostatas praktikuoti daug 
sunkiau, tačiau jos būtinos ir vaikų 
dvasinei sveikatai, ir atsiskyrusių 
sutuoktinių pastangai išlikti šviesio
joje gyvenimo pusėje. Draugiškumu -
tegu patyrusiu skaudų išbandymą -
pagristi santykiai yra vienintelis 
vaistas, gydantis širdies žaizdas. 

Tvirčiausias meilės pamatas -
pasitikėjimas Dievo globa ir brandi 
sutuoktinių draugystė. Jausmai, 
romantiški polėkiai yra nuostabi ir 
reikalinga meilės dalis, tačiau kasdie
ninė jos duona - tarpusavio suprati
mas, nuolatinis išklausymas negai
lint laiko ir dėmesio, rūpestis sutuok
tinio sveikata, laime ir dvasiniu 
augimu. Pagaliau, jo netobulumo at
leidimas daug kartų per dieną. Kas 
turi pakankamai stiprią dvasią, kad 
pajėgtų būti tokiu draugu? Ar tai - ne 
per dideli reikalavimai? Kai keliate ši 
klausimą sau patiems, jie atrodo 
neįveikiami. Tačiau pagalvoję, ar 
norėtumėte, kad sutuoktinis būtų 
tobulas draugas, intuityviai atsakote 
- „taip". Vaikas taip pat laukia ir ti
kisi būtent tokio tėvų santykio -
brandžios, linksmos suaugusių žmo
nių draugystės. 

Draugystės atnaujinimas — vie

nintelis gelbsti krizės ištiktą san
tuoką. Konflikte visada dalyvauja 
abu sutuoktiniai. Galbūt kuris nors 
pirmasis ima elgtis be meilės, tačiau 
kitas atsako tuo pačiu... Jei bent 
vienas iš sutuoktinių atvirai prieš 
Viešpatį įvardytų, ko jis netesėjo dėl 
gyvenimo draugo - tegu ir netobulo 
draugo - meilės, draugystė gali at
gimti ir po išbandymų tapti dargi 
tvirtesnė. Nėra santuokų, kurios 
išliktų be skausmingo vidinio augi
mo; poros kurios tam pasiryžta, at
gaivina net ir visai nusilpusią meilę. 

Tad norime visus sutuoktinius 
paskatinti: auginkite ir jei reikia -
slaugykite, grąžinkite j draugystės ir 
meilės vagą savo bendrą gyvenimą. 
Apsilankykite Šeimos centruose, pri
sidėkite prie darnaus gyvenimo sie
kiančių krikščioniškų šeimų grupių, 
kurių vis daugėja visose Lietuvos 
vyskupijose, ateikite į renginius šei
mai, skaitykite, medituokite ir disku
tuokite ugdančius tekstus apie san
tuokinį gyvenimą. Ypatingai ragina
me jaunas poras: neišsigąskite pir
mųjų nesutarimų. Problema yra ne 

Gyvenimas yra 
nuostabi Dievo dovana, 

ateitis - apsti prasmingų 
darbų, o supanti meilės 
bendruomenė - tvari ir 

neišardoma. Argi ne toks 
yra kiekvieno žmogaus 

giliausias troškimas? 

patys nesutarimai, o nemokėjimas ir 
vengimas juos spręsti. Įsitraukę į 
šeimų grupes pamatysite, jog visų 
sutuoktinių laukia netrumpas sun
kumų kelias, tačiau jį įveikus, iš
mokus pasitikėti Dievu ir vienas kitu, 
meilė įgyja nepajudinamą pamatą. 

Šeimose, kuriose žydės bendro ir 
laimingo gyvenimo viltis, bus laukia
ma gyvybės. Vaikai visada ilgisi 
broliuko ar sesutės. Su meile pasi
t inkama nauja gyvybė mažuosius 
labiau nei bet kas kitas įtikina, kad 
šeimos namas pastatytas ant tvirtos 
uolos. Jtikina, kad gyvenimas yra 
nuostabi Dievo dovana, ateitis - apsti 
prasmingų darbų, o supanti meilės 
bendruomenė - tvari ir neišardoma. 
Argi ne toks yra kiekvieno žmogaus 
giliausias troškimas? Iš tiesų verta 
Kristaus tiesos ašmenimis nuolat, 
kantriai ir sąžiningai gludinti savo 
charakterius, idant jie nesudrumstų 
Dieviškosios meilės spindėjimo. Mel
džiame Viešpatį, užtariant Švč. 
Mergelei Marijai, Šeimų Karalienei, 
kad šis spindėjimas paliestų kiek
vieną santuoką, pripildydamas visas 
šeimas gyvybės ir džiaugsmo. 

Lietuvos vyskupai 

http://www.draugas.org
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POKALBIAI APIE ŠEIMYNIŠKUMĄ 
Balandžio 29 d. Ateitininkų na

muose, Lemonte, Amerikos ateiti
ninkų taryba sukvietė jaunus ir 
vyresnio amžiaus žmones, visus, 
kurie domisi santuoka ir šeimos 
klausimais, į pokalbį apie šeimy
niškumą. Renginyje dalyvavo Daina 
ir Saulius Cyvai, Regina Čyvaitė ir jos 
draugai, psichologė dr. Pranutė Do-
manskienė ir kunigas psichologas dr. 
Kęstutis A. Trimakas. Šį kartą siū
lome ištraukas iš Dainos ir Sauliaus 
Cyvų pasisakymų. 

Daina Čyvienė: 
Šeima — namų bažnyčia 

Interneto dienraštyje Bernardi
nai viename straipsnyje abiejų Ame
rikos žemynų Katalikų Bažnyčios 
vyskupai prasitarė apie jų susirūpi
nimą dabartinės šeimos padėtimi. Tai 
— nieko naujo, nieko ypatingo. Mus 
visus Amerikoje veikia gyvenimo 
tempas, darbas, finasiškai rūpesčiai, 
kultūra, socialiniai spaudimai ir daug 
kitų stresų. Toliau vyskupai teigia, 
kad „vis dėlto šeimos institucija 
tebėra gyva" ir kad „visi kartu mes 
teigiame pamatinę šeimos vertę ir 
svarbą". Mes, ateitininkai, pritariam. 
Mes esame bažnyčia namuose. Per 
sunkumus ta namų bažnyčia-šeima 
spindi Kristaus meile, ištikimybe, 
palankumu, kantrumu, gerumu, tik
ra meile. 

Kokia gali .būti ta šeima? Visuo
meninė šeima, mokyklos šeima, spor
to klubo šeima, parapija, misija, uni
versitetas, darbovietė, giminės, drau
gai, skautai, ateitininkai. Švęskime 
Kristų ir kitose mūsų šeimose. 

Pagalvokime, kaip mes švenčiam. 
Švęsti reiškia iškilmingai paminėti, 
garbinti, aukštinti. Bažnyčioje švęsti 
reiškia laikyti pamaldas, šlovinti 
Dievą. O kaip mes švenčiam Kristų 
šeimoje? Štai keli pavyzdžiai: 

— Švenčiame kartu šventes 
— Lankome mišias kartu 
— Meldžiamės kartu 
— Meldžiamės kasdien 
— Švenčiame gimtadienius, krikš

tynas, pirmas komunijas, sutvirtinu-
mus, santuokas, mokyklos užbaigi
mus. 

— Rodome vienas kitam pagarbą 
— Kasdien tarnaujame šeimai ir 

kitiems 
— Dirbame kartu 
— Bandome savo darbais paro

dyti gerą pavyzdį 
— Daug fotografuojamės — kad 

liktų prisiminimų 
— Susirašinėjame 

Daina Čyvienė 

— Pasikalbame telefonu 
— Dalyvaujame sporto rung

tynėse: stebime, žiūrime, džiaugia
mės 

— Dalyvaujame muzikos pasi
rodymuose: klausomės, plojame 

— Pasidaliname 
— Pasikalbame 
— Kasdien pasakome šeimos na

riams: — Myliu tave 
— Dalyvaujame visuomeninėje 

veikloje, prisidedame kur reikia, pa
sisiūlome padėti 

— Dalyvaujame mokyklų veikloje 
— Dalyvaujame parapijos ar mi

sijos veikloje 
— Padedame kitiems 
— Lankome draugus, šeimą, ar

timuosius ir vyresnio amžiaus žmo
nes 

— Kartu valgome 
— Džiaugiamės 
— Išvažiuojame kartu valgyti 
— Skaitome kartu 
— Sportuojame kartu 
— Palaiminame vienas kitą, prieš 

išeinant iš namų arba išvažiuojant į 
kelionę. 

— Skelbkime: šeimoje mylime ir 
patiriame tvarią laimę; 

— Liudykime: džiaugiamės nauja 
gyvybe, jos laukiame ir ja rūpinamės; 

— Gerbkime: vyresniuosius —jie 
išminties šaltinis; 

— Patvirtinkime: šeima yra sau-
giasia aplinka augti mūsų vaikus; 

— Kalbėkime: apie šeimos vertę 
ir žmogaus orumą šeimoje; 

— Padrąsinkime šeimas: mes 
esame visuomenės gyvenimo centras; 

— Priminkime: šeima yra valsty

bės pagrindas; 
— Pasakykime: šeima yra svarbi; 
— Padėkime suprasti: šeimoje 

perduodamos vertybės ir ugdoma at
sakomybė; 

— Atmeskime: išvedžiojimus, kas 
yra šeima, nes mes tai žinome; 

— Kartokime, kol visi suvoks: 
šeima kuria ateitį; 

— Melskimės ir rodykime: gyve
nimo pavyzdžiu mes mokom švęsti 
Kristų šeimoje. 

Saulius Čyvas: 
Vaikų auginimas — tai 
kasdieninis laistymas 

Mes, vyrai ir moterys, natūraliai 
esame traukiami į santuoką ir šeimą. 
Naujai šeimai susikūrus, metams 
bėgant, vystosi įvairios dinamikos: 
moters ir vyro asmeninis brendimas, 
santuokos santykiai tarp vyro ir mo
ters, ir šeimos, kurią sudaro tėvais 
tapę susituokusieji ir jų vaikai. Mums 
santuoka ir šeima sudaro didelę 
progą atsiskleisti patiems, o taip pat, 
auginant vaikus, padaryti didelę 
įtaką ir jiems. 

Tėvai ne tik augina, bet ir auklė
ja savo vaikus. Jeigu mes, tėvai, kaip 
auklėtojai, kaip ateitininkai, esame 
priėmę šūkį: ,,Visa atnaujinti Kris
tuje", tai mes savo gyvenime sekame 
Kristaus keliu. Jeigu sekame Kris
taus pavyzdį, tai „kasdien" savo 
pavyzdžiu auklėjam savo vaikus — 
rodom jiems, kokiu keliu Kristus ėjo, 
kokiu keliu mes keliaujam ir kokiu 
keliu jie turėtų keliauti. 

Šeimoje tėvai auklėja savo vai
kus, bet praplėtus ratą, įtraukiama ir 
artima šeima — seneliai, tetos, dėdės. 
Išleidus vaikus iš namų, tą auklėjimą 
perima mokytojai bei globėjai, tuo 
pačiu paremdami tėvų pavyzdį. Ti
kimės, kad jų visų pastangos nukrei
pia vaikus viena, tikra kryptimi. 

Norėčiau pasiūlyti trumpą paly
ginimą. Skaičiau vieno straipsnį žur
nale, kuris nagrinėjo, ką darbuotojai 
turi daryti, norėdami pagaminti 
aukštos kokybės produktus. Autorius 
teigia, kad pagrindinis dalykas, kaip 
pagaminti aukštos kokybės produktą, 
yra turėti ištvermės — neieškoti 
būdų pagreitinti procesą ar sutrum
pinti darbą, kuris yra reikalingas. 
Autorius pateikė pavyzdį apie 
Japonijos ūkininkus, kurie 
augina bambuko medžius. 
Jis sako, kad per visa 
savo lauką ūki
ninkas pasodi
na sėklas ir 

kitą dieną ateina ir jas palaisto. Ir jis 
turi sugrįžti kiekvieną dieną, ir taip 
ketverius metus, palaistyti tas sėklas. 
Ketverius metus niekas neauga — 
laukas tuščias. Tačiau ūkininkas vis 
tiek turi kiekvieną dieną ateiti ir 
palaistyti tas sėklas. Po tų ketverių 
metų medis išdygsta. Per tris mėne
sius tasai išdygęs augalėlis išauga į 
šešiasdešimties pėdų aukščio medį. 
Jeigu kasdien per tuos ketverius 
metus ta žemė nebūtų laistoma — tas 
medis neišaugtų. 

Saulius Čyvas 

Taip yra ir su vaikais. Reikia iš
tvermės, reikia kas dieną juos „pa
laistyti", paliesti, parodyti tinkamą 
kelią. Greitai, netolimoje ateityje, 
ateina ta diena, kai jie išdygsta, sub
ręsta, visam laikui apleidžia namus ir 
žengia savo gyvenimo keliu. Viliamės, 
kad ištvermė, kurią tėvai parodo, 
atneša tą derlių, kuris paklos gyveni
mo kelią jų vaikams, kad jie patys 
toliau galėtų švęsti Kristų savo 
šeimoje. 
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PAVASARIS 
MAIRONIS 

Maironio lyriką skaito 
Laimonas Noreika 

Šiame tautos dainiaus Maironio 
145-osioms gimimo metinėms skir
tame rinkinyje skamba naujausi ak
toriaus Laimono Noreikos (g. 1926) 
įrašai ir 1966-aisiais metais įskaityta 
plokštelė „Maironis". 

Juozo Naujalio dainas Maironio 
eilėmis dainuoja Kauno valstybinis 
choras. 

Maironis atnešė mūsų kultūrai 

ne tik gausų dvasinės patirties lobį -
jis ištobulino poetinio žodžio skam
besį, praplėtė jo galimybių ribas, 
sukūrė šviesų, gryną ir harmoningą 
grožio pasaulį, kuriame formos tobu
las skaidrumas jungiasi su aukštais 
žmogaus dvasios polėkiais. 

Šioje plokštelėje įrašyti būdin
giausi Maironio (1862-1932) kūrybos 
pavyzdžiai. Visų pirma - eilėraščių 

Pavasario saulė prašvito meiliai 
Ir juokiasi, širdį vilioja; 
Iškilo i dangų aukštai vėversiaf, 
Čyrena, sparneliais plasnoja. 

išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų 
Bučiuoja, gaivina krūtinę; 
Pabiro, pasklido žiedai ant lankų -
Vainikų eilė pirmutinė. 

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties! 
Vien meilę norėtum dainuoti, 
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies, 
Su meile saldžiai pabučiuoti! >\' 

pluoštas parinktas iš įvairių laiko
tarpių poeto kūrybos, pradedant pir
muoju „Pavasario balsų" leidimu 
(1895) ir baigiant paskutiniaisiais 
poeto metais. Toliau eina baladės 
(1909-1929), tobula poetinio forma 
įprasminusios folkloro istorinių pa
sakojimų motyvus, ir pagaliau - frag
mentai iš „Jaunosios Lietuvos" 
(1907), išreiškiantys XLX a. pabaigos 
nacionalinio judėjimo ideologiją bei 
nuotaikas. Pažymėtina, kad šįmet su
kanka 100 metų, kai parašytas šis 
programinis Maironio kūrinys. Jis 
pabaigtas, kaip pažymi autor ius , 
Šveicarijoje, kur ia poetas visados 
mylėjo ir gerbė, kaip laisvės šalį, 
Viliaus Telio gimtinę. 

Laimonas Noreika - vienas ryš
kiausių skaitovų, atvėrusių plačiai 
auditorijai daugelį svarbių lietuvių 
literatūros vertybių. Jis atsisako tra
dicinio Maironio kūrybos interpre
tavimo, vengdamas monotoniško dai
ningumo ir teatrališkumo patetikos. 
L. Noreika Maironio poezijoje ieško 

emocijų turtingumo, drauge pabrėž
damas minties, reflekcijos ir vidinio 
dramatizmo momentus. Jo interpre
tuojamas Maironis skambėjo ith 
gyvai ir aktualiai okupacinės pries
paudos metais, o vėliau - Atgimimo ir 
Sąjūdžio laikais, žadino viltį, tikėji
mą, drąsą. Plokštelė pasklido milži
niškais tiražais, beveik 100,000 eg
zempliorių. Bet ir šįmet, minint Mai
ronio gimimo 145-ąsias ir ,, Jaunosios 
Lietuvos" parašymo 100-ąsias su
kaktuves, mūsų didžiojo klasiko po
ezija į klausytoją prabyla nesens
tančia savo kūrybos prasme. 

Prof. hab l . dr. Vanda Zaborskai tė 
Pagal Berna rd ina i . l t 

„Maironio lyrika". Skaito Laimo
nas Noreika. Viešoji įstaiga „Vieno 
aktoriaus teatras", 2007. 

Daugiau apie unikalią kolekcija 
„Lietuvių aktorių balsai" - www. 
sukasiplanefos.net. 

Tačiau, sužinoję iš jo šviesybės pono Mikalo
jaus Kristupo Radvilos, šv. Karsto riterio ir genera
linio prokuratoriaus vertingo pranešimo apie jūsų 
nepalyginamai didesnį už kitų tautų šiais laikais 
pamaldumą Kristaus Karstui ir krikščioniškąjį pa
klusnumą, jūsų gailestingumą vargšams bei dva
sios kilnumą visiems, — tą ir daugiau dalykų iš 
minėtojo jo šviesybės vyro jūsų visų garbei patyrę ir 
patikėję, pajutome drįsta šiuo viešu raštu per minė
tąjį jo šviesybę Mikalojų Kristupą (nors neverti 
esame tokio dideliojo gerumo mums) kreiptis į jus, 
maldaudami pagalbos šiai vietai ir bažnyčiai, kuri 
jau gali sugriūti, ir mums, esantiems čia labai ne
turtingiems, kenčiantiems priespaudą ir pavojus ir 
šioje visos mūsų krikščionybės šventovėje kasdien 
stumiamiems į pražūtį. 

Mums, šiuose kraštuose gyvenantiems, nebepa-
tiriantiems krikščionių dievobaimingumo, jūs esate 
tarsi kokia ypatinga priebėga. Taip, remdamiesi 
minėtojo jo šviesybės Mikalojaus Kristupo patiki
mu apie jus atsiliepimu, pamaldžiai manydami, 
nuolankiai kreipiamės į jus dosnios išmaldos ir vi
su kuo jo šviesybei save pavedame. Už tas Jėzaus 
Kristaus ir jo budėtojams paaukotas aukas Kristus 
jums teatlygina. Pagaliau, jeigu savo malda ką 
nors galėsime padėti, pažadame melstis mes patys, 
o ateityje — mūsų palikuonys. Tam patvirtinti pa
sirašėme savo ranka ir liepėme pridėti Jeruzalės šv. 
Išganytojo vienuolyno antspaudą. Tūkstantis penki 
šimtai aštuoniasdešimt trečiųjų metų liepos mėne
sio penktoji diena. 

Birželio trisdešimtosios dienos rytą, išėję iš vie
nuolyno, ėjome prie Siono vartų. Ten, gavę 

du raitus sargybinus, užsėdę ant asilų, nusileidome 
į Juozapato slėnį. Dešinėje pusėje, Alyvų kalno pa
pėdėje, prie pat kelio, matėme vietas, kur išdavikas 
Judas su virve pasikorė. Tenai yra apgriuvęs žydų 
statytas kapas; jame ir dabar dar jie laidoja savo 
mirusiuosius. 

Nujoję pusę mylios, atvykome į Betaniją. Įei
nant kairėje yra Simono Raupsuotojo (Mato kn. 26) 
namas, visai gerai išsilaikęs. Turi aukštą portiką 
su stogu, žemiau — aštuonių uolekčių ilgio ir pločio 
gana tamsų atriumą. Paskui laiptais nulipama į 
impluvijų. Tuose kraštuose namai be stogų. Sis 
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namas nepriskirtas jokiai konfesijai. Teikia sep
tynerių metų ir tiek pat keturiasdešimtinių at
laidus. 

Nuo ten strėlės lėkimo atstumu yra gerai išli
kęs uoloje iškaltas Lozoriaus paminklas. Į jį 

reikia nulipti aštuonis laiptelius. Tenai mažas alto
rius, įrengtas ant akmens, kurį Kristus, prieš pri
keldamas Lozorių, liepė nuristi (Jono kn., 11). Kas
met čia laiko pamaldas. Iš šio urvo nulipa dar ke
turias pakopas į vietą, kur miręs Lozorius buvo 
paguldytas. Ji dviejų uolekčių pločio, keturių ilgio. 
Priklauso katalikams, teikia septynerius metus, 
septynias keturiasdešimtines atlaidų. Arti to pa
minklo yra turkų mečetė. Jie net tiki, kad Kristus 
prikėlė Lozorių. 

Tame Betanijos kaime yra maždaug trisdešimt 
namų, kuriuose gyvena turkai. Tenai dar lankomi 
du netoli vienas antro stovintys namai. Primena, 
kad tai Marijos Magdalietės ir Mortos namai; jie 
visai sugriuvę, ypač tas Mortos; vos pamatai likę. 
Abu namai teikia septynerius metus ir septynias 
keturiasdešimtines atlaidų. 

Einant prie minėtųjų namų, prie vieškelio, yra 
didelis akmuo, iš senovės vadinamas Pasikalbėjimo 
akmeniu. Ant jo sėdėdamas, Kristus kalbėjosi su 
Marija apie Lozoriaus mirtį. Tą akmenį ne mažiau 
už katalikus garbina turkai, net mahometonai jį 
bučiuoja ir tvirtina, iš savo prosenių pasakojimų ži
ną, kad atvykę piligrimai paprastai nemažus gaba
liukus nuo jo nuskelia, — taip net ir mes padarėme, 
— tačiau tas akmuo vis tiek tebėra koks buvęs, — 
nė iš vienos pusės nesumažėjęs. Tas panašu į tiesą, 
nes yra tokio aukščio, kad ant jo galima patogiai 
sėdėti. Jei būtų buvęs aukštesnis, be abejo, Kristus 
nebūtų ant jo sėdėjęs. O jeigu jis dabar tebėra tokio 

pat aukščio kaip Kristaus laikais, vadinasi, nuo 
nukėlimų nemažėja. Tenai buvo keli labai seni tur
kai. Jie tvirtino, kad akmuo per šešiasdešimt metų 
vis toks pat tebesąs. Ir jų tėvai lygiai tą pat saky
davę: kad ir tūkstantis žmonių nuo jo po gabaliuką 
paimtų, akmuo nesumažėtų. Tam stebuklui pa
gerbti suteikti septynerių metų ir septynių ketu
riasdešimtinių atlaidai. 

Iš Betanijos pasukome į dešinę, į Alyvų kalną. 
Tai aukštas kalnas. Jo papėdėje yra Betfagės kaimo 
pėdsakai, matyt, buvęs mažas kaimelis. Čia palikę 
asilus, užlipome į kalno viršūnę, iš kur Kristus į 
dangų įžengė. Seniau toje vietoje buvo šv. Elenos 
statydinta bažnyčia Ji visai sugriuvusi. Dabar tur
kai pasistatę čia mažą apvalią mečetę. Jos vidury 
yra uola su Kristaus kojos pėdsaku, kurį Išgany
tojas paliko žengdamas į dangų. Turkai jį labai ger
bia ir bučiuoja. Sako, kad kitos kojos pėdsaką, per
skėlę akmenį, turkai pernešę į Saliamono šventyk
lą. Mums buvo leista pažiūrėti į tą šventą ženklą 
nuo mečetės durų, per kokias keturias uolektis. 
Pirmiau leisdavo krikščionims įeiti į vidų ir pabu
čiuoti tą šventą vietą. Bet tuometinis kadis labai 
tvirtai laikėsi savo religijos ir, negalėdamas pa
kęsti, kad piligrimai tos vietos sienose kryžius pie
šia, prieš dvejus metus, mirties baume grasinda
mas, įsakė jokiam krikščioniui daugiau tenai neiti. 
Todėl koplyčios tarpdury pasimeldę gauna visuo
tinius atlaidus. Pats kadis dažnai į šią šventą vietą 
ateidavo ir ją savaip ypatingai pagerbdavo. Turkai 
garbinga Betliejų, šią šventą vietą, tiki, kad ten 
Kristus iš Mergelės yra gimęs. Taip pat ir šį Alyvų 
kalną: išpažįsta, kad J is iš čia į dangų įžengė. Bet 
tų vietų, kur Kristus kentėjo, visai negarbina ir 
pajuokia jas garbinančius krikščionis. J ie tvirtina, 
kad Kristus kaip Dievo Dvasia įžengęs į dangų, o 
žydams, kurie jo nekentė, tuojau numetęs kažkokį 
kūnišką pavidalą, kurį jie, laikydami Kristumi suė
mė, surišo ir nukryžiavo. Paskui jis buvęs matomas 
tarsi iš mirusiųjų prisikėlęs. Tą savo klaidą pare
mia gana juokingu įrodymu. Mes, sako, kai norime, 
žydus negailestingai nuplakame, nes ši tauta nieko 
neverta, neturi gero vardo. Tai toks didelis prana
šas, iŠ tikrųjų Dievo Dvasia, argi nebūtų galėjęs iš
vengti tų niekingų žmonių rankų? Bus daugiau. 

http://Bernardinai.lt
http://sukasiplanefos.net
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Tuštė jant i Aušros Vartų bažnyčia 

• 

Dalia Cidzikaitė 

Ne veltui sena lietuvių patarlė 
perspėja: negirk dienos be vakaro. 
Panašiai, atrodo, nutiko ir mums lie
tuviams čia, Amerikoje, gyvenan
tiems. 

Si savaitė, prasidėjusi pakiliai — 
su praėjusį savaitgalį įvykusia Lie
tuvių katalikų JAV sielovados konfe
rencija" ir Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus vizitu į Vati
kaną bei jo susitikimu su popiežiumi 
Benediktu XVI ir svarbiausia — pa
ties popiežiaus pažadu padėti išsau
goti lietuvių Aušros Vartų (AV) baž
nyčią New York — nepraėjus net ke
lioms dienoms, balandžio 29 d., sek
madienį, net ruko pavirsti į ašaras. 

„Draugo" redakciją pasiekė JAV 
LB New York apygardos pirmininkės 
Ramutės Žukaitės laiškas, kuriame 
pranešama, jog balandžio 29 d., sek
madienį, pavykus įeiti į štai jau nuo 
šių metų vasario 26 d. uždarytą AV 
bažnyčią, parapijiečiai ją rado perda
žytą ir gerokai ištuštėjusią. 

Pasak parapijiečio Mindaugo 
Blaudžiūno, savo akimis mačiusio, 
kaip po uždarymo pasikeitė AV: „baž
nyčios vidus priminė kraterį. Nuo 
sienų buvo nuplėšti visi šventųjų pa
veikslai, o V Jonyno vitražų vietose 
baltavo didžiuliai tušti rėmai. Alto
riaus šventųjų sieniniai piešiniai bu
vo išlupti ir sudėti ant žemės. Šven
tųjų paveikslai buvo nulupti ir nuo 
lubų. Viršutinėje al toriaus kupolo 
dalyje akis rėžė tik ką išdažytas mėly
nas plotas. Pro storą dažų sluoksnį 
galėjai įžiūrėti Kristaus žengimo į 
dangų sceną... Altoriaus centre Auš
ros Vartų Svč. Mergelės ikona buvo 
išplėšta. 

Visi bažnyčios baldai ir suolai bu
vo išvežti. Vėliau, šalia bažnyčios gy
venanti parapijietė sakė, jog suolai 
buvo vežami vieną ankstyvą 4-os va
landos rytą. Vietoje šviestuvų švietė 
plikos lempos. Vestibiulyje, lyg aplie
tos ledu, stovėjo į permatomą plėvelę 
suvyniotos šventųjų statulos. Vienai 
iš jų — Marijai — inventorizacijos 
numeris buvo užklijuotas tiesiai ant 
burnos. 

Salia statulų, ant grindų, įvynioti 
į plėvelę gulėjo kryžiai ir kitas inven
torius, o prie pat durų gulėjo varpo 
kūjo valdymo mechanizmas. Kampe 
matėsi medinės dėžės ir Sv. Motinos 
ikona. Ant salės viduryje stovinčio 
stalo gulėjo inventorizacijos sąrašai. 
Numeriai siekė 974..." 

Atrodo, jog scenarijus kartojasi. 
Kol AV parapija susirūpinę žmonės 
(AV parapijos klebonas Sawicki ir 
pats LR prezidentas V Adamkus) lan
kosi su audiencija pas Katalikų Baž
nyčios aukštuosius asmenis, AV baž
nyčioje vyksta vis daugiau nemalonių 
permainų. Taip vasario 26 d. AV kle
bonui tėvui Sawicki lankantis pas 
New York arkivykupą Edvvard Egan, 
buvo pakeisti AV bažnyčios užraktai. 
V Adamkui susitikime su Benediktu 
XVI gavus pažadą, jog popiežius ap
tars AV situaciją su JAV vyskupais, 
— AV bažnyčia vis mažiau ir mažiau 
beprimena tąją, kurioje New York lie
tuviai kadaise meldėsi. Paprašytas 
pakomentuoti tokį sunkiai beatpažįs
tamą bažnyčios veidą, New York arki
vyskupijos atstovas spaudai Joseph 
Zwilling atsakė, jog, Jis nieko apie tai 
nežino" (www.nypost.com). 

Visos nuotr. iš 
www.ourladyofvilnius.org 

„Be Lietuvos ir Lenkijos laisvės nebūtų 
ir Europos" 
Atkelta i š 1 psl . 

Jis taip pat pabrėžė būtinybę ar
timiausiu metu priimti Europos Są
jungos (ES) konstituciją. 

„Mes tur ime pasinaudoti Euro
poje susiklosčiusia padėtimi, jog tu
rime vienybę, todėl būtina priimti ES 
konstituciją, kuriai pritaria visų vy
riausybių vadovai, taip užbaigtume 
vienijimosi procesą ir išlaikytume sa
vo laikmečio egzaminą", — kalbėjo 
EP vadovas. 

Trečiadienį pirmą kartą Lietuva 
drauge su Lenkija minėjo Abiejų 
Tautų Respublikos 1791-ųjų gegužės 
3-osios konstituciją. 

Seime teletiltu vyko iškilmingas 
minėjimas su Lenkijos parlamentu 
„Bendra praeitis, bendra ateitis: nuo 
pirmosios Konstitucijos Europoje iki 
bendros ateities Europoje". 

Minėjime kalbėjo Lietuvos bei 
Lenkijos parlamentarai, žymūs pilie
čiai. 

1791 metais priimta Lietuvos ir 
Lenkijos valstybės Konstitucija nus
tatė pagrindinius valstybės valdymo 
principus ir buvo pirmoji rašytinė 
Konstitucija Europoje. Iki tol pasau
lyje buvo tik vienas tokio pobūdžio 
rašytinis dokumentas — 1787 metais 
priimta JAV Konstitucija. 

http://www.nypost.com
http://www.ourladyofvilnius.org
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

JAV prezidentas vetavo įstatymą 
dėl pajėgų išvedimo terminų 

JAV kariams kelionės į namus dar teks palaukti. 

Vašingtonas , gegužės 2 d. 
(,,Reuters"/AFP/BNS) — JAV prezi
dentas George'as W. Bushas antra
dienį vetavo įstatymą, kuriame nu
matyta dar šiais metais pradėti ame
rikiečių karių išvedimo iš Irako pro
cesą. 

Šis veto reiškia naujos preziden
to priešpriešos su Kongreso demok
ratų vadovais dėl karinių veiksmų fi
nansavimo pradžią. 

„Atstovų Rūmų ir Senato nariai 
priėmė įstatymo projektą, kuriame 
mūsų pajėgų vadų vertinimai pakei
čiami politikų nuomone, todėl prieš 
kelias minutes aš jį vetavau", — sakė 
G. W. Bushas per televiziją transliuo
toje kalboje. 

„Išvedimo termino nustatymas 
reikštų nesėkmės termino nustaty
mą, o tai būtų neatsakinga", — pri
dūrė jis. 

Tai yra tik antrasis G. W. Busho 
vetuotas įstatymas per visus jo darbo 
prezidento poste metus. 

Prezidentas vetavo įstatymo pro
jektą praėjus lygiai ketveriems me
tams, kai lėktuvnešyje ,,USS Ab-
raham Lincoln" paskelbė, kad pa

grindinės kovos operacijos Irake bai
gėsi. G. W. Bushui sakant šią kalbą, 
virš jo galvos matėsi iškeltas užrašas 
„Misija baigta". Karo priešininkai 
griežtai pasmerkė šią jo kalbą. 

„Nutraukite karą dabar!" — šau
kė protestuotojai, susirinkę prie Bal
tųjų rūmų vartų. 

G. W Bushas vetavo įstatymo 
projektą, kuriame kariniams veiks
mams Irake ir Afganistane numatyta 
skirti 124 mln. JAV dolerių. 

Sis įstatymo projektas yra vienas 
iš Kongresą kontroliuojančių demok
ratų mėginimų priversti prezidentą 
pakeisti savo strategiją dėl visuome
nėje itin nepopuliaraus karo. 

Įstatymo projekte, kurį Kongrese 
parėmė tik keturi respublikonai, nu
matyta anksčiausiai liepos 1 dieną, o 
vėliausiai iki spalio 1-osios, pradėti 
kovos veiksmuose dalyvaujančių ka
rių išvedimo procesą ir siekti jį už
baigti per pusmetį. 

Įstatymo projekte minima karių 
išvedimo proceso užbaigimo data — 
2008 metų kovo 31 diena — nėra pri
valoma ir įvardijama tik kaip „tiks
las". 

Estijoje a tg imė seni būgštavimai 
Atkelta iš 1 psl. 
dėl paminklo perkėlimo iš judraus 
miesto centro į Karių kapines. 

„Laimei, šiandien viskas kitaip: 
mes priklausome NATO ir ES. Be to, 
dabar yra informacijos amžius, kai 
naujienos greitai sklinda, ir todėl neį
manoma pakeisti vyriausybę be išo
rinio pasaulio žinios", — sakė M. Hel-
me. 

Estijos užsienio reikalų minis
tras Urmas Paetas antradienį paragi
no Europos Sąjungą „maksimaliai 
ryžtingai reaguoti" į spaudimą, kurį, 
pasak Estijos valdžios, jai daro Rusija 
dėl paminklo sovietų kariams perkė
limo. 

„Bronzinis karys ir vandalizmas 
Taline yra Estijos reikalas, bet ko
ordinuota Rusijos veikla prieš Estiją 
yra visos ES reikalas", — sakė U. 
Paetas per spaudos konferenciją. 

„Tai rimčiausias iššūkis Estijos 
suverenumui nuo 1991-ųjų", — savo 
ruožtu pažymėjo Estijos užsienio po
litikos instituto direktorius Andresas 
Kasekampas. 

„Tačiau pavojus būtų buvęs daug 
didesnis, jei Estija nepriklausytų NA
TO ir ES", — pridūrė jis. 

Estijos, Latvijos bei Lietuvos 
įstojimas į NATO 2004 metais su
laukė griežtos reakcijos iš Maskvos, 
kuri nepritarė Vakarų karinio aljanso 
priartėjimui prie jos rytinių sienų. 

Šiandien „Maskva stengiasi kiš
tis į Estijos ir kaimyninės Latvijos vi
daus politiką, kad turėtų savo įtakos 
agentus ES ir NATO", — sakė M. 
Helme. 

„Tokiu būdu ji tikisi gauti pri
ėjimą prie slaptos informacijos ir da
ryti įtaką sprendimų priėmimui orga
nizacijose, kurioms ji nepriklauso", 
— sakė buvęs ambasadorius. 

Beprecedentės riaušės Taline ir 
aštri Rusijos kritika dėl Estijos val
džios veiksmų malšinant neramumus 
ne vienam estui atgaivino senus 
būgštavimus. 

„Visuomet, kai Rusija pradeda 
pulti Estiją, užduodu sau klausimą, 
kur jie sustos", — sakė 79 metų pen
sininkė Milvi Tammist. 

EUROPA 

TALINAS 
Estijos prezidentas Toomas Hen-

drikas Ilvesas paragino liautis „nau
dojus karo aukų atminimą politiniais 
tikslais". „Istorija, susijusi su Bron
ziniu kareiviu, baigėsi. Bronzinis ka
reivis ir šalia jo palaidoti palaikai su
ras sau naują deramą vietą kapinėse. 
Dabar atėjo laikas liautis naudojus 
karo aukų atminimą politiniais ar ki
tais nepriimtinais tikslais", — sako
ma Estijos prezidento pareiškime. T. 
H. Ilvesas pabrėžė, kad krizė Rusijos 
ir Estijos santykiuose turi būti sure
guliuota diplomatinėmis priemonė
mis. 

LONDONAS 
Susijungus dviem darbininkų or

ganizacijoms, pradeda darbą didžiau
sia Didžiosios Britanijos profsąjunga, 
atstovaujanti maždaug 2 mln. valsty-

| binio ir privataus sektorių darbinin
kų. Naujoji profsąjunga „Uni te" 
įkurta susijungus organizacijoms 
„Amicus" ir TGWU. „Unite" atsto
vaus Didžiosios Britanijos darbinin
kams įvairiuose sektoriuose, įskai
tant žemės ūkį, statybą, finansus, 
maisto pramonę, gamybą ir transpor
tą. 

VARŠUVA 
Lenkijos prezidentas Lechas 

Kaczynskis trečiadienį ne tik pakvie
tė iškilmingai paminėti Vėliavos die
ną, bet ir pasiūlė paskelbti dar vieną 
valstybinę šventę — rugpjūčio 31-ąją, 
kai Gdanske buvo pasirašyti komu
nizmo pabaigą skelbiantys Rugpjūčio 
susitarimai, arba rugsėjo 12-ąją, kai 
buvo suformuota pirmoji nekomu
nistinė vyriausybė. „Manau, kad jei 
ekonominiai rodikliai bus geri, šalis 
galės turėti dar vieną poilsio dieną", 
— sakė L. Kaczynskis. Lenkija gegu
žės 2 dieną ketvirtą kartą pažymėjo 
Vėliavos dieną. 

EUROPA 

NIUJORKAS 
Žiniasklaidos magnato Ruperto 

m 

Murdocho valdoma „News Corp" siū
lo 5 mlrd. JAV dolerių už „Dow Jo
nės", kuri valdo tokio pat pavadini
mo naujienų agentūrą ir tinklavietę 
„MarketVVatch", taip pat leidžia ver
slo dienraštį „The Wall Street Jour
nal" ir žurnalus „Barron's" bei 
„SmartMoney". Daugiau kaip 50 
proc. balso teisę suteikiančių „Dow 
Jonės" akcijų valdanti Bancroftų šei
ma atmetė pasiūlymą, kuriame nu
rodyta akcijos kaina 65 proc. viršija 
dabartinį įmonės akcijų kursą. Pasak 
ekspertų, R. Murdocho bandymas pe
rimti įmonę gali paskatinti kitus po
tencialius pirkėjus pateikti savo pa
siūlymus. 

RUSIJA 

MASKVA 
Estija Maskvoje trečiadienį už

darė savo konsulatą jauniesiems 
Kremliaus šalininkams, protestuo
jantiems prieš Bronzinio kario pa
minklo perkėlimą Taline, užblokavus 
diplomatus ir pamėginus užpulti Es
tijos ambasadorę. „Konsulato veikla 
sustabdyta, mes neišdavinėsime vizų 
kol padėtis aplink ambasadą norma
lizuosis", — sakė ambasadorė Mari
na Kaljurand žurnalistams po jauni
mo grupės „Naši" mėginimų nu
traukti jos spaudos konferenciją. 

SANKT PETERBURGAS 
Nacionalistiškai nusiteikę jauni

mo organizacijos „Vieningosios Ru
sijos jaunoji gvardija" Sankt Pe-ter-
burgo skyriaus aktyvistai masiškai 
ragina parduotuvių tinklus nuimti 
nuo prekystalių estiškas prekes, taip 
išreiškiant protestą prieš paminklo 
sovietiniams kariams iškėlimą iš 
Talino centro. „Prekybos taškams" 
bus siūloma užsiklijuoti specialius 
akcijos lipdukus su užrašu „Mes ne
parduodame estiškų prekių". 

ARTIMIEJ I RYTAI 

JERUZALE 
Izraelio gynybos ministras Ami-

ras Peretzas, kuris buvo smarkiai su
kritikuotas dėl vyriausybės veiksmų 
per praėjusiais metais vykusį Libano 
karą, svarsto galimybę pasitraukti iš 
savo posto. Be A. Peretzo smarkiai 
sukritikuotas ministras pirmininkas 
Ehudas Olmertas, tačiau jis kol kas 
trauktis neketina. 

1-800-775-SEND 
www.atbnticexpfes$cbrp.com 

Ocea, 
Krovinių gabenimas 
| laivu i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas; 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

:iu.* 
AlrFrelght / 

Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas \ visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Truckifig .-•-' s 
Smuikiy siuntiniu siuntimas bei 
p"statynras į namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje Baiarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7361 

http://www.atbnticexpfes$cbrp.com
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Advokato 
DANO 

LAPKAUS 
kontora 

8695 Archer Ave. #2E 
Wi!low Springs, !L 60480 

Tel. 708-839-1556 
Fax. 708-839-1951 

www.LapkusLaw.com 

DARIAUS IR GIRĖNO KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

JUODOJI „ŽALIOS KORTELĖS" 
PUSĖ 

A d v o k a t a s DANAS LAPKUS 

Daug lietuvių Amerikoje nėra 
JAV piliečiai. Apsiribojus „žalia kor
tele", t.y. nuolatinio svetimšalio 
gyventojo statusu, gyvenime galima 
veikti ir siekti beveik tiek, kiek JAV 
piliečiui, tačiau išlaikant Lietuvos 
pilietybę. Žaliakortininkai JAV turi 
teisę dirbti, keliauti į užsienį, gauti 
pensiją ir kita. Verta žinoti ir apie 
liūdniausius scenarijus žaliakorti-
ninko gyvenime. 

Žaliakortininkai laiko nuolatinio 
JAV gyventojo statusą lyg balioną už 
virvelės. Netyčia atsipalaidavus, išsi
blaškius ar suklydus, lengva at
gniaužti pirštus, ir — „good bye". 
„Heilo" — beldžiasi į duris deportaci
jos pareigūnai. Taip, nesinori apie tai 
galvoti, bet žaliakortininkams nuolat 
kybo deportacijos pavojus. 

Imigracijos įstatymai („The Im-
migration Act") suteikia galimybę 
JAV valdžiai deportuoti net gražius, 
turtingus ir darbe nepakeičiamus 
žaliakortininkus. Savo malonumui 
JAV to nedarys, tačiau suteikus jiems 
pagrindo, apsiginti bus sunku. Pag
rindas deportacijai yra žemą asmens 
moralę atspindintys nusikaltimai. 
Kai teismas antrą kartą žaliakor-
tininką pripažins kaltu už, pavyz
džiui, smulkų vagiliavimą parduotu
vėje, JAV imigracinės tarnybos gali 
nedelsiant pradėti deportacijos pro
cesą. 

Jei žaliakortininkas teisiamas 
dėl nusikaltimo, už kuri jstatymai lei
džia sodinti į kalėjimą daugiau nei 
metams, deportacijos procesas gali 
prasidėti jau po pirmo kaltumo 
nuosprendžio. Neretai tai j vyksta po 
naminių muštynių ar aršesnių kon
fliktų tarp sutuoktinių. Šiuo atveju 
imigracijos tarnybos remiasi JAV fe
deralinė nusikaltimų klasifikacija, 
kuri kiek skiriasi nuo valstijų klasi
fikacijų. Jų tikslas — įrodyti, kad 
įvyko sunkus nusikaltimas („aggra-
vated felony"), o žaliakortininko 
advokato — kad nereikšmingas kon
fliktas („petty offense"). 

Tam tikrose situacijose pagrin
das žaliakortininkų deportacijai gali 
būti net ne kaltumo nuosprendis, o 
tik areštas. Štai į sutuoktinio kanki
nimą („spousal abuse") ar narkotikų 
platinimą linkę žaliakortininkai tu
rėtų dėl visa ko būti pasiruošę dantų 
šepetėlius. 

Deportacijos precesas dažnai 
prasideda žaliakortininkui bebai
giant bausmę kalėjime už aukščiau 
minėtus nusikaltimus. Prieš atraki
nant vartus, prižiūrėtojai, tarp kitų 

reikalų, turi patikrinti kalinio imi
gracinį statusą ir kriminalinę istoriją. 
Prižiūrėtojo kompiuterio ekrane 
sušvitus grafoms „žalia kortelė" bei 
„du teismo nuosprendžiai", kalinys 
gali būti perduotas imigraciniam 
kalėjimui laukti lėktuvo. Procedūrą 
supaprastinu aiškumo dėlei ir net 
nesileidžiu į deportacijos proceso 
komplikacijas, tačiau esmė yra ta, 
kad, žaliakortininkams nors ir trum
pam, patekus į kalėjimą (tikrą kalė
jimą, ne policijos areštinę), grės kitas, 
imigracinis, kalėjimas ir deportacija. 

Nemaloni staigmena laukia žalia
kortininkų oro uostuose. Grįžtant iš 
užsienio, tūlas lieka oro uosto imi
gracijos tarnybos belangėje laukti 
lėktuvo skrydžio atgal. Priežastis 
dažniausia ta pati — nors ir seniai 
praeityje gauti „žemos moralės" nu
sikaltimų nuosprendžiai. Tokiu atve
ju sulaikyto žaliakortininko advoka
tai stengsis įrodyti valdžiai, jog su
laikytas asmuo ištaisė buvusį mora
linį defektą, daugiau nebenusikalto 
bei yra glaudžiai susieję gyvenimą su 
šeima ir verslu JAV Sunku į JAV 
įvažiuoti ir žaliakortininkams, pralei
dusiems užsienyje daugiau nei metus 
be išankstinio leidimo sugrįžti. 

Kiti potencialūs žaliakortininkų 
nemalonumai: negauti tam tikrų val
diško darbo kategorijų, neturėti tei
sės dalyvauti JAV politiniame gyve
nime, prarasti Amerikos pensiją, 
nuolat apsigyvenus Lietuvoje — kaip 
ir deportacija, nebegresia JAV pilie
čiams. Šiems gi iškyla Lietuvos pi
lietybės praradimo dilema. 

JAV pilietybė įgyjama penkerių 
metų (trejų, jei nuolatinio gyventojo 
statusas gautas sutuoktinio dėka) 
žaliakortininkams, pateikus specialų 
prašymą valdžiai, sumokėjus 400 
dol., išlaikius pilietybės egzaminą ir 
prisiekus lojalumą JAV Nusprendę 
eiti šiuo keliu, žaliakortininkai turė
tų atkreipti dėmesį į keletą forma
lumų. Jstatymai reikalauja atnaujinti 
„žalią kortelę", jei ant jos užrašyta 
galiojimo data baigiasi (kortelių be 
galiojimo datos pratęsti nereikia); jei 
pasikeitėte pavardę, reikia kreiptis 
naujos kortelės; jei kortelė yra su 
vedybiniu statusu susijusiais apribo
jimais („conditional green card"), 
reikia pildyti specialų prašymą ir 
sumokėti žyminį mokestį valdžiai 
dveji metai po tokios kortelės gavimo. 
Persikrausčius, įstatymai reikalauja 
žaliakortininkus per dešimt dienų 
išsiųsti imigracijos tarnybai specialią 
adreso pakeitimo pažymą. Taip, net 
jei gyvenate Amerikoje šimtą metų ir 
kraustotės nuolat. 

Dariaus ir Girėno klubo visuoti
nis narių susir inkimas įvyko ba
landžio 29 d. Šv. Antano parapijos pa
talpose, Detroite. Dalyvavo 21 narys 
ir svečiai. Susirinkimą pradėjo ir jam 
vadovavo pirmininkas Mykolas Aba
rius. Invokaciją sukalbėjo kun. Al
fonsas Babonas. Susikaupimo minute 
buvo prisiminti nuo 2003 m. miru
sieji klubo nariai: Jonas Bartkus, Al
fonsas Gumbrys, Kazys Gogelis, Va
cys Jocys, Vladas Jomantas, Klemen
sas Urbšaitis, Stasys Sautilas ir 
Vytautas Mileris. 

Buvo pristatyta ir priimta die
notvarkė. Paskutinio klubo susirinki
mo, įvykusio 2003 m. rugsėjo 28 d., 
protokolą perskaitė sekretorė Regina 
Juškaitė-Svobienė. Jis buvo patvir
tintas be pataisų, plojimais. 

Valdybos nariai perskaitė savo 
pranešimus. Pirmininkas Mykolas 
Abarius pranešė, kad nuo praėjusio 
susirinkimo Sv. Antano parapijos 
patalpose, talkininkaujant Švyturio 
jūrų šaulių kuopai, ramovėnams ir 
birutietėmis, buvo suruoštas Dariaus 
ir Girėno žygio ir jų tragiškos žūties 
prisiminimas, Klaipėdos krašto atva
davimo minėjimas, Kariuomenės 
šventės minėjimas. Kasmet šv. Mišios 
aukojamos už a.a. Stasį Ogintą, kuris 
klubui paliko 120,000.00 dol. pali
kimą. 

Iždininkas Leonas Petronis vi
siems dalyviams išdalino bankų sąs
kaitas ir pateikė iždo ataskaitą. Klu
bo pinigai yra laikomi dvejose sąs
kaitose. Revizijos komisija (pirm. 
Juozas Račiukaitis) patikrino sąs
kaitas ir patvirtino, kad jos vedamos 
tvarkingai. 

Advokatas Kęstut is Miškinis, 
kuris veda a.a. Stasio Oginto bylą, 
atvyko į susirinkimą ir informavo su
sirinkusiuosius apie bylos eigą ir 
atsakė į narių klausimus. Stengia
mės įvykdyti a.a. Oginto palikimą, 
bet byla tęsiasi jau maždaug 11 metų. 
Pinigai gauti 1996 m. Vykdant a.a. S. 
Oginto testamentą, trejų metu laiko
tarpyje Dariaus ir Girėno klubas tu
rėjo įsteigti, nupirkti ar pastatyti 
naują klubą už Detroit miesto ribų. 
Jei naujas pastatas klubui nenupirk
tas, tai palikimas skirstomas taip: 75 
proc. tenka „American Diabetes As-
sociation", o 25 proc. — klubui. Tada 
klubas gali paskirstyti ir išdalinti 
likusius pinigus narių sprendimu. 
Dideli nesklandumai, įvairios kliūtys 

neleido daug ko įgyvendinti. Monroe 
teismas, peržiūrėjęs dokumentus, 
pripažino, jog viskas yra tvarkoje. Du 
advokatai nežiūrėjo tos bylos. Do
kumentai buvo paruošti „American 
Diabetes Association" Michigan sky
riui, tačiau kadangi niekas nevyko, 
dokumentai 'nusiųsti į „American 
Diabetes Association" Washington 
skyrių. Adv. K. Miškinis sakė, kad 
„American Diabetes Association" 
atstovai nepasirašė dėl jiems skirtos 
palikimo dalies. Šiuo metu pinigai 
yra Dariaus ir Girėno klubo sąskai
tose. Adv. K. Miškinis pasiūlė klubui 
tr is variantus: 

1) Dariaus ir Girėno klubas gali 
likti ir veikti kaip iki šiol, bet jis bus 
kontroliuojamas „American Diabetes 
Association" organizacijos; 2) galima 
atiduoti 75 proc. pinigų, kurie, pri
klauso „American Diabetes Associa
tion", o dėl likusių 25 proc. klubo 
nariai galės spręsti savo nuožiūra; 3) 
pradėti naują bylą ir siekti, kad visi 
klubui paaukoti pinigai būtų naudo
jami klubo veiklai (pvz. pagerinti 
Pilėnų stovyklavietę, įsteigti Dariaus 
ir Girėno archyvų kambarį Dainavos 
stovyklavietėje ar išdalinti pinigus 
įvairioms organizacijoms). Nariai 
balsavo (8 balsavo už, 7 prieš, 6 na
riai susilaikė) ir nusprendė pradėti 
naują bylą teisme. Valdyba išrinks 
geriausią sprendimą, kurį priims na
riai ir žengs pirmyn su geriausiu 
planu. Adv. Miškinis paruoš doku
mentus ir pristatys klubo planą teis
mui. 

Po to vyko valdybos rinkimai. 
Buvo pasiūlyta, kad dabartinė valdy
ba toliau dirbtų ta pačia sudėtmi, kad 
galėtų iki galo įvykdyti a.a. Stasio 
Oginto palikimą. Valdyba sutiko ir 
tebelieka ta pati: Mykolas Abarius, 
pirmininkas; Leonas Petronis, iždi
ninkas; Regina Juškaitė-Svobienė, 
sekretorė ir Juozas Račiukaitis, re
vizijos komisija. Nauja valdyba buvo 
patvirtinta plojimais. 

Kitas klubo susirinkimas bus 
šaukiamas liepos mėnesį Sv. Antano 
parapijos patalpose. Tiksli data bus 
pranešta artimiausiu laiku. 

Susirinkimas baigtas sugiedojus 
Tautos himną. Po susirinkimo vyko 
vaišės ir pabendravimas. Nariai ir 
svečiai dar ilgai pasiliko ir dalinosi 
mintimis ir įspūdžiais apie praėjusį 
susirinkimą. 

Reg ina Juškai tė-Svobienė 

SIŪLO DARBĄ SIŪLO DARBĄ 

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

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

down. No deductions for insurance 
or trailers. Call Jack Black at 

8 0 0 7 4 1 

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

Call 262-657-8467 

PASLAUGOS 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

\counuexA. 
iBAMKCRS RhSTOVTIAL 

RROtCKRACf 

VIDA M. £ į 
SAKEVICIUS 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo tur to 
pirkimas, pardavimas 

708-889-2148 

Skelbimų skyriaus 
ttL 1773-585-9500 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West95thSL, 

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

http://www.LapkusLaw.com
file:///counuexA
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DIDŽIOJI BRITANIJA 

Pavasaris — naujovių laikas: 
DBLJS keičiasi j JKLJS 

bei renka naują valdybą 
2007 metų balandžio 28-29 die

nomis, Lietuvių sodyboje, Headley 
Park, įvyko antrasis Lietuvių Jau
nimo Jungtinėje Karalystėje suva
žiavimas. 

Lietuvių jaunimas, pavargęs nuo 
miesto ūžesio bei savaitės darbų, 
balandžio paskutinį savaitgalį pralei
do Headley Park Lietuvių sodyboje, 
kur vyko antrasis kasmetinis Jung
tinės Karalystės lietuvių jaunimo 
sąjungos (JKLJS) suvažiavimas. 

Suvažiavimo pagrindiniai tikslai, 
numatyti dienotvarkėje, buvo: aptar
ti pirmuosius atkurtos sąjungos 
metus, pristatyti konstitucijos pa
taisas ir jas patvirtinti bei išrinkti 
naują JKLJS valdybą. 

kusijų. Pasak pakeitimų ruošėjų Gin
taro Radzivano, Gytės Mankutės ir 
Vytautės Geštautaitės, senasis įsta
tymų rinkinys buvo pakeistas iš es
mės ir tik keletas jo straipsnių buvo 
palikti kaip buvę. 

Bene svarbiausia ir daugiausia 
diskusijų sukėlusi konstitucijos pa
taisa buvo organizacijos vardo keiti
mas, argumentuotas ketinimais plės
tis bei nenoru atriboti Velse, Škotijo
je ar Siaurės Airijoje gyvenančių 
lietuvių nuo galimybės tapti sąjun
gos nariais. Po įnirtingų diskusijų pa
vadinimas buvo pakeistas ir nuo šiol 
organizacija vadinasi Jungtinės Ka
ralystės lietuvių jaunimo sąjunga 
(JKLJS). 

Giedamas himnas. 

Praėjusių metų valdybos darbą 
trumpai apžvelgė valdybos narė 
Laura Dzelzytė. Per šį trumpą laiką 
buvo suburtas šokių ratelis, vadovau
jamas Gintaro Radzivano, sąjungos 
vardu sudalyvauta XXII Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos kongrese, į 
kurį vyko buvusi pirmininkė Gytė 
Mankutė ir Raminta Beržinskytė. 
Taip pat sąjungos atstovai dalyvavo 
apvalaus stalo diskusijose Edinburge 
kartu su Lietuvos Respublikos prezi
dentu Valdu Adamkumi ir pirmąja 
Lietuvos ponia Alma Adamkiene. Čia 
buvo aptartos lietuvių jaunimui 
Jungtinėje Karalystėje aktualios 
temos. 

Suvažiavimo metu buvo pristaty
ta naujoji JKLJS konstitucija, su
laukusi nemažai komentarų ir dis-

Keturias valandas trukusios dis
kusijos dėl naujosios JKLJS konstitu
cijos buvo baigtos vienbalsiai nubal
savus už jos priėmimą. Tuomet, 
atsipūtę po pirmosios suvažiavi
mo dalies, dalyviai rinko naująją val
dybą. 

Naujoji valdyba 

Laura Dzelzytė, buvusi valdybos 
narė, JKLJS sekretorė, šiais metais 
valdybos išrinkta pirmininke, savo 
kandidatūrą motyvavo tuo, jog norė
tų pratęsti savo darbą organizacijoje 
ir „prisidėti nors trupučiu prie lietu
vių jaunimo Jungtinėje Karalystėje 
dabarties ir ateities kūrimo". „Aš 
tikiu, jog tai svarbu", - sakė Laura. 

Vilniaus universiteto absolventė. 

123 Marke t St., 
Willow Springs. IL 60480 

Tel. 708-467-0767 

l&asiuzcfoe c&runp 

NAUJAS MENIU: 
pietūs nuo $4.95, 

bistro meniu, 
vakarienė nuo $9.95, 

„Magnolia" cepelinai tik $4.95. 

Į Su šiuo kuponu taurė Į 
i vyno nemokamai 
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Priimami užsakymai išsinešimui, banketams, 
vestuvėms, gimtadieniams, biznio progoms 
ir kita. Ruošiami laidotuvių pietūs. 

DARBO LAIKAS: 
V l l -nva l . r . -9va l .v . 

I — nedirba 
IMV-11 val.r. - 9 val.v. 

V- VI-11 val.r. -10 va! v 

Stuburo ir skausmo ligosi I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
Wm DAilAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

EJk Crave: 847-718-1212 
www. i l i i no i spa in .com 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

s.c 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angfškai arba ietuviškai. 
4647 VV. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
m . 773-585-9500 

26-erių Vytautė Geštautaitė, valdy
bos išrinkta JKLJS iždininke, prie 
JKLJS veiklos prisijungė vos prieš 
mėnesį, tačiau jau spėjo nudirbti 
keletą didelių darbų. Vienas jų — jau 
minėtas konstitucijos pataisų ruoši
mas. Organizacinės veiklos guru Vy
tautė sakė norinti įnešti indėlį į 
JKLJS plėtrą bei organizacinę veiklą. 

Buvusi JKLJS valdybos pirmi
ninkė Gytė Mankutė, 25-erių, atei
nančiais metais atsakys už viešuosius 
ryšius. The Open University studen
tė pasiryžo antrus metus aktyviai 
dalyvauti sąjungos veikloje ir pasi
žadėjo siekti „kad JKLJS taptų viena 
pirmaujančių lietuvių jaunimo orga
nizacijų Europoje ir pasaulyje". 

Iki šiol į valdybą kooptuotas 22 
m. narys Domas Dargis, taip pat nau
joje valdyboje. Nudirbęs nemažą 
darbą organizuojant įvairius rengi
nius, tarp jų ir lietuvių studentų susi
tikimą ambasadoje kovo 3 dieną, 
Domas teigia: „Aš noriu suburti mąs
tantį jaunimą, kuris galės pasitar
nauti lietuvių bendruomenei Jungti
nėje Karalystėje bei Lietuvos valsty
bei". Naujoje valdybos sudėtyje jis 
bus atsakingas už sportą ir renginius. 

Indrė Dargytė taip pat iki šiol 
aktyviai dalyvavo JKLJS veikloje, 
padėjo organizuoti vasario 16-tosios 
lietuvybės viktoriną, šiuo metu dirba 
prie projekto „Pasaulio lietuvis 
2007". Dvidešimt vienerių studentė, 
šiais metais valdybos išrinkta vicepir
mininke, organizacijoje yra tam, „kad 

atsirastų kuo daugiau jaunų žmonių, 
kurie sudalyvavę JKLJS organizuo
tame renginyje sakytų „O geras, 
visiškai nesitikėjau!". 0 tokių, pati
kėkit, jau buvo ne vienas", —juokiasi 
Indrė. 

Neseniai prie organizacijos prisi
jungusi aštuoniolikmetė Kristina 
Jasaitytė iki šiol aktyviai nedalyvavo 
JKLJS veikloje. Turinti patirties Lie
tuvos Skautų sąjungoje, Kristina ma
no galėsianti įkvėpti kūrybinės ugne
lės, žada pradėti nuo JKLJS himno 
kūrimo. Ateinančius metus ji bus 
JKLJS sekretorė. 

Tadas Gutauskas Sąjungos val
dyboje tikisi pasisemti patirties bei 
prisidėti prie organizacijos gerovės. 
Jis turbūt vienintelis naujosios valdy
bos narys, kuris nesiskundė laiko 
stoka. Taigi nuo šiol Tadas galės lais
valaikį leisti prižiūrėdamas interne-
tinį puslapį ir platindamas informaci
ją apie JKLJS. 

Pasibaigus suvažiavimui Gintaro 
Radzivano vadovaujamas JKLJS šo
kių kolektyvas sušoko porą šokių. 
Kolektyvas taip pat žadėjo paruošti 
pilną programą Sekminių šventei, 
vyksiančiai toje pačioje sodyboje ge
gužės mėnesį, ir sakė, kad ta proga jie 
bus pasipuošę tautiniais drabužiais. 

Tolesnėse vakaro linksmybėse 
galėjo dalyvauti visi — svečius links
mino ir lietuviškai dainuoti kvietė 
muzikantai, pagrindinėje sodybos 
salėje visą naktį vyko diskoteka. 

Gytė Mankutė 

JKLJS naujoji valdyba 

http://www.iliinoispain.com
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Visi keliai ved 

Spektaklio režisierius Eligijus Do
markas 16 metų talkina Lietuvių 
operai. Palikęs Lietuvoje daugybę 
darbų, jis kiekviena, pavasarį atsku
ba j Čikagą, kad padėtų Lietuvių 
operos statytojams. Ne išimtis buvo 
ir šie metai. 

Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro Vilniuje primadona 
Irena Zelenkauskaite operetėje 
„Vienos kraujas" atliks Pepi Plei-
ninger vaidmenį. 

Pirmą kartą Lietuvių operos spek
takliui A. Ponchielli „Lietuviai" Vy
tautas Viržonis dirigavo 1991 m., kai 
opera šventė 35-ių metų jubiliejų, 
bei ir G. Verdi „Trubadūras". Diri
guos maestro ir šiemet. 
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Buvusi Klaipėdos valstybinio muzi
kinio teatro solistė Nida Grigala
vičiūtė nuo 1999 metų dainuoja 
pagrindines partijas Lietuvių ope
roje. Čikagos muzikos mylėtojams 
gerai žinoma solistė pastatyme 
atliks grafienės Gabrielės vaidmenį. 

Mindaugas Gylys jau 10 metų Klai
pėdos muzikiniame teatre kuria 
pagrindinius vaidmenis. Lietuvių 
operos spektaklyje jis dainuos pir
mą kartą. 

Solistė Ramutė Tumuliauskaitė jau 
ne pirmą kartą atvažiuoja padėti 
Lietuvių operai. Ji dainavo G. Bizet 
operoje „Perlų žvejai", J. Strauss 
operetėje „Čigonų baronas". Šiais 
metais J. Strauss operetėje „Vienos 
kraujas" j i atliks Franciskos Kaljari 
vaidmenį. 

Chormeistere Jūrate Grabhaus-
kienė jau keletą metu vadovauja 
Lietuviu operos chorui. Ji ir šiais 
metais paruo<e choristus spektak
liui „Vienos kraujas". 

Čikagietis pianistas Manigirdas Mo-
tekaitis gerai pažįstamas muzikos 
mylėtojams Šalia savo koncerti
nės ir pedagogines veiklos jis 
daug metų yra atidavęs ir Lietuvių 
operai. 

Gerai čikagiečiams pažįstama tau
tinių šokių grupė „Suktinis", (vado
vai Salomėja ir Vidmantas Striži-
gauskai), kurio šokėjais gėrėjomis 
ne kartą, mielai talkininkauja ir 
dalyvauja Lietuvių operos pasta
tyme. 

Gegužės 6 d. 
sekmadienį 
3 vai. p.p. 

Morton mokyklos 
auditorijoje 

2423 S. Austin Bivd., 

Cicero, IL 

Bilietai parduodami siuntinių 
persiuntimo ištaigoje „Atlantic 
Express", 2719 W. 71 st Street, 
Chicago, IL Tel. 773-434-7919.; 
krautuvėlėje „Lietuvėlė", 5741 
Hariem Ave., Chicago. Spektaklio 
dieną — Morton gimnazijos kasoje 
prie įėjimo 1 vai. p. p* 

Bronius Tamašauskas penktą kartą 
atvyksta į Čikagą. Jis dainavo V. Bel-
lini „Normoje", G. Bizet „Perlų žve
juose, G. Verdi „Trubadūre" ir 
„Kaukių baliuje". 

Nijolė Leonienė Lietuvoje dainavo 
Kauno muzikiniame teatre, šiuo 
metu gyvena Čikagoje. J. Strausso 
operetėje „Vienos kraujas" N. Leo
nienė atliks Anos vaidmenį. 

.> 
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Geriausi miestai pasaulyje 
Tarptautinė konsultavimo agen

tūra „Mercer Human Resource Con
sulting" įvertino gyveninio lygį 215-
oje pasaulio miestų. Ekspertai eta
lonu laiko Niujorką, kurio įvertini
mai lygūs 100. Visi kiti miestai atitin
kamai gali būti arba geresni už šį did
miestį, arba blogesni. Šiemet Niu
jorkas užėmė 46-ąją vietą. Vadinasi, 
45 pasaulio miestuose gyventi buvo 
geriau. 

Išsamius tyrimus „Mercer" ren
gia kasmet. Iš viso išt ir iama 215 
miestų. Kiekvienas vertinamas pagal 
39 kriteri jus, į skai tant politinius, 
socialinius, ekonominius ir ekologijos 
veiksnius, asmens saugumą ir svei
katą, išsilavinimą, transportą ir ko
munalinį aptarnavimą. 

Geriausi — Europoje 

Antrus metus iš eilės pirmosiose 
vietose įsitvirtina Šveicarijos Zūrich 
miestas, surinkęs 108 taškus. Siek 
tiek nuo jo atsilieka ki tas Šveicarijos 
miestas Geneva, surinkęs 107,9 taško 
(antroji vieta). Trečioje vietoje — 
Kanados Vancouver. 

Apskritai iš 30 miestų, užėmusių 
aukštas pozicijas, dauguma yra Va
karų Europoje. Beje, tai nebūtinai 
yra valstybių sostinės. Pavyzdžiui, į 
pirmąjį penketuką pateko 7 Europos 
miestai, t rys jų yra Vokietijoje. 
Tai Mūnchen (penktoji), Dūseldorf 
(šeštoji) ir Frankfur t (septintoji 
vieta). Palyginti su praėjusiais me
tais, jie visi nusileido po vieną eilutę 
žemyn. 

Tarp miestų, esančių kituose 
žemynuose, be Vancouver, lyderių 
dešimtuke yra Naujosios Zelandijos 
Oakland (penktoji vieta; 2005 metais 
jis užėmė aštuntąją vietą) bei Aust
ralijos Sydney, kuris dalijasi devintą
ja vieta su Šveicarijos Bern. Kartu su 
Bern dešimtuke įsitaisė Austrijos 
sostinė Viena (ketvirtoji vieta, viena 
eilute žemiau nei 2005 metais). 

Tarp sostinių geriausią rezultatą 
pasiekė Danijos Kopenhaga (11-oji 
vieta), Belgijos sostinė Briuselis ten
kinasi 14-ąja vieta, Berlynas užima 
16-ąją, Liuksemburgas — 18-ąją, 
Stokholmas 20-ąją, Dublinas 24-ąją, 
Helsinkis 29-ąją, Oslas 31-ąją, 
Paryžius 33-iąją, Londonas 39-ąją, 
Madridas 45-ąją vietą. Geriausiu Ita
lijos miestu pripažintas Milanas, uži
mantis 51-ąją vietą. 

Tarp Vakarų Europos valstybių 
sostinių pagal gyvenimo kokybę blo
giausia yra Atėnuose (79-oji vieta). 

Rytu Europoje g y v e n i m a s 
ge rė j a 

Kalbant apie Rytų Europos mies
tus, pavyzdžiui, Budapeštą, Prahą, 
Ljubljaną, Vilnių, Taliną ir Varšuvą, 

pažymėtina, jog nors jų reitingai kas
met kyla, bet, kaip teigia „Mercer" 
ekspertai, jie kol kas negali pre
tenduoti į geriausiųjų penkiasdešim
tuką. 

„Gyvenimo lygis daugelyje Rytų 
Europos miestų nuolat kyla, nes 
šalys, paskutinės prisijungusios prie 
Europos Sąjungos, pritraukia daug 
investicijų", — teigia vienas iš „Mer
cer" darbuotojų. 

Kol kas paminėtus miestus len
kia Artimųjų Rytų miestai, pavyz
džiui, Dubajus, kurie, ekspertų žo
džiais tariant, „gali pasiūlyti daugiau 
aptarnavimo priemonių ir geresnes 
poilsio sąlygas laisvu nuo darbo 
metu". 

Rusijos miestų tarp 
geriausių nėra 

Pagal gyvenimo kokybę į pen
kiasdešimtuką nepateko nė vienas 
Rusijos didmiestis. Maskva užima 
173 vietą (viena vieta žemiau, paly
ginti su 2005 metais). Artimiausi 
Rusijos sostinės kaimynai lentelėje 
yra Indijos Mumbajus (buvęs Bom
bėjus) - 172 vieta) ir Abidžanas (Kot 
d'Ivuaras) - 174-oji vieta. 

O geriausiu Rusijos miestu tapo 
Sankt Peterburgas (163 vieta). 189 
vietoje Novosibirskas, 191-ojoje Ka
zanė. Panašias i Maskvos vietas 
užima kitos buvusių SSRS respub
likų sostinės. Kijevas yra 166-ojoje 
vietoje, Almaty - 183-iojoje, Minskas 
- 184-ojoje, Baku - 193-iojoje, 
Taškentas - 198-ojoje vietoje. 

Vertinimai kinta 

Daugumos Europos ir Artimųjų 
Rytų miestų Įvertinimai beveik ne
pasikeitė (palyginti su 2005 metais 

A f A. 
LAIMUTEI ANTANĖLIENEI 

mirus, jos vyrą ALGIMANTĄ, dukrą DANGUOLĘ 
ir sūnų ALGIRDĄ su šeimomis, brolius GEDĄ 
Omahoje ir ALGIMANTĄ Lietuvoje, visus gimi
nes, draugus ir artimuosius, nuoširdžiai užjau
čiame. 

Eugenija ir Vytautas Bandžiuliai 
Juozas Ignaitis 
Julius Jakutis 

Leonas ir Ann Marie Juraičiai 
Gediminas Kazėnas 

Regina ir Kazys Kreivėnai 
Valė ir Julius Leuanai 

Bronius Mikėnas 
Irena ir Eugenijus Slavinskai 

Stefanija ir Vladas Vasikauskai 

Dūseldorf. 

Sydney 

viena kita vieta aukščiau ar žemiau), 
išskyrus Cairo, kuris smuktelėjo iš 
131 vietos 9 taškais žemiau dėl poli
tiškai nestabilios situacijos ir tero
ristų išpuolių gretimame regione. 

Labiausiai per metus gyvenimo 
kokybė pagerėjo Čikagoje - ji pakilo 
iš 52-osios į 41-ąją vietą. Beje, geriau
sias gyventi JAV miestas pagal „Mer
cer" tyrimą yra Honolulu (27-oji 
vieta), o blogiausias - Houstonas, 
užimantis 68-ąją poziciją. Geriausiu 
Japonijos miestu pripažintas Tokijo 
(35-oji vieta), Kinijoje geriausia gy
venti Honkonge (68-oji vieta) ir Šan
chajuje (103-ioji vieta). 

Paskutinėje vietoje liko Bagda
das, surinkęs vos 14,5 taško. Tiesa, 
kaip praneša „Reuters", jį tik vos vos 
lenkia Brazavilis (Kongas) ir Bangi 
(Centrinė Afrikos Respublika). 

Pagal „Klaipėda" 

Zurich miesto panorama 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Gegužės 5 d. 7 vai. v. Pasaulio 
lietuvių centro Fondo salėje (14911 
127th Street, Lemont) koncertuos 
Romas Dambrauskas.. Bilietus galite 
nusipirkti kavinėse: „Smilga" (tel. 
630-427-0929), „Bravo" (tel. 630-257-
3300) ir parduotuvėje „Lithuanian 
Plaza" (tel. 708-599-9866). Motinos 
dieną, gegužės 6 d., 5 vai. p.p. daini
ninkas dainuos restorane „Magnolia" 
(123 Market St., Willow Springs). 
Bilietai prie įėjimo (tel. 708-467-
0761). Tel. pasiteiravimui: 630-669-
4055 

•„Sietuvos" vyr. skaučių ir skau-
tininkių draugovės sueiga įvyks ge
gužės 5 d., 1 vai. p. p. pas v. s. Jolan-
dą Kerelienę, 2 Norton Dr. Lemont 
IL, tel. 630-257-2558. Kalbės LSS pir-
mijos pirmininkas. 

•Pa l . Jurgio Matulaičio misijoje 
Lemonte ir Čikagos Jaunimo centre 
jaunuoliai, sulaukę 13 metų (ir vyres
ni), jau šį pavasarį pradedami rengti 
Sutvirtinimo sakramentui, kuris bus 
teikiamas 2008 m. Pirmajam susi
tikimui Lemonte renkamės gegužės 5 
d., šeštadienį, 1 vai. p.p. vestibiulyje 
prie Misijos bažnyčios. Čikagos Jau
nimo centre — gegužės 12 d., šešta
dienį, 1 vai. p.p. vestibiulyje prie mo
kyklos raštinės. Pradinė įmoka regis
tracijos metu — 30 dol. Suaugusieji, 
norintys priimti sakramentus (krikš
tą, pirmąją Šv. komuniją ar Sutvirti
nimą), taip pat jau dabar kreipkitės į 
Lemonto seseles arba misijos vadovą 
tėvą Antaną Saulaitį, SJ. Dėl išsa
mesnės informacijos prašome skam
binti ses. Pranciškai tel. 630-243-
1070. Maloniai kviečiame! 

•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. 

•Motociklininku žygis „Laisvės 
fakelas", skirtas Romo Kalantos 35-
osioms žuvimo metinėms, vyks ge
gužės 13 d., sekmadienį. Žygis pra
sidės 12 vai. Jėzuitų koplyčioje (Jau
nimo centras), 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, šv. Mišiomis, kurias R. 
Kalantos atminimui aukos kun. An
tanas Gražulis, SJ ir kun. Jaunius 
Kelpšas. Po pamaldų vyksime į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines, kur pa
dėsime gėles ir vėliavas prie R. Ka
lantos paminklo. Po to visi kviečiami 
į kavinę (adresą paskelbsime minėji

mo metu), kur bičiulių rate prisimin
sime R. Kalantą. Tel. pasiteiravimui: 
847-630-9388; 773-875-1048 arba 
708-945-1541 (palikti žinutę). 

•Prisiminkime ir pagerbkime sa
vo mamas bei močiutes pakviesdami jas 
į renginį „Mama, Tau pietūs", kuris 
vyks gegužės 13 d. 12 vai. p.p. Pasaulio 
lietuvių centre, 14911 127th Street, Le
mont. Vietas galite užsisakyti tel. 630-
271-9136 (Vanda Gvildienė). 

•Tradicinės mirusiųjų atminties 
iškilmės Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse vyks gegužės 28 d. 12 vai. prie Stei
gėjų paminklo tuoj po šv. Mišių kapinė
se. Susikaupimo apeigas ruošia Bend
ruomenės pasauliečių komitetas drauge 
su kapų savininkais, šauliais, ramovė-
nais. Dvasiniam susikaupimui vado
vaus dvasiškis ir pasauliečių visuomeni
nis atstovas. Dalyvių vardu šiose kapi
nėse amžinąjį poilsį radusiųjų pagerbi
mui bus padėtas vainikas. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

•Jaunimo centro kavinėje ge
gužės 20 d., sekmadienį, 12 vai. p.p. 
akių gydytojas dr. M. Vygantas kalbės 
tema „Makuliarinė (maculo) degene
racija". Bus rodomos skaidrės. 
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•Sekmadienį, gegužės 13 d., 
12:30 vai. p.p. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje (3855 Evans St., Los Angeles, 
CA 90027) kylančios Lietuvos operos 
žvaigždės Arūno Dingelio koncertas. Bi
lietai: 20 dol. suaugusiems, tėvų ly
dimiems vaikams — 5 dol., jaunimui 
iki 18 m. — 10 dol. Nepraleiskite pro
gos susipažinti su Arūnu ir išgirsti jį 
dainuojantį! 

•2007 metų birželio 8-10 dienomis 
New York įvyks 57-osios Šiaurės Ame
rikos lietuvių sporto žaidynės, kurias 
organizuoja New York Lietuvių atletų 
klubas (LAK). Į šventę planuoja atvykti 
34 krepšinio komandos, 5 tinklinio 
komandos iš visų aplinkinių valstijų, 
taip pat iš Čikagos. Sporto žaidynių 
proga numatoma išleisti nedidelę kny
gutę su šios šventės programa bei kita 
informacija. Jeigu norėtumėte įdėti 
sveikinimą arba reklamą apie save ar 
savo verslą, prašome kreiptis ei. paštu: 
danav@nylak.com. Smulkesnę infor
maciją galima rasti LAK internetiniame 
puslapyje: www.nylak.com. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Sekmadieni, gegužės 6 d., nuo Marquette Park bažnyčios organizuo
jama išvyka autobusu i Lietuvių operos spektakli Johann Strauss „Vienos 
kraujas". Išvykstame 1:15 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. 

Lemonto socialinių reikalų skyrius sekmadieni, gegužės 6 d., orga
nizuoja išvyka autobusu j Lietuvių operos spektakli Johann Strauss 
„Vienos kraujas". 

išvažiuojame iš Pasaulio lietuvių centro (14911 127th Street, 
Lemont) 1 vai. p.p. Vietas galite užsisakyti paskambinę tel. 630-968-0184. 

Šiemet „Margučio" radijas švenčia savo 75-metį. Balandžio 1 4 d. ši 
sukaktis buvo gražiai paminėta Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre. 
Nuotraukoje iš kaires „Margučio I I " valdybos narys Vaclovas Momkus, 
radijo laidų vedėjai Emilija Andrulytė, Dalia Sokienė, Tadas Kubilius, 
valdybos nariai: Matilda Marcinkienė ir Jurgis Vidžiūnas. 

Zigmo Degučio nuotr. 

FLORIDOS LIETUVIŲ REGIONINIS SUVAŽIAVIMAS 
2007 M. GEGUŽĖS 5 - 6 DIENOMIS 

Šeštadienis, gegužės 5 d.: 
Renginys vyks adresu: 6300 South Pointe Blvd., Fort Myers, FL 33919, 
South Pointe Vilias Club House. Pradžia 11 vai. r. 

Dienotvarkėje: Apylinkių atstovų pasisakymai; Lituanistinių mokyklų 
atstovų pasisakymai; Jaunimo organizacijų atstovų pasisakymai; Sigita Šim
kų vienė-Rosen „LB Krašto valdybos darbo gairės"; Klausimai, diskusijos. 
5 vai. p.p. - 6 vai. v. — pietūs. „Ąžuoliuko" lituanistinės mokyklos vaikų 
spektaklis „Paršiukai" 
7:30 vai. v. - ... — Saulėlydžio vakaronė Captiva saloje, 15351 Captiva Dr., 
Captiva, FL 33924. 

Sekmadienis, gegužės 6 d.: 
Renginio tęsinys vyks adresu: 1401 SE 47th St., Cape Coral, FL33904, 
Sportsmen's Yacht & Sailing Club, Inc. Pradžia 9 vai. r. 

Dienotvarkėje: Jūratė Barkauskaitė-Meister „Floridos lietuvių renginių 
kalendorius"; Knygos „Lietuviai Floridoje" pristatymas; Sigita Simkuvienė-
Rosen „Dėl dvigubos pilietybės"; dr. Elona Vaišnienė „Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir LR Seimo komisijos veikla. LB — vitaminas demokrati
jai Amerikoj (gal net ir Lietuvoj)"; Diskusijos, pasiūlymai ateičiai, nutari
mai. 
12:30 vai. p.p. — Vytauto Babravičiaus koncertas. Po koncerto — smagus 
lietuviškas pabendravimas su šokiais, žaidimais ir kitomis linksmybėmis. 

„Draugo" knygynėlyje 

„Draugo" knygynėlyje — „Vil
ties kelias. Aleksandra ir Juozas Ka
zickai apie savo gyvenimą". Knyga 
parašyta bendradarbiaujant su Valdu 
Bartasevičium. 

Pasaulyje garsaus verslininko, 
mecenato dr. Juozo Kazicko atsimini
mų knyga aprėpia visą jo gyvenimą: 
tremtį, grįžimą į Lietuvą, mokslą, 
vedybos, pasitraukimą iš Lietuvos į 
Vokietiją, iš ten į JAV kūrimąsi šioje 
šalyje, verslo sūkurius, pagaliau — 

kelionės į tėvynę po 35-erių metų ir 
galiausiai — gyvenimą Lietuvoje. 
Knygą papildo turtingos, informa
tyvios žinios iš jo žmonos Aleksand
ros Kazickienės dienoraščio. 

„Bendravimas su iš tiesų labai 
turtingais ir įtakingais žmonėmis pa
dėjo man suvokti: dideli laimėjimai, 
pasakiški turtai — dar ne laimė. 
Žmogus laimingas gali jaustis tik 
tuomet, kai gražesnį gyvenimą kuria 
ne sau, bet kitiems. Juk jei esi lai
mingas, bet aplinkui nelaimingi žmo
nės, negali atsiduoti laimės jausmui, 
nes jį apkartina kitų skausmas, — ra
šo J. Kazickas skyrelyje „Padėkos žo
dis gyvenimui". — ... gyvenimas 
išmokė, kad maži tikslai neretai rei
kalauja tiek pat pastangų kiek dide
li. Tad įsitikinau: nevera bijoti net ir 
didžiausių savo svajonių". 

Knyga gausiai iliustruota nuot
raukomis iš asmeninio Kazickų albu
mo. Ją išleido leidykla „Tyto alba". 

Knygos kaina — 25 dol. Knygas 
galima įsigyti paštu, pridedant 9 
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo
je. Persiuntimo kaina - 5 dol. Per
siunčiant daugiau knygų, už kiekvie
ną papildomą knygą — 2.5 dol. mo
kestis. 

Paruošė L. A. 

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

mailto:danav@nylak.com
http://www.nylak.com

