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Emigracijoje gimusiems vaikams 
siūloma suteikti dvigubą pilietybę 

Lietuva — per maža, kad galėtų sau leisti griežtus pilietybės įstatymus. 

Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) — 
Užsienyje gimę lietuvių vaikai, bei 
vaikai, kurių vienas iš tėvų yra Lie
tuvos pilietis, gimimu įgiję kitos vals
tybės pilietybę, automatiškai turėtų 
tapti ir Lietuvos piliečiais. 

Toks dvigubos pilietybės suteiki
mo atvejis numatytas Pilietybės Įsta
tymo pakeitimo ir papildymo įstaty
mo projekte, kurį Vidaus reikalų mi
nistro Raimondo Šukio pavedimu 
rengia Migracijos departamentas. 

Kaip teigė Migracijos departa
mento Pilietybės reikalų skyriaus ve
dėja Daiva Vežikauskaitė, siūlomos 
įstatymo pataisos turėtų padėti iš
spręsti problemą, kai užsienio valsty
bėse gimusiems vaikams užkertamas 
kelias gauti lietuvišką pasą. 

„Rengiame pataisas, atsižvelgda

mi į situaciją, kuomet Lietuvos pilie
čiams ar vienam iš jų užsienyje gims
ta vaikai ir kai kuriose šalyse jie gi
mimu įgyja tos valstybės pilietybę. 
Taip faktiškai įvyksta dvigubos pilie
tybės atvejis, kuris šiuo metu įstaty
muose nėra įtvirtintas", — teigė D. 
Vežikauskaitė. 

Anot jos, rengiamas įstatymo pa
keitimo ir papildymo projektas tu
rėtų pakoreguoti dabar galiojančius 
teisės aktus, atsižvelgiant į Konstitu
cinio Teismo išaiškinimą, bei įtraukti 
nuostatą, kad Lietuvos piliečių .ar vie
no iš jų vaikas, gimęs užsienyje ir įgi
jęs tos užsienio valstybės pilietybę, 
yra taip pat ir Lietuvos pilietis. 

Praėjusią savaitę, prašydama 
keisti galiojančią Lietuvos pilietybės 
suteikimo tvarką, atviru laišku į 

Lietuvos prezidentą kreipėsi Airijos 
Lietuvių Bendruomenė. 

Kreipimesi pažymėta, kad kai 
kuriose valstybėse, kaip, pavyzdžiui 
Airijoje, JAV, gimę vaikai iš karto 
įgyja šių šalių pilietybę, nors jų tėvai 
ar vienas iš jų yra Lietuvos piliečiai. 
Tuomet vaikams automatiškai už
kertamas kelias gauti Lietuvos pilie
tybę, nes šiuo metu galiojantys teisės 
aktai dvigubos pilietybės galimybės 
nenumato. 

Prieš sprendžiant užsienyje gi
musių vaikų Lietuvos pilietybės 
klausimą ir išduodant Lietuvos pasą, 
turi būti išsiaiškinta, ar vaikas netu
ri kitos šalies pilietybės. Tam reikia 
pateikti dokumentą, patvir t inantį 
vaiko teisinę padėtį užsienio valsty
bėje. 

Pasak D. Vežikauskaitės, prita
rus Pilietybės įstatymo pataisoms, 
tokio patvirtinimo nereikėtų, o iš lie
tuvių tėvų nebūtų atimama galimybė 
spręsti dėl vaiko pilietybės. 

Pasaulio patirtis rodo, kad įvai
rios šalys įvairiai sprendžia dvigubos 
pilietybės reikalus. 

Didelės šalys, kurios stengiasi 
apsisaugoti nuo imigracijos, dvigubą 
pilietybę stengiasi riboti ir jos ne
toleruoja, taip bandydamos mažinti 
paskatas imigracijai (Prancūzija, 
Vokietija). 

Tuo tarpu mažesnės valstybės, 
ypač tos, kurios yra patyrusios dide
les emigracijos bangas ir jos piliečiai 
yra gausiai pasklidę po visą pasaulį, 
žymiai lengviau suteikia savo pilie
čiams teisę turėti dvigubą pilietybę 
(Airija, Šveicarija, Čekija, Italija, 
Jungtinė Karalystė). 

Siame 
numeryje: 

Kandidatas į ministrus 
sieks suvaldyti infliaciją 

•Lietuvių telkiniuose. 
•Barasi puodas, kad 
katilas juodas. 
•Čikaga sukosi valso 
ritmu. 
•Vargonai Rochester 
bažnyčiai. 
•Mažoji Lietuva. Šventė 
Pagėgiuose. 
•Kelionė į Jeruzalę 
(XXVI). 
•Parodoje — seniausios 
Lietuvos vaizdų nuo
traukos. 

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

Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) — 
Premjero Gedimino Kirkilo siūlomas 
kandidatas į finansų postą Rimantas 
Sadžius mano, kad įsivesti eurą 
Lietuva sugebės nuo 2010 metų. Jo 
manymu, šiam tikslui pasiekti reikės 
subalansuoti biudžetą, suvaldyti var
tojamųjų paskolų bumą bei užkirsti 
kelią iniciatyvoms indeksuoti algas. 

„Pagal mūsų turimas projekcijas 
palankiausias laikotarpis įsivesti eu
rą prasidės nuo 2010 metų. Vyriau
sybė stengsis prisijungti prie euro zo
nos kaip Įmanoma greičiau, kai tik 
leis parametrai", — teigė R. Sadžius 
po susitikimo su prezidentu Valdu 
Adamkumi. 

Prezidento atstovė spaudai Rita 
Grumadaitė patvirtino, kad dėl R. 
Sadžiaus kandidatūros šalies vado
vas dar neapsisprendė, o apie tai pra
neš atskiru dekretu. 
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Rimantas Sadžius. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

„Reikia stengtis gyventi pagal 
savo išgales, kad mums nereikėtų 
nuolat skolintis", — apie būtinybę 
subalansuoti biudžetą kalbėjo kandi
datas j finansų ministrus. 

Lietuva yra užsibrėžusi iki 2009 
metų pasiekti, kad biudžeto išlaidos 
neviršytų pajamų. 
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Popiežius 
išvyko į misiją 
Lotynų 
Amerikoje 

S a n Paulas , gegužės 9 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Milžiniškos mi
nios žmonių pasitiko popiežių Be
nediktą XVI per pirmąjį jo vizitą Lo
tynų Amerikoje, kuris prasidėjo nuo 
trečiadienio, bet tikinčiųjų entuziaz
mas nepaslėps Vatikano susirūpini
mo, kad Katalikų Bažnyčia šiame re
gione praranda savo pozicijas. 

Oficiali pontifiko užduotis yra 
kanonizuoti pirmąjį Brazilijos šven
tąjį ir pasakyti svarbiausią kalbą per 
Lotynų Amerikos ir Karibų jūros re
giono, kur gyvena beveik pusė visų 
pasaulio katalikų, vyskupų konfe-
renciją. 

Tačiau, dvasininkų ir ekspertų 
teigimu, dar didesnė misija yra vėl 
patvirtinti Bažnyčios mokymą ir su
stabdyti milijonus katalikų nuo įsi
liejimo į protestantų grupes. 

„Svarbiausia užduotis yra iš 
naujo evangelizuoti atkritusius kata
likus, taip pat pasilikusius, kad jie 
neapleistų katalikų tikėjimo", — sa
kė tyrimų organizacijos Vašingtone 
„Pew Forum on Religion and Public 
Life" direktorius Luisas Lugo. 

„Jie taip pat labai sunerimę dėl 
pasaulietiškų vertybių plitimo Loty
nų Amerikoje — abortų, tos pačios 
lyties asmenų santuokų, kontracep
cijos ir panašių dalykų", — pažymėjo 
jis. 

80 metų popiežius Benediktas 
XVI turi Nuke l ta į 6 psl. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

ST. PETERSBURG, FL 

ĮDOMUS KONCERTAS 
MEČYS ŠILKAITIS 

Metams bėgant Lietuvių klubo 
kultūros būrelis, vadovaujamas pir
mininkės Angelės Karnienės, rengia 
įvairias popietes, kurios domina tel
kinio narius. Popietėse pristatomi 
nauji leidiniai, skaitomi pranešimai 
apie Lietuvos politikos bei pramonės 
raidos niuansus, rengiamos paskaitos 
sveikatos klausimais, ruošiami lietu
vių menininkų koncertai. Toks vieno 
žmogaus koncertas įvyko gegužės 2-
sios dienos popietę. Jis daugeliu at
žvilgiu skyrėsi nuo visų iki šiol turėtų 
koncertų. Negirdėjome jokių arijų, 
nebuvo ir kaimo kapelos trankaus 
pasirodymo su armonika, smuikais ir 
birbynėmis, nebuvo populiarių me
lodijų virtinės. Koncertas panašėjo į 
dabar Lietuvoje populiarėjančią, taip 
vadinamą, „kantri" muziką, kai atli
kėjas ne tik daina išpasakoja savo 
jausmus, bet ir jumoristiniais įn-
tarpais pradžiugina klausytojus. 
Koncerto atlikėjas — Vytautas Bab-

Vytautas Babravičius St. Peters-
burg Lietuvių klubo scenoje. 

ravičius, dar žinomas Simo vardu — 
dabar keliauja per Amerikos lietuvių 
telkinius su savo gerai parengta, įdo
mia, savita programa, primindamas, 
kad Jau 40 metų su gitara keliauju 
per pasaulį" ir kaip šauklys kvies
damas savo tautiečius neapleisti tė
vynės ir nepamiršti gražios lietuvių 
kalbos. 

Vytautas Babravičius —nedidu
kas, smulkaus sudėjimo, ilgais plau
kais, akiniais — scenoje pasirodė bal
to lino apranga, persijuosęs tautinių 
raštų juosta. Rankoje — gitara, šalia 
stiprintuvas ir garsiakalbiai. O ant 
kaklo tam tikrame prietaise lūpinė 
armonikėlė. Salėje, prie apvalių stalų, 
įvairiai pasipuošusi publika — nuo 
jauniausių iki brandaus amžiaus 
atstovų. Didžioji dalis naujųjų tau
tiečių, kuriuos tik retkarčiais tenka 
matyti tarp mūsų. O norėtųsi, kad jie 
dažniau lankytųsi pas mus - durys 
visada atviros. 

Artimas ryšys tarp publikos ir 
dainininko užsimezgė nuo pirmųjų 
gitaros garsų. Nors ir jautėsi, kad vie
niems šio žanro muzika atrodė sveti
ma, jie klausėsi patylomis. Kiti rea
gavo garsiais juokų šuorais, šauks-

Kulturinių popiečių būrelio pir
mininkė Angelė Kamiene. 

mais ir giliais atodūsiais. Jie turbūt 
prisiminė tuos laikus, kai tų dainų 
klausėsi kitokiomis sąlygomis ir 
dainų žodžių prasmė buvo kitokia. 
Dainininkas savo gerai apgalvotai, 
jausmingai ir jautriai programai 
parinko įvairiais savo gyvenimo lai
kotarpiais kurtas dainas, kitų kom
pozitorių aranžuotus kūrinius, įterp
damas juokingus pasakojimus. Buvo 
ir visiems pažįstamų liaudies dainų, 
prie kurių prisijungė visi dalyviai. 

Vytauto Babravičiaus dainavimo 
stilius panašus į garsaus Amerikos 
baladžių atlikėjo, tragiškai žuvusio 
lėktuvo avarijoje, John Denver mu
ziką. Jis net anglų kalba atliko vieną 
iš populiariausių John Denver dainų 
— „Country Roads". 

Savo pasakojimuose jis švelniai 
papriekaištavo tiems, kurie palieka 
tėvynę, savo tėvus, tą gražų kraštą 
prie Baltijos, jos gamtą, jos kalnelius 
ir klonius. Jo troškimas, kad Lietuva 
amžiais išliktų etiška, morali ir 
žmogiška. Jis pažėrė daug panašių 
patriotinių minčių. Jo žodžiuose jau
tėsi nuoširdumas, tikra, nesuvaidinta 
meilė savo gimtinei. Jis skatino visus 
niekad nepamiršti savo protėvių žyg-

Babravičius dažnai daii.na autogra fus. 

Koncerto dalyvės. 

darbių. Nepamiršti Vilniaus, Trakų, 
Gedimino kalno, nepamiršti dainių, 
kaip Maironis, pagal kurio eiles yra 
sukūręs keletą dainų. 

Su pertrauka, kurios metu da
lyviai buvo pavaišinti pyragais, kava 
ir vynu, koncertas užsitęsė net tris 
valandas. Tai beveik rekordas. Daly
viai ilgai plojo ir būtų mielai sutikę 
dar valandėlę pasisvečiuoti. Kai 
kurie pageidavo kai kurių kitų, jų 
sielas dirginančių dainų, tačiau 
pirmininkė jau dėkojo daininin
kui, pastebėdama, kad šis koncertas 
parodė, jog galima dirbti kartu su 
jaunimu. Galime statyti tiltus tarp 
įvairių amžių ir kartų. Kvietė dar 
neišsiskirstyti, pasivaišinti ir paben
drauti, jaustis kaip namuose, savame 
klube, savųjų tarpe. Didelė padėka 
Kultūros būreliui ir būrelio pirmi
ninkei Angelei Karnienei už jų pas
tangas ir darbą ruošiant šį koncertą. 

Jaunimas klausosi koncerto. 
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BARASI PUODAS, KAD 
KATILAS JUODAS 

IERONIMAS TAMKUTONIS 

Nenuostabu, kad prez. Valdas 
Adamkus tarp Amerikos lietuvių, o 
ypač Čikagoje, tur i daug rėmėjų ir 
gerbėjų. Juk jis buvo vienas iš čia 
gyvenusių dypukų ir jo išrinkimas 
Lietuvos prezidentu suteikė Ame
rikos lietuviams daug vilčių, kad jis 
tėvynėje įves vakarietišką demokrati
ją ir tvarką. Vieno laikraščio redakci
ja tiesiog nespausdindavo skaitytojų 
laiškų, nors ir švelniai kritikuojančių 
V Adamkaus veiklą. Ar prez. V 
Adamkus pateisino bent dali į jį su
dėtų tautos vilčių, y r a jau ki tas 
klausimas. 

Jo paskutinis metinis praneši
mas Seimui apie padėtį Lietuvoje 
sukėlė savotišką šurmulį. Tad, Įpu
sėjus jo antrajai kadencijai, galima 
pažvelgti į jo atl iktus darbus Lie
tuvoje ir bendrą jo veiklą. Jau yra 
susikaupę pakankamai duomenų, 
kad galima būtų pažiūrėti į jo nueitą 
kelią, nekeliant jo į aukštybes ar be 
reikalo žeminant, o sprendžiant vien 
iš jo atliktų darbų Daukanto aikštėje. 

Jau pačioje savo prezidentavimo 
pradžioje V Adamkus padarė porą 
reikšmingų sprendimų, kurie parodė 
jo veiklos kryptį. J i s a ts ta tydino 
žinomą mokslininką Zigmą Zinke
vičių iš Švietimo ministro pareigų. 
Pastarasis propagavo tautinį švie
timą, kas buvusio prez. A. Griniaus 
liberalių idėjų gerbėjui pasirodė 
nepriimtina. Derybose su „Williams" 
kompanija išryškėjo jo silpna orien
tacija teisinėje srityje. Kaip istorija 
rodo, šių dviejų sprendimų šleifas 
tęsiasi per visą tolimesnę V Adam
kaus veiklą. 

Yra vieša paslaptis, kad net po 
keleto metų V Adamkus nėra iki galo 
„įsipilietinęs" Lietuvoje, Lietuvos 
žmonių problemos j am yra ne visai 
žinomos ar suprantamos. Nuo jo iš
rinkimo į prezidentus, V Adamkus 
sėdi Daukanto aikštėje tarytum savo
tiškam „dramblio kaulo bokšte" 
(„ivory tower") ir t ik kar tas nuo 
karto išvyksta iš jo t rumpoms kelio
nėms po Lietuvą. Jis daug dažniau 
išvyksta į užsienį, į įvairias konferen
cijas, negu į provinciją. Nenuostabu, 
kad jis mažai yra susipažinęs su 
paprastų žmonių rūpesčiais ir juos 
slegiančiomis problemomis. Jo mė
giama sritis yra „regioninis vadova
vimas", kuriam jis skiria daugiausia 
dėmesio ir laiko. Deja, „regioninis va
dovavimas" savo svarbumu nė iš tolo 
negali prilygti valstybės ir jos piliečių 
gerovės reikalams, tam, kas turėtų 
būti pagrindinė šalies vadovo pareiga 
ir rūpestis. 

Iš teigiamų V Adamkaus nuopel
nų yra jo nepriekaištingas tam tikrų 
valstybinių funkcijų atlikimas. Kai 
šalia jo valdžioje esantieji stengiasi 
grobstyti valstybės a r visuomenės 
turtą, V Adamkus laikosi tvirto mo
ralinio nusistatymo ir nesusideda nė 
su vienu turtą grobstančiu klanu. Sis 
visuomenės ir valstybės tur tų nelieti-
mo bruožas žavi visus tautiečius ir 
yra nuolatinių visuomenės apklausos 
aukštų rodiklių pagrindas. Prie V 
Adamkaus nuopelnų reikia pridėti jo 
2004 metų rinkiminę pergalę, neuž-
leidžiant Prezidentūros Rusijos kuni
gaikštienei bei jo nevykimas į Maskvą 
švęsti sovietinės 1945 metų pergalės. 

Dar gyvendamas Amerikoje, V 
Adamkus idealizavo buvusio prez. A. 
Griniaus veiklą ir jo idėjas. Persiėmęs 

liberaliomis idėjomis, V Adamkus 
suformavo Tautos ir Valstybės san
tykių sąvoką, kuri tapo jo „pilietinės 
visuomenės" kūrimo pagrindu. Re
miantis šia sąvoka valstybė tampa 
svarbesnė už tautą, tokiu būdu tap
dama pamote tautai. V Adamkus 
nekreipia pakankamo dėmesio į len
kų šovinistų pastangas rytų Lietu
voje žlugdyti lietuviškas mokyklas, ar 
mokyklų istorijos vadovėlių peržiū
rėjimą. 

Pilietiškumo sąvoka yra svarbi 
daugiatautėms valstybėms, tokioms 
kaip Šveicarija ir Belgija, kaip prie
monė suvienyti valstybės gyventojus. 
Pati pilietiškumo idėja yra kilni, bet 
praktikoje ji mažai sustiprina tautos 
ar valstybės gyvenimą. Lietuvos di
dieji kaimynai — Lenkija ir Rusija — 
pilietiškumo idėjų nemėgsta ir jų 
vidaus reikaluose nepripažįsta. Ar 
užplūdus emigracinei bangai iš Lie
tuvos, V Adamkaus skiepytas pilie
tiškumas kiek prisidės išeivijoje at
sidūrusiems tautiečiams išlikti lietu
viais ir palaikyti ryšius su savo gim
tuoju kraštu — tik ateitis gali paro
dyti. 

Po Nepriklausomybės atkūrimo 
Konstitucija ir daugelis įstatymų bu
vo priimti skubos tvarka, iki galo ne
išsiaiškinus atskirų įstatų reikšmių. 
Moderniais laikais -įstatymai yra tapę 
mūsų gyvenimo rėmais — jie regu
liuoja kiekvieno iš mūsų gyvenimą, 
elgesį ir pareigas. Laikui bėgant, pa
aiškėjo skubotai priimtų įstatymų 
trūkumai ir jų spragos, per kurias ap
sukrūs, neteisingi asmenys ir pana
šių žmonių grupuotės vogė bendrą 
visuomenės turtą. Prisimintinas ko
lūkių išdraskymas, bankų pinigų iš
švaistymas, įmonių „prichvatizacija". 
Šių betvarkių pasekmes liudija di
džiulis skurdžių ir milijonierių skai
čius Lietuvoje. Dabartiniai Seimo ir 
savivaldybių rinkimų įstatymai yra 
tie-siog betvarkė — tai yra įstatymais 
įtvirtinti korupcijos židiniai. Kol šie 
įstatymai nebus pakeisti, Lietuva ir 
jos žmonės nematys geresnės tvarkos 
ir ateities. 

Įstatymų srityje reikia ir Seimui, 
ir Vyriausybei, ir prezidentui kibti į 
darbą, keičiant ir tobulinant netinka
mus įstatymus ir taip užkertant kelią 
Įvairiems sukčiams ir visuomenės 
tur to grobikams. Kitų šalių preziden
tai, įskaitant ir JAV yra pagrindiniai 
įstatymų keitimo ir tobulinimo varik
liai. Pagal Lietuvos konstitucijos 60 
straipsnį, prezidentas, lygiai kaip ir 
Seimas ir Vyriausybė, turi teisę teikti 
naujų įstatymų pasiūlymus. Deja, per 
pusantros savo kadencijos preziden
tas V Adamkus nėra pateikęs nė vie
no reikšmingesnio įstatymo ar jo pa
keitimo pasiūlymo Seimui. Tai irgi 
yra savotiškas rekordas. 

Ypatingo dėmesio vertas paskuti
nis V Adamkaus metinis pranešimas 
Seimui, kuriame jis kaltina Seimą ir 
Vyriausybę neveiklumu. Šis praneši
mas parodė jo paties veiklos kortas. 

Dabartinė padėtis Lietuvoje yra 
A. Brazausko ir V Adamkaus valdy
mo per paskutinius kelerius metus 
išdava. Visuomenė — be vidurinės kla
sės, savo struktūra panašesnė Į bu
vusią Lietuvos-Lenkijos bajorų-bau-
džiauninkų, o ne i vakarietišką, suba
lansuotą visuomenę. Krašte veikia 
suluošinta demokratijos forma, aiš
kiai trūksta Įvairiose srityse teisingu
mo, žiniasklaida nėra atsakinga vi
suomenei. Tokia visuomenė ir jos 

Nauja popiežiaus 
knyga 

SES. ONA MLKAILAjTĖ 

Sių metų Atvelykio laiku Italijos, Vokietijos ir Lenkijos knygy
nuose pasirodė popiežiaus Benedikto XVI nauja knyga „Jėzus iš 
Nazareto". Tai ne popiežiškas „ex catedra" mokymas, o teologo 

Joseph Ratzinger kelių dešimtmečių tyrinėjimų ir mąstymo subrandintas 
vaisius — taip ši veikalą apibūdina jo autorius. 

Buvęs Jono Pauliaus II pagrindinis krikščioniškosios doktrinos gynė
jas ir jo artimiausias patarėjas, J. Ratzinger 25-erius metus užėmė tikėji
mo ir Doktrinos kongregacijos prefekto postą. Po paties Jono Pauliaus II 
jis yra labiausiai gerbiamas mokslininkas teologas bei rašytojas mūsų 
laikais. Išleidęs apie dvidešimt penkis veikalus įvairiausiomis temomis: 
nuo seksualinio prekiavimo ir privačių apreiškimų iki tikėjimo krizės, vy
rų ir moterų teisių, krikščionybės santykių su pasaulio religijomis, šį sykį 
pasirinko rašyti apie Jėzų Kristų. Kodėl? 

Savo knygos pradžioje teologas Ratzinger atskleidžia savo tikslą: iš
samiau ir giliau suvokti Jėzaus asmenį. Nors jis užsimena, jog kai kurios 
neseniai išleistos knygos iškraipo Jėzaus paveikslą (galbūt čia užsimena
ma apie Dan Brown populiarų romaną „Da Vinci Code"), tačiau popiežius 
nesileidžia į polemiką su tais autoriais. Nors jis kalba apie Vakarų pa
saulio materializmą ir žmonių susvetimėjimą, jo pagrindinė tematika yra 
pats Kristus. 

Šią naują knygą reikia tinkamai pristatyti. Nuo XX amžiaus pradžios 
pasipylė tikras veikalų, nagrinėjančių istorinį Jėzų tvanas. Publika jomis 
domisi, ypač jei jos reklamuojamos, jog jos atidengia kažką naujo, slapto ir 
gal net kiek skandalingo apie Jėzų, ir jo gyvenimą, nes neva Katalikų 
Bažnyčia slepia tikruosius duomenis. Pastarasis dešimtmetis ypač pasižy
mėjo sugebėjimu skelbti knygas ir filmus, skatinančius pelningą „Jėzaus 
biznį". Jėzus Kristus yra atsidūręs tarptautinėje prekyvietėje. 

Tokia grupė, kaip „Jėzaus seminaras", pradėta California valstijoje 
1985 m., plačiai žiniasklaidoje skelbianti savo svarstymus, bei kiti vieši 
nagrinėjimai prisidėjo, skatino, išpopuliarino mintį, jog egzistuoja gili 
spraga tarp „istorinio Jėzaus" ir „tikėjimo Jėzaus". Dauguma Naujojo 
Testamento mokslininkų pripažįsta, jog ši knyga yra tikėjimo dokumen
tas, tačiau tai nereiškia, jog joje pateikiamos žinios apie Jėzų yra išgalvo
tos ar sukurtos tikinčiųjų bendruomenės. 

Popiežius Benediktas XVI siekia apžvelgti įvairiais amžiais iškilusias 
Jėzaus asmens interpretacijas ir Jo reikšmę žmonijai. Kritiški istoriniai 
tyrinėjimai rodo, jog per amžius Jėzaus vaizdinys kito, tačiau jis netapo 
mažiau istoriškas. Tikėjimui, anot teologo Ratzinger, reikia autentiško, 
nesumeluoto ir neiškraipyto Jėzaus. Savo mokiniams Jėzus buvo konkre
tus ir realus, o susitikimas ir artimas bendravimas su juo davė pradžią jų 
tikėjimui. Evangelijos liudija, jog Jėzus nesutilpo į jokias tradicines žydų 
teologines kategorijas ir jo mokymas, nors buvęs giliai įsišaknijęs Bibli
joje, visgi neatitiko jokioms tuometinėms rabiniškoms mokykloms. Pir
mųjų mokinių Jėzaus sąvoka turėjo augti ir gilėti ypač po jo prisikėlimo. 
Naujojo Testamento raštai visi buvo parašyti prisikėlimo tikėjimo švieso
je. Ir kaip tik to šiuolaikinis, materialistinis pasaulis negali priimti, visa 
tai vadindamas „mitu". Tikėjimas Jėzaus dieviškumu nepaneigia Jėzaus 
istoriškumo. 

Laiške filipiečiams. apaštalo Pauliaus rašytame praėjus vos dvide
šimčiai metų po Kristaus mirties, randame Pauliaus cituojamą ar galbūt 
ir jo paties parašytą giesmę, kuri liudija labai ankstyvą tikėjimą Jėzaus 
dieviškumu bei supratimą, kad jis laisvai prisiėmė žmogišką prigimtį, 
norėdamas išganyti žmoniją: 

„Jis, turėdamas Dievo prigimtį, 
godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, 
bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą 
ir tapdamas panašus į žmones. 
Jis ir išore tapo kaip visi žmonės; 
jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, 
iki kryžiaus mirties" (Fil 2, 6-8). 

Savo knygoje popiežius pabrėžia, jog tikėjimas Jėzumi ir nuosprendis 
jį sekti gimsta ne iš kokios nors Įmantrios teorijos ir ne iš praeityje 
buvusių ar ateityje dar iškilsiančių interpretacijų apie Jėzaus asmens 
reikšmę žmonijai, o iš konkretaus ir realaus susitikimo su pačiu Jėzumi, 
tokiu, kokį stipriai ir sukrečiančiai išgyveno pirmieji jo mokiniai. 

problemos susiklostė jų abiejų valdy
mo metu. Tai padėtis, dėl kurios 
piliečiai bėga i užsienius. Kaltinti 
Seimą ir Vyriausybę dėl dabartinės 
padėties, kai prie jos formavimo yra 
prisidėjęs ir pats prezidentas, yra 
keista. Kaltindamas Seimą ir Vy
riausybę neveiklumu, prezidentas 
kartu kaltina ir pats save. 

Atvirai kalbant, Lietuvą per so

cialdemokratų partiją valdo buvęs gen-
sekas A. Brazauskas, o prezidentas 
stovi šalia ir sako pamokymus, kurie 
jau mažai ką reiškia. Žodžiai turi 
savo reikšmę, bet darbai kalba daug 
daugiau. Kai žodžių nepalydi jokie 
darbai, jie tampa tuščiais ir žmonės Į 
juos mažai tekreipia dėmesio, nes jie 
pavirsta paprastu tuščiažodžiavimu. 

Nukelta i 11 psl. 
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ČIKAGA SUKOSI VALSO RI 
„Vienos kraujas" yra trečioji Johann Strauss operetė, kuria mus 

nudžiugino 51-aji sezonq pradėjusi Čikagos lietuviu opera. 
Viena, 1814 metų ruduo. Po pergalės prieš Napoleoną Dunojaus 

metropolijoje susirinko kunigaikščiai, karaliai ir diplomatai aptarti 
naujosios Europos tvarkos. Sis įvykis istorijoje žinomas kaip Vienos 
kongresas. Liudininkų te ig imu, kongrese malonumams buvo skirta 
daugiau dėmesio negu poli t ikai. Šventiniai pietūs, ugnies spektakliai, 
žirgų lenktynės, puotos ir — būtinai šokiai — tokia buvo Vienos kon
greso dienotvarkė. Kunigaikščio de Ligne posakis „Le congres dance 
et ne marche pas" („Kongresas šoka, o ne žygiuoja") greit apskriejo 
pusę pasaulio... 

Jono Kuprio nuotraukose akimirkos iš operetės. 

Fransiskos Kaljari (Ramute Tumuhauskaitė) ir grafo Baldvino Ced'au (Bro
nius Tamašauskas) duetas. 

Grafienė Gabrielė Cediau (Nida Grigalavičiūte) ir grafas Baidvinas Cedlau 
(Bronius Tamašauskai'.' 

Vienos kongreso dalyviai. 
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Fransiska Kaljari (Ramutė Tumuiiauskaite) ir grafas Bitovskis (Aleksandra! 
Vizbaras). 

Pepi P eminger {Irena Zeienkauskaite; ir grafas Baidvinas Cedlau (Bronius 
Tamašauskas). 
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Pokylio svečiai (Čikagos operos choristai). 
Chormeisterė Jūratė Grabliauskie-
nė ir dirigentas Vytautas Viržonis. 

Paskutinis nusilenkimas žiūrovams. 
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T. Delininkaitis ištraukė 
„Lietuvos r y tą " į pergalę 

Nebeliks nemokamų studijų 

Krepšininkai (iš kairės): Paulius Jankūnas, Artūras Jomantas ir Jonas Mačiulis. 
Gedimino Baltuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, gegužės 9 d. (ELTA) — 
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) finalo 
antrosiose rungtynėse antradienį nu
galėtojo titulą ginantis Vilniaus „Lie
tuvos rytas" namuose po pratęsimo 
80:75 įveikė Kauno „Žalgirį" ir išlygi
no serijos iki keturių pergalių rezul
tatą 1—1. 

„Lietuvos ryto" komandoje re
zultatyviausiai žaidė Kareemas Ru-
shas, pelnęs 18 taškų. Tomas De
lininkaitis surinko 17 taškų, Joao 
Paolo Batistą įmetė 13 taškų, Ma
rijonas Petravičius pridėjo 10 taškų. 

„Žalgiriui" Tanoka Beardas pel
nė 20 taškų, Paulius Jankūnas surin
ko 15 taškų ir atkovojo 10 kamuolių, 
Marcelas Machado pridėjo 10 taškų. 

Nuo pirmųjų susitikimo sekun
džių aikštės šeimininkai išsiveržė į 
priekį ir ilgą laiką išlaikė nedidelj 
pranašumą. Pirmajame kėlinyje su
žaidus 7 min., vilniečiai pirmavo 
14:7, o ketvirtį laimėjo 18:12. Antra
jame kėlinyje vyko lygi kova ir žalgi
riečiams iki ilgosios pertraukos pa
vyko sumažinti skirtumą tik dviem 
taškais 26:30. 

Trečiąjį ketvirtį sėkmingiau pra
dėjo „Lietuvos ryto" krepšininkai. 
Jie laimėjo 3 min. atkarpą 8:2 ir pir
mą kartą įgijo dviženklę persvarą 
38:28, o po K. Rusrro tritaškio vilnie
čiai įgijo didžiausią pranašumą 41:30. 
Beje, tai buvo pirmasis „Lietuvos ry
to" tritaškis antradienio rungtynėse. 
Per pirmąsias 20 min. visi devyni vil
niečių tolimi metimai skriejo pro šalį. 

Tačiau netrukus viskas apsivertė 
aukštyn kojomis. Tritaškius metimus 
pataikė M. Machado, Markas Popovi-
čius bei Mantas Kalnietis, o „Žalgi
ris" laimėjo maždaug 3 min. atkarpą 
12:2 ir skirtumas sumažėjo iki mini

mumo 42:43, o prieš prasidedant pas
kutiniam ketvirčiui, rezultatas pirmą 
kartą tapo lygus 47:47. 

Ketvirtąjį kėlinį taikliu tolimu 
metimu pradėjo „Lietuvos ryto" ka
pitonas Robertas Štelmaheris, bet du 
taškus pelnė P Jankūnas, tritaškį pa
taikė Hanno Mottola ir rezultatas vėl 
tapo lygus 52:52. Kitos atakos metu 
dvitaškį įmetė P Jankūnas, pirmą 
kartą išvesdamas svečius į priekį, o 
po Jono Mačiulio tritaškio kauniečių 
pranašumas šoktelėjo iki penkių taš
kų 57:52. 

Tada išmušė T. Delininkaičio va
landa. Tik ketvirtojo kėlinio viduryje 
į aikštę išėjęs Vilniaus klubo gynėjas 
vienintelis pelnė taškus — jis jų su
rinko 10. Likus 1 min. 2 sek., prie 
baudų linijos stojęs „Žalgirio" žaidė
jas DeJuanas Collinsas pataikė tik 
vieną metimą, vėl sugrąžindamas pu
siausvyrą 62:62. Per likusį ketvirtojo 
kėlinio laiką nei vienai komandai ne
pavyko surengti rezultatyvios atakos 
ir teko žaisti pratęsimą. 

Per pridėtą laiką T. Delininkaitis 
tęsė sėkmingą pasirodymą ir pelnė 
dar septynis taškus, pataikydamas 
labai svarbius metimus. Likus 1 min. 
37 sek., Vilniaus komandos gynėjo 
tritaškis leido aikštės šeimininkams 
įgyti keturių taškų pranašumą, o du 
taiklūs baudų metimai leido pirmau
ti 73:67. Žalgiriečiai buvo priversti 
greitai pažeidinėti taisykles ir rengti 
greitas atakas, norėdami dar pakeisti 
susitikimo baigtį. 

Du neįtikėtinus tolimus tritaš
kius pataikė D. Collinsas ir skirtu
mas ištirpo iki dviejų taškų 77:75, ta
čiau, likus 10 sek., „Lietuvos ryto" 
pergalę įtvirtino du baudų metimus 
pataikęs R. Štelmaheris. 

* Antros iose NBA čempiona
to Rytų konferenci jos pusf inal io 
rungtynėse Žydrūno I lgausko 
Cleveland „Cavaliers" komanda 
antradienį namuose 102:92 nugalėjo 
Nju Džersio „Nets" krepšininkus bei 
pirmauja serijoje iki keturių pergalių 
2:0. Pirmąsias pusfinalio serijos 
rungtynes savo arenoje „Cavaliers" 
sekmadienį laimėjo 81:77. Antradienį 
lietuvis nugalėtojams pelnė 13 taškų, 
po krepšiais atkovojo 9 kamuolius, 
atliko rezultatyvų perdavimą, kartą 
suklydo bei dukart prasižengė. 

* NBA čempionato treneriai 

išrinko geriausius 2006-2007 me
tų sezono lygos naujokus. Į pir
mąją sudėtf pateko absoliučiu se
zono laureatu tarp NBA naujokų ta
pęs Brandonas Roy (Portlendo „Trail 
Blazers"), surinkęs 58 taškus bei vos 
tašku aplenkęs Andrea Bargnanį 
(Toronto „Raptors"). 

* Latvijoje vykusiame tarp
taut in iame graikų-romėnų im
tyn ių jaunių turnyre antrąją 
vietą užėmė Lietuvos rinktinė. Lietu
vos imtynininkai pralaimėjo Baltaru
sijos komandai, ir nugalėjo Latvijos-
2 bei Latvijos-1 komandas. 

Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) — 
Šiemet nuspręsta nemažinti maksi
malaus į valstybės finansuojamas 
aukštųjų mokyklų vietas priimamų 
studentų skaičiaus, tačiau jau nuo ki
tų metų už mokslą gali tekti mokėti 
visiems. 

Šį rudenį į universitetines ir neu
niversitetines aukštąsias mokyklas 
maksimaliai galės įstoti daugiau kaip 
55,000 pirmakursių, 38,600 mokslas 
universitete bus iš dalies arba visiš
kai finansuojamas valstybės. 

Tai numatyta trečiadienį Vyriau
sybės patvirtintame nutarime. 

Tačiau švietimo ir mokslo minis
trė Roma Žakaitienė po posėdžio žur
nalistams pripažino, kad tai gali būti 
paskutiniai metai, kada bus už moks
lą nemokančių studentų. 

Aukštojo mokslo reformos plane, 
kuris gali būti pradėtas įgyvendinti 
jau 2008 rugsėjį, numatyta, kad už 
studijas universiteto numatytą kainą 
mokės kiekvienas įstojantis. Pagal 
dabartinį planą, valstybė nustatys tik 
minimalią ir maksimalią įmoką. 

„Mūsų siūlymas — kad toje pa
čioje mokykloje visiems studijų įmo

kos būtų vienodos: ar fiziką studi
juosi, ar teisę", — dėstė ministrė. 

Jos teigimu, universitetuose už 
pirmos pakopos studijas minimali 
įmoka turėtų siekti 2,000, maksimali 
— 5,000 litų per metus. Aukštesnės 
pakopos studijoms būtų dar branges
nės. Kolegijose įmokos būtų mažes
nės nei universitetuose. 

„Norėdami tam tikros lygybės 
tiek dieniniams, tiek neakivaizdi
niams, tiek vakariniams studentams, 
galvojame, kad pačios aukštosios mo
kyklos galėtų nustatyti įmokos dydį, 
tačiau valstybė turėtų užtikrinti pa
skolos galimybę. Tokiu būdu studijos 
brangs, bet atsiranda didesnis įsipa
reigojimas paties studento", — aiški
no R. Žakaitienė. 

Jos teigimu, nauja tvarka ne
prieštarautų Konstitucijos nuostatai, 
sakančiai, kad mokslas Lietuvoje yra 
nemokamas. Anot ministrės, nemo
kamas mokslas bus suteiktas gerai 
besimokantiems studentams, nes jie 
būtų atleisti nuo paskolos grąžinimo 
arba jiems būtų grąžinami tėvų su
mokėti pinigai, jei studijų paskolos 
neėmė. 

A. Brazausko žmona viešbučiui 
„Crovvn Plaza" nebevadovaus 

Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) — 
Su Lietuvos prezidentu ir buvusiu 
premjeru Algirdu Brazausku ir jo 
žmona Kristina Brazauskiene sieja
mo viešbučio „Crowne plaza Vilnius" 
valdymą perėmė šiemet kovo pra
džioje įsteigta įmonė „Draugystės" 
viešbutis. 

Pasikeitė ir neseniai įsteigtos 
įmonės vadovai — „Draugystės" vieš
bučio direktore tapo 34 metų Inga 
Grajauskienė, kuri pakeitė laikinai 
įmonei vadovavusį K. Brazauskienės 
sūnų iš pirmosios santuokos Ernestą 
Butrimą. 

„Įvykdyta restruktūrizacija, ta

čiau realiai viešbučio savininkai ne
pasikeitė", — sakė viešbučiui atsto
vaujanti Vita Ramanauskaitė. 

I. Grajauskienė iki šiol dirbo 
viešbučių „Holiday Inn Vilnius" ir 
„Ecotel Vilnius" rinkodaros ir parda
vimų direktore, ji taip pat yra dirbusi 
viešbutyje „Le Meridien Villon". 

Skelbiama, kad įmonė pertvarky
ta siekiant atskirti veiklos rūšis. 

„Crowne Plaza Vilnius" priklau
so vienai didžiausių pasaulyje vieš
bučių grupei „Intercontinental Ho
tels". Prie Vilniaus Vingio parko įsi
kūrusiame viešbutyje įrengti 108 sve
čių kambariai. 

Popiežius išvyko į misiją Lotynų Amerikoje 
Atkelta iš 1 psl. 
konservatyvaus teologo, kuriam 
trūksta pirmtako Jono Pauliaus II 
charizmos ir kuris didžiąją savo kar
jeros dalį praleido užsidaręs asme
niniame Vatikano kambaryje, reputa
ciją. 

Lotynų Amerikoje jis geriausiai 
žinomas iš 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečio 
kovos su „Išlaisvinimo teologijos" 
mokykla, kuriai priklausė kairiojo 
sparno kunigai, dirbę su skurstan-
čiaisiais ir priešinęsi diktatūrai. 

Žemyne, kur plačiai paplitęs 
skurdas ir nepriteklius, daug kunigų 
nekantrauja išgirsti, ką popiežius pa
sakys socialiniais klausimais. 

Brazilijos prezidentas Luizas 
Inacio Lula da Silva teigė norįs su Be
nediktu XVI aptarti, kaip Bažnyčia ir 
vyriausybė galėtų geriau bendradar
biauti socialinės politikos sferoje. 

Brazilijoje gyvena daugiau kata
likų negu kitose šalyse — maždaug 
125 min. Tačiau griežta Bažnyčios 
pozicija prieš kontracepciją ir abor
tus, tikintiesiems kelia vis didesnes 
abejones. 

Apklausa žurnale „CartaCapi-
tal" parodė, kad 41 proc. apklaustųjų 
mano, jog Katalikų Bažnyčia nesivys
tė kartu su visuomene. 86 proc. ap
klaustųjų pritarė prezervatyvų nau
dojimui ir daugiau kaip pusė nepa
laikė Bažnyčios abortų klausimu. 

„Katalikas brazilas nėra toks 
konservatyvus kaip Bažnyčia. Jis tei
gia esąs religingas, bet nebūtinai nori 
žūtbūt laikytis doktrinos", — rašė 
žurnalas. 

„CartaCapital" buvo vienintelis 
iš didžiausių Brazilijos savaitraščių, 
savaitgalį prieš penkių dienų vizitą 
ant viršelio išspausdinęs popiežiaus 
nuotrauką. Populiariausias šalies sa
vaitraštis „Veja" sąmoningai ar per 
klaidą svarbiausią savo straipsnį sky
rė evoliucijos terorijos kūrėjui Char
les Danvin. 

Katalikų Bažnyčia Lotynų Ame
rikoje turėjo svarbų vaidmenį nuo ta
da, kai prieš penkis šimtmečius į ją 
atvyko pirmieji europiečiai. 

Kunigai lydėjo ispanų konkista-
dorus, kol jie kovojo su čiabuviais, 
nors kai kurie dvasininkai juos gynė. 
Bažnyčia stodavo skurstančiųjų ir 
engiamųjų pusėn, nors kartais palai
kydavo oligarchus ir diktatorius. 

Manoma, kad į pamaldas po 
atviru dangumi, kurios penktadienį 
įvyks aerodrome už San Paulo, susi
rinks daugiau kaip 1 min. tikinčiųjų. 

Per šias Mišias Benediktas XVI 
šventuoju paskelbs XVIII amžiuje gy
venusį jėzuitą palaimintąjį Antonio 
de Sant-Anną Galvao. 

Sekmadienį į antrąsias Mišias 
Aparecidos mieste turėtų susirinkti 
300,000 maldininkų. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Kodėl Rusijos prezidentas 
taip myli Antrąjį pasaulinį karą? 

Antrojo pasaulinio karo kovotojai. 

Maskva, gegeužės 9 d. (Alfa.lt) 
— Daugeliui nuo Antrojo pasaulinio 
karo nukentėjusių valstybių jo pa
skutinės dienos - gegužės 8 ir 9-oji -
yra minimos kaip atminimo ir susi
taikymo laikotarpis, kaip tai paskelbė 
Jungtinių Tautų Generalinė asamb
lėja 2004 m. lapkritį. Rusijai gegužės 
9-oji išlieka Pergalės diena - šios vals
tybės vienintelė reikšminga naciona
linė šventė, kartu džiaugsminga bei 
labiausiai išnaudojama valdžios sie
kiant savų tikslų, rašo „The Time". 

Tai bene sakraliausia nacionali
nė Rusijos šventė, kadangi pergalė 
prieš nacizmą buvo nacionalinio išli
kimo klausimas daugybei Sovietų Są
jungos tautų ir daugybei kitų, kurias 
naciai laikė „prastesnėmis". 

J i taip pat yra pati karčiausia, 
nes sovietų valdžios politika sustipri
no Hitlerį, leido jam grobti žemes, 
kurios buvo „išlaisvintos" tik po ket
verių metų desperatiškos kovos, nusi
nešusios 27 milijonų SSRS piliečių 
gyvybes. Istorikai iki šiol ginčijasi, 
kodėl pirmieji karo mėnesiai buvo 
tokie tragiški sovietinėms pajėgoms 
ir kaip jie sugebėjo smogti atgal. At
sakymas tas, kad ne visi taip jau labai 
norėjo kovoti už Stalino diktatūrą vo
kiečiams puolant. Tačiau nacių te
roras užimtose teritorijose tapo pa
grindine paskata imtis ginklo ir ko
voti už išlikimą „Didžiajame tėvynės 
kare". 

Galbūt tai ir buvo ta priežastis, 
kodėl per pirmuosius 20 metų po 
1945-ųjų sovietų valdžia nenorėjo žy
mėti gegužės 9-osios šventės. Ne
norėta atgaivinti nemalonius prisimi
nimų. Tik 1965-aisiais ši data buvo 
atšvęsta kaip Pergalės diena. Taip 
galėjo būti todėl, kad Sovietų Sąjun
ga, išskyrus pergale prieš Hitlerį, 
daugiau neturėjo kuo didžiuotis. 

Taigi pradėta t r imituot i apie 
vienpusę sovietų pergalę prieš fašiz
mą. Kuo prasčiau reikalai ėjosi SSRS, 
tuo dažniau karo tematika dominuo
davo sovietinėje televizijoje ir kino 
teatruose kiekvieną pavasarį. Komu
nistai mėgino įrodinėti, kaip „liaudis 
susibūrė aplink partiją hitlerininkų 
invazijos metu ir išgelbėjo pasaulį". 
Tuo norėta pasakyti, kad žmonės ir 
toliau turi pasitikėti partija, kuri 
priešinasi išorės priešo ir jo infil
truotų agentų machinacijoms. 

Visai nenuostabu, kad prastėjant 
Maskvos ir Vakarų santykiams bei 

mažėjant žmonių laisvei šalyje šis po
litikavimo modelis dabar yra kartoja
mas prezidento Vladimiro Putino. 
Opozicinės partijos naikinamos, o mi
tingai ir susibūrimai brutaliai vaiko
mi milicijos. Nevyriausybinės organi
zacijos uždarinėjamos; valstybė prieš 
jų vadovus pradeda baudžiamuosius 
tyrimus. Įbaugintos žiniasklaidos 
kontrolė tampa vis kietesnė. Beveik 
kaip prieš 42 metus Kremliaus propa
ganda skelbia apie išorės priešą ir jo 
infiltruotus agentus, norinčius nu
skriausti Motulę Rusiją. 

Tebesitęsianti isterija dėl sovie
tinių laikų memorialo „išniekinimo" 
Estijoje (nors iš tikro jis buvo tvar
kingai perkeltas į karių kapines ir iš 
naujo atidarytas su priderama pagar
ba) darbar bando peraugti į perspėja
muosius signalus Lenkijai, kuri pla
nuoja perkelti keletą šimtų komunis
tinės eros paminklų. Iš tiesų, SSRS 
neteko 640,000 karių vaduodama 
Lenkiją, ir jų atminimas turi būti am
žinai gerbiamas. Tačiau jie mirė va
duodami Lenkiją dėl to, kad Stalinas 
ir Hitleris šią valstybę pasidalino dar 
1939-aisiais. 

Cituojant Nobelio premijos lau
reatą Josifą Brodskį, tikroji karo tra
gedija buvo ta, kad sovietų kariai 
„drąsiai įžengė j užsienio sostines, ta
čiau į savąją grįžo su baime". Jie su
naikino nacizmą, tačiau dėl karčių is
torinių posūkių jų heroizmas ginant 
tėvynę buvo apdovanotas kita nepa
kenčiama tironija. O išvadavę Vi
durio ir Rytų Europos valstybes jie 
šiose šalyse įtvirtino naują okupaciją. 

Užuot prisiminęs ir susitaikęs su 
praeitimi V Putino režimas nepralei
džia progos išnaudoti šventąją gegu
žės 9-ąją kaip platesnę kampaniją sie
kiant pakurstyti nacionalistinę iste
riją Rusijoje prieš gruodžio mėnesį 
vyksiančius parlamento ir pavasarį 
numatytus prezidento rinkimus. 
Kaip ir sovietiniais laikais, nėra nie
ko geriau kaip gąsdinti priešu norint 
įtikinti žmones, kad geriau valdžioje 
leisti pasilikti V Putinui, arba mėgi
nant pasirengti kito, kur kas aršes
nio, vadovo atėjimui. 

Tvirta ranka, skirta išlaikyti 
krašto vienybę. Žmonėms kaip tik 
reikia Pergalės, kai susiduriama su 
baisiuoju „išoriniu priešu" - ar tai 
būtų tradicine oponente laikomos 
Jungtinės Valstijos, ar „fašizmą pa
mėgusi Estija". 

EUROPA 

BRIUSELIS 

Lenkija, Čekija ir Nyderlandai 
nori suteikti nacionaliniams parla
mentams veto teisę dėl siūlomų Eu
ropos Sąjungos (ES) įstatymų pagal 
sutartį, kuri turėtų pakeisti įstrigu
sią bloko konstituciją. Vokiečių dien
raštis „Handelsblatt" rašo, kad šios 
trys valstybės paprašė šiuo metu 
bendrijai pirmininkaujančios Vokie
tijos sugriežtinti vieną žlugusios 
chartijos sąlygą, pagal kurią trečdalis 
nacionalinių parlamentų gali grąžin
ti įstatymo projektus Europos Komi
sijai perrašyti. Straipsnyje sakoma, 
kad minėtos trys šalys nori iš tos 
„geltonosios kortelės" padaryti „rau
donąją kortelę", tai yra, kad nacio
nalinių parlamentų mažuma turėtų 
teisę blokuoti bet kokį naują ES įsta
tymą. 

TALINAS 
Nors policija ragino nesirinkti 

gegužės 9 dieną Tenismegio kalvoje 
šalia vietos, kur dar neseniai stovėjo 

j paminklas žuvusiesiems Antrajame 
! pasauliniame kare — Bronzinis ka

reivis, bet apie pusę pirmos ten vis 
dėlto buvo maždaug šimtas žmonių. 
Iš Tenismėjės gatvės pusės netoli tos 
vietos, kur buvo Bronzinio kareivio 
paminklas, susirinko daugiausia 
vidutinio amžiaus ir vyresni žmonės. 
Jie padėjo prie tvoros, juosiančios 
buvusią paminklo teritoriją, kelis 
šimtus gėlių žiedų. Tarp šių žmonių 
buvo keli judėjimo „Naktinė sargy
ba" aktyvistai, taip pat vienas jo va
dovų Dmitrijus Klenskis, kuris inter
viu žurnalistams kalbėjo apie rusa
kalbių gyventojų suvaržymus Estijo
je, JAV įtaką ir fašizmo atgaivinimą. 

RYGA 
Latvijos Seimo užsienio reikalų 

komisija trečiadienį po ginčų nus
prendė pateikti Seimui svarstyti dek
laraciją, kurioje pareiškiama parama 
Estijai. Už tai balsavo 6 deputatai, 
prieš — vienas. Kad dokumentą būtų 
galima priimti Seimo posėdyje jau ge
gužės 10 dieną, komisija atmetė opo-

"" " 

zicinės partijos „Naujasis laikas" pa
siūlytą deklaracijos variantą ir pa
rengė alternatyvinį dokumentą. Ko
miteto patvir t intame deklaracijos 
projekte Seimas pareiškia, jog prita
ria Estijos vyriausybei, primindamas, 
kad visada gerbė jos sprendimus. 

JAV 

VAŠINGTONAS 
Šeši iš dešimties amerikiečių pa

sisako už tai, kad būtų nustatytas 
JAV karių išvedimo iš Irako termi
nas, nors aiški dauguma mano, kad 
JAV pajėgoms pasitraukus kitais me
tais, Irake kiltų pilietinis karas, rodo 
trečiadienį paskelbti vienos apklau
sos rezultatai. „USA Today"/ „Gal-
lup" tyrimo metu taip pat paaiškėjo, 
kad dauguma amerikiečių tikisi tero
ristinių atakų prieš Jungtines Vals
tijas, net jei JAV pajėgos 2008 metais 
pasitrauks iš Irako. 

LOS ANDŽELAS 
Kalvose prie Los Andželo, netoli 

garsiojo užrašo „Hollyvvood", antra
dienį kilo gaisras, dėl kurio teko eva
kuoti žmones iš miesto didžiausio 
parko ir zoologijos sodo. Gaisras, ku
rį galėjo sukelti padegėjai, prasidėjo 
maždaug 1 vai. 20 min. po pietų vie
tos laiku; jo plitimą skatino ne pagal 
metų laiką aukšta oro temperatūra ir 
karštas vėjas. Gaisro epicentras buvo 
kalvotame Grifito parke, kuriame įsi
kūręs Los Andželo zoologijos sodas ir 
Grifito observatorija, kur 6-ajame de
šimtmetyje buvo filmuojamos kai ku
rios klasika tapusio filmo „Maištas 
be priežasties" („Rebel Without a 
Cause") scenos. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijoje ir kitose Nepriklausomų 

Valstybių Sandraugos šalyse trečia
dienį buvo švenčiama Didžiojo Tė
vynės karo pabaiga. Daugelyje Rusi
jos miestų vyko eitynės ir koncertai, 
skirti Pergalės dienai, taip pat pa
maldos už žuvusius kareivius. Iškil
mės baigėsi artilerijos saliutais. 
Kalbėdamas parade Raudonojoje 
aikštėje Rusijos prezidentas Vladimi
ras Putinas pareiškė, kad Didžiojo 
Tėvynės karo didvyrių žygdarbio 
menkinimas veda prie nesantaikos ir 
nepasitikėjimo tarp šalių ir žmonių. 

1-800-775-SEND 
~www.attanticexpresscorp.com 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

ROCHESTER, NY 

Vargonai Rochester bažnyčiai 
Prieš trejetą metų pradėtas pro

jektas — Lietuvoje esančių vargo
nų dublikato pagaminimas Christ 
Church Episcopal bažnyčioje Ro
chester — priartėjo prie įgyvendini
mo. Tie 1776 metų Casparini var
gonai, reikalingi restauravimo, pui
kuojasi Šventos Dvasios bažnyčioje 
Vilniuje. 

Projekto vykdytojai yra Eastman 
of Music Vargonų departamento pro
fesūra, bendradarbiaujanti su GoArt 
instituto Švedijoje vargonų meistrais 
ir su restauratoriais Lietuvoje. 

Ankstyvą kovo 27-os rytą susi
rinko kviestiniai svečiai, tarp jų ir 
episkapalų diecezijos vyskupas. Jie 
atvyko į Christ Church bažnyčią 
trumpiems pusryčiams bažnyčios 
prieangyje, kad būti dalimi kito 
žingsnio, dar labiau priartinančio 
projektą prie siekiamo tikslo. 

Eastman School of Music laikina
sis dekanas Rossi per iškilmes tar
tame žodyje pabrėžė šių būsimų var
gonų Rochester tarptautinį atspalvį 
ir pristatė šio projekto „širdį ir sielą" 

— profesorių Hans Davidsson. Šis 
pasaulinio masto vargonų muzikos 
virtuozas supažindino dalyvius su 
projekto eiga ir padėkojo rėmėjams 
bei talkininkams, tarp jų paminė
damas LR Garbės konsulą Rimą 
Cesonj ir LB Rochester apylinkės 
pirmininkę Birutę Litvinienę. Pro
fesorius Davidsson sukėlė tarp daly
vių bruzdesį, pakvietęs visus pasi
rašyti ant geltonos pušies balkių, 
prieš pakeliant juos su specialia įran
ga į nustatytą vietą, kurioje bus sta
tomi vargonai. Netoliese buvo ma
lonu matyti stendą su Lietuvos že
mėlapiu ir Casparini vargonų Vil
niuje nuotrauka. 

Šis įvykis sudomino ir vietinę 
Rochester spaudą bei televizijos sto
tis, džiugu buvo matyti ir girdėti 
minint Vilnių ir Lietuvą. 

Iš lietuvių dar dalyvavo inž. 
Kęstutis Lapinas ir Giedrė Logmi-
naitė, Casparini projekto patariamo
sios tarybos nariai. 

Rimas Česonis 

TRUMPAI APIE CASPARINI 
VARGONUS 

Kas buvo Caspa r in i ? 

XVII—XVIII a. Europoje var
gonų meistrų Casparini pavardė buvo 
gerai žinoma. Pirmasis žymus šios 
gimines atstovas buvo vargonų meis
tras Adamas Casparas, gyvenęs ir 
dirbęs Silezijoje pirmoje XVII a. pusė
je. Ypač garsus buvo jo sūnus Jo
hanas (1623—1706). Jaunas atvykęs 
į Italiją, Johanas Casparas ten dirbo 
daugelį metų, net pakeitė savo vardą 
bei pavardę — pasivadino Eugenu 
Casparani. Šiuo vardu jis ir įėjo į 
Europos vargonų kultūros istoriją. E. 
Casparani pagarsėjo kaip išmonin
gas, kupinas idėjų meistras. Italų 
vargonų tradicijas jis praturtino Vi
durio Europos pasiekimais ir atvirkš
čiai — Vidurio Europoje pasinaudojo 
saulėtosios Italijos vargonų gamini
mo idėjomis. E. Casparini pasižymėjo 
ir kaip naujų konstrukcijų vargonų 
išradėjas. 

Savo kūrybinę dvasią jis perdavė 
sūnui Adamui Horacijui (1676— 
1745; bei anūkui Adomui Gottlobui 
(1715—1788). Pastarasis kaip ir se-

Vargonų centre — karaliaus Dovydo 
su arfa skulptūra. Už jos kar i l iono 
varpeliai. 

Dekoruotos fasado durelės su 
meistro pavarde. 

nelis pasižymėjo ryškiu charakteriu. 
Jaunystėje pasimokęs tėvo dirbtuvė
je, vėliau padirbėjęs pas kitus žymius 
to meto meistrus, tarp jų ir pas gar
sųjį Heinrichą Gottfriedą Trostą 
(1681—1759), 1742 m. Karaliaučiuje 
pelnė privilegijuoto dvaro vargonų 
meistro titulą. Karaliaučiuje ir ap
linkinių miestų bei kaimų bažnyčiose 
jis pastatė kelias dešimtis vargonų, 
kuriuos amžininkai labai gerai įverti
no. Keletą vargonų įrengė ir Lietu
voje. 

Deja, laikas Casparini giminės 
kūrinių nepasigailėjo. Iki mūsų dienų 
išliko tik keleto vargonų fragmentai. 
Vienintelis beveik nepakeistas ir 
nesudarkytas šios garsios daug Euro
pos kultūrai nusipelniusios giminės 
kūrinys stovi Vilniaus Šventosios 
Dvasios bažnyčioje. 

Apie vargonus 

Vargonai turi du manualus ir 
pedalus, 31 registrą bei tris pagalbi
nius įrenginius: akustinį būgną, 

skambučius ir dviejų su puse oktavos 
karilioną. Vargonų korpusą A. G. 
Casparini gamino ta lk ininkaujant 
vietiniams meis t rams. Jo fasadą 
grakščiais barokiniais drožiniais iš
puošė taip pat vietiniai meistrai . 
Vilniaus skulptorių rankos sukūrė ir 
karaliaus Dovydo bei visą fasadą ap
vainikuojančias septynias angelų 
skulptūras. Vargonų fasadas (tiek 
korpuso rėmai, tiek drožiniai bei 
skulptūros) buvo nudažyti keliomis 
spalvomis bei paauksuoti. Vėliau kiek 
daugiau nei per du šimtmečius fasa
das ne kartą buvo perdažytas, tačiau 
restauratoriams pavyko pašalinti vė
lesnius sluoksnius ir atidengti pir
mykštę dramblio kaulo spalvą. Var
gonų įranga — oro skirstymo dėžės, 
mechanikos detalės, klaviatūros, 
vamzdžiai — buvo pagaminta Kara
liaučiuje ir atvežta į Vilnių. 

Šie vargonai pagaminti iš rink
tinių medžiagų. Tai, kas vadinama 
vargonų širdimi — oro skirstymo dė
žės, mechanika — yra ąžuoliniai, o 
korpusas ir medžio vamzdžiai — 
pušiniai. Klaviatūros dengtos juod
medžiu. Nors jos neišliko, tačiau bu
vo atkurtas pagal originalios A. G. 
Casparini darbo klaviatūros likučius, 
saugomus Bartuose (dab. Lenkijoje). 

Metaliniai vargonų vamzdžiai 
pagaminti iš alavo ir švino lydinio. 
Fasado vamzdžiams panaudotas be
veik grynas labai geros rūšies alavas, 
todėl jie yra skambūs, tvirti ir dailaus 
atspalvio. Vamzdžiams, esant iems 
vargonų viduje, panaudotas mažesnio 
procento lydinys. Jame yra daugiau 
švino, metalas minkštesnis, tačiau 
skarda gana stora. Todėl šie vamz
džiai yra tokie tvirti, kad iki šiol 
puikiausiai išsilaikė. 

Neišliko šiuose vargonuose tik 
vieno liežuvėlinio registro — Vox Hu
mana — vamzdžiai. J is bus atkurtas 
naudojantis kitų to meto Lietuvos 
ministrų pavyzdžiais. Šio registro 
a tkūr imas į t rauktas į t a rp tau t inę 
„Truesound" programą, finansuo
jamą Europos komisijos. Akustinius 
bei metalo tyrimus atlieka net keli 
moksliniai inst i tutai Vokietijoje, 
Italijoje, Švedijoje, o tyrimų rezulta
tus tikrina penkios vargonų firmos iš 
Italijos, Olandijos, Latvijos, Švedijos 
ir Lietuvos. 

Žinovai labai vertina A. G. Cas
parini vargonų dumples, tiksliau, 

visą jų sistemą, kurią sudaro šešerios 
atskiroje patalpoje pastatytos pleišti-
nės dumplės. Retas atvejis, kad 
dumplių sistema būtų išlikusi origi
nali, nepakeista. Taigi Vilniaus 
Šventosios Dvasios bažnyčios A. G. 
Casparini vargonai yra vertingi ir 
kaip puikus muzikos instrumentas 
bei meno kūrinys, ir kaip technikos 
paminklas, ryškiai rodantis to meto 
amato pasiekimus. 

Apie j a u atl iktus restauravimo 
darbus 

Parengiamieji vargonų restau
ravimo darbai pradėti dar 1993 m., 
kai Lietuvos ir Švedijos istorinių 
vargonų specialistų grupė nusta
tė pagrindinius restauravimo princi
pus. 

Restauravimo darbai buvo pati
kėti UAB „Vilniaus vargonų dirbtu
vė". 2000 m. Vilniaus Šventosios 
Dvasios bažnyčia, Lietuvos Respub
likos kultūros ministerija ir Gete
borgo universiteto Vargonų meno 
centras — GOArt'as — pasirašė ben
dradarbiavimo sutartį, pagal kurią 
sutarta tęsti šių unikalių vargonų 
tyrinėjimo ir restauravimo darbus. Į 
juos įtraukti pripažinti ekspertai iš 
Lietuvos, Švedijos, Vokietijos, Ita
lijos. 

Iš „Vilniaus Šventosios Dvasios 
bažnyčios vargonų atgaivinimas" 

Pirmojo manualo vamzdynas. 

SKELBIMAI 

SIŪLO DARBĄ 

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 

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

8 0 0 - 7 4 1 - 8 7 ^ 8 

R E I K A L I N G A AUKLE 
prižiūrėti 2 vaikučius saulėtoje Ka

l i fornijoje. Gyventi kartu Sacra-
mento mieste. Kalbėti angliškai, 

vairuoti, žalia korta (pageidaujama). 
Tel. 707-429-1871, Eva 

PASLAUGOS 
IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas 3 mieg. (2 dideli ir 1 
mažas) butas 4125 S. Rockvvell, 

Br ighton Park, netoli bažnyčios. 
Kaina $500, jskaitant dujas ir karštą 

vandenį. Tel . 7 0 8 - 4 2 4 - 1 2 3 2 
nuo 5 vai. p. p., Jenevieve. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

RhMIHNTIU. 
RROKhRACf 

V I D A M . t=> 
S A K E V I C I U S 

Real Estate Consultant 
Neki lnojamojo tu r to 
pirkimas, pardauimas 

7 0 8 8 8 9 2 1 4 8 

'-V 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 \Vest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Skelb imu skyriaus 
t e l . 1 773 585 9500 

file:///Vest
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MAŽOJI LIETUVA 
ŠVENTĖ PAGĖGIUOSE 

Šventės dalyviai (iš kairės): A. Matulevičius. V. Trumpjonas, V. Gocentas, 
S. Šamborskis, J. Glinskis, V. Bagdonavičius ir A. Stanelienė. 

Į Pagėgių savivaldybės viešąją 
biblioteką susirinko gausus būrys 
svečių. Tą dieną buvo pristatytas Ma
žosios Lietuvos enciklopedijos (MLE) 
3-iasis tomas. Šventė Pagėgiuose su
rengta neatsitiktinai — šiais metais 
biblioteka mini savo 70-metį ir visi ren
giniai skirti šiai sukakčiai paminėti. 

Šventėje įžanginį žodį tarė Pa
gėgių viešosios bibliotekos direktorė 
E. Stankevičienė. Ji pasidžiaugė, kad 
3-iasis MLE tomas pristatomas jų 
bibliotekoje, kad per tą laiką, kai bu
vo išleistas pirmasis tomas iki dabar, 
biblioteka pašviesėjo, parke iškilo 
skulptūra, o MLE rengėjai po kruope
lytę rinko faktą, žinią ir dėjo į encik
lopediją. 

Pagėgių savivaldybės mero pa
vaduotojas A. P Dumbliauskas pasi
džiaugė, kad 3-iasis MLE tomas pri

statomas Pagėgiuose, palinkėjo sėk
mingo darbo, pasikeitimo gražiomis 
mintimis, nes, anot jo. apie Mažąją 
Lietuvą, jos istoriją ir kultūrą iki šiol 
stigo žinių. 

Mokslo ir enciklopedijų direkto
riaus pavaduotoja Aldona Stanelienė, 
tvarkanti finansus, už gražią šventę 
dėkojo Pagėgių savivaldybės ir bib
liotekos darbuotojams, vyriausiajam 
organizatoriui ir tvarkytojui prof. Dr. 
Viliui Petraičiui. 

Dr. V Bagdonavičius pasveikino 
Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos 
pirmininką, neseniai atšventusį gar
bingą jubiliejų. Už nuopelnus Lietu
vai Vilius Trumpjonas buvo apdova
notas Riterio Kryžiaus ordinu. Redak
cinės kolegijos pirmininkas sakė, kad 
MLE 4-ajame tome bus įrašyta visa 
Tmmpjonų giminė. Nukel ta j 11 psl. 

Stuburo ir skausmo ligosi Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

£i* Grove: 847-718-1212 
www. i l l 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., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

9525 S.79 t h 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 sutvartys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

oMaartoba 
123 Market SL, 

Wlllow Springs, IL 60480 
Tel. 708-467-0761 

NAUJAS M E N I U : 
pietūs nuo $4.95, 

bistro meniu, 
vakarienė nuo $9.95, 

„Magnolia" cepelinai tik $4.95. 
Priimami užsakymai išsinešimui, banketams, 
vestuvėms, gimtadieniams, biznio progoms 
ir k i ta. Ruošiami laidotuvių pietūs. 

J Su šiuo kuponu taurė f 
i vyno nemokamai i 
12007 m. a * •&&£ . 
Į gegužės mėn. CMOįT^r 
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VII 
DARBO LAIKAS: 
-11vaLr. - 9 vai.v. 

I — nedirba 
I I - iV-11 val.r.-9va!.v. 

V -V I -11 vai.r. -10 val.v. 

Bet kas savo akimis bus matęs tą vietą, aiškiai 
bus pastebėjęs, kad iš siauros kiaurymės uoloje sro
vei taip pamažu trykštant, tas vanduo jų abiejų ko
jų pėdas tegalėjo apsemti. Iš to labiau atrodytų, kad 
Pilypas pakrikštijo eunuchą, pasėmęs vandens ir 
pildamas jam ant galvos. Vietai suteikti septyneri 
metai ir septynios keturiasdešimtinės atlaidų. 

Iš ten labai sunkiu keliu nujoję dar porą mylių, 
patekome į dykumą, kur gyveno šv. Jonas Krikš

tytojas, kaip parašyta Laiko Evangelijos 1 skyriaus 
pabaigoje. Kalne yra pačios gamtos sukurtas urvas, 
prie kurio šv. Elena pristatydino plytų sieną. Prieiti 
labai pavojinga, nes apačioje yra baisi pažiūrėti 
praraja, o takelis į urvą siauras, kreivas ir slidus. 
Ypač šiurpūs patys kalnai, slėnis ir kurčios uolos. 
Prie pat įėjimo į užuolandą trykšta srauni piršto 
pločio vandens srovelė. Iš jos bus gėręs Pirmtakas, 
nes kito vandens tenai nematyti. Kuo jis maitinosi, 
daugelis įvairiai spėlioja. Kai kurie mano, kad jis 
valgė žolę, kurią pas mus dar ir dabar vadina šv. 
Jono duona. Plinijus 13 knygos 8 skyriuje vadina 
ją: caeraunia, kiti — caeracia ir siliąuae dulces 
(saldžiosios ankštys). Prie Judos miesto, esančio už 
dviejų mylių nuo čia, t.y prie Pirmtako tėviškės, to 
augalo labai gausu, kaip dabar Kipro saloje: iš čia 
net į mūsų įvairius kraštus ji atsiunčia. 

Aplink patį urvą vien plikos uolos ir kur ne kur 
visai menki krūmeliai. Vietai suteikti visuotiniai 
atlaidai. 

Prie šio šaltinio pavalgėme iš Betliejaus pasi
imto maisto. Paskui per sunkiai pereinamas vir
šukalnes nukeliavę dvi mylias, atvykome į Judos 
miestą, dabar vos dvidešimt lūšnų teturintį, tačiau 
matyti, jog kadaise tai buvęs visai nemažas mies
tas. Vos įėjus, dešinėje pusėje, — šventovės griu
vėsiai toje vietoje, kur šv. Mergelė aplankė Elzbietą 
ir pagiedojo giesmę „Magnificat". Taip pat yra pėd
sakai bažnyčios, pastatytos Zacharijo namuose, kur 
jis pagiedojo giesmę „Palaimintas" (Benedictus). 
(Apie tai Luko kn., 1) Tose vietose yra privatūs 
turkų namai. Turkai, įleisdami mus i tų bažnyčių 
aikšteles, nemažai pinigo ištraukė. 

KELIONEI JERUZALĘ 
M. K. RADVILA NASUUTEUS 

Nr. 26 

Nuo ten į kairę, dvigubo strėlės lėkimo atstu
mu, yra gerai išlikusi šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. 
Jos viduje, prie didžiojo altoriaus kairiojo šono, — 
vieta, kur Pirmtakas gimė. Mat nėra gimęs tuose 
namuose, kur Zacharijas gyveno, nes, tapęs neby
liu, šis persikėlė į kitą vietą, palikęs gimdyvę savo 
žmoną tuose namuose, kurie vėliau perstatyti į 
bažnyčią. Dabar katalikai kasmet šv. Jono gimimo 
dieną toje bažnyčioje atlaiko pamaldas. Gaunami 
visuotiniai atlaidai. 

Netoli nuo bažnyčios radome Jeruzalės san-
giacho vietininką. Rytą jis buvo čia atvykęs 

pailsėti. Pasistatęs palapinę, laukė, kol saulė pa
kryps ir nebe taip kepins. Iš ten labai vargingu ke
liu nujoję pusantros mylios, atvykome prie šv. 
Kryžiaus vienuolyno kairėje kelio pusėje. Graikai jį 
vadina šv. Angelo vienuolynu. J i s yra gruzinų, tos 
pačios vienuolijos kaip ir šv. Sabos vienuolynas. 
(Apie jį bus vėliau užsiminta). Čia gyvena jų vysku
pas. Pasak padavimo, vienuolynas pastatytas ten, 
iš kur buvo paimtas medis Kristaus Kryžiui pa
daryti. Po didžiuoju altoriumi rodo duobę, iš ku r 
buvo tas medis iškastas. Ta vieta katalikai ir visi 
rytiečiai labai gerbia. Teikia septynerius metus ir 
septynias keturiasdešimtinės atlaidų. 

Didžiojo altoriaus dešinėje y ra mažas katalikų 
altorėlis, prie kurio kasmet atlaiko pamaldas. Vie
tos vyskupas mums pasiūlė alyvmedžio vaisių ir 
sausos duonos, nes mėsos čia nevalgo. 

Perlipę per labai aukštą ir stalų kalną, už vie
nos mylios nuo Jeruzalės, kairėje kelio pusėje, pa
matėme pailgą, nelabai aukštą Giono kalną. Jame 

matyti dailūs skaldytų akmenų pastato griuvėsiai 
— trisdešimt metų statytų karaliaus Saliamono 
rūmų liekanos (Karalių kn., 3.7). Dar tebegyvenant 
Dovydui, tame pat kalne kunigas Sadochas patepė 
Saliamoną (Karalių kn., 4.1). 

Dešinėje palikę Bersabėjos tvenkinį, nušokę 
nuo asilų, atėjome prie Žuvų vartų. Pro juos 

valandą po saulės laidos atėjome į vienuolyną. Čia 
vikaras man pasakė, jog jisai, — kaip buvau prašęs, 
— iš Judėjos kalnuose matyto vietininko išsirū
pinęs, kad duotų arabą nuvesti mums prie Negy
vosios jūros ir prie Jordano upės. Tas turėjo būti 
rytojaus dieną, po pietų. 

Liepos trečioji diena. Apie vidudienį nuėjome 
pas sangiacho vietininką. Jis buvo Piloto rūmuose, 
kur dar tebėra išlikęs dailiai marmuro plokštėmis 
išklotas kiemas su vandens telkiniu. Evangelijoje 
jis vadinamas Litostratu (Akmens grindiniu). Iš 
abiejų pusių laiptai į portiką, paremtą porfyrinėmis 
kolonomis. Tame portike sėdėjo Pilotas, teisdamas 
Kristų. Prie vienos tebesančios kampinės kolonos 
Viešpats Kristus buvo nuplaktas. Tos kolonos dalis, 
kaip anksčiau sakyta, yra Apsireiškimo koplyčioje. 
Iš portiko pro langus gerai matyti Saliamono baž
nyčios kiemas. Po šiuo portiku turkų papročiu ant 
patiesto kilimo, pasidėjęs ant žemės brangią pa
galvėlę, sėdėjo vietininkas, o jam iš dešinės — kaž
koks kitas turkas. Buvo ir arabas, kurį dėl saugu
mo mes nusisamdėme. Dėl išlaidų, be to, bijodami 
arabų, nedaugelis piligrimų vyksta prie Jordano. 
Nebent kaip apie Velykas daugiau susirenka. Tada 
susidėję duoda sangiachui atlyginimą ir pasisamdo 
kokį vadovą arabą, kuris juos palydi su turkų 
šaulių būriu. 

Aš, galutinai nusprendęs ten vykti, su vieti
ninku tariausi dėl kelionės saugumo. Gavęs iš ma
nęs šimtą auksinų, jis mums perleido arabą. Jam 
davė tiktai penkis cekchinus (jie lygūs dvidešimčiai 
auksinų) ir vilnų apatinį švarkelį. Kitus pinigus 
pasiėmė sau, nes, be jo leidimo, negalima tartis su 
arabu dėl kainos. 

Bus daug iau . 

http://www.illinoispain.com
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Parodoje — 
Lietuvos vaiz 

niausios 
Vilniuje Mar tyno ' Mažvydo na

cionalinėje bibliotekoje fotografijos 
istorikas Da in ius J u n e v i č i u s pri
stato parodą, kur ios ekspozicijoje 
pirmą kartą eksponuojamos seniau
sios žinomos Lietuvos vaizdų nuo
traukos iš Ispanijos nacionalinės bib
liotekos rinkinių ir privačių kolekci
jų, darytos 1861 m. tiesiant Peter
burgo - Varšuvos geležinkelio, atkar
pą Rėzeknė-Gardinas. Parodą papil
do spaudiniai apie A. Rohrbacho 
veiklą ir jo vietą fotografijos istorijo
je. Si paroda nustebino ne tik Lietu
vos fotografus, bet ir istorikus. Kaip 

J i atkeliavo į Lietuvą, kas tas D. Ju
nevičius, pasiūlęs šią parodą biblio
tekai? — manau tai įdomu mūsų 
dienraščio skaitytojui. Susisiekiau su 
parodos autor iumi ir jis maloniai 
sutiko atsakyti į mano klausimus. 

— Manau, e s a t e Įdomi asme
nybė, tad prašau , pr is i s tatyki te 
mūsų skaitytojams? 

— Gimiau Kaune 1958 m. kar tu 
su dvyniu Vyteniu. 5 metais anksčiau 
tėvams jau buvo gimęs brolis Skir
mantas. Abu tėvai mirė per anksti . 
Tėtė - miškininkas - 1969 m., mama 
- matematikos mokytoja - 1992 m. 

Ar skaitytojams bus įdomu, kad 
esu gana intravertiškas, labiau už 
emocijas vertinu blaivų protą, kad 
esu žingeidus ir noriu pažinti pa
saulį? 

Be tiksliųjų dalykų, mane visą 
laiką traukė kalbos, kultūros istorija. 
Apie 1980 m. įstojau į Mažvydo bib
liofilų klubą ir didžiuojuosi, kad esu 
šiame klube iki šiol. 

— Kaip fotografijos i s tor ikas 
pasuko diplomati jos kel iu? 

— Buvo kitaip. Užsienio reikalų 
ministerijoje pradėjau dirbti 1991 m., 
pakviestas viceministro V Katkaus. 
Man tuomet buvo 33 m., buvau bai
gęs fizikos mokslus Vilniaus universi
tete ir puslaidininkių fizikos moksli
nių tyrimų srityje dirbęs per 10 metų. 
V Katkus žinojo, kad aš tuo metu jau 
neblogai mokėjau lenkiškai ir gan ati
džiai sekiau Lenkijos politinį gyveni
mą. Užsienio reikalų ministerija 
(URM) turėjo planų toliau plėsti Var
šuvoje Įkurto Lietuvos informacijos 
biuro veiklą ir todėl netrukus su kole
ga Edvardu Borisovu buvau pasiųs
tas į Varšuvą. Pradžioje tai turėjo 
būti kelių savaičių komandiruotė, bet 
Įvykiai pasisuko kitaip. Iki 1991 rug
pjūčio, kai buvo a tkur t i diplomatiniai 
santykiai, buvau Lietuvos URM ats
tovas Lenkijai, po to buvau paskirtas 
laikinuoju reikalų patikėtiniu, o 1992 
m. Lenkijos prezidentui L.Walęsai 
įteikiau skir iamuosius ambasado
riaus raštus. Taip tapau pirmuoju po 
II pasaulio karo Lietuvos ambasado
riumi Lenkijoje. Iš Lenkijos grįžau 
1994 m. gegužės mėnesį. Tuometinė 
ministerijos vadovybė nepaliko ma
nęs dirbti Užsienio reikalų ministeri
joje. Taip šiek tiek prieš savo valią ta
pau bedarbiu. 

Turiu skaitytojams pasakyti, kad 
jau maždaug nuo 1975 m. renku se
nus atvirukus. Man vis rūpėjo išsiaiš
kinti, kas buvo pirmiesiems Lietuvos 
atvirukams panaudotų nuotraukų 
autoriai. Neplanuotai atsiradus lais
vo laiko pradėjau vaikščioti į Istorijos 
archyvą. Beieškodamas atsakymo į šį 
vieną klausimą, pamačiau, kad XIX 
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Parodos sumanytojas Dainius Ju
nevičius. 

Seviiės Mamedaitytės nuotr. 

amžiaus fotografijos istorija Lietu
voje visiškai netyrinėta. Taip fotogra
fijos istorijos tyrimai mane įtraukė ir 
iki šiol nepaleidžia. Nors per praėjusį 
laiką teko dirbti ir bankininku, ir vėl 
diplomatu, neužmirštu kelerių metų, 
kai dirbau Lietuvos kultūros ir meno 
institute. Parengiau nemažai straips
nių, iš kurių gal net susidarytų soli
desnė knyga. 

Taigi, diplomatas tapo fotografi
jos istoriku. Šitas vaidmuo man svar
bus gyvenime iki šiol ir vis dar jam 
skiriu nemažai laisvo laiko. Fotogra
fijos istorijai studijuoti ir rezultatams 
skelbti tikiuosi turėti laiko ir ateityje. 

— Kokiose šalyse esate dir
bęs Lietuvos diplomatu? 

Į užsienio reikalų ministeriją su
grįžau 1999 m. Teko dirbti Graikijoje 
įdomiu ir kupinu svarbių politinių 
įvykių 2001 metų rudens - 2006 me
tų vasaros laikotarpiu. Tikriausiai 

pamenate, kad 2003 m. Graikijai pir
mininkaujant ES Lietuva su kitomis 
šalimis Atėnuose pasirašė Stojimo į 
ES sutartį, įvyko keletas Vadovų Ta
rybų. 2004 m. ambasados gyvenimą 
„paįvairino" vasaros Olimpinės žai
dynės Atėnuose. Dirbdamas Graiki
joje, kartu buvau ir Lietuvos amba
sadorius Albanijai, Bulgarijai ir Ru
munijai, šiose šalyse teko neretai lan
kytis. Beje, Albanijoje, Tiranoje susi
pažinau ir keletą kartų bendravau su 
patyrusiu Vatikano diplomatu, nunci
jumi arkivyskupu Jonu Bulaičiu. 

Dar prieš paskyrimą ambasado
riumi į Graikiją kelerius metus dir
bau generaliniu diplomatinės tarny
bos inspektoriumi. Nors tai nedėkin
gas darbas, tačiau jis turėjo ir priva
lumų. Tikrindamas kitų veiklą dide
liu greičiu kaupiau patirtį ir mokiau
si iš svetimų klaidų. Darbo reikalais 
teko lankyti mūsų atstovybes Įvai
riose šalyse. Tikrinau ir visų mūsų 
diplomatinių ir konsulinių įstaigų 
Siaurės ir Pietų Amerikoje veiklą. 
Nors komandiruotės būdavo trum
pos, Čikagoje laisvalaikiu aplankiau 
Balzeko muziejų ir Lituanistikos tyri
mo ir studijų centrą. 

Šiuo metu esu URM Informacijos 
ir viešųjų ryšių departamento amba
sadorius ypatingiems pavedimams. 
Tarp kitų veiklos sričių svarbią vietą 
užima Lietuvos kultūros paveldo 
užsienyje reikalai. 

— Kada susidomėjote foto
grafija? 

— Fotografija vaikystėje užkrėtė 
vyresnysis brolis Skirmantas. Na
muose vartydavau jo prenumeruoja
mus fotografijos meno žurnalus. Jis 
mane išmokė ryškinti juostas ir 
spausdinti nuotraukas. Gana anksti 
vaikystėje jau turėjau savo fotoapara
tus ir iki šiol nuolatos fotografuoju. 
Tiesa, paskutinę nuotrauką (š.m. 
balandžio 30 d.) padariau mobiliuoju 

telefonu - Lenkijoje netoli Seinų 
esančio Berzniko kapinėse nufo
tografavau memorialą kautynėse už 
Lietuvą 1920 m. žuvusiems lietuvių 
kariams ir šalia jo esantį antilietu
višką paminklą, pastatytą vietos kle
bono iniciatyva. 

— Kas J u s t r a u k i a fotografi
jo je : va izdas , spalva, istorija? 

— Vienaip vertiname pačių fo
tografuotas šeimynines nuotraukas, 
kitaip profesionalų darytas doku
mentines, dar kitaip menines. 

Esu įsitikinęs, kad visos, net sau 
atminimui padarytos aplankytų vietų 
nuotraukos turi būti gražios. Tačiau 
fotografija man taip pat svarbi kaip 
praeities liudijimas. Netgi kelių de
šimtmečių senumo paprastoje buitinė
je fotografijoje galima rasti įdomiau
sių detalių. O jei tai šimtmečio senu
mo atvaizdas, dokumentinė vertė 
dažniausiai viršija jos meninę vertę. 

Beje, nedaug trūko, kad turėtu
me 1912 m. darytų spalvotų Kauno ir 
Vilniaus nuotraukų. Rusų fotografas 
Prokudinas-Gorskis buvo sukūręs 
savo metodą trijuose atskiruose ne
gatyvuose išsaugoti visą informaciją 
apie spalvas. Rusijai minint 1812 m. 
karo šimtmetį, jis buvo atvykęs ir į 
Lietuvą fotografuoti su karo įvykiais 
susijusių vietų. Jo rinkiniai yra Kon
greso bibliotekoje, tačiau išlikusių 
Kauno ir Vilniaus nuotraukų neuž
tenka spalvotam vaizdui atkurti. 

— Kokia Antono Rohrbacho 
fotografijų atsiradimo istorija? 
Kiek žinoma albumų su jo dary
tomis nuotraukomis? Kaip aus
tras atsidūrė Lietuvoje ir ką jis 
čia veikė? 

Apie šį XTX amžiaus viduryje dir
busį fotografą žinoma nedaug, tačiau 
savo darbais, visų pirma išsiskirian
čiomis beveik metro ilgio panorami
nėmis tiltų nuotraukomis, jis tvirtai 
Įėjo į pasaulio fotografijos istoriją. 

Vienas iŠ parodos stendu. Kauno tiltas ir tunelis. Sev es V c ~ e d c V e s --^o*r 
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Viena aišku, kad A. Rohrbachas tu
rėjo būti vienaip ar kitaip susijęs su 
prancūzų firma „Gouin et Cie" ir 
Paryžiaus tiltų ir plentų institutu, 
kurį buvo baigęs ir inžinierius Er
nestas Gouinas, bendrovės „Gouin et 
Cie" steigėjas. Si bendrovė buvo ga
vusi užsakymus pastatyti tiltus tie
siamose geležinkelio linijose tuometi
nėje Austrijoje-Vengrijoje (1858-
1859), Rusijoje (1860-61), Ispanijoje 
(1864). A. Rohrbachas nufotografavo 
geležinkelių tiltų statybos eigą pir
mosiose paminėtose šalyse, o net du 
Peterburgo-Varšuvos geležinkelio til
tų nuotraukų albumai atsidūrė Ispa
nijoje. Spėju, kad darbų rangovai už
sakovams norėjo parodyti, kokius til
tus jie yra statę. 

Rohrbacho 1861 m. fotografuotos 
Peterburgo-Varšuvos geležinkelio 
tiltų ir šalia geležinkelio esančių vie
tovių nuotraukos, suklijuotos į storus 
gražiai įrištus albumus, ramiai gulėjo 
Madride ir laukė to momento, kai kas 
nors atkreips dėmesį į jų meninę ir 
istorinę reikšmę. Apie albumus aš lai
mingo atsitiktinumo dėka iš kolegų 
fotografijos istorikų sužinojau prieš 
kelerius metus ir nuo to laiko visais 
įmanomais būdais, daugiausia inter-
netinėje erdvėje ir koresponduo
damas elektroniškai, rinkau medžia
gą apie Rohrbachą, ieškojau jo nuot
raukų. Vienoje privačioje kolekcijoje 
Lenkijoje pavyko rasti dar vieną 
Rohrbacho nuotraukų pluoštą, kuris 
ypatingas tuo, kad jame yra daug iki 
tol nematytų Kauno nuotraukų. Šias 
nuotraukas išsaugojo tiltų statybos 
bendrovėje „Gouin et Cie" dirbusio 
lenkų inžinieriaus Janickio palikuo
nys. Buvo dar ketvirtas albumas, 
tačiau jis prieš kelis dešimtmečius žu
vo gaisro metu. Sudėjus visas Rohr
bacho darytas Peterburgo-Varšuvos 
geležinkelio atkarpos Rėzeknė-Gar-
dinas nuotraukas, susidaro gana išsa
mus to meto svarbiausios statybos 
vaizdas. Nuotraukose užfiksuoti sta
tomi geležinkelio tiltai per Dubną, 
Rėzeknę, Dauguvą Latvijoje, per Vil
nią, Nerį, Vokę, Nemuną, Jiesią, Mer
kį Lietuvoje, tiltą per Nemuną Gar
dine. Nors tikriausiai jam buvo užsa
kyta fotografuoti tiltus ir jų statybą, 
jis arba tiltų nuotraukose, arba spe
cialiai fotografuotuose vaizduose 
įamžino Rėzeknę, Daugpilį, Vilnių, 
Kauną, Gardiną. Rohrbachas Lietu
vos ikonografijai svarbus dar ir todėl, 
kad jis padarė seniausias Kauno nuo-
raukas. Nors nesu tyrinėjęs, gali būti, 
kad Rohrbachas yra pirmasis Gar
dino, Daugpilio ir Rėzeknės vaizdų 
fotografas. Parodoje Nacionalinėje M. 

Mažvydo bibliotekoje keliuose sten
duose pateikiama paieškų istorija ir 
rezultatai, o toliau rodomos iš visų 
trijų šaltinių atrinktos nepasikarto
jančios Peterburgo-Varšuvos geležin
kelio statybos vietovių ir tiltų «iuot-
raukų kopijos — iš viso eksponuo
jamos 28 nuotraukos. 

— Gal galite trumpai papa
sakoti apie A. Rohrbachą? 

Pasakysiu, kad žinomi Rohr
bacho darbai, bet ne gyvenimo datos. 
Nors žinių apie šį fotografą ieškau 
kelerius metus, surasti pavyko ne
daug - vos vieną paminėjimą XIX 
amžiaus vokiškų kraštų fotografų ži
nyne. Tiesa, kaip minėjau, daugiau
siai naudojausi internetu ir kolegų 
pagalba, todėl tyrimai nėra išsamūs. 
Nei kaip A. Rohrbachas tapo Gouino 
fotografu, nei kodėl vėliau nebedirbo 
fotografijos srityje, neaišku. Tikriau
siai kuriam nors Austrijos ar Prancū
zijos archyve tų žinių yra, todėl kol 
kas nenuleidžiu rankų. 

— Su kokiais sunkumais teko 
susidurti organizuojant parodą? 

Parodos rengimas vyko taip 
sklandžiai, kad net labai įtempęs at
mintį, negaliu prisiminti jokio sunku
mo. Bibliotekai neįprastą parodą su
rizikavo priimti Ryšių su visuomene 
skyriaus vedėja Birutė Pečiulevičiūtė 
ir renginių grupės vadovė Sandra Ku
liešienė, pradžioje mačiusios tik ke
letą elektroniniu paštu atsiųstų nuot
raukų kopijų ir patikėjusios manimi. 
Labai padėjo vyresnioji biblioteki
ninkė Nijolė Jonaitienė, ekspoziciją 
gražiai apipavidalino puikus dai
lininkas Jokūbas Zovė. Didžiausi 
nuopelnai priklauso Sandrai Kulie
šienei, geranoriškai padėjusiai ir pri
žiūrėjusiai visą parodos rengimo eigą. 

Atidarydamas parodą balandžio 
23.d., pirmąją Lietuvoje minimos Na
cionalinės bibliotekų savaitės dieną, 
pažymėjau, kad ši paroda yra mano 
dėkingumo ženklas visoms biblio
tekoms, kurios man padėjo gyvenime 
šio to pasiekti. Sąmoningai pakarto
jau emigranto iš Lietuvos Martino 
Radtkės žodžius, kurie yra įmūryti 
New York viešosios bibliotekos pasta
to 5 Aveniu grindyse, neturėjęs gali
mybių sistemingai mokytis Lietuvoje, 
jis už savo pasiekimus liko dėkingas 
minėtai bibliotekai ir jai paliko visą 
savo turtą. 

Manau, kad būtent atvira biblio
teka, o ne muziejai yra tinkamiausia 
vieta pristatyti visuomenei net ir uni
kaliausias nuotraukas. 

— Ačiū už pokalbį ir sėkmės 
ieškojimuose. 

Kalbino Laima Apanavičienė 

BARASI PUODAS, KAD KATILAS JUODAS 
Atkelta iš 3 psl. 

V Adamkaus vadovavimo stilius 
yra lengvai suvokiamas — jūs Seime 
ir Vyriausybėje dirbkite, teikite įsta
tymų projektus, darykite reformas, o 
aš jūsų darbus įvertinsiu. Tai nėra 
vadovo, o tik stebėtojo ar konstitu
cinio monarcho pozicija. Šia proga 
prisimena alegoriškas liaudies dainos 
posmas: 

Mesk, broleli, rašyti, imk 
grėblelį taisyti. 

Iškyl juodas debesėlis, sulis 
lankoj šieneli. 

Tautai nusibodo klausyti prezi
dento pamokymų, raginimų ir kalbų 
— ji laukia iš jo veiksmų, darbų ir 
rezultatų, o jie vien žodžių. Tai yra 
paprastas prašymas prezidento nus
toti sielotis Afganistano, Kosovo ir 
Irako reikalais, o atkreipti dėmesį į 
Uteną, Telšius, Alytų ir Marijampolę. 
Ten gyvena žmonės, kurie Jus iš
rinko į vadovo postą, kad J ū s rūpin
tumėtės jų reikalais ir gerove. 

A f A 
IGNAS SKIRGAUDAS 

Mirė 2007 m. balandžio 19 d., sulaukęs 101 metų. 
Gimė Lietuvoje, Ūdrijoj, Alytaus apskr. Baigė Vytauto Didžiojo 

universiteto teisių fakulteto ekonominį ir juridinį skyrių. Tarnavo 
Lietuvos banke. Dėstė Prekybos insti tute Šiauliuose. Vokietijoj, 
Memmingene buvo lietuvių gimnazijos mokytojas. Amerikoje tarna
vo Bank of the Commonvvealth, Detroite, MI. Išėjo į pensiją ir per
sikėlė arčiau vaikų į San Diego, CA. Amerikoje išgyveno 58 metus. 

Priklausė atei t ininkams, Lietuvių fondui ir Tautos fondui. 
Nuliūdę liko: dukra Marytė su vyru Edvardu, sūnus dr. Jonas su 

žmona Pamela, anūkas dr. Mark Antanas Skirgaudas su žmona dr. 
Kristina ir jų vaikai — Evan ir Elena Jane. Liūdi giminės Lietuvoje. 

Palaidotas šalia žmonos, a.a. Janinos, EI Camino kapinėse, 
Resurrection Garden, San Diego, CA. 

Liūdint i še ima 

Lietuvos Respublikos garbės konsului 
A t A 

JURGIUI JURGUČIUI 

mirus, Jo mylimą žmoną dail. DANGUOLĘ, dukrelę 
ASTĄ, sūnų PAULIŲ nuoširdžiai užjaučiame ir liū
dime drauge. 

Alicija ir Henrikas Soliai 
Andrea Zotouaitė ir Rimgailė Zotovienė 

ŠVENTĖ PAGĖGIUOSE 

D Ė M E S I O ! 
Neseniai a t v y k o t e , ieškote d a r b o ar b u t o , tač iau skelbt is la ikrašty je 

b r a n g i a i ka inuo ja? Ne beda. DRAUGAS jūsų skelbimą Išspausdins 
n e m o k a m a i . Tere ik ia paskamb in t i t e l . 773-58S-9S00 ar užsuk t i ) 

DRAUGO admin i s t rac i j ą adresu 4545 VV. 63 St , Chlcago, IL 60629. 

Atkelta iš 9 psl. 
Vilius Trumpjonas padėkojo pa-

gėgiškiams, Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutui, visiems, prisidė
jusiems prie šio darbo, už vertingą 
leidinį. Kalbėtojo nuomone, Mažosios 
Lietuvos fondo narių įnašas į enciklo
pedijos leidimą yra daugiau finansi
nis, jie ieško rėmėjų, kurių, deja, vis 
mažėja, nes senieji išeina Anapilin. 
Mažosios Lietuvos fondas rems ir 4-
ojo MLE tomo leidimą. 

Dr. Y Bagdonavičius sakė, kad 
reikia žemai nusilenkti Mažosios 
Lietuvos fondui, išeivijai ne tik už 
dalykinę bei moralinę paramą. Dak
taro nuomone, MLD pristatymas — 
ritualinis procesas. Lietuva yra viena 
— sakė dr. V Bagdonavičius. Mažo
sios Lietuvos mylėtojai iš Didžiosios 
Lietuvos dirba labai reikalingą darbą, 
enciklopediją kurdami tarsi vientisą 
teritoriją. Joje atsispindi krašto geo
grafija, istorija, kultūra, Įžymūs žmo
nės, iš jos galima daug sužinoti. Di
džiulis veikalas yra įvairus ir gražus, 
jame pateikta tokia informacija, ku
rios niekur kitur nėra. MLE san
trumpa bus išleista vokiečių ir pran
cūzų kalbomis. 

Vyriausiasis redaktorius M. Pur
vinas papasakojo, kaip buvo renkama 
medžiaga MLE, kurioje telpa apie 
devynis tūkstančius straipsnių. MLE 
— tai glaustas leidinys, kurio kiek
vienas tomas yra išleistas keturių 
tūkstančių egzempliorių tiražu. Pir
mo tomo pardavime jau nėra, dalis 
egzempliorių iškeliavo už Lietuvos 
ribų. Antrajame ir trečiajame tomuo
se pateikta daug naujų žinių. Ketvir
tajame tome bus medžiaga apie Pa
nemunę, Rambyną, Tilžę. 

MLE atsakingasis sekretorius 
Vytautas Gocentas akcentavo, kad 
reikia rašyti apie Mažosios Lietuvos 
kraštą, jo žmones. Kol buvo rašomas 
antrasis ir trečiasis tomas, netekome 

daug žmonių — apgailestavo jis. En
ciklopedija įeina į mūsų gyvenimą, ji 
reikalinga ir mokslininkui, ir studen
tui. Dainos, giesmės, vaidinimai pa
deda išlaikyti lietuvybę, — sakė V 
Gocentas. 

MLE architektūros skyriaus ve
dėja Marija Purvinienė kalbėjo apie 
tai, kaip rinko medžiagą enciklopedi
jai Vokietijos bibliotekose ir archy
vuose. Mažosios Lietuvos kaimai bu
vo ypatingi, nes šio krašto lygis buvo 
aukštesnis negu Didžiojoje Lietuvoje. 
Amžių bėgyje sunaikintos kapinės, 
kiti paminklai. MLE sukataloguota 
trys šimtai kapinių. 

Vytauto Didžiojo universiteto doc. 
Vytenis Almonaitis sakė, kad MLE 
reikšminga ne tik Mažajai Lietuvai, 
bet ir Didžiajai Lietuvai bei Europai. 
Žmones, išleidusius Mažosios Lietu
vos enciklopediją, doc. V Almonaitis 
pavadino didvyriais, o istoriją — vie
na svarbiausių atramų gyvenime. 

Karaliaučiaus krašto lietuvių 
bendruomenės pirmininkas Sigitas 
Samborskis, negalintis lankytis Ka
raliaučiaus krašte, pažymėjo, kad arti 
šiame krašte lietuvybės vagą yra 
sunku. Didelį darbą atlieka lietuviško 
ugdymo įstaigų mokytojai, dirbantys 
Mažojoje Lietuvoje. MLE — tai testa
mentas Karaliaučiaus kraštui, todėl 
reikia tęsti pradėtą darbą — sakė jis. 

Po oficialios dalies koncertavo 
Šilutės etnografinis ansamblis „Ra-
mytė", vadovaujamas G. Pocienės. 
Pritariant kanklių muzikai, skam
bėjo Mažosios Lietuvos krašto dainos 
apie jūreles mareles, bernelius ir 
mergeles, Vydūno sukurta „Lopšinė." 
Susidomėję klausėmės pasakojimo 
vietos tarme apie krašto papročius ir 
tradicijas. 

Dėkojame visiems organizato
riams už gražų ir turiningą renginį. 

Emilija Al gaudė Bukontienė 
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• Gegužės 13 d., Švč. M. Maruos 
pasirodymo Fatimoje dieną, Pal. J. Ma
tulaičio misijoje, bus tęsiamas prieš sa
vaitę pradėtas giesmių Vainikas Ma
rijai. Nuo 10 vai. r. vyks giesmių kon
certas, atliekamas įvairių solisčių, smui
kininkų, vaikų choro „Vyturys"; po to 
Šv. Mišios. Koncerto metu surinktos 
aukos bus skirtos vėžiu sergantiems 
Lietuvos vaikams. 

• P a l . Jurgio Matulaičio misijoje 
Lemonte ir Čikagos Jaunimo centre 
jaunuoliai, sulaukę 13 metų (ir vyresni), 
jau šį pavasarį pradedami rengti Sut
virtinimo sakramentui, kuris bus tei
kiamas 2008 m. Susitikimui renkamės: 
Lemonte — gegužės 12 d., šeštadienį, 1 
vai. p.p. vestibiulyje prie Misijos baž
nyčios (mokyt. Grasilda), Čikagos Jau
nimo centre — gegužės 12 d., šeštadie
nį, 1 vai. p.p. vestibiulyje prie mokyklos 
raštinės (ses. Pranciška). Pradinė įmo
ka registracijos metu — 30 dol. Suau
gusieji, norintys priimti sakramentus 
(Krikštą, pirmąją šv. Komuniją ar Su
tvirtinimą), jau dabar gali kreiptis į Le-
monto seseris arba misijos vadovą kun. 
Antaną Saulaitį, SJ. Dėl išsamesnės 
informacijos prašome skambinti ses. 
Pranciškai tel. 630-243-1070. Maloniai 
kviečiame! 

•Motoc ik l in inkų žygis „Laisvės 
fakelas", skirtas Romo Kalantos 35-
osioms žuvimo metinėms, vyks ge
gužės 13 d., sekmadieni. 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). 

• J a u n i m o 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. 

•„Margutis II" ieško radijo laidų 
vedėjo/jos, kuris galėtų paruošti ir vesti 
vakaro programas pagal „Margučio II" 
nustatytą tvarką ir mokėtų dirbti su 
garso sistema, perduodant laidą į radi
jo stotį. Laikas nuo 8 val.v. iki 8:45 vai. 
vakaro. Pasiteiravimui skambinti: tel. 
708-562-1448. 

• A L R K Moterų sąjungos 3-os 
kuopos pirmasis šių metų susirinki
mas įvyks gegužės 26 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p. Svč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje, Marąuette Park. Kvie
čiame visas nares dalyvauti. Bus ap
tariami svarbūs reikalai. Po to — kavutė. 

IŠARTIIRTOLI-

•Šeš tad ien į , gegužės 12 d. Šv. 
Kazimiero (Los Angeles) lituanisti
nės mokyklos mokiniai tuoj po vėlia
vų pakėlimo kviečia visas mamytes, 
tėvelius ir svečius į mokyklos Moti
nos dienos minėjimą. Mokiniai pas
veikins mamytes trumpa programėle. 
Prašome mokinukų neapvilti... atei
kite, kad jie turėtų kam įteikti gėlytę. 

• G e g u ž ė s 19 d., šeš tad ien i , nuo 6 
iki 9 vai. vakaro vyks milžiniškos Ro-
sary Bowl/Gyvojo Rožančiaus iškil
mės Rose Bowl, Pasadena. Įvairių 
tautybių atstovai kalbės rožančių sa
vo kalba. Lietuvius atstovaus Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos pir
mos klasės mokytoja Žydra Van der 
Sluys. Dėkojame jai, o jus visus kvie
čiame atvykti į šventę. Įėjimas nemo
kamas. Bilietus gausite šeštadienį. 
Kviečiame visus vaikus. Tai labai gra
žus būdas paminėti Marijos mėnesį. 
Ačiū toms šeimoms, kurios dalyvaus 
kasdieniniame rožančiaus kalbėjime. 
Apsidairę matome kiek mūsų pasau
liui, mums ir mūsų vaikams reikalin
ga malda. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Vytautas Babravičius-Simas 

Susitikimai 
su JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininke Dalia Lukiene 

ir 
Vytauto Babravičiaus-Simo 

koncertai 

Gegužės 19 d., 
šeštadieni, 7 vai. v. 

Jaunimo centro didžiojoje salėje, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago. 

Gegužės 20 d., 
sekmadieni, 12 vai. 

Pasaulio lietuvių centre, 
14911 127th Street, Lemont. 
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S v e i k i n a m e s a v a i t r a š t į 

perkopus 7-eriu metų slenksti ir 
jžengus | 8-uosius metus. 

Tegul nepritrūksta idėjų ir naujų temų. 
„Draugo" redakcija 
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PLB lituanistikos katedroje 
Aurelija Tamošiūnaitė 

ikė magistro egzaminus 
wr 

Nuotraukoje po A. Tamošiūnaitės išlaikyto magistro egzamino (iš kairės i 
dešinę): prof. Violeta Kelertienė, magistrė Aurelija Tamošiūnaitė ir prof. 
Giedrius Subačius. 

2007 m. gegužės 7 d. PLB litua
nistikos katedroje Illinojaus universi
te te Aurelija Tamošiūnaitė išlaikė 
magistro egzaminus. Jai bus suteik
tas Illinojaus universiteto magistro 
laipsnis. PLB lituanistikos katedroje 
A. Tamošiūnaitė pasirinko studijuoti 
lietuvių kalbotyrą. Per kelis semest
rus ji išklausė Lietuvių kalbos istori
jos, Lietuvių kalbos vertimo istorijos, 
Lyginamosios Europos bendrinių kal
bų formavimosi ir kitus kalbinius 
kursus, taip pat studijavo lietuvių 
moterų literatūrą ir lietuvių postko-

lonializmą. Per studijų metus Tamo
šiūnaitė parašė keletą analitinių 
mokslo straipsnių, vienas iš jų (apie 
XIX amžiaus knygų rengėją kunigą 
Feliksą Vereiką) jau paskelbtas žur
nale „Archivum Lithuanicum" (t. 8), 
kiti dar laukia eilės būti paskelbti 
(apie Simono Daukanto Rubinaičio 
Peliūzės vertimo pobūdį, apie dviejų 
rusiškomis raidėmis leistų lietuviškų 
knygų XIX amžiaus pabaigoje auto
rystės problematiką). 

Giedrius Subačius 

GražJ mamyčių šventė vyko Čikagos lituanistinėje mokykloje. 1 -6 klasių 
mokiniai savo mamytėms padarė dovanėles ir suruošė nuostabu kon 
certą. Audronės Sidaugienės nuotraukoje: Kaziukas Bielskus sveikina 
savo mamyte. 


