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Švenčiant Velykas, popiežius 
kalbėjo apie pasaulio kančias 

Velykos Vatikane. 

Vatikanas, balandžio 9 d. (AFP/ 
BNS) — Milijonams žmonių visame 
pasaulyje sekmadienį švenčiant Ve
lykas, popiežius Benediktas XVI ap
gailestavo dėl kančių neramiuose ir 
skurdžiausiuose pasaulio regionuose. 

„Kiek žaizdų, kiek kančių yra pa
saulyje! Netrūksta gamtinių nelai
mių ir žmogiškųjų tragedijų, kurios 
pareikalauja nesuskaičiuojamų aukų 
ir padaro didžiulių materialinių 
nuostolių", — sakydamas savo tradi
cinį Velykų kreipimąsi sakė Katalikų 
Bažnyčios galva. 

„Galvoju apie bado rykštę, nepa
gydomas ligas, terorizmą ir žmonių 

grobimą, apie tūkstančius veidų 
smurto, kurį kai kurie žmonės bando 
teisinti religijos vardu", — sakė jis. 

Kalbėdamas iš Sv Petro bazilikos 
lodžijos dešimtims tūkstančių susi
rinkusių žmonių, popiežius priminė 
praėjusios savaitės cunamio Salia
mono Salose aukų padėt* ir nesibai
giantį smurtą Irake. 

Pasak jo, „nieko teigiama nesi
girdi iš Irako", kurį „drasko nuolati
nės žudynės bėgant civiliams gyven
tojams". 

Popiežius retai kalba apie Iraką, 
kur kraujo liejimas tęsiasi nepaisant 
didelio masto saugumo operacijos, 

kuri vasario 14 dieną buvo pradėta 
kasdieniam smurtui nuslopinti. Vien 
praėjusiais metais šioje šalyje smur
tas pareikalavo tūkstančių žmonių 
gyvybių. 

Pontifikas taip pat išreiškė nuo
gąstavimą dėl „sąlygų ... keliuose 
Afrikos regionuose", ypač Darfūre, 
Somalyje ir Zimbabvėje. 

Kenterberio arkivyskupas Ro-
wanas Williamsas, kuris yra pasaulio 
anglikonų vadovas, paragino krikš
čionis rinktis atlaidumą ir susitai
kymą, kurie galėtų padėti išspręsti 
konfliktus visame pasaulyje. 

Primindamas praėjusį mėnesį 
padarytą Šiaurės Airijos taikos pro
ceso pažangą, kai protestantai ir ka
talikai pirmą kartą susitarė dalytis 
valdžia šioje britų valdomoje provin
cijoje, R. Williamsas sakė: „Visiems 
mums reikia išmokti atvirumo, kad 
sužinotume apie save dalykų, kurių 
nežinojome, pamatytume save kito 
akimis". 

Maskvoje prezidentas Vladimi
ras Putinas per Velykas Rusijos or
todoksų patriarchui Aleksijui II grą
žino Vladimiro Dievo Motinos ikoną 
ir pažadėjo grąžinti kitas religines 
relikvijas, kurių Ortodoksų Bažnyčia 
neteko sovietų laikais. 

Aleksijus II savo ruožtu nepaisė 
senų nesutarimų su Katalikų Bažny
čia ir nusiuntė popiežiui Benediktui 
XVI velykinį sveikinimą, kurį šešta
dienį citavo naujienų agentūra „In-
terfax". 

„Visada džiaugsmingų Velykų 
švenčių proga Nukelta į 6 psl. 
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Pokalbis su Švietimo 
premijos laureatu 

Bronius Krokys 

2006 metų Švietimo premija 
apdovanotas ilgametis lituanistinių 
mokyklų mokytojas, lituanistinių 
kursų Dainavoje steigėjas ir dėstyto
jas, „Amber Roots" organizacijos 
vienas įkūrėjų, lietuvių kalbos vado

vėlio „Gintarinės šaknys" ir kitų va
dovėlių autorius, ilgametis Filadel
fijos mokyklos vedėjas ir mokytojas 
Bronius Krokys. 

— Kiek teko girdėti iš aplin
kinių, visi labai džiaugėsi suži
noję, jog 2006 m. Švietimo pre
mija atiteko Broniui Krokiui. Ka 
Jums asmeniškai reiškia ši pre
mija? 

— Man ši premija reiškia labai 
daug. Juk lietuvių kalbos mokymas 
yra lietuviui didelė vertybė. Su lietu
vių kalbos mokymu kartu ateina ir 
dvasinis nusiteikimas: — aš esu lie
tuvis, ateina meilė tėvynei, broliška 
meilė, lietuvių tautos tęstinumas 
ateinančioms kartoms. Ypač tas 
svarbu šiais laikais, kai tiek daug lie
tuvių išvyksta iš savojo krašto. 

Džiaugiuosi, kad JAV LB Švieti
mo taryba įvertino mano darbą. 

Nukelta į 10 psl. 
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V. Adamkus 
išlieka 
populiariausiu 
politiku 

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus toliau 
pirmauja reitingų lentelėse, net du 
kartus lenkdamas artimiausią kon
kurentę socialinės apsaugos ir darbo 
ministrę Viliją Blinkevičiūtę. 

Kaip rodo visuomenės nuomonės 
ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus" 
kovo 29-balandžio 1 dienomis atlikta 
reprezentatyvi gyventojų apklausa, 
V Adamkų kaip geriausiai jų intere
sams atstovaujantį politiką nurodo 
22,8 proc. apklaustųjų. Kovą tokių 
buvo 23,7 proc. 

Iš trečios į antrą vietą pakilo so
cialinės apsaugos ir darbo ministrė 
socialdemokrate V Blinkevičiūtė, ku
rią kaip geriausiai jų interesams ats
tovaujančią visuomenės veikėją nu
rodė 10,9 proc. apklausųjų (buvo 8,6 
proc). 

Iš antros į trečią smuktelėjo už 
šiurkščius Konstitucijos pažeidimus 
pašalintas prezidentas, partijos 
„Tvarka ir teisingumas" (liberalai 
demokratai) vadovas Rolandas Pak-
sas. Tyrimo duomenimis, R. Paksą 
kaip geriausiai jų interesams atsto
vaujantį visuomenės veikėją nurodo 
10,4 proc. apklaustųjų. Kovą tokių 
buvo 13,1 proc. 

Premjeras socialdemokratas Ge
diminas Kirkilas išsaugojo ketvirtą 
vietą, jo reitingas balandį, kaip ir ko
vą, buvo 7,8 proc. 
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DRAUGAS, 2007 m. balandžio 10 d., antradienis 

Devyni mitai apie 
Atkinso dietq 

Turinčios mažai angliavandenių 
dietos, tarp kurių yra ir populiarioji 
daktaro Roberto Atkinso dieta, visa
da buvo prieštaringai vertinamos, 
tačiau pastaraisiais metais, padau
gėjus tyrimų ir viešai paskelbus jų 
rezultatus, ginčai apie mažai anglia
vandenių turinčias dietas dar labiau 
sustiprėjo. Tačiau jų "įkarštyje labiau
siai nukentėjo ne ekspertai, ne vienos 
ar kitos pusės šalininkai, bet žmonės, 
laikęsi tų dietų. 

Atkinso dieta pirmą kartą spau
doje pasirodė dar 1972 m., tačiau di
džiulį susidomėjimą sukėlė tik pra
ėjus dvidešimčiai metų. Kaip tik tada 
Atkinso mitybos filosofija įgavo skam
bų „Dietų revoliucijų" pavadinimą. 

Wfm Iii nMmfmi 
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Apogėjų ši kontroversija pasiekė 
2002 m., kai „The New York Times" 
pasirodė straipsnis „Kas, jei tai tebu
vo didžiulis riebus melas?", kur pagal 
naujausius to meto tyrimus buvo 
tvirtinama, kad Atkinsas nuo pat 
pradžių buvo teisus. 

Dviejų vėlesnių, 2003 m. Angli
joje paskelbtų tyrimų rezultatai dar 
ir dar kartą patvirtino Atkinso teisy
bę, teigdami, jog Atkinso dieta ne 
mažiau, o gal ir labiau veiksminga 
nei kitos įprastinės, skirtos svoriui 
sumažinti, dietos. 

Po šios informacijos išaugo mažai 
angliavandenių turinčių maisto pro
duktų ir maisto papildų paklausa, kai 
tuo tarpu duonos, makaronų ir kitų 
miltinių gaminių pramonė smarkiai 
smuko. 

Turint du visiškai skirtingus ir 
priešiškus kaip Pietų ir Siaurės poliai 
požiūrius, ilgą laiką nebuvo galima 
išsiaiškinti, kuris svorio metimo me
todas efektyvesnis ir saugesnis. 
Diskusijoms vykstant toliau, 2003 m. 
nutukimas pasiekė naujas aukštu
mas ir padėtis kasmet vis blogėjo. 

Akivaizdu, kad ir šiandien popu
liariems svorio metimo metodams, 
tarp kurių yra ir mažai kalorijų tu
rinti dieta, kažko trūksta. Bet ko? 
Tam, kad lengviau tai išsiaiškintume, 
pateikiame 9 populiariausius mitus 
apie dr. Atkinso dietą. 

Mitas Nr. 1: 
Atkinso ir kitos mažai 

angliavandenių turinčios dietos 
neveikia 

Pastarojo meto studijos įrodė, jog 
Atkinso dieta veikia netgi geriau, nei 

Amerikos širdies asociacijos reko
menduojama daug angliavandenių ir 
mažai riebalų turinti dieta. Tiesą sa
kant, pasirodė, jog smarkiai nutu
kusiems arba turintiems angliavan
denių apykaitos sutrikimų, Atkinso 
stiliaus dietos veikia itin gerai. 

Tačiau, nepaisant greitų ir gerų 
rezultatų nuo pat pirmosios savaitės, 
besilaikantys Atkinso dietos vis dar 
susiduria su tais pačiais mažesnio 
svorio išlaikymo sunkumais, kaip ir 
besilaikantys bet kokių kitų dietų. 

Studijos, įrodžiusios greitą svorio 
kritimą, laikantis Atkinso dietos, taip 
pat įrodė, jog vos nustojus tai daryti, 
svoris tuoj pat pradeda augti. 

Angliavandenių apribojimas gali 
pagreitinti svorio kritimą, tačiau tas 
naujas mažesnis svoris nėra išlaiko
mas. Taip pat vis dar diskutuojama, 
kuri mažai angliavandenių turinti 
dieta geresnė: ne visos mažai anglia
vandenių turinčios dietos leidžia val
gyti daug riebalų. Mažai angliavan
denių turinčios dietos gali būti reika
laujančios valgyti daug riebalų, arba 
reikalaujančios valgyti daug baltymų, 
arba jos gali laikytis viduriuko. Gali
ma prognozuoti, jog vėlesni tyrimai 
atras nuosaikesnį variantą su švel
nesniu angliavandenių apribojimu. 
Tačiau atrodo, jog nei labai mažai, 
nei daug angliavandenių turinčios 
dietos nebus pačios veiksmingiausios. 
Ko gero, paaiškės, jog efektyviausia 
yra mažai riebalų turinti dieta. 

Mitas Nr. 2: 
Yra begalė tyrimų, Įrodančių. 
jog dr. Atkinso dieta efektyvi 

Paieškoję internete, rastumėte 
begalę straipsnių, kuriuose teigiama, 
jog pagal naujausius tyrimus Atkinso 
dieta yra efektyvi. Jų antraštės skel
bia: „Anglijoje reabilituojama dr. 
Atkinso dieta", „Naujausiosos studi
jos tvirtina, jog Atkinso dieta nėra 
pavojinga". 

Tačiau vien tik antraštės neat
skleidžia viso vaizdo. Artimai nesusi
pažinus su šiomis studijomis ir tyri
nėtojų interpretacijomis, neverta sku
bėti pasikliauti nuogirdomis. Bendra 
beveik visų šių tyrimų išvada teigia, 
jog, kalbant apie greitą svorio meti
mą, dr. Atkinso dieta yra efektyvesnė, 
nei kitos įprastos dietos. Tačiau tuo 
pat metu beveik visi mokslininkai 
savo apibendrinimus baigia tokiomis 
pastabomis: „rezultatai yra prelimi
narūs", „reikia pažymėti, jog ši dieta 
reikalauja tolimesnių tyrimų". 

Dar daugiau, nereikia pamiršti 
fakto, jog Atkinso dieta yra lyginama 
su tradicine sveiko maisto piramide, 
kurios 60-65 proc. sudaro angliavan
deniai, įtraukiant gausybę duonos 
gaminių, makaronų ir panašiai. 

Mitas Nr. 3: 
Atkinso dieta yra sveika 

ir nekelia cholesterolio lygio, 
kaip tikėta anksčiau 

2003 m. gegužę „Naujosios Ang
lijos medicinos žurnalas" paskelbė 12 
mėnesių trukusio bandymo rezulta
tus. Viena žmonių grupė laikėsi 
tradicinės mitybos piramidės, kurios 
60 proc. sudaro kalorijos iš anglia
vandenių, o kita — Atkinso dietos. 

Praėjus metams, besilaikiusieji 

Atkinso dietos, turėjo aukštesnį cho
lesterolio kiekį kraujyje nei tie, kurie 
laikėsi daug angliavandenių ir mažai 
riebalų turinčios dietos. 

Pasaulinė praktika jau daugelį 
metų teigia, jog sotieji riebalai ir cho
lesterolis yra nesveiki ir pavojingi, 
kadangi sukelia širdies arterijų ligas. 
Tas faktas vertė daugelį gydytojų 
smerkti mažai angliavandenių turin
čias dietas, nes jos leido naudoti 
didžiulius sočiųjų riebalų kiekius. 

Kai kuriose aptarinėjamose stu
dijose nepaliesta Atkinso dietos 
specifika, netyrinėta ketozė, taigi 
negali būti daromos kai kurios išva
dos apie sočiuosius riebalus ir širdies 
arterijų ligas. Kituose tyrimuose 
buvo naudojami cholesterolio kiekį 
kraujyje mažinantys vaistai, tačiau jo 
kiekis vis tiek didėjo. Tie, kam ši 
dieta davė kokių nors teigiamų rezul
tatų, prieš tai vartojo daug rafinuoto 
cukraus, daug sočiųjų riebalų, tad 
cukraus atsisakymas buvo žingsnis į 
priekį teisinga kryptimi, o choleste
rolio sumažėjimą kraujyje galima bū
tų paaiškinti sumažėjusiu kūno svo
riu. Tokiems žmonėms jų sveikatos 
būklę būtų pagerinusi bet kokia dieta. 

Žinoma, negalima visų varto
jamų riebalų priskirti vienai kate
gorijai. Chemiškai apdoroti ar per
dirbti riebalai yra pasmerkti visų 
planetos mitybos specialistų. Kiti, 
randami lašišoje ar kitoje riebioje 
žuvyje riebalai, laikomi sveikais, 
kadangi turi širdies veiklą gerinančių 
savybių. Yra daug įrodymų, teigian
čių, jog negalima visiškai atsisakyti 
netgi sočiųjų riebalų, esančių kiauši
nio trynyje, raudonoje mėsoje. 

Mitas Nr. 4: 
Dr. Atkinso dieta padės jums 
išlaikyti mažesnį kūno svori 

Dr. Atkinsas rašo, jog jo dieta 
puikiai tinka ilgalaikiam vartojimui 
ir žada ilgalaikius rezultatus, tai yra, 
kad numestas svoris nesugrįš, kuo 
negali pasigirti kitos dietos. Svorio 
metimo aksioma teigia, jog kuo 
griežtesnė dieta ir kuo greitesnis svo
rio kritimas, tuo sunkiau išlaikyti 
pasiektus rezultatus. Lėtas ir nuo
seklus kūno svorio mažinimas yra 
pranašesnis už greitą. 

Deja, tai nėra tai, ką daugelis 
norėtų girdėti. Dr. Atkinso pažadai 
atsikratyti 2 kg per savaitę arba 7-8 
kg per dvi, skamba kur kas įspūdin
giau. Vis tik yra du dalykai, kuriuos 
būtina žinoti apie greitą svorio 
metimą. Kokio svorio buvo atsikraty
ta? Kokia jo dalis buvo riebalai, kokia 
vanduo, glikogenas ir raumeninis 
audinys? Ar ketinate visam laikui iš
saugoti naują mažesnį kūno svorį? 

Daugelis, besilaikiusiųjų mažai 
angliavandenių turinčios dietos, 
naują mažesnį svorį išlaiko mažiau 
nei metus, o dažniausiai visai trum
pai. Gyvenimo būdas dėl energijos 
trūkumo, kurį sukelia mažai anglia
vandenių turinčios dietos, tampa la
bai nuobodus. Nepaisant dr. Atkinso 
tvirtinimų ir kai kurių juos palai
kančių tyrimų, mes vis dar nežino
me, kas nutiktų ilgai laikantis At
kinso dietos. Apibendrinamai kol kas 
yra paremti 3, 6 ir 12 mėnesių tru
kusių tyrimų rezultatais. Tačiau pra
dėti organizuoti ilgesni bandymai, 
vienas kurių truks penkerius metus. 

Mitas Nr. 5: 
Laikantis Dr. Atkinso dietos, 
nereikia skaičiuoti kalorijų, 
galima valgyti tiek, kiek nori 

Dr. Atkinsas savo klientams siūlė 
neskaičiuoti kalorijų ir tol, kol jie 

laikosi jo dietos, valgyti tiek, kiek 
nori. Jis rašė: „Kalorijų teorija, besi
laikantiems dietos iki šiol buvo tarsi 
akmuo po kaklu". Tačiau tiesa apie 
mažai angliavandenių turinčių dietų 
kalorijas yra tokia. Laikantis mažai 
angliavandenių turinčios (ketogeni-
nės) dietos, apetitas sumažėja ir jau
čiatės pilnesnis kadangi riebalai ku
ria didesnį sotumo jausmą nei ang
liavandeniai. Apetito kontrolė yra 
vienas didžiausių Atkinso dietos pri
valumų, ypač, turint omeny, nuolat 
jaučiančius alkį ir nuolat persival-
gančius. Kaip teigia dr. Atkinsas: 
„Sunku grumtis su mūsų fiziniais 
poreikiais". 

Vis tik tai nereiškia, jog galima 
valgyti tiek, kiek nori. Tai reiškia, 
kad Atkinso dieta atbukins alkio 
pojūtį, automatiškai priversdama 
mažiau valgyti ir paprasčiausiai 
nebus kalorijų skaičiavimo poreikio. 
Besilaikantys Atkinso dietos ir ne
tenkantys svorio, tiesiog nesunaudo-
ja tiek kalorijų, kiek išeikvoja, todėl 
jų kūno svoris krenta. Jei išeikvoja-
ma daugiau nei gaunama, svoris kris, 
nepaisant, ar bus skaičiuojama ar ne. 

Kalorijų skaičiavimas, tiesiogine 
žodžio prasme, ne visada būtinas, ta
čiau reikia nuolat rūpintis tuo, kiek 
kalorijų suvartojama vieno valgymo 
metu. Nėra tokios dietos ar kito mi
tybos būdo, kurio laikantis galima 
būtų nepaisyti kalorijų balanso. 

Bus daugiau. 
Andrius Pauliukevičius 

Bernardinai.lt 
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Kristus 
žiniasklaidoje 

SES. ONA MIKAILAITĖ 

Gavėnios ir Velykų laikotarpiu JAV žiniasklaida maždaug nuo 1990 
metų pasistengia skelbti straipsnius, rodyti televizijoje dokumen
tinius filmus, leisti arba recenzuoti knygas, atskleidžiančias nau

jus duomenis apie Kristų. Žiniasklaidoje pateikiami neva moksliški 
duomenys dažnai yra nukreipti prieš Naujojo Testamento istoriškumą — 
neva jo šykščių žinių papildymas. Siekiams demaskuoti krikščioniškus 
„mitus", ypač Kristaus dieviškumą ir tuo šokiruoti tikinčiuosius. 

Šiemet kovo mėn. pradžioje „Discovery" TV laida rodė dokumentinį 
filmą apie dingusį ir prieš 27-erius metus atrastą Kristaus kapą. Tai pa
sakojimas apie 1980 m. Jeruzalėje atkastą urvą, kuriame rasta dešimtys 
mažų sarkofagų kaulams laidoti (vadinami „ossarium" iš lotynų k.). Kai 
kurie archeologai yra bandę įrodyti, jog tai Kristaus ir jo artimųjų kaulai. 
Mat atrasti Kristaus kaulai paneigtų jo prisikėlimą. Tačiau rastų kaulų 
tapatybė per 27-erius metus nėra moksliškai nustatyta. Istoriniai duo
menys apie Kristaus mirtį ir prisikėlimą pateikiami Evangelijose, nors ir 
gana šykštūs, negali būti lengvai paneigiami, nes raštai buvo parašyti ga
na greitai po Kristaus mirties. 

2000 m. žurnalas „US News & World Report" išspausdino Jeffrey L. 
Sneler provokuojantį straipsnį „Why Did He Die?", tvirtinantį, jog Kris
taus Kančios istorija, kaip ji buvo užrašyta Evangelijose, skatino tikin
čiųjų pamaldumą, bet nuo Romos imperijos žlugimo iki Hitlerio laikų tuo 
pačiu skatino ir antisemitizmą, parodant žydus kuo blogesnėje šviesoje. 
Tai gana supaprastintas apibendrinimas, nes Evangelijos nurodo ne vien 
žydų vadus, bet ir romėnus esant kaltus dėl Jėzaus mirties. Populiarioje 
viduramžių kultūroje antisemitizmas išdygo dėl daugelio priežasčių, o 
Hitlerio neapykanta žydams tikrai nekilo iš Evangelijų skaitymo. 

2001 m. Velykų proga „Discovery" kanalas rodė trijų valandų do
kumentinį filmą: „Jesus: The Complete Story" (Jėzus: visa istorija), ku
riame neva pateikiami išsamūs faktai apie Jėzaus gyvenimą ir mirtį. 2002 
metų didžiąją savaitę viešoji valstybinė radijo programa pagarsino po
kalbį apie biblinę archeologiją, kurią pranešėjas pristatė tokiais klausi
mais: „o jeigu Kristus iš tikro neprisikėlė, kas tada nutinka judaizmui ir 
krikščionybei?"... Krikščionybės dviejų tūkstančių istorija rodo, kad 
krikščionių tikėjimas Kristaus prisikėlimu amžiais išsilaikė, net esant 
sunkioms persekiojimo sąlygoms. 

2005 metų kovo pabaigoje ABC tinklas buvo pasiruošęs rodyti spe
cialią programą: „Resurrection Searching for Answers" („Prisikėlimas: 
ieškant atsakymų"), bet kadangi popiežius Jonas Paulius II tuo metu 
gulėjo mirties patale ir balandžio pradžioje mirė, programa buvo atidėta 
iki gegužės mėnesio. JAV televizija išsamiai rodė popiežiaus mirties bu
dynes, jo laidotuves ir naujojo popiežiaus Benedikto rinkimus, bet savo 
ankstyvesnės programos neatsižadėjo. Pranešėja, žurnalistė Elizabeth 
Vargas, padarė tokį įvadą: „Beveik kiekviena Velykų istorijos smulkmena 
yra atvira diskusijoms... Ar kapas tikrai buvo tuščias? Ir dar svarbesnis 
klausimas: Ar Jėzus tikrai buvo palaidotas?" 

Nuostabu, jog krikščionybę viešai galima skersai ir išilgai nagrinėti, 
net apie ją menkai teišmanantiems, tuo tarpu kyla didžiausias skandalas, 
jei kur nors viešai užkliudomas islamo tikėjimas arba, gink Dieve, neigia
mai atsiliepiama apie žydų holokaustą. Visokiais būdais skelbiama, jog 
šiuolaikinėje pliuralistinėje visuomenėje reikalingas pakantumas ir pa
garba visoms religijoms, bet kažkaip iš to visuotino dėsnio išskiriama 
krikščionybė. 

Jokia kita religija nesusilaukia tiek žiniasklaidos neigiamo dėmesio 
kaip krikščionybė. Deja, daugelis krikščionių, tarp jų ir katalikai, apie 
savo tikėjimą ir Bažnyčios istoriją mokosi kaip tik iš žiniasklaidos. 

Katalikų universiteto teologijos profesorius Lawrence Cunningham 
teigia, jog žiniasklaidos domėjimasis Kristumi nėra visiškai neigiamas 
reiškinys. Visa tai liudija Kristaus asmens patrauklumą ir milžinišką Jo 
įtaką. Kiekvienas amžius šį mįslingą Asmenį aiškina savaip, bet jo reikš
mės sumenkinti neįstengia. Net bandymai Kristų „numitinti" gali būti 
suprasti kaip atbulas komplimentas Jam. Kristus susilaukia tiek daug 
dėmesio, nes Jo svarba žmonijos istorijoje neabejotina. Juk ir Jis pats, 
susišaukęs savo mokinius, kartą klausė, kas žmonėse apie Jį kalbama. Jie 
papasakojo, ką buvo girdėję — vieni Jį laiko pranašu, kiti prisikėlusiu 
Jonu Krikštytoju ar dar kuo kitu. Tačiau Jis, nesiėmė nagrinėti įvairių 
žmonių nuomonių apie Jį, o uždavė mokiniams klausimą: „Kuo jūs mane 
laikote?" Žiniasklaidos keliami klausimai ir mums tikintiesiems duoda 
progos susimąstyti ir savęs paklausti, kuo gi aš Kristų laikau? 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

MIELI NEW YORK LIETUVIAI 
IR VISI LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS NARIAI, 
Su šv. Velykomis ir bundančia 

gamta ateina džiaugsmas ir nauja 
viltis. Tačiau, staigus ir klastingas 
Aušros Vartų bažnyčios uždarymas 
priverčia susimąstyti ir kreiptis į Jus. 

Iškilo pavojus prarasti paskutinį 
senos lietuviškos kultūros židinį New 
York centre, kurį prakaitu pastatė 
mūsų seneliai, tvirtai tikėdami, jog 
šiė namai tarnaus daugeliui kartų. O 
panašūs atvejai patvirtina, jog užda
rius parapijas, išnyksta ir bendruo
menės... 

Į Ameriką tautos važiavo dėl 
tikėjimo laisvės. Dar pereito amžiaus 
pradžioje pastatyta Aušros Vartų baž
nyčia ilgą laiką saugojo visus per
sekiojamuosius. Laikams keičiantis ir 
lietuviams keliantis į Metropolio 
gilumą, Aušros Vartų bažnyčia per
gyveno tiek nuosmukio, tiek žydėji
mo laikus. Okupacijos metais čia Tė
vynę rado ne vienas lietuvis, o Są
jūdžio laikais Aušros Vartų bažnyčia 
tapo politinės ir kultūrinės veiklos 
centru. Ypatingai Aušros Vartų gy
venimas suaktyvėjo paskutiniaisiais 
metais, smarkiai padidėjus naujai at
vykstančių iš Lietuvos žmonių skai
čiui. Parapija ir toliau išlaiko kos
mopolitinį New' York charakterį, kur 
po lietuvių vėliava draugiškai ben
drauja net kelios etninės grupės. 

Šiuo metu Amerikoje lietuvių yra 
daugiau negu buvo visais laikais. Ne 
visi naujai atvykusieji turėjo galimy
bę surasti Dievą augdami pavergtoje 
Lietuvoje, o adaptavimosi svetur ap
linkybės reikalauja savo duoklės. Ta
čiau, ateina laikas, kai pradedame 
ieškoti tikrųjų vertybių. Turėti lietu
višką parapiją Manhetene šiuo metu 
yra neišvengiama būtinybė. Istorija 
jau įteisino, jog Dievo namai išeivijo
je tampa ne tik maldos namais. Tai ir 
kultūrinio bei socialinio bendravimo 
vieta. Aušros Vartų bažnyčia — tai 
mūsų maža salelė, tai — mūsų Lie
tuva. Tik čia suvokiame savo šaknis, 
tik čia pasisemiame ištvermės ir sta
bilumo mums svetimoje gyveni
miškoje kasdienybėje. 

Bažnyčių uždarymas šiandieną 
primena sovietų pastangas naikinti 
bažnyčias Lietuvoje. Užtruks laiko, 
kol sužinosime tikrąsias bažnyčios 
hierarchijos veiksmų priežastis. Dėl 
ko mažos parapijos, egzistavusios 

daugelį dešimtmečių ir neduodančios 
jokių nuostolių vyskupijai, staiga 
prarado teises egzistuoti? Ar tokia 
tikroji bažnyčios lozungo „išsaugoti 
gyvybę" prasmė, kai būdamas silpnas 
turi žūti? O gal tai naujas tikinčiųjų 
pritraukimo būdas? Bažnyčia pati 
naikina savo gyvybines ląsteles. 

Ar sugebėsime išsaugoti Aušros 
Vartų bažnyčią? Į Vatikaną yra išsiųs
ta bažnyčios aktyvo suruošta ape
liacija, aiškinamasi dėl bažnyčios tur
to nuosavybės statuso, laukiame 
miesto kardinolo E. Egano išėjimo į 
pensiją, piketuojame. Kiekvieną sek
madienį, įprastu Mišioms laiku, para
pijiečiai ir toliau renkasi t rumpai 
maldai ir pabendravimui, o sekant 
Kryžių Kalno pavyzdžiu, prie baž
nyčios auga panašus „kalnas". Baž
nyčia yra įtraukta į dvišalį JAV ir 
Lietuvos kultūrinio paveldo sąrašą, į 
kardinolą E. Eganą yra kreipęsis 
Lietuvos prezidentas V Adamkus ir 
visa eilė JAV LB ir kitų lietuviškų 
organizacijų. Kardinolui įteikta peti
cija su daugiau kaip 4,000 žmonių 
parašų. Aušros Vartų bažnyčios įvy
kius plačiai seka žiniasklaida. 

2007 balandžio 8 d. 

R a m u t ė Ž u k a i t ė 
JAV LB New York apygardos 

pirmininkė 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 

www.draugas.org 
Nuotraukos iš wvvw.ourladyofviiniijs.org 

http://www.draugas.org
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
.,.. . . _ 

VOKIETIJA 

SUSIPAŽINKITE: 
VOKIETIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ 
„Draugą" pasiekė išsami Vokietijos Lietuvių Bendruomenės veiklos ap

žvalga, kurią 2007 m. kovo mėn. 24 d. Tarybos XX sesijos trečiajame posėdy
je perskaitė VLB valdybos pirmininkas Antanas Šiugždinis. Kviečiame ir kitas 
bendruomenes pasekti VLB pavyzdžiu ir apie savo veiklą supažindinti kuo 
daugiau svetur gyvenančių lietuvių. 

Čia spausdiname keletą ištraukų iš aukščiau minėto pranešimo. 

VLB valdyba 

Vokietijos Lietuvių Bendruome
nė įkurta 1946 metais, teisme regis
truota nuo 1951 metų. VLB valdyba 
yra jos vykdomasis organas. Ji pa
laiko ryšius tarp lietuvių, gyvenančių 
Vokietijoje ir svetur bei bendradar
biauja su Vokietijos bei Lietuvos Res
publikos įstaigomis. Taip pat teikia 
bendruomenės nariams rekomenda
cijas dėl pilietybės gavimo, daro įvai
riausius vertimus. Kartais tenka 
pavertėjauti ir teismuose bei policijo
je, taip pat leidžia „VLB informa
cijas". VLB taryba renka valdybą vie
neriems metams: 

Valdyba nuo 2006 m. kovo mėn.: 
Antanas Šiugždinis, pirmininkas, dr. 
Vincas Bartusevičius, vicepirminin
kas, Bernadeta Goštautaitė, sekre
torė, Gintaras Ručys, iždininkas, 
Klausas Žulys, narys teisiniais klau
simais, Agnė Kubiliūtė, narė kul
tūrai. 

VLB valdybos finansai 

Pagrindiniai VLB valdybos paja
mų šaltiniai yra: finansinė parama iš 
TMID; nuoma už butus; palūkanos; 
pajamos iš renginių; aukos; VLB na
rių solidarumo įnašas. 

VLB apylinkės ir VLB nariai 

Pagal Vokietijos tvarką Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenė yra teisme re
gistruota organizacija. Tam reikalin
gas formalus narių sąrašas. Tokių re
gistruotų narių turime per 1,642. Vo
kietijoje gyvena apie 50,000 lietuvių, 
jų skaičius didėja. Tačiau aktyvių lie
tuvių, kurie dalyvauja bendruome
ninėje veikloje yra apie 3,000. 

Šiuo laiku veikia 17 apylinkių: 
Liubeko (54 nariai), Hamburgo (127 
nariai), Berlyno (101 narys), Salzgit-

terio (105 nariai), Hannoverio (85 
nariai), Hageno (137 nariai), Koln-
Bonnos (161 narys), Essen-Muelhei-
mo (13 narių), Frarikfurto (80 narių), 
Romuvos (147 nariai), Schwetzin-
geno (25 nariai), Stuttgarto (91 n a 
rys), Nuernbergo (87 nariai), Rastat-
to (13 narių), Memmingeno (80 na
rių), Miuncheno (128 nariai), Centro 
prie valdybos (199 nariai), (centras 
vis daugiau naujų narių sulaukia!), 
Thueringijos (9 nariai). 

Šios apylinkės turi rinktas valdy
bas ir veikia savarankiškai. Daugiau 
nei pusei apylinkių vadovauja naujai 
į Vokietiją atvykę ir įsikūrę lietuviai. 
Šalia apylinkių taip pat aktyviai 
veikia Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjunga. 

Informacija leidžiama 4 kartus 
per metus. Išsiuntinėjama apie 1,300 
egzempliorių. Siunčiama VLB na
riams, lietuviams Vokietijoje, spaudai 
ir kai kurioms lietuviškoms įstai
goms. Taip pat informacijas galima 
rasti mūsų internetiniame puslapyje 
www.voklb.de. 

VLB tolimesni ateities planai 

Stengsimės sustiprinti ryšius su 
apylinkėmis. Ir toliau skatinsime 
lietuvių solidarumą, bendradarbia
vimą bei ryšius,, bus toliau spausdi
namos informacijos. Raginsime apy
linkes, kad kuo daugiau dokumentų 
būtų perduota kultūros instituto 
archyvui. 

Rengsime ir toliau tradicines 
bendruomenės šventes bei renginius. 

Stengsimės pritraukti kuo dau
giau narių į Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenę, ypač naujosios emigracijos 
atstovų. 

Ieškosime naujų būdų ir galimy
bių bendruomenės veiklai pagerinti. 

Atnaujinsime Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės interneto puslapį. 

Kove 24 d ;vyko n->et;n;s Vo><!e*i:os Uet ' jv 'u Bendruomenes /VLB1* ta rybos suvažia-
. - a > «.u- o -^e 'o Ou^o s'-~-«*o "O'j-a VLB v a i v o s i ^au ia va idyba -snnk+ ; An ta -
~cs S u g z d - ;s dr V.-cas B a ^ j s e v c u s Be ' ^ade 'a Goš*au+ai+e G i t a r a s Ručys 
K ausas Žuivs Agne Kubi l iu je Nuot rauko je siu metu suvaž iav imo daiyv-a-

Stengsimės surasti galimybių su
ruošti vaikų stovyklas. 

Daugiau apie mūsų veiklą, gali
ma sužinoti internete adresu: www. 
voklb.de. 

Europos lietuvių kultūros 
centro steigimo planai 

2006 m. lapkričio 10 d. Lietuvos 
Respublikos Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininko prof. Justino 
Karoso kvietimu, Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės atstovai dalyvavo 
komiteto posėdyje, kuriame buvo 
svarstomas Europos lietuvių kultū
ros centro (ELKC) steigimo projek
tas. 

ELK centrui steigti, VLB iš Lie
tuvos prašo finansavimo trejiems 
metams, tai yra vieno etato. Bei da
lies finansavimo, einamosios veiklos 
išlaidoms padengti. 

Europos lietuvių kultūros 
centro (ELKC) veiklos kryptys 

Planuojamo Europos lietuvių 
kultūros centro veiklos kryptis gali
ma visų pirma padalinti į dvejopas 
paslaugas. Pirma, taikomas nelietu-
viškajai Europos visuomenei, institu
cijoms, organizacijoms bei įmonėms. 
Antra, į tokias, kurios taikomos Lie
tuvių Bendruomenėms Europoje. 

Nelietuviškai Europos visuo
menei taikoma veikla yra tokia: 

• Informacinio portalo „Lithua-
nians in Europe" kūrimas (anglų 
kalba). Puslapyje būtų kaupiama in
formacija apie lietuvius Europoje, jų 
organizacijas bei istoriją, LR diplo
matines, turizmo bei verslo atsto
vybes, kultūros renginius, Europos 
šalyse gyvenančius kultūros veikėjus. 
Tokiam unikaliam projektui būtų ga
lima naudotis pagal ES įstatymus 
Lietuvos Respublikai rezervuotu 
www.lithuania.eu internetiniu ad
resu, kuris šiuo metu yra nevartoja
mas. 

• Lietuvių kultūros instituto 
veiklos plėtra Europos lygmenyje. 
Aktyviai reklamuoti Lietuvių kultū
ros instituto veiklą ir teikiamas pas
laugas už Vokietijos ribų, palengvinti 
priėjimą prie specifinės informacijos 
visos Europos mokslininkams, besi
domintiems Lietuva. 

• Bendradarbiaujant su LR diplo
matinių atstovybių kultūros atašė, 
bus aktyviai skatinami dalyvauti lie
tuviai menininkai, pristatant savo 
darbus Europos publikai. 

• Bus skatinamas Europos kraštų 
ir Lietuvos jaunimo bendravimas. 

Bendradarbiaujant su LR, VFR 
ir ES institucijomis, bus kuriami ben
dri projektai bei Europos Lietuvių 
Bendruomenėms taikoma veikla: 

Bendrieji uždaviniai: 
• Remti Europos Lietuvių Bend

ruomenių asociacijos steigimą ir teik
ti administravimo paslaugas, tuo 
skatinant glaudesnį Lietuvių Bend
ruomenių Europos Sąjungoje bend
radarbiavimą. 

• Europos lietuvių problemoms 
nagrinėti, rengti Europos studijų 
dienas, kuriose dalyvautų užsienio 
Lietuvių Bendruomenių veikėjai, LR 
diplomatai bei valdžios atstovai. 

• Spausdinti ar elektroniškai pa
tiekti informacinį leidinį apie Eu
ropos lietuvių gyvenimą. 

• Ieškoti galimybių Europoje 
gyvenantiems lietuviams, pagal ES 
kuruojamas programas finansavimo 
renginiams ir projektams. Tuo pačiu 
bendradarbiaujant su kitų ES šalių 
Bendruomenėmis, pvz., latvių ir estų. 

Aktyviai dalyvauti Hesseno ir Lie
tuvos partnerystės projektuose. 

Kultūra 
Skatinti Lietuvių kultūros insti

tuto archyvo paslaugų naudojimą 
tarp Europos Lietuvių Bendruome
nių, jame kaupiant archyvinę me
džiagą apie lietuvių gyvenimą įvai
riose Europos šalyse. 

• Kontaktuoti ir organizuoti už
sienyje gyvenančių lietuvių menines 
pajėgas, bendradarbiaujant su LR 
diplomatinių atstovybių kultūros 
atašė. 

• Plėtoti ES kraštų ir Lietuvos 
kultūrinį bendradarbiavimą pagal 
galiojančias tarpvalstybines sutartis. 

• Koordinuoti lietuvių muzikantų 
bei ansamblių koncertines keliones 
Europos šalyse. 

Švietimas 
• Rūpintis aktualiu lituanistiniu 

švietimu (kuris šiuo metu yra ypač 
aktualus), vaikų vasaros lituanistinių 
stovyklų ir šeštadieninių lituanisti
nių mokyklų Europos lietuvių vai
kams plėtimu ir organizavimu. 

• Ieškoti galimybių, pvz., pagal 
mainų programas, lietuviškam Euro
pos jaunimui lankyti Vasario 16-osios 
gimnaziją. 

• Talkininkauti Vasario 16-osios 
gimnazijos administracijai ieškant 
ryšių su visuomene bei paramos šal
tinių. 

Jaunimas 
• Bendradarbiaujant su Pasaulio 

lietuvių jaunimo sąjunga, skatinti 
lietuvių Jaunimo sąjungų Europos 
šalyse veiklą, teikiant pagalbą ben
drų renginių organizavimui. 

• Užmegzti kontaktus su lietu
viais studentais užsienyje, bei orga
nizuoti jų susibūrimus, skatinant 
juos įsijungit į bendrą veiklą. 

• Koordinuoti jaunimui patrauk
lių lietuviškų ansamblių koncertines 
keliones Europos šalyse. 

• Talkininkauti organizuojant 
europinio lygio lietuvių jaunimo 
sportinius susitikimus. 

Draugystės tiltas - 2007 
Huettenfelde 

Šiais metais jau tradicija tapusi 
savaitgalinė lituanistinė stovykla 
vaikams, tėveliams ir mokytojams 
„Draugystės tiltas" atkeliauja į Vo
kietiją. Ji vyks 2007 m. liepos 6-8 d. 
Huettenfelde, Vasario 16-osios gim
nazijoje. Atvykti kviečiami Europos 
lituanistinių mokyklėlių moksleiviai, 
jų tėveliai, mokytojai, bendruomenių 
pirmininkai. Generalinis šio renginio 
rėmėjas yra Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentas prie LR Vy
riausybės. 

Būsimo renginio Huettenfelde 
metu organizatoriai numato surengti 
vaikams įdomių užsiėmimų. Tarp jų 
sportinius turnyrus su lietuviška at
ributika, piešimo, šokių, dainų rate
lius, simbolinę pamokėlę gimnazijoje. 
Numatomas projektas „Lietuva 
internete", kompiuteriniai lietuviški 
žaidimai, koncertas, linksma tautinė 
vakaronė, pobūvis prie laužo su 
piemenėlių valgiais ir dainomis. 

Tėveliai, nemokantys lietuviškai, 
galės dalyvauti lietuvių kalbos kur
suose. Bendruomenių vadovai turės 
puikią progą aptarti svarbius reika
lus bei kurti naujus planus. Litua
nistinių mokyklėlių vadovų susitiki
mo metu Huettenfelde š.m. lapkričio 
10-11 d. buvo įkurtas ,,Draugystės 
tilto-2007" rengimo komitetas. 

Jo vadove išrinkta Salomėja 
Boettcher iš Hamburgo. Komiteto 
koordinatore bus PLB valdybos narė 
Dalia Henke. Nukelta į 9 psl. 

http://www.voklb.de
http://voklb.de
http://www.lithuania.eu
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laišmtaikioga^M BERNARDAS BRAZDŽIONIS 

Kas man yra poezija? Man poezi
ja yra žodžių vaivorykštė arba laumės 
juosta. Jeigu vaivorykštė ji žavi nuos
tabių spalvų žėrėjimu, jeigu laumės 
juosta, - ji apjuosia mūsų sielas 
nuostabaus grožio gijomis, išrašy
dama meilės ir džiaugsmo, laimės 
ilgesio, žemės gerumo, dangaus pa
guodos spalvomis... (Bernardas Braz
džionis) 

Bernardo Brazdžionio ""*m 

„Per pasaulį keliauja žmogus" LAISVĖS PAUKŠTIS 

ankstesnėje epochoje buvo Maironis. Es« «Š pa likŠtlS, Vėtroj nepaklydęs 
Egzilyje Brazdžionio poezija pirmiau- „ | r n i e k a d n e i š l e i d ę s Žemės IŠ akių, 
sia vykdė socialinę funkciją, palaiky- s k r e n d l l vifSDnėlt, kur kaip Saulė ž i edas žydi , 
dama lietuvių identitetą ir gindama 
Lietuvos bylą pasaulio akivaizdoje. regiuJI rytdienoj galingą, šviesų, did| 
Šiuo laikotarpiu Brazdžionis atsidūrė ir pro perkūnijų aidėjimą šaukiu; 
jaunesniųjų poetų šešėlyje. Tačiau 
geriausi jo eilėraščiai, rašyti tiek 
nepriklausomybės periodu, tiek ir tSII SS paukštis^ ŪkailOJ paOUdBS, 
vėliau, virto chrestomatiniais, o jų skrendu žvaigždžių pakalnėn slon atnešt, 
autorius pelnė lietuvių literatūros širdies kad nesuėstų laiko rūdys, 

(Tomas Venclova, „Lietuvių eg- ***** k a d n e p a k ą s t ų Skausmo rudens, 
zodo literatūra 1940-1990, Čikaga) žmogus kad mestų pančių grandines. 

Plokštelėje rasite tokius B. Braz- ^ ^ ^ kurs bedugnėj nardo, 
dzionio eilėraščius: r ' w * y 

i. Laisvės paukštis; 2. Likimo kurs nei prieš mirtj, nei prieš naktf nedrebės, 
laivas; 3. Supilkim pylimą; 4. Lietuva kas tars kaip burto žodi mano vardą, -
S tolo; 5 Tolimaŝ kaimas; 6. Tenai | G m t | viešpačių ir pro teisybę kardo 
Pažaislio bokštai; 7. Liepaloto liepos 
linko; 8. Klajūnui; 9. Mes neturime j i W P talismanas Jam, parpuolusiam, skambės: 
namų; 10. Neregio elegija; 11. Asper-
ges Me; 12. Iš tavo rankos; 13. Mūsų ^ -g p m ^ t ^ \ a n k e nepašautas, 
maldos; 14. Ypatingai; 15. Sugrįži- .„ . , _ . . , . _^, 
mas, 16. Mes kaip žiedas; 17. Dai- itesuvltiotas aukso narvo, deimanto grudų, 
nuotinė; 18. Mes mirsime kartu; 19. IŠ t e n , kur llfco mirčiai fedas krautas, 
Baltas baisas orchidėjų; 20. istoriją j ten, manan balsan kur kyla tautoj -
žm^s5 3^ 2 L ?er PaSaUl4 ^ ^ ^ gyveiitrgyvenijiisšaykdamasskrendii; 

Poeto Bernardo Brazdžionio šim-
tosioms gimimo metinėms Lietuvoje 
išleista kompaktinė plokštelė „Per 
pasaulį keliauja žmogus". Joje skam
ba poeto eilėraščiai, kuriuos skaito 
aktoriai Virginija Kochanskytė ir 
Petras Venslovas, taip pat kompozito
riaus Vidmanto Bartulio muzika. 

Bernardas Brazdžionis vienas 
pačių iškiliausių nepriklausomybės 
metais susiformavusių lietuvių poe
tų. Priklausydamas neokatalikiška-
jam visuomenės ir literatūros spar
nui, jis anksti patraukė skaitytojų 
dėmesį vizionieriška ir tragiška lyri
ka, kurioje bibliniai motyvai derinosi 
su modernizmu. Toje lyrikoje vyravo 
artėjančio karo, okupacijų ir tremties 
nuojauta. Okupacijų periodu Braz
džionis įgijo tautinio poeto statusą ir 
tapo beveik toks populiarus, kaip Pagal Bernardiiiai.lt 

Bet ir laivai, kurie ateinančią vasarą turėjo 
išplaukti į anuos kraštus, nebe taip uoliai buvo 
ruošiami. Tuo tarpu atėjo žinia, kad ir karalius Ste
ponas kitais metais vėl žygiuojąs su kariuomene 
prieš Maskolių. Todėl, kad ir ne visai sustiprėjus 
sveikatai, praleidęs 1581 metų žiemą, išvykau į tė
vynę ir kartu su karaliumi visą vasarą išbuvau 
stovykloje prie Pskovo. 

Pagaliau žiemą grįžau namo ir neslėpiau savo 
sumanymo keliauti į Palestiną. Sužinoję visi 

labai atkalbinėjo mane nuo tos kelionės. Tada ir aš 
pats ėmiau abejoti ir savo pasižadėjimą aiškinti 
taip, kad tiktai visai pasveikęs būsiu įpareigotas jį 
atlikti, o dabar privalau save ištirti, nes, bėgant 
metams, šitas negalavimas padidėjo. 

Tokioms mintims vis dažniau galvoje kylant, 
maldose Dievui pavedžiau tolesnę to dalyko eigą. 
Pasirodė, kad reikia prašyti Dievo pagalbos atlie
kant išpažintį ir priimant šv. Sakramentą. Paskui 
staiga atėjo į galvą mintis, nors sveikata ir ne visai 
sustiprėjo, bet yra tokia, kad jei galima keliauti, 
rūpintis reikalais, žygiuoti į karą, tai turėtų būti 
galima ir į tolimesnes keliones leistis. 

Tad jeigu įtikdamas žemės karaliui arba drau
gams ar dėl kokio būtino reikalo to neatsisakau, 
kodėl turėčiau neištverti to kelionės vargo, kurį 
pakelti esu šventai pasižadėjęs Dievui — vienin
teliam, visų aukščiausiajam karaliui, iš kurio ima
me visus turtus, iš kurio rankų ne iš kur kitur, mes 
gauname visa, ko reikia. Todėl visą save pavesda
mas jo dieviškajai Apvaizdai, visai tvirtai pasiry
žau, kad ir kokia pagaliau būtų mano sveikata, leis
tis į šią šventą kelionę stiprinantis tvirta viltimi, 
kad, Dievo padedamas, atliksiu ją. Net jeigu ir nu
mirti tektų, man nebūtų sunku, kai Dievas bus lei
dęs mano mirtingojo kūno akimis pamatyti šven
tąsias mūsų atpirkimo vietas ir pasijusti įvykdžius 
savo pasižadėjimą. 

Taigi tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt 
antrais metais, sutvarkęs namų reikalus ir surašęs 
savo paskutinės valios testamentą, nes tariausi 
niekada daugiau nebegrįšiąs į tėvynę, rugpjūčio 
mėnesį nuvykau į Gardiną pas karalių Steponą 
jam pranešti sprendimą vykti į Jeruzalę ir atsi
sveikinti su juo. Jisai visaip atkalbinėjo nuo šio pa
siryžimo. Tačiau, esant būtina vykdyti Dievui duo
tus pasižadėjimus, o atleidimo nuo jų reikia prašyti 
popiežiaus karalius visaip bandė įtikinti, kad ver-

KELIO IZALĘ 
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čiau vykčiau į Romą, negu tokios silpnos sveikatos 
leisčiausi į šitokią pavojingą kelionę. Bet kai at
sakiau, jog esu visiškai apsisprendęs vykti į šią ke
lionę, nes jos atsisakydamas užsitraukčiau įžeisto 
Dievo rūstybę ir žmonių kalbas ir netekčiau savo 
autoriteto, tada jis kaip įmanydamas ragino vykti, 
kaip jau anksčiau užsiminiau, į Konstantinopolį: 
pats atsidėjęs pasirūpinsiąs, kad lengviau ir su ma
žesniu pavojumi pasiekčiau taip pageidaujamą tik
slą. 

Gavęs iš karaliaus leidimą išvykti, grįžau j 
Nesvyžių. Visai pasiruošęs kelionei, pasis

tiprinęs bažnytiniais sakramentais, tūkstantis 
penki šimtai aštuoniasdešimt antrų metų rugsėjo 
mėnesio 16 dieną Dievo vardan pradėjau tą ke
lionę. 

Kadangi tais pačiais metais buvo pataisytas 
Grigaliaus kalendorius, Italijos ribas pasiekiau lap
kričio mėnesį. Dėl savo silpnumo kai kuriuose 
Lombardijos miestuose šiek tiek užtrukęs pamal
dumo reikalais, gruodžio aštuntą dieną, per pačią 
šv. Mergelės Nekalto Prasidėjimo šventę, atvykau į 
Veneciją. Jau prieš keletą dienų savo palydovus iš 
Veronos buvau pasiuntęs pirmyn. Pats su karaliaus 
raštu tuojau nuvykau pas kunigaikštį Nikolo de 
Pontę, kurio karalius uoliai buvo prašęs mane ge
rai rekomenduoti Venecijos prefektams Graikijoje 
ir kitose pajūrio vietose. Jo rekomendaciją lengvai 
gavau, nes ir aš, ir mano palydovai jau iš anksčiau 
Venecijoje pakankamai buvo žinomi. 

Tariausi su Šventosios Žemės prokuratoriumi, 
kuris visada gyvena šv. Pranciškaus de la Vigna 
vienuolyne. Tada tas pareigas ėjo brolis Jonas de 
Candia. Kalbėjausi ir su vietos gvardijonu broliu 
Jeremijumi de Bressa, kuris du kartus yra buvęs 
savo vienuolijos vienuolynų Šventojoje Žemėje 
vyresnysis, Jeruzalėje išgyvenęs dvylika metų. Šių 
pamokytas, kaip turėčiau elgtis, stengiausi suspėti 

tuojau po Apreiškimo šventės, su bažnyčios apei
gomis palaiminus jūrą, išplaukti pirmuoju pasi
taikiusiu laivu. Skubėjau išvykti daugiausiai dėl to, 
kad galėčiau Jeruzalėje praleisti Velykų šventes. 
Draugų patartas, sėdau į Tomelio laivą (galeo dėl 
Tornelli), pavadintą vardu pirklio, kuriam prik
lausė. Buvo tai nelabai didelis, tiktai šešių šimtų 
statinių talpos, ir nenaujas, padirbtas jau prieš try
lika metų, laivas, bet labai rekomenduojamas dėl 
greito ir sėkmingo plaukiojimo, nes jį tvarkė pri
tyręs vadas Augustinas de Giacomo. Taigi susita
riau su juo, kadangi turėjo išplaukti po Apreiškimo 
šventės. Dar ir čia patyriau ypatingą Dievo malonę 
ir prielankumą sau, kad, tikėdamasis greičiau nu
vykti ir praleidęs kitus laivus, pasirinkau kaip tik 
šį. Didžiulis krovininis laivas, vadinamas Rūgina, 
išplaukęs 1583 metų sausio pabaigoje, tik pajudėjęs 
iš uosto, prie Klaudijaus perkaso, audros ištiktas, 
vos išvengė pavojaus: išmetęs visus inkarus, nu
pjovęs stiebą, su dideliu vargu nuplaukė iki Istrijos, 
esančios vos už kelių itališkų mylių nuo Venecijos. 
Ten Rūgina išstovėjo visą žiemą. Kas tuo laivu bu
vo išplaukę, turėjo grįžti į Veneciją. Tas dalykas la
biausiai mane prislėgė. Tas pats laivas, prieš mums 
atvykstant j Kiprą, tik prieš dieną buvo išplaukęs 
Tripolio link. Apie vasario mėnesio vidurį du ma
žesni laivai turėjo išplaukti į Aleksandriją. Todėl, 
nusibodus ilgiau gaišti, ketinau lipti į vieną iš jų, 
nors per Egiptą buvo tolimesnis kelias į Jeruzalę. 
Bet kadangi laivai buvo nedideli, o jų vairininkai 
nelabai prityrę (liaudis juos vadina patronais), 
draugai atkalbėjo nesėsti į juos. Čia man buvo ma
loningai parodyta begalinis Dievo gailestingumas, 
nes vienas iš tų laivų sudužo nuo Ragūzos, kitą ne
toli Kerkyros (Corcyram) salos taip sudaužė audra, 
kad iš jo vos vienas žmogus išsigelbėjo. 

Paskui parašiau popiežiui, pažymėdamas, kad, 
gavęs ankstesnį jo raštą, dėl įvairių priežasčių su
gaišau ir lig šiol negalėjau pradėti savo piligrimo 
kelionės. Dabar, būdamas visai pasirengęs išvykti, 
prašiau, kad vėl man duotų leidimą aplankyti šv. 
Karstą. Mat yra toks paprotys, kad tas, kuris lei
džiasi į šią šventą piligrimo kelionę, turi turėti 
raštą popiežiaus arba tų, kurie paskirti tokį leidi
mą duoti, nes katalikai Jeruzalėje vengia bendrauti 
su atvykusiu be leidimo: vietos vienuolių jis būna 
įtariamas, kad nėra tikras katalikų Bažnyčios 
sūnus. Bus daugiau. 

http://Bernardiiiai.lt
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS k 

Kančia be prisikėlimo? 
Socialdemokratų manevras -

vardan Lietuvos ar 
vardan savęs? 

Jau tampa įprasta, kad kiekvieną 
pirmadienį Lietuvos politikai atran
da naują politinį dirgiklį. Štai, iš kar
to po Verbų sekmadienio social
demokratų partijos prezidiumas pa
skelbė, jog nutraukia bendradarbia
vimo sutartį su konservatoriais ir 
sieks pirmalaikių Seimo rinkimų. 
Vienas iš tokio nutarimo architektų -
patyręs politikas Česlovas Juršėnas -
negailėjo kritikos konservatoriams, 
kurie esą „bando vairuoti automobilį, 
sėdėdami ant užpakalinės sėdynės" 
ir net pasiūlė pirmalaikių rinkimų 
datą. Socialdemokrato nuomone, rin
kimus vertėtų rengti jau birželio 24 
dieną, per Jonines. 

Tiesą pasakius, būtent pastaroji 
data aiškiausiai perteikia socialde
mokratų manevro esmę. 

Per Jonines vykstantys Seimo 
rinkimai būtų pasmerkti. Lietuvoje 
žmonės labai nusivylę politiką ir var
gu ar ateitų balsuoti vasaros švenčių 
metu. Joninės - tai metas, kai daugu
ma Lietuvos studentų, pabaigę sesiją, 
pradeda atostogas ir tikrai negalvoja 
apie politinius pasirinkimus. Aki
vaizdu ir tai, jog nei viena politinė 
partija negalėtų kokybiškai pasiruoš
ti rinkimams iki Joninių. Taigi, gali
ma drąsiai sakyti, kad, skelbdami 
prezidiumo nutarimą, socialdemok
ratai už nugaros laikė špygas. 

Beje, tai įrodo ir tai, jog tik 9 šios 

partijos nariai dalyvavo trečiadienį 
vykusiame balsavime dėl pirmalaikių 
rinkimų. Kaip ir reikėjo tikėtis, so
cialdemokratų iniciatyva negavo bū
tino 3/5 Seimo narių palaikymo. Tai 
reiškia, jog kitas balsavimas dėl pir
malaikių rinkimų galės vykti ne 
anksčiau kaip po pusmečio. 

Kyla natūralus klausimas - ką 
pasiekė socialdemokratai šiuo ma
nevru? Pirmiausia, pademonstravo 
postų Vyriausybėje reikalavusiems 
darbiečiams, jog pastarieji neturi 
veiksmingų politinių svertų. Na ir 
kas, jei Darbo partija nerems G. Kir
kilo vyriausybės? Pirmalaikiai rinki
mai kur kas baisesni visuomenės pa
sitikėjimą ištirpdžiusiems darbie
čiams nei aukštus reitingus turin
tiems socialdemokratams. Kartu so
cialdemokratai pabandė perimti ini
ciatyvą ir santykiuose su konservato
riais, kurie kėlė įvairias sąlygas ma
žumos Vyriausybei. Socialdemokratų 
žinia konservatoriams pakankamai 
aiški - arba paremkite mus, kokie 
esame, arba jūsų parama nereikalin
ga. Visi socialdemokratų lyderiai vie
ningai pareiškė, jog ir toliau jie remia 
tiek VSD vadovą Arvydą Pocių, tiek 
kontroversiškąjį Albiną Janušką. 

Jau ketvirtadienį gavome patvir
tinimą, kad ši parama ne vien žodinė. 
Socialdemokratai pasiekė, kad būtų 
atidėtas tiek draudimo KGB rezervis
tams eiti atsakingas pareigas svars
tymas, tiek su energetika susijusios 
įstatymo pataisos, galinčios sumažin
ti „Dujotekanos", tikėtina, dosniai 

remiančios visus A. Pociaus ir A. 
Januškos gynėjus, pelną. 

Vienintelis debesėlis, šią savaitę 
gadinęs socialdemokratų vadovų 
nuotaiką - nepaklusnusis Algirdas 
Paleckis. Šis politikas, nepaisant par
tijos vadovybės skepsio, ketina suda
ryti Vilniuje koalicija su Rolandu 
Pakso partija ir lenkais. Ši koalicija 
veikiausiai atvertų duris R. Paksui 
tapti Vilniaus meru, o pats A. Palec
kis taptų vicemeru. A. Brazausko, 
viešai palaikančio dabartinį Vilniaus 
merą Artūrą Zuoką, ir A. Paleckio 
konfliktas svarbus ne tik vilniečiams. 
Nepamirškime, kad tai preliudija į 
gegužės mėnesį vyksiantį social
demokratų suvažiavimą, kuriame 
vyks įnirtinga kova dėl partijos vado
vo posto. 

Mažai tikėtina, kad A. Paleckis 
galėtų tapti naujuoju socialdemok
ratų pirmininku, tačiau jo parama 
kuriam nors iš kandidatų į pirminin
kus gali suvaidinti svarbų vaidmenį. 

Ryškėja miestų ir rajonų 
v iet inės valdžios kontūrai 

Tvirtai pasakyti, ar tikrai R. 
Paksas taps Vilniaus meru, kol kas 
negalima. Tačiau per šią savaitę ge
rokai ryškesni tapo naujos vietinės 
valdžios kontūrai ne viename Lietu
vos mieste ar rajone. Pavyzdžiui, ne
kelia abejonių, kad naujuoju Kauno 
meru taps konservatorius Andrius 
Kupčinskas. Kol kas neaišku tik tai, 
kiek Kauno socialdemokratų įsijungs 
į jo vadovaujamą koaliciją. 

Labai tikėtina, kad konservato
riai išlaikys taip pat Panevėžio mero 
postą. Tiesa, Vitui Matuzui šįkart 
lipdyti koaliciją sekasi kiek sunkiau 
nei po praėjusių rinkimų. 

Skaudžiomis socialdemokratų 
netektimis reiktų vadinti tai, kad po 
kelių valdžios kadencijų jie prarado 
Šiaulių mero postą. Nuo šiol Šiau
liams vadovauja liberalcentristas 

Genadijus Mikšys ir plati valdančioji 
koalicija, nustūmusi socialdemokra
tus į opoziciją. Kita skaudi netektis -
Zarasai. Čia socialdemokrati buvo įsi
tikinę savo pergale, bet per lemiamą 
balsavimą netikėtai meru išrinktas 
konservatorius, nors Tėvynės sąjun
ga rajone tėra gavusi tris mandatus. 

Socialdemokratai gali nebent 
guostis, jog veikiausiai jų partijos na
riui atiteks Elektrėnų mero postas. 
Čia plati koalicija, regis, sugebėjo išs
tumti atrodė ilgam įsitvirtinusius li-
beralcentristus. 

Ne vienoje savivaldybėje naujieji 
merai buvo aiškūs jau iš karto po rin
kimų. Pavyzdžiui, socialliberalas Vy
tautas Petkevičius Trakuose, valstie
tis liaudininkas Bronis Ropė Igna
linoje ar centristas Vidas Mikalaus
kas Varėnoje. 

Visų Lietuvos miestų ir rajonų 
merų pavardes sužinosime iki Atve
lykio. Jau dabar aišku, kad provinci
joje labai mažai įtakos turi nacio
nalinio lygmens politiniai sutarimai. 
Pavyzdžiui, Elektrėnuose vietos kon
servatoriai bičiuliaujasi su socialde
mokratais ir liberaldemokratais. Ig
nalinoje krikščionys demokratai net 
rinkimuose dalyvavo kartu su vals
tiečiais liaudininkais, ne vienoje savi
valdybėje ištikimiausi konservatorių 
partneriai yra liberaldemokratai, o 
Neringoje krikščionys demokrata i 
veikia išvien su darbiečiais. 

Kaip reikėtų vertinti tokią si
tuaciją? Viena vertus, ji liudija apie 
bendrą politinių ideologijų paralyžių 
Lietuvoje. Kita vertus, apie itin silp
nus saitus tarp įvairių vienos partijos 
skyrių. Gerai, kai ieškoma sutarimo, 
tačiau kartu tenka pripažinti, kad tai 
skatina nuolatinį politinį nestabi
lumą. Kol kas Lietuvos politiniame 
gyvenime labai daug triukšmo, ne
tikrumo ir kančios. Tik ar kada su
lauksime taip pat ir brandžios politi
kos prisikėlimo? 

Švenčiant Velykas, popiežius kalbėjo 
apie pasaulio kančias 

Nemažai užsieniečių ne iš ES šalių žaidžia Lietuvos futbolo komandose. 

Užsieniečiai Lietuvoje laukiami 
be sutuoktinio ir vaikų 

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS) — 
Užsienyje darbo jėgos besidairančios 
Lietuvos bendrovės turėtų ieškoti tik 
viengungių specialistų — Lietuvoje 
pradėjusio dirbti užsieniečio šeimos 
nariai beveik neturi jokių galimybių 
gauti leidimo gyventi Lietuvoje. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ry
tas", specialistas, atvykęs iš Europos 
Sąjungai nepriklausančios valstybės, 
šeimą galėtų atsivežti tik pragyvenęs 
Lietuvoje dvejus metus. Iki tol šeimos 
nariai galėtų lankytis Lietuvoje tik 
kaip turistai. 

Tokie apribojimai įsigaliojo ma
žiau nei prieš keturis mėnesius. Ta
čiau dėl jų jau kilo sumaištis. 

Užsienio kapitalo bendrovės ne

rimauja, kad nuo šiol nebegalės at
sivežti kvalifikuotų specialistų ir va
dovų. Mat ne kiekvienas darbuotojas 
nori palikęs šeimą keliauti į valstybę, 
esančią už kelių ar keliolikos tūks
tančių kilometrų. 

Lygiai taip pat leidimų gyventi 
Lietuvoje nebegaus ir mūsų šalies 
sporto klubuose norinčių rungty
niauti legionierių šeimos nariai. 
Krepšinio ir futbolo klubuose rungty
niauja nemažai užsieniečių iš JAV 
Brazilijos ir kitų ES nepriklausančių 
valstybių. 

Lietuvoje gali ramiai gyventi tik 
tų užsieniečių šeimos nariai, kurie 
gavo leidimus iki įstatymo įsigalioji
mo 2006-ųjų gruodį. 

Atkelta iš 1 psl. 
linkiu jums palaimingos ramybės, ge
ros sveikatos ir prisikėlusio Išgany
tojo pagalbos jūsų didžiame darbe", 
— rašė Aleksijus II. 

Šiemet pirmą kartą netoli alto
riaus Vatikano Sv. Petro aikštėje, kur 
Benediktas XVI aukojo Velykų mi
šias, buvo padėta ikona — ortodoksų 
religinės tematikos tapybos kūrinys. 

Įvairiose pasaulio vietose Velykos 
buvo skirtingos. Saliamono Salų gy
ventojai meldėsi už cunamio aukas, o 
vienas šios šalies kunigas ragino 
žmones imtis atstatymo darbo. 

„Dabar ne laikas sėdėti ir laukti 
aprūpinimo. Dabar laikas jums dirb
ti, pradėti atstatyti šalį po cunamio", 
— savo parapijiečiams sakė Johnas 
Pihavaka. 

Vis mažėjanti Irako krikščionių 
mažuma šventė tyliai, nes baiminosi 
išpuolių, nuolat vykdomų Bagdado 
gatvėse. Turtingesni Irako krikščio
nys jau seniai emigravo į aplinkines 
arabų šalis, kurios palankiau žiūri į 
religines mažumas. 

Jeruzalėje tūkstančiai penkioms 
krikščioniškoms Bažnyčioms priklau
sančių tikinčiųjų Velykas šventė Jė
zaus mirties, palaidojimo ir pri
sikėlimo vietoje — Viešpaties kapo 
bažnyčioje. 

Graikijoje šeštadienį prieš vidur
naktį į bažnyčias suplūdo milijonai 
žmonių, kad išgirstų, kaip kunigai 
paskelbia: „Kristus prisikėlė". 

Šioje šalyje, kur 97 proc. gyvento

jų sudaro ortodoksai. Velykos yra di
džiausia religinė šventė. 

Ukrainoje šios Velykos turėjo 
politinį atspalvį — šimtai protestuo
tojų, provakarietiškų pažiūrų prezi
dento Viktoro Juščenkos priešininkų, 
šventė su tradiciniais pyragais ir 
kiaušiniais, nudažytais baltai ir žyd
rai — prorusiško premjero Viktoro 
Janukovičiaus spalvomis. 

Vokietijoje vyko tradicinė pacifis
tinė Velykų demonstracija. Į ją šalies 
rytuose esančiame Frecdorfe susirin
ko maždaug 12,000 žmonių. 

Šiemet demonstrantai kritikavo 
vyriausybės planus dėl kariuomenės 
poligono į šiaurę nuo Berlyno. 

Be to, daugiau kaip tūkstant is 
žmonių nužygiavo maždaug 50 km 
tarp Duisburgo ir Dortmundo, taip 
pareikšdami protestą dėl vokiečių ka
rių dalyvavimo karinėse misijose už
sienyje. 

Visos šios demonstracijos praėjo 
taikiai. 

Labai entuziastingai Velykos bu
vo švenčiamos Lenkijoje, kur daugiau 
kaip 90 proc. gyventojų yra katalikai. 
Vienas lenkų kunigas net užsiminė, 
jog jo bažnyčią gali tekti didinti, kad 
tilptų visi tikintieji. 

JAV prezidentas George'as W. 
Bushas Velykas šventė savo vasarna
myje Teksase. Velykų sekmadienį jis 
nuėjo į bažnyčią vienoje karinėje ba
zėje Teksase ir sakė, jog meldėsi už 
taiką pasaulyje ir amerikiečių karių 
saugumą. 
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1 Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFf> Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS iinių agentūrų pranešimais) 
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to tinkle ar tur is tų lankomose vieto
se. 

Pagrobta brite sakė bijojusi, kad 
iraniečiai Jai rengia karstą 

T T IIP 

/ 
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Faye Turney Irano televizijoje. 

Londonas, balandžio 9 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Vienintelė mo
teris tarp 15 britų jūrininkų, kurie 
Irane buvo laikomi 13 dienų, pirma
dienį spausdinamame interviu sakė, 
jog jos buvo paklausta, ką ji mananti 
apie mirtį už tėvynę, ir jog ji bijojo, 
kad iraniečiai ją išmatavo karstui. 

Faye Turney, duodama savo pir
mąjį interviu po to, kai Iranas ketvir
tadienį paleido ją ir kitus jūrininkus, 
populiariam britų bulvariniam laik
raščiui „The Sun" sakė, kad jai buvo 
grasinama ilgais kalėjimo metais už 
šnipinėjimą, jeigu ji nepadarys, kas 
jai liepiama. 

Interviu „The Sun" F. Turney sa
kė, kad pirmąsias penkias dienas bu
vo atskirta nuo savo draugų ir laukė 
mirties. Ji klausė, kas nutiko jos 
draugams, bet jai nieko neatsakė. 

F. Turney papasakojo, kad Irano 
tardytojai grasino jai mirtimi. Kartą 
jos paklausė: „Kaip tu žiūri į tai, kad 
numirtum už savo šalį?". Kitą dieną 
tardėjau kitas tardytojas, kuris vienu 

metu pasakė: „Ne, tu tiesiog nesu
pranti, kad turi bendradarbiauti su 
mumis. Argi tu nenori vėl pamatyti 
savo dukters?" 

Ji prisimena, kad vieną rytą bū
dama savo kameroje išgirdo, kaip 
kažkas pjausto medį ir kala į jį vinis, 
ir kaip po to į kamerą įėjo kalėjimo 
prižiūrėtoja, kuri pamatavo jos ūgį. 
„Aš buvau tikra, kad jie daro man 
karstą", — prisipažino F. Turney. 

25 metų F. Turney, kuri turi trejų 
metų dukrą, teigimu, iraniečiai ją lai
kė atskirai nuo kitų jūrininkų, siek
dami įtikinti, kad visus seniai palei
do, ir nelaisvėje liko tik ji. Tardymai 
vyko naktimis. Kartais ji buvo tardo
ma kelis kartus per naktį, jai buvo 
užduodami tie patys klausimai. 

Pasak karės, pačią pirmą dieną ji 
buvo uždaryta į karcerį, jai buvo įsa
kyta nusirengti ir likti tik su kelnai
tėmis. Jai numetė pižamą ir keturis 
nešvarius apklotus. Po kelių valandų 
jai davė juodą skarelę, kurią apsiri
šusi ji turėjo būti per tardymus. 

Irako sostinėje — komendanto valanda 
Nedžefas, balandžio 9 d. („Reu-

ters'VAFP/BNS) — Bagdade pirma
dienį, minint ketvirtąsias sostinės už
ėmimo metines, galiojo komendanto 
valanda, o į Nedžefą dalyvauti didelė
je antiamerikietiškoje demonstracijo
je, kurią surengti ragino radikalių pa
žiūrų šiitų dvasininkas Moątada ai 
Sadras, suplūdo šimtai tūkstančių 
irakiečių. 

„Ne, ne Amerikai, taip, taip Moq-
tadai", — žygiuodami šio Irako pie
tuose esančio šiitų šventojo miesto 
gatvėmis skandavo protestuotojai, 
daugiausia — vyrai ir vaikinai. De
monstrantai mojavo Irako vėliavo
mis. 

Prognozuojama, kad Nedžefe ga
lėjo susirinkti iki milijono žmonių. 

Nedžefe ir netoliese esančioje 
Kufoje protestuotojai taip pat degino 
JAV vėliavas ir trypė ant žemės nu
pieštas Amerikos ir Izraelio vėliavas. 
Paleisti ką nors batu yra vienas di
džiausių įžeidimų arabų kultūroje. 

Šie protestai, surengti per Sad-
damo Husseino režimo žlugimo meti
nes, laikomi M. ai Sadro jėgos pade
monstravimu. 

Bagdade nuo 5 vai. ryto vieną pa

rą buvo draudžiama važinėti automo
biliais — taip siekiama užkirsti kelią 
išpuoliams. Dauguma sostinės gyven
tojų baimindamiesi išpuolių niekur 
nėjo iš namų. 

Sostinėje tūkstančiai amerikiečių 
ir irakiečių karių vykdo naują saugu
mo operaciją. 

M. ai Sadras, kuris dėl nesiliau
jančio smurto Irake kal t ina JAV 
surengtą invaziją, sekmadienį paskel
bė pareiškimą, kuriame ragino ira
kiečius protestuoti prieš JAV pajėgų 
buvimą šalyje. 

Sis jauno amžiaus dvasininkas 
2004 metais vadovavo dviem sukili
mams prieš JAV pajėgas, bet vėliau 
tapo svarbia politine figūra. M. ai 
Sadro politinis blokas turi 32 deputa
tus 275 vietų parlamente ir šešis mi
nistrus premjero Nuri ai Maliki vy
riausybėje. 

„Kad okupacija baigtųsi, išeisite 
ir dalyvausite demonstracijoje", — 
sakė M. ai Sadras, kuris pastaraisiais 
mėnesiais viešai nesirodė. 

JAV kariškiai sako, kad M. ai 
Sadras yra kaimyniniame Irane, ta
čiau jo padėjėjai sako, kad jis yra Ira
ke. 

wm%M IK^JF Wr&^ 

VARŠUVA 
Lenkijoje žinoma apie 60 atvejų, 

kai komunistinis režimas atėmė vai
kus iš areštuotų motinų ir atidavė 
juos 4 vaikų namus arba svetimoms 
šeimoms, ir šalies prezidento Lecho 
Kaczynskio iniciatyva Motinos die
nos proga numatoma organizuoti to
kių moterų susitikimą. „Tai vienas 
tragiškiausių Lenkijos pokario istori
jos puslapių. Jų likimas — tai gyva 
Lenkijos istorija, kurios dar niekas 
neaprašė", — dienraščiui „Dziennik" 
sakė prezidento kanceliarijos dar
buotoja, viena iš susitikimo organiza
torių Ewa Junczyk-Ziomeska, kuri 
prieš kelerius metus Jungtinėse Vals
tijose sutiko lenkę, komunistų laikais 
tokiu būdu netekusią savo vaikų. 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos princą 

Williamą smarkiai prislėgė žinia, kad 
Irake per pakelės bombos sprogimą 
žuvo artima jo bičiulė, šeštadienį pra
nešėjo tarnyba. Jaunesnioji leitenan
te Joanna Yorke Dyer buvo tarp ke
turių britų karių, kurie, grįždami iš 
operacijos pietiniame Basros mieste, 
žuvo per sprogimą, nugriaudėjusį 
prie jų šarvuočio „Warrior". 24 metų 
J. Y. Dyer su sosto įpėdinio Charleso 
sūnumi Williamu mokėsi Sandhersto 
karo akademijoje ir ją baigė tą pačią 
dieną, kaip ir jis. 

Šeštadienį teisme pasirodė trys 
asmenys, kuriems pateikti kaltini
mai dėl sąmokslo su savižudžiais 
sprogdintojais, per kurių išpuolius 
2005 metų liepos 7 dieną Londono 
transporto sistemoje žuvo 52 žmo
nės. Šie asmenys yra pirmieji, ku
riems pateikti kaltinimai dėl sprogi
mų trijuose metropoliteno trauki
niuose ir viename autobuse. Tai buvo 
pačios kruviniausios atakos Didžio
sios Britanijos sostinėje taikos metu. 
30 metų Mohammedas Shakilas, 26 
metų Sadeeras Saleemas ir 23 metų 
Waheedas Ali kaltinami tuo, kad su
simokė su keturiais britų islamistais 
surengti išpuolius sostinės transpor-

ATLANTIC 

JAV 

VAŠINGTONAS 
JAV Senatas nenutrauks karinių 

veiksmų Irake finansavimo, bet kaip 
to sąlygos sieks politinės pažangos 
sprendžiant Irako problemą, sekma
dienį pareiškė. Senato ginkluotųjų 
pajėgų komiteto pirmininkas demok
ratas Carlas Levinas. „Mes neketina
me balsuoti už finansavimo sumaži
nimą, — sakė C. Levinas interviu te
levizijos kompanijai ABC. — Bet mes 
sieksime, jog prezidentas spaustų 
Irako vadovus, kad jie užbaigtų poli
tinį padėties šalyje sureguliavimo 
procesą". Senatas kovo pabaigoje pa
tvirtino įstatymo projektą dėl 122 
mln. JAV dolerių skyrimo kariniams 
veiksmams Irake ir Afganistane. 

AZIJA 

KANDAHARAS 
Talibano kovotojai sekmadienį 

nukirto galvą afganų reporteriui, ku
ris praėjusį mėnesį buvo pagrobtas 
kartu su italų žurnalistu, paskelbė 
Talibano atstovas, kuris nurodė, kad 
taip buvo padaryta vyriausybei atsi
sakius derėt is dėl jo paleidimo. 
„Šiandien nužudėme Ajmalą, nes vy
riausybė nereagavo į mūsų reikala
vimus. Jam buvo nukirsta galva", — 
sekmadienį sakė Talibano aukšto 
rango vado mulos Dadullah atstovas 
Shohaabuddinas Atalas. 

ARTIMIEJI RYTAI 

TEHERANAS 
Iranas paragino Didžiąją Bri

taniją atsakyti į 15 britų karo laivyno 
pareigūnų išlaisvinimą geros valios 
ženklu ir leido suprasti, kad palan
kiai įvertintų geranoriškumą JAV pa
jėgų Irake laikomų iraniečių ir jo 
branduolinės programos atžvilgiu. 
„Mes padarėme savo darbą ir parodė
me geros valios ženklą. Dabar atėjo 
eilė Britanijos vyriausybei veikti po
zityviai", — sakė Irano ambasado
rius Didžiojoje Britanijoje Rasoulas 
Movahedianas. JAV pajėgos anksčiau 
Irake yra sulaikiusios nemažai ira
niečių, tarp jų ir diplomatų, o penki 
iš jų kalinami dar ir šiandien. 

1-800-775-SEND 
www.atlanticexpresscorp.cofn 

Oceai 
| Kroviniu gabenimas 
I laivu į visas pasaulio šafis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu į visas pasaulio saiis. 

Auto Air Frelght 
Automobiliu pirkimas bei 
Įsiuntimas i visas pasaulio šalis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes TrucktiHĮ^ 

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje, Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 7Sth Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708599 9682 Tel. 1 800 7757363 

http://www.atlanticexpresscorp.cofn
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M A N O VELYKOS 
UUPA GERMAN1ENĖ 

Kunigas Musteikis nusipirko 
automobilį. Juodą, dideliu vairu ir 
dar didesniais ratais. Mėgdavo jis tą 
savo kriokiančią pabaisą pasistatyti 
taip, kad ją gerai matytų ir iš nuosta
bos aikčiotų kiekvienas jos šešėlį per
braukęs praeivis. Na, bet tikrai buvo 
į ką pasižiūrėti! Susirinkdavome tada 
dar mokyklų nepradėję lankyti vai
kai, rankom glostydavome juodus 
mašinos šonus, o, palipę ant dryžuo
to, guminio mašinos laiptelio, žvilg
terėdavome vidun. Juodos sėdynės, 
juodos grindys ir „baliejos" dydžio 
juodas vairas. O ką jau bekalbėti apie 
išorę! Du žibintai kaip „bliūdai", ir 
kas per stebuklas, kada kunigas juos 
abu uždegdavo. Dvi geltonos juostos 
puldavo tvorą, ilgais, siaurais kardais 
guldavo ant žolės, lipdavo į medį ir, 
pasiekusios viršūnę, susigerdavo va
karo aksominėj spalvoj. Bėgdavome 
tada visi krykštaudami ir laukdami, 
kada kunigas vėl pajudins savo 
kriokiantį stebuklą, pirma žvyruotu 
keliu pakalnėn, pasuks kairėn ir 
pralįs aukštų liepų alėja kelio link. 

Šnekėdavo moterys, kad su for-
duku bus dabar klebonui lengviau ir 
greičiau ne tik kalėdoti, bet ir aplan
kyti apylinkėje gyvenančius bei ser
gančius parapijiečius. Ale, jų daug ir 
sirgdavo! Nešinas portfeliuku, kuni
gas vėl traukdavo forduko link, su 
juoda sutana, iš kurios su kiekvienu 
žingsniu kyščiodavo žemi aulinukai, 
kurių išoriniai šonai buvo nusėti 
mažom sagutėm. Kada jis ateidavo su 
tėčiu žaisti šachmatais, kažkur giliai 
iš po sutanos kišenės ištraukdavo 
kabliuką, iš lėto, lyg kokios ceremoni
jos pagautas, atsegdavo visas aulinu
kų sagutes, pastumdavo kojas po 
stalu ir pareikšdavo: „Na panekras, 
pradėk!" 

Iš kur tas žodis „panekras", nie
kas nesužinojome, tačiau jis plasnote 
plasnojo kunigo žodžiuose, kada žir
gas puolė rikį, pėstininkas prarado 
galvą karalienei ar mažaūgis bokštas, 
visom savo ribotom jėgom gynė gra
žiai drožinėtą medinį karalių. Žiūrė
davau, kaip virš šachmatų lentos 
susiraukdavo tėčio kakta, kaip su
lenktais pirštais be perstojo į stalą 
barbendavo kunigas, kaip dėl šach-
mat magijos kovėsi du vyrai. Partijai 
pasibaigus, abu šnektelėdavo apie šį 
bei tą ir išsiskirdavo iki kitos dienos, 

kito „panekras", kito šach-mat. Toks 
buvo kunigas Musteikis. 

Gavėnios metu kunigas vis re
čiau užsukdavo pas tėtį, šachmatų 
dėžutė ir lenta gulėjo ant lentynos 
nepaliesta. Tada buvo liūdnų pamoks
lų metas. Bardavo jis savo parapi
jiečius, kad yra nusidėjėliai, kad turi 
gailėtis, kad nuodėmė juos ėste suės... 
ir pradedu nieko nebesuprasti. Ėda? 
Vadinasi, kas bus, kada viską suės? 
Kaip ta taškuota, žalia kirmėlė? Ėdė, 
ėdė ir paskui išskrido peteliške? O 
kaip su tuo ūsotu dėde? Kuo jis iš
skris? Negali būti! Čia turbūt ėda 
kitaip. Susimaišiusi kirmėlės ir ėdi
mo smulkmenose, dairiausi tarp žmo
nių rankogalių ir apsiaustų šonų nu
trintu veidu, žingsnis po žingsnelio 
slinkau arčiau prie mamos. Iš ten, 
užvertusi galvą ir žiūrėdama į viršų, 
stebėjaus margų skarelių spalvom, 
rimtais veidais ir atšipusiais skustu-
vais nugramdytom barzdom. Švelni 
mamos apsiausto medžiaga buvo 
pažįstama, kvepėjo siūlais ir spalva. 

Velykų sekmadieniui artėjant, 
kunigas Musteikis vis rečiau išvežda
vo savo forduką, daugiau vaikščiojo 
pievų takeliais, rankose nešdamas 
storą brevijorių, iš kurio nukibęs sup
davosi spalvotas kaspinėlis. Buvau 
prigrasinta, kad kai kunigas meldžia
si, jo negalima trukdyti, net ir sekti iš 
paskos. Toliau mama aiškindavo, 
kaip malda valo sielą, kad melstis rei
kia... Ir vėl sumaištis galvoj! Čia 
nuodėmė ėda, čia malda valo. 

Įdomu, ar kitoje pusėje namo jau 
pražydo kiaulpienės? Nors jos dar tik 
kalėsi, namuose jau buvo gyvenama 
artėjančių švenčių dvasia. Tarp viso
kių pyragėlių ir mišrainių, mama 
būtinai kepdavo „bobą". Būdavo su-
minko tešlos kamuolį, abiem rankom 
paminklus suspaudžia ir, kiek jėgos 
leidžia, sviedžia jį į stalą. Taip kartą, 
du, prismaigsto razinų ir vėl lyg kokį 
nusikaltėlį trenkia į stalą. Po tokio 
spektaklio dar ilgai virpėdavo ąžuoli
nis baldas, o aplink lyg baltas debe
sėlis ant grindų tūpdavo miltai. Ko
kia žavi buvo ta iškepta „boba", nuo 
viršaus iki pat lėkštės apipilta liukru. 
Apvalaus kamino formos, balta cuk
rine galva, visais šonais nutekėju-
siom liukrinėm ašarom. 

Kada „boba" jau stovėdavo pačio

je garbingiausioje stalo dalyje, mama 
atsinešdavo tik baigtus virti, karštus 
kaip ugnis kiaušinius. Visus juos 
atsargiai sudėdavo į lėkštę, paimdavo 
didoką gabalą vatos ir atsargiai, ap
žiūrėdama ją plėšė ir ant stalo rikia
vo mažais kamuoliukais. Panašiai 
surikiuodavo ir šešis kiaušinių lako 
buteliukus. Būdavo, paima vatos ka
muoliuką, prideda jį prie buteliuko 
angos, apverčia ir taip dažais suvil-
ginta vata skubiai braukia kiaušinio 
šonus. Vieną, du, tris kartus, kol 
dingsta balta spalva ir lėkštėje pra
žysta įvairiaspalviai margučiai. Kas 
per grožis, koks malonus virtuvėje 
pakibęs lako kvapas. 

Velykų sekmadienį, tik pasibai
gus iškilmingoms Mišioms ir giedo
jimui, kunigas Musteikis į savo di
džiulę, išblizgintą mašiną susisodin
davo tris ar keturis vaikus ir žvyruo
tu keliu visi išvažiuodavome ieškoti 
„Velykų bobutės". Dairydavomės ta
da į visas puses, pro šalį praskubėda-
vo medžiai, laukai, o kur tos „bobu
tės" ieškoti, taip ir buvo neaišku. Bet 
dairytis vis tiek reikėjo. 

Pralėkus krūmam, medžiam ir 
pievom, pradėjau abejoti, ar kunigas 
tikrai gerai žino, kur ta „bobutę" ga
lima surasti. Kaip ir apie tą geluonį. 
Visi gieda kaip „geluonį mirties 
išrovė" ir nežino, kad geluonio rauti 
nereikia. Mama dviem pirštais suėmė 
mano nykštį iš ištraukė, kada skin
dama gėles nuskyniau ir bitę. O čia 
rauna! Kaip ropę. Kažin kokio ilgumo 
galėjo būti tas geluonis, kad jį reikėjo 
rauti? Gal kaip peilis... Tačiau dau
giau svarstyti apie geluonį nebuvo 
laiko, nes mašina, apsukusi ratą grįžo 
atgal ir sustojo prie koplyčios durų. 
Linksmai visus pasitikusi, mama 
aiškino, kad atvyko „bobutė", ieškojo 
vaikų ir, nė vieno neradusi, visus 
margučius išslapstė pievoje. Puolėme 
visi į pavasario atodrėkiu žlugsinčią 
pievą, bėgome, rinkome margučius, 
kas į kišenę, kas juos spaudėme prie 
krūtinės, o kas tik šiaip apsikabinę 
džiaugėmės šventu šventos dienos 
džiaugsmu. Rastus margučius parsi
nešiau namo, atsargiai padėjau prie 
mamos dažytų. Visi atrodė nuostabiai 
panašūs. Nesvarbu, kad dėl geluonio 
buvo tiek neaiškumų, bet dėl mar
gučių panašumo negalėjo būti jokios 
kalbos. Be abejo, ir „Velykų bobutė" 
pirko iš Vokietijos importuotą, mar
gučiams dažyti laką. 

Po švenčių pražydo tulpės, ištįso 
beržų žirginėliai, o ant židinio atbrai
los atsirado man rašytas laiškelis. 

„MIELA MERGAITE! 

Kaip gaila, kad nesusitikai su 
Velykų Bobute. Ji atėjo su visa pin
ti ru- margučių, bet išsigando šunų ir 
pabėgo. Iki kito karto. 

Kiškutis Gerutis" 

Laiškas buvo rašytas ant mėlynai 
liniuoto popieriaus lapo, gražiai su
vyniotas ir perrištas siūliuku. Kaip 
šventenvbc nešioiau ši iaiška. Kišau i 

kišenę, dėjau po pagalve, guldžiau 
ant palangės. Jis nebuvo rašytas kam 
nors kitam, tik man, tik man... O, 
kaip aš laukdavau kitų Kiškučio 
Geručio laiškų! Bėgdavau nuo lango 
prie lango, nuo sienos iki židinio 
atbrailos, nuo nieko į nieką, ieško
dama Kiškučio Geručio pėdsakų. 
Kartais jis atsakydavo greit, o kartais 
tekdavo ilgai ilgai palaukti. Pasiskųs-
davau retkarčiais mamai, kad laukiu 
Geručio laiško ir nesulaukiu. Po tokio 
pokalbio laiškai atkeliaudavo grei
čiau, visi rašyti ant mėlynai liniuoto 
popieriaus, perrišti siūleliu. 

„MIELA MERGAITE! 

Šiandien varna ilgasparnė sakė, 
kad tupėdama ant stulpo matė, kaip 
žiemą paukščius lesinai trupinėliais. 
Ačiū, ačiū. Net ir zuikiai dėkoja už 
išneštas duonos plutas. Jei ne tru
pinėliai ir plutos, visi žiemą būtų 
sušalę. 

Kiškutis Gerutis" 

Dažnai mama padėdavo atsakyti 
į Kiškučio Geručio laiškus. Iš sąsiu
vinio vidurio ištraukdavo du mėlynai 
liniuotus puslapius, duodavo pieš
tuką ir abi pradėdavome rašyti. O 
atsakyti buvo į ką. Štai Kiškutis 
Gerutis rašo, kad zylių chorai čiulbė
davo prie mano lango, lapė ruduo-
degė atbėgdavo nušluoti taką, o 
žvaigždės naktį, susikibusios ratu, 
mane kviesdavo šokti. Kodėl Gerutis 
vėl retai parašo? Ir šis atsako, kad 
buvo kiškio kopūstų sėjimo metas, 
labai daug teko dirbti, per lysves šoki
nėti. Arba vėl, kada paklausiau, kur 
jis gyvena, atsakė, kad miške, kur 
žydi kiškio kopūstai, kur medyje tupi 
varna ilgasparnė, kur šakas puošia 
sniegenų būriai. Paskutiniame laiške 
Kiškutis Gerutis rašė, kad daugiau 
man rašyti nebegalės, nes turi su 
visais kopūstais traukti į kitą mišką, 
kur yra daugiau saulės, kur saugiau 
auginti kopūstus ir kiškiukus. 

* * * 

Po kelių metų visai atsitiktinai 
rašomojo stalo dugne suradau siū
leliu gražiai surištus, ant mėlynai li
niuoto popieriaus rašytus mano ir 
Geručio laiškus. Paskui vasarą viską 
reikėjo palikti... Uždariau stalčių ir 
niekad nebegrįžau... 



DRAUGAS, 2007 m. balandžio 10 d., antradienis 9 

^^—^—^^ _̂ 
immvtųmLMNM 

^ • ^ ^ ^ ^ H M H M M M i 

Akių ligos 

VOKIETIJA 

VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ' 
Atkelta iš 2 psl. 
Užsienio lituanistinių mokyklų 

stovykla „Draugystės tiltas" rengia
ma jau trečią kartą. Jos įkvėpėjai ir 
pradininkai buvo Švedijos Lietuvių 

v 

Bendruomenė ir Švedijos lituanistinė 
„Saulės" mokykla, 2005 m. birželį su
kvietusi užsienio lietuvių bendruo
menių valdybų atstovus, mokyklėlių 
mokytojus, moksleivius ir jų tėvelius 
į Sigtuną. 2006 metais šeimininko 
teises perėmusi Airijos Lietuvių 
Bendruomenė ir Dublino lituanistinė 
mokykla „4 vėjai" organizavo stovyk

lą Dubline, kuri taip pat sulaukė stul
binamo pasisekimo. Jo metu vienbal
siai nuspręsta kito „Draugystės 
t i l to-2007" organizavimą pat ikėt i 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenei ir 
čia veikiančioms lituanistinėms mo
kyklėlėms. 

Daugiau informacijos apie „Drau
gystės tiltą" galėsite rast i internete 

www.draugystest i l tas .eu 

Antanas Siugždinis , 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 

valdybos pirmininkas 

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga 
2006-2007 m. 

v 

Šios kadencijos valdybą sudarė: 
Martynas Gaurilčikas (pirmininkas), 
Aušra Malinauskaitė (1 vicepirmi
ninkė), Jūratė Patackaitė (2 vicepir
mininkė), Sofija Loiter, (iždininkė), 
Martynas Cižauskas (sekretorius). 

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos 
valdyba. 

Revizijos komisija: Dovydas Šal
kauskas, Aušra Getautienė, Arūnas 
Damijonaitis. 

Buvo pristatyti per šios 
valdybos kadenciją įvykę 

renginiai 

Svarbiausi iš jų buvo: „2006 m. 
VLJS suvažiavimas", „XII PLJ Kon
gresas Kanadoje", „Informacinis ren
ginys V-16 gimnazistams", „Baltiečių 
suvažiavimas", „2007 m. VLJS suva
žiavimas". 

2006 m. pavasarį tradiciškai vyko 
metinis VLJS suvažiavimas, su 
jaunimu apie emigracijos problemas 
bei galimybes diskutavo visiems gerai 
žinomas Lietuvos politikos atstovas 
Petras Auštrevičius, buvęs jauniau-

PASLAUGOS 

^ ! STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

šias Lietuvos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus patarėjas Arnoldas 
Pranskevičius pasakojo apie patarėjo 
darbą bei studijas. Savaitgalį vaini
kavo bendras „Eurvizijos" žiūrėjimas 
dideliame ekrane. 

2006 m. vasarą Kanadoje vyko 
„Pasaulio l ietuvių j a u n i m o kon
gresas". Jame dalyvavo 9 atstovai iš 
Vokietijos (trečia pagal dydį atstovų 
grupė kongrese). Per dvi savaites vy
kusį kongresą buvo ne t ik priimta 
daug jaunimui aktualių nutarimų, 
bet ir susipažinta su Kanados kul
tūra, gamta, geografija. Plačiau apie 
kongresą galima paskaityti 2006 m 
III Informacijų numeryje. 

2006 m. rudenį Vasario 16 gim
nazijoje jaunimo sąjunga organizavo 
informacini renginį gimnazistams 
apie studijas. Skirtingų specialybių 
studentai pasakojo apie studento kas
dienybę, sunkumus renkant is studijų 
kryptį, dalino patar imus vienu ar 
kitu klausimu. Po bendros informa
cinės dalies buvo skirta laiko tiesio
giniam pabendravimui. 

2006 m. rudenį Anabergo pilyje 
Bonoje vyko Ba l t i eč ių suvažiavi
mas, šiemet didžioji dalyvių dalis bu
vo lietuviai ir tik vienas kitas latvis. 
Suvažiavimo šūkis buvo Baltovinas 
II. Buvo vaidinama lietuvių liaudies 
pasaka „Boba velniui an t ragų", skai
toma paskaita apie velnią lietuvių mi
tologijoje, vyko persirengėlių karna
valas. 

Buvo pristatytas 2007 m. gegu
žės 11-13 dienomis vyksiantis VLJS 
metinis suvažiavimas kurio tema: 
„Lietuvos muzika, kinas, fotografi
ja...". Šeštadienio vakarą vyks Lietu-
vos atlikėjos Jurgos Seduikytės gyvo 
garso koncertas. 

Buvo apžvelgta š ios va ldybos 
kadencijos pradžioje užs ibrėžt i 
ir įgyvendinti t ikslai: artimesnis 
bendradarbiavimas su VLB, aktyves
nė rėmėjų paieška, atnaujintas inter-
netinis puslapis (www.vljs.de), kon
taktų užmezgimas su personalo įmo
nėmis Lietuvoje, lietuviškos grupės 
koncertas. 

Martynas Gauri lč ikas 
VLJS pirmininkas 

Skelbimų akyriaus 
tel. 1-775-5S5-95O0 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKA5 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, SuitelOOO 
" Chicago, IL 60611 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 312-337-1285 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

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 

EDMUNDAS VtŽNAS, MD„ S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

EUGENE C DECKER, DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis u i prienamą xainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba Betuviškai. 

4647 W . 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
McHenry: 815-363-9595 

Ele Grove 847-718-1212 
www. i l l ino ispain.com 

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga (VLJS) rengia 
kasmetini suvažiavimą, š. m. gegužės m ė n . 11-13 d., 

tradiciškai vykstantį Anabergo pilyje, Bonoje 

Atvykti kviečiami visi Vokietijoje ilgiau ar trumpiau gyvenantys 
lietuviai nuo 16 metŲ. Suvažiavimui šiemet pasirinkta tema 

ŠIUOLAIKINIS LIETUVOS M E N A S 
(susitikimai su menininkais, diskusijos, gyvo garso koncertas ir kt.i) 

Kviečiame gyvai susipažinti ir padiskutuoti su šiuolaikinio Lietuvos 
meno ir kultūros pasaulio atstovais, pabendrauti ir pavakaroti su kitais 
Vokietijos lietuviais ir pasiklausyti nuostabaus ir nepakartojamo Jurgos 
Seduikytės koncerto! 

Daugiau informacijos (dėl programos, registracijos, koncerto ir kt.) 
ieškokite tinklalapyje www.vljs.de arba www.studentai .de. 

VLJS vardu 
Bernade ta Goštautaitė 

VLB valdyba 

LOS ANGELES, CA 
UMMUMUMUUMMUMUUMUMUMlUMIltk 

Šv. Kazimiero lietuviškos mokyklos 
pranešimas 

* * * 
Po velykinių atostogų pamokos 

prasidės balandžio 14 dieną įpras
tu laiku. 

Festivalis įvyks Lutheran University, 
Thousand Oaks. Daugiau informaci
jos gausite mokykloje. 

* * * 
* * * 

Skandinavų festivalis įvyks ba
landž io 21 dieną. Mokiniai kviečia
mi prisidėti prie programos 3 vai. p. p. 
Programoje jie šoks tautinius šokius. 
Pats festivalis yra labai spalvingas. 
Publika nuoširdžiai džiaugiasi mūsų 
gražiu jaunimu ir tautiniais rūbais. 

Gegužės 12 dieną minėsime 
Motinos dieną. Iš anksto dalyvauti 
kviečiame mamytes, tėvelius, močiu
tes ir svečius. 

Marytė Newsom 
Sv. Kazimiero lietuviškos 

mokyklos direktorė 

DETROIT, M l 

Šiais mokslo metais Detroito 
„Žiburio" mokykla ruošia pavasario 
šventę — „Pavasario žiedai". Ši šven
tė bus sekmadieni , balandžio 22 
d., po 10:30 vai. r. šv. Mišių, Dievo 
Apvaizdos parapijos kultūriniame 
centre. Galėsite nusipirkti skanaus 
maisto, tortų, kavutės. Veiks loterija. 
O svarbiausia dalis — mokinių pro
gramėlė. Jie jums pašoks, padainuos, 
padeklamos. Kviečiame visus į mūsų 
šventę — dabartinių ir buvusių 
mokinių šeimas, jų gimines ir drau
gus, ir visos Detroito apylinkės 
gyventojus. 

Taip pat kviečiame finansiškai 
paremti „Žiburio" mokyklą. Jūsų 
piniginės aukos padeda sumažinti 
mokyklos išlaikymo išlaidas ir šeimų 
metinius mokesčius. Aukas galite 
perduoti mokyklos vedėjai Vidai 
Pekorienei arba iždininkei Rasai 
Karvelienei. Čekius rašykite Lithua-
nian American Community vardu. 

Dėkojame už jūsų nuolatinę pa
ramą „Žiburio" mokyklai. Iki pasi
matymo „Pavasario žiedų" šventėje! 

Mokyklos vedėja 
Vida Pekorienė 

http://www.draugystestiltas.eu
http://www.vljs.de
http://www.illinoispain.com
http://www.vljs.de
http://www.studentai.de
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Tėvynės meilė visose tautose, visais laikais 
buvo kilni vertybė 

Atkelta iš 1 psl. 
— Kadangi gyvenate toli nuo 

didžiųjų „ l i e tuv i škų salelių", 
prašome pris is tatyt i „Draugo" 
skaitytojams. 

— Į Vakarus išvykau su Plecha
vičiaus daliniais. 1949 m., būdamas 3 
kurso medicinos studentas, atvažia
vau į JAV Kiek vėliau atvyko mano 
sužadėtinė Juzė Barauskaitė, su ku
ria 1950 m. sukūrėme šeimą. Dirbau 
universitetinės ligoninės eksperi
mentinėje gyvūnėlių laboratorijoje, 
už darbą gaudavau 64 cnt. per va
landą. Žmona dirbo ligoninės virtuvė
je ir gaudavo 70 cnt. per valandą. 

Tą patį rudenį įstojau į Rochester 
universitetą, tačiau pradėjau studi
juoti anglų kalbą, nes medicinos stu
dijoms neužteko pinigų. O ir mano 
anglų kalbos žinios tuo metu nebuvo 
geros. Pusmetį pasimokęs, perėjau 
mokytis chemijos ir nelauktai gavau 
darbą „Eastman Kodak" fotografijos 
ir kino fabrike. Mano atlyginimas pa
kilo — gaudavau 1 dol. ir 6 centus! 

Šeima didėjo, o su ja didėjo ir iš
laidos. Tad vasaromis dirbau ir kitus 
darbus (pardavinėjau ledus ,,froze 
custard"). Vakarais lankiau univer
sitetą ir 1960 m. gavau universiteto 
diplomą. Kartais tekdavo pamokyti ir 
lietuvių kalbos, ypač mišrių šeimų 
narius. 

— Kaip ir kada pasukote li
tuanist inės mokyklos keliu? 

Pavasarį baigęs studijas, rudenį 
pradėjau mokyti lietuvių kalbos, mat 
dukros — Ramunė pradėjo vienuolik
tus, Jūratė buvo devynerių — lankė 
Sv. Jurgio parapijos mokyklą, kurioje 
mokytojavo lietuvės seselės pranciš
konės. 

Tuometinio klebono nurodymu 
jos mokė vaikus ne tik lietuviškai 
skaityti, rašyti, dainuoti. Jos turėjo 
išmokyti vaikus lietuviškai melstis ir 
prieiti išpažinties. Seselės buvo pir-
mabangių lietuvių dukros, jų kalba 
buvo senoviška, gramatikos žinios — 
skurdžios. Kai vaikai uždainuodavo 
„Buvo gera gaspadinė...", tos dainos 
žodžiai — arielka, tarielka, gaspadinė 
— man labai nepatiko. Be šito, mano 
vaizduotėje buvo poezija, ypač Mai
ronio, proza: Krėvė Mickevičius, J. 
Biliūnas ir t. t. Pradėjęs mokytojauti 
ypač didelį dėmesį skyriau gramati
kai ir lietuvių rašytojams. 

Jaunimas buvo sužavėtas lietu
vių literatūra. Aukštesniojoje mokyk
loje skaitėme „Milžinkapį", „Už
keiktą mergą" ir kt., o mažiesiems, 
žinoma, užtekdavo ir B. Brazdžionio 

„Meškiuko rudnosiuko". Toms ei
lėms net melodija buvo sukurta. 

Taip sėkmingai dirbdamas ir 
vadovaudamas Rochester lituanisti
nėje mokykloje išdirbau 23 metus, iki 
pat išėjimo į pensiją. Mokykloje buvo 
ir daugiau puikių mokytojų: Vytautas 
Zmuidzina, Aldona Miškinytė-Kirš-
teinienė (abu jau išėję Amžinybėn). 
Beje, tais laikais Lietuvoje žuvo Min
daugas Tamonis (jis atsisakė atnau
jinti Lenino skulptūrą, ir jo kūnas 
buvo rastas Neryje). Tad lituanistinę 
mokyklą pavadinome Mindaugo Ta-
monio vardu. 

1983 m. dukra Jūratė pakvietė 
persikelti gyventi į Philadelphia, mat 
tuo metu ji baigė pedagogikos moks
lus, susilaukė dukrelės Raselės ir 
mus su žmona pakvietė padėti ją auk
lėti. Taip mes atsidūrėme Philadel
phia. 

— B e pedagoginės v e i k l o s 
dar leidote vadovėlius. Kas jus 
skatino ta i daryti? 

— Kadangi dėsčiau įvadinį kur
są, vis reikėdavo daug ruoštis pamo
koms. Tada ir kilo mintis parašyti va
dovėlį. „Bus ir man lengviau, ir mo
kiniai turės iš ko namuose mokytis", 
— galvojau. Tuometinė JAV LB Švie
timo tarybos pirmininkė Regina Ku-
čienė buvo palanki vadovėlio išleidi
mui, ir, padedant jos vyrui Viktorui 
Kučui, buvo išleista vadovėlio „Gin
tarinės šaknys" I dalis. To vadovėlio 
išleidimui pritarė ir Juozas Masilio-
nis (dabar jau miręs). 

— Esate l i tuanist inių kursų 
Dainavoje įkūrėjas. Kada ir kaip 
gimė ši idėja? 

Dainavoje vykdavo kasmetinės 
Mokytojų studijų savaitės, kurias or
ganizuodavo Jonas Kavoliūnas, Juo
zas Plačas ir Juozas Masilionis. Be
rods, 1985 metais atėjo mano eilė su
organizuoti šią savaitę. Žinodamas, 
kad vietos visiems užteks, į šią savai
tę pakviesdavau jaunimą, norintį pa
tobulinti savo lietuvių kalbą. Be to, 
ten vykdavo ir tautinių šokių pamo
kos mokytojams, kurias vesdavo mo
kytoja J. Matulaitienė, mokytojų cho
ro repeticijos. Visada galvojau, kad gal 
kas iš jaunųjų kada nors taps mo
kytojais lituanistinėse mokyklose. 

Kalbos pamokas vedė J. Masilio
nis. Tais metais jis nagrinėjo sintak
sę, sakinių skyrybą. Tarp stovyklau
tojų buvo keturi jaunuoliai (du iš Bra
zilijos, du iš Argentinos), kuriems, 
mačiau, kalbos kursas buvo per sun
kus. Pasisiūliau juos pamokyti aš. J. 
Masilionis sutiko. Atsirado ir daugiau 

Bronius Krokys su vaikaičiais Rasele, Gintautu, Gaja, Sauliuku ir Šarūnu. 
Trūksta Aiduko. 
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jaunuolių, norinčių pradėti mokytis 
lietuvių kalbos kaip sakoma „nuo A". 
Vesdamas tas pamokas visada vado
vavausi mintimi — užduočių užduoti 
išmokti nedaug, bet jas mokinys turi 
išmokti gerai. Susirinkus mokiniams 
aiškindavau, kad mokysimės nedaug, 
bet tą, ką užduodu, jie turi išmokti 
gerai. „Kaip aktorius turi išmokti sa
vo vaidmenį ar mokinys eilėraštį, taip 
jūs turime išmokti užduotą pamoką", 
— sakydavau jiems. 

Pirmoji pamoka prasidėjo nuo 
įvardžių. Klasės lentoje surašiau as
meninius įvardžius ir veiksmažodį 
esamuoju laiku — aš esu, tu esi, jie, 
jos yra... Pridėjau keletą būdvardžių, 
pažymėdamas, kad lietuvių kalboje jie 
yra vyriškosios ir moteriškosios gimi
nės bei naudojami vienaskaita ir dau
giskaita. Užrašiau ant lentos: „Jau
nas, jauna, jauni, jaunos..." ir klausiu 
studentą: „How you will say in Lith-
uanian „I am young?" „Aš esu jau
nas", — puikiausiai atsako šis. Pa
giriu ir sunkinu užduotį — pridedu 
žodžius: labai, puikiai. Ir tiek. Visa 
tai jie turi išmokti kitai pamokai. 

Žodyno plėtimui imdavau žo
džius, kuriuos galime rasti aplink 
mus — daiktų pavadinimai, maistas, 
augalai, žmogaus kūno dalys ir t. t. 
Atsakymo į mano klausimus visada 
reikalaudavau pilno, manęs neten
kindavo atsakymas vienu žodžiu. 

Taip pamažu ir prasidėjo šitie 
kursai. 

— Jūsų nuomone, ar skiriasi 
l i tuan i s t inės mokyklos Ameri
koje anksčiau ir dabar? Kokia 
l i tuanist inių mokyklų misija? 

— Dabartinė lituanistinė mokyk

la skiriasi daug kuo — ir metodika, ir 
programa. Ji dabar taikoma emig
rantų vaikams. Be to, mokytojų pa
tyrimas kitoks. Daugelyje mokyklų il
gus metus dirbo antros emigracijos 
tėvų vaikai. Tokiems mokytojams 
trūko pedagoginio patyrimo. 

Dabar reikia pasidžiaugti, kad 
mokyklas remia Lietuvių fondas, mo
kytojams mokami nors ir nedideli 
atlyginimai. 1950 m. to nebuvo. Vai
kai lankė mokyklas, jų tėvai dirbo 
mokytojais. Šeima važiuodavo į baž
nyčią, vaikus veždavo į mokyklą. 
Dabar viskas pasikeitę. 

— Kas yra svarbiausia l i tua
nistinėje mokykloje — l ie tuv ių 
kalba, istorija ar tautiniai šokiai , 
dainos? 

— Manau, kad svarbiausia — lie
tuvių kalba. Tačiau kiekvienas moko
masis dalykas papildo kalbą. Be to, li
tuanistinė mokykla duoda pojūtį, 
kad tu esi lietuvis, senos, turtingos sa
vo istorija tautos dalis. Tautiniai šo
kiai, lietuviškos dainos, poezija — tai 
jaunystė ir tėvynės meilės išraiška. 

— Ar fmanoma g y v e n a n t 
Amerikoje ar kitoje užs ien io ša
lyje išlaikyti l ietuvybę ir ar to 
reikia? Jei Lietuvoje bus pri im
tas įstatymas, nele idžiant is tu
rėti dvigubą pil ietybę, gal mūsų 
l i tuanis t in ių mokyklų d a r b a s 
nereikalingas, juk daugumai bus 
uždarytas kel ias grįžti į Lietuvą. 
Ką Jūs apie tai manote? 

— Išlaikyti lietuvybę svečioje ša
lyje įmanoma. Ir nedrįsk būti savo ša
lies išdaviku, t. y. atiduoti save Ame
rikai ar kitai šaliai, kurioje gyveni. 

Nukelta j 11 psl . 
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Ilgametę „Grandies" vadovę 
lrenq Smieliauskienę 

palydint 
Šv. Velykų rytą po ilgos ligos'mirė 

ilgametė Čikagos apylinkės ansam
blio „Grandis" vadovė Irena Smie
liauskienę, dabartinės ansamblio 
vadovės Violetos Fabianovich mama, 
šokėjo Eduardo uošvienė, šokėjų Sau
liaus ir Dainiaus bei buvusio šokėjo 
Gintaro močiutė, daugelio „Gran
dies" šokėjų mokytoja. Iš A+A savo 
vadovės šokėjai išmoko drausmės ir 
meilės lietuviškam tautiniu! šo
kiui. Ansamblio šokėjai pasiges savo 
buvusios ansamblio vadovės per savo 
metinį koncertą, kuris įvvyks 2007 
m. gegužės 12 d. Pasaulio lietuvių 
centre. Kažko trūks, kai be jos lin
kėjimų 2007 m. vasarą šokėjai vyks į 
Lietuvą dalyvauti Dainų šventės 
šokių dienos programoje Kaune... 

„Grandies" 48-erių metų gyvavi
mo istorijoje buvo tik trys ansamblio 
vadovės: Irena Šilingienė įsteigė 
grupę, ansambliui ilgai vadovavo 
A+A Irena Smieliauskienę, dabar 
vadovauja Violeta Smieliauskaitė-
Fabianovich. 2004 metais „Grandis" 
atšventė savo 45-ių metų veiklos 
sukaktį. 

Dvi „grandies" vadovės: dukra Violeta 
Smieliauskaitė-Fabianovich ir mama -
Irena Smieliauskienę. 

Trumpa „Grandies" istorija: 
1953 m. skautininke Irena Šilin
gienė sėkmingai subūrė Čikagos 
skautus į šokių grupę. Grupė pasi
vadino „Grandis", ji sėkmingai repe
tavo ir dalyvavo Pirmojoje lietuvių 
tautinių šokių šventėje Čikagoje. Ta
čiau po penkerių metų grupė iširo. 
1964 m. ilgametė šokių mokytoja 
Irena Smieliauskienę atgaivino grupę 
ir jai vadovavo iki 1995 m. 1971 m. 
„Grandis" jau galėjo save pavadinti 
ansambliu. Pirmojoje repeticijoje 
1964 m. dalyvavo dvylika šokėjų, o 
netrukus jų padaugėjo dvigubai — iki 
dvidešimt penkių. 1993 m. ansamblio 
vadovės duktė ir padėjėja Violeta 
Smieliauskaitė-Fabianovich įkūrė 
„Grandyje" vaikų ratelį. Ji šį ratelį 
perdavė kitų mokytojų priežiūrai, kai 
1995 m. rudenį perėmė viso ansam
blio vadovavimą. Šiuo metu „Gran
dyje" šoka beveik 150 įvairaus am
žiaus šokėjų, o iki šiol apie 900 šokėjų 
perėjo „Grandies" eiles. 

„Grandis" šoko visose išeivijos 
Lietuvių tautinėse šokių šventėse: 
Čikagoje, Clevelande, Toronte, Ha
miltone. Kai kurie „Grandies" šokė
jai savo šokimo metus skaičiuoja 
pagal tai, kiek metų jie yra šokę šokių 
šventėse. Susiformavo draugysčių 
tarp „Grandies" šokėjų ir kitų lietu
vių kolonijų lietuvių tautinių šokių 
grupių narių. Per visą savo gyvavimo 
istoriją „Grandis" daug koncertavo ir 
keliavo. Ir dabar ansamblis atlieka 
nemažai programų. Šokių ansamblis 
yra keliavęs į kitas lietuvių kolonijas 
JAV o taip pat ir į Kanadą, Pietų 
Ameriką, Australiją ir Europą. Pvz., 
1971 m. „Grandies" pastatytos „Lie
tuvos vestuvės" susilaukė didelio pa
sisekimo ne vien Čikagoje, bet ir ki
tuose JAV miestuose bei Kanadoje. 
Tai buvo vaidinimas, perpintas dai
nomis, šokiais ir pasakojimais. 1975 
m. aštuoniolika „Grandies" šokėjų 
kartu su akordeonistu ir globos ko
miteto pirmininke išvyko šokti į 
Venesuelą ir Braziliją 1981 m. ansam
blis išvyko koncertuoti į Australiją. 
1992 m. studentų ratelio šokėjai buvo 
pirmieji „Grandies" kolektyvo nariai 
koncertavę Lietuvoje: Vilniuje, Kau-

Brangiai Omahos tautinių šokių grupės „Aušra" vadovei 
" A t A 

LAIMAI ANTANĖLIENEI 

išėjus į amžinybę, Lietuvių tautinių šokių instituto 
valdyba paguodos, ištvermės ir užuojautos žodžius taria 
vyrui ALGIMANTUI, dukrai DANGUOLEI ir sūnui 
ALGIRDUI su šeimomis bei visiems artimiesiems. 

A t A 
BIRUTEI VASARIENEI 

mirus, jos vyrą JONĄ VASARĮ, daugelį metų aktyviai 
dirbusį Lietuvių Fronto Bičiulių organizacijoje, o taip 
pat sūnų ALGĮ ir dukrą DALĘ su šeimomis nuošir
džiai užjaučiame. 

LFB taryba ir visi bičiuliai 

Smieliausky šeima. 

ne (Vytauto Didžiojo universitete), ir 2003 metų Pasaulio Lietuvių dai-
Palangoje, Marijampolėje, Šiauliuose nų švenčių šokių dienų programose 
ir Elektrėnuose. Nors „Grandis" no- kartu su Lietuvos šokėjais ir kitais 
rėjo dalyvauti Pasaulio Lietuvių dai- užjūrio kolektyvais, 
nų šventėje Lietuvoje 1990 m., jie ne
gavo vizų. Teko dalyvauti 1994, 1998 Ramunė Kubiliūtė 

Bronius Krokys 
Atkelta iš 10 psl. Neatiduok 

kitiems ir savo vaikų. Esi lietuvis, lie
tuvių tautos sūnus, dukra. Save iš
davęs būsi iki amžiaus galo tik imi
grantas, nes tauta, kurioje gyveni, 
turi savo tautoje gimusius piliečius. 

Nemanau, kad ateitų laikai, kad 
lietuviai negalėtų nuvažiuoti į Lietu
va, nebent būtų gėda, kad esi nutau
tėjęs ar parsidavęs. 

— Ar šiuo metu turite reikalų 
su lituanistine mokykla? Jei 
taip, kaip sekasi Philadelphia 
mokyklai? Kokie rūpesčiai sle
gia, o gal viskas eina kaip „svies
tu patepta"? 

— Dukra Danutė mokytojauja 
Philadelphia V Krėvės mokykloje. 
Vaikaitė Gaja moko norinčius išmok
ti lietuviškai. Saulius Gečas, kurio 
vaikaitis mokosi šios mokyklos 7 sky
riuje, remia mokyklą gerais darbais, o 
kai kada ir finansiškai. 

Raginu mokytojus skelbti mo
kinių rašinių, dailiojo skaitymo kon
kursus. 

Rūpesčių visada yra. Bet ne tiek 
su mokiniais, kiek su tėveliais. Keis
ta, kai trečios bangos tėveliai, patys 
nemokėdami gerai kalbėti angliškai, 
skuba kuo greičiau išmokyti savo vai
kus anglų kalbos ir namuose su jais 
kalba angliškai. 

Šiuo metu mokyklai vadovauja 
patyrusi mokytoja Danutė Surdėnie-
nė. Darbas vyksta puikiai, mokyklo
je pravedamos ne tik pamokos, bet ir 
minėjimai, šventės. Kad tik tų moki
nių būtų daugiau! 

Tačiau didžiausias mano rūpes
tis šiuo metu — pagalba Gudijos mo
kykloms, taip pat Vilniaus, Trakų, 
Šalčininkų rajonų lietuviškoms mo
kykloms. Gudijos mokyklos žavi pat
riotiškumu, noru leisti vaikus į lietu
viškas mokyklas. Tos mokyklos nedi

delės, mokiniai tokie neturtingi, kad 
kartais neįstengia pieštuką nusi
pirkti. Neseniai skambino Gervėčių 
klubo pirmininkas Alfonsas Augulis, 
prašė atsiųsti „Lietuviškos enciklope
dijos" komplektą. Tai be galo reika
lingos knygos daugeliui Lietuvoje. 

Vilniaus krašte daug lenkiškų 
mokyklų, tad norisi palaikyti lietuviš
kas mokyklas. Esu „įsidukrinęs" Pa
beržės mokyklą. Ją remiu ne tik ma
terialiai. Štai neseniai paskelbėme 
skaitymo konkursą keturioms am
žiaus grupėms, padėjau mokyklai įsi
gyti pianiną. 

— Ar turite koki pomėgį? Gal 
rašote knygą apie lietuviškąjį 
švietimą Amerikoje? 

— Jei sveikata leis, mėginsime iš
leisti Dainavos lituanistinių kursų al
bumą. Turiu begalę nuotraukų, ku
riose daugybė besišypsančių jaunat
viškų veidų. 

Jau 15 metų Philadelphia veikia 
„Gintarinių šaknų" (pavadinimą pa
siūlė Aušra Maknytė, poeto Rutkūno 

dukra) klubas, kuris įsikūrė lituanis
tinių kursų dalyviams pageidaujant. 
Šiuo metu jam vadovauja Millie Helt. 
Visus tuos metus susirenkame, bend
raujame lietuviškai, dalinamės nau
jienomis iš Lietuvos, dainuojame, vai-
šinamės. Mielai dalyvauju tuose susi
tikimuose. 

— Jūsų palinkėjimai mokyto
jams. 

— Noriu palinkėti, kad dabar
tiniai mokytojai šalia lietuvių kalbos, 
istorijos, geografijos mokymo ugdytų 
lietuviukų tautinę sąmonę, meilę tė
vynei. Šiais laikais, kai Lietuva yra 
Europos Sąjungos narė, tai labai 
svarbu ir kilnu. Juk tėvynės meilė vi
sose tautose, visais laikais buvo kilni 
vertybė, ir jums, gerbiami mokytojai, 
tai svarbi užduotis. Jūs auklėjate jau
nąją kartą ir tai nelengvas, bet gar
bingas uždavinys. Tai ir bus Jūsų nuo
pelnai Lietuvai ir vertybė Lietuvai. 

— Dėkoju už atsakymus. 

Laima Apanavičienė 
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•Balandžio 14 d. 9:30 vai. r. seselių 
motiniškajame name, 2601 W Mar-
ąuette Rd., Chicago, vyks iškilmingos 
Mišios už Motinos Marijos Kaupaitės 
paskelbimą Palaimintąja ir. 67-ųjų jos 
mirties sukakties paminėjimą. Mišias 
aukos St. Mary's parapijos (Riverside, 
IL) klebonas mons. R. George Saraus-
kas. Šv. Kazimiero kongregacijos se
serys maloniai kviečia visus dalyvauti. 

•„Margutis II" balandžio 14 d., 
šeštadienį, 6 vai. v. kviečia atvykti į 
Prisiminimų vakarą, skirtą solis
tėms Sofijai Adomaitienei ir Pruden-
cijai Bičkienei, kuris vyks Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre. Vakaro 
meninę programą atliks smuikininkė 
Dainora Petkevičiūtė, solistė Nijolė 
Penikaitė, akompanuos muzikas Ma-
nigirdas Motekaitis. Maloniai kvie
čiame visus atvykti. 

•Balandžio 15 d., sekmadieni, 
PLC, Lemont, moterų komitetas ruo
šia Atvelykio vaišes. Po 11 vai. r. šv. Mi
šių visus maloniai kviečiame į didžiąją 
salę pabendrauti. Vietas galite užsi
sakyti tel. 708-448-7436 (Aldona). 

•Jūrų šaulių kuopos „Klaipėda" 
metinis narių susirinkimas vyks ba
landžio 15 d., 11:30 vai. r. Šv. Antano 
parapijps mokyklos patalpose ({ėji
mas nuo bažnyčios). Susirinkime vi
sų kuopos narių dalyvavimas būtinas. 
Po susirinkimo — pabendravimas. 

• Š v č . Mergelės Marijos Gimimo 
parapija balandžio 22 d. visus kviečia 
į dvigubą parapijos jubiliejų: 80 metų 
nuo parapijos Įsteigimo ir 50 metų 
nuo bažnyčios pastatymo. 10:30 vai. 
r. — iškilmingos šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 1 vai. p.p. 
— akademija, meninė programa ir 
pietūs Hilton viešbutyje (93rd Street 
ir Cicero Ave. sankryžoje, Oak Lawn, 

IL). Pakvietimus galite gauti Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
raštinėje (6812 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL). Tel. pasiteiravimui: 
773-776-4600. 

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

•Balandžio 29 d. 12:30 vai. p.p. 
Lietuvos vaikų globos būrelis „Sau
lutė" ruošia labdaros koncertą, kuria
me dalyvaus tenoras Edmundas Sei
lius ir pianistas Edvinas Minkštimas. 
Koncertas vyks Lietuvių dailės muzie
juje, 14911 127th Street, Lemont. 
Kviečiame visus pasiklausyti jaunųjų 
menininkų ir paremti „Saulutę". 

•Šeštadieni , balandžio 28 d. 6 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, 
IL 60629) kviečia susitikti su žymia 
lietuvių poete Liūne Sutema (Zinai
da Nagyte-Katiliškiene) ir išgirsti jos 
skaitomas eiles. Apie Liūnės Sute
mos poeziją kalbės Ilinojaus universi
teto Čikagoje doktorantė Daiva Lit-
vinskaitė; jos poeziją skaitys aktorė 
Audrė Budrytė-Nakienė. Po vakaro 
vaišės. Muziejaus parduotuvėje gali
ma įsigyti neseniai Lietuvoje išleistą 
Liūnės Sutemos poezijos knygą „Te
būnie". Registracija ir papildoma in
formacija tel. 773-582-6500. 

•Visus muzikos ir ypač operinio 
dainavimo mylėtojus kviečiame įsigyti 
bilietus į Čikagos Lietuvių operos Jo-
hann Strauss „Vienos kraujas" spek
taklį. Bilietai parduodami siuntinių per
siuntimo įstaigoje „Atlantic Express", 
2719 W 71st Street, Chicago, IL. 
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Dalia Bartkus iš Hinsdale, IL, parėmė „Draugo" leidybą 80 dol. 
auka. Ačiū už dosnumą. 

Antanas Januška, gyv. Milton, MA, skaito „Draugą", nors gyvena 
toli nuo jo gimimo vietos Čikagoje. Ir ne tik skaito, bet taip pat dosniai 
remia, nes kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė 80 dol. auką. 
Dėkojame! 

Vytautas Šoliūnas, Lemont, IL, pratęsė dvi „Draugo" prenumera
tas ir dar pridėjo 60 dol. auką. Tik tokių susipratusių skaitytojų dėka 
„Draugas" galės gyvuoti ir sulaukti šimto metų. Ačiū! 

Dr. Grace Austin, Short Hills, NJ, atsiuntė „Draugui" 69 dol. 
auką. Labai ačiū! 

Dalia M. Žuraitis iš Palos Heights, IL. parėmė „Draugą" 80 dol. 
auka. Tariame dėkui! 

G. V. Plukas, gyv. Santa Monica, C A, tikrai parodė dosnią širdį 
lietuviškai spaudai, atsiųsdamas „Draugui" 80 dol. auką. Dėkui! 

Laima Jarašūnas. gyv. Santa Monica, C A pratęsė „Draugo" 
prenumeratą dar vieniems metams ir kartu atsiuntė 80 dol. auką. Esame 
labai dėkingi. 

Marija Macevičius iš Saratoga Springs, NY, dar vienus metus 
skaitys „Draugą", o su prenumeratos pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir dos
nią 80 dol. auką. Labai ačiū! 

Kazys Bagdonas, Spring Hill, FL, parėmė „Draugo" leidybą 80 
dol. auka. Dėkojame! 
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Balandžio 20 d., penktadieni , 7:30 vaL v. 
Čiurlionio galerijoje J a u n i m o cent re 

a t idaroma žinomos grafikės 

darbu paroda 

Toli — Arti" 
Parodos atidaryme dalyvaus autorė. 

Jūratė Stauskaitė — menininkė, kuri savo 60-meti pažymi dau
gybe parodų. Bent keletas jų pastaruoju metu Įvyko Vilniuje, o pa
roda „To l i-Art I" atkeliavo i Čikaga., iš kur keliaus j Niujorką. 

Grafikos lakštai, knygų iliustracijos, akvarelės, piešiniai, vado
vavimas Vaikų ir jaunimo meno galerijai, Įsikūrusiai Vilniaus moky
tojų namuose, galų gale rašymas - visa tai—Jūratė Stauskaitė. 

„Erotiška, aistringa, netikėta, kupina siautulingos {tampos 
Jūratės Stauskaitės ekspozicija atvers tai. ko galbūt nežinome apie 
menininkę. Piešiniai, kuriuose siaučia šokanti žmogaus figūra, ir 
keistos rimties pilna tapyba koegzistuoja drauge. Ne viskas yra taip, 
kaip mes Įpratę matyti", — rašo Jurgita Ludavičienė. 

draugo" knygynėlį 

Vladimiras Ivanovas 
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Savo skaitytojams norime pasiū
lyti įsigyti knygą apie vaistažoles. 
Daugelis mėgsta gerti žolelių arbatą, 
tačiau reikia būti atsargiam — ir žo
lelės gali pridaryti nemalonumų. Ši 
knyga ne tik padės jums sužinoti apie 
žoleles. Joje aprašoma, kaip vaisti
niais augalais galima išgydyti daugelį 
Hgų. 

„Dar žiloje senovėje liaudies 
gydytojai ir žiniuoniai mėgino išsiaiš
kinti vaistinių augalų gydomųjų 
savybių paslaptis. Jiems rūpėjo žinot, 
kodėl vienas žolynas gydo ir teikia 
jėgų, o kitas gali net pražudyti", — 
autoriaus žodyje rašo knygos auto
rius. 

Knygoje ne tik rasite vaistinių 
žolių aprašymus. Čia pateikta nema
žai naudingų žinių kaip panaudoti 
gydomąsias gamtos galias, sužino
site, kur kokie augalai auga, kokios 
jų veikliosios medžiagos, kokie vaisti
niai preparatai gaminami iš jų ir kur 
juos pritaiko taiko tradicinėje ir liau
dies medicinoje. 

Besidomintys ras senovinius re
ceptus ir gydomuosius mišinius. Išti
sas knygos skyrius paskirtas visiems 
mums žinomam medui. 

Norintys pirkti šią knygą, pir
miausia paskambinkite j „Draugo" 
knygynėlį tel. 773-585-9500. 

Knygos kaina — 18 dol. Ją gali
ma įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
mokestį, jei užsisakote IL valstijoje. 
Persiuntimo kaina — 5 dol. Persiun
čiant daugiau leidinių, už kiekvieną 
papildomą leidinį - 2.50 dol. 

Paruošė L. A. 

„Draugo" k n y g y n e adresas: 4545 W. *3rrf Stre*t, Chicago, l t 60629 
T t i pasiteiravimui: 773-585-9500 

Remkite Ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 

www.draugas.org 

http://www.draugas.org

