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Lietuviai parėmė estus 
Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) — 

Daugiau kaip 2,000 Lietuvos gyven
tojų, tarp jų — būrys politikų ir pra
mogų verslo žvaigždžių antradienio 
vidurdienį Vilniaus centrinėje Ka
tedros aikštėje susikibę rankomis de
monstravo solidarumą su riaušinin
kų smurtą ir Rusijos propagandinį 
puolimą patyrusia Estija. 

Arkikatedros varpinės laikro
džiui mušant dvyliktą, akcijos da
lyviai skanduodami „Estija!" susiki
bo rankomis. Aikštėje plevėsavo Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vėliavos, 
žmonės laikė plakatus „Mes už Es
tiją!", „Mes ne 'naši'!". 

Tarp susirinkusiųjų buvo ir Sei
mo pirmininkas Viktoras Muntianas, 
premjeras Gediminas Kirkilas bei ki
ti Vyriausybės atstovai, kelios dešim
tys Seimo narių, dainininkai Vytau
tas Kernagis, Nukelta į 6 psl. Lietuviai susirinko palaikyti Estijos žmonių. Eltos nuotr. 

N. Sarkozy pergalė bus naudinga Lietuvai 
Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) — 

Prancūzijos dešiniųjų kandidato Ni-
colas Sarkozy pergalė šalies preziden
to rinkimuose sudaro sąlygas stip
rinti Europos ir JAV dialogą, todėl 
Lietuva išvengs užsienio politikos 
dualumo. 

Vienas iš Lietuvos užsienio poli
tikos tikslų yra euroatlantinio ben
dradarbiavimo skatinimas bei euro-
atlantinių vertybių sklaida. Kartais, 
kaip JAV ir Europos tikslai išsiskir
davo, Lietuva atsidurdavo dvipras
miškoje padėtyje. Pavyzdžiui, karinių 
operacijų Irake ar Afganistane atve
jais bei santykių su Rusija aspektu 
Lietuva laikėsi JAV kurso, bet Jung
tinėse Tautose — beveik visada bal

suoja taip pat, kaip ir kitos Europos 
Sąjungos valstybės. 

Lietuvos ambasadorius Prancū
zijoje Giedrius Cekuolis BNS teigė, 
kad N. Sarkozy pergalė žymi naują 
posūki ES užsienio ir vidaus politikos 
srityje. 

„N. Sarkozy nori, kad ES funk
cionuotų gerai ir siekia sugrąžinti 
Prancūziją Į Europos šeimą, o JAV 
suvokia kaip sąjungininkes ir draugą, 
kuriam pasakoma teisybė", — sakė 
Lietuvos ambasadorius. 

„Aš manau, kad šie Prancūzijos 
prezidento rinkimai parodė, jog šalis 
nori permainų, ir jų tikrai bus", — 
teigė G. Cekuolis. 

Anot ambasadoriaus, situacija 

Europoje krypsta Lietuvai palankia 
linkme, nes Vokietijoje kanclere ta
pus krikščionei demokratei Angelai 
Merkei, o Prancūzijos vadovo vairą 
perėmus dešiniajam N. Sarkozy, bai
gėsi „meilės Rusijai bet kuria kaina" 
era. 

Prancūzija yra pusiau preziden
tinė respublika, todėl prezidentas dis
ponuoja didelėmis galiomis užsienio 
ir vidaus politikos srityje. 

Prezidento galias gali riboti tik 
N. Sarkozy nepalanki Nacionalinės 
Asamblėjos sudėtis. Nauji parlamen
to rinkimai vyks 2007 m. birželio 
mėn., tuomet taps aišku, ar Prancū
zijos prezidentas turės laisvę sugrą
žinti šalį į Europos šeimą. 

G. Kirkilas 
sieks 
partijos 
pirmininko 
posto 

Vilnius, gegužės 8 d. (BNS) — 
Premjeras Gediminas Kirkilas nuta
rė siekti valdančiosios Lietuvos so
cialdemokratų partijos (LSDP) pir
mininko posto gegužės 19 dieną vyk
siančiame partijos suvažiavime. 

Tai G. Kirkilas patvirtino inter
viu Lietuvos radijui antradienį. 

Pasak premjero, būsimasis parti
jos pirmininkas turėtų suvienyti par
tiją. 

„Aš manau, kad tas žmogus, ku
ris ateis vadovauti partijai po šio su
važiavimo, turėtų vienyti partiją. Jei
gu mūsų partijos taryba galvos, kad 
tokia kandidatūra esu aš, manau, aš 
turėčiau dalyvauti. Tokio aiškaus va
dovo, kaip Algirdas Brazauskas pa
keitimas yra sudėtingas iššūkis ir ne 
tik mums, bet kuriai partijai tai bū
tų", — sakė G. Kirkilas. 

Jis pridūrė, kad „mano tikslas 
yra ne pergalė bet kokia kaina, bet jei 
mano kandidatūra šiuo atveju būtų 
ta vienijanti, tai aš turėčiau sutikti 
dalyvauti rinkimuose". 

Dabartinis socialdemokratų va
dovas A. Brazauskas, kuriam šiemet 
sueis 75-eri, partijai be pertraukos 
vadovauja nuo 2001 metų. Prieš tai 
jis vadovavo Demokratinei darbo 
partijai bei kompartijai. 

PERIODICALS 

Konservatorius: iš KGB generolo 
turi būti atimtas apdovanojimas 

• Skautybės kelias. 
•R. Kalantos idėjos mus 
jungia, nepaisant 
amžiaus ir emigracijos 
patirties. 
•„Varpų" vakaras. 
•Kelionė f Jeruzalę 
(XXV). 
•Miesto panorama. 
•Laiškai, nuomonės, 
komentarai. 
•Liturginių rūbų 
menininkė. 
•A. Brazį išlydėjus. 

V a l i u t ų santyk is 
1 USD — 2.54 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Vilnius, gegužės 8 d. (Alfa.lt) — 
Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos na
rys Saulius Pečeliūnas kreipėsi į pre
zidentą Valdą Adamkų ir Prezidento 
kanceliarijos kanclerį, Lietuvos vals
tybės ordinų kanclerį Giedrių Kra
sauską dėl KGB generolo Vladimiro 
Jakunino apdovanojimo atėmimo. S. 
Pečeliūnas prašo V Adamkaus ir G. 
Krasausko atimti iš V Jakunino Lie
tuvos valstybės ordiną - Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Gedimino ordino 
Komandoro kryžių. 

Seimo nario nuomone, pastarąjį 
kartą, kuomet V Jakuninas laišku 
kreipėsi į prezidentą V Adamkų, pra
šydamas pareikšti protestą prieš Es
tijos valdžios sprendimą perkelti pa
minklą „kariui išvaduotojui", yra ty
čiojamasi iš Lietuvos valstybės ir jos 
prezidento. 

Taip pat, S. Pečeliūno įsitikini
mu, Lietuvos prezidentui nederėtų 

Saulius Pečeliūnas. 

turėti V Jakunino vadovaujamo Šv. 
Andrejaus fondo apdovanojimo - Šv. 
Andrejaus žvaigždės. 

Anot S. Pečeliūno, tokie apdova
nojimai suteikti ir atsakingiems už 
Lietuvos žmonių žudynes asmenims, 
ieškomiems Lietuvos teisėsaugos. 

DRAUGAS 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j .v .s . I rena Reg ienė 

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

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

„VERPSTES" PASIRUOŠĖ 
CIKADŲ ANTPLŪDŽIUI 

Šių metų balandžio mėn. 25 d. 
„Verpstės" rinkosi Danutės Korzo-
nienės Homer Glen, IL, namuose. 
„Jau pavasaris, laikas pagalvoti apie 
mūsų darželius ir gėles, - praneš
dama apie būsimą sueigą rašė sesė 
Vida. Be to, - pridūrė - , kad paš
nekesį sutiko vesti ne kas kitas, bet 
pats 'Zalianykštis', t.y. Danutė Bin-
dokienė, buvusi ilgametė dienraščio 
'Draugas' redaktorė ir 'Žalianykščio' 
skilties autorė". Jos gerų pamokymų 
ir patarimų labai laukdavo ir mielai 
juos skaitydavo gėlių ir darželių au
gintojai. Dabar mes, „Verpstės", tu
rėjome puikią progą iš anksto pasi
ruošti ir asmeniškai išsiaiškinti rū
pimus agrokultūrinius klausimus. O 
jų turėjome labai daug ir labai įvai
rių. Beveik kiekviena esam auginu
sios namuose ir darže kokį nors 
augalą, kuris, tarytum neklaužada 
vaikas, nesielgė taip, kaip turėjo 
elgtis. Nesvarbu, kiek laistėm, trę-
šėm, griežtai ar labai meiliai kalbi-
nom - augalas skurdo... „Zalia
nykštis", nuo pat mažens auginęs 
beveik viską, kas tik auga, turėjo la-

Jurų skautų 
stovykla 

bai didelę patirtį ir ja su mumis mie
lai dalinosi. Mūsų pašnekesys užsi
tęsė ilgiau nei buvo planuotas, bet 
išskyrus namų šeimininkę, kuri rū
pinosi, kad per daug neišalktumėme, 
niekas neprieštaravo. Norėjosi su-

v 

žinoti „Žalianykščio" atsiradimo is
toriją, buvo įdomu sužinoti, kas atsi
tiks jauniems medeliams ir krū
mams, kai netrukus užplūs cikados? 

Į „Verpsčių" sueigą taip pat apsi
lankė viešnia - Virginija Skorubs-
kienė, Lietuvos Montessori asociaci
jos pirmininkė. Ta proga šiek tiek 
daugiau susipažinome su Montessori 
pedagogine veiklos plėtra tėvynėje. 
Sužinojome, kad viena iŠ pirmosios 
Montessori abiturientų laidos nepri
klausomoje Lietuvoje buvo mūsų sesė 
Laima Luneckienė. 

Daug žinių išsinešėme iš šios 
gražios pavasarinės sueigos. Labiau
siai džiuginanti žinia buvo, kad sesė 
Danutė Bindokienė, davusi skaučių 
įžodi dar Vokietijoje, įsijungė į mūsų 
veiklą ir tapo naujausia „Verpste" 
mūsų būrelyje. 

v.s. Ri tonė R u d a i t i e n ė 

2007 m. balandžio 25 d. sueigoje (iš kairės): irena Kereiienė, Vida Rimienė, Da
nutė Bindokienė, Dana Dirvoniene, viešnia — Virginija Skorubskienė. Stovi (iš 
kairės): Danutė Korzonienė, Ritonė Rudaitienė, Joana Krutulienė, Aušrelė Saka-
laitė, Dalia Povilaitienė, Daila Liubinskienė, Aldona Rauchienė, Rita Penčylienė ir 
Laima Luneckienė. 

Mieli tėveliai, 
JUTŲ skaučių veiklos metai jau prie pabaigos. Tuoj prasidės vasaros 

atostogos! 
Paskutinė jūry skaudy sueiga Įvyks šeš tad ien į , gegužės 12 d . 

*Sueiga baigsis 3:30 v p . p . 
*Pirmoji dal is: trumpa iški lminga sueiga (ūdryčiŲ Įžodžiai) 
*Antroj i dal is: skautorama (skautamokslis/užsiėmimai stotimis) 
*Bus mais to ! 
*Visos dėvi iškilmingas uni formas 

Pasiruoškite stovyklai! 
Pardavinėsime uniformas, ženkliukus, diržus ir marškinėlius. 

TĖVELIAI YRA KVIEČIAMI KARTU SU MUMIS UŽBAIGTI SKAUTŲ METUS! 
PRAŠAU PRANEŠKITE VADOVĖMS APIE DALYVAVIMĄ PASKUTINĖJE SUEI

GOJE. NORIME ŽINOTI, KIEK MAISTO PARUOŠTI. 

Dėko jame visiems tėveliams už įvairią paramą ir bendradarbiavimą 
per šiuos metus! 

Laima Bacevičienė, Nerijos tunto tunt in inkė 
(630)614-9292 

R S. Rako stovykla bus liepos 22-rugpjūčio 4 d. Tie, kurie negavo re
gistracijos fo rmŲ, jas galės pasiimti per paskutinę sueigq. 

Praėjusiais metais liepos mėnesį 
jūrų skautai ir būrys žemės skautų 
džiaugėsi buriavimo stovykla Rako 
stovyklos ežere. Aplinka pažįstama, 
krantai jaukūs ir vanduo saugus. 
Šiais metais, birželio 8-14 dienomis, 
dvi jūreivių valtys ruošiasi į buriavi
mo stovyklą su BSA (Boy Scouts of 
America) Abaco Keys, Bahamose. Si 
stovykla kitokia: plauksime trigubai 
didesniais laivais, aplinka bei jūros 
dugnas neaiškūs, patalpos mažesnės 
už stovyklos palapines, vanduo sū
rus, neskanus, bet visi 24 dalyviai pa
siruošę. 

„Sea Base" yra BSA vedama pro
grama,, kurioje skautai išmoks bu
riuoti didelį laivą, lankys įvairias sa
las, mokysis pažinti apylinkės gamtą 
ir gyvūnus, išmoks nardyti, žuvauti, 
žvaigždžių navigaciją, ir svarbiausia -
išmoks kartu dirbti ir susigyventi 
laive. Nebus liuksusinė kelionė. BSA 
kapitono nurodymais skautės/ai bei 
vadovai privalės prisidėti prie kas
dieninio bendro darbo: buriuoti, ga
minti maistą, užsiimti sargyba, na
vigacija... tvarkytis. 

Jaunimas įgis ne tik buriavimo 
patirtį ir žinias, bet savo patyrimą 
galės panaudoti būdami vadovai mū
sų skautų eilėse. Norime, kad jauni
mas aktyviau įsijungtų į skautų 
veiklą, norime, kad jie išbandytų 
savo galimybes, patirtų nežinomas 
kliūtis, išmoktų jas įveikti būdami 
saugūs tarp lietuvių skautų draugų. 
Suteikdami mūsų jaunimui šias 
nuostabias vienkartines galimybes, 
įdiegsime meilę lietuviškam skau-
tavimui, kad jie, tapę vadovais, no
rėtų savo patiri perduoti savo jau
niems skautams. 

Skautai sunkiai ir ilgai ruošiasi 
šiai kelionei. Vykstantieji turi atlikti 
BSA reikalavimus bei įgyti LSS spe
cialybes: išmokti daryti dirbtini kvė
pavimą, (CPR), suteikti pirmąją pa
galbą (First Aid) ir išlaikyti plauki
mo egzaminą. Per buriavimo kursus, 
skautai žada įsigyti „oceanography" 
specialybę, praplėsti žinias apie as
tronomiją, navigaciją, vandenyno 
augmeniją/žuvininkystę, ekologiją ir 
nardymą. Jų buriavimo patirtis ypa
tingai prasiplės ir jie susipažins su 
sudėtingesniu buriavimu platesnia
me pasaulyje, ne vien tik Rako ežere. 
Tikimės, kad ši programa iškels tė
vynės vardą; būsime vieni lietuviai 
skautai tarp amerikiečių ir piratų 
vandenyne. 

Norint pasiekti bendrą tikslą -
sumažinti išlaidas - reikia tarpusa
vyje bendradarbiauti. Stovyklavimas 
vienam asmeniui kainuoja 1,200 dol., 
įskaičiuojant skrydį, laivų nuomą, 
kapitonų mokestį, maistą ir 1.1. Jau 
nuo rudens skautai patys bando savo 
darbais ir projektais sutelkti lėšas, 
kad sumažinti kelionės išlaidas. 
Skautai ir jų tėveliai darbščiai prisi
deda prie įvairių bendrų vajų, pvz., 
paruošė Montessori Žiburėlio mo
kyklėlės kiemą, plovė automobilius, 
atliko visus darbus, kurie buvo rei
kalingi mugei. Kiti skautai asmeniš
kai prisidėjo savo darbais, kad suma
žinti išlaidas, pvz., kasė sniegą, pjovė 
žolę, prižiūrėjo vaikus, pardavinėjo 
įvairius rankdarbius bei meno kūri
nius ir 1.1. Mes, vadovai, norime, kad 
jie pajustų ir išmoktų, ką reiškia 
siekti užsibrėžto tikslo, kaip reikia 
dirbti ir taupyti pinigus, ir kad jie 
suprastų, kad yra daug galimybių 
užsidirbti juos 

Šiuo metu išsiuntinėjame laiškus 
- prašymus sponsoriams, kreipiamės 
į žiniasklaidą prašydami lėšų pa
remti šį projektą. Jei ir Jūs norėtu
mėte prisidėti prie šio vajaus čekį 
prašome siųsti adresu: 

Lithuanian Scouts Association 
Vilija Kiela 
11299 Bell Road 
Lemont, IL 60439 
Telefonas informacijai: 
630-257-0746, 
tinklalapis: 
Vkiela@sbcglobal.net 

Lietuvių skautų sąjunga pelno 
nesiekianti organizacija. Aukas gali
ma nurašyti nuo federalinių mokes
čių. Iš anksto dėkojame! 

Gero vėjo! 

j .s . Laura Lapinskienė 
Nerijos tunto 

„Minijos" laivo vadovė 

LS Fondas remia 
Skautiją, o mes -
LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBES 
FONDĄ 
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Romo Kalantos žūties metinės 
PETRAS PETRUTIS 

Netrukus sukaks 35 metai nuo Romo Kalantos žūties. Devyniolik
metis jaunuolis, akivaizdžiai smerkdamas sovietinę okupaciją, 
susidegino 1972 m. gegužės 14 d. Kaune. 

Vytauto Alanto knygos „Romas Kalanta (Gyvieji deglai Nemuno 
slėnyje)" žodžiais, buvo gražus, ramus ir saulėtas sekmadienio vidurdie
nis, kol neprasidėjo didžiosios tragedijos pirmas veiksmas — kol išbėgusi 
į gatvę viena moteriškė nepradėjo siaubo pagauta šaukti: 

— Kažkas padegė save sode! 
Štai įvykio liudininkės žodžiai: „Atėjo ilgaplaukis jaunuolis, kokių 

dabar Kaune yra daug, ir atsisėdo ant kito suoliuko. Jis atsinešė maždaug 
trijų litrų talpos stiklainj, pilną kažkokio skaidraus skysčio ir pastatė prie 
suolo. Vaikinas išsitraukė iš kišenės užrašų knygutę ir, kažką užrašęs, 
nusviedė į šalį. Paskum jis pašoko ant suoliuko ir prabilo į susirinkusius 
praeivius pasmerkdamas vergiją, ragindamas lietuvius nepasiduoti ir ko
voti su okupantais. Baigęs kalbą, jis nušoko nuo suolelio, nusiėmė nuo 
rankos laikrodį, nusiavė batus, ir nuėjęs ant pievelės, ėmė šlakstytis. Pas
kum užsidegė cigaretę, o kitu degtuku padegė savo rūbus, kurie bema
tant užsiliepsnojo. Degdamas jis bėgiojo po pievelę... Žmonės tuojau ėmė 
bėgti prie fontano, atsirado ir policininkai. Jie bandė nuplėšti nuo jo 
drabužius, bet jis bėgo nuo jų šalin vis šaukdamas ant policininkų: ,Salin 
šunys'! Po kiek laiko jis suklupo, prašė pribaigiamas ir pagalios neteko 
sąmonės. Tuo tarpu atskubėjo greitoji pagalba ir nuvežė į ligoninę, bet 
nežinia į kokią. Žmonės kalbėjo, kad jis ten atgavęs sąmonę, nesileido tar
domas ir vis kartojo: 'Aš žūvu už Lietuvos laisvę'! Naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį 12 vai. jis mirė". 

Štai kita ištrauka iš Vytauto Alanto knygos: „Romas Kalanta buvo 
pašarvotas Vilijampolėje, Panerių gatvėje, Kalantų namuose. Jo karstas 
netrukus paskendo gėlėse ir vainikuose. Vainikų buvo prinešta tokia dau
gybė, kad nebetilpo ant karsto bei bute ir jos reikėjo padėti ant šaligatvio. 
(Kitomis žiniomis, gėlių dėti ant karsto neleidusi policija;. Pamatyti 
pašarvotą Romą buvo sunku; žmonių eilė nuo durų nusitęsė per visą kvar
talą. 

Buvo paskelbta, kad velionis būsiąs laidojamas ketvirtadienį, gegužės 
18 d., 4 vai. po pietų, betgi policija, nujausdama galint kilti riaušėms, 2 
vai. uždarė Kalantų namus, karstą išnešė pro užpakalines duris ir, lydint 
tėvams bei šeimos nariams, nuvežė į Romainių kapines ir tyliai palaido-
jo". 

Slaptai atliktos Romo Kalantos laidotuvės įžįebė maištą. Liudininko 
žodžiais: „Ketvirtadienį apie 2:30 vai. po pietų miesto sode prasidėjo di
delis žmonių sąjūdis. Kažkas pranešė, kad iš Vilijampolės ateinanti didelė 
demonstrantų minia. Ir iš tikrųjų, netrukus pasirodė glaustos gretos jau
nuolių, susikabinusių už parankių. Jų buvo keletas tūkstančių. Eidami jie 
skandavo 'Laisvę Lietuvai'!" 

Staiga minia subangavo. Atsiradusi milicija pradėjo žmones stum
dyti, vaikyti ir daužyti rimbais, bet jaunuoliai nebėgo, o apsigręžę, kaip 
vienas puolė policininkus ir ėmė juos vytis. Laisvės alėjoje maištininkai 
vėl susirikiavo darniomis gretomis ir nužygiavo milicijos valdybos rūmų 
link, visą laiką skanduodami laisvės šūkius. Visa Laisvės alėja nuo miesto 
sodo iki Įgulos bažnyčios buvo užplūdusi žmonių... 

Savaime suprantama, kad milicija ne tik darbavosi bananais, bet ir 
suiminėjo demonstrantus. Žmonės slapstėsi namų koridoriuose, kopė į 
aukštesnius aukštus, mėgino slėptis kiemuose arba šoko į autobusus ir 
troleibusus, bet vis dėlto tą dieną buvo suimta labai daug jaunuolių". 

Vytauto Alanto knygoje rašoma, kad maištas tęsėsi ir kitą dieną. Lais
vės alėjos rajone kariuomenės daliniai budėjo apsupę kiekvieną kvartalą, 
tačiau jie nesutrukdė jauniems vyrams suruošti demonstraciją prie KGB 
būstinės. Susirinkę jaunuoliai šaukė: 

— Duokit mums laisvę! Mes norime būti laisvi! 
Maišto dienomis ir naktimis daugiausia darbo turėjo milicijos įstaigos 

ir ligoninės. Gydytojai dirbo dieną ir naktį. „Darbavosi" ir milicijos įstai
gos, tardydamos suimtuosius. 

„Tomis dienomis, — rašoma ..Romas Kalanta" knygoje — buvo su
imta pora tūkstančių jaunuolių. Sužeistų ir sužalotų buvo tiek, kad jų ne
galėjo sutalpinti ligoninės, klinikos ir kitos medicinos įstaigos". 

Romo Kalantos susideginimas ir kilę neramumai plačiai nuaidėjo Va
karų pasaulyje. Apie tai rašė viso pasaulio laikraščiai. Neatsiliko ir kita 
žiniasklaida. Daug vietos skyrė ir laisvojo pasaulio lietuvių laikraščiai ir 
kita informacija. 

Toronte, Kanadoje, leidžiamame „Tėviškės žiburių" savaitraštyje 
buvo parašyta: „Tautos gyvenimas, kaip organizmas, kai skauda Kaune, 
skauda ir Vilniuje, ir Čikagoje, ir New York..." 

Netrukus po įvykių Kaune, didesniuose JAV ir Kanados lietuvių tel
kiniuose buvo surengtos demonstracijos. Demonstravo ir kitų valstybių 
lietuviai. Tačiau ilgainiui išeivijoje, o taip pat Lietuvoje prigeso Romo Ka
lantos žūties reikšmė. Pastaruoju metu nei tėvynėje, nei išeivijoje nebe
rengiami Romo Kalantos žūties paminėjimai. 

Susidariusi padėtis neseniai pakito. Trečiabangiais vadinamų lietuvių 
pastangomis ateinanti sekmadieni, gegužės 13 d. bus surengtas Romo Ka
lantos žūties 35 metų sukakties paminėjimas. Apie tai skelbiama Čikagos 
lietuvių žiniasklaidoje. 

Naudotasi Vytauto Alanto knyga „Romas Kalanta". 1976 m. knygą išlei
do „Vilt ies draugija", Cleveland. 

£. LUKOŠEVIČIUS: 
R. KALANTOS IDĖJOS MUS 

JUNGIA, NEPAISANT AMŽIAUS 
IR EMIGRACIJOS PATIRTIES 
Gegužės 13 d., sekmadienį, Romo 

Kalantos 35-erių metų žūties meti
nėms paminėti organizuojamas mo
tociklininkų žygis „Laisvės fakelas". 
Kalbiname vieną iš šio reginio orga
nizatorių Ernestą Lukoševičių. 

— Kaip g imė idėja suruošti 
motocikl ininku žygi. skirtą Ro
mo Kalantos 35-oms žuvimo me
tinėms? 

— Pati idėja gimė netikėtai. Li
kimas ir gyvenimo vingiai mane siejo 
su Kalantos auka ir jos prisimini
mais. Sovietmečiu giminaitis, gyve
nęs Čikagoje (aktyvus Čikagos Lietu
vių Bendruomenės narys Mečys Sil-
kaitis, dabar gyvenantis Floridoje, jis, 
beje, dažnai parašo ir į jūsų dien
raštį), atsiuntė R. Kalantos paminklo 
nuotrauką. Likimas lėmė, kad ji sėk
mingai praėjo pro visas sovietinio 
pašto vingrybes ir sėkmingai pasiekė 
mane. Atvykęs į Čikagą, jau žinojau, 
kur yra jo paminklas ir kas jį pastatė, 
ir vėl likimo pirštas nulėmė, kad apsi
gyvenau Oak Lawn, kelių minučių 
atstumu nuo paminklo. Matyt, taip 
buvo jau lemta būti šalia jo. Dažnai 
aplankydavau tą vietą, prisimin
davau tuos įvykius ir kažkas man vis 
kuždėjo, kad reikia kažkaip nepa
miršti jo aukos, reikia ją įprasminti. 
Juk tai mūsų tautos didvyris, kuris 
paaukojo savo gyvybę vardan laisvos 
Lietuvos, sudrebindamas visą blogio 
imperiją ir liudydamas pasauliui Lie
tuvos okupaciją. Tiesiog negalėjau 
nurimti kažko nepadaręs, neprisi
dėjęs prie Romo Kalantos kovos, jo 
aukos įamžinimo. 

— Kodėl motociklai , o ne , 
sakykim, dviračiai arba kur kas 
kasdieniškesnė transporto prie
monė - automobiliai? 

— Žinote, motociklininkai visuo
met maištaujantys žmonės. Kokia 
būtų tvarka žemėje ar danguje, jie 
visuomet yra šiek tiek kitokie — 
savotiški opozicionieriai, maištinin
kai prieš esamą santvarką. Manau, 
kad Romas irgi buvo maištininkas — 
laisvės maištininkas, siekęs laisvos 
Lietuvos. Jei jis būtų gyvas, turbūt 
būtų su mumis, sėstų ant motociklo 
ir trauktų į amerikietiškas prerijas ar 
prie skaisčiųjų Lietuvos ežerų. 

— Kiek žmonių dalyvauja 
š iame projekte? Gal žinai, kiek 
jų dalyvaus pačiame žygyje? 

— Mes kviečiame dalyvauti vi
sus: ir mažus, ir didelius, jaunus ir 
vyresnius. Savaime susidarė savotiš
kas renginio branduolys. Kaip ne
keista, ši idėja išjudino įvairių kartų 
lietuvius ir lietuvių kilmės žmones: 
visi tapome vieningi ir mus, nepaisant 
amžiaus ir patirtos emigracijos, jun
gia bendra idėja. Galėčiau keletą 
tokių žmonių paminėti: jaunas lietu
vis, neseniai atvykęs iš Lietuvos 
Aivaras Grigaitis, ir jau čia gimęs Joe 
Kulys, Algis Regis, Čikagoje gerai 
žinomas baikeris Regis Rimkevičius. 
Galėčiau išvardinti ir daugiau tokių 
žmonių, bet svarbiausia tai, kad mus 
jungia vienas tikslas ir viena idėja — 
nusilenkti R. Kalantos aukai, atiduo
tai už tėvynės laisvę. Norą dalyvauti 
pareiškė ir daugiau dalyvių. Kiek jų 
bus, parodys laikas, tačiau svarbu 
galbūt ne kiekybė, o kokybė. 

— Kodėl toks žygis organi
zuojamas b ū t e n t Kalantai pa
gerbti? 

Paminklas Romui Kalantai Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse Čikagoje. 

— Mes norėjome pagerbti jo 
auką. Gimė gal ir netradicinė, tačiau 
prasminga idėja. R. Kalantos idėjos 
daugeliui čia gyvenančių, seniau ir 
dabar atvykusių, yra artimos. Jos 
mus jungia, nepaisant į amžių ir emi
gracijos patirtį. R. Kalantos idėja ir 
auka mus, emigrantus, dar labiau 
suvienija, o motociklas — tai prie
monė savotiškai liudyti ir pagerbti jo 
auką, atminimą. 

— Ką tau pačiam ši data ir 
pats žmogus re i šk ia? Ar ga l i 
prisiminti, kada ir kaip išgirdai 
apie Kalantos susideginimą? 

— Kalanta man — lietuviškas 
Prometėjas, išdalinęs laisvės fakelo 
ugnį į mūsų širdis. Ta ugnis ir dabar 
rusena daugelio lietuvių širdyse. 
Istoriškai žiūrint, jo auka suvaidino 
be galo didelį vaidmenį: ji liudijo lais
vajam pasauliui, kad Lietuva, nors ir 
okupuota, nori būti laisva. Buvo su
duotas milžiniškas smūgis sovietinei 
ideologinei ir okupacinei sistemai. 
Tai liudijo, kad naujai subrendusi 
jaunoji karta okupuotoje Lietuvoje 
nori laisvės ir šių laisvės idėjų sustab
dyti nieks negalės, sovietų imperija 
žlugs, tai tik laiko klausimas. Apie 
Kalantos auką išgirdau iškart po jo 
susideginimo, buvau moksleivis, ma
čiau, kaip milicininkai daužė žmones, 
turėjau vyresnių draugų, kurie nu
kentėjo nuo režimo, buvo daug iš
mestų iš aukštųjų mokyklų studentų. 

— Galbūt tokia akcija taps 
kasmetiniu J ū s ų renginiu? 

— Viskas priklausys nuo mūsų 
pačių norų, juk vienas lauke ne ka
rys. Laukiame visų vyresnių ir jau
nesnių, ypatingai lietuvių šaulių, ku
rie pastatė šį paminklą, visų, kuriems 
brangus R. Kalantos atminimas. No
riu priminti, kad Lietuvoje ši diena 
paskelbta pilietinio pasipriešinimo 
diena. Norėtųsi, kad ji būtų tinkamai 
pažymėta Seime, Vyriausybėje, prie 
R. Kalantos kapo. Deja, revoliucijas 
daro idealistai, o jos vaisius skina 
aferistai. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 
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KAZYS BRAPUNAS 

Romas Kalanta 

ROMAS KALANTA 
Degančiom rankom jums dalinu 
Kiekvienam po žariją. 
Nebijokit ištiesti delnų -
Tegu žaizda neužgyja. 

Gruzdančiom lūpom ir tau 
Tariu karštyje tirpstanti sakini, 
Kad anglėjančiais vyzdžiais matau 
Nuo kapo nuristą akmenį. 

Ir nesudegu čia liepsnose, 
Pavirsdamas dulke pilka — 
Virš Kauno ir Nemuno skraido dvasia, 
Nepasiekiama jokia kulka. 

ROMAS KALANTA 
rezistentas, paaukojęs savo gyvy

bę už Lietuvos laisvę. Romas gimė 
1953 m. vasario 22 d. Alytuje, 1963— 
1972 m. gyveno Kaune. Palaidotas 
Romainių kapinėse, antkapinio pa
minklo autorė — Teklė Sešelgienė. 

1971 m. turėjo baigti 18-ąją vidu
rinę mokyklą, bet neišlaikęs keleto 
egzaminų perėjo į vakarinę, dirbo 
„Aido" fabrike. R. Kalanta buvo 
apsiskaitęs, rašė eilėraščius, sporta
vo, grojo gitara. Domėjosi hipių ju
dėjimu ir pats atrodė kaip hipis. 
Norėjo stoti į kunigų seminariją. 

1972 m. gegužės 14 d. Kauno 
miesto sode, prie Muzikinio teatro, 
protestuodamas prieš sovietinį reži
mą, apsipylė benzinu iš 3 1 stiklainio 
ir užsiliepsnojo sušukęs „Laisvę 
Lietuvai!". 

Jo užrašų knygelėje liko Įrašas: 
„Dėl mano mirties kalta tik santvar
ka". KGB Romą Kalantą palaidojo 
anksčiau paskelbto laiko. Į laidotuves 
pavėlavęs jaunimas pasipiktino, nešė 
ir dėjo gėles jo žūties vietoje. 

Mieste prasidėjo antisovietinis 
bruzdėjimas. Milicininkai guminėmis 
lazdomis nepajėgė išvaikyti protes
tuojančiųjų, todėl iškvietė vidaus ka
riuomenės dalinius, pasitelkė gamyk
lų draugovininkus. Protesto akcijos 
dalyviai buvo gaudomi, nukerpami 
plikai, tardomi, mušami, atimami jų 
dokumentai, kad būtų galima perse
kioti, aktyvesnieji — įkalinami. Kai 
kurie buvo išvežti ir paleisti už kelių 
dešimčių kilometrų nuo Kauno. Ne
ramumai nuslopinti 1972 m. gegužės 
19 d., iš viso buvo suimta daugiau 
kaip 400 žmonių. 

1972 m. birželio mėn. naktį auto
strados Kaunas-Klaipėda paplentėje, 
netoli Ariogalos, ant Dubysos šlaito, 
slapta buvo pastatytas metalinis 
kryžius su užrašu: „Romui Kalantai, 
pasiaukojusiam už Lietuvą". Pasitel
kę techniką, netrukus valdžios atsto
vai paminklą sunaikino. 

Sis įvykis sukėlė didžiulį rezo
nansą ir skatino siekti Lietuvos išsi
vadavimo. Nepaisant, kad R. Kalan
ta apšauktas psichikos ligoniu, kiek
vienais metais kauniečiai paminėda
vo gegužės 14-ąją. Užsienyje gyve
nantys lietuviai rengė minėjimus, 

leido knygas, pašto ženklus, statė 
paminklus ir kitus atminimo sim
bolius bendruomenių susibūrimo 
vietose. 

JAV 1979 metais Lietuvos šaulių 
v 

sąjunga tremtyje Sv. Kazimiero lietu
vių kapinėse pastatė paminklą Ro
mui Kalantai atminti. Jį sukūrė žino
mas Čikagos dailininkas Ramojus 
Mozoliauskas, daugelio skulptūros 
kūrinių iš metalo, taip pat granito, 
stiklo pluošto, betono autorius. 

2007 liepos 4 d. R. Kalanta apdo
vanotas (po mirties) Vyčio kryžiaus I 
laipsnio ordinu. *1990 m. gruodžio 27 
d. buvo patvirtintas įsakymas jo kapą 
laikyti vietinės reikšmės istorijos 
paminklu. 

1990 m. pastatytas dokumentinis 
filmas „Fontano vaikai" (rež. Raimun
das Banionis ir Andrius Šiuša); iš
leisti leidiniai: Gintauto Iešmanto 
poezijos knygelė „Kauno elegija" 
'Kaunas, 1997 m.), Juozo Grušio-Žil-
vinio „Po ugnies ženklu" (Kaunas, 
1999 m.), „Romo Kalantos auka: 
1972 metų Kauno pavasaris" (Vil
nius, 2002 m.). 2002 m. pažymint ka-
lantinių 30-metį, buvo išleistas R. 
Kalantai skirtas meninis vokas (dail. 
Antanas Rimantas Šakalys), sukur
tas muzikinis projektas „Tribute to 
1972" (kompozitorius Mindaugas Ur-
baitis). VDU organizuota konferenci
ja „Kaunas 1972: alternatyvioji kul
tūra, politinis protestas ir kultūrinė 
rezistencija". Remiantis jos medžiaga 
išleistas „Kauno istorijos metraštis, t. 
4" (Kaunas, 2003). 

2006 m. gegužės 14 d. istorinėje 
LR prezidentūroje pristatytas meni
nis vaizdo dokumentas DVD pavidalu 
„Kauno pavasaris 1972 m.", atku
riantis to laikotarpio muziką ir nuo
taiką (videomenininkas Henrikas 
Gulbinas), istoriko Egidijaus Alek
sandravičiaus parengtas lankstinu
kas lietuvių ir anglų kalbomis bei 
ugnies ir muzikos instaliacija vidur
naktį prie paminklo, jo susideginimo 
vietoje. 

1989 m. gegužės 14 d. susidegi
nimo vietoje ant grindinio jo atmini
mui atidengta šlifuoto granito me
morialinė plokštė su įrašu: „Romas 
Kalanta 1972.V14". 

Pasiekusi laisvąjį pasauli žinia apie Romo Kalantos susideginimą i gatves 
išėjo ir lietuvių išeivija. Los Angeles lietuvių jaunimo demonstracija. 

Detroit lietuvių demonstracija 
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» » 
V A R P U - VAKARAS 

Lietuvos rašytojų sąjungos klube 
kovo mėn. įvyko „Varpų" vakaras, 
kurio metu pristatytas naujas lite
ratūros almanacho „Varpai" tomas ir 
šio leidinio vyriausiojo redaktoriaus 
Leono Peleckio-Kaktavičiaus esė, 
pokalbių, studijų knyga „Žodi, kuris 
esi", įteikta 2007 metų literatūrinė 
„Varpų" premija. 

„Varpai-2007 (22)" — neeilinis, 
dvidešimtasis atnaujintų „Varpų" 
numeris. Pirmieji du šio literatūros 
almanacho tomai pasirodė 1943 ir 
1944 metais, jų sumanytojas — būsi
masis Sorbonos universiteto profeso
rius Algirdas Julius Greimas, pirma
sis redaktorius — prozininkas Kazys 
Jankauskas. Nors jie buvo išleisti 
Šiauliuose, almanache spausdinti 
žymiausi Lietuvos rašytojai. 1989 
metais „Varpų" leidimą atnaujino 
šiaulietis Leonas Peleckis-Kakta-
vičius, paskatintas pirmojo almana
cho redaktoriaus. Atnaujinant leidinį 
buvo ir viena svarbi sąlyga — kad jis 
netaptų parapinis. 

Pradedant šiemetines sutiktuves, 
literatūros almanacho „Varpai" vy
riausiasis redaktorius, rašytojas Leo
nas Peleckis-Kaktavičius perskaitė 
išvakarėse iš JAV gauto žinomo kul
tūros žmogaus, dailininko Vytauto 
Osvaldo Virkau laiško ištrauką, kurio
je gan taiklus pastebėjimas: „Ypač 
pasisekę keturi eilėraščių ciklai, pra
našingi: Viktoro Rudžiansko, Gintaro 
Grajausko, Roberto Keturakio, Ge
dimino Kajėno. Visi drąsūs, ypač Ka-

jėnas ir Grajauskas. Abu kalba nauja 
kalba, na, o ir pats žodis almanachas 
— pranašysčių knyga". 

„Visada džiaugiamės šito leidinio 
buvimu, jo leidėjų entuziazmu, bet 
šių metų almanachas yra turtinges
nis, turiningesnis, brandesnis, įvai
resnis už daugelį ankstesniųjų", — 
kalbėjo literatūros kritikas, profeso
rius Petras Bražėnas. Jo nuomone, 
taip yra ne tik dėl patirties, išmany
mo, bet ir todėl, kad redaktorius, ra
šytojas, leidėjas užsikėlė sau kartelę 
labai aukštai. 

Vytautas Martinkus naująjį „Var
pų" numerį pavadino tokiu, nuo 
kurio sunku atsitraukti. Rašytojo ir 
mokslininko požiūriu, per daugelį 
metų „Varpai" sukūrė kažkokį ypa
tingą pasaulį, literatūrinių garsų 
pasaulį. „O šį pavasarį mano sąmonėj 
jie suskambo kaip kariljonas, kaip 
mechanizmas, sujungtas į vienumą ir 
panardintas į tam tikrą šulinį", — 
prozininkas netikėtai tapo poetu. Tai, 
kad „Varpuose" perspausdinta pora 
straipsnių iš 1943 metų tomo, o šalia 
jų — su jais susiję nauji tekstai, 
ypatinga vertikalė ir sąšauka, tai, kas 
negali nestebinti ir turėtų būti brang
inama, kalbėjo V Martinkus prisi
mindamas ir „Varpų" atnaujinimo 
metus. 

2007 metų literatūrinės „Varpų" 
premijos laureate paskelbta prozi
ninkė Birutė Jonuškaitė. Jai įteiktas 
specialus diplomas ir „Varpų" rėmėjų 
dovanos: UAB „Telebaltikos importas 

ir eksportas" televizorius, UAB 
„Sabalin" batai ir seniausio Lietuvoje 
konditerijos fabriko „Rūta" saldu
mynų rinkinys. „Varpų" prizai išda
lyti poetams Gintarui Grajauskui ir 
Robertui Keturakiui. 

Labai gerai įvertinta ir eseisto, 
literatūros istoriko ir tyrinėtojo 
Leono Peleckio-Kaktavičiaus knyga 
„Žodi, kuris esi". Tai ketvirtoji pana
šaus pobūdžio šio autoriaus knyga, 
pristatanti žinomus rašytojus per 
gyvenimo, kūrybos ir likimo prizmę. 

P Bražėno teigimu, buvo įdomu 
skaityti viską, nelengva nuo tos kny
gos atsitraukti. Kiek plačiau profeso
rius apsistojo ties esė „Vasaros su 
Algimantu Baltakiu". Literatūros 
kritiko teigimu, labai gerai, kad apie 
A. Baltakį parašytas ne sausas litera
tūrologinis tekstas, o gyvo žmogaus 
portretas. Knygoje jis parodytas toks, 
koks iš tikrųjų yra — viena spalvin
giausių asmenybių mūsų literatūroje. 
O kaip pokalbininkas knygos auto
rius yra vienas įdomiausių, kompe
tentingiausių, labiausiai intriguo
jančių klausinėtojų, „pataikantis į 
tokius nervus, tokius taškus, kurie 
priverčia žmogų labai gražiai at
siskleisti". Kaip ypatingos vertės pa
minėti pasikalbėjimai su Tomu Venc
lova ir Eugenijum Ignatavičium, taip 
pat studija-straipsnis apie „Litua-
nus" žurnalą. 

O V Sventickui ypač svarbus 
atrodo pokalbis su Rimvydu Šilbajo-
riu. Literatūros kritikas pasidžiaugė, 

kad knygos autoriui pasisekė padary
ti tai, ko niekas nepadarė. „Bus ne 
viena proga pasiremti tuo, ką tas 
išmintingas žmogus samprotavo, 
kaip jis jautė mūsų poeziją". Antroji 
publikacija, į kurią nedelsdamas kibo, 
— A Baltakio šnekinimai, bendravi
mas su juo. 

„Iš tikrųjų reikalinga knyga, — 
pažymėjo ir dr. V Martinkus. — To
kių knygų vertė - labai didelė, ir aš 
linkiu Leonui tomą po tomo tokias 
knygas leisti". O atkreipdamas dė
mesį į studiją-straipsnį apie „Litua-
nus" sakė: „Net ir iš šitoje auditorijo
je sėdinčiųjų tik vienas kitas pavar
tote tą leidinį. Bet tai iš tikrųjų - litu
anistinis ženklas, kuris pasaulyje yra 
svarbus, o Leonas sudėliojo viską į vie
tas. Ir pažintiniu, ir kitokiais atžvil
giais tai labai reikalingas darbas". 

„Kad aiškiau matytųsi, kiek 
aprėpia šita knyga", profesorė V 
Daujotytė perskaitė jos herojų (per 
dvidešimt!) pavardes. „Taip, darbi
ninkas esate pavydėtinas. Jeigu mes 
bent kiek turėtume tokio darbštumo, 
galima būtų tikrai nemažai padaryti. 
Tai džiaugiuosi, tikrai džiaugiuosi", 
— išgirsti tokius žodžius iš ypatingu 
darbštumu garsėjančios talentingo
sios mokslininkės ne kiekvienam 
lemta. „Žodi, kuris esi" — penkiolik
ta Šiauliuose gyvenančio Lietuvos 
rašytojų sąjungos nario knyga. 

Pagal „Gintaras Jokūbėnas. Ir 
provincijoje gali gimti gerų knygų" 

Bernardinai.lt 

Šis altorius priklauso katalikams, bet kadangi 
jis yra bažnyčioje, į kurią turkai visai laisvai įeina, 
prie jo nebūna apeigų, nėra jokių liturginių reik
menų. Ten pat, viršuje, graikai laiko savo pamal
das. Bet kadangi ta vieta visiems atvira, tai, reng
damiesi laikyti ten pamaldas, sangiacho pasiprašo 
sargybinių, kad šie neleistų turkams trukdyti. Mat, 
kaip sakyta, dėl turkų bažnyčia niekad nebūna 
uždaryta. Bet Viešpaties gimimo koplyčią katalikų 
rūpesčiu uždarė. Į ją įėjimas tik iš vienuolyno, per 
požemį. 

Pamaldas atlaikius, sukalbėjus maldas ir anti
foną, minėtasis tėvas mums pasakė trumpą 

pamokslą. To pat kelio, kuriuo atėjome, dešinėje, 
už šešių uolekčių, mums parodė uoloje iškaltą šešių 
uolekčių ilgio nelabai platų, bet gilų urvą. Jame 
buvo palaidoti Erodo nužudyti nekalti kūdikiai. 
Čia teikiami septyneri metai ir septynios keturias-
dešimtinės atlaidų. 

Kairėje pusėje yra kitas urvas, kuriame trys 
paminklai. Tuojau įėjus pirmasis dešinėje — šv. 
Euzebijaus, antrasis kairėje — šv. Paulės, trečiasis 
— šv. Jeronimo. 

Šv. Paulė buvo kilminga romėnė moteris. Dau
giau kaip už pusmylio nuo Betliejaus matyti visai 
sugriuvęs apleistas vienuolynas. Jį, didelį ir gražų, 
buvo pastatydinusi ta šv. Paulė, kuri ir pati gyveno. 

Iš tų kapų požeminiu perėjimu lipama į šv. 
Jeronimo kambarėlį, kuriame jis išvertė Bibliją. Jis 
labai tamsus, nes įrengtas po bažnyčia, į kurią 
pasimelsti tas šventasis vyras užlipdavo dar ir 
dabar tebesančiais laipteliais, įeidavo pro duris, 
dabar užmūrytas. Šiek tiek šviesos pro mažą lan
gelį įeina iš vienuolyno pusės. Prie kiekvieno kapo 
gaunama po septynerius metus ir setynias ketu-
riasdešimtines atlaidų. 

Iš ten grįžome į vienuolyną. Čia pavalgę nu
ėjome į šv. Kotrynos koplyčią ir išklausėme miš
parus. Po jų, išėję iš vienuolyno ir sėdę ant asilų, 
nuvykome prie Bandos bokšto, esančio už gero 
pusmylio nuo Betliejaus. Ten patriarchas Jokūbas 
ganė savo bandą. Iš bokšto griuvėsių likusi didelė 
krūva akmenų toje vietoje, kur angelas piemenims 
pranešė didelį džiaugsmą, jog užgimė Išganytojas 
Kristus. To bokšto stovėta derlingame, gražiame 
slėnyje. 

Kitu keliu iš ten grįždami, kairėje, toje vietoje, 
kur angelas per sapną paragino šv. Juozapą, pasiė
mus vaikelį ir jo motiną, keliauti į Egiptą, matėme 
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palaimintosios šv. Elenos statydintą koplyčią. Lig 
šiol tebematyti sienos namelio, prie kurio buvo 
pristatyta koplyčia. Ten gaunami septyneri metai 
ir septynios keturiasdešimtinės atlaidų. Kiek to
liau, dešinėje, pasilieka šv. Paulės vienuolyno griu
vėsiai. Kairėje pusėje prieinama mažas kaimelis, 
vadinamas Piemenėlių kaimu. Jame yra gilus šal
to, labai gero vandens šulinys. Prie jo dažnai atei
davo šv. Mergelė vandens pasisemti. Vieta teikia 
septynerius metus ir septynias keturiasdešimtinės 
atlaidų. Mahometonai irgi labai gerbia šį šulinį ir 
vadina jį šventu. Šulinys visada uždengtas akme
nine plokšte. Niekur kitur taip nėra. Nuo šio kai
melio grįžtama į Betliejų. Čia, netoli nuo bažny
čios, kairėje, yra kelių uolekčių pločio ir ilgio pože
minis urvas, į kurį gana sunku įeiti. Jame šv. Mer
gelė su kūdikėliu Jėzumi pasislėpusi perkentėjo 
laiką, kai Erodo įsakymu buvo žudomi nekalti kū
dikiai. Jame dar ir dabar pasirodo dieviškojo ste
buklo ženklai: iš ten paėmus žemių ir įdėjus į gė
rimą, pieno netekusioms kūdikių motinoms vėl at
siranda pienas. Suteikiami septynerių metų ir sep
tynių keturiasdešimtinių atlaidai. 

Pavakariais grįžome į vienuolyną. Atrakinus 
duris, užlipome į patį bažnyčios viršų ir į 

bokštelį. Nuo ten kairėje tolumoje matėme Enga-
džo kalną; jis dažnai minimas šv. Rašte, yra ne per 
toliausiai nuo Betliejaus. Bėgdamas iš Sodomos, 
Lotas ėjo per tą kalną, todėl kai kurie mano ten 
esant olą, kurioje Lotas su dukterimis buvo apsis
tojęs. Tačiau tikros vietos niekas nenurodo. 

Dešinėje pusėje matyti sodas. Kai kurie isto
rikai rašo, kad Saliamono laikais jame augę labai 
daug balzamo medžių. 

Iš čia taip pat matyti kalnai prie Hebrono slė
nio. Buvo kilęs noras tenai nuvykti, nes nuo Bet
liejaus tik penkios mylios, ir pamatyti patriarchų 
kapus, vietas, kur Abraomas matė tris angelus, kur 
buvo apipjaustytas Izaokas. Bet reikėjo susilaikyti 

nuo tos kelionės, nes prieš porą dienų ten susidūrė 
du arabų būriai, ir grėsė pavojus. Tas vietas matę 
vienuoliai pasakojo, kad Hebronas esąs mažas 
miestelis, vienų žydų gyvenamas. Negalėdamas į jį 
nuvykti, nutariau kitą dieną užlipti į Judėjos kal
nyną. Juo labiau kad tą šventadienį Bažnyčia apie 
jį užsimena. 

Išklausę kompletų, atlikę išpažintį ruošėmės 
rytoj priimti šv. Komuniją. Kiekvienas atsidėję mel
dėmės, kiek kam Dievas padėjo. Ten pat ir pernak
vojome. Kiek pailsėjome šv. Prakartėlės koplyčio
je. 

Liepos mėnesio antrąją dieną, anksti rytą, iš
klausę tėvo Jono iš Florencijos skaitytų mi

šių, pasistiprinę šv. Sakramentu, atsisveikinome su 
tėvais vienuoliais, sėdome ant asilų ir, prajoję pro 
Betliejų, už ketvirtadalio mylios pasiekėme kitą 
didesnį maronitų miestelį, vadinamą Betagiliu. Jis 
įsikūręs toje vietoje, kur Viešpaties angelas su
triuškino asirų karaliaus Senacheribo kariuomenę. 

Lig šių dienų labiausiai stebina tai, kad nė 
vienas apipjaustytas čia neišgyvena ligi trečios die
nos: trečiąją naktį būtinai miršta. Du arabai, kurie 
buvo mums išnuomoję gyvulius, šventai tvirtino, 
patys tatai patyrę. Pirmąją naktį jiems ėmę gelti 
galvas, antrąją visas kūnas taip sutinęs, kad, bijo
dami artėjančios mirties, turėję būti išgabenti iš 
ten. Vienas po keturių mėnesių, antras tik po šešių 
teišgiję. 

Norėdami sutrumpinti kelią, mes paskui prijo
jome prie to kaimo, tačiau nė vienas apipjaustytas 
nesiryžo ten užsukti, o buvo linkęs apeiti aplinkui, 
kad išvengtų pavojaus. 

Už trijų mylių nuo Damasko, kairėje pusėje, 
ant labai aukšto kalno, jau anksčiau buvome matę 
panašią vietą, būtent, vienuolių maroničių vienuo
lyną. Tenai taip pat nė vienas apipjaustytasis ne
galėjo išgyventi iki trečios dienos. Daugelis tvirti
na, jog Dievas kaip ypatingą savo malonę suteikę 
tokią palaimą šiai vietai, kad apsaugotų tų mer 
gaičių skaistybę nuo pagonių gašlumo. 

Nuo to kaimo nukeliavę apie porą mylių, at
vykome prie mažo šaltinėlio, ramiai trykštančio 
prie pat kelio, dešinėje pusėje. Čia šv. Pilypas ap
krikštijo karalienės Kandakės eunuchą (Ap. d. kn., 
8). Tuo anabaptistai paprastai remia savo klaidą, 
t.y. rašo, kad ir Pilypas, ir eunuchas — abu buvę 
įbridę į vandenį. 

Bus daugiau. 

http://Bernardinai.lt
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IESTO PANORAMA 

Benzinas ir vėl pabrango. 

Dalai Lama a p s i l a n k ė Čikagoje 

Nemažai keliaujantis Tibeto 
dvasinis vadovas bei pasaulio budistų 
bendruomenės galva Dalai Lama 
praėjusį sekmadienį skaitė dvi pa
skaitas čikagiškiams ir miesto sve
čiams. Įtakingas vienuolis ryte kal
bėjo 1,500 žmonių auditorijai Harris 
Theatre, o popiet — 11,400 žmonių 
miniai Pritzker Pavilion (Millennium 
Park). 

Dalai Lama. kreipdamasis į susi
rinkusiuosius Čikagoje, išlaikė jam 
būdingą kontakto su žmonėmis ma
nierą. Purpuriniais ir auksiniais tra
diciniais drabužiais apsirengęs vie
nuolis ramiai sėdėjo susikryžiavęs 
kojas prieš tūkstantinę minią ir kal
bėjo taip, tarsi bendrautų su būreliu 
gerų pažįstamų: ramiai, nekeldamas 
balso ir nevengdamas pajuokauti. Jis 
netgi šaipėsi iš savo plikos galvos ir 
kelis kartus pakartojo, kad jeigu kas 
mano, jog Dalai Lama turi kokių nors 
ypatingų galių, tai jie labai klysta: 
„Tai visiška nesąmonė", — kvatoda-
masis tvirtino aukščiausiojo rango 
Tibeto vadovas. 

Nepaisant kasdieniško ir neįpa
reigojančio paskaitos tono, Dalai La
ma kalbėjo apie rimtus ir gilius daly
kus. Jis kvietė viso pasaulio žmones, 
nesvarbu, koks jų tikėjimas, prisidėti 
prie taikos pasaulyje ir rodyti dau
giau atjautos bei supratimo vieni ki
tiems kasdieniniame gyvenime. 

Dalai Lama kritikavo brutalų Ki
nijos režimą Tibete, tačiau ragino vi

sus susilaikyti nuo atsakymo jėga į jė
gą. Paminėjęs prezidentą George'ą 
Bushą Tibeto dvasinis vadovas pa
reiškė, kad šis esąs „labai mielas", ta
čiau pasmerkė JAV vardu sėjamą 
smurtą pasaulyje. 

Benzino kainos muša visus 
rekordus 

Pirmadienio rytą benzino kainos 
Čikagoje ir visose JAV pasiekė re
kordą. Jefferson Park esančioje „Cit-
go" degalinėje vienas galonas kuro 
kainavo 3.46 dolerio. Vos už kelių 
kvartalų esančioje kitoje degalinėje 
pigiausiai galoną benzino buvo gali
ma įsigyti už 3.79 dolerio. 

Pasak Lundberg Survey kompa
nijos atlikto tyrimo, apklausus 7,000 
degalinių visose JAy paaiškėjo, kad 
vidutiniškai galonas benzino šalyje 
šiuo metu kainuoja 3.07 dolerio. Tai 
90 centų daugiau nei sausį. Paskutinį 
kartą nacionalinį rekordą benzino 
kainos buvo pasiekusios praėjusį rug
pjūtį. Tuomet galonas benzino viduti
niškai kainavo 3.03 dolerio. Iki ab
soliutaus visų laikų brangiausio kuro 
rekordo trūksta vos dviejų centų. 

Benzino tiekėjai tvirtina, kad ku
ro kainos išaugo dėl problemų, su ku
riomis susiduria naftos perdirbimo 
įmonės. Vis daugiau jų uždaroma tiek 
JAy tiek užsienyje. Be to, padidėjus 
benzino paklausai artėjančio vasaros 
sezono metu, nemažai naftos perdir
bimo gamyklų kamuoja gedimai, mat 
dėl išaugusios paklausos siekiant 

perdirbti daugiau naftos aktyviau 
naudojami įrengimai. 

C ikag i eč i ams ne rup i saugot i s 
nuo pavojingu saulės sp indul ių 

Kaip rodo neseniai atliktos ap
klausos duomenys, Čikagos gyvento
jams mažiausiai iš visų didžiausiuose 
JAV miestuose gyvenančių žmonių 
rūpi apsauga nuo kenksmingų saulės 
spindulių. Apklausus 31 JAV miesto 
gyventojus, paaiškėjo, kad pagal 
Amerikos dermatologijos akademijos 
sudaryto testo rezultatus Čikagai 
tenka paskutinioji vieta. Pirmojoje 
vietoje — Vašingtonas, antrojoje — 
Niujorkas. 

Testu siekta įvertinti, kiek žmo
nės yra informuoti apie kenksmingus 
saulės spindulius ir kokių priemonių 
jie imasi, kad nuo šio poveikio apsi
saugotų. Tik 21 proc. čikagiškių atsa
kymai buvo įvetinti balais A ir B (na
cionalinis vidurkis — 35 proc.). Net 
41 proc. Čikagos gyventojų sutiko su 
šiuo testo teiginiu: „Aš mėgaujuosi 
saulės spinduliais negalvodamas/-a 
apie kenksmingą jų poveikį". 

Susir inkite savo vėliavas! 

Tokią žinią, kuria daugiausia nu
sitaikyta į miesto ispanakalbius gy
ventojus, dažniausiai kilusius iš Mek
sikos, antradienį pasiuntė Auroros 
miesto taryba. Tądien priimto Tary
bos nutarimo iniciatorius apylinkės 
pirmininkas Juany Garza pasiūlė, 
kad nuo šiol visi, kurie trukdo eismui 
mojuodami vėliavomis pro atidarytus 
automobilių langus bus nubausti 250 
dolerių bauda. Įvykdžius tą patį nusi
žengimą trečią kartą bus paskirta 
bauda ir atimamas automobilis. 

Pasak Juany Garzos, tarp meksi
kiečių įsigalėjęs paprotys triukšmin
gai švęsti nacionalines šventes, to
kias kaip Cinco de May o ar Meksikos 
nepriklausomybės dieną, rodo nepa
garbą ne tik svetingai imigrantus pri
ėmusiai šaliai bei trukdo eismui, bet 
ir išniekina Meksiką ir jos vėliavą. 

Kaip spręsti šią problemą svarsto 
ir kiti Čikagos priemiesčiai, kuriuose 
gyvena didelė meksikiečių bendruo
menė. Per savo nacionalines šventes 
iš pietinės JAV kaimynės atvykę emi
grantai linkę itin triukšmingai reikš
ti patriotizmą: važiuodami automobi
liais mojuoja vėliavomis, signalizuoja 
ir šūkauja nacionalistinius šūkius. 

Nauja pas l auga p a d a u g i n u s i e m s 

Čikagos priemiestyje Neipervi-
lyje įsikūrusi firma „Smith Cos." nuo 
šios savaitės siūlo naują paslaugą: 
automobilio nutempimą (kartu su jo 
savininku) padauginusiems alkoho
lio. Į barą atvažiavęs nuosavu auto
mobiliu ir išgėręs per daug, vairuoto
jas galės paskambinti minėtai kom
panijai. Si atsiųs automobilį nutemp-
tį galintį sunkvežimį („tow truck"), 
kuris namo saugiai partemps auto
mobilį kartu su jo savininku. 

Žinoma, toks malonumas — ne 
veltui, tačiau palyginus su kaina, ku
rią gali tekti mokėti, jei policija pa
gautų vairuojant apsvaigus, tai nėra 
labai dideli pinigai. 

Už galimybę būti partemptam 
namo teks pakloti 85 dol. dydžio 
vienkartinį mokestį. Be to, dar reikės 
primokėti po 2 dolerius už kiekvieną 
mylią. 

Vietinė policija, nors ir teigė, kad 
bet koks mėginimas sumažinti girtų 
vairuotojų skaičių yra sveikintinas, 
vis dėlto abejojo, ar kompanijai pa
vyks surinkti pakankamai klientų. 
Neipervilio policijos kapitonas Gary 
Boltas stebėjosi: „Kas norės mokėti 
80 ar net 100 dolerių už partempimą, 
jeigu taksi galima saugiai parvykti 
namo už 5-10 dolerių". 

Kiek kainuotų bi l ietas 
į Olimpiadą? 

Nors Čikaga, laimėjusi JAV ats
tovės titulą, dar tik pradeda varžybas 
dėl 2016 m. vasaros Olimpinių žaidy
nių šeimininkės vardo tarptautinėje 
arenoje, jau svarstoma, kiek po de
vynerių metų galėtų kainuoti bilietas 
į Olimpiadą. 

Remiantis dukart Olimpiadą 
organizavusio Los Andželo apskaičia
vimais, 2016 m. Čikagos olimpinių 
žaidynių bilietai kainuotų nuo 70 do
lerių į daugumą sporto varžybų iki 
600 dolerių už geriausias vietas po
puliariausių sporto šakų finaluose. 
Bilietų į atidarymo ir uždarymo cere
moniją kainos vidurkis siektų 450 do
lerių, tuo tarpu už brangiausias vie
tas reikės pakloti net 950 dolerių. 

Pasiruošimo Olimpiadai komite
tas Čikagoje kol kas savo vertinimų 
neskelbia. Pasak komiteto atstovų, 
tokios spekuliacijos yra gerokai per 
ankstyvos. 

Lietuviai parėmė Kremliaus puolamus estus 
Atkelta iš 1 psl. 
Sati, Erica Jennings, Jurgis Didžiu
lis. 

„Mūsų valstybės turi būti kartu, 
nors jos ir konkuruoja. Už Estiją!", — 
užsilipęs ant scena paversto Lietuvos 
kariuomenės sunkvežimio sakė mi
nistras pirmininkas Gediminas Kir
kilas. 

Aikštėje budėjusių policijos pa
reigūnų teigimu, į akciją, nepaisyda
mi vėjo ir lietaus, susirinko daugiau 
kaip du tūkstančiai žmonių. 

Kaip informavo Valstybės sienos 
apsaugos Tarnyba, apie penkiolikos 
žmonių grupė į taikų piketą susirin
ko ir pasienyje su Latvija, ties Saločių 
kontrolės punktu. 

Akciją „Mes kartu! Laisvi ir ne
priklausomi!" Kremliaus propagan
dos puolamai Estijai paremti organi
zavo Vilniaus universiteto Tarptau

tinių santykių ir politikos mokslų 
instituto studentų korporacija „Re-
Publica" ir savaitraštis „Atgimimas". 

Panaši akcija antradienio vidur
dienį vyko Rygoje. Čia palaikyti Es
tijos susirinko apie 1,000 žmonių, 
tarp jų — Latvijos parlamento nariai, 
įvairios jaunimo organizacijos. Kaip 
ir demonstracijoje Vilniuje, susirin
kusieji Rygos centre dainavo atgimi
mo metu neoficialiu Baltijos šalių 
himnu laikytą „Bunda jau Baltija". 

Estijos valdžios sprendimą iškelti 
iš Talino centro sovietų kario skulp
tūrą ir kapinėse perlaidoti karių pa
laikus Kremlius panaudojo rusakal
bių jaunuolių riaušių Taline, agresy
vių protesto akcijų prie Estijos amba
sados Maskvoje kurstymui bei propa
gandiniam puolimui prieš Estiją. 

Lietuva skelbia remianti Estiją ir 
smerkia Rusijos propagandines ata

kas prieš ją. 
„Baltijos kelio" akcija įvyko 1989 

metų rugpjūčio 23 dieną, minint sta
lininės Sovietų Sąjungos ir nacių Vo
kietijos pasirašyto vadinamojo Molo
tovo-Ribbentropo pakto ir jo slaptųjų 
protokolų, kuriais neteisėtai pasidali
no Europą, 50-ąsias metines. 

Šie sandėriai sudarė sąlygas so
vietams pusei šimtmečio okupuoti 
Baltijos valstybes ir paskirti jose ma
rionetines vyriausybes. 

Minėdami pakto pasirašymo me
tines, trijų Baltijos šalių piliečiai su
darė gyvą grandinę, kuri nusidriekė 
nuo Vilniaus iki Talino. Akcijos, ku
rioje dalyvavo maždaug 2 milijonai 
žmonių, metu pasauliui buvo pade
monstruotas trijų Baltijos tautų na
cionalinis atgimimas. Po dvejų metų 
pasaulis pripažino Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos valstybes. 

. ~ ~ •— 

Žmonės į Katedros aikštę susirinko ne
pabūgę lietaus. Eltos nuotr 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis A¥Pt Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Baltieji rūmai kėlė tostus 
už karalienę Elizabeth II 

Iš kairės: princas Philipas, JAV prezidento žmona Laura Bush, Didžiosios Brita
nijos karalienė Elizabeth II ir JAV prezidentas George'as W. Bushas. 

„Getty Images" nuotr. 

Vašingtonas, gegužės 8 d. 
(AFP/BNS) — Didžiosios Britanijos 
karalienė Elizabeth II ir JAV prezi
dentas George'as W Bushas pirma
dienį per oficialią vakarienę Baltuo
siuose rūmuose kėlė tostus už tvirtus 
abiejų šalių ryšius. 

„Mūsų partnerystė visada bus 
siejama su laisvės gynimu ir gerovės 
skleidimu", — per iškilmingą valsty
binę vakarienę sakydama tostą G. W. 
Bushui teigė karalienė. 

Atsakydama į JAV prezidento 
tostą, per kurį jis aukštino istorinių 
sąjungininkių „bendras vertybes", 
81 metų monarche kalbėjo apie Irako 
ir Afganistano keliamus iššūkius, 
taip pat klimato pokyčius ir kovą su 
skurdu. 

Ir Jungtinės Valstijos, ir Didžioji 
Britanija „skaudžiai nukentėjo, pak
liuvusios į tarptautinio terorizmo 
rankas", sakė ji, bet pabrėžė, kad su
vienijusios jėgas su savo draugais Eu
ropoje ir už jos ribų, senos sąjungi
ninkės gyvuos toliau. 

„Kartais mes galime nesutikti, 
bet visada turime išlikti vieningi", — 
teigė Elizabeth II, veikiausiai ne
tiesiogiai užsimindama apie didelį 
britų visuomenės nepritarimą minis
tro pirmininko Tony Blairo parem
tam G. W Busho sprendimui įsiveržti 

į Iraką. 
Per savo paties vakarienės tostą 

G. W. Bushas atidavė pagarbos duok
lę karalienės įsipareigojimui per ilgą 
karaliavimo laiką išlaikyti transat
lantinį aljansą. „Esame tikri, kad 
anglų ir amerikiečių draugystė truks 
šimtmečiais", — sakė jis. 

„Mūsų sąjunga yra įsišaknijusi 
mūsų bendruose įsitikinimuose. Kar
tu mes remiame jaunas demokratijas 
Irake ir Afganistane", — pažymėjo G. 
W Bushas. 

Savo kalbą jis užbaigė pakelda
mas taurę už Elizabeth II ir „mūsų 
tvirtus sąjungininkus, narsius Jung
tinės Karalystės žmones". 

Kiek anksčiau prieš vakarienę 
Britanijos monarche ir jos 85 metų 
vyrą, princą Philipą ant pietinės Bal
tųjų rūmų pievelės per nuostabią 
saulėkaitą pasveikino maždaug 7,000 
svečių. 

Penktadienį pora lankėsi Virdži
nijos (Virginia) valstijos Džeimstau-
no mieste, kur buvo minimas pirmos 
nuolatinės Naujojo Pasaulio gyven
vietės 400 metų jubiliejus. 

Netoli Baltųjų rūmų gatvės 
šviestuvų stovai buvo papuošti Ang
liją, Škotiją ir Siaurės Airiją simbo
lizuojančiomis Sąjungos bei JAV vė
liavomis. 

Archeologai teigia atradę Erodo kapą 
Jeruzalė, gegužės 8 d. 

(AFP/BNS) — Izraelio archeologai 
antradienį pranešė, jog atrado kara
liaus Erodo, kuris 1-ajame amžiuje 
pr. Kr. išplėtė antrąją žydų šventyklą, 
kapą. 

Kapas atrastas ant Erodiumo 
stalkalnio, iškilusio daugiau kaip 750 
m virš jūros lygio ir esančio 12 km į 
pietus nuo Jeruzalės, okupuotame 
Vakarų Krante. 

Puošnus sarkofagas su, kaip ma
noma, Erodo palaikais buvo rastas 
prieš tris savaites, per spaudos konfe
renciją sakė Jeruzalės Hebrajų uni
versiteto mokslininkas Ehudas Net-
zeras. 

„Prieš tris savaites radome sar
kofagą ir supratome, kad tai būtent 
jis", — sakė E. Netzeras, kuris vado
vavo kasinėjimams ir šioje archeolo
ginių kasinėjimų vietoje dirba nuo 
1972 metų. 

Erodas ant šios plokščios kalvos 
pastatė rūmus ir buvo manoma, kad 
čia yra palaidotas, tačiau daug metų 
kapo surasti nepavyko. 

„Vieta ir radinių unikalumas, 

taip pat — istorinis aprašymas, ne
palieka abejonių, kad tai buvo Erodo 
palaidojimo vieta", — sakė E. Net
zeras, kuris pridūrė, kad užrašų kol 
kas nerasta. 

Sarkofagas atkastas kalvos, šiau
rės rytų šlaite, kur archeologiniai ka
sinėjimai buvo pradėti 2006 metų 
rugpjūtį. 

Jis buvo „sudaužytas į šimtus ga
balų, be jokios abejonės, tyčia", sakė 
E. Netzeras ir pridūrė, kad tai tik
riausiai buvo padaryta kažkuriuo 
metu nuo 66 iki 72 mūsų eros metų, 
per pirmąjį žydų sukilimą prieš ro
mėnus. 

„Tai svarbus atradimas, pir
miausia dėl to, kad Erodas yra labai 
gerai žinomas, — pažymėjo moksli
ninkas. — Antra, Erodas yra as-me-
nybė, svarbi krikščionims. Trečia, 
Erodiumas yra nuostabus pastatas, 
kurį mums paliko Erodas". 

Erodą, dar vadinamą Erodu Di
džiuoju, Judėjos karaliumi maždaug 
40 metais pr. Kr. paskyrė Romos sen
atas. Jis labai išplėtė antrąją žydų 
šventyklą ir vykdė svarbias statybas. 

EUROPA 

TALINAS 
Estijos ministras pirmininkas 

Andrus Ansipas antradienį dalyvavo 
vainiko padėjimo prie Bronzinio ka
reivio paminklo, kuris iš Talino cen
tro buvo perkeltas į karių kapines, 

! ceremonijoje. Anksčiau jis nesirengė 
[ dalyvauti gėlių padėjimo vyriausybės 

vardu ceremonijoje. Drauge su prem-
I jeru ceremonijoje dalyvavo gynybos 
j ministras Jaakas Aaviksoo ir de-
i mografijos reikalų ministrė Urve Pa-
I lo. Padėti vainikų prie Bronzinio ka

reivio taip pat atėjo užsienio am
basadoriai, akredituoti Taline. Ru
sijos ambasada atsisakė dalyvauti 
šiame renginyje, pažymėjusi, kad Ru
sijoje yra tradicija minėti Pergalės 
dieną gegužės 9-ąją. 

RYGA 
Antradienį Katedros aikštėje Ry

goje susirinko maždaug tūkstantis 
žmonių pareikšti paramos Estijai ir 
pademonstruoti Baltijos šalių vieny
bės, prisiminus „Baltijos kelią". 
Trumpą kalbą susirinkusiesiems pa
sakė Estijos ambasadorius Latvijoje 
Jaakas Joeruutas, padėkodamas už 

I paramą estų tautai. Latvijos premje
ras Aigaras Kalvytis renginyje neda
lyvavo, jame organizuotai dalyvavo 
tik Seimo deputatai, atstovaujantys 
opozicinei „Naujojo laiko" partijai, 
kurie atėjo su didele Estijos vėliava. Į 
susirinkusiuosius taip pat kreipėsi 
ledo ritulininkas Arturas Irbė. 

BELFASTAS 
Šiaurės Airijos protestantų ir ka

talikų vadovai, kurie ilgus dešimtme
čius, kai buvo liejamas kraujas, buvo 
nesutaikomi priešai, antradienį pra-

j dėjo naują valdžios pasidalijimo erą 
— šioje britų provincijoje buvo pri
saikdinta nauja vyriausybė, kurioje 
dirbs abiejų bendruomenių atstovai 
ir kurios tikslas yra galutinai nu
traukti smurtą. Protestantų dvasi
ninkas lanas Paisley ir Martinas Mc-
Guinnessas iš „Sinn Fein" prisiekė 
kaip pirmasis ministras ir pirmojo 
ministro pavaduotojas. Naujoji vy
riausybė spręs vietos reikalus. Jos 

prisaikdinimo ceremonija gali padi
dinti politinį stabilumą šioje provin
cijoje. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos miestuose antrą va

karą iš eilės vyko jaunuolių susirėmi
mai su policija — šie protestai kilo 
dėl dešiniųjų kandidato Nicolas Sar-
kozy triumfo per prezidento rinki
mus. Paryžiaus rytinėje dalyje, Bas
tilijos rajone, siautėjo maždaug 500 
žmonių, kurie var tė motociklus ir 
daužė parduotuvių vitrinas bei tele
fono kabinų langus. Policijai galiau
siai pavyko išblaškyti minią. Nedi
delių grupių persekiojimas užtruko 
iki vėlumos, ir galiausiai buvo suimta 
daugiau kaip 100 žmonių. 

^ŠfJr^k ^m 

VAŠINGTONAS 
Pasaulio banko komitetas nusta

tė, kad šios tarptaut inės įstaigos va
dovo Paulo Wolfowitzo veiksmai, su
siję su jo gyvenimo draugės paaukšti
nimu tarnyboje ir jos algos padidini
mu, išprovokavo interesų konfliktą ir 
pažeidė taisykles. Tačiau komitetas 
nepateikė rekomendacijų, kokia 
bausmė turėtų būt i skir ta E Wolfo-
witzui, pirmadienį pranešė šaltiniai 
Pasaulio banko vykdomųjų direkto
rių valdyboje. Buvusiam JAV gyny
bos sekretoriaus pavaduotojui, kuris 
buvo vienas pagrindinių Irako karo 
architektų, skirtos kelios dienos pa
teikti atsakymą dėl komiteto išvadų, 
susijusių su jo draugės, Pasaulio ban
ko Artimųjų Rytų ekspertės Shahos 
Rizos paaukštinimu ir jos algos padi
dinimu. 

A Z I J A 

TOKIJAS 
Japonijos premjeras Shinzo Abe 

praėjusį mėnesį paaukojo auką prieš
taringai vertinamai šventyklai, kurią 
daug kas Azijoje laiko Japonijos bu
vusio militarizmo simboliu, tačiau 
susilaikė nuo vizito, kur is būtų pa
kenkęs Tokijo draugiškų santykių su 
Beidžingu atkūrimui. Sh. Abe kon
servatyvių pažiūrų šalininkai nori, 
kad jis asmeniškai atiduotų pagarbą 
Tokijo Jasukunio šventykloje, bet Ki
nija leido suprasti, kad tai keltų grės
mę santykių pokyčiams, kurie prasi
dėjo dar pernai rugsėjį. 
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ŠVIETIMO TARYBA NEUŽDARINĖJA 
LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 

Švietimo taryba (ŠT) neuždari-
nėja lituanistinių mokyklų. 

Čikagos lituanistiniai mokyklai 
švenčiant 15 metų jubiliejų, iškilo 
klausimas dėl mokyklų pavadinimų. 
Jū ra tė Dovilienė, ČLM direktorė, 
teisingai paaiškino, kad prieš susijun
giant trims Čikagoje buvusioms mo
kykloms: Dariaus ir Girėno, Čikagos 
aukštesniajai ir K. Donelaičio buvo 
pasirinktas naujas pavadinimas „Či
kagos lituanistinė mokykla". Ir šiuo 
vardu mokykla Švenčia 15 metų 
jubiliejų. 

Tačiau pareiškimas, kad „Švieti
mo taryba uždarė šias mokyklas" 
neatitinka tikrovės. Minimos mokyk

los finansiškai remiamos tėvų ko
mitetų ir Lietuvių fondo nu ta rė susi
jungti be Švietimo tarybos pritarimo. 
Naujos mokyklos atsiradimas buvo 
praneštas Švietimo tarybai ir ji buvo 
įjungta į ŠT sąrašus. O Dariaus ir 
Girėno bei K. Donelaičio lituanis
tinės mokyklos kaip neegzistuojan
čios buvo išbrauktos iš Švietimo tary
bos sąrašo. Švietimo taryba niekuo
met nėra uždariusi nei vienos litu
anistinės mokyklos, nebent pati mo
kykla nustoja veikusi. Ir tikiuosi, kad 
niekuomet taip neįvyks. 

R e g i n a Kučienė, 
buv. Švietimo tarybos 

pirmininkė 

GERB. P. KUBILIENE 
Skaičiau Jūsų laišką „Drauge". 

Jūs rašote, „norėtųsi, kad neiškraipy
tume istorijos". Verčiau į viską pa
žiūrėkim iš kito taško ar kampo. 

Gaila, kad neatėjote į mokyklos 
jubiliejinį vakarą. Kviečiu atvažiuoti 

pas mus į mokyklą. Mielai supažin
dinsiu su dainingomis mokytojomis, 
darbščiu tėvų komitetu. Manau, kad 
rasim kalbą ir išsiaiškinsim. 

Mindaugas Bielskus 
ČLM tėvų komiteto narys 

^ • • 

Cicero lietuvių „Kavos klube" 
buvo malonu sužinoti, kad mūsų da
lyvio Jono Kuprio nuotraukų paroda 
liepos pradžioje bus atidaryta Lietu
vos Martyno Mažvydo nacionalinėje 
bibliotekoje Vilniuje. 

Šio pasišventusio fotožurnalisto 
darbai, gerai pažįstami „Draugo" 
skaitytojams, j au plaukia per At
lantą. 

Tikiuosi, kad tarp Jono Kuprio 

paveikslų, vilniečių pasigrožėjimui, 
bus ir ta didelė nuotrauka, kuri puošė 
„Draugo" kultūros priedo pirmąjį 
puslapį balandžio 7 dienos laidoje. 
Žuvėdros čia pat ir branduolinė elek
tros jėgainė tolumoje sudarė puikų ir 
prasmingą vaizdą, kurį įvertino ir 
pagavo talentingas fotomenininkas. 

Arūnas Zailskas 
Cicero, IL 

* * * 

Noriu papildyti Dalios Cidzi-
kaitės straipsnį „Šių dienų retorika" 
(„Draugas", 2007 m. balandžio 21 d.). 
Sutinku su autorės nuomone, kad 
mūsų žiniasklaida dažnai naujienas 
skelbia vartodama neteisingus žo
džius. Bet dar baisiau yra, kai ji 
mums meluoja ir nepraneša visų 
žinių. Mes turime suprasti, kad ži
niasklaida Amerikoje manipuliuoja 
žmonėmis. Tokios manipuliacijos pa
vyzdys gali būti baisus studentų ir 
mokytojų nužudymas Virginia Tech 

ir tai, kad viena iš universitete dir
busių mokytojų yra parašiusi ne vie
ną baisaus turinio eilėraštį, nukreip
tą prieš kitų rasių ir etninių ir religi
nių grupių žmones. Tokie ir panašūs 
tekstai sukelia skaitytojų baimę ir 
nesuvokimą, kaip taip žmogus gali 
rašyti. Taip pat kyla klausimas, kur 
yra mūsų teisininkai? Aš garantuoju, 
jog apie šį atvejį mūsų žiniasklaida 
niekada neparašys. 

Valentinas Krumplis 
Willow Springs, IL 

j Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su- Į 
{ tampa su „D raugo" redakcijos nuomone. Taip pat pr imename, jog laiško auto- ] 
2 rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresg J 
S ir telefono numerj. Anoniminiu laišku ir laišku be adreso nespausdiname. | 
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SIŪLO DARBĄ 

American trucking Company 
looking for Ovvner Operators-Semi 
Drivers to the follovving statės: VA, 
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Margumynai 

Kai tau 80, gali nemokamai skristi, 
kur panorėjęs 

Bolivijos piliečiai, sulaukę 80 
metų ir daugiau, didžiausios šalies 
aviakompanijos „AeroSur" lėktuvais 
galės skristi nemokamai. 

„Mes — diskriminacijos, kuri 
liečia pagyvenusius žmones, liudyto
jai: pensininkams, net norintiems 
gauti pensiją, tenka jų laukti ilgose 
eilėse, — žurnalistams pasakė „Aero-
Sur" kompanijos prezidentas Roką 
Leigė. — Todėl šiems žmonėms nu

sprendėme atsilyginti pagal nuopel
n u s ir siūlome jiems nemokamus bi

lietus". 
Tai reiškia, kad solidaus amžiaus 

sulaukę Bolivijos gyventojai dabar 
galės skristi į Buenos Aires, San 
Paulą, Madridą ir Majamį, o net
rukus — į Limą, Karakasą, Asun-
sioną, Santjagą, Havaną ir Mechiką, į 
kuriuos kompanija taip pat pradės 
skraidyti. „Klaipėda" 

Maskvoje atidengtas paminklas 
garsiajam detektyvui 

Maskvoje prie Didžiosios Brita
nijos ambasados paskutinį balandžio 
savaitgalį buvo atidengtas paminklas 
garsiajam sekliui Sherlock Holmes ir 
jo bičiuliui daktarui Vatson. 

Šiuos visame pasaulyje pamėgtus 
anglų rašytojo Arthur Conan Doyle 
detektyvinių romanų herojus bronzo
je įamžino rusų skulptorius Andrėj 
Orlov. 

Rusijos liaudies artistas Vasilij 
Livanov, kurį karalienė Elizabeth II 
apdovanojo Britų imperijos ordinu už 
geriausią Sherlock Holmes paveikslo 
įkūnijimą pasaulio kinematografe, 
dalyvavo ne tik oficialiai atidengiant 

paminklą, bet ir jį kuriant. 
Kartu su skulptoriumi jis paren

gė eskizą, parinko kompoziciją ir 
pakoregavo herojų mimiką. 

Paminklo atidengimo iškilmės 
buvo susietos su pirmosios knygos 
apie privataus detektyvo nuotykius 
120-osiomis metinėmis. 

Iš viso pasaulyje sukurta daugiau 
kaip 200 knygų apie Sherlock Holmes 
ir daktarą Vatson ekranizacijų, tačiau 
sėkmingiausiomis laikoma angliška, 
kurioje vaidina Jeremy Brett, ir so
vietinė režisieriaus Igor Maslenikov 
versija, kur pagrindinį vaidmenį su
kūrė V Livanov. BNS 

Baltiesiems lokiams gresia pražūtis 
Globalinis atšilimas, dėl kurio 

sparčiau tirpsta poliariniai ledai, 
suaktyvino baltųjų lokių išpuolius 
prieš žmones, mano profesorius, Ru
sijos hidrometeorologijos centro Hid
rologijos valstybinio instituto dar
buotojas Oleg Anisimov. 

Mokslininkas pažymėjo, kad bal
tasis lokys — labai stiprus ir klastin
gas žvėris, lengvai galintis medžioti 
žmones. „Jis gali pulti net judančią 
mašiną, išstumti stiklą ir suėsti 
žmogų", — pridūrė jis. 

Pasak jo, ši problema vis aktua-
„Mažėja jūrų ledų plotas, tai yra, lesnė Čiukčių nacionalinėje apygar-

tas arealas, kuriame baltieji lokiai doje ir jau svarstomas siūlymas leisti 
gyvena, medžioja. 0 mažėjant area- medžioti baltuosius lokius, kad gy-
lui, jie pradeda ieškoti maisto, lipa į 
krantą, eina į pakrantėse esančius 
kaimus ir kelia didelę grėsmę žmo
nėms", — sakė 0. Anisimov neseniai 
surengtoje spaudos konferencijoje. 

ventojai jaustųsi saugus. 
O. Anisimov pabrėžė, kad kai ku

riais vertinimais, per paskutiniuosius 
30 metų Arkties ledų storis sumažėjo 
nuo 10 iki 40 proc. B N S 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS IŠNUOMOJA 

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 

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

Brighton Park, netoli bažnyčios. 
Kaina $500, įskaitant dujas ir karštą 

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

STASYS CONSTRUCTION 

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

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

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

IEŠKO DARBO 
* Gyvenu Lietuvoje ir audžiu tautinius 
rūbus. Jei jus sudomino šis pranešimas, lauk
siu atsakymo. Arba gal žinote, kam reikėtų 
tautinių rūbų. Galiu išausti suvalkie
tiškus, dzūkiškus, aukštaitiškus, žemai
tiškus. Ačiū. Petras Blazukas kefas@ 
inamai.lt 

kurią savaitės dieną. Tel. 312-492-8795. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo 
(dokumentai, automobilis, kalba) pieti
niuose rajonuose. Siūlyti įvairius varian
tus. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 708-
692-4422. 

Moteris ieško senelių ar vaikų prie- * Moteris ieško senelių priežiūros darbo 
žiūros darbo nuo birželio 10 d. rusų, lie
tuvių ar prancūzų šeimose su gyvenimu. 
Gali išleisti atostogų. Tel. 708-543-7703. 

* Moteris ieško žmonių slaugymo darbo. 

su grįžimu namo. Siūlyti ir kitus va
riantus. Tel. 773-799-1148. 

* Moteris ieško darbo su grįžimu namo 
nuo pirmadienio iki penktadienio. Gali 

Gali išleisti atostogų arba pakeisti bet pakeisti. Tel.773-627-7723. 

http://inamai.lt
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L. Bartkevičiūtė-Valienė 
— liturginių rūbų 

menininkė 
Balandžio 16 d. Šiaulių dramos 

teatre vyko Loretos Bartkevičiūtės-
Valienės albumo „Liturginiai rūbai" 
teatralizuotas pristatymas „Dangiš
kųjų ženklų skaitymas". Misteriją 
režisavo Telšių Žemaitės dramos 
teatro režisierė Laima Adomaitienė, 
dalyvo Šiaulių dramos teatro aktorė 
Nomeda Bėčiūtė, Telšių dramos 
teatro jaunimo studija „Aglija", vio
lončele griežė Algimantas Zakaras. 
Albume mintimis apie sakralinį me
ną bei liturginius rūbus dalijasi 
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis 
ir Palendrių šv. Benedikto vienuolyno 
prioras Dom Herve de Broc OSB. 

L. Bartkevičiūtė-Valienė yra vie
na pagrindinių liturginių rūbų kū
rėjų Lietuvoje. Jie pasklidę ir Lietu
voje, ir po pasaulį - Anglijoje, Airijoje, 
Australijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Italijoje, Vatikane, JAV 
Rusijoje. Vos pradėjusi kurti liturgi
nius rūbus autorė norėjo, kad jie bū
tų kitokie, nei siūloma komerciniuose 
kataloguose, kad rūbuose atsispin
dėtų lietuviškos tautodailės tradicija. 

Tikėjimas ir jo rūbas be pigių 
blizgučių 

„Šį mano troškimą ir įkvėpimą 
labai sustiprino ir greičiausiai nu-
lėmė Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II 
kvietimas vadovaujantis Vatikano II 
Susirinkimo nutarimų dvasia, vieti
nių Bažnyčių liturgijoje ir bend
ruomeniniame gyvenime visokeriopai 
palaikyti ir kūrybiškai taikyti na
cionalinių kultūrų menines tradici
jas", — albume rašo Šiaulių univer
siteto dėstytoja L. Bartkevičiūtė-Va
lienė. Į liturginių rūbų kūrimo darbą 
menininkė „įbrido", kai buvo pa
prašyta išsiuvinėti staltiesę Kryžių 
kalno koplyčios altoriui, aplink kurį 
laisva Lietuva 1993 metais su po
piežiumi Jonu Pauliumi II šventė 
Eucharistiją. Kaip ji 2003 metais 
prisiminė laikraštyje „Vakarų ekspre
sas", liturgijai su Šventuoju Tėvu rei
kėjo trijų šimtų purifikatorių — li
turgijoje naudojamų servetėlių in
dams šluostyti. „Kadangi jau buvo 
nebedaug laiko, kad suspėčiau, pa
sitelkiau drauges mokytojas, gydyto
jas, aktores. O likus mėnesiui iki po
piežiaus atvykimo į Šiaulius, Kryžių 
kalną, susigriebta, kad laikyti mi
šioms nėra didelės staltiesės. Apsi
sprendėme, kad ji turėtų būti puošta 
tulpių, rūtų motyvais". 

Knygoje autorė pasakoja: „Prieš 
keturiolika metų, pradėjus ieškoti 

'savojo', man pri imtino, Dievo ir 
tikėjimo, nusipirkau knygą apie Rytų 
religinį judėjimą. Gatvėje įtaigiai 
siūlė storą, spalvotą, gerai įrištą lei
dinį — ir neatsilaikiau. Dar nespėjus 
pradėt i skaityti, mano namuose jį 
pastebėjo vienas kunigas ir pasiūlė 
'mainyt i ' į Belgijoje išleistą litur
ginių rūbų bei reikmenų katalogą. 
Tie rūbai mane iš karto sužavėjo, nes 
buvo be pigių blizgučių, puošti siu
vinėtų vynuogių kekėmis, siužetiniai 
šventųjų gyvenimo piešiniai. Pa
maniau, kad nesunkiai galėčiau išsiu
vinėti lygiai taip pat, bet vis pasikar
tojantis užrašas 'copyrigh' (autorinės 
teisės) beldėsi į sąžinę ir vidinis bal
sas kalbėjo, kad tai ne mano kelias". 
Taip autorė ėmėsi savito kūrybos 
kelio. 

,, Loretos Bartkevičiūtės-Valienės 
kūriniai , būdami jos ypatingo, as
meninio ryšio su Jėzumi Kristumi 
vaisius, visų p i rma yra sakralinis 
menas . J is yra evangelinių ženklų 
taip įkvėptas, kad jį iliustruojančios 
i š t raukos iš evangelijos suskamba 
tarsi pačios savaime. Emauso moki
niai pažino Viešpatį iš duonos laužy
mo. Tegu Loretos Bartkevičiūtės-
Valienės kūriniai padės tikintiesiems 
atpažinti savo Bažnyčioje esantį Vieš
patį, o kitiems pajausti šio slėpinio 
realumą", — knygos įžangoje rašo 
Palendrių šv. Benedikto vienuolyno 
prioras tėvas Herve de Broc OSB. 

D o v a n a J o n u i Pauliui II 

Bažnyčios liturginius drabužius 
— albą, stulą, arnotą, kapą ir kitus — 
velkasi kunigai, vyskupai ir jiems tal
kinantys diakonai, vykdydami savo 
tarnystę liturgijos pamaldose. Sak
raliniai apdarai esti įvairių spalvų, 
priklausomai nuo liturginio laiko ar 
šventės: balti — Velykų laike bei per 
šventųjų šventes, raudoni — Kris
taus kančios, Šventosios Dvasios bei 
kankinių liturginiuose šventimuose, 
žali — eiliniu liturginiu laiku, viole
tiniai — Advento, Gavėnios bei kitu 
atgailos metu, rožinės spalvos — 
dviem Advento ir Gavėnios džiaugs
mingaisiais sekmadieniais. Visos šios 
drabužių spalvos yra simbolinės ir 
giliai iškalbingos. 

Užsakymų sukur t i l i turginius 

Akių ligos 
ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ UGOS- CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kad tei. 773-471-3300 

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

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

Chkago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRi DALLAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Ele Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 VV. 103 St., Oak Lavvn, IL 
55 L VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL60126 

630-941-2609 

rūbus niekad netrūksta. Pats atsa
kingiausias momentas buvo tuomet, 
kai tautodailininkė gavo užsakymą 
arnotą su stula ir galvos apdangalą 
mitrą sukurti pačiam popiežiui Jonui 
Pauliui II. „Gavau mitros dydžio, 
kaspinų ilgio milimetrinius standar
tus" — pasakoja autorė „Vakarų eks
prese". „Dėl arnoto galvos nesukau. 
Maniau, kad padovanosiu jau su
kurtą man labai brangų 'Tėve mū
sų'. Bet juk tas arnotas popiežiui bus 
ne mano asmeninė, o Lietuvos žmo
nių dovana. Tą laiku suvokiau ir 
pradėjau ieškoti lietuvių dvasios 
raiškos simbolių. Tų, kuriais taip ža
vėjosi popiežius, kai lankėsi Lietuvoje 
ir Kryžių kalne... Toji dovana nuo 
Lietuvos žmonių popiežiui Jonui 
Pauliui II buvo įteikta Vatikane Lie
tuvos dienos proga — 2000-ųjų kovo 
ketvirtąją dieną". 

Liturginių drabužių kūrimas ir 
puošyba yra ilgas kankinantis ieško
jimų procesas, tačiau kiekvienas 
sukurtas apdaras kūrėjai ir jį vilkin
tiems teikia palaimą. Loreta sako, 
kad arnotus su didele atsakomybe, 
meile kuria ir vyskupams, ir kaimo 
klebonui, naudodama tik lietuviškas 
medžiagas - liną, drobę, vilną. „Jau 
galėčiau arnotus ir auksuoti, ir 
sidabruoti. To esu išmokusi. Bet nuo 
pat pradžios esu apsisprendusi dėl 
paprastumo: juk Jėzus gimė tvartely
je, miręs buvo suvyniotas į drobulę. 
Esu laiminga, kad radau tokiam 
ieškojimų keliui pritarimą tikinčiųjų 
lietuvių, dvasininkų širdyse". 

Iš t iesų ir su didele meile 

Loreta Bartkevičiūtė-Valienė gili
nasi į krikščionybės istoriją, jos žen
klus bei prasmę ir atvirai pripažįsta 
einanti Dievo pažinimo keliu. Litur
ginių rūbų kūrimas - jos gyvenimo 
būdas. 

1981 m. ji baigė Šiaulių pedago
ginio instituto (dabar Šiaulių univer
sitetas) Dailės fakultetą. Šiuo metu 
dėsto Edukologijos fakulteto Dailės 
didaktikos katedroje Šiaulių univer
sitete. Surengė 6 asmenines parodas 
Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose ir kt. 
Priklauso Lietuvos šv. Kazimiero 
Ordinui, devizu „dirbti Lietuvai" vie
nijančiam kazimieriečius - Lietuvos 
kilminguosius bei menininkus ir 

visuomenės veikėjus. 
Kas lėmė, kad menininkė pradėjo 

kurti liturginius drabužius? „Mano 
gyvenime buvo momentas, kai tarsi 
praradau žemę po kojomis, kai kan
kinančiai ieškojau atsakymo — kaip 
gyventi toliau? Ieškodama atsakymų, 

v 

iš Šiaulių atbėgau net iki Klaipėdos. 

Čia sutikau kunigą, kurio tuo mo
mentu turbūt man labiausiai reikėjo. 
Po keturių pokalbio su juo valandų 
nurimau ir grįžau į Šiaulius. Aš dar 
nežinojau nei ką, nei kaip darysiu. 
Bet tikrai buvau įsitikinusi, kad ne
begyvensiu taip, kad mane nuolat 
plėšytų prieštaravimai. Turbūt žmo
gus turi įkristi į labai gilią duobę, kad 
susivoktų, dėl ko jis gimė, ką jis 
gyvenime turi daryti iš tiesų ir su 
didele meile". 

Prieš ką pradėdama kurti, tauto
dailininkė studijuoja simboliką, do
kumentus. „Suku ratą, kad atrasčiau 
tiesą. Ir meldžiu Dievą, kad vestų 
keliu ir kad būtų, kaip jis nori. 
Rytais, prieš pradėdama darbą, pa
simeldžiu už visus žmones, kuriuos, 
tokius gražius, pavyko sutikti savo 
kelyje". Paklausta, kam sukurtais li
turginiais drabužiais didžiuojasi la
biausiai, sako: „Jeigu didžiuojatės, 
didžiuokitės Dievu. Didžiuojuosi vi
sais. Kai padarau darbą, negaliu juo 
atsidžiaugti. Nes jis iš tikėjimo Sut
vėrėju ir žmonėmis. Labai juos bran
ginu. Kaip ir savo atrastąjį kelią". 

Pagal „Vakarų ekspresą" ir 
Krikščionybės žiniasklaidos tarnybos 

šaltinius parengė N. Šmerauskas 

http://www.illinoispain.com


10 DRAUGAS, 2007 m. gegužės 9 d., trečiadienis 

Algirdą Brazį išlydėjus (1915—2007) 
LORETA VENCLAUSKAS 

Užsisklendė dar vienas lietuvių 
ateivių gyvosios istorijos puslapis. 

Išėjo stipraus ir spalvingo balso 
dainininkas baritonas, priklausęs 
kartai iš tos didžiosios, ketvirčio mili
jono bangos, kurią įpratome vadinti 
„pirmąja". 

XIX a. gale, o ypač XX a. pradžio
je, iš Rusijos carų pavergtos Lietuvos 
į Ameriką, skurdo vejami, daugiau
siai bėgo kaimiečiai. Iš jų buvo kilę ir 
Brazio tėvai. Ir vienas, ir kitas, dar 
Lietuvoje išmokę siuvėjo amato, susi
pažino jau atvykus į Čikagą. Čia apsi
vedė, čia 1915 metais Šv. Mykolo (St. 
Michael's) bažnyčioje pakrikštijo ir 
pirmagimį sūnų, įrašytą registravimo 

'knygose Algerd vardu. 
Regis, dar vis per mažai parašy

ta, kaip naujame krašte juodadarbių 
klasėn įstumti lietuviai valstiečiai ne
išnyko. Kaip jie steigė parapijas, statė 
bažnyčias, siuntė savo vaikus Dievo 
žodžio ir lietuviško rašto šeštadienio 
parapijų mokyklėlėse pramokti, kaip 
rėmė katalikišką spaudą, vienijosi į 
įvairias organizacijas ir draugijas, 
siuntė savo vaikus siekti aukštojo 
mokslo, kaip sugebėjo padaryti įtaką 
JAV vyriausybėms, kad nepripažintų 
nuo 1940 metų įvykdytos Lietuvos 
sovietų aneksijos. 

Tačiau svetur emigravus, išlaiky
ti nepakitusią gimtąją kalbą bei kai
mo gyvenimu pamatuotus lietuviškus 
papročius buvo žymiai sunkiau. Gre
ta parapijų, įvairių klubų, draugijų, 
organizacijų suvažiavimų ir susirin
kimų, kaip atoveiksmis tautiniam su
svetimėjimui, tarp lietuvių išplito ir 
vadinamieji „piknikai". Juos rengda
vo miesto parkuose, į kuriuos savait
galiais susirinkdavo skirtingiausi, pa

gal profesijas, turtą, padėtį visuome
nėje ir išsimokslinimą, žmonės. 

Savaime suprantama, Amerikoje 
gimusiems lietuvių vaikams visi mi
nėtieji renginiai (beje, kaip ir Šeimų 
susitelkimai į dideles lietuviškas gy
venvietes) turėjo pakeisti nematytą, 
sunkiai pasiekiamą, tik tėvų atminty
je išlikusią ir vaikams pasakojamą 
Lietuvą. 

Algirdas Brazis, kaip dauguma jo 
kartos vaikų, namuose su tėvais kal
bėjo tik lietuviškai. Jis lankė šešta
dieninę lietuvišką parapijos mokyklą, 
dainavo „Jaunųjų vaikų draugijėlės" 
chore. Tačiau į neeilinius muzikinius 
sūnaus sugebėjimus tėvai rimto dė
mesio nekreipė. Teisybė, kad tėvo gi
minėje balsingų buvo, ypač Algirdo 
senelis. Kaimas tokius gerbė, jie buvo 
tame gyvenime reikalingi. Tačiau 
duonos iš to niekas nevalgė. Todėl ir 
Amerikoje nusiuntė tėvas devynmetį 
sūnų pas kaimynystėje gyvenusį mu
ziką Juozą Žuroną smuiku pamo
kinti. Po metų žymiai sumaniau Al
girdą smuikuoti išmokė Kazys Ste
ponavičius (Charls F. Stephens), žino
mas ano meto lietuvių choro „Pir
myn" vadovas. Algirdui Braziui tie 
mokslai išėjo į naudą — Morton Jr. 
High School orkestre patikrinę, pa
sodino greta koncertmeisterio. Vėliau 
gimnazistų ar lietuvių jaunimo vaka
rėliuose, sudaręs instrumentinius an-
sambliukus, griežė pasilinksmini
mui. Balsui susiformavus, smuikelį 
padėjęs, ėmė dainuoti. Stiprus ir gra
žus balsas visiems patiko. Iš pradžių 
be jokio mokslo suėjimuose ir per lie
tuviškas radijo stotis atlikdavo popu
liarias lietuviškas ir amerikietiškas 
dainas. Braziui tai buvo pats malo
niausias užsiėmimas — tarsi laisva
laikis, kurio nedaug teturėjo. Nuo de-
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vynerių metų talkino tėčiui drabužių 
siuvyklose ir taisyklose, o vėliau per
ėjo į restoranų verslą. 

Dirbti reikėjo ir lankant teisės 
kursą universitetuose, ir dainavimo 
pamokų be pinigų nebūtų buvę. 

O dainuoti traukte traukė. Tik 
ne viskas iš karto sklandžiai sekėsi. 
Su dviem pirmais vokalo mokytojais 
bendros kalbos nesurado. Tik su 
trečiuoju labai pasisekė. Dimitri 
Onofrei mokė itališkuoju „bei canto" 
būdu. Visos iš prigimties ryškios Al
girdo Brazio balso savybės akivaiz
džiai sustiprėjo — spalvingas temb
ras, puiki dikcija, sureguliuotas kvė
pavimas. Be to, su mokytoju buvo pa
laipsniui ruošiamas populiariųjų ope
rų pagrindinių vaidmenų baritono 
partijos originalo (dažniausiai italų, 
rečiau prancūzų ir vokiečių) kal
bomis. 

Lygia greta pradėjo megztis ry
šiai su įvairiomis, tais laikais populia
riomis renginių organizacijomis, to
kiomis kaip Universal Opera Com-
pany, Medwest Opera Company, Chi-
cago Opera Company, Chicago Civic 
Opera Company ir kt. Pavyzdžui, su 
Metropolitan Concert Company Al
girdas Brazis koncertavo įvairiose 
Jungtinių Valstijų vietovėse: Wa-
shington, DC, Pittsburg, PA, Tenne-
ssee, Indiana, Illinois, Ohio ir kitur. 
Šios solistų trupės repertuarą suda
rydavo populiariųjų operų ir operečių 
ištraukos. (Beje, minėtosios organiza
cijos paslaugomis pasinaudodavo ir 
lietuviškas bendruomenės). 

Po to, Midvvest Opera Company 
ruošiamuose spektakliuose Algirdas 
Brazis dainavo Germont (Verdi „La 
Traviata"), Rigoletto (Verdi „Rigo-
letto"), Henry Ashton (Donizetti 
„Lucia di Lammermoor"). 

Soldier Field stadione, diriguo

jant Paul Beisach, prancūziškai atli
ko Morales vaidmenį operoje „Car-
men". Blackstone teatre pastatytoje 
muzikinėje dramoje „The Giri from 
Sanjak", Rudolph Ganz diriguojant, 
angliškai sėkmingai suvaidino turkų 
policijos kapitoną Lem-Edim. 

Čia paminėti vos keli to meto 
svarbesnieji Algirdo Brazio vaidme
nys. O bendravimo būta, mėgėjų jėgo
mis statant operetes su Kazio Stepo
navičiaus choru „Pirmyn". Skubėta 
dalyvauti visur, buvo kviečiamas ir 
lietuvių, ir amerikiečių organizaci
jose. Tačiau reikšmingiausia tuo me
tu sutartis trejiems metams buvo pa
sirašyta 1944-aisiais su Chicago Ope
ra Company. Tada, dirigentui Fausto 
Cleva vadovaujant, italų kalba sudai
nuotos (Angelotti (Puccini „La Tos-
ca"), Marulio (Verdi „Rigoletto"), 
Marąuis D'Obigny (Verdi „La Tra
viata"), Cantor (Ponchielli „La Gio-
conda") partijos. Arba — Dino Bi-
galli diriguojant, angliškai atliktas 
Peter, the Broom Maker vaidmuo E. 
Humperdink operoje „Hansel and 
Gretel", arba prancūziškai — Opheus 
vaidmuo Darius Milhaud kamerinėje 
operoje „Les Malheurs D'Orphee" ir 
t.t.) 

Svarbiausia, Algirdo Brazio de
biutai neliko nepastebėti žymiausios 
Čikagoje recenzentės Claudia Cassi-
dy. Štai vienas kitas jos rašinių frag
mentų. 

Apie Brazį — Rigoletto (premje
ra įvyko 1941 m. gruodžio 13 d. 
Eighth Street Theater patalpose (Či
kagoje): „Spektaklis (...) patraukiąs 
dėmesį keliais įdomesniais pasirody
mais, ypač patrauklia, kad ir nedide
le, Algerd Brazio partija. Ponas Bra
zis operinį stilių suvokia itin lanks
čiai ir turi lyrinį, išskirtino tembro 
baritoną. 
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Monologą atliekant, jo balsas 
spindėjo įvairiausiomis Verdi muzi
kos spalvomis, ypatingai ryškiai suži
bančiomis kulminacijose. Brazio dai
navimas primena kažką daugiau nei 
užuominą į balso su Tibbett pana
šumą, kuris, kaip žinia, sugebėjo tap
ti meninio pasaulio žvaigžde [...]". 

Apie Brazį — Angelotti iš operos 
„Tosca" (1944 m. pastatymas): „O 
Algerd Brazio Angelotti pranašavo 
neabejotiną artisto ateities perspek
tyvą [...]". 

Apie Brazį — Tėvą iš operos 
„Hensel ir Gretel" (1944 m. gruodžio 
24 d. Civic Opera pastatymas): „Po
nas Brazis buvo pakankamai ryškus 
kaip tėvas; vaidmenį, kurį jis atlieka 
taip tikroviškai ir šauniai, kad vaikas 
moja jam ranka, kaip kokiam senam 
pažįstamam ". 

Iki 1946 metų teatriniai sezonai 
Braziui tapo rimtų išbandymų ir to
bulėjimo mokykla. Deja, 1947 metais 
Chicago Opera netikėtai užsidarė ir 
artistui nieko kito neliko, kaip tik 
grįžti į pažįstamą koncertuojančio so
listo pasaulį. Netrukus, 1947 metų 
vasarą, Brazis pasirašė sutartį su 
koncertine San Carlo Opera organi
zacija, 1949 m. — su New York Opera 
Co. bei iki šiol tebegyvuojančia Cent
ral City Opera, tuomet garsėjusią 
operinės muzikos „Vasaros festiva
liais". Greta to, dirigento Fausto Cle-
va padrąsintas, ėmėsi ruoštis koncer
tui Carnegie Hali New York. 

Vartant to laikotarpio lietuviškus 
laikraščius, negali nesidžiaugti nuo
širdaus pakilimo, organizacinio šur
mulio nuotaikomis užsikrėtusiais lie
tuviais čikagiečiais, suorganizavu
siais kelionę traukiniu į New York, 
sukaupusiais lėšų koncertų salės 
nuomai padengti ir visiems kitiems 
renginio kaštams sumokėti. 

Rečitalis įvyko 1951 m. balandžio 
8 d. ir susilaukė teigiamų recenzijų. 
Tai buvo laiku žengtas žingsnis, sie
kiant patekti į solistų atrankos eiles 
1951—1952 metų Metropolitan Ope
ra (MET) sezonui. 

Konkursą į MET Algirdas Brazis, 
iš penkių atrinktųjų (viso buvę net 65 
varžovai), laimėjo pirmuoju. Vadina
si, jo balsas ir atlikimas buvo to verti. 
Tuo metu naujasis MET meno vado
vas Rudolf Bing skelbė turįs tikslą 
visose atlikėjų grandyse siekti aukš
tos kokybės. Buvo paplitęs jo posakis: 
„mes pageidaujame ne kometų, o 
žvaigždžių ansamblio!" Brazis netapo 
„kometa", repeticijos, dažni spektak
liai kituose miestuose, įtemptos 

darbo valandos — visa džiugino ir 
mokė meistriškumo. Per 1951—1954 
MET sezonus Algirdas Brazis daina
vo antraeilius vaidmenis operose: „La 
Boheme", „Boris Godunov", „Car-
men", „La Foza del Destino", »„La 
Gioconda", „Lohengrin", „Madam 
Butterfly", „Manon", Die Meister-
singer von Nurnberg, „Tosca", „La 
Traviata", „Tristan und Isolde", „II 
Trovatore". Viso 233 kartus. 

Po to buvo „gulbės giesme" Bra
ziui tapęs 1954 metų operos sezonas 
Lyric Opera Čikagoje. 

Recenzijoje apie Maria Callas 
triumfą „La Traviata" šiame teatre 
kritikas Roger Dettmer rašė: „(...) ki
ti (solistai) — Milės Nekolyny, Algerd 
Brazis, Andrew Foldi ir Virginio As-
sandri, visi dainavo puikiai, taip ge
rai, kad buvo kviečiami į avansceną 
kartu su vakaro žvaigždėm" („Chi
cago Tribūne", 1954 m. lapkričio 8 
d.). 

Telieka tik apgailestauti, kodėl 
tokio gražaus ir stipraus balso daini
ninkas per greitai pasitraukė iš di
džiųjų operos teatrų scenos. 

Be abejo, savu laiku pritrūko ma
terialinės paramos studijoms Italijoje 
ir paspirties iš pačių teatrų. O tarp 
lietuvių nebuvo turtingų mecenatų. 
Pats Algirdas Brazis nepasižymėjo 
kartais artistams būdingu savosios 
asmenybės sureikšminimu. Atvirkš
čiai, jis džiaugėsi tuo, kuo eąsas, ir 
vertino lietuvišką publiką, tarsi kokią 
pasaulio areną. 

Tuo metu į Jungtines Valstijas 
atvyko nauja skirtingos socialinės 
sandaros ir kultūros lietuvių karta. 
Nepriklausomoje Lietuvoje susifor
mavusi, priversta bėgti iš jos, teroro 
genama, toji bendruomenė atsivežė 
su savimi į Ameriką nebaigtus dar
bus — neparašytas knygas, neįgy
vendintus kūrybinius planus, nespė
tus subręsti vaikus. O svarbiausia — 
širdgėlą prarastai tėvynei. 

Tokio tipo emigracija turi specia
lų vardą — egzodas. Jam būdingas 
pasišventimas — bet kokiomis sąly
gomis tęsti savąjį kūrybinį gyvenimą. 

Algirdas Brazis pritarė 1956 me
tais atvykusiųjų Vyrų choro idėjai — 
įkurti Čikagoje Lietuvių operą. 

Ir dainavo joje trisdešimt viene
rius metus. Išlikusiuose spektaklių 
įrašuose — audringi plojimai ženkli
na susižavėjimų kreives. Kas žino, 
gal artistų vaikaičiai ir provaikaičiai, 
tarp jų ir Algirdo Brazio — ims ir su
sidomės, kodėl jiems to teatro reikėjo 
ir kaip gražiai jie stengėsi dainuoti. 

A f A 
ELENA ZIMAVIČIŪTĖ-CARTER 

Po trumpos ligos mirė 2007 m. gegužės 4 d. Daug metų gyveno 
Čikagoje, o anksčiau Worcester, MA 

Giliame liūdesyje liko: sesuo Jūra Gvidienė, seserėčia Gaila 
Leahy su vyru James ir kiti giminės Lietuvoje bei Amerikoje. 

A. a. Elena bus pašarvota penktadienį, gegužės 11 d. nuo 4 v 
p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave., Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 12 d. Po atsisveikinimo 
9:30 vai. ryto velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
koplyčią, kur 10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a.a. 
Elena bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Aukas prašome skirti „Saulutei" arba pagal savo nuožiūrą. 
Maloniai prašome visus draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose 

laidotuvėse. 

Liūdinti sesuo ir kit i g iminės 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

Algirdas Brazis Don ize t t i operoje luc ia d i L a m m e r m o o r 1979 m. 
Jo n o K J D T o n u o , r 

EGLE PEREDNYTE 

Ar dar gyvas tas žodis kurį man tarei 
žodis kalnus kilnojęs? 
Ar gyvi tie upeliai ir tie duburiai, 
šitas kelias į Rojų? 

Ar gyvi tie šaltiniai ir tie vieversiai, 
ta pavasario saulė? 
Ar dar gyvas pasaulis kurį man nešei 
kuris myli ir laukia? 

Ar dar gyvas dangus ar gyvi tie rugiai, 
ar gyvenimas gyvas? 
Mano meilės dvasia ar gyva visuose 
ar liepsnoja alyvos? 

Ir kodėl neramu taip ilgai be namų 
be likimo? 
Ar gyvi tie rugiai ar tikrai du degei? 
Vienas žino 

* X * 

Per darbus paprastus ateina Dievas — 
vaikelio vystymą, skalbimą, glamonėjimą 
kiekvieno augalo, kuris į saulę tiesiasi, 
ir per gyvenimą — praeinantį — kaip vėjas 

Per rūką ilgesio ir susitinka žmonės, 
per naktį sopulio išsiskiria keliai, 
per geismą mirusį atsiveria malonė 
ir susibėga išsiskyrę traukiniai. 

Ir viskas vientisa tarp sopulio ir rūko — 
gyvenimas, gyvenimas, kuris 
toks laikinas, kol dūsauja suklupęs, 
kol laižosi ir inkščia it žvėris. 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Čikagos ir apylinkių tautinių šo
kių ansamblis „Grandis" savo 48-uosius 
veiklos metus baigs koncertu „Pora už 
poros į Kauną". Koncertas vyks Pasau
lio lietuvių centro Fondo salėje, Lemont, 
šeštadienj, gegužės 12 d., 6:30 vai. v. Po 
koncerto visi kviečiami vakarieniauti. 
Vakarienę ruoš kavinė „Bravo". Po va
karienės — pasilinksminimas, kurį ves 
Justinas Andriušis. Atėjimu paremkite 
šokėjus. Vietas prašome užsisakyti iš 
anksto tel. 708-447-7033 (Dalia Lietuv-
ninkienė). 

• J a u n i m o centro kavinėje ge
gužės 20 d., sekmadienį, 12 vai. p.p. 
akių gydytojas dr. M. Vygantas kalbės 
tema „Makuliarinė (maculo) degene
racija". Bus rodomos skaidrės. Nuo 9 
vai. r. Jaunimo centro moterų klubo 
narės kavinėje vaišins gardžiais bly
nais. Visi maloniai kviečiami. 

• G e g u ž ė s 20 d. 12 vai. J a u n i m o 
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, vyks vaikų estrados studijos 
„Tu ir aš" koncertas ,,Jau pavasaris". 
Svečiuose — dainų ir šokių teatras 
„Pasaka". Bilietus (auka - 10 dol., 
vaikams iki 3 metų - nemokamai) 
galite įsigyti parduotuvėse: „Lietu
vėlė", „Lithuanian Plaza", Palos Hts; 
kavinėse „Bravo", „Smilga". Tel. pa
siteiravimui 708-691-7098. 

•Lie tuv ių karių veteranų sąjun
gos „Ramovė" Čikagos skyriaus na
rių susirinkimas įvyks gegužės 20 d. 
12 vai. p.p. Jaunimo centre. Visi sky
riaus nariai kviečiami dalyvauti. 

•Pala imintojo Jurgio M a t u l a i 
čio misijos choras ruošia padėkos pie
tus mūsų choro steigėjos Rasos Pos-
kočimienės pagerbimui. Pietūs vyks 
sekmadienį, gegužės 27 d., 12:30 vai. 
p.p. PLC didžiojoje salėje, 14911 
127th Street, Lemont. Bilietus galė
site įsigyti nuo gegužės 13 d. prieš ir 
po 11 vai. r. šv. Mišių misijos prie
angyje. Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami. Auka suaugusiems — 25 dol., 
vaikams iki 12 metų — 15 dol. 

• P r a n o Jurkaus knygos „Lem
ties vingiuose. Išeivijos istorijos pėd
sakai" pristatymas-sutiktuvės vyks 
Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
14911 127 th Street, Lemont, gegu
žės 20 d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p. 
Pristato: prof. Vytautas Černius, pas

tabos: dr. Romualdo Povilaičio, auto
riaus žodis: Prano Jurkaus. Meninė
je programoje: dainuos Praurimė Ra-
gienė, akompanuos Olivija Urbonai-
tė r programą ves Leonas Maskaliū-
nas. Po knygos sutiktuvių — paben
dravimas ir pasisvečiavimas. Kviečia
me visus dalyvauti. Rengėjai. 

• L i t h u a n i a n Mercy Lift ir salonas 
„Nijolė Lucia" gegužės 20 d., sekmadie
nį nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p. organi
zuoja labdaringą „Spa dieną", skirtą 
paremti Lietuvos moterų vėžio diagnos
tikos tyrimams. Programoje bus veido 
valymo procedūra, makiažas, manikiū
ras, pedikiūras, įvairūs masažai, „reiki" 
metodika bei „refleksologija". Išsames
nė informacija: www.lithuanianmer-
cylift.org. Norintys registruotis pro
cedūroms, skambinkite tel. 708 422-
5799. Salonas „Nijole Lucia" įsikūręs 
5955 W 87th St, Oak Lawn, IL. 

• A t m i n i m o d i e n o s (Memorial 
Day) iškilmės vyks pirmadienį, gegu
žės 28 d., Sv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. Po šv. Mišių vyks tradicinis miru
siųjų pagerbimas prie Steigėjų pamink
lo, esančio kapinėse, Pulaski Rd. ir 111 
gatvių sankryžoje. Minėjimą rengia Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių sklypų 
savininkų draugija ir Lietuvių Bend
ruomenės pasauliečių komitetas. Minė
jime dalyvauti pakviesti šauliai ir ramo-
vėnai. Religines apeigas atliks direkto
rius kun. Jonas Kuzinskas. Maloniai 
kviečiame visus lietuvius gausiai daly
vauti Atminimo dienos renginiuose ir 
pagerbti žuvusius už tėvynės laisvę bei 
artimuosius, padedant jų garbei vainiką 
ir uždegant žvakutes. 

• A . a. biochemijos dr. Kazio Mar-
t inkaus (1953-1984) atminimui įam
žinti 1985 m. jo tėvai, sesuo ir artimi 
draugai įsteigė Dr. Kazio Martinkaus 
stipendijos fondą, kuriuo gali pasi
naudoti visi lietuviai studentai, sie
kiantys magistro arba daktaro laips
nio tiksliųjų mokslų srityje - vėžio li
gų tyrimo srityse (pvz., farmakologi
jos, biochemijos ir pan.). Norint pasi
teirauti ir gauti prašymų formas, 
kreiptis: Kristina Martinkutė, Dr. 
Kazys Martinkus Memorial Scholar-
ship Fund, 7120 S. Richmond Chi-
cago, IL 60629-3011, USA ei. paštas: 
Krism516@yahoo.com Prašymus pa
duoti iki birželio 15 d. 

PLC Fondo salėje gegužės 5 d., Šeštadienį, koncertavo dainininkas iš 
Lietuvos Romas Dambrauskas. Programa paįvairino šokių grupė „Dan-
eeDuo* S Wiilowbrook (vadovės: Sandra Čelkytė-Krumhorn ir Estera 
Lisauskienė). 

Laimos Apanavičienės nuotraukoje: Romas Dambrauskas (viduryje) 
su šokėjomis. 

Gegužės 19-20 dienomis Cieveland, 0H vyks Šiaurės 
Amerikos Lietuvių jaunučių krepšinio pirmenybės, 

kurias organizuoja „Žaibas". 
Žaidynės vyks: boiromeo Seminary Fieldhouse, 28700 Euciid AveM 

Wlckl8fev 0H; Euciid Sports Plant, 20001 Euciid Ave, Euciid, OB Ir Dievo 
Motinos lietuvių parapijoje, 13022 Neff RdM Cieveland, OH. 

Išsamesnė informacija tel. 440-209-0440 (Vidas Tatarunas); ei-paš'-
tas: tatarunas@oh.rr.com arba „Žaibo" tiklalapyje: www.zaibas.org 
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Jonas Spurgis, gyvenantis Čikagoje, IL, skaitys „Draugą' dar vie
nerius metus. Prie prenumeratos mokesčio šis skaitytojas taip pat pridėjo 
ir 50 dol. auką. Ačiū, kad remiate. 

r 
Alicia M. Solys iš Juno Beach, FL dar vienus metus skaitys „Drau

gą". Kartu su prenumeratos mokesčiu ji pridėjo ir 80 dol. auką. Ačiū už 
dosnią širdį. 

Kun. Vytautas Memenąs balandžio 29 d. šv. Patriko bažnyčioje 
(JoHet, lt) šventė savo kunigystės 50-ties metų jubiliejų. Šv. Mišių iš
kilmėse dalyvavo du vyskupai ir 22 kunigai. Kun. Vytautą Memena 
pagerbė šventėje dalyvavę bendraklasiai —1949 m. Hanau (Vokietija) 
gimnazijos paskutinės laidos abiturientai. 

Nuotraukoje iš kairės sėdi: Dana Dabulevičiūtė-Milunienė ir 2ita 
Savickaitė (seselė Paulė); stovi: Marija Bareikaitė-Remienė, Stasė 
Jankaitytė-Damijonaitienė, Aldona Šilaitė-Kaminskienė, Rimas Dir-
vonls, jubiliatas kun. Vytautas Memenąs, Algimantas Damijonaitis ir 
Ona Stankaitytė- Baužlenė. 

Skelbimai 

Advokatas 
jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. Kedzie A v e n u e 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Ton free 24 hr. 888-77fr£742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

www.johngibaitis.com 

A d v o k a t a s 
VYTENIS LIETUVNINKAS 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. DIRMANTAS 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel . 877-Gynejas a r b a 

877-496-3527 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMU SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

http://www.lithuanianmer-
http://cylift.org
mailto:Krism516@yahoo.com
mailto:tatarunas@oh.rr.com
http://www.zaibas.org
http://www.johngibaitis.com

