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Surinkti parašai dèl nepasitikèjimo A. Kubiliumi

demografinių problemų.
Pagrindinėmis pasaulio kalbo-

mis, tokiomis kaip anglų, rusų ir
mandarinų, kalba 80 proc. pasaulio
gyventojų, o kitų 3 tūkst. 500 kalbų
gyvybę palaiko tik 0,2 proc. jomis
kalbančių Žemės gyventojų. Kalbų
tyrinėtojai pastebi, kad šiuo metu
kalbos nyksta žymiai greičiau nei gy-
vūnų ir augalų rūšys.

Pagrindinės kalbų nykimo kal-
tininkės yra globalizacija ir migraci-
ja. Ekonominiai sunkumai verčia
žmones keltis iš kaimų į miestus, į
kitas šalis, o jų vietines kalbas keičia
vartojamos darbo vietoje. Didžiau-
sias pavojus kalboms — kai jaunoji
karta, savo namuose dar kalbėjusi
gimtąja kalba, vėliau pasirenka kitą
kalbą kaip perspektyvesnę.

Gyvųjų kalbų instituto atlikta-
me tyrime nustatytos penkios pa-
saulio vietos, kuriose daugiausiai
kalbų atsidūrė pavojuje – tai šiaurės
Australija, centrinė Pietų Amerika,
Oklahoma ir pietvakarinė JAV dalis,
Pakrantės Nukelta į 6 psl.

Vilnius, kovo 11 d. (ELTA) – Sei-
me surinkti parašai po dokumentu,
kuriuo reiškiamas nepasitikėjimas
Seimo pirmininko pavaduotoju,
Tėvynės sąjungos vadovu Andriumi
Kubiliumi. Dokumentą pasirašė 41
Seimo narys. Valdančiosios koalicijos
teigimu, A. Kubilius, pirmininkau-
damas sausio 31 d. posėdžiui, pikt-

naudžiavo savo padėtimi, kai priėmė
sprendimą padaryti pertrauką svars-
tant Atominės elektrinės įstatymą.

A. Kubilius bandymą pareikšti
nepasitikėjimą laiko susidorojimu.

,,Valdanti dauguma visada turi
pakankamai balsų, kad priimtų to-
kius sprendimus. Čia yra tik vienas
pavojus – opozicija gali susidurti su

valdomos demokratijos ateitimi, kai
dauguma savo balsais susidoroja su
jai nepatinkančia opozicija”, – sako
A. Kubilius.

Jis taip pat mano, kad galbūt sie-
kiama pašalinti jį iš Europos reikalų
komiteto pirmininko pareigų, kurios
užtikrina ir Seimo vicepirmininko
vietą.

Estija artèja
prie bevizio
reñimo su JAV

Vilnius, kovo 11 d. (Bernardi-
nai.lt) – Estijos vidaus reikalų minis-
tras Juri Pihli ir JAV teritorinio sau-
gumo sekretorius Michael Chertoff
šiandien pasirašys Savitarpio supra-
timo memorandumą dėl abiejų šalių
bevizių santykių.

Tai pranešė Estijos vidaus rei-
kalų ministerija, pažymėdama, kad
šiuo dokumentu abi valstybės sut-
virtins savo bendrą norą sustiprinti
bendradarbiavimą tarp savo teisė-
saugos ir juridinių įstaigų, padidinti
readmisijos veiksmingumą ir išs-
pręsti oro uostų saugumo bei važiavi-
mo dokumentų patikimumo klausi-
mus. Išsamiau dėl bendradarbiavimo
ir kitų detalių šalys susitars papildo-
mame susitarime dėl įgyvendinimo,
kuris bus pasirašytas per artimiau-
sius mėnesius.

Kaip pažymėjo Estijos vidaus rei-
kalų ministerija, memorandumas yra
viena Talino prisijungimo prie bevi-
zio režimo su JAV sąlygų. Tokio pat
turinio memorandumą su JAV jau
pasirašė Čekija, tokiam žingsniui
rengiasi Lietuva, Latvija ir Vengrija.

Sutarčių pasirašymas sukėlė tam
tikrą Europos Komisijos ir kai kurių
šalių, jau palaikančių bevizius santy-
kius su JAV, susirūpinimą. Jų nuo-
mone, sutartys nesiderina su bendra
politika vizų klausimais ir Bendrijos
sienų politika. Prie bevizių santykių
programos dar neprisijungė dvylika
ES šalių.

Lietuviû kalba kol kas nenyksta

Rusijos tramdymas –
dabarties uždavinys

Vilnius, kovo 11 d. (Alfa.lt) –
Lietuviškai kalba apie 2,7 mln. lietu-
vių Lietuvoje ir apie 640 tūkst. užsie-
nyje. Lietuvių kalbą moka ir gerai ją
gali vartoti daugiau nei 90 proc. kita-
kalbių Lietuvos gyventojų, todėl ji ne-
gali būti priskiriama prie nykstančių.

Pasaulyje tai nėra itin retas reiš-
kinys – kas dvi savaites miršta viena

kalba, o 40 proc. pasaulio kalbų atsi-
dūrusios pavojuje. Lingvistai mano,
kad iki šio amžiaus pabaigos išnyks
pusė pasaulio kalbų. Mūsų kalbai
toks pavojus taip pat gali iškilti, bet
ne dėl to, kad atsisakytume savo kal-
bos ir imtume kalbėti angliškai ar
kaip nors kitaip, bet dėl to, kad nebe-
liks pačių lietuvių — vis dėl tų pačių

Vilnius, kovo 11 d. (BNS) – Šal-
tasis karas, supriešinęs Rusiją su Va-
karais, priklauso istorijai ir niekas jo
nesugrąžins. Tačiau Vakarų valsty-
bės, bendradarbiaudamos su didžiąja
Lietuvos kaimyne, turi laikytis tvirtų
principų ir stabdyti Rusijos kišimąsi į
suverenių valstybių vidaus reikalus.

Tokias mintis Wolverhampton
universitete (Jungtinė Karalystė
(JK)) surengtame Jean Monnet sim-

poziume išsakė Lietuvos ambasado-
rius JK Vygaudas Ušackas. ,,Niekas
negali apsukti istorijos ir sugrįžti į
Šaltąjį karą. Vakarai pasikeitė, Rusija
taip pat yra kitokia. Dėl šios priežas-
ties vienos Rusijos pastangos nėra pa-
kankamos. Mes patys privalome stip-
rinti ryšius su Rusija, kartu ją prilai-
kydami, kai tai būtina”, – skaityda-
mas paskaitą simpoziumo dalyviams
teigė V. Ušackas.

Pasak diplomato, Vakarų valsty-
bės turi užtikrinti, jog Europos Są-
junga (ES) aktyviau imsis spręsti Ry-
tų kaimynių problemas ir atsigręš pa-
dėti, kai iš sovietinės praeities išsiva-
davusios šalys prašys aktyviau stip-
rinti santykius su ES.

Ambasadorius išreiškė įsitikini-
mą, jog Lietuva, kaip ir Vakarų vals-
tybės, yra suinteresuota šalia turėti
demokratišką bei taikią kaimynę, o
kaip vieną geriausių kelių demokra-
tizuoti Rusiją V. Ušackas įvardijo per-
tvarkų skatinimą Rusiją supančiose
valstybėse – Ukrainoje, Gruzijoje bei
Moldovoje.

Kalba gyvuoja tik tada, kai ja kalba bent milijonas žmonių. ELTA nuotr.

Lietuvos ambasadorius JK V. Ušackas.
ELTA nuotr.
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Dvasinis gavėnios
susikaupimas ateitininkų

namuose
ANTANAS PAUŽUOLIS

Ateitininkų namų valdyba jau
daug metų rengia religinius susikau-
pimus. Paskutiniaisiais metais prie
ruošos prisijungia ir Akademinio
skautų sąjūdžio Filisterių skyrius.

Šiais metais dvasinis susikaupi-
mas buvo suruoštas kovo 4 d., antra-
dienį. Pirmą kartą religinis susikau-
pimas surengtas savaitės pradžioje,
kadangi susikaupimo vedėjas kun.
Ričardas Doveika, einąs Vilniaus
Arkikatedros bazilikos administrato-
riaus, klebono ir Vilniaus arkivysku-
pijos kanclerio pareigas, turėjo išvyk-
ti į Lietuvą ir negalėjo laukti iki šeš-
tadienio.

Susirinkusius pasveikino ir
susikaupimą pradėjo Raminta Mar-
chertienė, Ateitininkų valdybos narė,
ir pakvietė Akademinio skautų sąjū-
džio atstovą uždegti žvakę, simboli-
zuojančią mūsų širdyse esančią tikė-
jimo šviesą. Uždegus žvakę ir sugie-
dojus adventinę giesmę, ji pakvietė
Nerijų Šmerauską pristatyti kalbėto-
ją.

Nerijus Šmerauskas pristaty-
damas kun. Ričardą Doveiką apibūdi-
no jo darbus Vilniaus Katedroje ir
lietuvių visuomenėje. Nerijus pažy-
mėjo, kad jaunystėje jam teko su Ri-
čardu studijuoti ir pažinti jį kaip
gabų pamokslininką, gerą adminis-

tratorių ir teologijos daktarą, baigusį
Romos universitetą.

Kun. R. Doveika padėkojo rengė-
jams už jo pakvietimą, o ypatingai
buvo dėkingas dalyviams, besidomin-
tiems dvasiniu gyvenimu. Jis pabrė-
žė, kad savo kalbėjimą sugrupuos į
keturis skyrelius, o pasibaigus paš-
nekesiui pateiks klausytojams pasi-
klausyti keletą giesmių, suteikiant
progą susikaupti ir atsipalaiduoti nuo
įtempto klausymo.

Pirmajame pašnekesy kalbėta
apie Marijos apsireiškimą Šiluvoje ir
Dieviškajį gailestingumą. Marija, ap-
sireiškusi piemenėliams, norėjo pa-
sakyti, kad šalia Dievo yra klystantis
žmogus, nukeliaująs klaidingais ke-
liais. Marija sakė vaikams, kad čia
kadaise buvo garbinamas mano sū-
nus Jėzus Kristus, o dabar čia ariama
ir sėjama.

Kalbėtojas paminėjo ištrauką iš
Šventojo Rašto, kai Kristus prieš
Velykas atsinešęs indą apaštalams
plovė kojas. Kristus, Pasaulio Kūrė-
jas, atsiklaupęs prieš tvarinį ir nusi-
žeminęs plauna kojas. Tai rodo Die-
višką gailestingumą. Tai pavyzdys
žmonijai, kad Dievui nėra negalimo
nuodėmių atleidimui. Nors Jis ir
plauna kojas, bet taip pat laukia, kad
tvarinys pasišauks Tvėrėją į savo
visumą. Marija yra nusižeminimo pa-
vyzdys, nors nesuprasdama gerai

angelo pranešimo, pasakė: tegu būna
Dievo valia. Mūsų Dievas yra ,,dir-
bantis”. Jis yra visa laiką su mumis
ir mus „neša”, kai mums yra sunku
eiti. Jis eina kartu, bet nesibrauna į
mūsų širdis. Jis stovi prie durų ir
beldžiasi, kad atidarytume ir pa-
kviestume į savo „širdis”. Jis įeis ir
džiaugsis kartu su kvietėju.

Antras pašnekesys buvo apie
,,atgailos susitaikinimo sakramento
prasmę ir svarbą”. Kaip ir anksčiau
buvo minėta, Dievas yra atlaidus,
maloningai laukiantis ir klūpantis
prieš tvarinį. Dievas neskaičiuoja
mūsų nusižengimų prieš Jį, bet tik
laukia pakvietimo apsilankyti kūri-
nio sieloje. Gyvenime pasitaiko pada-
ryti nuklydimų nuo Pasaulio Kūrėjo
įsakymų. Ateina laikas, kada pradedi
galvoti, kad gyvenime esi dulkė ir jo
pabaigoje į dulkę pavirsi. Kun. Do-
veika priminė įvykį iš Šventojo Rašto
apie „sūnų palaidūną”, kai jaunuolis,
gavęs tėvo palikimą, jį išleido besilin-
ksmindamas. Prispaustas vargo ėjo
pas tėvą prašyti atleidimo. Tėvas nu-
sižeminusį sūnų vėl priėmė į savo na-
mus. Tuo labiau Pasaulio Kūrėjas,
galingasis Dievas, laukia mūsų, kad
susigraudinę pas Jį ateitume. Tam
yra skirtas atgailos ir susitaikinimo
sakramentas .

Kunigas pabrėžė, kad jiems nėra
malonu klausytis žmonių nuklydimų
nuo tiesaus gyvenimo, bet klausyda-
mi gali susidaryti vaizdą apie jų gy-
venimą ir duoti teisingus patarimus.
Atlikdamas išpažintį, išsivalai savo
sielos buveinę, įleidi ,,šviežio oro” ir
pradedi gyvenimą iš naujo. Didžiau-
sia dorybė yra suprasti savo men-
kumą ir maldoje pradėti bendravimą
su Kūrėju. Kunigas pažymėjo, kad
ten, kur nėra gailesčio, ten nėra ir at-
leidimo. Kunigas, atleisdamas nuo-
dėmes ir duodamas ,,išrišimą”, re-
miasi atgailautojo gera valia ir jo no-
ru atidaryti širdies ,,duris” besibel-
džiančiajam Pasaulio Kūrėjui. Įsigy-
venęs pyktis, neatleidimas artimui ir
nenoras prisipažinti kaltu užgula
žmogišką asmenybę ir žmogus tampa

Kalba kun. Ričardas Doveika. Jono Maleiškos nuotr.

amžinu vergu savo nusikaltimams.
Prisimintinas plėšiko, kabančio kar-
tu su Kristumi ant kryžiaus, prisi-
pažinimas, kad jis yra nusikaltęs ir
teisingai kenčiąs. Jis prašė prisiminti
ir jį, kai nueisiąs į Dangų pas Tėvą.
Antrasis tik juokėsi. Prašančiajam
Dievas atleido ir pažadėjo dangų.
Dievas neskiria dangaus nenorin-
čiam jo, nors jį ir myli. Dievas yra
meilė, bet žmonija atstumdama
Dieviškąją Meilę, praranda jos ma-
lonę.

Pasaulio psichologai taip pat sa-
ko, kad norint gauti ramybę, reikia
atverti savo ,,vidų” tiesai ir išsikal-
bėti, nieko neslepiant. Kitaip sakant,
reikia ,,išvalyti pelėsius”, užsiliku-
sius savoje ,,širdies spintelėje”. Ar ne
tą daro mūsų šeimininkės artėjant
šventėms? Geriausias būdas apsiva-
lymui yra nuoširdi išpažintis.

Po šio paskutinio pokalbio kun.
Ričardas Doveika ir kun. Antanas
Saulaitis, SJ, pasiruošė suteikti susi-
taikinimo sakramentą prašantiems.
Po išpažinčių kun. Ričardas Doveika
atnašavo šv. Mišias ir pasakė pasku-
tiniąsias mintis, skirtas šiam susi-
kaupimui.

Dalyvaujantieji susikaupime iš-
reiškė nuoširdžią padėką kun. Ričar-
dui Doveikai už įdomiai pravestą su-
sikaupimą ir Ateitininkų namų val-
dybai už šio dvasinio susikaupimo
surengimą.
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Nepažįstami ar sesės ir
broliai Kristuje?

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Šįmet turėsime ankstyvas Velykas – kovo 23 d., vos trys dienos po
oficialios pavasario pradžios. Dar prieš Kalėdas ,,Our Sunday
Visitor” savaitraštis pateikė įdomių minčių apie Kalėdų ir Velykų

šventes, ypač bažnyčių lankymą jų metu. Ten rašė apie besiartinančias
Kalėdas, kada bažnyčiose šv. Mišių metu tiesiog netelpa lankytojai. Panaši
padėtis būna ir per Velykas. Tai padėčiai aptarti savaitraštis net sugalvo-
jo naują terminą – ,,Chreaster” katalikai. Tas naujadaras yra dviejų žo-
džių – ,,Christmas & Easter” junginys. Sulietuvinus galima kalbėti apie
,,kalykas”, t. y., ,,Kalėdų” ir ,,Velykų” žodžių junginį. Dabar pažiūrėkime,
kas už to žodžio slepiasi.

Per Kalėdas ir Velykas bažnyčiose galime tikėtis lankytojų padaugėji-
mo. Anot minėto savaitraščio, per šias šventes bažnyčiose apsilanko buvę
katalikai, patingę katalikai, pasimetę katalikai, nekatalikai giminės ir
katalikų draugai. Jie užplūsta visas turimas vietas, taip tarsi išstumdami
nuolatinius bažnyčios lankytojus. Tie svečiai užima visas vietas automo-
bilių pastatymo aikštelėse ir praturtina aukų krepšelius. Po pamaldų tie
svečiai gal pasidomi esančiais renginiais bažnyčioje ir su nuolatiniais
parapijiečiais kuriam laikui lieka toje pat erdvėje.

Turimos automobiliams statyti aikštelės ir bažnyčios perpildymas
sudaro tam tikrų nepatogumų bet kokiai parapijai, bet tuo pačiu suteikia
auksinę progą svečius tinkamai priimti ir pakviesti sugrįžti atgal, net
nelaukiant kitų Kalėdų ar Velykų. Tačiau bažnyčios, priimdamos svečius,
savo darbo gerai neatlieka. Tie ,,kalykų” svečiai užima mūsų įprastas
vietas, jau sėdėdami bažnyčios suole garsiai šnekučiuojasi, neišjungia sa-
vo mobilių telefonų ir bendrai drumsčia mūsų susikaupimą per šias dvi ir
ypač svarbias šventes.

Į svečius reikėtų žiūrėti kaip į progą juose matyti Kristų, o ne kaip į
kažkokius įsibrovėlius į mūsų ryšį su Kristumi. Jeigu į svečius žiūrėtume
kaip į dar nepažįstamus prietelius, kaip į progą juos draugiškai priimti,
kaip į progą atsakyti į jų klausimus, tai natūraliai juos pakviestume vėl
sugrįžti. Tai žmoniškumo parodymas, apaštalavimo galimybė. Progai
esant, galima svečių pasiteirauti apie jų apsilankymo aplinkybes. Gal juos
pakvietė jų šeimos nariai, gal kiti giminės, o gal koks jaunystės sentimen-
tas. Kiti atvyksta dėl šeimoje nusistovėjusios tradicijos. Yra galimybė, kad
į bažnyčią juos atvedė smalsumas, noras ką nors naujo išmokti apie religi-
ją, suartėti su savo Tvėrėju. Tarp jų gali būti norinčių tarnauti kažkam
didesniam už juos pačius ir jų gyvenamąjį pasaulį. Gali atsirasti ir norin-
čių geriau suprasti gyvenimo prasmę, o ne tik amžinai rūpintis mate-
rialinių gėrybių kaupimu.

Mūsų kūno ląstelėse tarsi užprogramuota, kad esame pašaukti būti
kažkuo daugiau, negu vartotojai. Mūsų širdys trokšta mylėti kažką svar-
besnio už mus pačius. Tačiau daugeliui tie troškimai lieka neišsipildę ar
užslopinti hedonistinių poreikių. Per Kalėdas prisimename Dievo atėjimą
į mūsų pasaulį ir tapimą žmogumi. Per Velykas švenčiame Kristaus per-
galę prieš mirtį savo stebuklingu prisikėlimu.

Kai šv. Mišių metu bus proga vieni kitiems palinkėti taikos, ramybės
ir linksmų šv. Velykų, sutikime šalia esančius nepažįstamuosius kaip seses
ir brolius Kristuje, o ne kaip kokius atėjūnus bei praeivius mūsų gyveni-
me. Džiaugsmingo Aleliuja! Linksmų šv. Velykų visoms ir visiems!

AR JAV RINKĖJUI
PASISEKĖ?

MYKOLAS DRUNGA

JAV šiuo metu kaunasi trys pre-
tendentai į prezidentus – jau aiškus
respublikonų partijos kandidatas
John McCain ir du demokratai, Ba-
rack Obama ir Hillary Clinton, iš ku-
rių vieną jų partija dar turi galutinai
pasirinkti. Šia padėtimi kai kurie
Europos laikraščiai džiaugiasi neslėp-
dami pavydo.

Paaiškėjus, jog respublikonų
kandidatas jau išaiškėjo, vienas pui-
kiausių Prancūzijoje dienraščių,
Strasbūro „Dernieres Nouvelles
d`Alsace”, rašė, kad „J. McCain yra
pirmarūšis kandidatas, panašus ko-
votojo tipas kaip ir B. Obama bei H.
Clinton. Amerikos rinkėjams pasise-
kė: jie turi pasirinkimą tarp trijų
asmenybių su idėjomis ir įsitikini-
mais. Kiekvienas jų savo būdu įkūni-
ja amerikiečių visuomenės vysty-
mąsi”.

Pasak Zagrebo dienraščio „Vjes-
nik”, „vėl matyti, kaip sunku Jung-
tinėse Amerikos Valstijose tapti pre-
zidentu. Į žaidimą metami dideli pini-
gai, tačiau daug lemia guvumas, tak-
tika, strategija. Sekamas kiekvienas
kandidatų žingsnis, kiekvienas jų
žodis. Tuo pačiu reikia pripažinti, jog
visi trys – McCain, Obama ir Clinton
– yra patyrę politikai”.

Tačiau Kroatijos laikraštis įžvel-
gia štai kokį didžiulį skirtumą ga-
limose pasekmėse:

„Jeigu su J. McCain į Baltuosius
rūmus vėl įžengs respublikonas, būsi-
moji amerikiečių politika neturėtų
labai ženkliai pasikeisti. Tačiau jeigu
varžybas laimėtų arba B. Obama, ar-
ba H. Clinton, tai reikštų naują pra-
džią Jungtinėms Amerikos Valsti-
joms ir ypatingą iššūkį pasaulio poli-
tikai. Su jais abiem Amerikai prasi-
dėtų nauja epocha”.

Tačiau tai, kad demokratai „taip
ilgai – gal net iki paskutinių pirminių
rinkimų birželį ar, ko gero, net iki pat
partijos konferencijos rugpjūčio pa-
baigoje” dar nežino, kurį iš dviejų sa-
vo pretendentų mesti prieš John
McCain, „kelia pavojų demokratų
pergalei per galutinius rinkimus lap-
kritį”, – teigė Austrijos sostinės
Vienos dienraštis „Standard”.

Šiai minčiai pritarė ir kiti laik-
raščiai. Štai Hagos Nyderlanduose
dienraštis „Volkskrant” rašė, kad
„kuo ilgiau tęsis H. Clinton ir B. Oba-
ma dvikova, tuo silpniau jos pažeistas
laimėtojas stos į kovą prieš respub-
likoną Johną McCainą. Tas jau užsi-
tikrino savo partijos nominaciją. Jis
gali ramiai atsilošti, kuomet abu de-
mokratai vienas kitą daužo”.

„New York Times” nuomone,
„mums verkiant reikia ko nors kito
negu ligšiolinių mokyklos kiemo peš-
tynių tarp B. Obama ir H. Clinton”.
O būtent – reikia „debatų rimtomis
temomis. Tai būtų vienintelė galimy-
bė užkirsti kelią naujam respub-
likonų žengimui į Baltuosius Rūmus.

Po aštuonerių pragaištingų metų
yra daug dalykų, apie kuriuos būtina
kalbėti: pradedant nuo prezidento G.
Bush katastrofiško karo, prieinant
prie jo mokesčių mažinimo turčiams
ir baigiant jo tebesitęsiančiais piliečių
teisių pažeidinėjimais”, – rašė įtakin-

giausio New York laikraščio redakto-
riai, neslėpdami savo noro, kad žūt-
būt laimėtų Demokratų partijos kan-
didatas.

Bostone leidžiamas dienraštis
„Christian Science Monitor”, nors
tokio noro nereiškė, irgi manė, kad
H. Clinton ir B. Obama „savo parti-
jos, dabartinio pirminių rinkimų pro-
ceso ir šalies labui turėtų susitelkti į
tai, kodėl ji ar jis tinka būti preziden-
tu, o ne į tai, kodėl kitas ar kita juo
būti netinka”.

Dienraščio „Chicago Tribune”
apžvalgininkas Steve Chapman aiš-
kiai pasisakė prieš John McCain, nes
tas, jo nuomone, nuoseklus Irako
klausimu, taigi nuoseklus beprotystė-
je. J. McCain ir jo šalininkai giriasi,
kad, girdi, „jis neklydo dėl Irako – pa-
čioje pradžioje, kai palaikė įsiverži-
mą, ir per visus praėjusius metus, kai
stipriai rėmė didesnio karių skaičiaus
įvedimą. Taigi, kuris demokratas be-
būtų jo oponentas, lapkričio rinkimai
gali būti referendumu dėl Irako karo
ir McCain paramos jam.

Bet jei taip, tai nebūtinai jam
pliusas. J. McCain dėl Irako laikėsi
nuosekliai ta prasme, kad nuosekliai
klydo”. Apžvalgininkas tęsė: „J. Mc-
Cain sako, kad dabartinė ‘strategija
Irake klostosi gerai’. O tiesa, pasak S.
Chapman, greičiau ta, kad „pen-
kerius metus po Irako invazijos, mes
turime daugiau nei 30 tūkstančių
žuvusių ar sužeistų karių, išleidome
trilijonus dolerių ir sužinojome, kad
irakiečiai nenori įveikti savo pačių
esminio susiskaldymo. Ir visam tam
nematyti galo. Jeigu esate už tai dė-
kingi, padėkokite Johnui McCain”.

Kinijos laikraščio „Guangzhou
Ribao” nuomone, daugelis demok-
ratų svajoja apie dvigubą H. Clinton
ir B. Obama kandidatūrą – vienas į
prezidentus, antras į vicepreziden-
tus. Manoma, kad „tik taip galima
užsitikrinti pergalę prieš respub-
likonų kandidatą J. McCain. Tačiau
kol tarp demokratų nėra aiškaus lai-
mėtojo, kova tarp Clinton ir Obama
tęsis visu pajėgumu. Tuo atveju sva-
jonių pora gali virsti Demokratų par-
tijos košmaru ir partijos skilimas
neišvengiamas. Ir besijuokiantis tre-
čiasis bus vardu McCain”.

Vienos dienraštis „Presse” rašo,
jog B. Obama neturėtų susivilioti
vadinamosios „svajonių poros” pasiū-
lymu. Jis tik vienas turi progą prieš
respublikoną J. McCain laimėti. Jei
kartu su juo bus ir H. Clinton, tos
progos dramatiškai sumažės. „Buvu-
sioji pirmoji dama dabar galėtų paro-
dyti savo tikrą didybę ir pati savo
kandidatūros atsisakyti. Partija tuo
susitaupytų ilgą savinaikos procesą.
O ji pati būtų švytintis nesavanau-
diškumo, klasės ir garbės pavyzdys.
O ne įvaizdis galios trokštančio as-
mens, kuris savo interesus stato
aukščiau už šalies susitaikymo ga-
limybes”.

O pasak Ciuricho dienraščio „Ta-
ges-Anzeiger”, „jeigu rinkimų kova
rudenį vyks piliečių susirūpinimo dėl
ekonominės ateities pagrindu, be to,
dar žvelgiant į amerikiečių visuome-
nės nemažą socialinę nelygybę, tuo-
met pralaimėti turėtų John McCain”.

LRT

Jaunieji skautai, apsupę Marytę Černiūtę prie Lietuvos vaikų globos
būrelio ,,Saulutė” stendo skautų suruoštoje Kaziuko mugėje Le-
monte š. m. kovo 9 d. ,,Saulutė” šiais metais švenčia savo įkūrimo 15-
metį. Indrės Tijūnėlienės nuotr.
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Šiluvos žinia
Leidžia Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija

Išeivijoje nr. 9 (2008 m. kovas)

APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJAUS APLINKRAŠTISsiluva.iseivijoje@gmail.com

Ši parapija didžiuojasi gražia baž-
nyčia, kartais net vadinama Lietuvių
Bazilika, ir Šiluvos Marijos paveikslu
didžiajame altoriuje. 2008 metais sueis
400 metų nuo Marijos apsireiškimo
Šiluvos apylinkėse. Tai buvo miškais
apaugusi vietovė, gal todėl jai buvo duo-
tas vardas ,,Šiluva – Šilinė”.

Šio Jubiliejaus paminėjimas vyks
š. m. rugsėjo mėn. 9–15 dienomis. Šios
parapijos klebonas kun. Anthony Mar-
kus yra sudaręs ruošos komitetą, į kurį
yra pakviesti šie parapijiečiai: klebonas
kun. Anthony Markus, kun. Antanas
Saulaitis, SJ, Michal Banky, Juozas
Polikaitis, Leonas Pacek, Robertas
Martin, Jr., Donna Christian (mokyklos
direktorė), Maria Šlakis, Anna Pacek
(Giedraitytė), Antanas Paužuolis, sesė-
lė kazimierietė Joana Maria Shainaus-
kas, diakonas Vitas Paškauskas ir Sin-
tija. Taip pat yra pakviesti ir lietuviškų
parapijų kunigai bei kunigai, turėję
reikalų su šia parapija. Pakviesti ir kle-
bonai parapijų, kuriose kadaise gyveno
lietuviai ir buvo šių lietuvių statytų
bažnyčių parapijiečiai, buvo prašoma,
kad jie patalpintų pranešimus apie 400
metų Jubiliejų nuo Marijos apsireiški-
mo Šiluvoje. Į šias iškilmes pažadėjo
atvykti ir Čikagos kardinolas Francis
George bei vietinis vyskupas Gustavo
Garcia Siller. Iš Lietuvos buvo paža-
dėjęs atvykti Šiaulių vyskupas Euge-
nijus Bartulis, tačiau neseniai jis at-
siuntė atsiprašymo laišką, mat dėl vyk-
stančios Jubiliejinės šventės Šiluvoje
negalėsiąs atvykti.

Suminėti komitete esantys as-
menys yra pasiskirstę pareigomis ir kas
mėnesį renkasi pasitarimams. Norint

palengvinti dalyvavimą šventėje vyres-
nio amžiaus procesijos lankytojams bus
užsakyti du autobusiukai. Eisenos
metu bus nešamos religinių organizaci-
jų vėliavos, sustojama penkiose vietose
prie paruoštų altorėlių trumpai maldai.
Pasibaigus pamaldoms visi dalyviai yra
kviečiami vykti į Hilton viešbutį už-
baigti Jubiliejinių metų paminėjimo. Į
iškilmingą vakarienę yra pakviestas ir
kardinolas Francis George. Jis pažadėjo
dalyvauti, jeigu laikas leis. Iškilmingų
pamaldų metu giedos net trys chorai,
dalyviams bus paruoštos programų
knygutės, kuriose bus galima išspaus-
dinti savo sveikinimus. Norima taip pat
pagaminti religinius plakatus, kurie
bus iškabinti gatvėse, kur vyks eisena,
jeigu leis ištekliai. Parapijos finansų
komitetas prašo parapijiečių prisidėti.

Klebonui kun. Anthony Markui
prašant, menininkė pagamino Šiluvos
Marijos paveikslo kopiją ir prašo pa-
rapijiečių, kad jie šį paveikslą pasiimtų
savaitei į savo namus. Norima, kad pa-
veikslas aplankytų visus lietuvius, gy-
venančius parapijos ribose ir tolimuose
priemiesčiuose. Marijos paveikslo į savo
namus paėmimas ir meldimasis savo
šeimose duos galimybę pagalvoti, kad
be Marijos užtarimo pas Pasaulio Kū-
rėją, nepavyks nugalėti sunkumų, at-
siradusių gyvenimo kelyje. Kiekviena
malda teikia ramybę ir kartu suvokia-
ma, kad esame tik dulkė ir gyvenimo
pabaigoje pavirsime į dulkę.

Norint gauti daugiau žinių apie Ši-
luvos Marijos 400 metų Jubiliejaus pa-
minėjimą, galima kreiptis į parapijos
raštinę tel. 773- 776-4600.

Antanas Paužuolis

Šiluvos atlaidai Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje Marquette Park

Šiluvos M. Marijos metai JAV Lietuvių
Bendruomenėje

Šiais metais sueina 400 m. nuo Švč. Mergelės Marijos pasirodymo Šiluvoje.
Visoms lituanistinėms mokykloms buvo nusiųstas trumpas aprašymas apie Šiluvą
su paveiksliuku. Bendradarbiaujant su dienraščiu „Draugas”, „Draugo” spaustu-
vė išspausdino kalendorius, kurie pasipuošė Šiluvos Marijos paveikslu ir aprašy-
mu; dukart į mėnesį dienraštis spausdina straipsnius apie Šiluvą. „Sunday Visi-
tor” laikraščiui ir visiems JAV vyskupams buvo išsiųsta informacija apie Šiluvos
jubiliejų.

Sukakties paminėjimo proga Šiluvos koplyčioje, Marijos šventovėje prie
Catholic University, Washington, DC planuojama surengti mokslinį seminarą
marijologijos tema.

JAV LB nutarimai, priimti XVIII Tarybos II sesijoje, įvykusioje 2007 m.
rugsėjo mėn. 21-23 d. Oak Lawn Hilton, Oak Lawn, Illinois

Skelbia 2008 metus Šiluvos Mergelės Marijos metais ir prašo JAV LB Krašto
valdybą skatinti JAV LB apylinkes paminėti šią sukaktį religiniais ir kultūriniais
renginiais. Įpareigoja JAV LB Krašto valdybą pristatyti JAV katalikams per ži-
niasklaidą ir JAV vyskupijas informaciją apie 1608 m. Marijos Apsireiškimą Šilu-
voje ir ateinantį 400 metų jubiliejų.

JAV LB darbai ir iššūkiai
„Draugas”, 2008 m. vasario 13 d.

Šeštadienį, vasario 2 d., Čikagos
lituanistinėje mokykloje lankėsi Lie-
tuvos vyskupų konferencijos delegatas
Išeivijos lietuvių katalikų sielovados
reikalams, PLB valdybos Sielovados
reikalų ir Pietų Amerikos reikalų ko-
misijų pirmininkas prelatas Edmun-
das J. Putrimas. Prelatas susitiko su
mokyklos aukštesniųjų klasių mokini-

ais, kalbėjo su jais apie Švč. M. Marijos
apsireiškimo Šiluvoje jubiliejinius me-
tus ir jų šventimą ne tik Lietuvoje, bet
ir visose JAV lietuviškose parapijose.
Prelatas Čikagos lituanistinei mokyklai
padovanojo Šiluvos Švč. M. Marijos
paveikslo kopiją.

ČLM pranešimas

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo
Šiluvoj 400 metų Jubiliejų Los Angeles
Šv. Kazimiero parapijos lietuviai pa-
minės gegužės 4 d., 3:30 val. p.p. Los
Angeles Angelų Karalienės katedroje.
Norėdami šią sukaktį padaryti kuo
reikšmingesnę, Jubiliejaus komitetas
jau nuo rudens pradėjo vykdyti įvairias
dvasinio atsinaujinimo programas.
Parapijoje vyksta dvasinio atsinaujini-
mo būreliai, gyvasis rožinis, įvairios
susikaupimo dienos ir paskaitos.

Norėjome įtraukti ir vietinius me-
nininkus su jų talentais prisidėti prie
šios šventės, kviesdami juos dalyvauti
Jubiliejaus meno parodoje su originaliu

menu Švč. Mergelės Marijos tema. Jau
yra sutikę dalyvauti Angelė Budrei-
kienė, Žara Budreikaitė, Danguolė Kuo-
lienė, Jina Leškienė, Dave Matke, Rimas
Mulokas, Ilona Pėterienė, Saulė Piktys,
Birutė Prasauskienė, Irena Raulinai-
tienė, Jurgis Šapkus, Sigitas Šniuras ir
Daiva Veckutė. Kviečiame ir kitus pri-
sidėti. Parodoje bus ir tautodailės
eksponatų.

Komitetas galvoja, kad kuo dau-
giau parapijiečių dalyvaus šventės pa-
siruošime, tuo šventė kiekvienam bus
prasmingesnė ir iškilmingesnė.

Raimonda Kontrimienė,
parodos koordinatorė

2008 metais švęsime Švč. Merge-
lės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400
metų jubiliejų. Prieš keturis šimtme-
čius įvykęs apsireiškimas buvo didelis
įvykis mūsų mažai tautai. Tad visi lie-
tuviai, išsiblaškę po platų pasaulį,
kviečiami paminėti šią ypatingą datą.
Lietuvoje leidžiamas specialus aplink-
raštis, pavadintas ,,Šiluvos žinia”. Ja-
me išsamiai aprašyti Jubiliejaus pa-
minėjimo darbai ir tikslai.

Šiluvos apsireiškimo 400 metų
Jubiliejų ruošiasi paminėti ir New
Britain tikintieji. Dar rudenį vykusia-
me Kunigų Vienybės susirinkime buvo
nutarta, kad ruošiantis Jubiliejaus
paminėjimui reikia suburti komitetą.
Vyskupas P. Baltakis ir kunigas pre-
latas Albertas Kontautas tai padaryti
pasiūlė kunigą Joną Rikteraitį. Šiam
pasiūlymui buvo vieningai pritarta. Ku-
nigas Jonas Rikteraitis – New Britain
parapijoje besidarbuojantis jau daugiau
kaip 40 metų ir puikiai įgyvendinęs ne
vieną projektą. Jis subūrė New Britain
aktyvių žmonių būrį: kunigus Franci V.
Karvelį, Leonardą J. Kvėdą, Richardą
Jokubauską, Placidą Barių, parapijie-
čius Juozą Liudžių, Joną Kasputį, Cha-

terine Salka, Brian Daiglę ir dar keletą
asmenų, kurie dės visas pastangas, kad
Šiluvos 400 metų Jubiliejus būtų graži-
ai paminėtas ir New Britain.

Su Šiluvos apsireiškimo istorija yra
supažindinti ir Jo Ekscelencija arki-
vyskupas Henry Mansell. Jis nuošir-
džiai sutiko, kad tokią svarbią šventę
būtinai reikia paminėti visiems tikin-
tiesiems, ne tik lietuviams.

Rugsėjo 7 dieną, 3 val. po pietų, Šv.
Juozapo Katedroje, Hartforde, CT (140
Farmington Avenue) šv. Mišias aukos
ir pamokslą sakys J. E. arkivyskupas
Henry Mansell. Tą dieną Lietuva ir vi-
sas pasaulis Šiluvoje švęs mūsų Švč.
Mergelės Marijos apsireiškimą. Toje
pačioje Šv. Juozapo Katedros žemutinė-
je salėje bus pastatyta Švč. Mergelės
skulptūra iškilmingam 400 metų jubi-
liejui paminėti.

Kunigas Jonas Rikteraitis ir visas
ruošos komitetas kviečia visus prisi-
dėti prie šio garbingo jubiliejaus pa-
minėjimo ir kviečia aukoti Šiluvos Mer-
gelės Fondui adresu: Kunigas Jonas
Rikteraitis, St. Andrew’s church, P. O.
Box 2623, New Britain.

Sigita Šimkuvienė

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje
400 metų jubiliejui artėjant

Prel. E. Putrimas aplankė
Čikagos lituanistinę mokyklą

Čikagos lituanistinės mokyklos dešimtokai su tėvų komiteto pirmininke
Neringa Aleksonis, mokyklos direktore Jūrate Doviliene ir prelatu E.
Putrimu.

Los Angeles menininkai ir Šiluvos Jubiliejus

Pradėtoje grįsti Šiluvos aikštėje – Dievo Motinos iškilmės 2007 m.
rugsėjį. A. Kazlos nuotr.
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1990 M. KOVO 11 D. — VIENO IŠEIVIJOS 
JAUNUOLIO AKIMIS

Nors aš gimęs ir augęs JAV, per
šią istorinę dieną buvau Vilniuje. Tuo
metu dėsčiau Vilniaus universitete,
taip pat dirbau vienoje mažoje firmo-
je. Man tada buvo 22 metai. Lemiamą
vakarą sėdėjau bendrabutyje prie
televizoriaus kartu su kitais iš JAV,
Vokietijos, Italijos, Vietnamo ir iš ki-
tur atvykusiais žmonėmis. Tuo metu
beveik kasdien rašiau savo įspūdžius
į dienoraštį. Toliau pristatau to va-
karo žodžius iš savo dienoraščio.

„10:44:50 vakaro. LIETUVA
PASKELBĖ NEPRIKLAUSOMYBĘ!
Mažai ką reikia pridėti. Tėvai laukė
45 metus šios dienos. Mes, išeivijos
vaikai, taip pat visą gyvenimą pa-
aukojome šiai dienai. Tikrai netikė-
tas įvykis. Su Danute į miestą nu-
važiavau, bet viskas tuščia, nors tik
1:00 nakties buvo. Ar jie tikrai tankų
bijo? Nėra aišku. Landsbergis buvo
išrinktas Tarybos pirmininku. Pa-
saulis tikrai nustebintas. Dabar lau-
kiame, ką Maskva darys. Ar liks naf-
tos ir duonos? Kokią blokadą jie ruoš?

Ar mano viza galioja? Aš dabar gy-
venu Lietuvos Respublikoj. Atstatė-
me tai, kas buvo iš mūsų pagrobta.’’

Dienoraštyje minima Danutė bu-
vo Danutė Petrusevičiutė iš Detroit
miesto. Kartu lankėme Dainavos jau-
nimo stovyklą bei ,,Žiburio’’ litu-
anistinę mokyklą Detroit mieste.
Prasminga, kad tą dieną abu buvome
Lietuvoje. Kai pagalvoju apie tą die-
ną, prisimenu džiaugsmo, netikėtu-
mo bei susirūpinimo jausmą. Taip pat
prisimenu, kad oras buvo šaltokas ir
vakare lengvai lynojo. Dienos, kurios
sekė po kovo 11 dienos, buvo įtemp-
tos, nes Lietuvoje tikrai nežinojome,
kas bus toliau. O paaiškėjo Šv. Velykų
savaitgalį, balandžio mėn. viduryje,
kai buvo pranešta, kad Maskva
skelbs ekonominę blokadą. Įvykiai,
kurie sekė po to, pakankamai gerai
žinomi, bet verta prisiminti, kaip
pasireiškė Lietuvos drąsa prieš 18
metų.

Aldas Kriaučiūnas
West Lafayette, IN

Stasio Goštauto straipsnyje
,,Balsai iš Sibiro” (,,Draugas”, 2008
m. vasario 22 d.) vietoj Živilės Novic-

kaitės-Ratienės turėtų būti Novic-
kytė-Ratienė (jos tėvas buvo Novic-
kis, o ne Novickas). 

Raõykite mums el. paõto adresais: 
redakcija@draugas.org 

dalia.cidzikaite@gmail.com

KOMENTARASKOMENTARAS

Kadaise ,,nepriklausoma Lietu-
va’’ vadindavome Lietuvą, kokia ji
buvo 1918–1940 metais, ir dar kokią
tikėjomės, kad bus. Mūsų laikais jau
kartais tenka skirti anų laikų ir šių
dienų Lietuvas. Kaip jas pavadinti?

Tiesiog graudu klausytis, kaip
ana vadinama ,,Smetonos’’ arba net
,,buržuazine’’ Lietuva. Tai tiesiog
iškraipo ir sumenkina anų laikų kil-
numą. Juk tai buvo sunkūs, bet tikrai
šviesūs, viltingi laikai, kuriuos varg-
dieniai, bent mano šeimoje, gražiai
prisimena. ,,Smetonos’’ Lietuva pir-
miausia iškelia jo vaidmenį, jo
autokratiją, o tai tikrai nebuvo tų
laikų esmė. ,,Buržuazinė’’ iš viso yra
pritempta marksistinė sąvoka, nė
kiek nesiderinanti su kaimiška tik-
rove, ir net pateisinanti neva ,,buržu-
jų’’ trėmimą. Mūsų laikų Lietuva tik-
rai šimtą kartų labiau ,,buržuazinė’’
ar ,,miesčioniška’’, ir dar suprask,
kas tas ,,buržujus’’ ar ,,miesčionis’’?

,,Tarpukario’’ Lietuva yra neuž-
gaulus pavadinimas, bet jau toks
sausas, be meilės.

Pagalvojau, kad visai aiškiai,
pagarbiai ir pakiliai galime skirti
Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios
Lietuvas. Juk tas dienas skiriame su
gražiais, bet skirtingais įsivaizdavi-
mais. Vasario 16-osios Lietuva – tai
demokratijos išbandymas, lietuvių ir

visų gyventojų įtraukimas į lietu-
viškos kultūrinės erdvės kūrimą, į
gerovės kūrimą laisvės ir nepriklau-
somybės sąlygomis. Ilgu ir visuotiniu
atgimimu beraščiai valstiečiai virto
laikraščius vartančiais piliečiais. Va-
sario 16-ta — tai šio plataus atgimi-
mo džiaugsmas, vaisius, pjūtis.

Kovo 11-osios Lietuva — tai iš-
trūkimas iš nelaisvės, lietuvių bėgi-
mas nuo Sovietų Sąjungos į Europos
Sąjungą ir NATO. Tai atsitokėjimas
nuo sovietinės tikrovės, kuri kaip
elektra išsijungė, nors dar ilgai daug
kam ji liko tikra su savo žadėtomis
pensijomis. Tai pradžia prispaustų
žmonių išsitiesimo. Ne tiek Atgimi-
mas, kiek Išmirimas. Ilgai miršta
sena tvarka, o kas bus, ar ko siekti,
nelabai įsivaizduojam.

Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios
Lietuvos, tai labai aiškūs išeities
taškai, gražiai ir prasmingai susiję.
Jas taip vadindami, kaskart tvirti-
name, jog tai nepriklausomos Lie-
tuvos, jų nepriklausomybės pa-
skelbtos tautos ir krašto valia, jos yra
taškai laike, amžinos dabartys, su
savo praeitimis ir ateitimis.

Tad siūlau taip jas vadinti! Ir tuo
pačiu gerbti ir puoselėti.

Andrius Kulikauskas
Vilnius, Lietuva

DVI LIETUVOS

KLAIDOS IŠTAISYMAS

Š. m. kovo 6 d. ,,Drauge” Kęs-
tučio Ječiaus laiške įsivėlė klaida.
Vietoj Vidiuno turėjo būti Vidžiūnas.

Tai brolis Jurgio Vidžiūno, Lietuvių
Čikagos Operos valdybos nario ir cho-
risto. 

KLAIDA

DAR KARTĄ DĖL PILIETYBĖS
ALGIRDAS VENCKUS

Jei nepareikšime savo nuomonės
ir neginsime savo įgimtos teisės būti
lietuviais, būsime neverti tos laisvės,
kurią mums suteikia demokratinė
santvarka, kurioje dabar gyvename.
Tautybė ir pilietybė yra glaudžiai
susijusios sąvokos. Mano pasas išduo-
tas Londone 1944 m., pilietybė – Lie-
tuvos, tautybė – lietuvis.

Šiuo metu mūsų broliai anapus
,,tvenkinio” nori mums įrodyti, kad
gyvendami už tėviškės ribų mes ne-
tenkame Lietuvos pilietybės. Užmirš-
tama, kad mes nepasirinkome laisvai
užsienio, bet buvome priversti arba
eiti į ginkluotą pasipriešinimą miške,
arba keltis per Nemuną ar jūrą į už-
sienį. 

Šnekama, kad dvigubos piliety-
bės neleidžia Lietuvos Konstitucija.
Kažkas anapus užsisvajojo ir atsibu-
dęs surado, kad Konstitucija to nelei-
džia. Maža mūsų Lietuva, bet broliai
ją nori dar daugiau sumažinti. O svar-
biausia, kad už tos polemikos slepiasi
noras likusius už tėviškės ribų visai
nuteisinti, kad nekeltume jokių pre-
tenzijų į Lietuvoje likusį mūsų turtą,
ar reikalautume, kad nauji krašto va-
dovai prisilaikytų demokratinės tvar-
kos ir atstovautų tik savo kišenėms.
Vienu žodžiu, atima teisę į bet kokią
kritiką dėl to, kas Lietuvoje dabar
dedasi. Visa tai yra politiniai žaidi-
mai, už kurių slepiasi nenoro prie-
žastys mus įteisinti: 1. kritikos vengi-
mas; 2. pretenzijų į turtą, likusį Lie-
tuvoje, išvengimas; 3. teisės balsuoti
ir įtakos darymo politinei Lietuvos
padėčiai atėmimas.

Įdomu, kas yra tie broliai ir se-
serys, kurie nori mus palikti našlai-
čiais ir kodėl? Ar tai tie patys broliai,
kurie laukė prie kelio, kai rusų tan-
kai riedėjo per sieną, sesutės, kurios
mums Stalino saulę vežė ir kurioms
mes dabar paminklus statome? Atro-
do, šnekos yra pilnos šantažo ir ne-
noro problemą išspręsti. Keista, kai
kitos tautos dvigubą pilietybę visiškai
įteisina, mūsų broliai neranda išei-
ties. Įdomu, kokiame komsorge tie
mūsų konstitucinės teisės žinovai
anksčiau dirbo? Iš kur tiek daug pro-
fesorių, teisės daktarų atsirado, taip
gerai suprantančių demokratinę
santvarką, kad net ir norvegai iš mū-
sų juokiasi?

Keista, kodėl čia mūsų išrinkti ir
palaiminti profesionalai nepareiškia
tuo reikalu savo nuomonės ir diplo-
matiškai nutyli? Aišku, šūkaudamas
medalių negausi. Net ir Adamkus
šiuo reikalu tyli. Galėtų, bet gal ne-
patogu. Mažai ką nuveikė ir bijosi
visai prarasti veidą istorijos pusla-
piuose. Per daug iš tos pusės nelauki-
me. Turime patys pareikšti savo nuo-
monę, kad mums, kaip lietuviams,
tos diskusijos yra nepriimtinos ir mū-
sų teisė į pilietybę yra įgimta ir ne-
ginčijama. Mes atstovaujame daugiau
negu trečdaliui lietuvių tautos.

Broliams anapus mūsų pinigai
prie širdies, bet mūsų reikalavimai
kelia pretenzijų. Jie net nenori pri-
pažinti mūsų indėlio į Lietuvos lais-
vę. Jei miške nebūtume jos gynę,
šiandien Lietuvoje, kaip ir Latvijoje,
būtų 45 proc. rusų. Jei su plakatais ir
vėliavėlėmis nebūtume Washingtone
kėlę reikalavimų, vargu ar laisvės
sąvoka būtų virtusi realybe. Mūsų pas-
tangos bandant susisiekti su senato-

riais ir atstovais yra neginčijamos.
Net ir dabar tik mūsų pastangų dėka
galimybė kreiptis į JAV atstovus yra
surandama. Turime net ir savo kil-
mės senatorių Durbin ir atstovą Shim-
kų, kurie Lietuvai daug kuo padeda.
Neturiu visos statistikos, bet esu
tikras, kad legalios ir nelegalios emi-
grantų santaupos iš čia ir Europos
pasiekia Lietuvos bankus ne menka
suma. „Lietuvos rytas” spėjo, jog tai
būtų apie 14–15 mln. dolerių. Būtų
įdomu gauti tikslesnę sumą.

Draugas Aloyzas Sakalas mums
„Draugo” komentaruose aiškina, kad
už nuopelnus Washingtone mums jau
seniai atlyginta medaliais. Tai va ir
magaryčios! Sakalas yra toks žinovas,
kad jam mūsų ateities planai kaip
Dievui aiškūs. Anot jo, mūsų vaikai
lietuviškai nešneka, o jei šneka, juos
sunku suprasti. Tad Sakalo nuomo-
ne, nutautėję tėvai ir vaikai Lietuvon
niekada negrįš. Mes nutukę ir mums
pilietybės nereikia. Ką mes su ta pi-
lietybe darysime, yra mūsų, išeivių, o
ne Sakalo reikalas. 

Jis toliau šneka apie galimybes
įsijungti į Lietuvos plėtrą. Anot jo,
kiekvienas iš mūsų gali kuo nors
Lietuvai padėti. Viskas laisva, tik da-
ryk! Įdomu, kokiame žemėlapyje jis
gyvena? Keliai mums į Lietuvos pra-
monę sunkiai prieinami. Valdančioji
grupė yra tiek išsilavinusi ir taip su-
sitvarkiusi, kad nori pasilaikyti visas
teises, neįsileidžiant kitų grupuočių.
Kai aš Lietuvoje dirbau su GMC, ban-
dėme atidaryti Vilniuje, Kaune, Ma-
žeikiuose ir Klaipėdoje automobilių
atstovybes. Pasidarė tikras krachas.
Viskas buvo daroma, kad mums ke-
liai būtų uždaryti. Be kyšių Lietuvo-
je toli nenueisi. Anot Tilvyčio „Anykš-
čių šilelio” parodijos, „Kur tik žiūri, vis
gražu: žalia, liekna, gryna,/ Kur tik
uostai, vis miela: kyšiai nosį trina”.

Kiek buvo su manim atvykusių
Amerikos prekybininkų, pramoninin-
kų su noru ką nors daryti, investuoti.
Bet kur tu rasi pas lietuvius noro,
kurie be kyšių rimtai tuo reikalu
būtų susidomėję. Standartiniai reika-
lavimai: už pono ministro pora žodžių
— 500 dol., o kitiems pareigūnams —
mažiausiai 250 dol. Biurokratija neiš-
pasakyta ir tiek ponų! Daugelis iš tų
ponų dar ir šiandien į rytus žvalgosi.

Ar Lietuvos Prekybos ministerija
bandė kada nors susisiekti su Ame-
rikoje esančiu lietuvių potencialu ar
prašė, kad padėtų atverti duris į
Amerikos rinką? Daug ką būtų gali-
ma padaryti, nes mūsuose esama
daug jėgos, kuri galėtų Lietuvai
padėti. Jei du stos, visados daugiau
padarys! Bet kur tau! Valdančiai
grupei to nereikia. Pridarys žalos!
Summa summarum ad absurdum.

Užuot bandę visus lietuvius su-
jungti bendram labui ir po tuo pačiu
stogu, dabar norima atskirti. Aišku,
bijomasi konkurencijos ir galimų rei-
kalavimų. Gal ir sąžinės reikalas. Ka-
daise juk broliai ir sesės garbino kitus
smūtkelius.

Mes čia tylime kaip avelės ir kaž-
ko bijomės, nors turime užtenkamai
politinės jėgos. Viena kita ponia pra-
byla, bet aidas dingsta miške. Ne-
seniai Meksikos prezidentas pareiškė
Amerikai: „Kur yra bent vienas mek-
sikietis – ten yra Meksika.” Ar galima
tikėtis, kad Adamkus kada nors
pasakys: kur yra nors vienas lietuvis
– ten yra Lietuva?
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Gerumo dienos baigèsi�
ñmoniõkumo pergale

Vilnius, kovo 11 d. (ELTA) –
Šeštoji LNK Gerumo diena baigėsi
žmoniškumo ir gerumo pergale. 1,
460,721 Lt – tiek pinigų paaukota,
kad vėžys būtų nugalėtas.  Besibai-
giant koncertui sostinės Katedros

aikštėje tūkstantinė minia skandavo
,,Ačiū”. Suaukoti pinigai bus skiriami
didžiausiems Lietuvoje vėžio gydymo
centrams. Iš viso per šešias Gerumo
dienas buvo paaukota per 6,3 mili-
jono litų.

Trys ketvirtadaliai lietuviû 
sako esantys patriotai

Vilnius, kovo 11 d. (BNS) – Net
trys ketvirtadaliai apklaustų did-
miesčių gyventojų sakosi save laikan-
tys patriotais ir yra bent iš dalies pa-
tenkinti savo valstybės raida.

Kaip rodo savaitraščio ,,Veidas”
užsakymu skambučių centro ,,Foni-
tel” atlikta apklausa, į klausimą, ar
laiko save patriotais, teigiamai atsa-
kė 78,1 proc. didžiųjų miestų gyven-
tojų. 16,9 proc. į šį klausimą atsakė
neigiamai ir 5,1 proc. aiškios nuomo-
nės neturėjo.

Paklausti, ar yra patenkinti savo
valstybe ir Lietuvos raida apskritai,
dauguma apklaustųjų atsakė teigia-
mai, tačiau iš jų 46,7 proc. šią tiesą
patvirtino tik iš dalies, o valstybe ir

jos raida be išlygų džiaugiasi 27,9
proc. apklaustųjų. Nepatenkintieji
sudarė 24 proc. didmiesčių gyventojų,
o 1,4 proc. šiuo klausimu nuomonės
neturėjo.

Tačiau beveik pusė apklaustų
Lietuvos gyventojų prisipažįsta ne-
švenčiantys Kovo 11-osios: beveik
penktadalis teigia, kad jiems ši šven-
tė visiškai nerūpi ar jie jos niekaip
nešvenčia, o kone 28 proc. per laisvas
dienas tiesiog ilsisi. Dar tiek pat sako
švenčiantys su šeima, ir tik ketvirta-
dalis apklaustųjų šią dieną būna
šventiškiau nusiteikę – tai yra daly-
vauja kovo 11-osios renginiuose ir
koncertuose arba prie namų iškelia
vėliavą.

Svarbu ñinoti

Vilnius,  kovo 10 d. (BNS) –
Nors populiariausi narkotikai Lietu-
voje – kanapės, tačiau didžiausia
problema specialistai laiko šalyje di-
dėjantį sintetinių narkotikų – amfe-
tamino ir ekstazi – vartojimą. Tai tei-
giama Jungtinių Tautų (JT) Tarp-
tautinio narkotikų kontrolės biuro
2007 m. ataskaitoje. Joje pabrėžiama,
kad kanapių yra bandę 7,5 proc.
15–64 metų Lietuvos gyventojų, o
dažniausiai narkotikai vartojami pa-
silinksminimo vietose – naktiniuose
klubuose ir diskotekose.

Lietuva kartu su Latvija, Estija,
Čekija bei Vokietija yra nurodoma
kaip metamfetamino gamintoja ir pa-

žymima, kad Lietuvoje buvo aptiktos
bei sunaikintos nelegalių sintetinių
narkotikų gamybos laboratorijos.

Ataskaitoje taip pat pabrėžiama,
kad Lietuvos pareigūnai problema
laiko ir piktnaudžiavimą receptiniais
raminamaisiais vaistais. Jų teigimu,
apie 20 proc. suaugusių šalies gyven-
tojų raminamuosius vaistus vartoja
ne pagal paskirtį arba jais piktnau-
džiauja.

JT ataskaitoje pripažįstama, kad
Lietuvos Vyriausybė rodo politinę va-
lią ir ryžtą kovojant su narkotikų
vartojimu, kontrabanda ir organizuo-
to nusikalstamumo grupuotėmis,
veikiančiomis šiose srityse.

Į apyvartą išleisti nauji 
10 ir 100 litų banknotai

*ELTA – Lietuvos bankas į apy-
vartą išleido naujus 2007 m. laidos 10
ir 100 Lt banknotus, turinčius papil-
domą apsaugą. Esami 1997 m. ir
2001 m. laidos 10 Lt bei 2000 m. lai-
dos 100 Lt banknotai ir toliau lieka
teisėta, privaloma priimti mokėjimo
bei atsiskaitymo priemone. Naujame
10 Lt banknote yra nauji apsaugos
požymiai: blizganti juostelė, kuri ma-
toma banknotą pakreipus į šviesą
smailu kampu, joje išryškėja užrašas
LTL 10, taip pat paslėpti skaičiai –
blizgančioje juostelėje du kartus ats-
pausdinti skaičiai 10 išryškėja, žiū-
rint į banknotą smailu kampu. Ban-
knote nėra perforuoto skaičiaus 10.
Naujame 100 Lt banknote yra nauji
apsaugos požymiai: blizganti juoste-
lė, kurioje matomi užrašai 100 LTL, ji
keičia spalvas lėtai vartant banknotą.
Chameleoniškas skaičius 100 dienos
šviesoje keičia spalvą iš žalios į raus-
vai violetinę lėtai vartant banknotą,
papildomas vandens ženklas – nomi-
nalo skaičius 100. Banknoto popie-
rius yra žalsvo atspalvio. Naujajame
banknote nėra perforuoto skaičiaus
100.

Bus ženklinami 
magnetiniai žaislai 

*LR Ūkio ministerijos infor-
macija – Žaislai, kuriuose yra mag-
netų, visoje Europos Sąjungoje (ES)
netrukus turės būti paženklinti pri-
valomu įspėjamuoju užrašu. EK (Eu-
ropos Komisija) priėmus sprendimą,
valstybės narės per 3 mėn. privalės
užtikrinti, kad visi ES rinkoje plati-
nami magnetiniai žaislai atitiktų šio
teisės akto reikalavimus, t. y. turėtų
įspėjamąjį užrašą. Neatitinkantys šių
reikalavimų žaislai turės būti už-
drausti arba pašalinti iš rinkos. Šis
EK sprendimas bus taikomas visiems
magnetiniams žaislams, kurie su-
daryti iš nepritvirtintų arba nuima-
mųjų magnetų ar kuriuose yra leng-
vai vaikams praryjamų magnetinių
sudedamųjų dalių. ES parduodami
tokie žaislai turės būti paženklinti įs-
pėjamuoju užrašu, kuriame turės bū-
ti išvardyti su magnetais susiję pa-vo-
jai. Siūlomas toks užrašo tekstas:
„Dėmesio! Šiame žaisle yra magnetų
arba magnetinių sudedamųjų dalių. Į
žmogaus kūną patekę magnetai gali
rimtai sužaloti ar netgi tapti mirties
priežastimi. Nedelsdami kreipkitės į
gydytoją, jeigu magnetai buvo praryti
arba pateko per kvėpavimo takus.”

TEO siūlo paslaugas
emigrantams

*lietuviams.com – Integruotų
telekomunikacijų, IT ir TV paslaugų
teikėja TEO LT, AB (toliau – TEO)
užsienyje gyvenantiems asmenims
sudarė galimybę tapti bendrovės
klientais ir neribotai bendrauti su
Lietuvoje esančiu pašnekovu už 25 Lt
mėnesinį mokestį. Bet kurioje pa-
saulio šalyje gyvenantis asmuo gali
užsisakyti internetinės telefonijos
pagrindu teikiamą paslaugą „Arti-
mas”, leidžiančią iš kompiuterio
skambinti pašnekovui į fiksuotąjį te-
lefoną Lietuvoje ir kalbėti neribotai.
Už paslaugą galima greitai ir saugiai
susimokėti mokėjimo kortelėmis
,,VISA”, „VISA Electron”, „Master-
card” ar „Maestro”, taip pat naudo-

jantis bankų SEB ir „Hansabankas”
internetinės bankininkystės sistemo-
mis. Skambinančiajam tereikės įsi-
diegti pokalbių internetu programą,
kurią galima atsisiųsti tinklalapyje
www.zebra.lt/artimas. Ten pat galima
už paslaugą ir susimokėti, o skambin-
ti galės tiek užsienyje, tiek Lietuvoje
esantis pašnekovas. Užsisakydamas
paslaugą TEO klientas turės nuro-
dyti savo elektroninio pašto adresą.
Juo bus nusiųsta informacija apie po-
kalbių programos diegimą bei suteik-
tas individualus 700-osios linijos nu-
meris. Skambučiai tarp paslaugą už-
sakiusiojo ir pasirinkto pašnekovo už
25 Lt mėnesinį mokestį bus neriboja-
mi. Paslaugą „Artimas” gali užsisa-
kyti ir Lietuvoje esantys TEO klien-
tai. Mėnesinis mokestis jiems įtrau-
kiamas į siunčiamą sąskaitą, o dau-
giau informacijos apie paslaugos už-
sakymą galima gauti  tinklalapyje
www.vox.lt. Gyvenantieji užsienyje
TEO konsultantams gali skambinti
telefonu 370 5 261 1817.

Tarp deklaruojančių 
pajamas laukiami ir 

emigrantai

*Lietuviams.com – Į kovo pra-
džioje Lietuvoje prasidėjusį pajamų
deklaravimo vajų turėtų įsilieti ir
šimtatūkstantinė lietuvių emigrantų
minia. Nuolatinius Lietuvos gyvento-
jus šalies įstatymai įpareigoja kasmet
deklaruoti užsienyje gautas pajamas.
Nors Europos Sąjungos (ES) šalyse
uždirbtas atlyginimas Lietuvoje dau-
giau nebeapmokestinamas, lietu-
viams vis dar neramu, ar nesulauks
kokio netikėto mokesčio. Kasmet
deklaruoti užsienyje uždirbtas paja-
mas, pateikdami specialią deklaraciją
apie sumokėtus mokesčius užsienyje,
turi tik nuolatiniai Lietuvos gyvento-
jai, o nuolatiniu Lietuvos gyventoju
nelaikomi visi Lietuvos pilietybę tu-
rintys žmonės. Pagal pasirašytus su-
sitarimus, pajamos, gautos dirbant
ES šalyse ir JAV, papildomai neapmo-
kestinamos, tačiau mokesčius su įvai-
riomis išlygomis reikia susimokėti už
dividendus, honorarus, turto nuomą,
individualią veiklą. Gyventojų paja-
mų mokesčio (GPM) įstatyme numa-
tyti keli atvejai, pagal kuriuos nuola-
tiniu Lietuvos gyventoju laikomas tas
žmogus, kuris gimtojoje šalyje turi
nuolatinę gyvenamąją vietą, sociali-
nių, ekonominių interesų Lietuvoje
turi daugiau nei užsienyje arba Lie-
tuvoje per praėjusius metus praleido
daugiau nei pusę metų.

„Jeigu iš Lietuvos išvykęs asmuo
10 metų dirbo JAV ar Jungtinėje Ka-
ralystėje, tikėtina, kad jis darbo už-
sienyje laikotarpiu nebuvo nuolatinis
Lietuvos gyventojas. Tačiau tai įver-
tinti turi pats gyventojas”, – teigia
Valstybinės mokesčių inspekcijos Mo-
kesčių teisės departamento direkto-
riaus pavaduotoja Alina Gaudutytė.
Ji aiškina, kad jeigu lietuvis, prieš tai
jau nelaikytas nuolatiniu Lietuvos
gyventoju, į gimtinę grįžta gyventi
metų pabaigoje, tai tais metais už-
dirbtų pinigų jam deklaruoti nerei-
kia, jei pirmame metų pusmetyje –
reikia. 

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai
savo pajamas už praėjusius metus tu-
ri deklaruoti iki gegužės. Daugiau in-
formacijos apie mokesčių deklaravi-
mą galima gauti paskambinus Mig-
racijos informacijos centro nemoka-
mu telefonu 8 800 252 52.

Lietuviû kalba kol kas nenyksta
Atkelta iš 1 psl.

kalnagūbris ir Rytų Sibiras. Tačiau
panašūs pro-cesai vyksta ir šalia
mūsų, Europoje. UNESCO nyk-
stančių kalbų atlaso naujame leidime
rašoma, kad dabar vien Europoje
pavojus gresia 50 kal-bų.
Mokslininkai tikina, kad kalba
gyvuoja tik tada, kai ją vartoja bent
milijonas žmonių. Tokių kalbų pa-
saulyje yra 250, ir tik jos turi galimy-
bių išlikti.

Viena iš nykstančių kalbų — bre-
tonų kalba Prancūzijos šiaurės
vakaruose, kurią stelbia prancūzų
kalba. Tą patį galima pasakyti ir apie
baskų kalbą. Tai itin unikali, izoliuo-

ta kalba, neturinti patikimos gimi-
nystės su jokiomis kitomis kalbomis.
Dabar baskų kalbos mokoma mokyk-
lose, tad jaunieji baskai moka savo
kalbą geriau nei jų tėvai.

Estų kalbą vartoja maždaug mili-
jonas žmonių, bet jų padėtis geresnė,
nes estai, priešingai nei baskai ir bre-
tonai, turi atskirą savo valstybę.

Daugiau nei 90 proc. dabar egzis-
tuojančių pasaulyje kalbų vartoja ma-
žiau kaip 100 tūkst. žmonių. 357 kal-
bomis kalba maždaug po 50 žmonių,
o 46 kaip gimtąsias vartoja po vieną
žmogų! Jam mirus, mirs ir ta kalba.
Kaukaze yra kalbų, kuriomis kalba
po 3–4 žmones.

Vartojama vis daugiau narkotikû�  

Gerumo dienos koncerto svečiai rašė palinkėjimus vėžiu sergantiems žmonėms.         
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Pasaulio naujienos
Pakilo daugkartinis
erdvèlaivis ,,Endeavour” 

Kanaveralo kyšulys, kovo 11 d.
(AFP–BNS) – JAV daugkartinis erd-
vėlaivis ,,Endeavour” antradienį 6
val. 28 min. r. Grinvičo laiku pakilo į
kosmosą ir gabena į Tarptautinę kos-
moso stotį (TKS) pirmąją Japonijos
kosminę laboratoriją.

Dvi minutės po pakilimo iš Ken-
nedy kosmoso centro Florida valsti-
joje nuo ,,Endeavour” atsiskyrė dvi
raketos nešėjos. ,,Endeavour” saugiai
pasiekė orbitą ir pradėjo vytis TKS,
kurią turėtų pasiekti šiandien.

Erdvėlaivio 7 žmonių įgula, įs-
kaitant japonų astronautą Takao Doi,
per 16 dienų truksiančią misiją turi
įdiegti pirmąją japonų laboratorijos
,,Kibo”, kurioje bus tiriama mikro-
gravitacija, pakopą. Kai bus įdiegtos
visos 3 pakopos, ,,Kibo”, kurios pa-
vadinimas japoniškai reiškia viltį,
drauge su JAV, rusų ir Europos labo-
ratorijomis sudarys tiriamąjį TKS
branduolį.

Tai bus ilgiausia misija TKS; jos
metu ,,Endeavour” įgulos nariai 5
kartus išeis į atvirą kosmosą, kur iš
viso dirbs maždaug 30 val. ,,Kibo”,
kuri yra didžiausias iš viso 10 mlrd.
JAV dol. skyrusių japonų indėlis į šį

projektą, kol kas bus didžiausia iš 4
TKS tiriamųjų modulių.

Keli ,,Kibo” bandymai, iš dalies
susiję su medicina, biologija, biotech-
nologija ir komunikacijomis, laikomi
itin svarbiais žingsniais rengiant to-
lesnes misijas į Mėnulį ir net žmonių
skrydžius į Marsą. Svarbiausią jos da-
lį, hermetiškąjį modulį su nuotolinio
valdymo robotine ranka, į TKS turi
nugabenti daugkartinis erdvėlaivis
,,Discovery”, kurio pakilimas numa-
tytas gegužės 25 d. 

Vadas, 50 metų Dominic Gorie,
vadovauja komandai, kurią sudaro
antrasis pilotas, 45 metų Gregory
Johnson, misijos specialistai 50 metų
Rick Linnehan, 37 metų Robert
Behnken, 50 metų Mike Foreman, 40
metų Garret Reisman ir 53 metų T.
Doi iš Japonijos kosmoso tyrimų
agentūros. Keturiems astronautams
tai yra pirmas skrydis į kosmosą.

Po šios misijos NASA planuoja
dar 10 skrydžių, įskaitant 4 skry-
džius 2008 m., kurių tikslas – iki
2010 m. rugsėjo 30 d., kai turi būti
baigtas NASA trijų daugkartinių erd-
vėlaivių naudojimas, baigti statyti
TKS.

Biloxi, kovo 11 d. (AFP–BNS) –
Barack Obama prieš pirminius rin-
kimus Mississippi, kur turėtų laimė-
ti, pajuokė savo varžovės Hillary
Clinton stovyklos kalbas apie ,,svajo-
nių bilietą”. B. Obama, kuris po 45
Demokratų partijos balsavimų turi
maždaug šimtu delegatų daugiau, iš-
juokė H. Clinton stovyklą dėl tvirti-
nimų, kad jis nepasirengęs būti vy-
riausiuoju vadu, bet galėtų būti jos
viceprezidentu.

,,Jei aš nepasirengęs, tai kodėl
galvojate, kad turėčiau būti toks pui-
kus viceprezidentas?” – klausė jis per
susitikimą Columbus, Mississippi,
taip prajuokindamas savo šalininkus.
,,Laimėjau dvigubai daugiau valstijų
nei senatorė Clinton. Laimėjau dau-
giau žmonių balsų nei senatorė Clin-
ton. Turiu daugiau delegatų nei se-
natorė Clinton, – pareiškė jis. – Tad
nesuprantu, kaip tas, kas yra antroje
vietoje, siūlo viceprezidento vietą
žmogui, esančiam pirmoje vietoje.”

Tačiau buvusi pirmoji ponia taip

pat stengėsi pakirsti B. Obama ambi-
cijas iškeldama abejones jo pasiren-
gimu būti galingiausių pasaulyje ka-
rinių pajėgų vyriausiuoju vadu. Pra-
ėjusią savaitę laimėjusi balsavimus
Ohio ir Texas H. Clinton atgaivino
savo neryžtingą kampaniją. 

B. Obama tam tikrą pagreitį su-
sigrąžino šeštadienį didele persvara
laimėjęs Wyoming, nors šioje valsti-
joje per partijos aktyvistų sueigas ga-
vo tik dviem delegatais daugiau nei
H. Clinton. 

Prieš antradienio pirminius rin-
kimus B. Obama turi 1,588, o H.
Clinton – 1,468 delegatus, rodo duo-
menys, skelbiami nepriklausomoje
interneto svetainėje ,,RealClearPoli-
tics”. Apklausos rodo, kad afroameri-
kietis B. Obama Mississippi, kur dau-
giau kaip pusė demokratų rinkėjų yra
juodaodžiai, pirmauja 6-24 proc. Bu-
vusi pirmoji ponia jau laukia daug
svarbesnio balsavimo Pennsylvania,
kuri dėl savo 158 delegatų balsuos
balandžio 22 dieną.

BRIUSELIS
Europos Sąjunga (ES) ragina

įvesti Jungtinių Tautų (JT) taikda-
rius prie Kosovo ir Serbijos sienos,
pareiškė Bendrijai šiuo metu pirmi-
ninkaujančios Slovėnijos užsienio
reikalų ministras Dimitrij Rupel. ES
vasario 16 d. pritarė siūlymui pa-
siųsti į Kosovą maždaug 2 tūkst.
žmonių policinę ir administracinę
misiją EULEX, kurioje būtų pusant-
ro tūkstančio policininkų. ES misijos
vadovu paskirtas Prancūzijos gene-
rolas Yves de Kermabon, o ES spe-
cialiuoju atstovu – Pieter Feith. EU-
LEX turi pakeisti JT taikos palaiky-
mo pajėgas (KFOR). Misijai įvykdyti
skirta 120 dienų. Šiuo pereinamuoju
laikotarpiu Kosovo krašte, kurį nuo
1999 m. administruoja JT, tęs veiklą
šios organizacijos misija – UNMIK. 

BELGRADAS
Serbijos valdančioji koalicinė vy-

riausybė pirmadienį, praėjus dviems
dienoms po ministro pirmininko atsi-
statydinimo, buvo formaliai paleista.
Šis sprendimas, atveriantis kelią pir-
malaikiams rinkimams, buvo priim-
tas per trumpą kabineto posėdį, su-
rengtą po to, kai šeštadienį kabinetas
paskelbė, kad subyrėjus koalicijai ne-
įmanoma toliau dirbti, o jo vadovas
Vojislav Koštunica pareiškė pasitrau-
kiąs iš premjero posto. Prezidentas
Boris Tadič dabar turi paleisti parla-
mentą ir paskirti pirmalaikių parla-
mento rinkimų datą. V. Koštunica
siūlo surengti rinkimus gegužės 11 d.
Pagrindinė vyriausybės susipriešini-
mo priežastis buvo nesutarimai dėl
Serbijos siekio prisijungti prie ES,
kurios dauguma narių pripažino vie-
našališkai paskelbtą Kosovo nepri-
klausomybę.

HAGA
Hagoje antradienį prasidėjo trijų

generolų kroatų, kaltinamų kariniais
nusikaltimais Kroatijos gyvenan-
tiems serbams, teismo procesas.
Prieš tarptautinį teismą buvusiai Ju-
goslavijai stojo Ante Gotovina, kurį
daugelis Kroatijos gyventojų laiko

tautiniu didvyriu, taip pat Ivan Čer-
mak ir Mladen Markač. 52 metų A.
Gotovina ir kiti du kaltinamieji šia-
me procese neigia kaltinimus kari-
niais nusikaltimais ir nusikaltimais
žmoniškumui. Jie kaltinami nusikal-
timais, susijusiais su 1995 m. įvy-
kiais, kai kroatai surengė puolimą
kodiniu pavadinimu ,,Audra”
(,,Oluja”). Per šią žaibišką operaciją
Serbijos Krainoje, buvusios Jugosla-
vijos respublikos Kroatijos rytuose
esančiame paskutiniame serbų pasi-
priešinimo židinyje, iš šios srities bu-
vo išvaryta nuo 150 iki 200 tūkst. et-
ninių serbų.

VATIKANAS
Vatikanas pirmąkart per pusan-

tro tūkstančio metų peržiūrėjo mir-
tinų nuodėmių sąrašą – pridėtos 7
nuodėmės, kurios atspindi šios epo-
chos tikrovę. Nuo šiol katalikų Baž-
nyčia mirtinomis nuodėmėmis laiko
genetinį manipuliavimą, abejotinos
moralės eksperimentus su žmonė-
mis, narkotikų vartojimą, aplinkos
teršimą, socialinę nelygybę, per di-
delį turtingumą ir veiksmus, dėl ku-
rių daugėja vargšų. Pagal VI amžiuje
popiežiaus Grigaliaus I išdėstytą
pasiūlymą mirtinomis nuodėmėmis
laikomas godumas, puikybė, apsival-
gymas, pavydas, kerštas, gašlumas,
tingumas. Vatikano apaštališkosios
penitenciarijos tribunolo vadovas
vyskupas Gianfranco Girotti sako,
kad iki šiol nuodėmė buvo siejama tik
su individu, tačiau globalizacijos epo-
choje nuodėmės reikšmė išsiplėtė ir
turi ne tik asmeninį, bet ir socialinį
atgarsį.

LAHORAS
Per du sprogimus Pakistano ry-

tuose esančiame Lahoro mieste žuvo
mažiausiai 22 žmonės. Pakistano Fe-
deralinės tyrimų agentūros vadovo
Mirza Mohammed teigimu, bomba
buvo padėta pastato viduje prie lifto.
Per valstybinę Pakistano televiziją
parodytuose vaizduose matyti su-
griautas daugiaaukštis pastatas, ap-
degusios mašinos, išrauti medžiai.
Antrasis sprogimas gyvenamųjų na-
mų kvartale nusinešė dviejų vaikų
gyvybes, praneša Pakistano policija.
Tiksli antrojo sprogimo priežastis kol
kas nenustatyta.

AZIJA

Obama atmetè Clinton siùlymus
tapti viceprezidentu

EUROPA

JAV daugkartinis erdvėlaivis ,,Endeavour”. Reuters nuotr.                                         
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Šiluvos žinia 

ŠVČ. M. MARIJOS APSIREIŠKIMO 400 M. 
JUBILIEJAUS ŠVENTIMO ŠILUVOJE

PROGRAMA
PADĖKOS UŽ LAISVĘ ŠVENTĖ

Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
„Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus” (Jn 8, 32). Liturgijai

vadovauja Kauno arkivyskupas; piligrimų sielovadai talkina kunigai vienuoliai 9
val. r. Piligrimų eisena į Šiluvą iš Tytuvėnų (vadovauja vysk. E. Bartulis) ir nuo
Dubysos (vadovauja arkivysk. S. Tamkevičius); 12 val. Padėkos šv. Mišios už
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Kviečiami dalyvauti visi branginantys laisvės dovaną, ypač tremtiniai, parti-
zanai, politiniai kaliniai, Sausio 13-osios brolijos nariai ir jų  šeimos.

EUCHARISTINIS KONGRESAS
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
„Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atmini-

mui” (Lk 22, 19). Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupijos vyskupai ir kunigai;
Piligrimų sielovadoje talkina Raseinių dekanato kunigai.

Ypač kviečiami dalyvauti Lietuvos kunigų seminarijų vadovai, ugdytojai,
dėstytojai bei auklėtiniai ir Dievui pašvęstojo gyvenimo bendruomenių novicijai
ir jų vadovai.

8 val. r. Meldžiame atsivertimo ir atgailos malonės
9 val. r. Dėkojame Dievui už atsivertimo ir Atgailos sakramento malonę
10 val. Dėkojame Dievui už kunigus, vienuolius ir tikinčius pasauliečius,

kūrusius Bažnyčią Lietuvoje
12 val. p. p. Dėkojame Dievui už Eucharistijos dovaną
6 val. v. Meldžiamės už kunigų seminarijas – klierikus ir jų ugdytojus

JAUNIMO ŠVENTĖ
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
,,Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė...” (Mk 16, 6).

Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupijos vyskupai ir kunigai; Piligrimų sielo-
vadoje talkina Kauno I dekanato kunigai.

Ypač kviečiami dalyvauti jaunimas, akademinių bendruomenių nariai, priė-
musieji Sutvirtinimo sakramentą.

8 val. r. Meldžiame Šventosios Dvasios dovanų jaunimui ir jo ugdytojams
9 val. r. Dėkojame Šventajai Dvasiai už suteiktas malones
10 val. r. Meldžiamės už jaunuolius, priėmusius Sutvirtinimo sakramentą
12 val. p. p. Meldžiamės už jaunimą, akademinių bendruomenių narius, jų

šeimas ir Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrėjus
4 val. p.p. Meldžiamės už jaunuosius Lietuvos piligrimus
6 val. p. p. Meldžiame malonės jauniems žmonėms atpažinti savo pašaukimą

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO IŠKILMĖ
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
,,Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai

reiškia: ’Dievas su mumis’” (Mt 1, 23); Liturgijai vadovauja Kaišiadorių vysku-
pas ir kunigai; Piligrimų sielovadoje talkina Kauno II dekanato kunigai.

Ypač kviečiami dalyvauti policijos, priešgaisrinės apsaugos darbuotojai, Gyvojo
rožinio, Marijos legiono, įvairių maldos grupių bei „Marijos radijo” šeimos nariai.

8 val. r. Meldžiame malonės gyventi teisų gyvenimą Dievo ir žmonių akyse
9 val. r. Dėkojame Švč. M. Marijai už visas patirtas malones
10 val. r. Meldžiamės už Gyvojo rožinio, Marijos legiono, maldos grupių ir

Marijos radijo šeimos narius
12 val. p. p. Meldžiame Dievą malonių pašauktiems tarnauti teisingumui ir

užtikrinti žmonių saugumą
4 val. p. p. Meldžiamės už priešgaisrinės apsaugos darbuotojus ir jų šeimas
6 val. v. Meldžiame malonės suklydusiems grįžti į prasmingą gyvenimą

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Rugsėjo 9 d., antradienis
„Darykite, ką tik jis jums lieps” (Jn 2, 5). Liturgijai vadovauja Šiaulių vysku-

pas ir kunigai; Piligrimų sielovadoje talkina Jonavos dekanato kunigai.
Ypač kviečiami dalyvauti kariai ir karininkai, savanoriai, partizanai, šauliai,

taip pat žiniasklaidos darbuotojai, žemdirbiai, darbininkai, politikai, valdininkai
ir verslininkai

8 val. r. Meldžiame malonės, kad Lietuva visuomet išliktų ištikima
Evangelijai

9 val. r. Dėkojame Švč. M. Marijai už nuolat patiriamą jos globą
10 val. r. Meldžiame taikos ir ramybės pasauliui
12 val. p. p. Meldžiamės už Lietuvos karius, partizanus, šaulius ir prašome

Dievo globos Tėvynei
6 val. v. Meldžiamės už Lietuvos politikus, valdininkus, verslininkus, darbi-

ninkus, žemdirbius ir žiniasklaidos darbuotojus

KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ ŠVENTĖ
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
„Jėzus tarė motinai: ‘Moterie, štai tavo sūnus!’” (Jn 19, 26). Liturgijai

vadovauja Panevėžio vyskupas ir kunigai; Piligrimų sielovadoje talkina Jur-
barko dekanato kunigai.

Ypač kviečiami dalyvauti kunigai, Dievui pašvęstojo gyvenimo institutų nar-
iai, tretininkai.

8 val.  r. Meldžiame malonės pasitikėti Dievo gailestingumu
9 val. r. Dėkojame Dievui už kankinių ir šventųjų gyvenimo pavyzdį
10 val. r. Meldžiamės už kunigų ir vienuolių ištikimybę savo pašaukimui
12 val. p. p. Dėkojame Dievui už kunigiškojo pašaukimo malonę
4 val. p. p. Dėkojame už Dievui pašvęstąjį gyvenimą ir vienuolynų rėmėjus
6 val. v. Meldžiame pašaukimų į kunigystę ir Dievui pašvęstąjį gyvenimą

KATALIKIŠKŲ BENDRUOMENIŲ ŠVENTĖ
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
„Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei” (Lk 1, 38). Li-

turgijai vadovauja Telšių vyskupas ir kunigai; Piligrimų sielovadoje talkina
Ukmergės dekanato kunigai.

Ypač kviečiami dalyvauti parapijų, katalikiškų bendruomenių, organizacijų
bei įstaigų nariai.

8 val. r. Meldžiame malonės suvokti krikščioniškąjį pašaukimą liudyti ir
skelbti Gerąją Naujieną

9 val. r. Dėkojame Dievui už malonę tarnauti Kristaus Bažnyčiai
10 val. r. Meldžiamės už parapijų pastoracines tarybas ir jų atsinaujinimą
12 val. p. p. Meldžiamės už katalikiškų bendruomenių, organizacijų ir insti-

tucijų dvasinį atsinaujinimą ir uolų dalyvavimą Bažnyčios misijoje
4 val. p. p. Ekumeninės pamaldos aikštėje prieš Baziliką
6 val. v. Meldžiamės už krikščionių vienybę

LIGONIŲ IR MEDICINOS DARBUOTOJŲ ŠVENTĖ
Rugsėjo 12 d., penktadienis
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti” (Mt 11, 28).

Liturgijai vadovauja Vilkaviškio vyskupas ir kunigai; Piligrimų sielovadoje tal-
kina Kauno II dekanato kunigai.

Ypač kviečiami dalyvauti medikai, slaugytojai, ligoniai ir neįgalieji.
8 val. r. Meldžiame Švč. M. Mariją išmokyti kentėjimus aukoti Kristui
9 val. r. Dėkojame Dievui už Ligonių patepimo sakramentu teikiamas malones
10 val. r. Meldžiame malonės niekada nepritrūkti vilties
12 val. p. p. Meldžiamės už gydytojus, slaugytojus ir visus medicinos dar-

buotojus
4 val. p. p. Meldžiamės už ligonius, neįgaliuosius ir dvasiškai kenčiančius žmones
6 val. v. Meldžiamės už siekiančius vaduotis iš priklausomybių ir jų šeimas
7 val. v. Vidinio išgydymo pamaldos Bazilikoje

ŠEIMŲ ŠVENTĖ
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
„Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, (...) vyrą ir moterį; sukūrė juos”

(Pr 1, 27). Liturgijai vadovauja Vilniaus arkivyskupijos vyskupai ir kunigai;
Piligrimų sielovadoje talkina Kėdainių dekanato kunigai.

Ypač kviečiamos dalyvauti šeimos, Pirmąją šv. Komuniją priėmę vaikai, švie-
timo ir kultūros darbuotojai.

8 val. r. Meldžiame drąsos tėvams auginti gausias šeimas
9 val. r. Dėkojame Dievui už gyvybės dovaną
10 val. r. Meldžiame Dievo gailestingumo šeimoms, ypač patiriančioms įvai-

rių sunkumų
12 val. p. p. Meldžiamės už šeimas ir vaikus, priėmusius Pirmąją šv. Komuniją
4 val. p. p.  Meldžiamės už mokytojus, švietimo ir kultūros darbuotojus
6 val. v. Meldžiame už šeimas, laukiančias gimstančio vaikelio

ŠVČ. M. MARIJOS APSIREIŠKIMO ŠILUVOJE JUBILIEJAUS
IŠKILMĖ KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO ŠVENTĖ

Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus! Liturgijai vadovauja Popiežiaus

legatas, Lietuvos ir kitų kraštų vyskupai; Piligrimų sielovadoje talkina Kauno I
dekanato kunigai.

8 val. r. Dėkojame Švč. M. Marijai, rodančiai kelią žmonijai pas Sūnų
9 val. r. Dėkojame Dievui už žmogaus atpirkimo malonę
10 val. r. Dėkojame Dievui už malones, amžiams bėgant patirtas Šiluvoje
12 val. p. p. Dėkojame Dievui už Švč. M. Marijos apsireiškimo dovaną Šiluvoje
6 val. v. Dėkojame Dievui už Kryžiaus šviesą ir Kristaus prisikėlimo pergalę

ŠVČ. M. MARIJA SOPULINGOJI; PADĖKOS ŠVENTĖ
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
,,Štai tavo motina!”(Jn 19, 27). Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas ir

užsienio lietuvių sielovadoje dirbantys kunigai; Piligrimų sielovadoje talkina
Raseinių dekanato kunigai.

Ypač kviečiami dalyvauti už Lietuvos ribų ir jos etninėse žemėse gyvenantys
lietuviai.

8 val. r. Meldžiame Dievą malonių visiems Jubiliejaus rengėjams
9 val. r. Dėkojame Švč. M. Marijai už malones, patirtas pasirengimo Jubi-

liejui metu
10 val. r. Meldžiame drąsos ir stiprybės misionieriams ir savanoriams, besi-

darbuojantiems Lietuvoje ir visame pasaulyje
12 val. p. p.  Meldžiamės už viso pasaulio lietuvius
6  val. v. Meldžiame, kad visos tautos šlovintų Viešpatį

•  •  •
Šv. Mišių tvarka Jubiliejaus šventimo metu:
8 val. r. ir 9 val. r. Apsireiškimo koplyčioje
10 val. r., 4 val. p. p.  ir 6 val. v.  Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje arba

aikštėje prieš Baziliką
12 val. p. p.  Švč. M. Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje prieš

Baziliką
11:30–11:50 val. r. Liturginė katechezė aikštėje prieš Baziliką
8–7 val. v. Atgailos ir sutaikinimo sakramentas švenčiamas Bazilikoje ir

Apsireiškimo koplyčioje
8–9 val. v. Švč. Sakramento adoracija Ligonių koplyčioje Bazilikoje
9:30 val. v. Marijos valandos Bazilikoje
5 val. v. Rožinio malda procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką

Kiti renginiai kiekvieną dieną Šiluvoje
1:30 val. p. p. agapė ir koncertai mokyklos stadione
2 val. p. p. dokumentinis filmas apie Šiluvą Kultūros namų salėje
3 val. p. p. konferencija tos dienos tema aikštėje prieš Baziliką

Jubiliejines 400 m. iškilmes Lietuvoje švę-
sime 2008 m. rugsėjo 6-15 dienomis Dievo
Motinos apsireiškimo vietoje Šiluvos šventovėje.

2008 m. rugsėjo 15-oji, pirmadienis, yra
skirta maldai ir šventimui su lietuviais, gyve-
nančiais užsienyje ir Lietuvos etninėse žemė-
se. Išeivijos dienos programą koordinuoja ir
dalyvius registruoja sesuo Pranciška Bubelytė
FDCJ, el. paštas: pranciskai@yahoo.com,
tel. +370-37-730488, mob. +370-650-76520.
Adresas: Nasturtų g. 7, Kaunas LT-50181, Lit-
huania.

Bendra informacija Šiluvos piligrimams –
Jono Pauliaus II namuose, el. paštas: jono.
pauliaus.namai@kn.lcn.lt, tel. +370-428-
79200, mob. +370-687-87124. Adresas: M.
Jurgaičio g. 5, Šiluva LT-60432, Raseinių raj.,
Lithuania.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos 

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
663300--994411--22660099

Chirurgai 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

IEŠKO DARBO

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

Floridos Auksinio kranto apylin-
kė buvo įsteigta 1975 m. vasario 23 d.
Tai buvo viena iš jauniausių apylin-
kių  Florida valstijoje, kurią subūrė iš
šiaurinių valstijų į Floridą atvykę
bendruomenininkai, dauguma jau
pensininkai. Juos žavėjo pietinis
Atlanto pakraštys, Broward ir Palm
Beach apskritys. Florida valstijoje
gamta ir klimatas buvo patrauklus
visiems, ypač žiemos metu.

Tuo laiku, 1975 metais, Pompa-
no Beach ir artimesniuose miestuose
dar nedaug lietuvių gyveno, tačiau
Krašto valdyba jau buvo nutarusi,
kad atėjo laikas rūpintis pirmosios
apylinkės įsteigimu pietų Florida val-
stijoje. Tą padaryti buvo įgaliotas bu-
vęs Connecticut LB apygardos pir-
mininkas  Valerijonas  Balčiūnas, ne-
seniai su šeima apsigyvenęs Pompano
Beach mieste. Vietiniams lietuviams
pritarus LB apylinkę steigti, buvo
sušauktas susirinkimas Vytauto ir
Danutės Musinskių namuose. Į susi-
rinkimą atvyko ir Palm Beach, ir
Juno Beach gyvenantys lietuviai.
Vienbalsiai buvo nutarta steigti apy-
linkę, kurią pavadino JAV LB Flo-
ridos Auksinio kranto apylinke, Pom-
pano Beach. Tą pačią dieną buvo iš-
rinkta pirmoji valdyba: Valerijonas
Balčiūnas (pirm.), Bronius Aušrotas
(vicepirm. ir iždininkas), Ona Liuter-
mozienė (sekretorė), Genė Petraus-
kienė (socialiniams reikalams tvar-
kyti). O į kontrolės komisiją išrinkti:
Zigmas Steponavičius, Petras Svilas
ir Povilas Mikšys.

Per pirmuosius šešerius apy-
linkės veiklos metus jai pirmininka-
vo:  Valerijonas Balčiūnas, Ona Liu-
termozienė, Jonas Paškus, Pranas
Urbonas ir Vytautas Samoška. Su jais
valdyboje dirbo: Elena Balčiūnienė,
Genovaitė Bielskuvienė, Pijus Biels-
kis, Leonas Butkus, Karla Liutermo-
zaitė-Hepp, Bronė Paškuvienė, Ge-
novaitė Petrauskienė, Ona Rudaitie-
nė, Birutė Sidžiauskienė, Emilija
Zubrickienė ir Nijolė Zutautienė. Kai
kurie valdyboje išbuvo po trejus ir
ketverius metus. Be abejo, ne visus
apylinkės darbus dirbo tik valdybos
nariai. Daug apylinkės narių Bend-
ruomenei aukojo savo laiką, darbą ir
lėšas.

Per 30 apylinkės gyvenimo metų
buvo surengta daug renginių, surink-
ta daugiau nei 4,000 dol. aukų, kurios
buvo paskirtos lietuvių vaikų litu-
anistiniam mokslui, lietuviškai spau-
dai paremti, Lietuvai pagelbėti ir
kitiems svarbiems reikalams. Apy-
linkės narių skaičius išaugo iki 80.
Negalima nutylėti, kad apylinkėje
buvo ir neigiamų apraiškų, kurios
pristabdė apylinkės augimą ir jos
klestėjimą. Apylinkės nariai buvo
senesnio amžiaus žmonės. Naujai
atvykstančių skaičius į Broward
apskritį nebuvo didelis, todėl mažėjo
ir apylinkė. Mažino apylinkę ir nor-
mali priežastis – mirtys. Vienas po

kito pradėjo iškeliauti į amžinybę
veiklieji apylinkės nariai. Galima
sakyti, kad tuo laiku Broward apskri-
tyje gyveno ir jaunesnių šeimų, ta-
čiau jos neparodė didelio noro įsi-
jungti į Bendruomenės veiklą. O ne-
turint jaunimo ir talentingų veikėjų
nebuvo įmanoma paįvairinti apylin-
kės veiklos. Nei tautinių šokių būre-
lio, nei lietuviško choro, jau nekal-
bant apie lituanistinę mokyklėlę,
įsteigti galimybių nebuvo.

Nepaisant visų tų negerovių,
apylinkės valdyboje dirbantieji ne-
nuleido rankų. Po 10 veiklos metų,
1987 metais, apylinkė dar turėjo 60
narių. Prasidėjus antrajam dešimt-
mečiui, nuo 1987-ųjų iki 1988-ųjų
metų, pirmininkaujant Onai Liuter-
mozienei, o nuo 1988-ųjų metų dau-
giau kaip dvylika metų pirmininkau-
jant Jonui Paškui, buvo tęsiama LB
apylinkės veikla. 

Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę, LB Auksinio kranto apylinkės
veikla susilpnėjo. Didžioji priežastis –
senatvė ir mirtis. Liko tik 40 narių,
nebuvo iš ko rinkti valdybą. Nesu-
radus valdybai naujų kandidatų, val-
dyboje pasiliko tie patys senieji veikė-
jai – apylinkės veteranai: Jonas Paš-
kus (pirm. ir iždininkas, valdyboje
nuo 1976-ųjų metų), Ona Liutermo-
zienė (vicepirm., valdyboje nuo 1975-
ųjų metų); A. Dravininkienė (sekr.,
valdyboje nuo 1998-ųjų metų); Ona
Rudaitienė (narė, valdyboje nuo
1976-ųjų metų); Dana Liutermozienė
(narė, valdyboje nuo 1998-ųjų metų)
ir Karla Hepp (narė, valdyboje nuo
1998-ųjų metų).

Ypatinga pagarba priklausė bu-
vusiai vicepirm. 93 metų Onai Liu-
termozienei, kuri buvo šios apylinkės
ramstis. Būdama valdyboje nuo pat
jos įsteigimo ir eidama įvairias pa-
reigas, ji buvo pavyzdys visiems.

Nors ši LB Florida Auksinio
kranto apylinkė buvo ir yra maža,
savo veikla gali pasididžiuoti ir likti
kaip pavyzdys didesnėms LB apylin-
kėms. Neskaitant apylinkės anksty-
vesniųjų aukų, 1990 m. Lietuvių
Fondui paaukota 1,050 dol. Po Kovo
11-osios dovana Lietuvos akcijai buvo
1,036 dol. 1992 metais Lietuvos am-
basados Washingtone remontui skir-
ta 2,575 dol. 1995 m. Lietuvių Bend-
ruomenei – 1,050 dol. 1996 m. Tėvy-
nės  Sąjungos į Seimą rinkimams pa-
remti – 2,685 dol. ir kitos mažesnės
aukos. Visos tos  aukos, kurios buvo
čia paminėtos, buvo surinktos Vasa-
rio 16-osios minėjimo progomis.

Ir iš Lietuvos atvykę svečiai įver-
tino LB Auksinio kranto apylinkės
veiklą ir savo žodžiais ir prakalbomis
paįvairino renginių programą. Vasa-
rio 16-osios minėjimo proga iš
Lietuvos atvykę svečiai buvo: 1994
metais – Seimo narys dr. Juozas Gal-
dikas; 1995 metais – Seimo narys
prof. Vytautas Landsbergis; 

Bus daugiau.

JAV LB Pompano Beach (FL)
Aukso Kranto apylinkės

praeitį prisiminus
VINCAS SKUPEIKA
Apylinkès iždininkas

Nr. 1

SIÙLO DARBÂ

Cook buffet style Lithuanian and
American foods for up to 100 hotel

guests at the Franciscan Guest
House, Kennebunk, Maine of the
St. Casimir Province. An 8 month

position that could grow to year
round. Must help with housekeeping
in fall/spring seasons, and have valid

work authorization and some eng-
lish. Housing provided. 

www.franciscanguesthouse.com
email: guesthousehiring@yahoo.com

or call 207-967-4865.

* Mokytoja gali dirbti šeštadieniais ir
sekmadieniais: prižiūrėti vaikus, senelius
arba atlikti kitus darbus. Kalba lietuviškai,
rusiškai, turi rekomendacijas. Nebrangi-
ninkė. Tel. 630-863-6610.

* Moteris, turinti legalius dokumentus,
rekomendacijas, patirtį, kalbanti angliš-
kai, ieško darbo prižiūrėti pagyvenusius
žmones. Gali gyventi kartu, išleisti
atostogų ar bet kurią savaitės dieną. Ne-
vairuoja. Tel. 708-843-1320.

* Moteris šeštadieniais gali padėti sut-
varkyti jūsų namus. Tel. 708-220-3202.

SKELBIMÛ SKYRIAUS 

TEL. 773-585-9500 

LOOKING FOR:
EXPERIENCED MOTOR, OR

TRANSMISSION, OR REAR END
REBUILDER TO WORK FOR OUR

REBUILDING FACILITY IN
WILLOWBROOK IL.

MUST BE DETAIL ORIENTED AND
PUT SAFETY & QUALITY ABOVE ALL

ELSE. WORKING HOURS 
MONDAY—FRIDAY 8AM—5 PM.

Salary will be based on experience
Please fax your resume @ 

(630) 986-8211
or E-Ail it to:

dockol@sbeglobal.net

ENERGETIC, PLEASANT ATTITUDE,
CLERK FOR LADIES APPAREL &
JEWELRY SALES. FULL OR PART
TIME MOST HAVE AT LEAST 2

YEARS RETAIL SALES EXPERIENCE.
TO WORK IN THE HINSDALE, IL

BOUTIQUE.
Salary commission.

Please fax your resume @ 
(630) 986-8211

or mail it to:
Job Applicant

585 Executive Dr.
Willowbrook, IL 60527

Margumynai

Ar monstrancija dingo iš bažnyčių?
Lot. „monstrare” ir „ostenso-

rium” bei „ostendere” reiškia paro-
dyti.

Monstrancija iš bažnyčių nedin-
go!

Monstrancijos nematome, nes
vykdome Vatikano įsakymą. Naujieji
Bažnyčios įstatymai dabar draudžia
išstatyti monstranciją, tik tada, kai
yra aukojamos Mišios. To draudimo
tikslas – kad dėmesys būtų daugiau
kreipiamas pačiam Mišių aukojimui.
Antrasis Vatikano susirinkimas linki
daugiau dėmesio skirti ostijos priėmi-
mui maisto forma, negu jos demons-
travimui.

Palaiminto Sakramento puošnus

parodymas ypač įsigalėjo XIV šimt-
metyje. Nuo XVI šimtmečio turime
paplotėlį – ostiją (lot. „hostia” – „at-
naša”) apskritimo formos.

Monstrancija – tai priemonė pa-
rodyti sakramentinį Kristaus buvimą
maisto formoje. Monstrancija – tai
liturginis indas, kuriame šv. ostija yra
išstatoma viešai pagerbti.

Iki XIII amžiaus ostija būdavo
nešiojama uždarame inde, bet stiprė-
jant troškimui stebėti atskleistą osti-
ją, buvo pradėta gaminti monstranci-
ją, kur ostija, yra matoma. Tas indas
nelaikomas šventu.

Eugenius Gerulis
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JAV LB Cicero apylinkės pirmininkas Mindaugas Baukus ir Cicero parapijos
choro vadovė Vilma Meilutytė.                                              Jono Kuprio nuotr.

Scena iš Los Angeles Dramos sambūrio spektaklio ,,Reikia arklio”.

LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIS 
Į ČIKAGĄ ATVYKSTA ANT ARKLIO
MARIJA REMIENÈ

Balandžio 6 d., sekmadienį, 2 val.
p.p. Jaunimo centre nustebsite išvy-
dę scenoje arklį iš Los Angeles.  Mūsų
išeivijoje išryškėja asmenybės, naujos
idėjos ir naujos formos. Niekad ne-
senstantis Los Angeles Dramos sam-
būris yra išradingas.  Po pusės am-
žiaus savo veiklos Dramos sambūris
atjaunėjęs, nors jis visada buvo jau-
nas ir energingas. Jų gretas papildė
naujai atvykę trečiabangiai, kurie
puikūs, repetuoja, stengiasi ir kartu
su visais sprendžia veikalą ir tolimes-
nę veiklą.

Los Angeles Dramos sambūris
Čikagoje visada laukiamas. Jis skiria
daug dėmesio žiūrovams ir pateikia
akims ir širdžiai daug peno. Apie Los
Angeles Dramos sambūrį galima
daug rašyti. Jų pastatyti veikalai daž-
niausiai mūsų išeivijos teatro festi-
valių premijuojami. Tai rodo, kad
sambūris parenka puikius aktorius, o
režisierius sugeba įgyvendinti savo
idėjas ir uždegti aktorius. 

Balandžio 6 d., sekmadienį, sam-
būris parodys čikagiečiams 2002 m.
JAV LB Kultūros tarybos premijuotą
pjesę ,,Reikia arklio”. Veikalą parašė
Janina Kliučinskienė iš Kauno, o re-
žisavo Algimantas Žemaitaitis.  Reži-
sierius rūpinasi ne tik jaunų aktorių
vaidyba, bet ir scenos efektais bei de-
koracijomis. Gerokai prieš atvykda-
mas į Čikagą, režisierius susitarė dėl
scenos apdailos, šviesų, kad kūriniui
nieko nestigtų.

Dviejų veiksmų komedija ,,Rei-
kia arklio” tikrai puiki, artima šio
meto lietuvio širdžiai, nuoširdus bei
suprantamas dabartinio meto Lietu-
vos miesto gyvenimas.  Veikalas pil-
nas humoro. Vaidmenys gana įdo-
mūs.  Bus gero juoko kiekvienam.

Čikagiečiai mėgsta teatrą.  ,,Žalt-
vykslės” sėkmingi spektakliai sutrau-
kia daug dalyvių.  Tikime, kad į Los
Angeles spektaklį atvyks ne mažiau
žiūrovų.  Juk kelionė ilga ir didelės
išlaidos.  Šį teatro spektaklį globoja
seniausia Amerikoje radijo programa
,,Margutis II”.  Kiekvienas, atvykęs į
teatro renginį, gali pasisemti pras-

mės ir net pajusti sielos šventę.  Ne
dažnai tokių progų pasitaiko.

Pateikiame trumpą veikalo sant-
rauką. Veiksmas komedijoje ,,Reikia
arklio” vyksta šiandieniniame Kau-
ne, našlės Stefanijos bute. Jis trunka
tik vieną naktį. Pirmame veiksme –
vėlus vakaras, antrame – ankstus ry-
tas.

Stefanija, nepasakiusi savo gerai
draugei Reginai, padavė skelbimą
,,poravimo agentūrai”, jog ieško sau
gyvenimo draugo. Belaukiant pirmų-
jų ,,jaunikių”, jos draugė ir kaimynė
Regina aplanko ją su pirkiniais iš
,,dolerinės”. Joms besimatuojant rū-
bus vienas po kito pasirodo pirmas, o
vėliau ir kiti gyvenimo draugės be-
ieškantys kavalieriai.  Vėlai vakare,
buvęs tarnautojas Arnoldas, ieško
moters, kuri jam sutvarkytų butą;
,,bajorui” Tadeušui rūpi kaip ką nors
geresnio pavogus; iš Rusijos grįžęs
Petras, ieško moters su butu. Pary-
čiais atsiranda muzikantas Marceli-
nas, mergininkas, kuris bijo savo
žmonos, nes ji pinigus uždirba biz-
niaudama; ūkininkas Martynas, ku-
riam, žmonai mirus, labai reikia nau-
jos šeimininkės ir net amerikonas
Jurgis, kuris ieško savo sergančiai
mamutei prižiūrėtojos.

Atvykę į spektaklį sužinosite
kaip pasibaigė piršlybos, kurį jaunikį
Stefanija išsirinko ir kodėl Los An-
geles teatras atvyko ant arklio. Ar
jiems kelionė buvo pigesnė, ar pato-
gesnė?..

Plačiosios Čikagos ir apylinkių
lietuviai kviečiami atvykti  balandžio
6 d., sekmadienį, 2 val. p.p. Jaunimo
centran į pirmą pavasario renginį.
Bilietus bus galima įsigyti prie įėjimo.
Jaunimui iki 10 m. – nemokamai.

CICERO ŠV. ANTANO PARAPIJA
PAMINĖJO  NEPRIKLAUSOMYBĖS

ATKŪRIMO  ŠVENTĘ
MARIJA REMIENÈ

Pirmasis pavasario sekmadienis.
Laikrodžiai pasukti pirmyn.  Mažiau
poilsio. Po 9 val. r. lietuviškų šv.  Mi-
šių susirinko gražus būrys dalyvių į
sekmadienio kavinę. Tik įžengus
kiekvienas pajuto šventišką nuotai-
ką: stalai papuošti tautinėmis spal-
vomis, kvepėjo kava ir dr. Jolitos
Narutienės kepti skanūs pyragaičiai. 

Kovo 11–osios atkūrimo neprik-
lausomybės minėjimą pradėjo parapi-
jos choro pirmininkė Jonė Bobinienė.
Ji pasveikino visus susirinkusius šios
šventės proga ir pakvietė viešnią iš
Lietuvos Mildą Subatienę papasa-
koti, ką ji matė ir išgyveno tuo metu
tėvynėje.

Milda Subatienė trumpai pa-
pasakojo apie Sąjūdžio įsikūrimo
pradžią ir kas atvedė Lietuvą iki
Kovo 11–sios dienos. Jaunoji išsimok-
slinusi karta, išaugusi okupuotoje
Lietuvoje,  garsiai pasakė:  ,,Gana
vergauti!  Lietuva turi teisę į neprik-
lausomybę”. Sunku dabar net įsivaiz-
duoti, kaip siautėjo tuometinis reži-
mas, siekęs ne tik nutildyti tautos
siekį, bet ir palaužti žmonių dvasią.
Sąjūdžio nuopelnas ir ryžtas vedė
tautą į laisvę – tai nepalaužiamos
dvasios prof. Vytauto Landsbergio
užsispyrimas. Sąjūdžiui dirvą pa-
ruošė pogrindžio katalikų bažnyčios
,,Kronika”, ,,Aušra” ir kiti leidiniai.
Po 18 metų yra žmonių, kurie nepri-

simena nei nepriklausomybės atkūri-
mo datos, nei švenčia  šią šventę. Ko-
vo 11-toji kiekvieno lietuvio širdyje
turėtų plazdenti džiaugsmu, kaip
plazdeno tuomet – atgimimo dienoje.

Po paskaitos parapijos choro
vadovė muzikė Vilma Meilutytė per-
skaitė Kovo 11–sios aktą. Visi salėje
sugiedojo giesmę ,,Lietuva brangi”.
Dar kurį laiką susirinkusieji diskuta-
vo, kad užmiršus praeitį, ateitis bus
be pamatų.  Tai supranta mokslinin-
kai, giliau mąstantys žmonės.

Čia rašanti kvietė  kiekvieną pri-
siminti, kur mes buvome tą Kovo 11-
tą dieną. Ji prisiminė, jog ją ši žinia
pasiekė radijo laidos ,,Margutis”
renginyje Jaunimo centre, Čikagoje.
Telefoninę žinią gavo Anatolijus Šlu-
tas ir ji buvo sutikta džiaugsmo
ašaromis, plojimais bei Tautiškos
giesmės giedojimu.

Ciceriečių minėjimo programai
vadovavo Jonė Bobinienė, kuri suor-
ganizavo ir visą minėjimą. Ji padėko-
jo paskaitininkei, atgimimo dienų liu-
dininkei Mildai Subatienei, choro va-
dovei Vilmai Meilutytei, dr. Jolitai
Narutienei ir visiems šventės daly-
viams. 

Ilgai laukta Lietuvos nepriklau-
somybė buvo pasiekta sunkiu keliu,
prie kurio prisidėjo ir laisvėje gyve-
nantys lietuviai Amerikoje. Per am-
žius Lietuvos žmonės minės, kaip
vyko tautos atgimimo procesas.  Kovo
11-toji – mūsų visų šventė.

Juozas Mikulis, gyvenantis Westchester, IL,  pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Algis Norkevičius, gyvenantis Westborough, MA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą bei paaukojo leidybai paremti 50 dol. auką.
Dėkojame Jums.

Aldona A. Riskus, gyvenanti Plainfield, IL, pratęsė laikraščio
prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Algis Norvilas, gyvenantis Oak Lawn, IL, užsiprenumeravo „Drau-
gą” dar metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką.  Esame labai dėkingi.

Petras Pišnys, gyvenantis Miami  Beach, FL, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Lilija Jasas, gyvenanti Palos Hills, IL, atsiuntė „Draugui” 100 dol.
auką. Dėkojame už Jūsų dosnumą.
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Margumynai

A † A
KARIN RASTIS-ZELLER

Mirė 2008 m. kovo 8 d., sulaukusi 66 metų.
Gyveno Hobart, IN.
Nuliūdę liko: vyras Rick, uošvis Walter, svainiai Eric ir Vyto bei

draugai.
A. a. Karin buvo duktė a. a. Hans ir a. a. Anna Zeller, gyvenusių

Hanau, Vokietijoje.
1973 m. Karin atvyko į JAV ir 1975 m. tapo Amerikos piliete. Su

vyru Rick išgyveno 35 metus. 1999 m. išėjo į pensiją, Blue Cross
Blue  Shield išdirbusi 25 metus. Iki 1993 m. su vyru gyveno Chicago,
IL, po to persikėlė į Hobart, IN.

Velionė pašarvota trečiadienį, kovo 12 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v. v.
Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., Chicago,
IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 13 d. Iš laidojimo namų ve-
lionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž-
nyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.
Po Mišių a.a. Karin bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440
chicagotribuno.com/obituaries

A † A
GRAŽINA LIPINYTĖ

SCAGLIONE

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2008 m. kovo 9 d.
Nuliūdę liko: vyras  Frank, duktė Lisa, anūkas Nicholas, bro-

lis  Viktoras su šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionė pašarvota trečiadienį, kovo 12 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v.

Colonial Chapel, 15525 S. 73 Ave.; Orland Park, IL.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 13 d. 10 val. ryto bus

aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Gražina bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Colonial Chapel. Tel. 708-532-5400

A † A
LLOYD J. KUSAK

Mirė 2008 m. kovo 8 d., sulaukęs 79 metų.
Gyveno Burr Ridge, IL.
Gimė Blenheim, Ontario, Kanadoje.
Chemijos inžineriją baigė Queen’s universitete, Kanadoje.

Doktoratą įsigijo Cornell universitete, Amerikoje. Buvo veiklus
čekoslovakų ir amerikiečių organizacijose.

Giliai nuliūdę liko: žmona Meilutė Tapulionytė-Kusak; sūnus
Paul Kusak, jo žmona Lisa, anūkai Matthew, Thomas, William ir
Lucy; brolis Fred, kiti giminės bei artimieji Kanadoje, Amerikoje
ir Čekų Respublikoje.

A. a. Lloyd bus pašarvotas ketvirtadienį, kovo 13 d. nuo 3 val.
p.p. iki 9 val. vak. Hallowell & James Funeral Home, 1025 West
55th  Street,̧ Countryside, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 14 d. Iš laidojimo namų
9:15 val. ryto bus išlydėtas į St. John of the Cross bažnyčią, Wes-
tern Springs, IL, kur 9:45 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po
šv. Mišių  a. a. Lloyd bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapi-
nėse.

Vietoj gėlių prašome aukoti labdaros organizacijoms:
„Wellness House”, Hinsdale, IL; „Saulutei” arba „Vaiko vartai į
mokslą”.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Hallowell & James Funeral Home. Tel. 708-352-6500

Motinai, močiutei ir anytai
A † A

KONSTANCIJAI NENORTIENEI

taip greitai amžinybėn išėjusiai pas prieš porą mėnesių
mirusį vyrą

A † A
VACLOVĄ NENORTĄ,

giliai užjaučiame abiejų tėvų netektis pergyvenusius
dukrą DALIĄ JAKIENĘ bei sūnus VYTENĮ ir GINTA-
RĄ su šeimomis ir kartu liūdime.

Vytas ir Dana Bartašiai
Julija Dantienė

Darija ir Gediminas Dragūnai
Teresė ir Algimantas Gečiai

Joana Kaulinienė
Aušra ir Vladas Mameniškiai

Aniliora ir Putinas Mašalaičiai
Onutė ir Kęstutis Pliuškoniai

Danutė Surdėnienė
Algis ir Baiba Vasiai

AŠTUONIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Mūsų mylimą Mamytę

A † A
ANTOINETTĘ MONDEIKĄ,

pakėlusią daug žemiško skausmo, Aukščiausias į savo Amžinuosius
Namus pašaukė 1980 m. kovo 13 d.

Po gedulingų pamaldų Šv. Antano parapijos bažnyčioje, Cicero,
IL, Amžinajam Poilsiui buvo palydėta ir palaidota šalia savo vyro
a.a. muziko Adolfo Mondeikos, Queen of Heaven mauzoliejuje, 1990
m. kovo 17 d.

Aštuoniolikos metų mirties sukaktyje prisiminsime Ją su giliu
liūdesiu, meile ir dėkingumu. Mirimo dieną, kovo 13-ąją, ir laidoji-
mo dieną, kovo 17-ąją šv. Mišios už Jos sielą bus aukojamos 8 v. r. Šv.
Odilo bažnyčioje, o taip pat ir kitose bažnyčiose.

Visus gimines, pažįstamus ir artimuosius nuoširdžiai prašome
tose dienose prisiminti ir pasimelsti už mūsų mylimos Mamytės
sielą.

Nuliūdę dukros Marija ir Teresė

Didžiojoje Britanijoje nauja sa-
vaitė prasidėjo didžiulėmis audromis.
Gelbėtojų tarnybos pranešė, kad 130
km/val. siekiantis vėjas pietvakarių
Anglijoje laužė medžius ir nutraukė
elektros linijas. Keletas kelių yra
nepravažiuojami dėl juos užgriuvusių
medžių.

4,000 namų pietvakarių Anglijoje
ir 3,000 namų Welse liko be elektros,
praneša BBC. Devon ir Cornwall pa-
krantėse laukiama potvynių. Mano-
ma, kad vandens lygis gali pakilti iki
1,5 m.

Dėl stipraus vėjo ir lietaus
Londono Heathrow oro uoste buvo
atšauktas 41 skrydis. Gatwick oro
uoste neįvyko 13 skrydžių, pranešė
Britanijos oro uostų valdybos (BAA)

atstovė spaudai.
Kadangi Dover uostas uždarytas

dėl blogo oro, neplaukia keltai iš
Dover į Calais Prancūzijoje, kurie
paprastai plaukia kas 20 minučių.

Pietų Welse, netoli Newport 170
žmonių turėjo būti iškeltii. Prane-
šama, kad pietų Welse vėjas nuplėšė
keleto namų stogus. Škotijoje meteo-
rologai prognozuoja pūgas.

Manoma, kad audros gali nu-
siaubti šalį ir sukelti potvynius piet-
rytinėje pakrantėje. Žmonės ragina-
mi laikytis atokiau nuo jūros, kur į
krantinę dūžta didelės bangos. Nors
smalsuoliai gali tikėtis įspūdingų
vaizdų, bangų dydis gali būti pavojin-
gas. 

Delfi.lt

Britanijoje – dešimtmetį neregėtos audros

Apsilankykite ,,Draugo” internetinèje svetainèje
www.draugas.org
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Čikagos kultūros centre, 78 E.
Washington Street, Chicago, nuo
sausio 12 d. veikia vienos ryškiausių
lietuvių liaudies savamokslių meni-
ninkių Petronėlės Gerlikienės kilimų
paroda ,,Embroidered Myths and
Everyday Stories”, kurią surengė
Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje kartu su Čiurlio-
nio meno galerija ir Čikagos miesto
kultūros reikalų departamentu. Kovo
13 d. 12:15 val. p. p. kultūros centro
kuratorė Sofija Zutautas skaitys
paskaitą apie P. Gerlikienės kūrybą.
Paskaitoje dalyvaus Lietuvos dailės
muziejaus darbuotoja Ieva Dilytė.
Įėjimas nemokamas. Paroda veiks iki
balandžio 6 d. 

�Kovo 15 d., šeštadienį, 2 val. p.p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje, Marquette Park vyks Simo-
netta Pacek ir chorvedės Anna Pacek
ir grupės ,,The Little Flower Catholic
Dance and Theatre Troupe” pasiro-
dymas. Dalyvaus solistai ir orkestras.
Bilietus galėsite įsigyti prie įėjimo
arba paskambinę tel.: 773-737-2421
(Alvina Giedraitienė). 

�,,Dainavos” ansamblio vyrų
vienetas nuoširdžiai kviečia jus į va-
karą su ,,Dainavos” ansamblio vyrų
vienetu penktadienį, kovo 28 d., 7:30
val.v. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Bilietus galėsite įsigyti  prie įėjimo.
Kaina – 10 dol. (moksleiviams ir vai-
kams – 5 dol.). Po muzikinės progra-
mos bus vaišės ir proga visiems drau-
giškai pabendrauti.

�Balandžio 20 d., sekmadienį,
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
įvyks ,,Durnelių” pietūs. Rengia Pa-
saulio lietuvių centro Moterų ren-
ginių komitetas. Pradžia 12 val. p. p.

�Hilton (Oak Lawn, IL) viešbu-
tyje balandžio 20 d., sekmadienį,
įvyks Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus Moterų gildijos 40–oji jubi-
liejinė vakarienė. Pradžia 1 val. p. p.

�Dvasinio ugdymo ir paramos
grupė kviečia visus, kurie nori įsijun-
gti į grupės veiklą. Grupėje mes ska-
tiname ir padedame vienas kitam pa-
žvelgti ir įsigilinti į save, suprasti vi-
dinius veiksnius, kurie lemia mūsų
požiūrį į aplinką ir į artimą. Mūsų
tikslas – padėti jums surasti atsa-
kymą į rūpimus dvasinius ir egzisten-
cinius klausimus, kurie užplūsta
kiekvieną žmogų gyvenimo lūžių ir
radikalios kaitos metu. Renkamės
kiekvieną sekmadienį 1 val. p. p. Zio-
no liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Me-
nard Ave., Oak Lawn, IL 60453. Tel.
pasiteiravimui: 708-422-1433, arba
773-983-6517. Užsiėmimus nemoka-
mai veda kun. Valdas Aušra. 

�Savaitgalio rekolekcijos Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo vienuolyne, Putnam  vyks kovo
14–16 dienomis. Rekolekcijos, kurias
ves vienuolyno kapelionas kun. Ar-
vydas Žygas, prasidės penktadienį
6:30 val. v. Pirmoji konferencija 7:15
val. v. Kaina su nakvyne – 120 dol., be
nakvynės – 70 dol. Pranešimus apie
atvykimą siųsti: Immaculate Con-
ception Convent–Retreat, 600 Liber-
ty Highway, Putnam, CT 06260. Tel.
pasiteiravimui: 860-928-7955.

SIELOVADOS KONFERENCIJA ČIKAGOJE
Balandžio 26 d., šeštadienį, seserų kazimieriečių motiniškuose na-

muose Čikagoje vyks konferencija „Lietuvių katalikų sielovada JAV”,
kurią ruošia Lietuvos vyskupų konferencijos Išeivijos lietuvių katalikų
sielovados delegatūra ir Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija. Tai
antroji išeivijos lietuvių sielovados konferencija, pirmoji įvyko 2007 m. Phi-
ladelphia, Pennsylvania.

Kviečiame dalyvauti lietuvių sielovadoje dirbančius kunigus, parapijų
tarybų/komitetų narius, parapijos veikloje dalyvaujančias ir ją remiančias
organizacijas, vienuolijas, parapijiečius ir sielovados bendradarbius.
Adresas: 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629.

IÕ ARTI IR TOLI...

Pasaulio lietuvių centro Moterų
renginių komitetas rengia Atvelykio
vaišes kovo 30 d., sekmadienį, 12 val.
p. p. Visi nuoširdžiai kviečiami sma-

giai praleisti popietę. Vietas užsisakyti
galite Tel.: 708-448-7436 (Aldona.)

Kovo 27 d., 
ketvirtadienį, 

8 val. v. 
Prop Theatre 

(3502-04 Nort Elston Ave., Chicago)

vėl galite pažiūrėti puikų
režisierės ir aktorės 
Audrės Budrytės 

monospektaklį 
,,UNE BAYE”

Tai moters menininkės, aktorės istori-
ja. Gimusi Lietuvoje, vaidinusi Rusijoje, Pran-
cūzijoje, Amerikoje Unė neišvengia Sibiro.
Šiai trapiai moteriai likimas skyrė ne tik
daug džiaugsmo, bet ir nemažai kančių.
Pjesė pastatyta remiantis tikra žinomos
aktorės Unės Babickaitės-Baye gyvenimo
istorija. Tiems, kurie matė pirmąjį spek-
taklį aktorė prašė pasakyti, kad spektaklis
perdirbtas, jame atsirado naujų scenų.  

Iki balandžio 27 d. spektaklis bus rodomas kiekvieną ketvirtadienį 8
val. v. ir  kiekvieną sekmadienį – 3 val. p.p.

Bilietų kaina – 15 dol. Tel. pasiteiravimui: 773-539-7838.

Pasaulio lietuvių centre, Lemont kovo 9 d., sekmadienį, vyko tradicinė Čikagos skautų Kaziuko mugė. Ir ko tik joje nebuvo: ir margučių, ir juve-
lyrinių dirbinių, ir knygų, ir riestainių. Tad atvykusiems į mugę svečiams tikrai buvo iš ko pasirinkti. 

Nuotraukose (kairėje): Erika Brooks ir Jonas Variakojis prie knygų stendo; (dešinėje): ir kas galėjo atsispirti tokiam gėlių grožiui?
Indrės Tijūnėlienės nuotraukos

Audrė Budrytė po spektak-
lio ,,Une Baye” Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre. 

L. Apanavičienės nuotr.

Vida J. Matulis, gyvenanti Stuart, FL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Stasė Levanas, gyvenanti Waterbury, CT, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Frances Pakalka, gyvenanti King of Prussia, PA, pratęsė „Drau-
go” metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums ačiū.

www.draugas.org


