
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

TREČIADIENIS - WEDNESDAY, BALANDŽIO - APRIL 23, 2008 Vol XCIX Nr. 79Kaina 75 c.

N
EW

SP
A
P
ER

-
D
O
N
O
T
D
E
L
A
Y
-
D
ate

M
ailed

0
4
-2
2
-0
8

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.18 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Skautybės kelias. Kaziu-
ko mugė Washington, DC
(p. 2, 11)
•Drąsuoliai dabar... o ta-
da? (p. 3)
•Šiluvos žinia nr. 12 (p. 4,
8)
•Lietuvos filatelistų ,,Lie-
tuva” draugija kviečia į
parodą (p. 5, 10)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Kandidatai į LF tarybą.
L. Zavistauskienė (p. 5, 9)
•Juozapėlis (13) (p. 9)
•Sakai vieną, girdi kitą
(p. 10)

Baltarusija atsiprašè Lietuvos

mokslo gali nelikti. „Konstitucinis
Teismas panaikino vieną konstituci-
jos straipsnį – valstybinėse mokyklo-
se aukštasis mokslas yra nemoka-
mas”, – teigia V. Daujotis.

KT nutarime numatyta, kad val-
stybė aukštosioms mokykloms ne-
gali drausti priimti studentų, kurie
už studijas moka patys, o valstybės
nefinansuojamiems studentams stu-
dijų kainą turi teisę nustatyti patys
universitetai. Šis KT nutarimas turi
būti skelbiamas niekiniu, o pačiam
teismui skelbiama apkalta, mano
Studijų kokybės vertinimo centro
specialistas.

Buvęs KT pirmininkas Egidijus
Kūris pabrėžia, kad gerai besimo-
kančių studentų apibūdinimą ir jų
skaičių turėtų nustatyti Seimas. Jis
atmeta kritiką, esą teismas panaiki-
no teisę į nemokamą mokslą.

„Konstitucija garantuoja nemo-
kamą aukštąjį išsilavinimą valstybi-
nėse aukštosiose mokyklose gerai be-
simokantiems studentams”, – pab-
rėžė E. Kūris.

Vilnius, balandžio 22 d. (ELTA)
– Baltarusija antradienį atsiprašė dėl
Lietuvos žurnalistų sulaikymo Mins-
ke praėjusį mėnesį. Atsiprašymą per-
davė Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijoje lankęsis Baltarusijos am-
basadorius Lietuvoje Vladimir Dra-

žin, pranešė ministerija.
Lietuvos radijo ir televizijos žur-

nalistė ir operatorius buvo sulaikyti
kovo 25 dieną išvaikant mitingą, ku-
ris surengtas Baltarusijos opozicijai
minint 90-ąsias šalies nepriklau-
somybės nuo Rusijos metines.

Iškart po to į Užsienio reikalų
ministerija buvo iškviestas pasiaiš-
kinti ambasadorius V. Dražin, jam
įteikta nota.

Iš viso per opozicijos protestus
kovo 25 dieną Baltarusijoje buvo su-
laikyti mažiausiai 105 žmonės.

Žemaiçiai
îsteigè
partijâ

Klaipėda, balandžio 22 d.
(ELTA) – Klaipėdoje žemaičiais save
laikantys aktyvistai steigiamojo su-
sirinkimo metu nusprendė įkurti Že-
maičių partiją.

Už partijos steigimą balsavo arti
600 dalyvių, tačiau registruojant par-
tiją Teisingumo ministerijoje (TM)
svarbiausia yra įrodyti, kad suma-
nymą savo parašais parėmė mažiau-
siai 1 tūkst. žmonių. Kaip ir tikėtasi,
naujosios partijos pirmininku išrin-
ktas vienas iš politinio judėjimo su-
manytojų, buvęs prezidento Rolan-
do Pakso bendražygis Egidijus Skar-
balius.

Taip pat patvirtinti ir 3 partijos
pirmininko pavaduotojai Renginyje
svečio teisėmis dalyvavo radikalus
nacionalistas Mindaugas Murza.

Žemaičiai siekia teisiškai įfor-
minti žemaičių tautybę asmens gimi-
mo liudijime, panaikinti Žemaitijoje
esamas apskritis ir įteisinti vieną,
Žemaitijos regioninį vienetą.

Žemaičių partijos vadovai nesle-
pia ketinimų rudenį dalyvauti Seimo
rinkimuose, tačiau tam, kad partija
patektų į parlamentą, reikia surinkti
mažiausiai 5 proc. visų dalyvavusiųjų
rinkimuose balsų.

Politikos apžvalgininkai atsar-
giai vertina Žemaičių partijos gali-
mybes, nors ir kitų šalių politiniame
gyvenime dalyvauja etniniu pagrin-
du sukurtos partijos.

Nemokamo aukštojo mokslo
gali nebelikti

Šiaurès Airijoje bus
pristatoma Lietuva

Vilnius, balandžio 22 d. (Balsas.
lt) – Seime rengiamas įstatymas, pa-
gal kurį studentų skaičių ir kainą už
studijas galės nustatyti patys univer-
sitetai. Įstatymo projekte įkainius
siūloma suskirstyti į 5 grupes. Pagal
jas brangiausia už mokslą mokėtų
medikai, pigiausia – vadybininkai.

Tokie siūlymai piktina Seimo na-
rę Aušrinę Mariją Pavilionienę.

„Mokslas turėtų būti nemokamas.
Jeigu kas trokšta elitinio mokslo, gali
važiuoti į užsienį”, – teigia ji.
Įstatymų projektai neįrodo, kad su-
rinkus pinigus pagerės studijų koky-
bė ir universitetų valdymas, įsitiki-
nusi parlamentarė.

Profesorius Vytautas Daujotis
teigia, kad po Konstitucinio Teismo
(KT) sprendimo nemokamo aukštojo

Vilnius, balandžio 22 d. (Alfa.lt)
– Lietuvos Respublikos ambasada
Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos Karalystėje ir Lietu-
vių asociacija Šiaurės Airijoje (LASA)
organizuoja „Lietuvių dienos Šiaurės
Airijoje” renginius, kurie įvyks ba-
landžio 25-27 d. Lisburn, Dungannon
ir Armagh miestuose.

Pasak ambasadorius Vygaudo
Ušacko, antrus metus iš eilės organi-
zuojamų „Lietuvių dienų Šiaurės
Airijoje” tikslai – supažindinti Šiau-
rės Airijos gyventojus su lietuvių me-
nu, muzika, turtinga krepšinio tradi-
cija bei šitaip prisidėti prie savitarpio
supratimo ir saugesnės aplinkos kū-
rimo Lietuvos piliečiams Š. Airijoje.

Lisburn mieste vyks Meno paro-
da „Lietuviškos interpretacijos Šiau-
rės Airijoje”. Dungannon mieste
vyks krepšinio varžybos tarp lietuvių
ir airių komandų Lietuvos Amba-
sadoriaus taurei laimėti. Vėliau ren-
giniai persikels į Dungannon miesto
pilį, kur galima bus pasiklausyti lie-
tuvių bendruomenės jaunųjų atstovų
atliekamų dainų. Taip pat vyks lietu-
vių ir airių muzikantų bei dainininkų
pasirodymai. Armagh mieste Šv. Pat-
riko Katalikiškoje Katedroje bus au-
kojamos Šv. Mišios. LR ambasados
konsuliniai pareigūnai Dungannon
mieste teiks konsulines paslaugas
Lietuvos Respublikos piliečiams.

Konstitucinis Teismas panaikino vieną konstitucijos straipsnį – valstybinėse mo-
kyklose aukštasis mokslas yra nemokamas.

Šiaurės Airijoje bus pristatomas
įvairus Lietuvos menas.
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KAZIUKO MUGĖ
WASHINGTON, DC

Sesè JANINA ÇIKOTIENÈ

2008 m. kovo 8 d. šeštadienis.
Lyja, lyja lietus per karaliaus pie-
tus… Oi, kodėl ši dainelė tinka ir
šiandien: lyja, lyja lietus per Kaziuko
mugės pietus… Kažin, ar lietus neat-
baidys kai kurių svečių, kurie pla-
navo ypač iš toliau atvykti į vieną iš
smagiausių progų pabendrauti links-
moje aplinkoje.

Kadangi šiais metais Kaziuko
mugė vyksta šeštadienį, tai tas pa-
lengvina lituanistinės mokyklos mo-
kinukams, susirinkusiems St. Eliza-
beth mokykloje, bei jų tėveliams tuoj
po pamokų pereiti į kitą salę ir da-
lyvauti mugėje.

Šaunūs broliai vyčiai, virtuvės
šeimininkai, jau pasiruošė priimti
svečius. Taip pat jau paruošti pre-
kiavimo stalai, traukia kiekvieno akį
įdomiomis prekėmis – daugybe gin-
taro papuošalų ir dirbinių, tauto-
dailės bei meno kūriniais, knygomis,
margučiais, muzika bei įvairiau-

siomis kitomis įdomybėmis. O toli-
mame salės kampe šviečia iš tolo jau
tiek metų pasižymėjusi ,,Židiniečių”
kavinė, vadovaujama ir organizuo-
jama sesės Vidos Čejauskienės ir jos
didžiausios talkininkės dukters Cat-
hy. Stalai, nukloti daugiausia namuo-
se gamintais tortais, žagarėliais, ban-
delėmis, šakočiais, ,,grybukais” bei
kitais daugiau vaikams pritaikytais
skanumynais viliote visus vilioja. Vi-
dos kepti tortai tikrai laimėtų pre-
mijas, jeigu jos būtų duodamos. Iš
patirties svečiai žino, kad nepasku-
bėjus nusipirkti ,,Napoleono”, gali
jau ir negauti. Kiek jų Vida beprikep-
tų, vis tiek kiekvienais metais kas
nors lieka nusivylęs, vis tiek kam
nors pritrūksta to gardumyno.

Jauki, pavasariu dvelkianti salė
pradeda pildytis. Stalai aptiesti spal-
vingomis staltiesėmis, papuošti gėlė-
mis bei balionais kviečia svečius prie
jų prisėsti. Gundantys prekiautojų
stalai, smagi muzika ir ,,stovyklavie-
tė” ant scenos smagiai nuteikia vos
įėjus per duris.

Svečiai vaišinasi pietumis, sma-
guriauja kavinės skanumynais, apsi-
rūpina lietuviška duona ir džiaugiasi
pirkiniais. Atėjus laikui pradėti rim-
tąją dalį, uždaroma virtuvė ir unifor-
muoti skautai bei skautės renkasi ant
scenos sueigai. Atsilankiusieji, iki šiol
nenusipirkę pietų, atskubėjo pasitei-
rauti, ar jie taip ir liks alkani. Buvo
nuraminti, kad po oficialios dalies
virtuvė vėl veiks.

Scena prisipildo skautais ir vado-
vais. Įnešama vėliava. Sueigą pakai-
tomis veda „Mindaugo” draugovės
draugininkas Paulius Mickus ir drau-
gininko pavaduotojas Tomas Dundzi-
la. Pranešama, kad bebras kandida-
tas Teo Palubinskas ir vilkiukas kan-
didatas Lukas Thackery baigė jau-
nesniųjų skautų kandidatų programą

ir gali duoti įžodį. Draugininkas pa-
kviečia juos prie vėliavos, kurią po
įžodžio šie pabučiuoja. P. Mickus už-
riša raudoną kaklaraištį Lukui Tha-
ckery, o šviesiai mėlyną bebrų kak-
laraištį, pirmiausiai pamerkęs jį į
Baltijos jūros vandenį – Teo Palu-
binskui. Prisega abiems po ženklelį.
Juos pasveikina ambasadorius Aud-
rius Brūzga ir ant kaklaraiščių suriša
po „Tėvynės meilės” mazgelį, o tė-
veliai suriša po „gero darbelio” maz-
gelį. ,,Židiniečių” vadovė Dalė Lu-
kienė taip pat juos pasveikina ir
padovanoja kiekviename po virvutę
ir švilpuką, kurie tikrai bus rei-
kalingi tolimesniam stovyklavime.
Skautė kandidatė Gabrielė Gedo ir
skautai kandidatai Erikas Laignel
bei Romas Metzger gauna geltonas
virvutes. Pranešama, kad jauniausias
Ignas Draugelis įstojo į giliukų ir
liepsnelių ratelį, jis gauna baltą kak-
laraištį. Nukelta į 11 psl.

GĖLIŲ IŠPARDAVIMASGĖLIŲ IŠPARDAVIMAS
MOTINOS DIENAI

2008 M. GEGUŽĖS 3 D., ŠEŠTADIENĮ, 9 VAL. R.
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE

VISI GĖLIŲ KREPŠELIAI — 15 DOL.
BUS PAVIENIŲ GĖLIŲ SODINIMUI

RUOŠIA NERIJOS TUNTO JŪRŲ SKAUTĖS

CLEVELANDO SKAUTIŠKAS KVIESLYS
Š. m. gegužės 4 d. 12 val. p. p. Dievo Motinos parapijos kon-

ferencijų kambaryje įvyks pirmoji atkurta Clevelando skyriaus skautų
filisterių sueiga.

Dienotvarkėje: atidarymas, pasižadėjimas, paskaita, skaidrės,
diskusijos, einamieji reikalai, kava.

Kviečiami: filisteriai, ASD ir Korp Vytis nariai, kandidatai ir svečiai.

„Aušros vartų/Kernavės“ ir
„Lituanicos“ tuntų pranešimas

„Aušros vartų/Kernavės“ ir „Lituanicos“ tuntų vadijos, praneša,
kad š. m., gegužės 10 d., šeštadienį, 1:30 val. p. p. įvyks tuntų
sueiga Pasaulio lietuvių centro gamtoje, Lemonte.

Skautės ir skautai dėvi pilnas išeigines uniformas.
Šioje sueigoje įvyks įžodžiai, apdovanojimai ir „Aušros vartų/

Kernavės“ tunto tuntininkės pareigų perdavimas.
Kviečiame šioje sueigoje dalyvauti seses ir brolius, tėvelius ir

svečius.

Kaziuko mugės kavinės šeimininkės Židinietės. Iš kairės: Teresė Landsbergienė, Audronė Pakštienė, Regina Gali-
naitienė, Janina Čikotienė, Dalė Lukienė, Gražina Blekaitienė, Meilė Mickienė, Vida Čejauskienė, Irena Jankaus-
kienė, Ramutė Aidienė, Stefa Alšėnaitė-Urban, Aldona Kindurienė, Daiva Orentienė. Rimo Čikoto nuotraukos

Per Washington Kaziuko mugę am-
basadorius Audrius Brūzga sveikina
vilkiuko įžodį davusį Luką Thackery.
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LF 2008 veiklos metai
skiriami jaunimui

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Lietuvių Fondo narių metinis suvažiavimas įvyks gegužės 3 d. Le-
mont, IL. Prieš suvažiavimą LF nariams buvo paruošta ir iš-
siuntinėta ,,2007 Lietuvių Fondo metinė ataskaita”. Suvažiavime

dalyvausiantiems verta su ja susipažinti dar prieš suvažiavimą. Ataskaita
įdomi ir visiems kitiems – esantiems ar dar tik būsimiems LF nariams.

2007 m. ataskaita yra 16 puslapių, dvigubai ilgesnė negu užpereitų
metų. Pirmajame puslapyje LF Tarybos pirmininkas Arvydas Tamulis ir
Valdybos pirmininkas Ramūnas Astrauskas anglų kalba džiaugiasi, kad
45-tieji — jubiliejiniai Lietuvių Fondo metai buvo darbingi ir sėkmingi.
Metai buvo pradėti su iššūkiu: ,,Kodėl aš turiu remti Lietuvių Fondą?”
Metų laikotarpyje įvairiose vietovėse buvo surengti koncertai LF vardui
garsinti, lėšoms bei naujiems nariams telkti. Toliau sakoma, kad buvo pa-
tobulintas investicijų administravimas, suteikęs galimybę uždirbti didesnį
pelną ir skirti kuo daugiau lėšų paramai bei stipendijoms.

Įvadiniame žodyje pasidžiaugiama, kad palyginus su 2006 metais, LF
narių įnašai beveik padvigubėjo, neįskaitant dr. Vytauto Užgirio palikimo.
Pranešama, kad 2008-tieji veiklos metai yra skiriami jaunimui, ,,kuris yra
mūsų pasididžiavimas ir viltis. Lietuvių Fondas yra pasiryžęs dar daugiau
skirti lėšų jaunimo švietimui, tautiniam auklėjimui”. Kitame puslapyje
tas pats įvadas duotas lietuvių kalba. Išskyrus pirmąjį puslapį, ataskaito-
je pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.

Toliau ataskaitoje glaustai pristatomos šešios komisijos, kurios
angliškame tekste vadinamos komitetais. Tai: LF Plėtros, Finansų, Pelno
skirstymo, Įstatų, Meno globos ir Garbės komisijos, atliekančios joms pa-
tikėtą darbą. Išvardyta, kas joms pirmininkauja: dr. Robertas Vitas, Ri-
mantas Griškelis, Algirdas Saulis, Saulius Kuprys, Vytenis Kirvelaitis ir
dr. Kazys Ambrozaitis. Visų komisijų darbai aiškūs, svarbūs ir tęstini.
Išimtimi gali būti Meno globos komisija, kuri, atrodo, jau baigia išdalinti
jos globoje turimus meno kūrinius Lietuvai bei įvairioms Amerikoje esan-
čioms lietuviškoms įstaigoms.

Leidinyje išspausdinti septyni padėkos laiškai iš lietuviškų mokyklų,
Dainavos jaunimo stovyklos, kardinolo Audriaus Bačkio, Reginos Naru-
šienės, Virginijos Maščinskienės iš Prienių muziejaus. Jame taip pat įdėta
dvidešimt viena portretinė, grupinė ar įvykio nuotrauka, kur duodama
skaitytojui proga paieškoti jose pažįstamų veidų.

Keturis ataskaitos puslapius užima finansiniai reikalai. Parodoma
suvestinė, metinės pajamos ir išlaidos. Lentelėje pateikiamas metinis LF
augimas nuo pat 1962 metų. Augimas parodomas pagal naujų narių
skaičių ir metines įmokų sumas. Pvz., ten randame, kad pirmas milijonas
buvo uždirbtas 1974 metais. Su 2000 metais jau turėta 10 milijonų įmokų.
2007 m. pabaigoje iš viso turėta 18,032,070 įmokų.

Ypač įdomus pelno paskirstymo pristatymas keturiose diagramose.
,,LF parama pagal veiklos sritis” diagramoje matome, kad 2007 m. dau-
giausia lėšų paskirta jaunimui (188,186 dol.). Po to lituanistiniam švieti-
mui (159,160 dol.), kultūriniams projektams (127,550 dol.) ir visuo-
meninei veiklai (93,056 dol.). Pagal vietovę, JAV gavo 74 proc., Lietuva 16
proc. paramos, o ,,iš kitur” — likusius 10 proc. Taip pat gautomis su-
momis ir procentais parodoma LF parama organizacijoms. Išvardysiu jas
nuo daugiausiai iki mažiausiai paramos gavusiųjų: JAV LB (29 proc.), kitų
JAV org. prašymai (28 proc.), stipendijoms (22 proc.), žiniasklaidai (7
proc.), prašymai iš Lietuvos organizacijų (5 proc.), PLB (5 proc.), kitų
šalių organizacijų prašymai (2 proc.), paramai pagal steigėjų nurodymus
(2 proc.). Taip pat duodama diagrama, rodanti LF paramą pagal specia-
lius fondus. Pelno paskirstymo 2007 metais 9 psl. apačioje rašoma, kad iš
viso pelno paskirstyta 13,196,498 dol., o Lietuvai išmokėta 1,354,462 dol.
Tad iš viso lietuvybės išlaikymui paskirta daugiau nei 14.5 milijonų dole-
rių. Būtų buvę gerai, jeigu prie tų sumų būtų įterptas paaiškinimas, kad
tos sumos išdalintos nuo 1962 metų, o ne 2007 metais.

Pagaliau, ataskaitos gale yra pateikti trys sąrašai. 2007 metų aukoto-
jų sąraše suskaičiavau 392 pavardes. 57 iš jų yra ir kitame – naujų narių
– sąraše. Trečiajame, mirusiųjų pagerbimo sąraše yra 58 pavardės. Tai
dalis garbingų LF pradininkų ir darbuotojų. Jų darbai ar turėtos pareigos
nepažymėtos, bet sąraše lengvai atpažįstu Stasį Barą, dr. Balį Poškų,
Vytautą Reklaitį ir dr. Joną Valaitį. Jie yra tarsi LF sinonimai.

Sveikiname LF suvažiavimo dalyvius. Jų rankose – ne tik vertinga
,,2007 m. Lietuvių Fondo ataskaita’’, bet ir LF ateitis. Linkime produk-
tyvių svarstybų ir prasmingų sprendimų!

DRĄSUOLIAI DABAR…
O TADA?

KÊSTUTIS GIRNIUS

Nesikuklindami lietuviai pasi-
skelbė drąsuolių tauta. Retas sugeba
atsispirti polinkiui gerai apie save
galvoti. Savęs liaupsinimas yra itin
akivaizdus buvusių nomenklatūri-
ninkų, tokių kaip Astrausko, Bra-
zausko, Šepečio ir kitų, atsimini-
muose, kuriuose aiškina, kaip sun-
kiai ir ilgai jie dirbo Lietuvos gerovei
– ne tarybų, bet tikrajai, amžinajai
Lietuvai.

Ne tik partijos bonzos skuba
užsitikrinti teigiamą istorijos verti-
nimą. Nemažai inteligentų vaizduoja
disidentus, maištautojus, „vidaus
emigrantus”, nors jie nesidrovėdavo
pasinaudoti kelialapiais ir kitomis
valdžios teikiamomis paslaugomis.

Lietuviai nėra išimtis. Pokario
metų Vokietijoje buvo sunku rasti
žmogų, kuris prisipažintų nuoširdžiai
rėmęs nacius. Kone kiekvienas pran-
cūzas esą dalyvavo rezistencijoje,
kaip nors kovojo su okupantu. Dar
vykstant karui, rašytojas Francois
Mauriac aiškino, kad nuoširdūs Viši
režimo rėmėjai yra doresni negu
netikri laisvės kovotojai.

•••
Nenoras atvirai žvelgti į praeitį

iš dalies paaiškina gana kritišką
požiūrį į naująją Nerijos Putinaitės
knygą „Nenutrūkusi styga. Prisitai-
kymas ir pasipriešinimas sovietų
Lietuvoje”. Knyga nėra be trūkumų.
Ji yra per daug abstrakti, per mažai
nagrinėja konkrečius įvykius, kai
kurios svarbiausios analitinės sam-
pratos lieka neišaiškintos, neapsieita
be vidaus prieštaravimų. Bet knyga
yra tikrai reikšminga, pirmasis tokio
masto bandymas atviriau žvelgti į
sudėtingą, ne itin didvyrišką praeitį.

Jos vertę didina autorės iššūkiai
kai kurioms šventoms karvėms –
inteligentams, etnografams. Putinai-
tė svarsto, ar galimybė rašytojams
sakyti pusę tiesos padėjo žmonėms
pateisinti savo prisitaikymą (p.100),
ar dalies tiesos „kūrė sovietinės
tikrovės normalumo ir savumo iliuzi-
ją” (p. 116-117). Ji kritiškai vertina
vadinamąją „Ezopo kalbą”, dvipras-
mybės ir slaptų prasmių interpretaci-
jas. Tai leido vaizduoti prieš valdžią
nusiteikusius sąmokslininkus, nors,
ko gero, visa tai buvo tik „numanymo
numanynas” (p. 190).

Itin reikšmingos autorės pasta-
bos, nors ir negalutinai išvystytos,
apie tautiškumo būklę sovietiniais
laikais. Kompartija stengėsi mani-
puliuoti tautiniais sentimentais, pa-
laikė kai kurias folkloro grupes, pro
pirštus žiūrėjo į neopagonybę, leido
eksploatuoti dalį Lietuvos istorijos.
Pasak Putinaitės, šitokio „tautišku-
mo” kultivavimo neįmanoma vertinti
vienareikšmiai (p. 289).

Esu linkęs gerokai skeptiškiau
vertinti šitokį tautiškumą, kurį tiks-
liau vadinti etniniu patriotizmu.
Nors tuometinėmis sąlygomis kitoks
tautiškumas turbūt buvo neįma-
nomas, etninis patriotizmas buvo
žingsnis atgal, o ne priekin. Valsty-
bingumo ilgesys buvo pašalintas,
politiniai siekiai nutylimi ir nustu-
miami už sąmoningumo ribos.

Lietuviai didžiavosi savo lietu-
viškumu, nenutautėjo, netapo rusa-
kalbiais internacionalistais. Daug
reikšmės buvo skiriama lietuvių kal-
bai, kultūrai, dainoms, šokiams, pra-
eities materialinei kultūrai. Stengtasi

palaikyti senuosius papročius ir tra-
dicijas, net jei tos tradicijos buvo ne-
seniai sukurtos ar etnografų sugalvo-
tos. Valdžia puoselėjo Dainų šventes,
etnografinius ansamblius – šokančią,
dainuojančią, lietuvių sportininkais
ir nepolitine praeitimi besidominan-
čią tautą.

•••
Viso to nereikėtų nuvertinti. Bet

lietuvių etninis patriotizmas nebuvo
išskirtinis. Trečiame dešimtmetyje
Maskva nepaprastai daug pastangų
skyrė nerusiškų kultūrų ir kalbų
puoselėjimui. Buvo kuriamos nacio-
nalinės teritorijos, nacionalinės mo-
kyklos ir mokslo institutai, ugdomi
nacionaliniai kadrai, siekiant panai-
kinti nerusiškų tautų nepasitikėjimą
rusais ir skleisti marksizmą-leni-
nizmą. Antai 1926 m. Abchazijoje bu-
vo 43 armėniškos, 41 graikiška, 27
rusiškos, 2 estiškos ir 2 vokiškos mo-
kyklos. Po 1935 m. Stalinas smarkiai
apribojo šias programas, pradėjo skir-
ti pirmenybę rusų kalbai ir rusams,
bet nepanaikino sąjunginių respub-
likų, kurioms su kai kuriomis išly-
gomis buvo leidžiama puoselėti savo
etniškumą.

Šalia dainuojančios ir šokančios,
tautiniais rūbais pasipuošusios Lie-
tuvos rikiavosi šokanti, dainuojanti,
tautiniais rūbais pasipuošusi Latvija,
Ukraina, Kazachija, Gruzija, Kirgi-
zija, visa tarybinė liaudis. Sniečkaus
susižavėjimas ansambliu „Lietuva”
ne daug kuo skyrėsi nuo S. Rašidov
entuziazmo atitinkamam uzbekų
ansambliui. Tas pats muštras, tos
pačios Kremliaus palaimintos sovie-
tinės tikrovės dalis.

Maskva nesipriešino Lietuvos ir
kitų respublikų kompartijų skatina-
mam etniniam patriotizmui. Etninis
patriotizmas nekėlė pavojaus tary-
binei santvarkai, ją net stiprino, leis-
damas gyventojams valdžios valdomu
būdu reikšti savo tautinius jausmus,
kurie priešingu atveju galėtų susi-
kaupti ir peraugti į pilnavertį politinį
patriotizmą.

Tais retais atvejais, kai tautiniai
sentimentai įgydavo politinį atspalvį,
Maskva reaguodavo griežtai. Šeštojo
dešimtmečio pabaigoje Latvijos kom-
partijos viršūnės buvo valomos, aš-
tuntoje dešimtmečio — Ukrainos.
Lietuvos kompartija nenukentėjo,
nes ji buvo be galo klusni ir patikima.

Buvęs LKP CK ideologinis sekre-
torius Antanas Barkauskas knygoje
„Sniečkaus fenomenas”, paminėjęs
1959 m. Latvijos KP valymą, rašo, kad
„mes, Sniečkaus šalininkai, tada tar-
pusavyje juokavome: laimė, maskvie-
čiai ‘centristai’ vis dar neskiria, kur
Vilnius, kur Ryga. Nieko nuostabaus,
jeigu svarstė Lietuvos reikalus, o iš pa-
reigų atleido Latvijos vadovus” (p. 83).

Ši citata rodo, kaip dabar save
įsivaizduoja daugelis partijos šulų –
prieš centrą maištaujantys savo tau-
tos gynėjai. Bet Maskva puikiai žino-
jo, ką darė. Kai Latvijos kompartija,
siekdama sustabdyti rusų antplūdį,
neleido rusams keltis į Rygą, niekam
nesuteikdama leidimo gyventi sosti-
nėje, Sniečkus prašė Maskvos leidimo
užkirsti kelią lietuviams partizanams
grįžti į Lietuvą gyventi.

Ezopo pasakoje ištroškusi lapė,
kelis kartus nesėkmingai mėginusi
pašokti ir nuskinti vynuogių kekę,
nutarė, kad ji vynuogių nenorėjo, nes
jos, be abejo, buvo neskanios. Pana-
šiai Lietuvos etniniai patriotai atitin-

kamai reguliavo savo siekius ir viltis.
Susilpnėjo, jei ne visiškai išblėso ne-
priklausomybės atgavimo viltys. TSRS
atrodė lemta šimtmečius gyvuoti.

Etninis patriotizmas virto Ne-
muno krašto patriotizmu, grindžia-
mu grynai geografine sąvoka, nesu-
sieta su lietuvių valstybingumu. Jei
ir liko neapibrėžti sentimentai ne-

priklausomai Lietuvai, tautos likimas
nebuvo siejamas su valstybės atkū-
rimu. Ne tik Brazauskas klausė, kas
gins Lietuvą, jei ne tarybinė ka-
riuomenė. Kilo Sąjūdis, Lietuva at-
gimė, pavojus praėjo. Bet verta pa-
galvoti, kiek buvo prisitaikyta, kiek
toli nužengta.

Delfi.lt
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Šiluvos žinia
Leidžia Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija
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APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJAUS APLINKRAŠTISsiluva.iseivijoje@gmail.com

Šventės rengiamojo komiteto
vardu visus susirinkusius pasveikino
komiteto pirmininkas Antanas Sam-
sonas. Jis paskelbė jubiliejinių metų
Kanadoje oficialų atidarymą ir per-
skaitė Lietuvos ambasadorės Kana-
doje Gintės Damušytės sveikinimą.
Komiteto atstovas spaudai Vytautas
Bireta pristatė šventės paskaitinin-
ką, Kauno arkivyskupijos augziliarą
vysk. dr. Joną Ivanauską.

Prelegentas kalbėjo apie Marijos
apsireiškimo Šiluvoje prasmę kaip
apie Marijos, tarnaujančios motinos
savo dieviškajam Sūnui, viltį Lietu-
vai, Europai ir visam pasauliui. Jis
nusakė jubiliejaus iškilmes Šiluvoje, į
kurias atvyks Šv. Tėvo paskirtasis le-
gatas, o taip pat dalyvaus ne tik Lie-

tuvos, bet ir visų kaimyninių kraštų
vyskupai. Pagrindinės iškilmės vyks
rugsėjo 6-15 d., viena diena bus skir-
ta lietuviškai išeivijai. Vyskupas pra-
nešė, kad baigiama tartis dėl sateli-
tinių televizijos transliacijų, kurio-
mis bus pasiekiami visi pasaulio kraš-
tai. Jis kalbėjo apie Šiluvos švento-
vės ir kuriamos šventosios aikštės
tarp bazilikos ir Apsireiškimo kop-
lyčios tvarkymo bei pasiruošimo iš-
kilmėms darbus. Išreikšta viltis, kad
Šiluva išgarsės ateityje ir į save
trauks tikinčiųjų širdis panašiai kaip
vėlyvesnės Marijos apsireiškimo vie-
tos Lurde ir Fatimoje. Paskaitai pasi-
baigus, vyskupui buvo įteiktas žymuo
prisiminti mūsų švenčiamą jubiliejų
Kanadoje.

PRASIDĖJO ŠILUVOS MARIJOS JUBILIEJINIAI
METAI KANADOJE IR VISOJE IŠEIVIJOJE
Kanados jubiliejinių Švč. Merge-

lės Marijos 400 metų nuo apsireiški-
mo Šiluvoje iškilmių atidarymas įvy-
ko Mississauga mieste, Anapilio sody-
boje, balandžio 5, šeštadienį, 2 val. p.
p. Žmonės rinkosi į Lietuvos kan-
kinių šventovės salę, kurią puošė
įvairios Kanados lietuvių katalikių

moterų draugijos skyrių ir kitų lietu-
viškų organizacijų vėliavos bei šven-
tės plakatai. Vienos sienos šone buvo
ir Reginos Choromanskytės paruošta
Kanados lietuvių šventovėse esančių
Marijos paveikslų, vitražų bei statulų
nuotraukų paroda.

Sveikinimai ir vyskupo paskaita

Vienybėje su lietuviais visame pasaulyje
Po paskaitos, varpams skam-

bant, visi buvo pakviesti į pirmąją
pasaulyje Lietuvos kankiniams skirtą
šventovę iškilmingoms Mišioms.
Prieš Mišias įvyko trumpas Marijos
giesmių koncertas, vadovaujamas
Lilijos Turūtaitės, kurį atliko sudėti-
nis choras iš parapijų choristų,
,,Dainos” choro ir jaunimo choro
,,Angeliukai”. Baigus koncertą, išk-
ilminga eisena su vėliavų palyda buvo
įneštas per Kanadą keliausiantis
Šiluvos Marijos paveikslas su Romo
Dūdos padarytu altorėliu. Altorėlį su
paveikslu nešė: Kanados LB krašto
valdybos pirmininkė Joana Kuraitė-
Lasienė, Kanados LK moterų draugi-
jos pirmininkė Birutė Biretienė, Ka-
nados LK centro valdybos pirminin-

kas Jonas Andrulis ir Šiluvos Marijos
jubiliejaus Kanadoje komiteto pir-
mininkas Antanas Samsonas. Paskui
altorėlį ėjo kunigai ir vyskupas su
diakonais.

Mišių pradžioje visus atvykusius
pasveikino Kanados lietuvių kunigų
vienybės pirmininkas kun. Vytautas
Staškevičius. Taręs sveikinimo bei
padėkos žodį vyskupui, pakvietė jį va-
dovauti šios dienos liturgijai. Vysku-
pas Ivanauskas pasveikino visus iš
įvairių parapijų bei vietovių susirin-
kusius lietuvius, su juo Mišias konce-
lebruojančius prel. E. Putrimą, prel.
J. Staškevičių, kun. A. Simanavičių
OFM, kun. A. Šarką, OFM, kun. K.
Kaknevičių, kun. V. Staškevičių, Mi-
šiose asistuojančius diak. dr. K. Am-

Pas kenčiančią suvargusių vaikų motiną

brozaitį ir diak. B. Belicką, OFM, ju-
biliejaus komitetą ir Kanados lietu-
vių katalikų centro valdybos narius.
Jis atkreipė dėmesį, kad jubiliejaus
šventimas pirmiausia prasideda Ka-
nadoje ir todėl šiandieną iš Lietuvos
kankinių šventovės jis siunčia šven-
tinį sveikinimą visiems išeiviams

lietuviams, gyvenantiems JAV, Pietų
Amerikoje, Airijoje, Anglijoje, Ispa-
nijoje, tolimoje Australijoje ir kituose
kraštuose, kur yra lietuvių. Jis taip
pat perdavė visiems sveikinimus nuo
Lietuvos vyskupų konferencijos pir-
mininko Kauno arkivyskupo metro-
polito Sigito Tamkevičiaus.

Po gailesčio akto, garbinimo gies-
mės ir maldos Mišių skaitinius skaitė
Dalia Ažubalienė, o Evangeliją – diak.
dr. K. Ambrozaitis. Pamokslą sakė
vyskupas Ivanauskas, nurodydamas
nuostabią Dievo dovaną Lietuvai –
Kristaus motiną Mariją, kuri Lietuvą
lydi per visą jos istoriją, tokiu būdu
Lietuva yra tapusi Marijos žeme.
Todėl visai nenuostabu, kad 1991 m.
spalio 8 d. Šiluvoje Lietuva buvo pa-
aukota Švč. M. Marijai, o 1993 m.
rugsėjo 7 d. pop. Jonas Paulius II ap-
lankė Šiluvą ir vainikavo jos statulą,
tarsi pakartodamas vainikavimą ste-
buklingojo Šiluvos Marijos paveikslo
1786 metais. Toliau jis kalbėjo apie
pašventinto paveikslo kelionę per pa-
rapijas Lietuvoje, parapijose ir deka-
natuose vykstančias keliones į Šilu-
vą, apie įvairius kitus renginius, susi-
jusius su Šiluva. Vyskupas pasidžiau-
gė Kanados lietuviais, pastačiusiais
lietuviškas šventoves, auginančiais
tikinčias lietuviškas šeimas, kovoju-
siais dėl Lietuvos laisvės visais įma-
nomais būdais. Jis priminė, kad rug-
sėjo 15 dieną bus Pasaulio lietuvių

šventė Šiluvoje ir kvietė į ją atvykti.
Po pamokslo prie altoriaus Mi-

šioms aukas nešė: ses. Paulė Savic-
kaitė, Vida Valiulienė, dr. Judita
Čuplinskienė ir Dalia Trumpickienė.
Mišių pabaigoje vyskupas Ivanauskas
pašventino paveikslą ir sukalbėjo
Kanados jubiliejui paruoštą maldą.
Vaikučiai papuošė paveikslą Valės
Siminkevičienės paruoštomis ir pa-
aukotomis gėlėmis. Tada vyskupas
perdavė paveikslą atstovams iš įvai-
rių Kanados lietuviškų parapijų,
idant jis keliautų per visas Kanados
lietuviškas parapijas, misijas ir kito-
kius telkinius. Paveikslą iš šventovės
eisenoje išnešė: Londono Šiluvos M.
Marijos parapijos tarybos pirminin-
kas Algirdas Dragunevičius, Delhi Šv.
Kazimiero parapijos tarybos pirmi-
ninkas Pranas Pargauskas, Toronto
Prisikėlimo parapijos tarybos pirmi-
ninkas Morkus Sungaila ir Hamil-
tono Aušros Vartų parapijos tarybos
pirmininkė Dalia Kesminienė. Lauke
prie šventovės durų visa eisena su
paveikslu nusifotografavo.

Šventinės vaišės ir padėka geradariams
Po pamaldų visi šventės dalyviai

buvo pakviesti į parapijos salę paben-
drauti bei pasivaišinti skanėstais,
paruoštais įvairių artimų parapijų
moterų vienetų, vadovaujant Lietu-
vos kankinių parapijos moterų drau-
gijos skyriui. Vaišių metu vyskupas
įteikė arkiv. Sigito Tamkevičiaus pa-
dėkos raštus tiems, kurie per pasku-
tinį laikotarpį buvo aukoję ar kitaip
nusipelnę Kauno arkivyskupijai.

Visi džiaugėsi šia iškilminga Ši-
luvos jubiliejaus pradžia Kanadoje.
Daugelį jubiliejaus pradžia vertė pa-

galvoti apie Marijos apsireiškimą, ku-
riame Ji kreipėsi ir į katalikus, ir į
protestantus su prašymu, kad Jos Sū-
nus ir mūsų Išganytojas būtų garbi-
namas visame, kas Jam pašvęsta ir
kad mes artume ir sėtume ne savuo-
sius norus, bet Dievo valią nesava-
naudiškoje meilėje ir tikroje tiesoje.

Pašventintas paveikslas su alto-
rėliu dabar keliaus per įvairias vieto-
ves ir sugrįš vėl į Lietuvos kankinių
šventovę jubiliejaus uždarymui lap-
kričio 2 d.

V. ir J. S.

Lietuvos kankinių šventovėje Anapilyje iškilmingai per Mišias pašventintas Šiluvos Marijos paveikslo atvaizdas šiemet aplankys visus Kanados lietuvių
telkinius.
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IMTI IÕ UBAGO KIÕENÈS, TAI NE UBAGAVIMAS?
Perskaičiau Romualdo Kriau-

čiūno straipsnį ,,Ubagavimas ar ben-
dravimas?”, kuriuo jis atsiliepia į
Vitalijos ir Jono Dunčių laišką
(,,Draugas”, 2008 m. balandžio 12 d.).
,,Prašovus pro šalį” gerb. Kriau-
čiūnui keliais nuklydimais nuo temos
(Honduras, Punta Gorda, kažkokia
analizė, kuri nesibaigia su ,,Gražu”),
vis tiek kyla klausimas dėl autoriaus
pagrindinės išvados.

Straipsnyje teigiama, kad tie
pinigai mūsų JAV išeivių vardu
imami iš Lietuvos lietuvio kišenės ne

dėl to, kad jie mums reikalingi, bet
tik kaip ,,simbolis”. Ir sakoma, kad
tokio simbolinio veiksmo nereikia
kritikuoti (,,prašaunama pro šalį”). 

Simbolis yra ženklas, kuris pa-
reiškia, pažymi, įvardija arba atsto-
vauja kokią nors ypatybę. Pvz., Vytis
ir Gedimino stulpai pažymi ir pa-
reiškia Lietuvos garbingą praeitį. Ką
gi simbolizuoja ir pareiškia Amerikos
lietuvių ranka, kišama į Lietuvos
lietuvio kišenę? 

Donatas Januta
San Francisco, CA

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

dalia.cidzikaite@gmail.com

Lietuvių filatelistų ,,Lietuva”
draugija  kviečia į parodą

VIOLETA  RUTKAUSKIENÈ

Šiais metais balandžio 25-27 d.
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje
Čikagoje lietuvių filatelistų draugija
„Lietuva” rengia jubiliejinę LITH-
PEX 30-ąją pašto ženklų ir numizma-
tikos rinkinių parodą. 

Pati filatelistų draugija „Lietu-
va” buvo įkurta 1946 m. spalio 20
dieną ir gyvuoja jau daugiau kaip 60
metų. Jos faktinis šešiasdešimties
metų veiklos ir gyvavimo jubiliejus
įvyko 2006 metais, tačiau jubiliejinis
paminėjimas nukeltas į šią netrukus
atsidarančią LITHPEX 30-ją parodą.
Per 60 savo gyvavimo metų draugija
suruošė 29 filatelijos parodas, išleido
235 biuletenius/žurnalus, 2 apžvalgi-
nius leidinius,  daugiau nei 100 paro-
dinių ir proginių vokų, Lietuvos ir
Klaipėdos pašto ženklų albumus, 50
metų jubiliejinius bronzos ir sidabro
medalius, daug visokių antspaudų ir
lipinukų. Draugija buvo veikli tarp
kitų filatelijos draugijų  ir dalyvavo jų
parodose. Draugijoje yra nemažai ir
kitų tautų atstovų, žmonių iš viso pa-
saulio, besidominčių Lietuvos pašto
istorija ir lietuviška filatelija.Vienu iš
pagrindinių draugijos tikslų buvo
Lietuvos vardo garsinimas pasaulyje,
leidžiant vokus, populiarinant lietu-
viškus pašto ženklus. Šiuo metu
draugijai priklauso apie 160 pilna-
teisių narių, gyvenančių JAV, Austra-
lijoje, Japonijoje, Europoje ir Lietu-
voje. Reguliariai leidžiamas draugijos
žurnalas pasiekia ne tik JAV gyve-
nančius draugijos narius. Jis siunčia-
mas plačiai po visą pasaulį, įskaitant
ir Lietuvos bibliotekas ir muziejus.

Šioje parodoje galėsime išvysti
įdomias ir vertingas draugijos narių
pašto ženklų kolekcijas. Savo rinki-
nius parodai paruošė Vytautas Luko-
ševičius, Raimondas Korzonas Keis-
tutis Devenis, Romas Fabijonas. Gra-
žų rinkinį parodai paruošė Vydūno
fondas. Fondo rinkinys ir jame esan-
tys rodiniai skirti Vydūno 140-jų gi-
mimo metinių paminėjimui. Prie pa-
rodos aktyviai prisijungė ir numiz-
matai, tad parodoje matysime įdomių
numizmatikos rinkinių. Savo kolekci-
jas parodoje pristatys dr. A. Plioplys,

R. Korzonas ir Chester A. Schafer,
pristatantis proginių medalių rinkinį
su lietuviškuoju Vytimi. Parodos rin-
kiniai bus vertinami ir premijuojami.
Šią malonią, bet sunkią užduotį
atliks „prisiekusiųjų” teisėjų  koman-
da.

* * *
Šis gražus ilgametės lietuvių fi-

latelistų veiklos įvykis bus įamžintas
specialiai tai progai išleidžiamais JAV
pašto ženklais ir pačios draugijos pa-
gamintais vokais ir antspaudais. Tai
progai išleidžiami gražūs proginiai
vokai ir pirmą kartą lietuvių filatelis-
tų veiklos istorijoje – JAV 41c pašto
ženklai,  atspindintys tris Lietuvos ir
filatelistų draugijos istorijai svarbias
datas ir įsimintinas sukaktis. 

2008 m. balandžio 25 diena
bus atžymėta, išleidžiant voką ir JAV
pašto ženklą, skirtą Lietuvos vardo
tūkstantmečiui ir pirmajam
krikštui Lietuvoje paminėti. Voke
ir pašto ženkle vaizduojama Kauno
Pažaislio bažnyčioje esanti XVII a. M.
A. Polloni freska ,,Karaliaus Netime-
ro krikštas”, įamžinantį 1009 m.
svarbų mūsų istorijos įvykį, kuriuo
metu Europos rašytiniuose šaltiniuo-
se pirmą kartą paminimas  Lietuvos
vardas ir pirmas žinomas krikštas
Lietuvoje.

Vokams ir JAV pašto ženklams
temas parinko V. Rutkauskienė, iš-
leisti pašto ženklą pasiūlė S. Sasnau-
skas, JAV pašto ženklo projektą pa-
ruošė L. Volodka, tekstus – J. Va-
riakojis, o Pažaislio bažnyčios freskos
nuotrauką parūpino kaunietis fo-
tografas Juozas Kamenskas, tarpi-
ninkaujant Nerijui Šmerauskui. Tą
dieną išleistas vokas bus antspaudo-
jamas specialiu LITHPEX XXX paro-
dos antspaudu – žymekliu. Jį projek-
tavo L. Volodka, antspaudą pagamino
JAV pašto įstaiga Čikagoje.

2008 m. balandžio 26 diena
bus atžymėta, išleidžiant voką, skirtą
Filatelistų draugijos „Lietuva” 60-
ties gyvavimo ir veiklos metų sukak-
čiai paminėti. Vokas tą dieną taip pat
bus antspaudojamas antspaudu-žy-
mekliu, L. Volodkos sukurtu specia-
liai šiai sukakčiai paminėti. Voko pie-
šinį sukūrė               Nukelta į 10 psl.

LF pranešimas

– Kada ir kaip pradėjote savo
veiklą Lietuvių Fonde?

– Mano pirmieji ryšiai su LF
siekia 1998 metus, kuomet pradėjau
administruoti PLB leidžiamą žurnalą
„Pasaulio lietuvis”. Tada parašiau
pirmuosius apžvalginius straipsne-
lius apie Lietuvių Fondo metinį su-
važiavimą (,,Pasaulio lietuvis’’, 1999
m. gegužė), LF metinį pokylį (,,Pa-
saulio lietuvis’’, 1999 m. gruodis) ir
kt. Vėliau, dirbant PLB ir ,,Pasaulio
lietuvio’’ raštinėse draugiškai talki-
ninkaudavau LF žmonėms ruošiant
Fondo renginius, lėšų telkimo vajus ir
pan. Tapusi LF nare, prie Fondo veik-
los prisidėjau ir prisidedu aukomis. 

– Kodėl įstojote į Lietuvių
Fondą?

– Tai įvyko kažkaip natūraliai, be
ypatingų išskaičiavimų ir išankstinių
planavimų. Kaip minėjau, į LF veiklą
įsitraukiau per savo tiesioginį darbą
„Pasaulio lietuvio” žurnale. Pirmą
kartą LF suvažiavime dalyvavau kaip
trečiabangė „korespondentė’’, kuri
turėjo nupasakoti savo įspūdžius apie
suvažiavimą. Tada pirmą kartą ma-
čiau, kaip Amerikos lietuviai nuo-
širdžiai gieda Lietuvos himną. Man,
tuomet iš Lietuvos neseniai atvyku-
siai, tai buvo neįprastas, jaudinantis
ir net, sakyčiau, skeptiškus jausmus
keliantis vaizdas. Galvojau, ar jie čia
tikrai, taip rimtai, rankas prie krū-
tinių prisidėję gieda tą himną?
Niekas mūsų, tuometinio Lietuvoje
augusio jaunimo, nemokė patriotiz-
mo ir meilės tėvynei. Paradoksalu,
bet pirmasis supratimas, kad lietu-

viškumas – tai vertybė ir garbingas
dalykas, atėjo išvažiavus iš Lietuvos
ir susidūrus su konkrečiais žmonė-
mis, kurie konkrečiais darbai rodė,
kad lietuvybė jiems yra neatsiejama
jų gyvenimo būdo dalis. Tie gyveni-
miški pavyzdžiai paskatino mane
pačią tapti LF nare. 

– Kokia yra Jūsų profesinė
patirtis?

– Iki 1998 m. dirbau vaikų psi-
chologe Kaune. Atvažiavus į Ameriką
tris metus dirbau Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės ir žurnalo ,,Pasaulio
lietuvis” administratore. Po to, tre-
jetą metų dirbau su elgesio ir emocijų
problemų turinčiais mokiniais Dow-
ners Grove High School. Tuo pačiu
metu mokiausi National Louis Uni-
versity magistrantūroje. Nuo 2005 m.
pradėjau dirbti World Relief DuPage
organizacijoje, teikiančioje teisines,
psichologines, švietimo ir įsidarbini-
mo paslaugas imigrantams ir pabė-
gėliams. Esu licencijuota profesionali
psichinės sveikatos konsultantė (li-
censed professional counselor), turin-
ti mokslų magistro laipsnį. Šiuo metu
dirbu ir World Relief DuPage ir pri-
vačioje agentūroje ,,Choice – Coun-
seling and Coaching’’, kur teikiu psi-
chologines konsultacijas individu-
aliems asmenims ir grupėms. 

– Kuo ši patirtis naudinga
Lietuvių Fondui?

– Visuomet maniau, kad psi-
chologinė ir dvasinė žmogaus būklė
yra esminės, neatskiriamos žmogaus
būties dalys, kur jis begyventų. Į
Ameriką ar bet kur kitur emigra-
vusių žmonių psichologinė pusiaus-
vyra yra natūraliai pažeista. Namų,
artimųjų, savos aplinkos, įprastinių
aplinkybių, socialinės padėties nete-
kęs žmogus rizikuoja patirti gilias
psichologines traumas. Nepaisant
psichologinės būklės svarbos, rizi-
kuojama fizine, psichine ir dvasine
žmogaus sveikata. Todėl daugėja tė-
vų-vaikų nesutarimų, priklausomy-
bių, psichinių sutrikimų, tarp kurių
pirmauja depresija, dvasinė-moralinė
degradacija ir pan. Praktiškai visos
išvardytos problemos yra dalis dabar-
tinio psichologinio „paveikslėlio’’,
būdingo           Nukelta į 9 psl.

Pokalbis su kandidate į LF
tarybą – Laima Zavistauskiene

Laima Zavistauskienė su vyru.
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Bernardinų ir Šv. Onos bažnyčių bokštai.                                          Alfa.lt nuotr.

Strasbūras, balandžio 22 d.
(ELTA) – Galimybė atpiginti vizas
baltarusiams ir palengvinti jų atvy-
kimą į Lietuvą bus viena iš pagrindi-
nių šią savaitę planuojamo EP pir-
mininko Hans–Gert Pottering apsi-
lankymo Vilniuje temų.

Naujosioms Europos Sąjungos
(ES) valstybėms narėms prisijungus
prie Šengeno erdvės, labai pabrango
šių šalių vizos baltarusiams ir ukrai-
niečiams. Europos Parlamento (EP)
nariai plenarinėje sesijoje aptarė bū-
dus išspręsti šią padėtį ir ragino Eu-
ropos Komisiją (EK) imtis konkrečių
veiksmų. Europos liaudies partijos
narė Laima Andrikienė diskusijoje
teigė: ,,Faktas, kad Ukrainos piliečiai
už Šengeno vizą moka 35 eurus, dar
neišsprendžia problemos, nes vizų re-

žimo palengvinimas galioja tik nedi-
delėms Ukrainos piliečių grupėms. O
Baltarusijos atvejis dar iškalbinges-
nis – baltarusiai už Šengeno vizą mo-
ka brangiausiai. Tiksliau – tai yra
kaina, kurią jie moka už Aleksandr
Lukašenka diktatūrą”.  

Vasario 21 d. rezoliucijoje EP jau
yra paraginęs ES Tarybą ir EK imtis
veiksmų palengvinti vizų režimą Bal-
tarusijos piliečiams ir aptarti nemo-
kamų vizų jiems galimybę. Tačiau dėl
Baltarusijoje vyraujančios diktatūros
ES nėra pasirašiusi atitinkamos su-
tarties su šia šalimi. Kita vertus, Lie-
tuva ir kitos ES šalys turi teisę pasi-
rašyti sutartis su Baltarusija dėl vizų
režimo palengvinimo pasienio gyven-
tojams. Lenkija jau derasi dėl tokios
sutarties.

Šv. Onos bažnyçioje –
griùties nuojauta

Vilnius, balandžio 22 d. (BNS) –
Aplink architektūrine Vilniaus puoš-
mena vadinamą Šv. Onos bažnyčią iš-
kilo pastolių užtvara. Tikimasi, kad ji
nuo plytų krušos apsaugos praeivius
ir gotikos šedevro aplankyti atvyku-
sius užsienio turistus.

„Saugome žmones, kad jiems ply-
tos ant galvos nenukristų”, – aiškino
pastoliais Šv. Onos bažnyčią apjuosę
darbininkai. Ar ilgai pastoliai darkys
vieno lankomiausių sostinės turizmo
objektų ansamblį, jie atsakyti nega-
lėjo. „Valdžia minėjo, kad gal tik po
metų prasidės restauracijos darbai –
kol kas tam nėra pinigų. O iš kur pa-
imsi? Žmonės lanko bažnyčią, bet au-
koja mažai. Gal reikėtų padaryti bi-
lietus kaip muziejuose? Turistams
net už tualetą tenka mokėti, tai kodėl
negalėtų skirti bažnyčiai?” – svarstė
darbininkai.

Jų manymu, Šv. Onos bažnyčia
šiuo metu yra avarinės būklės, todėl
daug svarbiau rūpintis praeivių sau-
gumu nei tuo, kad pastoliais užgrioz-
dintos šventovės fasadas atrodys ne-
estetiškai.

Bažnyčios būkle susirūpinta dar
žiemą, kai iš jos fasado išbyrėjo kelios
plytos. Anuomet iš dvasininkų lūpų
net pasigirdo kalbų apie transporto
srautų ribojimą Maironio gatve – esą
bažnyčiai kenkia pravažiuojančių au-

tomobilių keliama vibracija.
„Šv. Onos bažnyčios būklė pras-

ta, tačiau avarine ji nepripažinta. Tai
darbininkų pasvarstymai”, – užtikri-
no savivaldybės Kultūros paveldo
skyriaus vedėjas Vitas Karčiauskas.

Jis prisipažino pastolius prie baž-
nyčios matęs, tačiau kodėl jie pasta-
tyti, nesiaiškinęs. Leidimus darbams
atlikti išduoda ne miestas, o Kultūros
ministerijos Kultūros paveldo depar-
tamentas. Departamento specialistė
ryšiams su visuomene Diana Uzelo
patvirtino, kad leidimas pastoliais
užtverti dalį Maironio gatvės šali-
gatvio išduotas iki šių metų pabaigos.

„Eižėja bažnyčios mūras, krenta
čerpės. Iki to laiko planuojama sut-
varkyti stogą ir bokštus”, – sakė D.
Uzelo.

Vilniaus Šv. Onos bažnyčia nere-
tai vadinama architektūros stebuklu.
Mūrinė bažnyčia pranciškonų pas-
tangomis pastatyta XV amžiaus pa-
baigoje. Sudėtingos architektūros,
bet lengvas ir grakštus pastatas, ku-
riam panaudotos 33 rūšių plytos, yra
vėlyvosios gotikos šedevras, turintis
nedaug sau lygių pasaulyje. Beveik
nepakitusi bažnyčia, nors ji buvo
griaunama ir naudojama kaip sandė-
lis, išliko iki šių dienų ir tapo vienu
Vilniaus simbolių.

Tauragès vaikams – ketvirtis
milijono litû labdaros

Į bėdą užsienyje patekę
lietuviai konsulinę pagalbą

gaus lengviau

ELTA – Vyriausybė pritarė nau-
jai tvarkai, kuri numato teisinį pag-
rindą Lietuvos konsuliniams pareigū-
nams gauti duomenis apie asmenų gi-
minystės ryšius. Ateityje nebeliks da-
bar esančių kliūčių išduoti asmens
grįžimo pažymėjimus, paprasčiau bus
teikiama pagalba asmens dokumentą
pametusiems asmenims, o Lietuvoje
likę artimieji greičiau sužinos apie iš-
tikusią nelaimę. Šiuo metu sėkmin-
gai vykdyti konsulines funkcijas
trukdo tai, kad dėl esamo teisinės as-
mens duomenų teikimo tvarkos kon-
sulinės įstaigos negali gauti kai kurių
duomenų apie asmenų giminystės ry-
šius, pavyzdžiui, duomenų apie pilna-
mečius vaikus, tėvų ir sutuoktinių as-
mens kodų, duomenų apie brolius, se-
seris ir panašiai. Pagal naująją tvarką
konsulinėms įstaigoms sudaroma ga-
limybė tiesiogiai naudotis Gyventojų
registro duomenimis.

Kinija – pagrindinis
pavojingų prekių šaltinis

BNS – Kinija yra pagrindinis pa-
vojingų prekių Europoje šaltinis, o
Kinijoje pagaminti žaislai, sudaran-
tys 80 proc. visų Europos Sąjungoje
parduodamų žaislų, yra vieni pavo-
jingiausių produktų vartotojams,
pranešė Europos Komisija. Daugiau
nei pusė visų pavojingų produktų,
kuriuos pernai aptiko ES įstaigos,
buvo pagaminti Kinijoje. Dešimtys
milijonų Kinijoje pagamintų žaislų
2007 metais buvo paimti iš prekybos.
Didžiausia pasaulyje žaislų gamintoja
JAV bendrovė ,,Mattel” paėmė iš pre-
kybos milijonus Kinijoje pagamintų
žaislų teigdama, kad jie yra nesau-
gūs, tačiau vėliau pripažino, jog tai
įvyko labiau dėl modelių, o ne gamy-
bos trūkumų. Be žaislų, tarp pavojin-
gų prekių yra ir motorinės transporto
priemonės bei elektros prietaisai.

Kelionės po Lietuvą tampa
vis patogesnės 

BNS – Vežėjai siūlo ir naujų
kelionių po Lietuvą, ir kitų naujovių:
autobusų įmonės – bilietus internetu,
o geležinkeliai numatę įsigyti pirmajį
dviaukštį traukinį. Dėl besivystančio
verslo Druskininkuose keleiviams jau
pasiūlyti naujos kelionės tarp kuror-

tinių miestų: Druskininkų ir Palan-
gos, Druskininkų ir Šventosios. Auto-
busų bendrovių teigimu, keliauti po
Lietuvą autobusais skatina ir nauja
bilietų įsigijimo sistema internetu.
Tinklalapyje bilietą į visus Lietuvos
miestus galima ne tik nusipirkti, bet
ir pakeisti ar grąžinti. Taip pat čia ga-
lima išsirinkti kelionę. Be to, vežėjai
autobusuose jau pradėjo įrengti nau-
jus kasos aparatus, kuriais bus gali-
ma nuskaityti pinigus ir iš keleivio
elektroninės kortelės. Artėjant vasa-
ros sezonui, naujų vidaus kelionių
siūlo ir „Lietuvos geležinkeliai”. Ke-
lerius metus iš Klaipėdos į Šilutę ir iš
Šiaulių į Mažeikius nevažiavę trau-
kiniai nuo gegužės pabaigos vėl kur-
suos. Planuojama, kad nuo rudens
tarp Vilniaus, Kauno ir Trakų pradės
važiuoti du pirmieji dviaukščiai ke-
leiviniai elektriniai traukiniai.

Lietuvoje žemė nepinga

ELTA – Lietuvos rinkoje žemės
sklypų kainos nemažėja, teigia nekil-
nojamojo turto specialistai. Registrų
centro duomenimis, brangiausiai že-
mė parduodama didžiuosiuose mies-
tuose – daugiaaukščių ir verslui skir-
tų pastatų statybai, o pigiausiai – ne-
paklausiose, neišvystytose kaimiško-
se teritorijose. Šiemet už žemės ūkio
paskirties sklypo hektarą gali tekti
pakloti nuo 1,5 tūkst. iki 3 mln. litų,
o žemės, naudojamos prekiniam
ūkiui, vidutinė kaina – apie 3 tūkst.
litų už hektarą. Tačiau toli nuo did-
miesčių esančių žemės ūkio paskir-
ties sklypų kainos žymiai mažesnės.
Jos vertinamos ne tik pagal vietą, bet
ir derlingumą. Hektarą žemės galima
nusipirkti ir už 5 tūkst., ir už 400
litų. Brangiausia dirbama žemė –
Kauno, Panevėžio, Marijampolės aps-
krityse, nes čia – derlingiausi ir tin-
kamiausi žemės ūkiui sklypai. Pana-
šiai yra ir su nuomos mokesčiu: kur
žemė kainuoja daugiau, brangesnė
būna ir jos nuoma. Jos vidurkis Lie-
tuvoje yra maždaug 60 litų už hekta-
rą, nors kai kur siekia ir 200-300 litų.
Lietuvos agrarinės ekonomikos spe-
cialistai teigia, kad didinamos išmo-
kos už dirbamą žemę padidins ūki-
ninkų pajamas, tad žemės ūkio pas-
kirties žemės nuomos ir pardavimo
kainos turėtų didėti. Manoma, kad
per kelerius artimiausius metus vi-
dutinės žemės ūkio paskirties žemės
nuomos bei pardavimo kainos dar
gali augti iki 50 proc. 

Europarlamentarai nori palengvinti
keliones baltarusiams î Lietuvâ�

Vilnius, balandžio 22 d. (ELTA)
– Tauragės apskrities vaikai turės ga-
limybę šią vasarą turiningai leisti
atostogas. Londone antrojoje Didžio-
sios Britanijos lietuvių labdaros va-
karienėje jos svečiai neturtingų šei-
mų vaikams paaukojo dvigubai dau-
giau nei pernai – per 250 tūkst. litų.
Dar tiek pat lėšų ketina skirti Švieti-
mo ir mokslo ministerija bei Jurbar-
ko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės savi-
valdybės.

Už minėtas lėšas planuojama or-
ganizuoti vasaros stovyklas, kuriose
skurdžiausios pagal statistiką Tau-
ragės apskrities vaikai turės galimy-
bę tobulinti žinias, dalyvauti kultū-
riniuose ir meniniuose renginiuose,
gaus nemokamą maitinimą.

Įspūdingoje labdaros vakarienėje
Londone dalyvavo vienas žinomiau-
sių kulinarų Jamie Oliver, taip pat
garsūs aktoriai Dexter Fletcher, Ja-
son Fleming, vienas žinomiausių me-
nininkų Jonathan Yeo, per 300
Didžiosios Britanijos ir Lietuvos vers-
lininkų.

Šio labdaros renginio sumanymo

autorius – Lietuvos ambasadorius
Jungtinėje Karalystėje Vygaudas
Ušackas.

Vakaro metu skambėjo ištraukos
iš Dalios Ibelhauptaitės režisuotos V.
A. Mocarto operos ,,Užburtoji fleita”.
Viena iš renginio organizacinio ko-
miteto narių režisierė D. Ibelhaup-
taitė svečiams papasakojo, kad kas
ketvirtas Lietuvos nepilnametis gy-
vena ties skurdo rizikos riba, o tai yra
vienas blogiausių rodiklių Europos
Sąjungoje. Tauragės apskrityje skurs-
ta beveik kas trečia šeima, net 37
proc. (apie 7,500 vaikų) besimokan-
čių apskrities mokyklose, dėl sunkios
padėties šeimose gauna nemokamą
maitinimą.

,,Mūsų labdara remia daugiavai-
kių šeimų vaikus. Beveik pusė tokių
šeimų, kurios augina tris ir daugiau
vaikų, yra atsidūrusios už socialinės
rizikos ribos. Tauragės apskrityje so-
cialiai remiamose šeimose auga 2,338
vaikai. Mūsų tikslas – pasiekti kiek-
vieną iš jų”, – kalbėjo režisierė D.
Ibelhauptaitė.

Svarbu žinoti
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šių laukus, ypač – Irake”, – sakė A. al
Zawahiri įraše, kuris yra antroji ir
paskutinė dalis atsakymų į maždaug
100 klausimų, pateiktų jam interne-
te. Jis taip pat ragino musulmonus
remti visus islamistų kovotojus. A. al
Zawahiri penktadienį penktąsias
JAV vadovaujamos įsiveržimo į Iraką
metines paminėjo paragindamas
musulmonus paversti Iraką ,,islamo
tvirtove”.

KUVEITAS
Irako premjeras Nuri al Maliki

paragino kaimynines Persijos įlankos
regiono valstybes padėti normali-
zuoti padėtį Irake ir tesėti pažadus
nurašyti Irako skolas ir vėl atidaryti
Bagdade ambasadas. ,,Ta skolų ir
kompensacijų sąskaita, kurią moka
Irakas, daro didelę žalą mūsų infra-
struktūrai ir nacionalinei ekonomi-
kai”, – pradėdamas ministrų konfe-
rencijos sesiją sakė N. al Maliki. ,,Vis
dar laukiame pažadų ir įsipareigoji-
mų paskoloms ir kompensacijoms pa-
naikinti tesėjimo”, – sakė Irako vy-
riausybės vadovas.

BOSASAS
Somalio pajėgos antradienį puo-

lusios su Dubajaus vėliava plaukio-
jantį laivą, kurį prie šios Afrikos vals-
tybės krantų užgrobė piratai, išvada-
vo jo įgulos narius ir suėmė piratus,
pranešė vienas pareigūnas. ,,Mūsų
pajėgos įsiveržė į ,,al Khaleej” ir su-
sirėmė su piratais. Įvyko trumpa ko-
va, o paskui jie juos nugalėjo”, – sakė
Bosaso uostamiesčio meras Abdiri-
zak Hared. Laivas ,,al Khaleej” ga-
beno į Somalį parduoti maisto pro-
duktus. Jis buvo užgrobtas pirmadie-
nį, 7 km nuo Bosaso. Padidėjus pag-
robimų tikintis išpirkos skaičiui van-
denys prie Somalio krantų pasidarė
vieni pavojingiausių pasaulyje. Sa-
vaitgalį piratai užgrobė ispanų tunų
žvejybos laivą su 26 žmonėmis.

ADIS ABEBA
Sekmadienį daugiau kaip 70

proc. užregistruotų rinkėjų atėjo
Etiopijoje prie balsavimo urnų antrą
vietinės valdžios ir parlamento rin-
kimų dieną. Daugiau kaip 4,2 mln.
kandidatų siekia vietų sekmadienio
rinkimuose, pirmuosiuose Etiopijoje
nuo ginčytinų 2005 m. rinkimų į par-
lamentą. 

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Pennsylvania vyksta
pirminiai rinkimai MASKVA

Rusijos užsienio reikalų ministe-
rija pareiškė, kad Gruzijos žvalgybi-
nis lėktuvas, numuštas virš Abchazi-
jos, buvo sunaikintas vietinių prieš-
lėktuvinės gynybos (PLG) priemo-
nių, ir pažymi, kad jo skrydis buvo
neleistina karinė veikla. Pasak URM,
Jungtinių Tautų misija pranešimą
apie šį skrydį iš Gruzijos gavo pavė-
luotai, todėl nespėjo iš anksto infor-
muoti Abchazijos. Rusijos URM dar
nurodė, kad, pagal Maskvos susi-
tarimą, saugumo zonoje negali būti
jokių ginkluotų pajėgų, o pagal JT
Saugumo Tarybos rezoliuciją, abi
konflikto pusės turi užtikrinti, kad
šioje zonoje nebūtų jokios neleistinos
karinės veiklos.

DŽAKARTA
Beijing olimpiados deglas Dža-

kartoje antradienį buvo nešamas ,,už
uždarų durų”, per renginį, į kurį bu-
vo galima pakliūti tik su kvietimais ir
kuris vyko itin sustiprinto saugumo
sąlygomis. Dar prieš deglo nešimo
pradžią policija išvaikė Tibeto šali-
ninkų mitingą prie nacionalinio sta-
diono, kur vyko šis renginys. Stadio-
nas buvo uždarytas visuomenei, jį
saugojo šimtai pareigūnų.  Policijos
pareigūnai 9 protestuotojus prievar-
ta išsivedė apklausti. Visi jie buvo
greitai paleisti, išskyrus olandą, ku-
ris buvo nuvežtas į Džakartos polici-
jos būstinę. Olimpinė ugnis, kuri turi
simbolizuoti žaidynių dvasią, kelios
sekundės po estafetės pradžios užge-
so ir turėjo būti uždegta iš naujo.

DUBAJUS
Antrasis pagal pareigas ,,al

Qaeda” vadovas Ayman al Zawahiri
naujame garso įraše, kuris antradie-
nį buvo paskelbtas internete, ragina
musulmonus prisidėti prie sukilimo
Irake. ,,Raginu visus musulmonus
skubėti į džihado (šventojo karo) mū-

Paryžius, balandžio 22 d. (AFP
–BNS) – Paryžiaus miestas suteikė
savo garbės piliečio vardą Dalai La-
mai ir taip neabejotinai padidins
įtampą tarp Prancūzijos ir Kinijos,
kur kilo nauji protestai prieš prancū-
zus.

Paryžiaus taryba taip pat balsavo
už tokios pačios garbės suteikimą
garsiam žmogaus teisių gynėjui Hu
Jia, kuris šį mėnesį Kinijoje buvo įka-
lintas dėl kaltinimų bandžius vykdyti
ardomąją veiklą.

Meras Bertrand Delanoe, kuris
pasiūlymą dėl Dalai Lamos pateikė
anksčiau, sakė, kad Prancūzijos sos-
tinė nori ,,pagerbti kovotoją už taiką,
nenuilstantį dialogo tarp žmonių
skelbėją”. ,,Paryžius taip pat nori pa-
rodyti savo paramą Tibeto žmonėms,
kurie gina savo svarbiausią teisę į
orumą, laisvę ir tiesiog gyvenimą”, –
sakė socialistų meras. 

Garbės piliečio vardas tremtyje

gyvenančiam Tibeto dvasiniam va-
dovui ir kinų disidentui suteiktas to-
kiu metu, kai Prancūzijos ir Kinijos
santykiai atšalo po maištingo olimpi-
nio deglo nešimo Paryžiuje, kuris įvy-
ko prieš dvi savaites ir kurį sutrukdė
protestavę žmogaus teisių gynėjai.

Keliuose Kinijos miestuose sa-
vaitgalį vyko protestai prieš prancū-
zų parduotuvių tinklą ,,Carrefour” ir
JAV naujienų televiziją CNN. Pirma-
dienį nauji protestai prieš prancūzus
kilo 9 Kinijos miestuose.

122 ,,Carrefour” prekybos cent-
rus Kinijoje raginama boikotuoti, nes
prezidentas Nicola Sarkozy dėl Kini-
jos politikos Tibeto atžvilgiu pagrasi-
no nedalyvauti Beijing olimpiados
atidarymo ceremonijoje.

Praėjusį mėnesį šį Himalajų re-
gioną sukrėtė protestai prieš kinų
valdymą, o tremtyje gyvenantys Ti-
beto vadovai sako, kad slopinant pro-
testus žuvo daugiau kaip 150 žmonių. 

Paryžius Dalai Lamâ� paskelbè�  
savo garbès pilieçiu

Pennsylvania vyksta partijos kandidato rinkimai. Reuters nuotr.       

Philadelphia, Pennsylvania,
balandžio 22 d. (AFP–BNS) – Hillary
Clinton žūtbūt reikia laimėti Penn-
sylvania vykstančius partijos kandi-
dato rinkimus, tačiau jai negana pap-
rastos pergalės prieš varžovą Barack
Obama, jei ji nori išsaugoti savo atei-
ties galimybes dėl Baltųjų rūmų.

New York atstovaujanti senatorė,
kaip rodo naujausios apklausos, turė-
tų laimėti, tačiau daugelis stebėtojų
mano, jog tam, kad ji daugiau negir-
dėtų raginimų trauktis iš demokratų
varžybų, jai reikia dviženkliu skai-
čiumi nusakomos persvaros. Jai taip
pat reikia naujo postūmio prieš kitą
balsavimo etapą, kuris gegužės 6 d.
įvyks Indiana ir North Carolina.

Birželio pradžioje šešiais balsavi-
mais pagaliau baigsis ši epinė kova
dėl Demokratų partijos kandidato į
JAV prezidentus statuso. Netikėta B.
Obama pergalė susiaurintų ir taip
siaurą H. Clinton kelią pergalės link
ir tikriausiai užgniaužtų jos istorinį
žygį siekiant tapti pirmąja moterimi
JAV prezidento pareigose.

Buvusios pirmosios ponios padė-
tis jau yra pavojinga. Ji atsilieka nuo
B. Obama pagal laimėtų balsavimų
skaičių, pagal partijos suvažiavimo
delegatų, kurie paskirstomi pagal
balsavimo rezultatus, skaičių, pagal
gautų balsų skaičių ir pagal kampa-

nijai surinktų lėšų sumą. Tačiau jos
stovykla pabrėžia išrenkamumą, o ne
rinkimų matematiką, ir pirmadienį ji
pažadėjo kovoti iki pat balsavimų pa-
baigos. ,,Tęsiu, kol visi gaus galimybę
balsuoti šiame procese”, – interviu
CNN sakė ji.

Pergalė Pennsylvania paremtų
H. Clinton teiginį, kad tik ji gali sut-
virtinti demokratų politinę atramą,
patraukti socialiai konservatyvius
darbininkų klasės rinkėjus ir laimėti
svarbiose prezidentinėse kovose.
,,Jeigu gerai pasirodome Pennsylva-
nia, tai dar kartą parodys, kad esame
geresnėje padėtyje laimėti didelėse
svyruojančiose valstijose, kurių balsų
reikia bet kuriam demokratui, sie-
kiančiam laimėti lapkritį įvyksian-
čius prezidento rinkimus”, – sakė H.
Clinton atstovas Howard Wolfson.

Pirmadienį kandidatai surengė
rinkimų kampaniją Scranton, pra-
monės mieste Pennsylvania šiaurės
rytuose, kurio dauguma gyventojų
balsuoja už demokratus.

H. Clinton atkreipė rinkėjų dė-
mesį į B. Obama pareiškimą, kad
John McCain  būtų geresnis už
George W. Bush JAV prezidentas. Ji
taip pat kalbėjo apie B. Obama ko-
mandos paskelbtą reklamą, kurioje
kritikuojamas jos sveikatos apsaugos
pertvarkos planas.

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA AFRIKA

RUSIJA
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Toronto arkivyskupui Thomas Collins įteikęs leidinius apie Marijos apsi-
reiškimą Šiluvoje, Kauno arkivyskupijos augziliaras vysk. Jonas Ivanauskas
supažindino su šio įvykio istorija ir 400 m. jubiliejaus šventimo programa.

TORONTO ARKIVYSKUPAS DOMĖJOSI ŠILUVA

Į Kanadą atvykęs vysk. Jonas
Ivanauskas Kanados Šiluvos Švč.
Mergelės Marijos Jubiliejaus atidary-
mui, lydimas jubiliejaus komiteto na-
rių, balandžio 7 d. susitiko su To-
ronto arkivyskupu Thomas Collins.

Toronto arkivyskupui Thomas
Collins įteikęs leidinius apie Marijos
apsireiškimą Šiluvoje, Kauno arki-
vyskupijos augziliaras vysk. Jonas
Ivanauskas supažindino su šio įvykio
istorija ir 400 m. jubiliejaus šventimo
programa.

Abu ganytojai galėjo lengvai su-
sikalbėti itališkai, nes abu  yra studi-
javę Romoje. Kalbėtasi įvairioms te-
momis, daugiausia apie Šiluvą. Vys-

kupas kvietė arkivyskupą į Lietuvą
pagrindinėms Šiluvos iškilmėms rug-
sėjo mėnesį, bet arkivyskupas tuo
metu lankysis Airijoje, iš kur kilę jo
protėviai. Jis žadėjo ateityje aplan-
kyti Lietuvą. Vyskupas Ivanauskas
jam įteikė neseniai išleistą kun.
Stasio Ylos knygą ,,Šiluva Žemaičių
istorijoje”, filmą ,,The Way to Šiluva”
ir  kitą medžiagą apie Šiluvą anglų
kalba. Baigiantis pokalbiui arkivys-
kupas pasiūlė komiteto nariams
susisiekti su arkivyskupijos komu-
nikacijos direktoriumi ir pasitarti,
kokiu būdu Šiluva galėtų būti plačiau
garsinama šioje arkivyskupijoje. 

Kun. V. Staškevičius

ARTĖJA DVIEJŲ JUBILIEJŲ IŠKILMĖS

2008 m. balandžio 27 d., sekma-
dienį, vyks Dievo Apvaizdos parapijos
100 metų ir M. Marijos apsireiškimo
Šiluvoje 400 metų jubiliejaus iškil-
mės. 10:30 val. r. – iškilmingos šv. Mi-
šios, kuriose dalyvaus Detroit arki-
vyskupas kardinolas Adam Maida ir
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamke-
vičius. Mišių metu Sutvirtinimo sak-
ramentą švęs šie parapijiečiai: Ma-
rius Anužis, Joe Duoba, Andreja Pet-
rulytė, Donatas Tukys, Austėja Up-
taitė, Aleksas Matvekas, Audrius
Matvekas, Romas Šonta, Saulė Tam-
kutė. 

Po Mišių parapijos aikštėje bus
pašventinta Švč. Mergelės Marijos

statula, parapijos salėje vyks banke-
tas, kurio programoje numatytas sve-
čių pristatymas, sveikinimai, vaišės,
taip pat svečių, jaunimo ir rėmėjų ap-
dovanojimas bei koncertinė progra-
ma. Dalyvavimas šventėje yra nemo-
kamas, tačiau prašoma užsiregistruo-
ti iki balandžio 20 d., pranešant Re-
naldui Valkauskui tel. 248-722-8886,
el. paštu: rvalkauskas@yahoo.com,
arba Teresei Vaitkūnaitei tel. 586-
719-5570, arba Almai Butkūnienei
tel: 734-464-9171, el. paštu: almabut-
kunas@aol.com

Pagal Dievo Apvaizdos parapijos
biuletenį parengė

N. Šmerauskas

Dievo Apvaizdos parapijoje

Šiluvos šventė vyks Floridoje

VISI KELIAI VEDA Į ŠILUVĄ

Balandžio 13 d.  Lietuvių klube
įvyko antrasis Misijos aktyvistų susi-
rinkimas. Jame nutarta Šiluvos 400
metų jubiliejinę šventę suruošti š. m.
lapkričio 9 d., 2 val. p. p. St. Peters-
burg Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje
(Most Holly Name of Jesus Church,
1500  – 58th St. South, Gulfport, Flo-
rida). 

Šv. Mišių koncelebracijai sutiko
vadovauti J. E. vyskupas Paulius Bal-
takis OFM, taip pat dalyvaus Lietu-

vos vyskupų konferencijos delegatas
užsienio lietuviams prel. Edmundas
Putrimas ir St. Petersburg vyskupo
delegatas generalinis vikaras kun.
Robert Morris. Į šventę bus pakviesti
visi St. Petersburg kunigai. Tuoj po
šv. Mišių šventę tęs programa ir pieūs
Lietuvių klube (The Lithuanian –
American Club, 4880 – 46th Ave.
North., St. Petersburg, Florida).

Kanauninkas 
Bernardas Talaišis

Jubiliejines 400 m. iškilmes Lietuvoje švęsime 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, gyvenančiais užsienyje ir Lietuvos etninėse žemėse. 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, Lithuania.

Marijos perduotoji žinia
nepavaldi istorijos dėsniams 

(III dalis)

DR. LIUDAS JOVAIŠA
Vilniaus universiteto Istorijos
fakulteto lektorius

Apsireiškimo data

Apsireiškimo istorijoje nenuro-
doma jokia konkreti kurio nors įvykio
data. Apsireiškimas įvykęs „kartą”,
piemenėliai ėmę pasakoti „vėliau”,
žinia apie tai Kazakevičių pasiekė
„galiausiai”, ir t. t. Suprantamas
daugelio apie Šiluvą rašiusių autorių
noras apsireiškimą „įlaikinti”, taip
tarsi suteikiant jam daugiau istoriško
patikimumo, skatino jų mėginimus
apskaičiuoti, remiantis istorijoje mi-
nimais įvykiais ir laiko intervalais,
kiek įmanoma konkretesnę apsireiš-
kimo datą. 

Nuo 1859 m. (Ignaco Bušinskio
veikalo apie Šiluvą) istorinėje lite-
ratūroje ištisam šimtmečiui buvo
įsivyravusi 1612 m. data. Bušinskis
pasirėmė Valančiaus „Žemaičių vys-
kupystės” žinia apie tai, kad „pra-
sidžiugęs iš radybų, Kozakevyčia
1612 m. pradėjo drąsiai šauktis baž-
nyčios su jos žeme”. Bušinskio sam-
protavimas pagrįstas prielaida, kad
Apsireiškimas įvyko netrukus prieš
bylos iškėlimą – arba 1611 m. ru-
denį, arba 1612 m. pavasarį. Ka-
dangi pirminis šaltinis nenurodo,
kiek laiko prabėgo nuo apsireiškimo
iki bylos iškėlimo, Bušinskio įvesta
data laikytina hipotetine. Vis dėlto
įvairūs autoriai ją vieningai priėmė
be jokios kritikos, ir toks datavi-
mas buvo visuotinai įsigalėjęs iki pat
1940 m.

XX a. viduryje įsigalėjo naujas
apsireiškimo datavimas 1608 metais,
dar 1929 m. pirmą kartą pasiūlytas,
tačiau be jokių argumentų, A. Blažio
knygelėje „Šiluvos istorija”. 1958 m.
išleistoje studijoje „Marijos garbini-
mas Lietuvoje” Juozas Vaišnora tvir-
tina: „Todėl ne be pagrindo kai kurie
autoriai apsireiškimą nukelia į 1608
m., t. y. po to, kai Kazakevičius 1607
m. pradėjo judinti Šiluvos reikalą, ir
kai, nesant dokumentų, nebuvo vil-
ties ką nors laimėti.” Iš kur atsirado
1607 m., kaip bylos pradžios data,
paaiškina kun. Stasys Yla knygoje
„Šiluva Žemaičių istorijoje” (pirmoji
laida – 1970 m.): „rašytinė Šiluvos
istorija tvirtina, jog ‘ta byla užtruko
per 15 metų’. Šis metų skaičius leistų
spėti, kad pirmasis nesėkmingas pro-
cesas buvo pradėtas 1607 ar 1608
metais.” Taigi Vaišnora ir Yla datuo-
dami pažodžiui remiasi Apsireiškimo
istorija ir, atskaičiavę 15 metų nuo
bažnyčios atgavimo 1622–1623 m.,
gauna 1607–1608 m. Jau matėme,
kad apsireiškimo istorijos žinia apie
15 metų trukusią bylą yra netiksli,
tad ir tuo pagrįsta apsireiškimo data
šiandien laikytina grynai simbo-
line.

Remdamiesi šiandien žinomais
šaltiniais, tikslios Marijos apsireiški-
mo Šiluvoje datos nustatyti negalime.
Tam tikra prasme tai netgi į naudą
pačiai apsireiškimo žiniai: tvirtai
nesusaistyta su labai konkrečiomis
istorinėmis aplinkybėmis, šiandien ši
žinia gali būti labiau išgyvenama ir
priimama kaip mūsų ir mums skir-
toji.

Skrynelė ir jos turinys

Apsireiškimo istorijoje minima
„skrynelė, kurioje buvo fundacijos
aktas”. Plėtojantis maldingai Šiluvos
tradicijai, ši skrynelė ilgainiui pavirto
skrynia, o joje buvusių daiktų gau-
sėjo. Skrynios vaizdą 1848 m. pirma-
sis išsamiau aprašė Valančius: jis
mini „diktai apkaltą skrynią”, kurią
„atminimui kunigai ir nugis teblaiko
Šidlavos koplyčioj, vadinamoj ant
akmens”.

Pirmiausia nuo 1748 m. reliacijos
apsireiškimo istorija pasipildė žinia,
kad skrynioje rastas ir stebuklingasis
Šiluvos paveikslas. Tačiau pirmajame
pasakojime aiškiai, galbūt reaguojant
jau į tada ėmusias sklisti kalbas,
sakoma, jog „visiems seniems Šiluvos
apylinkėse gyvenantiems žmonėms
žinoma, kad Šiluvos girioje buvo ras-
tas (prie pušies) atremtas Švenčiau-
siosios Mergelės paveikslas; vos tik
patekęs į eretikų rankas, jis buvo iš
karto sudegintas”. Pastaruoju metu
atlikti paveikslo tyrimai parodė, kad
jis datuotinas XVII a. pirmąja puse,
taigi veikiausiai sietinas su bažnyčios
Šiluvoje atgavimu 1622 m.

Valančius skrynioje mini buvus ir
„kitus bažnyčios daiktus”, tarp kurių
ilgainiui išsiskyrė ir arnotas. Apie jo
buvimą skrynioje pirmoji Apsireiš-
kimo istorija nekalba; bazilikos kop-
lyčioje eksponuojamas arnotas yra
vėlesnis už XV–XVI a. liturginius
drabužius. 

Bėgant metams, skrynia padidėjo
ir prisipildė joje nebuvusių daiktų,
tačiau kur gi dingo apsireiškimo is-
torijoje minimas Šiluvos bažnyčios
1457 m. fundacijos aktas? 1937 m. Ši-
luvos klebonas Paulius Katelė kny-
gelėje „Šiluvos Marijos šventovės
istorija” mėgino paaiškinti, kad,
pradėjus bylinėtis, „jis liko teismų
bylose”. Tai neįmanoma, kadangi į
teismų knygas dokumentų originalų
nesiūdavo, o atlikdavo jų nuorašus.
Valančiaus tvirtinimu, atkastoje
skrynioje „atrado supelėjusį užrašą”.
Turbūt tai logiškas istoriko sampro-
tavimas, žinant, kad fundacijos akto
originalas ilgokai pragulėjo po žeme
ir iki Valančiaus laikų – XIX a. vidu-
rio – neišliko. Šiluvos bažnyčios fun-
dacijos dokumento tekstą šiandien
žinome tik iš nuorašo, atlikto XVII
amžiuje. Taigi manytina, kad atrasto-
jo fundacijos teksto originalas jį
atradus buvo perrašytas ir vėliau,
reikalui esant, buvo naudojamasi jo
nuorašu. 

Čia įdomu pastebėti, kad prieš du
dešimtmečius lenkų istorikai, Grze-
gorzas Błaszczykas ir Jerzy Och-
mańskis, Viduramžių Bažnyčios Lie-
tuvoje tyrinėtojai, suabejojo 1457 m.
Šiluvos fundacijos akto autentišku-
mu. Anot jų, tai – falsifikatas, vei-
kiausiai atsiradęs bylinėjimosi su
kalvinistais metu. Kita vertus, dalis
dokumente esančios konkrečios in-
formacijos iš esmės istoriškai teisin-
ga. Tad galbūt turime reikalo su atve-
ju, kai atrasto fundacijos akto tekstas
buvo fragmentiškai atkurtas – pvz.,
tose vietose, kur originalas buvo
nebeįskaitomas. 

(Tęsinys kituose numeriuose)

Pranešimas skaitytas 2007 m. rugpjūčio 15 d. Mariologiniame kongrese
Pažaislyje, atspausdintas „Šiluvos žinioje“ nr. 4, 2008 m. vasaris.
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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

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

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-mail it to: 

dock01@sbcglobal.net

ENERGETIC, PLEASANT ATTITUDE,
SALES PERSON FOR LADIES
APPAREL & JEWELRY SALES. 

FULL OR PART TIME MOST HAVE AT
LEAST 2 YEARS RETAIL SALES 
EXPERIENCE. TO WORK IN

HINSDALE BOUTIQUE.
Salary $10 per hour 

+ 5% sales commission.
Please fax your resume @ 

(630) 986-8211
or mail it to: Job Applicant

585 Executive Dr.
Willowbrook, IL 60527

Ja pasitikėdamas, ne kartą siun-
tė su užduotimis ir jį patį lydėdavo į
ryšių punktus. 

,,Nors Radvilonių miške J. Že-
maitis užtruko net iki rugpjūčio pa-
baigos, tačiau svečių iš Aukštaitijos
nesulaukė. Gavęs pranešimą, kad dėl
MGB siautėjimų srities vadas J.
Kimštas ir Algimanto apygardos va-
das A. Slučka neatvyks, pasuko atgal
į Dukto miškus. 

Tikroji neatvykimo priežastis
buvo kita. A. Slučka nepasitikėjo
naująja ryšininke E. Pliupelyte ir
nutarė į skiriamą susitikimą ne-
atvykti. Tik kai ryšininkė I. Vilimaitė
perdavė J. Žemaičio kvietimą ir pa-
čiam J. Kimštui, šis susiruošė vykti į
Prisikėlimo apygardą.” (N. Gaškaitė
,,Žuvusiųjų prezidentas’’,  psl. 169 ) 

Iš Izabelės Vilimaitės keleto
užuominų galima spręsti, kad A.
Slučka, žinodamas jos ryšius ir gerus
santykius su J. Žemaičiu, norėjo, jog
ji įtakotų jį, kad šis į Vyriausiąją va-
dovybę atstovu nepaskirtų J. Kimš-
tos, ,,nes jį laikė neiniciatyviu, netgi
kenksmingu šioje organizacijoje žmo-
gumi”. Kai ŽALGIRIS vis tiek ,,prasi-
brovė į Žemaitiją’’, ŠARŪNAS liko
labai nepatenkintas STIRNOS veik-
la, neįvykdžiusia jo pageidavimo.
Nepaisant jos didelio įnašo ir darbo
ruošiant būsimą partizanų vadų su-
važiavimą, Aukštaitijos vadų susi-
tikimus, iš Žalgirio dokumentų ma-
toma, jog  kitame sezone (1949 m.)
buvo numatyta jos paslaugų atsisa-
kyti.

10. Likimas buvo negailestingas

,,Spalio pradžioje, atsisveikinusi
su visais partizanų svečiais ’Komer-
cinėje’ įslaptintas stovyklos pavadini-
mas) ir paėmusi ŽALGIRIO pas
EIMUTĮ paliktą spausdinimo maši-
nėlę, išvykau į Prisikėlimą su pra-
nešimu, kad jie ateitų pasitikti mūsų
atstovus. Nežinant apylinkėse esa-
mos situacijos, keliauti buvo sunku:
su įpakuota mašinėle, panašia į siun-
tinį, adresuotą tremtiniams į Kras-
nojarską. Dėl to ją palikau Radvi-
liškyje pas giminaitį Antaną Vilimą,
nieko nepaaiškinusi apie reikalo es-
mę. Atvykusi į anksčiau žinomą ryšių
punktą Šniūraičių kaime, nustačiau,
kad Edvardas (Rimkus) jau areštuo-
tas, ir kad dabar šiame rajone parti-
zanai nesilaiko. Pas šeimininką Za-
leckį (Varnių kaime, Radviliškio vals-
čiuje) manęs jau laukė ZITA, lydima
Prisikėlimo štabo vyrų. Paskui nuė-
jau į tą vietą, kur buvome sutarę
susitikti su atvyksiančiais sričių ats-
tovais. 

Maždaug vidury spalio mes at-
vykome į Radvilonių girią. Kurį laiką
palaukę, susirišome su VIRPŠOS,
Žaliosios rinktinės vado apsaugos
būrio štabu bei jo svečiais: RAK-
ŠNIU, ŽALGIRIU ir DIEDUKU. Kai
juos sutiko priimti Prisikėlimo šta-
bas, išvyko į tą rajoną. Drauge su jais
iškeliavau ir aš. Pakeliui sužinojome,
kad Radviliškyje pas mano giminaitį
Vilimą ieškojo manęs ir darė kratą.
Kuriam laikui apsistojau Prisikėlimo
apygardos stovykloje, Dukto miške.

Reikėjo tuojau pat paimti iš Vilimo
spausdinimo mašinėlę, nes ilgiau ten
laikyti buvo pavojinga. Pasiuntė
žmogų, kuris iš ten turėjo paimti tą
mašinėlę. Kokiu būdu jis tai sugebėjo
padaryti, aš nežinau, nes ten nebu-
vau”.  (Iš operatyvinės bylos „Vyrod-
ki’’)

Mašinėlės ir kitų dokumentų
slėpimo istoriją bei susitikimus su gi-
minaite, vyro pussesere Izabele prisi-
mena Radviliškyje, tame pačiame
name tebegyvenanti našlė Elena
Vilimienė . 

,,Ji, kol nesislapstė, pas mus ap-
silankydavo dažnai. Paskui, kai su-
sidėjo su miškiniais, matydavomės
daug rečiau. Ateidavo slapta ir tik su
reikalais. Mat pas mus buvo įsteigta
pogrindžio pašto dėžutė. Turėda-
vome paruošę surinktų pašto ženklų,
jeigu kas – pateisinti slaptažodį ’Ar
renkate pašto ženklus?’ Atnešdavo
platinimui pogrindžio spaudos, aš tuo
metu dirbdama ligoninės buhalterijo-
je, parūpindavau jai lako, kuris būda-
vo reikalingas partizanų vadams
antspauduoti slaptus laiškus, doku-
mentų paketus. Kiek žinau, ji dirbo
partizanų štabe. Kartą 1947 m. ru-
denį ji turėjo atvykti pas mus, bet
kažkur užtruko. Matyt, sukliudė. Jai
išvykus iš vietos, kažkas pranešė
saugumui – netrūko ir miške išda-
vikų. Mūsų namą apsupo saugumas,
padarė kratą, rado velykinius mar-
gučius, su išbraižytais partizanų at-
vaizdais. Juos sudaužė, o VYTENIUI
priklausančius Gediminaičių stulpus,
padarytus iš smulkių pagalėlių, įmetė
į krosnį. Tačiau ten buvo nedaug ža-
rijų ir apsvilo tik vienas kampas.
Rašomosios mašinėlės, paslėptos rū-
syje, taip ir nesurado, nes durelės
buvo užleistos takais. 

Izabelė kartais ateidavo ir dienos
metu, kai mūsų nebūdavo namie. Ji
žinojo langą iš darželio pusės – priei-
davo patvoriu, slėpdamosi už obe-
laičių, kad nepamatytų kaimynai.
Išimdavo lango stiklą ir įsliuokdavo
vidun, ilsėdavosi, laukdama mūsų
pareinant iš darbo. Aš tuo laiku
dirbau ligoninės buhalterijoj ir iš ten
gaudavau jai lako partizanų vadų
laiškams antspauduoti.

Žinojom, kad esame sekami. Žie-
mą, šviežiai pasnigus, visada ras-
davau pripėduotas palanges. Vasarą,
tyčia po langais pabarstydavau miltų,
o rytą rasdavau seklių pėdas. Mūsų
name buvo specialiai apgyvendinta
‘įnamė’  seklio pareigoms’’.  

* * *
,,ŽALGIRĮ ir DIEDUKĄ aš pa-

likau Prisikėlimo štabe, kadangi
DIEDUKAS po tokios varginančios
kelionė apsirgo ir toliau žygiuoti jau
negalėjo. Bekeliaudama ir užsibū-
dama stovyklose, sunegalavusi ir aš
pati, nutariau grįžti pas mamą. Ne-
žinau, ar kas nors žinojo apie mano
sugrįžimą namo, nes iš namų nekišau
nosies ir niekur nevaikščiojau.

Tai buvo lapkričio mėnuo. Su-
žinojusi, kad mano pusseserė pa-
gimdė kūdikėlį, nutariau ją aplankyti
ir buvau pakviesta į kūmas. Vaiką
krikštyti vežėme į Šeduvos miestelio
bažnyčią.                  Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 13

Atkelta iš 5 psl. trečiabangių kar-
tai. Savo profesinę patirtį ir asmeninį
entuziazmą skirčiau būtent tam, kad
būtų atkreiptas visuomenės dėmesys
į psichologinę mūsų tautiečių būklę.
Manyčiau, kad naujų, psichologinės
pagalbos nišą užpildančių projektų
skatinimas, kūrimas ir jų palaikymas
būtų ta sritis, kur galėčiau įgyvendin-
ti savo žinias, patirtį ir entuziazmą.
Aš viliuosi, kad mano idėjos sutampa
su pagrindine LF misija – išlaikyti ir
saugoti mūsų lietuvybę Jungtinėse
Valstijose ir už jos ribų.  

– Kuo Jūsų patirtis būtų
naudinga lietuvių visuomenei? 

– Kaip minėjau aukščiau, būtent
psichologinė žmogaus būsena, nepri-
klausomai nuo to, kiek ilgai jis gyven-
tų Amerikoje, yra ta neužpildyta ir
deramai neįvertinta niša, kuriai šian-
dien reikalingas išskirtinis dėmesys.
Ar mums svarbu surasti dialogą tarp
kartų, ar svarbu išmokti konstruk-
tyviai spręsti konfliktus, ar svarbu
giliau pažinti save ir kitą, tapti dau-
giau tolerantiškiems ir geranoriš-
kiems vieni kitiems? Keliu abi rankas
už. Man atrodo, kad tai yra esminiai
dalykai, nes kur bepažvelgsi, visur
susiduriam su bendravimu tarp

žmonių. O nuo bendravimo kokybės
priklauso tiek asmeninės, tiek pro-
fesinės, tiek ir visuomeninės veiklos
rezultatai. 

– Kodėl kandidatuojate į LF
Tarybą?

– Todėl, kad manau, jog LF at-
lieka prasmingą vaidmenį išeivijos,
Lietuvos ir konkrečių žmonių gyven-
ime, puoselėdamas lietuvišką, kalbą
kultūrą ir tradicijas. Manau, kad
dirbdama šį visuomeninį darbą galė-
čiau duoti ir gauti tuo pačiu metu.
Duoti – entuziazmo, idėjų, profesinės
patirties. Gauti – naujos patirties,
įgūdžių, moralinio pasitenkinimo. 

– Kaip vertinate LF veiklą da-
bar ir ko tikitės iš Fondo ateity-
je?

– Manau, kad LF atlieka gražų
darbą ir daro didžiulę įtaką visos
lietuvių bendruomenės gyvenimui.
Džiugu, kad vis daugiau straipsnių
pasirodo spaudoje, internete, kitose
masinės informacijos priemonėse,
atspindinčių LF veiklą, projektus.
Tikiuosi, kad LF ne tik plėsis ir išliks
stipriausiu lietuvišku fondu, bet savo
veikla ir toliau mokys mus to, ko
šiandien mums vis dar reikia mokytis
– ne tik imti, bet ir duoti. 

Pokalbis su kandidatu į LF tarybą –
Laima Zavistauskiene

Ieškome žmogaus, kuris
galètû rinkti skelbimus

,,Draugui”. Dèl sâlygû praõau
skambinti Silvijai

tel. 773-585-9500

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
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Sakai vieną, girdi kitą
PETRAS PETRUTIS

Mano dėdienė a. a. Elena buvo
labai iškalbi moteriškė. Jaunystės
dienomis ji mokytojavo pradžios mo-
kykloje. Gal, sakau, mokytojavimas
jai ir įdiegė didelį pastabumą ir
šmaikštumą. Pamenu jos žodžius:
„Vieną sakai, o kitą girdi.” Neužmirš-
tinas ir jos pasakymas: „Mielieji, ne-
važinėkite su burokais į malūną.”
Tikrai, mano dėdienei netrūko iškal-
bingumo.

Atviriau kalbant, visokiausių
„pasivažinėjimų” pasitaiko ir mūsų
išeiviškame pasaulėlyje. Tokių „pasi-
važinėjimų” netrūksta ir mūsų gyve-
namojo krašto sluoksniuose. Va, mū-
sų gimtajam kraštui atgavus Nepri-
klausomybę, žymiai padidėjo Lietuvą
ir lietuvius aprašomų knygų skaičius.
Dabar jau negalima skųstis tokių
knygų anglų kalba stoka. Tačiau tuo-
se leidiniuose dažnokai pasitaiko
klaidų. Tokia pat padėtis ir leidiniuo-
se, kur aprašomas Čikagos miestas,
apylinkės bei gyventojai.

Štai, viename leidinyje rašoma,
kad Darius ir Girėnas, skrisdami per
Atlantą, lenktyniavo su W. Post val-
domu lėktuvu. Iš tikrųjų mūsiškiai
buvo pažįstami su W. Post, tačiau nei
jam, nei jiems nebuvo kilęs noras
lenktyniauti. Faktas tas, kad jiedu
(Darius ir Girėnas) liepos 15 d. anksti
rytą jam (W. Post) palinkėjo sėkmin-
gos kelionės aplink pasaulį. Tą patį
rytą  Darius ir Girėnas pradėjo žygį į
Lietuvą.

Kitur rašoma, kad lietuvių skau-
tų Kaziuko mugė yra rengiama Jau-
nimo centre. Ten pat rašoma, kad
Kaziuko šventė tą pačią dieną tęsia-
ma Balzeko muziejuje, kur vyksta lie-
tuvių filmų festivaliai ir rodomi lietu-
vių liaudies meno pavyzdžiai iš šv. Ka-
zimiero gyvenimo. Argi tai yra tie-
sa?

Negali žmogus nenusijuokti pa-
skaitęs apie „Draugo” dienraštį ir jo
renginius. Teigiama, kad kiekvienais
metais, paskutinį liepos mėnesio sek-
madienį arba pirmą rugpjūčio mėne-
sio sekmadienį Tėvų Marijonų semi-
narijoje, prie 63-čios ir Pulaski gatvių
yra rengiami „Community  Festival”.
Girdi, šių festivalių tikslas yra suma-
žinti spaudos leidimo išlaidas.

Viename leidinyje dar vis rekla-
muojamos „Neringos” ir „Nidos” val-
gyklos. Kaip žinia, „Neringos” vietoje
senokai veikia kitataučių išlaikoma
valgykla, o „Nidos” patalpose mel-
džiasi kažinkokie nelabai žinomi
Viešpaties garbintojai.

Dar teigiama, kad Čikagos mies-
te veikia 27 užsienio valstybių konsu-
latai. Yra parašyti ir konsulatų adre-
sai ir jų telefonų numeriai. Deja, nėra
nė vieno žodžio apie Lietuvos Res-
publikos konsulatą. Kaip žinia, Lie-
tuvos konsulatas veikia Čikagoje jau
keliasdešimt metų.

Turistai, nusipirkę informacinį
leidinį, sužinos, kad Čikagoje veikia
„Voice of Lithuania” ir „Lithuanian
American Radio” (vadovas Anatolijus
Šlutas) radijo laidos. Šios laidos ne-
beveikia, o jų veikėjai, jeigu taip gali-
ma pasakyti, jau „radijuoja” kituose
pasauliuose. Leidinyje nėra užmirš-
tas „Margutis”. Jame teigiama, kad
„Margutis II” veikia nuo pirmadienio
iki penktadienio nuo 9:05 iki 9:30 val.
v. Kas gi vadovauja „Margutis II”
radijo laidai? Nagi – Petrutis. Kaip
yra žinoma, P. Petrutis niekuomet ne-
vadovavo „Margutis II” pavadintai
radijo laidai.

Anglų kalba leidžiami informa-
ciniai leidiniai yra turistų ir vietos
gyventojų pageidaujami ir jų pardavi-
mas nesudaro sunkumų. Juose apra-
šomas miestas ir apylinkės. Taip pat
aprašomas etninių grupių visuomeni-
nis ir kultūrinis gyvenimas.  Atidžiau
pavarčius puslapius, galima užtikti
klaidų ne vien lietuvių veiklos apra-
šymuose, bet ir kitose leidinio dalyse,
kur aprašoma kitų etninių grupių
veikla.

Ką gi, tenka dėkoti leidinių re-
daktoriams ir leidėjams už nemoka-
mai teikiamą reklamą. Tačiau vargu,
ar kas iš mūsų žino ir pagalvoja apie
tuose leidiniuose skleidžiamą klaidin-
gą informaciją. Kitados žiniasklaidoje
pasitaikančias klaidas paneigdavo ir
lietuvių siekimus iškeldavo Lietuvos
diplomatinės ir konsulinės atstovy-
bės. Taip pat pasireikšdavo Lietuvos
Vyčiai ir atskiri geros valios tautie-
čiai.

Pone  Dieve, kažin kas dabar tu-
rėtų ištaisyti „akis badančias” ne-
tiesas?

Lietuvių operos spektaklis
jau šį sekmadienį

G. Verdi ,,La Traviata” įvyks balandžio 27 d. Morton mokyklos salėje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero). 

Bilietus į Lietuvių operos spektaklį galite nusipirkti: siuntinių persiuntimo
įstaigoje ,,Atlantic”, įsikūrusioje šalia ,,Seklyčios” (2719 W. 71st St.,

Chicago) ir parduotuvėje ,,Lietuvėlė” (5741 S. Harlem Ave., Chicago).

Balandžio 27 d. šv. Mišių metu
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos bažnyčioje giedos baritonas
Deividas Staponkus, kuris atvyko iš
Lietuvos dalyvauti Lietuvių operos
spektaklyje ,,La Traviata”. 

Baritonas Deividas Staponkus,
baigęs Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje magistro studijas ir me-
no aspirantūrą, tobulinosi pas žy-
miausius vokalo pedagogus Vokieti-
joje, Švedijoje ir Austrijoje pas prof.
Liliją Šukytę. Jis dainuoja Lietuvos
nacionaliniame operos ir baleto teat-
re, koncertuoja su kameriniais an-
sambliais ir simfoniniais orkestrais,
dalyvauja įvairiuose Europos festiva-
liuose.

D. Staponkus debiutavo Marullo
vaidmeniu G. Verdi operoje ,,Rigo-
letto”. 2003 m. laimėjo Stasio Baro
konkursą, o 2006 m. tapo tarptau-
tinio dainininkų konkurso Suomijoje
laureatu.

Balandžio 27 d. Deividas Sta-
ponkus Lietuvių operos spektaklyje
G. Verdi ,,La Traviata” atliks Barono
vaidmenį. 

Lietuvos Nacionalinio operos ir
baleto teatro solistas Eugenijus Chreb-
tovas, balandžio 20 d., sekmadienį,
giedojo Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo šventovėje. Maldininkai atsistoję
plojimais išreiškė savo padėką.

Solistas Eugenijus Chrebtovas
gimė Ukrainoje, o vidurinę mokyklą
baigė Vilniuje. Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos magistrantas. Vo-
kalo pedagogas – Virgilijus Noreika.
Jaunasis dainininkas stažavosi Lie-
tuvos operos studijoje, kuri ruošia so-
listus Lietuvos operai ir kuriai vado-
vauja profesoriai V. Noreika ir Vy-
tautas Viržonis.

Lietuvos operos spektakliuose
dainavo Masalskio vaidmenį Balio
Dvariono operoje ,,Dalia”, Bazilijo
partiją D. Rossini operoje ,,Sevilijos
kirpėjas”, Almėno – Vytauto Klovos
,,Pilėnuose”.

E. Chrebtovas – keturių vokali-
nių konkursų laureatas. Šį sekmadi-
enį  dainininkas atliks daktaro Gren-
vil partiją G. Verdi ,,La Traviata”.
Malonaus tembro jaunojo boso pa-
tartina pasiklausyti visiems.

Eugenijus Chrebtovas Deividas Staponkus

Anatolijus Šlutas radijo studijoje. Amerikiečių spaudoje teigiama, kad a. a.
Šlutas vis dar veda radijo laidas.

Atkelta iš 5 psl. dail. A. Šakalys, o
JAV pašto ženklą pagal dailininko
piešinį suprojektavo L. Volodka.

2008 m. balandžio 27 – trečio-
ji parodos diena bus atžymėta, išlei-
džiant voką ir JAV pašto ženklą Šilu-
vos Mergelės Marijos 400 m. apsi-
reiškimo Lietuvoje jubiliejui paminė-
ti. 2008 metais sueina 400 metų nuo
Mergelės Marijos apsireiškimo Šilu-
voje. Atsiliepdama į Lietuvos vysku-
pų raginimą Šiluvos žinią kuo plačiau
skleisti pasaulyje ir minėdami šį
brangų Lietuvai jubiliejų, filatelistų
draugija „Lietuva” 2008 m. balandžio
27 d., išleidžia tai progai skirtą voką
ir JAV pašto ženklą. Parodos metu tą
dieną vokas bus antspauduojamas
specialiu parodos antspaudu – žy-
mekliu. Antspaudą sukūrė L. Volod-
ka, tekstus ir aprašymus – V. Rut-

kauskienė ir J. Variakojis.
Visus besidominčius Lietuvos fi-

latelija ir numizmatika maloniai
kviečiame apsilankyti šioje parodoje
š. m. balanžio 25-27 d. Balzeko Lie-
tuvių kultūros muziejuje 6500 S.
(Pulaski Rd. Chicago, IL, 60629). Įėji-
mas į parodą – geranoriška auka.

Visoms šioms progoms specialiai
išleistus proginius vokus ir JAV pašto
ženklus bus galima įsigyti LITHPEX
XXX jubiliejinės parodos metu š. m.
balandžio 25-27 d. Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje, o vėliau pačioje
draugijoje. Daugiau informacijos apie
naujai išleistus vokus ir pašto ženk-
lus galite gauti paskambinę tel.: 773-
585-8649; 847-244-4943 (JAV) ar-
ba rašydami el. laiškus adresu:
variakojis@earthlink.net arba
aviv2008@att.net

Lietuvių filatelistų ,,Lietuva”
draugija  kviečia į parodą
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* Moteris pageidautų darbo su
grįžimu namo. Didelė patirtis su
suaugusiais ir vaikais, geros reko-
mendacijos, legalūs dokumentai. Tel.
708-691-1906.

* Vyras ieško darbo. Tel. 708-301-
0955.

Atkelta iš 2 psl. Savo naujuoju
kaklaraiščiu, kurį jam užrišo tėvelis
Gailius, Ignas pastebimai  didžiavosi.

Oro skautų sparnus prisegė T.
Dundzila juos užsitarnavusiam To-
mui Skučui. Padėka buvo išreikšta
sesei Gintai Remeikytei-Gedo, prise-
gant jai skautišką „Ačiū” ženkliuką
už užsiėmimus su vaikučiais Kaziuko
mugės metu, kuriuos ji rūpestingai
ruošia jau keletą metų. „Skautų
Aido”  85-tųjų metų jubiliejaus proga
redaktorė Alė Namikienė atsiuntė
sveikinimą ir dovanėlę, kurią pa-
prašė perduoti broliui T. Dundzilai už
malonų bendradarbiavimą ir visus
straipsnius, kurie užpildė daugelį
žurnalo puslapių per paskutinius
penkerius metus. Tuo ir baigėsi iš-
kilmingoji sueiga.

Toliau vėl veikė virtuvė, o svečiai
turėjo progos nusipirkti loterijos bi-
lietėlių. Ta užkerėtoji loterija pra-
džiugino laimėjusius ir nuvylė nieko
nepešusius.  Vis norisi  savo laimę iš-
mėginti ir nors keletą bilietėlių nusi-
pirkti, viliantis, kad gal šį kartą lai-
mė nusišypsos ir tam, kuris „nie-
kada nieko nelaimi.”

Broliai vyčiai turėjo daugiau pro-
gos pabendrauti su iš Baltimore at-
vykusiu, jiems labai mielu svečiu
Kęstučiu Laskausku. Jis ištikimas

Washington Kaziuko mugės lanky-
tojas. Jis papasakojo apie savo skau-
tavimą, prasidėjusį prieš daugelį me-
tų, apie skautijos įkūrėjo Lord Ba-
den-Powell Tautinėje stovykloje Pa-
langoje sutikimą, apie Skautų Vyčių
įžodžio davimą kitoje Tautinėje sto-
vykloje  1948 m. ir  ta proga parodė
savo paties išdrožtą Skauto Vyčio
lazdą, kurią,  net inkrustavo  varine
skautiška lelija. K. Laskauskas skau-
tams padovanojo muzikos įrašą „Su-
tartinė dainuoja – Romuvos prisi-
minimai”. Šias smagias dainas klau-
sėmės mugės metu.

Greitai prabėgo beveik keturios
valandos.  Salė tuštėjo.  Skautai vėl
kibo į darbą – stumdė ir lankstė sta-
lus, šlavė grindis ir tvarkė viską, kad
salė liktų tokia, lyg čia nieko nebūtų
buvę.

Skautų skaičius vis auga dėka
entuziastingų, bei pasišventusių va-
dovų ir mielai padedančių, bei savo
vaikučius skatinančių tėvelių.

Šiuo laiku Washington, DC skau-
tams vadovauja: Dalė Lukienė – skau-
čių ,,Židinio” vadovė, Paulius Mickus
– „Mindaugo” draugovės drauginin-
kas, Audrius Kirvėlaitis – Skautų Aka-
demikų skyriaus vadas, ir Gailius
Draugelis – „Stasio Lozoraičio” skau-
tų vyčių būrelio vadas. 

Kaziuko mugėje Washington, DC skautai vyčiai su svečiu Kęstučiu Laskausku.
Iš kairės: Bronius Fabijonas, Gailius Draugelis, kand. Mike Mikolaitis, Paulius
Lukas, Kęstutis Laskauskas, Paulius Mickus, kand. Vylius Leškys, Tomas
Dundzila, Audrius Kirvelaitis, Tomas Skučas.                      Broniaus Čikoto nuotr.

SKAUTYBÈS KELIAS

KAZIUKO MUGĖ WASHINGTON, DC

* Moteris ieško  senelių priežiūros
darbo. Tel. 708-833-0417.

* Moteris gali padėti šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* Vyras ieško pagalbinių namų ūkio
darbų šeštadieniais. Tel. 708-822-
2132.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

Prel. dr. JUOZAS PRUNSKIS

1907.12.22–2003.04.26

Mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojams šeš-
tadienį, balandžio 26 d. 8 val. ryte Palaimintojo Jurgio
Matulaičio bažnyčioje, Lemont, IL ir šv. Mišios bus auko-
jamos Lietuvoje, prelato tėviškės parapijos bažnyčioje
Daugailiuose.

Maloniai prašome prisiminti prelatą savo maldose. 
Amžiną Atilsį duok jam Viešpatie
Ir amžinoji šviesa tegul jam šviečia.

Su meile nuliūdusi sesuo O. Garūnienė su
dukromis Rūta ir Dalia bei šeimomis ir visi
artimieji

A † A
BRUNO GURĖNAS

Mirė 2008 m. balandžio 19 d. Tampa, FL, sulaukęs 90 metų.
Gyveno Palos Hills, IL.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: pusbroliai Julius Blazys,  Raymond Blazys, Michael

Blazys, Romas Blazys; pusseserės Regina Blazys, Lora Mikuzis.
A. a. Bruno buvo vyras a.a. Maria.
Velionis bus pašarvotas šeštadienį, balandžio 26 d. nuo 8 v. r. iki

9:30 v. r. Lack &  Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000
W.), Hickory Hills, IL. Iš laidojimo namų velionis bus atlydėtas į
Sacred Heart bažnyčią, 8200 W. 111  St., kurioje 10 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a.a. Bruno bus palaidotas
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

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

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700

A † A
JADVYGA AUKSCIUNAS

Mirė 2008 m. balandžio 19 d., sulaukusi 91 metų.
Gyveno  Brighton Park, IL.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 48 metus.
Nuliūdę liko: sūnėnai Tony (Rose) Matulevičius, Saulius

Matulevičius, Gary Sellick; dukterėčios Nina Rudelis, Belinda
Tulk; sesuo Albina Sellick, gyvenanti Anglijoje bei kiti giminės.

A. a. Jadvyga buvo žmona a. a. Jono, sesuo a. a. Leokadijos
Matulevičienės.

Priklausė Lietuvių-Anglijos klubui bei kitoms organizaci-
joms.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, balandžio 24 d. nuo 3 v.
p.p. iki 8 v. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Califor-
nia Ave., Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 25 d. Iš laidojimo
namų 9:45 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Jadvyga bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

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

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500
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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

�Balandžio 25 d., penktadienį, 6
val. v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
centre (5600 S. Claremont Ave., Chi-
cago) vyks spaudos konferencija, skir-
ta pristatyti balandžio 26 d., šeštadie-
nį, Čikagoje vyksiančią konferenciją
„Lietuvių katalikų sielovada JAV”.
Kviečiame dalyvauti visuomenės ry-
šių tarnybas – spaudos, radijo, televi-
zijos bei kt. atstovus. Po spaudos kon-
ferencijos 7 val. v. Čiurlionio galerijo-
je bus atidaroma fotomenininko Jono
Kuprio ir kitų fotografų darbų paro-
da apie JAV lietuvių katalikų veiklą.
Bus galima įsigyti Šiluvos jubiliejui
skirtų kolekcinių vokų su Šiluvos
Madonos atvaizdo JAV pašto žen-
klais. Daugiau informacijos tel.: 416-
233-7819; fax: 416-233-5765 arba
el. paštu: putrimas@sielovada.org,
admin@sielovada.org.

�Balandžio 25–27 dienomis Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje vyks
filatelijos ir numizmatikos paroda
LITHPEX XXX. Ją rengia filatelistų
draugija ,,Lietuva”. Parodos atidary-
mas bus balandžio 26 d., šeštadienį,
10 val. r. Tel. pasiteiravimui: 773-
585-8649 (J. Variakojis).

�Ateitininkų namuose balan-
džio 26 d. 5:30 val. p.p. įvyks vakaro-
nė kun. Stasiui Ylai prisiminti.  Prof.
Augustinas Idzelis aptars kun. Stasio
Ylos įkalinimą nacių koncentracijos
stovykloje Stutthofe. Ses. Ona Mi-
kailaitė pasidalins mintimis apie ilga-
metį Švč. Mergelės Marijos seserų
kongregacijos kapelioną.  Kviečiame
dalyvauti.

�Lietuvių Fondo 45-as metinis
narių suvažiavimas įvyks 2008 m. ge-
gužės 3 d. (šeštadienį).  Registracija
nuo 8:30 val. r. iki 10 val. r. Darbo
posėdžio pradžia 9:30 val. r. Kviečia-
me visus LF narius atvykti į Pasaulio
lietuvių centro didžiąją salę. LF ad-
resas: 14911 127th Street, Lemont,
IL 60439; tel.: 630-257-1616.

�ALRK Moterų sąjungos 3-os kuo-
pos pirmasis šių metų susirinkimas
įvyks gegužės 3 d., šeštadienį, 2:30 val.
p.p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijos salėje. Visos narės kviečiamos
dalyvauti. Svarstysime svarbius klau-
simus. Bus kavutė.

�Pop choro ,,Svajonė” koncer-
tas ,,Ačiū Tau, Mamyte” (vadovė Ali-
na Šimkuvienė) įvyks gegužės 3 d. 6
val. v. Jaunimo centro didžiojoje salė-
je. Visus maloniai kviečiame pasižiū-
rėti nuotaikingo renginio.

�,,Grandies” ansamblio 2008 m.
metinis koncertas ,,Imk į ratą” vyks
šeštadienį, gegužės 3 d., 5:30 val. p.p.
(punktualiai), Pasaulio lietuvių cen-
tro (Lemonte) Jaunimo rūmų salėje.
Šiais metais vaikų ratelis švęs 15-os
metų gyvavimo sukaktį.

�Kviečiame apsilankyti vaikų
darželyje ,,Spindulėlis” gegužės 8 d.
(ketvirtadienį) ir 9 d. (penktadienį)
organizuojamose Atvirų durų dieno-
se. Nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.  ga-
lėsite susipažinti su darželio vaikų
veikla, apžiūrėti vaikų darbelius, už-
siregistruoti naujiems mokslo me-
tams. Laukiame tėvelių, kurie norė-
tų vaikų ugdymą patikėti mums.
Mūsų adresas: 9000 S. Menard Ave.,
Oak Lawn, IL 60453. Telefonas pa-
siteiravimui: (708) 422-1433.

�Kviečiame į parodą, skirtą Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centro
veiklos 25 metų sukakčiai paminėti.
Parodos atidarymas gegužės 9 d. 7:30
val. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre. Bus eksponuojami žymių Lie-
tuvos politikos ir kultūros veikėjų
rankraščiai, senieji dokumentai, me-
morialiniai daiktai ir daug kitų įdo-
mių dalykų. 

�Gegužės 11 d. 10:30 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago) vyks šv. Mišios, skirtos
Motinos dienai paminėti. Po Mišių
parapijos salėje meninę programą at-
liks lietuvių liaudies muzikos ansam-
blis ,,Gabija” (vadovė Genė Razu-
mienė) ir mokytojos Jolantos Banie-
nės fortepijono klasės mokiniai.

�Kviečiame visus gegužės 23 d.,
penktadienį, 7:30 val. v. į tėvo Antano
Saulaičio knygos „Esame vieni dėl
kitų” knygos pristatymą.  Vakaras su
trumpa menine programėle ir vai-
šėmis vyks Lietuvių Dailės muziejuje,
PLC, Lemonte. Pageidaujantys galės
įsigyti knygą su tėvo Antano autogra-
fu.

�Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago)
maloniai kviečia į fotografo Arūno
Baltėno parodos atidarymą šeštadie-
nį, gegužės 24 d., 7 val. v. Fotografo
darbus pristatys žurnalistė ir meno
kritikė Lillian Vallee, bus vaišės. Įėji-
mas nemokamas. Paroda veiks iki
rugpjūčio 23 d. Telefonas pasiteiravi-
mui: 773-582-6500.

�Lietuvos vaikų globos organiza-
cija (Lithuanian Children’s Relief, INC.)
kviečia visus į koncertą ,,O, Tango”
gegužės 3 d. 6 val. v.  Šv. Kazimiero baž-
nyčios salėje (Ames gatvės ir Sawtell
Ave. sankryžoje), Brockton, MA. Prog-
ramą atliks: pianistas Edvinas Minkš-
timas, sopranai Marytė Bizinkauskas ir
Kelly Walsh, mecosopranas Danutė Mi-
leika, tenoras Norbertas Lingertaitis ir
Bostono Vyrų sekstetas, vadovaujamas
Daivos Navickienės. Programoje daly-
vaus Bostono Tango draugijos šokėjai.
Auka – 35 dol. Vietas galite užsisakyti
tel.: 508-586-0650 (Roni).  

IÕ ARTI IR TOLI...

Ieško giminių
Ieškome Agnės (g. 1903 m. Gri-

galiūniškių k., Veiverių apyl.) ir Juo-
zo Judžentų dukterų Elenos (g. 1929
m.) ir kitos dukters (gimusios 1938
m.) Judžentaičių arba anūkų.  Agnė
Judžentienė (Makarevičiūtė) į JAV
atvyko 1922 m. ir visą laiką gyveno
Brooklyn. Mirė 1938 m.  balandžio 19
d. Greenpoint ligoninėje, sulaukusi

vos 35 metų. Palaidota šv. Jono ka-
pinėse Brooklyn. Juozas Judžentas
buvo gana žinomas choro ,,Aidas” da-
lyvis, scenos mylėtojas. Yra žinoma,
kad New Haven gyveno  J. Judžento
sesuo Marė Rasymienė. Prašome ką
nors žinančius apie šiuos žmones
skambinti tel. 708-262-1212. 

Į PLB Lituanistikos katedrą stažuotis bei rinkti medžiagos mono-
grafijai apie visuomenininką, kalbininką Stasį Barzduką atvyko Vy-
tauto Didžiojo universiteto dėstytoja, VDU  Lietuvių išeivijos insti-
tuto mokslinė darbuotoja dr. Dalia Kuizinienė. Nuotraukoje iš
kairės: prof. Giedrius Subačius, doktorantė Aurelija Tamošiūnaitė ir
dr. Dalia Kuizinienė.

UIC pradėta kurti rašomosios lietuvių kalbos
duomenų bazė

PLB Lituanistikos katedroje Ilinojaus universitete Čikagoje (University
of Illinois at Chicago, UIC) pradėta kurti privačios, kasdienės rašomosios
lietuvių kalbos duomenų bazė. Renkame įvairiausių laiškų, atvirukų, atvir-
laiškių, nuotraukų užrašų, dienoraščių kopijas. Duomenų bazę sudarys bent
keturių laikotarpių dokumentai: 1. Nuo seniausių laikų iki 1918 metų;
2. Nuo 1919 iki 1944 metų; 3. Nuo 1945 metų iki 1990 metų; 4. Nuo 1990
metų iki dabar. Ši duomenų bazė bus svarbi ne tik kalbininkams, bet ir
istorikams, sociologams, antropologams. Tad nuoširdžiai prašome Jūsų pa-
sidalyti savo namų archyvuose laikoma privačios lietuvių kalbos medžiaga:
lietuviškais laiškais, atvirukais, atvirlaiškiais, nuotraukų užrašais, dieno-
raščiais. Prašome mums rašyti: 

Įprasto pašto adresas: Assoc. Prof. Giedrius Subacius, Dept. Slavic and
Baltic, University of Illinois at Chicago, UH 1608, MC/306, 601 S. Morgan
St., Chicago IL 60607, USA.

Elektroniniai adresai: subacius@uic.edu; v.kaledaite@hmf.vdu.lt; aure-
lijat@yahoo.com

Balandžio 27 d., sekmadienį, su Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapija atsisveikina jos ilgametė vargonininkė Jūratė Grabliauskienė. Ji va-
dovaus Palaimintojo J. Matulaičio misijos chorui ir gros pamaldų metu.

Sofia Pumputis, gyvenanti Downers Grove, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Giedrė Gillespie, gyvenanti  Chicago, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.

Janina Čikotas, gyvenanti Alexandria, VA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščiui paremti. Nuoširdžiai
ačiū.


