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•Skautybės kelias. Įvairi
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•Trys kandidatai į LF
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•Lydi šventadienis (p. 8)
•Juozapėlis (17) (p. 9)
•,,Suktinis” ruošiasi
Šokių šventei (p. 10)

Ieõkoma padidèjusio radiacinio fono prieñasçiû

kol kas nebaigtas – savo žodį dar turi
tarti Europos Parlamentas (EP) ir
valstybės – ES narės.

Susitarimą ,,prastūmė” ES pir-
mininkaujanti Slovėnija, kurią pa-
laikė Europos Komisija (EK) ir dau-
gelis EP deputatų. Aktyviausiai susi-
tarimui pasipriešino EP socialistų
frakcija, kuriai labiausiai nepatinka
nelegalų sulaikymo trukmės termi-
nai. Nepaisant kai kurių ginčų, spe-
cialistai pastebi, kad nelegalų sulai-
kymo terminų suvienodinimas turė-
tų daryti teigiamą poveikį ES mig-
racijos politikai. Šiuo metu taikomi
labai įvairūs terminai: Prancūzijoje
nelegalai gali būti sulaikomi ilgiau-
siai 30 dienų, Maltoje – iki 18 mėne-
sių, o Jungtinėje Karalystėje ir kai
kuriose kitose ES valstybėse laiko
apribojimų visai nėra.

EP socialistų frakcija mano, kad
didžiausias 6 mėnesių sulaikymo ap-
ribojimas turėtų būti galutinis. Tuo
tarpu susitarimo šalininkai mano,
kad ,,esant ypatingoms aplinky-
bėms” Nukelta į 6 psl.

Vilnius, balandžio 29 d. (BNS) –
Lietuvoje ore padidėjus kai kurių ra-
dioaktyvių medžiagų koncentracijai,
šalies specialistai ėmė domėtis kai-
myninėse valstybėse atliekamų ra-
diologinių tyrimų rezultatais.

Aplinkos apsaugos agentūros Ra-

diologijos skyriaus laboratorija, iš-
nagrinėjusi balandžio 17–21 d. oro
mėginius, nustatė cezio 137 kiekio
padidėjimą. Anot agentūros, Utenoje
paimtame oro aerozolių mėginyje iš-
matuota cezio 137 koncentracija yra
apie 50 kartų didesnė už didžiausią

nuo 1997 m. Drauge agentūra pabrė-
žia, kad šis radioaktyviųjų medžiagų
koncentracijos padidėjimas jokio pa-
vojaus sveikatai nekelia.

Lietuvos valstybinė atominės
energetikos saugos inspekcija (VATE-
SI) paneigė Lietuvoje pasklidusius

gandus apie Rusijos Sankt Peterbur-
go atominėje elektrinėje neva įvyku-
sią avariją ir pranešė, jog radiacijos
lygis Lietuvoje neviršija leistinų nor-
mų. Rusijos branduolinės energeti-
kos inspekcijos ,,Rosatom” budėtojai
paneigė, jog AE būtų įvykusi avarija.

Lietuvoje vis
labiau ginama
intelektinè
nuosavybè

Vilnius, balandžio 29 d. (Balsas.
lt) – JAV išbraukė Lietuvą iš stebi-
mųjų šalių sąrašo, kuriame yra vals-
tybės, dažnai nepaisančios intelekti-
nės nuosavybės teisių.

Lietuva kartu su Belizu iš šio są-
rašo buvo išbrauktos už tai, kad po
konsultacijų su JAV pagerino inte-
lektinės nuosavybės teisių priežiūrą
ir priėmė apsaugą sustiprinančius
teisės aktus, skelbiama naujausioje
JAV prekybos atstovės Susan Schwab
ataskaitoje.

Ataskaitoje pažymima, kad Egip-
tas, Libanas, Turkija ir Ukraina iš
itin atidžiai stebimų šalių sąrašo per-
keltos į įprastai stebimų šalių sąrašą,
kuriame buvo ir Lietuva.

Pasak ataskaitos, intelektinės
nuosavybės teisių labiausiai nepaiso-
ma Kinijoje ir Rusijoje – iš šių šalių
plūsta didžiausi piratinės programi-
nės įrangos, suklastotų galanterijos
gaminių, vaistų ir kitų prekių srau-
tai.

Europos Sâjunga sutarè dèl
migrantû politikos

Vyriausybè mokytojams
atidavè stadiono pinigus

Vilnius, balandžio 29 d. (Ber-
nardinai.lt) – Po ilgus metus trukusių
ginčų ES (Europos Sąjungos) vadovai
pagaliau susitarė dėl nelegalių mig-
rantų sulaikymo ir deportacijos.

,,Šiuo metu ES yra apie 10–12
mln. nelegalų, kurie iš tiesų yra šiuo-
laikiniai vergai”, – sakė Vokietijos eu-

roparlamentaras Manfred Weber, ku-
ris karštai pasveikino naująjį susita-
rimą. Pasak jo, ES nusprendė, kad
nelegalius migrantus bus galima su-
laikyti 6 mėnesių laikotarpiui, o prieš
išsiunčiant juos į gimtinę turės būti
pasirašomos readmisijos sutartys. Vis
dėlto procedūros įteisinimo procesas

Vilnius, balandžio 29 d. (Alfa.lt)
– Vyriausybė posėdyje nusprendė Pri-
vatizavimo fonde nacionalinio stadio-
no statyboms palikti tik 100 mln. litų
– dvigubai mažiau, nei numatyta an-
ksčiau. Likę 100 mln. litų buvo skirti
mokytojų atlyginimams kelti.

Finansų ministras Rimantas Ša-
džius pripažino, kad Privatizavimo
fondo pinigus „pravalgyti”, o ne in-

vestuoti, yra ne pats tinkamiausias
fondo panaudojimo būdas. Tačiau tei-
sinosi, kad esamomis politinėmis ap-
linkybėmis Vyriausybė neturi kitos
išeities. Vyriausybė taip pat nusp-
rendė jau gegužę pakelti atlyginimus
mokytojams 10 proc., o nuo rugsėjo –
dar 15 proc. Numatoma, kad 2011 m.
mokytojai uždirbs vidutiniškai dvi-
gubai daugiau nei šį balandį.

Susitarimą pasiūlė Slovėnija, kurią palaikė Europos Komisija ir daugelis Euro-
pos Parlamento deputatų. Balsas.lt nuotr.

Mokytojų mitingas prie Seimo. Alfa.lt nuotr.
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Skautų Kaziuko mugės lankytojai
remia gerus darbelius

2008 m. kovo 8 d. buvo rengiama
kasmetinė tradicinė Washington, DC
skautų Kaziuko mugė. Prie labdaros
stalo dirbo skautės Audronė Pakš-
tienė ir Teresė Landsbergienė bei
skautas Algirdas Reventas. Šiais
metais Kaziuko mugės svečiai savo
aukomis rėmė dvi organizacijas, dir-
bančias su vaikais Lietuvoje. Tai
,,Vaiko vartai į mokslą”, kuri remia 9
dienos centrus ir laikinosios globos
namus įvairiuose Lietuvos miestuose,
miesteliuose ir kaimuose, ir a†a kun.
marijono Kastyčio Ramanausko pas-
tangomis įsteigtą darželį-lopšelį Pa-
nevėžyje. ,,Vaiko vartai į mokslą’’ nuo
1998 m. bendrauja su dienos centrais
ir laikinosios globos namais, kuriuos
lanko asocialių šeimų vaikai. ,,Devyn-
darbė” Teresė Landsbergienė yra šios

organizacijos rėmėjų būrelio koordi-
natorė ir uoli lėšų telkėja Washing-
ton, DC. Darželis-lopšelis Panevėžyje
įsteigtas kun. Kastyčio Ramanausko
pastangomis BALFo Washington, DC
skyriui remiant. Kun. Kastytis kelis
metus studijavo Washingtone ir buvo
visų gerbiamas lietuvių katalikų mi-
sijos kapelionas. Grįžęs į Panevėžį, jis
pradėjo planuoti darželio-lopšelio
steigimą akliems vaikučiams. Deja,
smegenų vėžio pakirstas, kun. Kas-
tytis po kelis metus užsitęsusios li-
gos, mirė, bet jo svajonės išsipildė.
Washington, DC BALFo bei 2008 m.
Kaziuko mugėje prie labdaros stalo
dirbusiųjų bei muges lankiusiųjų
rėmėjų dėka katalikiška dvasia vei-
kiantis darželis gražiai Panevėžyje
dirba iki šios dienos.

GĖLIŲGĖLIŲ
IŠPARDAVIMASIŠPARDAVIMAS
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

Tautinė stovykla šaukia visus
Vasara jau artėja. Sniegas ištirpęs. Žolė žaliuoja. Vaikai neri-

mauja mokyklos suoluose. Kartu su šiltesniu oru reikia pradėti galvoti
ir apie artėjančios vasaros planus.

Šią vasarą, rugpjūčio 9-19 dienomis, Lietuvių skautų sąjunga
ruošia Devintąją Tautinę stovyklą Amerikos skautų stovykloje, Camp
Monotoc, netoli Cleveland miestelio, Ohio valstijoje.

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje: www.skautai.net

Nuotraukoje (iš kairės) Audronė Pakštienė, Algirdas Reventas ir Teresė
Landsbergienė.

Kaziuko mugė 2008 m. Aušros Vartų/Kernavės tunto ,,Augustaitytės-
Vaičiūnienės” būrelio sesės veda loteriją. Iš kairės: Tina Antanaitytė-
Buntinienė, Renata Ramanauskaitė-Borucki, Vida Brazaitytė, Julija
Valaitytė-Deusche, Nida Bichnevičiūtė-Petronienė, Ramona Stepo-
navičiūtė-Žemaitienė.

Sofijos Čiurlionienės būrelio sesės.
Sėdi: Jolanda Mockaitienė, Svajonė
Kerelytė, Roma Bielskienė, Giedrė
Penčylienė. Stovi: Regina Griške-
lienė, Jolanta Zubinienė, Birutė
Nalienė, vadovė Zita Baltramo-
naitė, Asta Reitnerienė, Jolanta
Hauptmanienė, Onutė Antanaitie-
nė. Nuotraukoje trūksta Eglės Pau-
likienės ir Aldonos Vaitienės.

A. Mockaičio nuotr.
Nors oras buvo šaltokas ir su

sniegu š. m. vasario 22 d. Sofijos
Čiurlionienės būrelio sesės rinkosi
filisterių Griškelių namuose sueigai.
Sueigą pradėjo būrelio vadovė ps.
Zita Baltramonaitė, pasveikinusi
visas būrelio seses, taip gausiai su-
sirinkusias. Po sesės Zitos žodžio sesė
Svajonė Kerelytė viso būrelio vardu
pasveikino sesę Zitą Susimąstymo
dienos proga. Tai yra diena, kai visos
sesės mintimis jungiasi viena su kita,
prisimindamos seses, išsisklaidžiu-
sias po platųjį pasaulį. Toliau vyko
sueiga, kurios metu aptarėme artė-
jančią Tautinę stovyklą, būrelio 30
metų veiklą ir kitus einamuosius
reikalus. Po to sesės buvo pakviestos
prie gausaus vaišių stalo, kur ilgai
šnekučiavosi ir bendravo. Tarp So-
fijos Čiurlionienės būrelio sesių vy-
rauja nepaprastas skautiškumas ir
šilta nuotaika. Seses sieja skautavi-
mo ir seseriškumo idealai, jos visą
gyvenimą puoselėja skautiškus ide-
alus ir dirba Dievo, Tėvynės ir Arti-
mo gerovei.

Sesė Svajonė

„Aušros Vartų/
Kernavės” tunto
S. Čiurlionienės
būrelio veikla
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Pasaulis ištvirkauja,
popiežius atgailauja

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

1980 metais su visa šeima keliavome į Alaska valstiją. Mt. Kinley
parke dalyvavome šv. Mišiose. Aukai išrašiau čekį ir taip patekau į Šiau-
rinės Alaskos vyskupijos rėmėjų sąrašą. Nuo tada bent porą kartų metuo-
se iš vyskupijos gaunu informacinį laikraštuką su vokeliu aukai. Nors ir
nedaug, bet pastoviai vis ką nors į tą vokelį įdedu. Prieš porą savaičių
gavau ne laikraštuką, bet bendralaiškį, skirtą vyskupijos rėmėjams. Ten
vyskupas Donald Kettler viešai apgailestauja dėl jo vyskupijoje iškeltų
bylų dėl kunigų ištvirkavimo su nepilnamečiais. Tuo pačiu praneša, kad
vyskupija pradėjo bankroto procesą. Niekada netikėjau, kad ištvirkavimo
bangelės nubanguos ir į Alaską. O gal ten ir prasidėjo, juk žmogaus pri-
gimtis ir iškrypimai tokie patys visame pasaulyje.

Popiežius Benediktas XVI balandžio 17 d. susitiko ir kartu meldėsi su
seksualinio piktnaudžiavimo aukomis Washington, D.C. Privatus susitiki-
mas įvyko Vatikano atstovybės koplyčioje. Popiežiaus atstovo žiniasklai-
dai pranešime sakoma, kad popiežius koplyčioje susitiko su penkiomis ar
šešiomis aukomis, o po to su kiekviena jų dar asmeniškai. Sekant infor-
maciją spaudoje, žinoma, kad nuo 1950 metų daugiau nei 4,000 kunigų
buvo apkaltinti nepilnamečių tvirkinimu. Iki šiol Katalikų Bažnyčia JAV
tokioms aukoms yra išmokėjusi daugiau nei 2 milijardus dolerių.

Į tą apkaltintųjų skaičių neįeina pokario metu Rebdorf tremtinių sto-
vykloje gyvenęs zakristijonas vardu Augustinas. Jis buvo labai draugiškas
visiems, ypač berniukams, sugebėdavo juos prikalbinti tapti klapčiukais.
Tuo laiku klapčiukai buvo gerbiami ir susilaukė bendraamžių bei suau-
gusiųjų pripažinimo. Aišku, norėjau klapčiuku tapti ir aš. Tačiau iš draugų
sužinojęs, kad tas populiarusis zakristijonas su jau esamais klapčiukais
kas savaitę bažnyčios bokšte užsidarydavo, atsisakiau klapčiuku tapti. Is-
torija čia nesibaigia, bet apie tai nėra reikalo rašyti. Būnant vaiku galu-
tinį autoritetą turėjo kunigai, mokytojai, tėvai ir kiti suaugę. Tik po dauge-
lio metų visa tai iš naujo prisiminiau ir jau turėjau tam vardą – pedofilija.

Mano kartai augant lytinis auklėjimas buvo paliktas arba Dievo, arba
šėtono valiai. Turėjome Dešimt Dievo įsakymų, bet jie buvo pernelyg abs-
traktūs dešimties metų vaikui. Jau kitoje stovykloje, bet dar Vokietijoje,
smalsumo vedami, su draugu užsukdavome į Amerikos informacijos tar-
nybos išlaikomą skaityklą. Ten buvo visokių knygų, žurnalų ir laikraščių.
Mūsų, paauglių, dėmesys dažnai nuslysdavo į ,,Montgomery Ward” ar
,,Sears, Roebuck” prekių katalogus. Daugiausia nusinešioję buvo mote-
riškos aprangos puslapiai. Pusnuogiai modeliai gražiai šypsojosi kiekvie-
nam žiūrovui.

Jau Amerikoje, bene 1953 m., buvo išleista stambi prof. Alfred Kinsey
knyga apie lytinius žmonių santykius. Knygoje paskelbti duomenys nu-
bangavo per visą Ameriką. Po poros metų paskatintas plataus susidomėji-
mo Hugh Hefner Čikagoje pradėjo leisti ,,Playboy” žurnalą ir jo pusla-
piuose rodyti ne tik patrauklias pusnuoges merginas, bet ir skleisti savo
mintis. Mokslinėje arenoje 1960-ojo dešimtmečio viduryje iškilo Masters
& Johnson studijos ir paskelbti duomenys apie žmonių lytinius santykius.
Tos studijos buvo atliktos St. Louis mieste esančiame Washington Uni-
versity, kuriame vėliau man teko studijuoti. Ten būdamas gavau kvietimą
iš dr. Juozo Girniaus, ,,Aidų” žurnalo redaktoriaus, tą naują knygą recen-
zuoti. Buvau nustebęs, kad toks rimtas katalikų žurnalas, leidžiamas tėvų
pranciškonų, užsiprašė tokios knygos recenzijos. Recenziją parašiau, bet
skandalo dėl to nebuvo. Kitoje JAV dalyje, prie Washington, D.C., prof.
Antanas Sužiedėlis paruošė ir išspausdino studiją apie katalikų semina-
ristus. Tos studijos po ranka neturiu, bet atsimenu, kad autoriaus duo-
menys rodė didesnį negu atsitiktinį ryšį tarp seminaristų ir polinkio į
homoseksualumą. Nežinau, kokios buvo tų radinių pasekmės, bet žinome,
kad jos vėliau pasitvirtino.

Su laiku grįžau į universiteto aplinką, bet jau kaip fakulteto narys.
Ten teko dalyvauti viename dienos ilgumo seminare, kur dalyvaujantiems
profesionalams buvo rodomi senoki pornografiniai filmai norint atbukin-
ti žiūrovo jausmus jį perkraunant pasikartojančia informacija. Po to vyko
grupinės diskusijos, raštiški turėtos patirties įvertinimai. Šeštojo dešimt-
mečio viduryje Amerikoje žiniasklaidos dėmesio sensacingai ir pakartoti-
nai sulaukė taip vadinamieji hipiai ir jų atsipalaidavimo nuo suvaržymų
,,teologija”. Per JAV nusiautė pasipriešinimo Vietnamo karui banga ir
priešinimasis bet kokiems moraliniams dėsniams ar įstatymams. Buvo
populiarus posakis, sakąs nepasitikėti vyresniais nei 30 metų amžiaus
asmenimis. Steigėsi komunos taip vadinamiems ,,gėlių vaikams”. Sek-
sualinis palaidumas buvo ne išimtis, bet tarsi taisyklė. Reikia prisiminti,
kad Antrojo Vatikano suvažiavimo sprendimai ir popiežiaus Jono XXIII
noras Bažnyčią pravėdinti, atidarant langus pasauliui, jau buvo prasidėję
1960-tojo dešimtmečio pradžioje. Kas gali paneigti, kad suvažiavimas
turėjo įtakos ne tik tikintiesiems, bet ir Vakarų pasaulyje gyvenantiems?

Gal prieš 10 ar 15 metų ,,Time” žurnale buvo išspausdintas straips-
nis apie internete besiplečiančią pornografijos įtaką Amerikoje. Straips-
nyje buvo įvardyti keletas populiariausių internetų ,,suaugusiems”. Juose
apsilankęs pradėjau galvoti apie kokią nors studijėlę, kur būtų galima vis-
ką apipavidalinti kategorijomis, skaičiais, pastebėtais ryšiais. Buvau pa-
ruošęs formas, kurios visa tai bent paviršutiniškai susemtų ir susiste-
mintų. Noras buvo kasmet į tuos pat klausimus pažiūrėti ir jau turimą
duomenų bazę atnaujinti. Po poros metų teko pasiduoti ne dėl to, kad pri-
trūko duomenų ar atsibodo, bet kad visko tiek padaugėjo, išsiplėtė, su-
banalėjo, sugyvulėjo, kad nebeliko racionalių sąvokų visam tam aptarti.

POPIEŽIAUS APSILANKYMAS
JAV BUVO BE GALO SVARBUS
Popiežius Benediktas XVI grįžo į

Vatikaną po penkias dienas trukusio
apsilankymo JAV bei Jungtinių Tau-
tų būstinėje. Šis visai šaliai itin svar-
bus įvykis, be abejo, geriausiai bus
įvertintas iš istorinės perspektyvos,
tačiau jau dabar ne vienas komenta-
torius pabrėžia išskirtinę vizito svar-
bą visai Amerikos Bažnyčiai bei
visuomenei. Vienas iš pirmųjų vizitą
komentavo JAV Vyskupų konferenci-
jos pirmininkas, kardinolas Francis
Eugene George.

— Kaip galėtumėte įvertinti
tik ką pasibaigusį popiežiaus
apsilankymą jūsų šalyje?

— Šventojo Tėvo apsilankymas
Jungtinėse Valstijose bei Jungtinių
Tautų būstinėje pirmiausia atskleidė
tai, ką mes visi jau gerai žinojome, tai
yra, kad Benediktas XVI yra nuos-
tabus mokytojas. Jis labai aiškiai kal-
bėjo apie tiesos ir laisvės santykį, apie
taiką, žmogaus teises, ekumenizmą.
Manau, kad jo žodžiai nauja linkme
pakreips Jungtinių Tautų misiją pa-
saulyje. Kitas svarbus dalykas –
sužadintas didžiulis entuziazmas. Tai
atskleidė Benedikto XVI asmenybės
gelmę, kuri daugeliui lig šiol gal buvo
nepažįstama: jo nuolankumas, nuo-
širdumas, artimo meilė ir dėmesys
kiekvienam, ypač seksualinio pikt-
naudžiavimo aukoms. Matėme, kaip
stipriai jam atsiliepė jaunimas ir koks
laimingas buvo Popiežius, suradęs
bendrą kalbą su juo. Šių dienų patir-
tis Šventajam Tėvui buvo išties jau-
dinanti.

— Ar Jus, kaip amerikietį,
nustebino toks neįtikėtinai stip-
rus atgarsis, kurio buvo sulaukta
iš pačių įvairiausių žmonių:
aukštų valdžios pareigūnų ir

politikų, vienuolių, tikinčiųjų ir
paprastų piliečių?

— Nebuvome tikri, kiek žmonės
pajėgs suprasti, kas yra Benediktas
XVI, žinant jo svorį.Vis dėlto buvome
maloniai nustebinti. Manau, kad
Popiežius palieka Jungtinių Valstijų
Bažnyčią stipresnę, vieningesnę ir, be
abejo, mums, vyskupams įkvėpęs
jėgų veiksmingiau nei anksčiau atlik-
ti savo darbą. Už tai mes esame labai
jam dėkingi.

— Popiežius ne kartą pab-
rėžtinai aiškiai kalbėjo apie sek-
sualinio piktnaudžiavimo skan-
dalą. Ar JAV dabar jau gali at-
versti naują puslapį ir žvelgti į
priekį su didesniu pasitikėjimu?

— Tikiuosi, vyskupus labai pa-
drąsino tai, kad Popiežius visiškai
pritarė darbui, kurį pastaraisiais
metais buvome nuveikę, siekdami
apsaugoti vaikus.

Visuomenės kontekste, kur visur
vyrauja seksualinis piktnaudžiavi-
mas, Bažnyčia padarė daugiau nei
bet kuri kita institucija, mėgindama
konkrečiai atsakyti į šią problemą.
Tad jokiu būdu neegzistuoja atotrū-
kis tarp to, ko nori Šventasis Tėvas,
ir to, ką daro Amerikos vyskupai. Tai
mus labai padrąsino toliau tęsti kuo
platesnio masto problemos spren-
dimą, kadangi, kaip sakė popiežius,
visoje visuomenėje vyksta seksualinis
piktnaudžiavimas: šeimose, mokyk-
lose ir kitur. Deja, į tų nusikaltimų
aukas nėra žvelgiama taip jautriai,
kaip buvo daroma kunigų pikt-
naudžiavimo atvejais.

Pagal ,,Radio Vaticana” info
parengė S. Ž.

Bernardinai.lt

Lietuvių sielovados konferencijoje Čikagos arkivyskupijos kardinolas
Francis E. George, už jo stovi Nerijus Šmerauskas ir šalia – prelatas Edmun-
das E. Putrimas. Jono Kuprio nuotr.
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VIENINTELĖ JAV LIETUVIŲ IŠEITIS YRA
BENDRUOMENĖS GYVUMAS

Š. m. balandžio 25-26 d. Čikagoje
vykusioje Lietuvių sielovados konfe-
rencijoje savo pasveikinimo žodyje
arkivysk. S. Tamkevičius, SJ ragino
visus pagalvoti ir pakalbėti apie vieną
svarbią temą — kokią misiją dabar-
tinėje bažnyčioje mes jaučiame patys.
Anot jo, jeigu visas viltis Amerikos
lietuviai katalikai sudės tik į dvasios
vadus, gerą kleboną ar gerą kape-
lioną, kuris viską išspręs, jie apsiriks
ir jų viltys neišsipildys. ,,Dabartinėje
bažnyčioje, — sakė Tamkevičius, SJ,
— atsakomybę turi prisiimti visi.
Kitos išeities šiandieninėmis sąly-
gomis nėra.”

Apie Katalikų Bažnyčios iššūkius
plačiau savo mintimis sutiko pasida-
linti šįkart labai trumpai Čikagoje
viešėjęs arkivysk. S. Tamkevičius,
SJ.

— Koks šio Jūsų apsilankymo
tikslas?

— Pagrindinis dalykas, į kurį
atvažiavau, tai Šiluvos 400 metų ju-
biliejaus paminėjimas Detroit ir Los
Angeles. Ta proga, nors ir mažai laiko
turėdamas, užsukau ir į Čikagą, kad
galėčiau dalyvauti šioje sielovados
konferencijoje. Kadangi pirmą kartą
joje dalyvauju, buvo įdomu girdėti
tai, kas kalbama, matyti problemas.

— Savo trumpame pasveiki-

nimo žodyje Lietuvių sielovados
konferencijoje užsiminėte apie
Katalikų Bažnyčios Lietuvoje ir
lietuvių išeivių iššūkius. Ar jie
skiriasi ir jei taip, kuo?

— Manau, kad pagrindiniai iš-
šūkiai yra tie patys ir čia, ir Lietuvoje
gyvenantiems. Visi gyvename pakan-
kamai sekuliarioje visuomenėje ir
toks gyvenimas jau pats savaime yra
iššūkis — kaip su savo krikščioniš-
komis vertybėmis išstovėti to labai
skirtingo pasaulio akivaizdoje. Bet
kai kurios detalės, žinoma, yra skir-
tingos. Lietuvoje katalikų yra pakan-
kamai didelis skaičius ir tada, kai
šalia savęs jauti ne vieną, bet daugelį
— yra vienokia dvasinė laikysena. O
Amerikoje nors katalikų yra daug,
bet lietuvių, kaip bičių pasibarsčiusių
po tokį didelį žemyną, — nėra tiek
daug ir todėl gali aplankyti pesi-
mistiška mintis, kad mes čia esam jau
išmirštantys. Tie lietuviai, kurie nau-
jai atvažiuoja iš Lietuvos, jiems pir-
miausia rūpi ne religiniai, ne dvasini-
ai, bet medžiaginiai reikalai. Tad tas
atvažiuojantis naujas skai-čius mažai
papildo lietuvių parapijas išeivijoje.
Tad kaip tokiomis sąlygomis išsi-
laikyti, ir ne tik išsilaikyti, bet ir
augti — tai yra labai didelis iššūkis.
Pirmoji mintis, kuri ateina — prašyti
pagalbos iš Lietuvos. Bet ir tie kuni-
gai yra iššūkis, nes tokioje sekuliario-
je visuomenėje nėra toks didelis
skaičius norinčių pasišvęsti, nes visi
esame veikiami šio pasaulio. Yra ir
daugiau problemų. Pavyzdžiui, kai
bendruomenės mažėja, kaip išlaikyti
bažnyčias. Lietuvoje jų turime žymiai
mažiau ir kiekvieną jų saugom, o čia,
Amerikoje, padėtis yra kitokia. Ir, be
abejo, mums, lietuviams, su tuo
skaitytis reikia. Arba mūsų bus ir
mes išsaugosime jas, arba jei mūsų
nebus, mes su ašarom galėsim tik
sielvartauti, kad štai buvo ir jau nė-
ra.

— Susidaro įspūdis, kad čia
gyvenantys lietuviai katalikai,
susidūrę su vienokia ar kitokia
problema, vis dažniau gręžiasi į
Katalikų Bažnyčią Lietuvoje.
Paskutiniu metu su labai konk-
rečiais prašymais padėti: reikia
kunigo lietuvio, reikia gelbėti
lietuvišką parapiją nuo uždary-
mo ir panašiai. Ar toks noras
pagrįstas ir kiek galima prašyti
iš Jūsų?

— Manau, kad visiškai natūralu,

jog gyvenantys ne Lietuvoje atsigrę-
žia į mus ieškodami pagalbos. Ne-
manau, kad tai galima peikti. Antra
vertus, gal kartais per daug sudeda
vilčių, kad kiekvienu atveju ta pagal-
ba bus suteikta. Kai kuriais atvejais
jos gali ir nebūti, nes iš tikrųjų pas-
taruoju metu pašaukimų į kunigystę
skaičius mažėja, nors ir ne katas-
trofiškai, bet mažėja, ir aišku, kad
bus problemų tiek pačioje Lietuvoje,
tiek ir už Lietuvos ribų. Nes kad galė-
tum kažką duot, reikia turėt. Manau,
kad nelabai yra reali svajonė, kad bus
tiek kunigų, kurie atvažiavę visus
suras ir visiems padės. Todėl tie, ku-
rie yra išvažiavę, turėtų pradėti gal-
voti, jog ne jų ieškotų, bet kad jie
ieškotų, glaustųsi prie jau egzistuo-
jančių parapijų. Tik tada bus jiems
lengviau padėti. Vis dėlto manau, kad
jeigu kažkokių katastrofiškų pasi-
keitimų nebus, vieną kitą kunigą ga-
lėsime pasiųsti ir iš Lietuvos ribų: ar
į Ameriką, Airiją ar Didžiąją Brita-
niją. Žinoma, būtų idealu, jei lietuviai
važiuotų tik į vieną vietą, būtų pa-
prasčiau.

— Iš Jūsų, Lietuvos Katalikų
Bažnyčios pusės, lyg ir nesi-
girdėjo jokio komentaro dėl Los
Angeles parapijos klebono Sta-
nislovo Anužio atsistatydinimo
ir išvažiavimo į Lietuvą?

— Nemanau, kad Lietuvos vys-
kupai turėtų komentuoti vieno ar
kito kunigo atvykimą ar išvykimą į
parapiją. Pirmiausia, ten vietoje, kur
kunigas dirba, vietinis vyskupas dau-
giau žino nei mes, Lietuvos vyskupai.
Ir neturint visos informacijos ko-
mentuojant galima nusikalsti ir prieš
vietinius vyskupus, kurie sprendimą
daro ir prieš kunigą. Šituo atveju tik-
rai manau, kad netiko Lietuvos vys-
kupams kištis ar kalbėti, komentuo-
jant, kodėl buvo atleistas kunigas.
Labai dažnai panašūs atvejai atsitin-
ka ir Lietuvoje. Pavyzdžiui, kaip vys-
kupas aiškiai matai, kad reikia daryti
vieną ar kitą skyrimą, o žmonės ren-
ka parašus ir reikalauja, kad būtų
taip, o ne kitaip. Ir tada lieki pa-
kankamai keblioje padėtyje, kadangi
vis tiek turi išlaikyti tarp savęs ir
kunigų tėvišką santykį, o žiniasklai-
da nori, kad viską išdėstytum spau-
dos puslapiuose. Tai nėra kelias. Juk
normalioje šeimoje tėvas problemų
per žiniasklaidą nesprendžia, o
sprendžia taip, kaip žmonės privalėtų
jas spręsti.

— Ar daug dėmesio Lietuvos
Katalikų Bažnyčia skiria emi-
gracijai? Atrodo, jog ta tema vis
labiau ir labiau užgožia kitas
problemas?

— Tai labai aktuali ir kartu labai
skaudi tema. Neabejotinai, kad kiek-
vienas žmogus ir kiekvienas lietuvis
turi teisę gyventi ten, kur jis nori, ir
ieškoti savo laimės ir gyvenimo įpras-
minimo ten, kur jam atrodo geriau.
Bet antra vertus, tėvynės palikimas
ieškant naudos jau savo pačia pradžia,
savo šaknimis yra kažkiek prob-
lemiškas. Nes galima tikrai surasti
naudos, bet tuo pačiu ir kažką pra-
rasti. Pavyzdžiui, šiandien Lietuvoje
susiduriame su baisia problema — su
nelaimingais vaikais, kuriuos palieka
vienas ar net abu tėvai. Vaikai pa-
prastai paliekami seneliams, bet,
deja, neretai juos augina gatvė. Žino-
ma, kiekvienam norėtųsi patarti, kad
gal geriau šiek tiek sunkiau gyventi,
bet nepalikti tėvynės.

— Ką daryti, kad dialogas
tarp čia, Amerikoje, gyvenančių
lietuvių ir Lietuvos Katalikų
Bažnyčios būtų gyvesnis?

— Man atrodo, kad tiek aš, tiek
dauguma vyskupų esame labai leng-
vai pasiekiami, ypač kai dabartinės
komunikacijos yra ypač geros. Ma-
nau, kad reikia turėti tik noro ben-
drauti. Tik gal kartais norima, tiki-
masi tokios pagalbos, kurios tie patys
Lietuvos vyskupai negali duoti.
Pavyzdžiui, konkretus Aušros Vartų
New York atvejis. Galbūt ten gyve-
nantys lietuviai norėtų, kad iš Lie-
tuvos atvažiavęs vyskupas atsistotų
prie piketuojančių lietuvių. Deja, šito
niekada nebus ir tai nėra kelias. Esu
sakęs ir pasikartosiu, kad vienintelė
išeitis panašiais atvejais yra ben-
druomenės gyvumas. Jis turi užtvir-
tinti parapijos ir bažnyčios ateitį. O
jeigu prasideda kokios nors proble-
mos, jas bažnyčioje galima išspręsti
dialogo keliu, o ne piketais. Man toks
būdas labai panašus į sovietinį me-
todą, kur, atrodo, jėga kažkur kažką
laimėsim. Tokiu keliu bus sunku ką
nors laimėti, jei nebus esminio dalyko
— jei ta visuomenė bus beveik nu-
mirusi.

— Ačiū už pokalbį.

Kalbino
Dalia Cidzikaitė

Lietuvių sielovados konferencijos dalyvės.

Jono Kuprio nuotraukos.

Balandžio 25 d. Čiurlionio galerijoje atidarytoje Jono Kuprio fo-
tografijų parodoje, skirtoje JAV lietuvių katalikų veiklai, koncer-
tavo ,,Gabija”, vadovaujama Genės Razumienės.

Arkivysk. S. Tamkevičius, SJ.
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Rinkimai JAVRinkimai JAV
Pirminiams rinkimams

einant prie galo
JONAS URBONAS

Balandžio 22-osios pirminiai rin-
kimai jau praeityje. Daugelį kartų ko-
mentatorių nurašyta ir net didžiau-
siųjų demokratų vadų skatinama už-
baigti rinkiminę kampaniją sen. Hil-
lary Clinton gana didele persvara lai-
mėjo Pennsylvania valstijoje. Už ją
balsavo 55 proc., už sen. Obama – 45
proc. Obama iki šiol gyrėsi, kad jis
Clinton lenkia ne tik delegatų skai-
čiumi (turi 1,705, o Clinton – 1,575),
bet kad už jį yra balsavę daugiau nei
700,000 balsuotojų, taip vadinamas
(,,popular vote”). Bet Pennsylvania
už Clinton balsavo 1,253.245, o už
Obama – 1,042.207 demokratai bal-
suotojai. Clinton aplenkė Obama
211,038 balsais ir, kaip dabar skelbia-
ma, jeigu būtų priskaičiuoti jos gauti
balsai Michigan ir Florida valstijose,
ji gautais populiarumo balsais
aplenktų Obama iki šiol vykusiuose
pirminiuose rinkimuose.

Kaip anksčiau esu minėjęs, rin-
kiminei kampanijai yra metamos pa-
sakiškos sumos pinigų. Sen. Obama
yra sutelkęs daugiau nei 197.3 mln.
dol., išleidęs 158.3 mln. dol. Sen. Clin-
ton yra surinkusi daugiau nei 173.9
mln. dol., išleidusi 140.7 mln. dol.
Sen. Obama Pennsylvania, kaip skel-
bia rinkiminė kampanija, reklamai
išleido keturis kartus daugiau nei
sen. Clinton. Pasirodo, ne viską Pen-
nsylvania už pinigus gali nupirkti.
,,Broliškos meilės” valstijoje daugu-
ma pasisakė už moterį, kuri savo gy-
venime patyrė įvairių išgyvenimų,
bet nepalūžo. Atrodo, kad sėkmingai
išsprendusi asmeninius nesklandu-
mus šeimoje, vyro ir dukros talkina-
ma, ji ryžtingai siekia būti Amerikos
prezidente. Ir gal daugelis turėtume
pasimokyti iš jos, nes šventųjų nėra
labai daug!

Skaitant ir klausant įvairių ko-
mentatorių, kyla klausimas, kodėl
anksčiau žiniasklaidos išgarbintas
sen. Obama taip smarkiai pralaimėjo
Penssylvania? Nors, kaip pirma pa-
stebėjau, jis metė dideles sumas, tas
nepadėjo. Pennsylvania demokratai
ir kiti, artimiau buvo supažindinti su
sen. Barack Obama, jo asmeniu, šei-
ma, draugais. Jau kelintą savaitę pri-
menama jo draugystė su pastoriumi
Wright, jo draugystė su teroristu Wil-
liam Ayers. Obama žmonos teigimu,
tik dabar ji atsibudusi ir pradėjusi
gerbti Ameriką. Na, dar ir apkalti-
nusi Pennsylvania gyventojus, kad jie
tiki į Dievą, mėgsta medžioti ir turėti
ginklus, lyg tai būtų kvailystė. Atro-
do, to užteko, kad Pennsylvania gy-
ventojai pasirinktų sen. Hillary Clin-
ton. Už ją daugiau nei 62 proc. balsa-
vo katalikai, vyresnieji – 61 proc., o
už Obama – 38 proc. Darbininkų uni-
joms priklausantieji atitinkamai bal-
savo: 58 proc. už Clinton ir 42 proc.
už Obama. Už Obama daugiausia
balsavo jaunesnieji ir taip vadinami
intelektualai. Žinoma, ir afroameri-
kiečiai – daugiau nei 92 proc. Nors
didžioji spauda, kuri yra liberalų val-
doma, vengia tai skelbti, bet faktai
lieka faktais.

* * *
Kas laukia toliau? Gegužės 6 d.

įvyks pirminiai rinkimai Indiana ir

North Carolina valstijose. Tos valsti-
jos galvojo, kad kol iki jų bus prieita,
viskas bus nuspręsta. Bet, kaip ma-
tome, jų eilė bus už kelių dienų. Sa-
koma, kad sen. Clinton ir sen. Obama
Indiana jėgos lygios. Obama remia 48
proc., o Clinton 47 proc. balsuotojų.
Ir vienas, ir kitas jau kelintą kartą
lankosi šioje valstijoje. Ypač sen.
Obama patogu. Būdamas kaimyninės
valstijos Illinois senatorius, bent
šiaurinėje Indiana valstijos dalyje,
gausiai afroamerikiečių apgyventoje,
atrodo, jis neturės problemų, beje,
kaip ir visur kitur, gauti jų balsus.
Dažnai važiuodamas iš Detroito į
Čikagą matau užrašus, kad Indiana
yra Amerikos širdis. Pažiūrėsime, ką
jie pasirinks. Ir vėl turbūt sulauk-
sime netikėtumų.

Kadangi North Carolina valstijo-
je didelis procentas gyventojų yra af-
roamerikiečiai, ten, pagal paskuti-
nius apskaičiavimus, vyrauja sen.
Obama. Bet dabar po visų paskutinių
įvykių ir vėl klausimas, ką pasirinks
North Carolina demokratai, kur kar-
tais ir aš apsilankau jų Outher
Banks.

Dar yra likę daugybė kitų,
mažesnių valstijų: gegužės 3 d. rinki-
mai įvyks Guamcoucus, gegužės 13 d.
– West Virginia, gegužės 20 d. –
Kentucky, Oregon; birželio 3 d. –
Montana ir South Dacota. Tad dar
turėsime palaukti, kas bus nominuo-
tas kandidatu į Amerikos prezidento
postą iš demokratų pusės.

Demokratų vadai spaudžia ir no-
ri, kad iki birželio 3 d. taip vadinami
,,super delegates” pasisakytų, kurį
kandidatą jie remia. Paskutinėmis ži-
niomis, 256 remia sen. Clinton, 233
sen. Obama. Jau skaičiuojama, kurio-
se valstijose laimės demokratai ir ku-
riose respublikonai. Reikia surinkti
pusę – 271 balsą – iš 540 taip vadi-
namo ,,electoral college”, kurie galu-
tinai patvirtins, kas yra išrinktas
Amerikos prezidentu. Kiek dabar
pranešinėjama, demokratų ir respub-
likonų jėgos lygios.

* * *
Pas respublikonus ramu. Sen.

John McCain dar neapsisprendęs, ką
jis pasirinks taip vadinamu ,,running
mate” į viceprezidento postą. Minimi
gub. Mitt Romney, gub. Mike Hucka-
bee ir kiti. Dar ne visi, ypač konserva-
tyvūs respublikonai, puolė į McCain
glėbį. Paskutiniu metu iškilo kontro-
versija su North Carolina valstijos
respublikonais dėl jų rinkiminių skel-
bimų apie sen. Obama ir jo ryšius su
pastoriumi Wright. Senatorius Mc-
Cain dažnokai padėjo kritikuoti pre-
zidentą Bush dėl jo neskubios reakci-
jos į uragano Katryna sukeltos gamti-
nės nelaimės pasekmes. Kai kurie
kritikuoja jo neorganizuotumą finan-
sų telkime. Nors anksčiau beveik visi
komentatoriai buvo nurašę respubli-
konus ir jų galimybes laimėti. Ir da-
bar, kaip pirma minėjau, galimybės
pagerėjo, ypač kol demokratų kandi-
datai kovoja tarp savęs, iškeldami
vieni kitų silpnybes. Tad visko dar
gali būti.

* * *
Gana atidžiai sekant rinkiminę

kampaniją, dažnai pagalvoju, iš kur

LF pranešimas

– Kada ir kaip pradėjote savo
veiklą Lietuvių Fonde?

– Neprisimenu, kada daviau in-
dėlį Lietuvių Fondui, turbūt kokia
nors proga.

– Kodėl įstojote į Lietuvių
Fondą?

– Metų metais dirbau Lietuvos ir
lietuvybės labui, įvairiose organizaci-
jose ir didelėse šventėse buvau iž-
dininkė, nes tai mano specialybė ir
formalus aukštojo mokslo laipsnis.

– Kokia yra Jūsų profesinė
patirtis?

– Kompiuterinių programų ana-
listė ir ,,accountant”.

– Kuo ši patirtis naudinga
Lietuvių Fondui?

– Visakeriopai, pagal daug dirba-
mą darbą.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga
lietuvių visuomenei?

– Per Lietuvių Fondą – visuome-
nei.

– Kodėl kandidatuojate į Lie-
tuvių Fondo Tarybą?

– Šiuo laiku galiu tą daryti ir ge-
riau pajusti LF veiklą ir naudą.

– Kaip vertinate LF veiklą
dabar ir ko tikitės iš Fondo
ateityje?

– LF veiklą vertinu gerai, noriu,
kad ir ateityje jis sąžiningai tarnautų
lietuvybei ir išlaikytų savo taurius
pasižadėjimus mūsų tautiečiams.

Pokalbiai su kandidatais į LF
Kontrolės komisiją

tie kandidatai semiasi visos tos ener-
gijos. Juk jau kelintas mėnuo, diena
iš dienos, dažniausiai tik valandėlę
kitą gaudami poilsiui, visą laiką seka-
mi, kur kiekvienas žodis, išėjęs iš
lūpų, ypač neapgalvotas, žiniasklai-
dos pagaunamas, vėliau komenta-
torių analizuojamas, kartais net
nulemiąs tolimesnę rinkiminės kam-
panijos sėkmę. Kaip ir paskutinis
Obama pasisakymas apie Pennsyl-
vania užmiesčių gyventojus. Ar anks-
čiau sen. Clinton pasakojimas apie jos
apsilankymą Kosove. Kodėl ta rinki-
minė kampanija taip ilgai tęsiama?
Ar neužtektų, kaip daugelyje kraštų,

viską surengti per porą trejetą mėne-
sių? Bet ilgiau galvodamas pamatai,
kad tas visas ilgas procesas turi savo
pliusų. Per tą procesą pamažu išryš-
kėja kandidatų geros ir blogos savy-
bės, jų charakteriai ir ištvermė. Jų
draugystės, greitas susigaudymas
įvairiose padėtyse. Kaip iš patirties
matome, prezidento pozicija nėra pie-
menėlio bandos ganymas, bet parei-
kalaująs greitų ir gerai apgalvotų
sprendimų, turintis reikšmės viso
krašto gerovei. Tad nors gal šie rinki-
mai gal kiek jau ir pabodo, turėkime
kantrybės. Iki kito karto.

DALIA POVILAITIENĖ

– Kada ir kaip pradėjote
savo veiklą LF?

– Prieš 14 metų įstojau į LF. Apie
10 metų buvau valdybos narys, 3 me-
tus tarybos narys ir metus laiko
Kontrolės komisijos narys.

– Kodėl įstojote į LF?
– Mane į Fondą pakvietė Stasys

Baras.
– Kokia yra Jūsų profesinė

patirtis?
– Pramonės inžinierius. (Manu-

facturing engineer)
– Kuo ši patirtis naudinga

LF?
– 20 metų buvau mažos (nuo 50

iki 140 žmonių) metalo apdirbimo
kompanijos vadovas.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga
lietuvių visuomenei?

– Patyrimas verslo pasaulyje ir
noras dirbti dar keletą metų lietuvy-
bės naudai.

– Kaip vertinate LF veiklą
dabar ir ko tikitės iš Fondo atei-
tyje?

– LF yra gerame kelyje ir, tikiuo-
si, kad Fondo kapitalas žymiai pa-
didės per ateinančius keletą metų.
Tada LF suteiktų daugiau para-
mos įvairiems lietuviškiems projek-
tams.

VYTAS VAITKUS

Dalius Vaišys: ,,Tikiu, kad mano
profesinė patirtis, lietuvių visuome-
nės pažinojimas ir noras asmeniškai
dirbti Fondo Kontrolės komisijai pa-
dės Lietuvių Fondui toliau įgyvendin-
ti jo svarbius tikslus”.

– Kada ir kaip pradėjote
savo veiklą Lietuvių Fonde?

– Aš pradėjau aukoti Lietuvių
Fondui daugiau kaip prieš 20 metų.
Nuolatos dalyvavau Fondo renginiuo-
se ir buvau Fondo Stipendijų skirsty-
mo komisijos narys.

– Kodėl įstojote į Lietuvių
Fondą?

– Fondas labiausiai rėmė lietu-
višką kultūrą ir mokyklas, taip pat
kitas išeivijos organizacijas, kurios iš-
laiko lietuvybę išeivijoje.

– Kokia yra Jūsų profesinė
patirtis?

– Aš beveik 30 metų dirbu verslo
reikalų advokatu. Patariu savo klien-
tams įvairiais verslo ir finansiniais
reikalais.

– Kuo ši patirtis naudinga
Lietuvių Fondui?

– Tikiu, kad mano teisinė ir fi-
nansinė patirtis bus naudinga Fondo
Kontrolės komisijai.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga
lietuvių visuomenei?

– Aš gerai pažįstu amerikiečių ir
lietuvių visuomenes. Mano profesinė
patirtis galėtų praplėsti Fondo tary-
bos ir valdybos patirtį ir padėti toliau
remti lietuvių visuomenės veiklą.

– Kodėl kandidatuojate į Lie-
tuvių Fondo tarybą?

– Aš gerbiu Fondo tikslus ir pa-
siekimus. Norėčiau asmeniškai prisi-
dėti prie sėkmingos Fondo veiklos
ateityje.

– Kaip vertinate LF veiklą
dabar ir ko tikitės iš Fondo atei-
tyje?

– Fondo veikla yra labai svarbi
lietuvių visuomenei. Kad Fondas to-
liau augtų ir klestėtų, jis turėtų pri-
traukti naujų ir jaunesnių narių.

DALIUS VAŠYS
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Rukloje savaitę vyko Lietuvos kariuomenės žvalgų kursai – rimtas išbandymas
kiekvienam kariui. Miške praleista savaitė, mažai miego, dešimtys nueitų kilomet-
rų, maudynės lediniame vandenyje, šuoliai iš sraigtasparnio – tokius ir panašius
dalykus tenka iškęsti kariams, pasiryžusiems tapti kariuomenės žvalgais.

Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Vilnius, balandžio 29 d. (Balsas.
lt) – Lietuvos ekonomika ,,perkaito”
ir jos laukia nuosmukis. Visą Europos
Sąjungą (ES) labai veikia sumaištis
pasaulio finansų rinkose, JAV eko-
nomikos lėtėjimas bei kainų augimas,
teigia Europos Komisija (EK). Dėl to
auganti infliacija gali turėti skaudžių
socialinių pasekmių ES šalyse. Tai
tvirtinama EK paskelbtose tradicinė-
se pavasario ekonomikos prognozėse.

Npaisant ekonomikos sulėtėjimo,
pasak EK, Europa neblogai at-laiko
sukrėtimus – per šiuos ir kitus metus
net sugebės sukurti 3 milijo-nus
naujų darbo vietų. Tai dvigubai maži-
au nei per praėjusius dvejus me-tus,
tačiau tai padės išlaikyti nekintantį
maždaug 7 proc. nedarbo lygį.

Didžiausia ES problema – inflia-
cija. EK įspėja, jog vien monetarinių
priemonių jau nepakaks ir ragina vi-
sas šalis imtis struktūrinių pertvar-
kų, kitaip jautriausius visuomenės

sluoksnius ištiks skaudžios socialinės
pasekmės.

Išsikvėpė ir Baltijos tigrai: prog-
nozėse teigiama, jog visos trys šalys
ritasi į nuosmukį, ekonomikos augi-
mui lėtėjant, o infliacijai – augant.

Ekonomikos ir monetarinių rei-
kalų komisaras Choakin Almunia sa-
kė, jog Lietuvoje, skirtingai nuo kitų
Baltijos šalių, šiais metais dar išsilai-
kys apie 6 proc. augimas, tačiau vė-
liau jis smuks. Komisaro teigimu,
Lietuvos ekonomika ,,perkaito” – bu-
vo labai daug investuota į namų sta-
tybos sritį, labai sparčiai augo paskolų
teikimas, todėl dabar laukia nuosmu-
kis. Lietuvoje kitais metais infliacija
sumažės iki 7 proc., tačiau vis tiek
bus beveik dvigubai didesnė nei sulė-
tėjęs ekonomikos augimas.

Greičiausiai atsigaus Estija –
prognozės žada, jog Estijoje kitąmet
ekonomika jau vėl augs, o infliacija
bus mažiausia Baltijos šalyse.

Raginama susimâstyti apie
aplinkosaugos problemas

Kunigui Stasiui Žiliui siùloma
suteikti Lietuvos pilietybê

Rukloje vyko Lietuvos kariuomenès
ñvalgû pratybos

Vilnius, balandžio 29 d. (Delfi.
lt) – Pilietybės komisijos posėdyje bu-
vo svarstomas Kanados piliečio kuni-
go Stasio Žilio prašymas dėl piliety-
bės suteikimo išimties tvarka. Pilie-
tybės komisija rekomendavo prezi-
dentui išimties tvarka suteikti Lie-
tuvos pilietybę monsinjorui kunigui
Stasiui Žiliui.

Pilietybės komisija tokią reko-
mendaciją pateikė atsižvelgdama į
kunigo aktyvią veiklą telkiant lietu-
vių bendruomenes išeivijoje, puoselė-
jant tautiškumą bei saugant lietuvy-
bę, jo glaudžius ryšius su Lietuva.

Kunigas S. Žilys nuo 1959 metų
dirba popiežinėje Šv. Kazimiero ko-
legijoje Romoje (Italija), kuri ilgus
dešimtmečius buvo vienas svarbiau-
sių lietuvybės centrų išeivijoje. Dva-

sininkas daug prisidėjo rengiant Jo-
no Pauliaus II vizitą į Lietuvą.

Kunigas S. Žilys yra išleidęs ke-
letą teologinių knygų lietuvių kalba,
kurios į sovietų okupuotą Lietuvą bū-
davo atgabenamos ir platinamos ne-
legaliai. Be to, jis vertinamas kaip ta-
lentingas poezijos vertėjas į lietuvių
kalbą ir dailininkas.

Prezidentui suteikti pilietybę iš-
imties tvarka kunigui S. Žiliui reko-
mendacijas yra pateikę Vilniaus arki-
vyskupas metropolitas kardinolas
Audrys Juozas Bačkis, Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės valdybos atsto-
vas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis,
Lietuvių popiežinės Šv. Kazimiero
kolegijos rektorius kun. Petras Šiu-
rys, LR ambasadorius Italijoje Šarū-
nas Adomavičius ir kiti asmenys.

Vilnius, balandžio 29 d. (BNS)
– Visą gegužės mėnesį įvairiuose Lie-
tuvos miestuose ir miesteliuose vyk-
siantys Europos dienai paminėti skir-
ti renginiai ragins visuomenę susi-
mąstyti apie aplinkosaugos ir klimato
kaitos problemas.

,,Jau tryliktą kartą švenčiame
Europos dieną Lietuvoje. Ši diena vi-
sada buvo proga susitikti, padisku-
tuoti apie europinius reikalus, su-
rengti koncertus. Bet šiemet nusp-
rendėme, kad lietuviams ir europie-
čiams reikėtų pagalvoti apie ateities
darbus – gamtos tausojimą, klimato
kaitos stabdymą, tad visi renginiai
šiemet ir bus skirti šioms temoms”, –
pristatydamas Europos dienos rengi-
nius spaudos konferencijoje kalbėjo
Europos Komisijos atstovybės Lietu-
voje atstovas Jurgis Vilčinskas. Pasak
jo, ekologinių problemų sprendimas
reikalauja visų europiečių sutelktu-
mo, tad Europos diena šiemet simbo-
liškai paminės ir kultūrų dialogo me-
tus.

Šių metų Europos dienų vėliav-
nešiu taps ekologinis plaustas ,,Bliuš-
kis”. 15 metrų ilgio ir 6 metrų pločio
iš plastikinių butelių pastatytas
plaustas gegužės 9 d. Vilniuje pradės
savo kelionę po Lietuvą. Sostinėje
plaustą į kelionę palydės tarptautinės
studentų eitynės, kuriose dalyvaus

apie tūkstantį Lietuvoje studijuojan-
čių jaunuolių iš užsienio, Vilniuje vei-
kiančio Europos humanitarinio uni-
versiteto studentai. Plaukdamas Ne-
rimi ir Nemunu, ,,Bliuškis” aplankys
daugiau kaip dešimt Nemuno, Neries
bei Kuršių marių pakrantėse įsikū-
rusių miestelių, o jo kelionę lydės
įvairūs renginiai. Birželio 1 d. plaus-
tas pasieks kelionės tikslą – Nidą.

,,Jau kelias savaites moksleiviai
renka atliekas, iš kurių ‘Bliuškio’
sustojimo vietose kurs ekologinių
skulptūrų parkus, atkreipdami dė-
mesį, kad atliekų rūšiavimas yra vie-
nas iš svarbiausių dalykų, norint tu-
rėti švarią aplinką. Plausto sustojimo
vietose bus rengiami koncertai, į dan-
gų kils Europos aitvarai, kuriuose
švenčių dalyviai bus skatinami susi-
kurti savo rankomis”, – pasakojo J.
Vilčinskas.

Europos diena kasmet minima
gegužės 9 dieną. Būtent šią dieną
1950 metais Prancūzijos užsienio rei-
kalų ministras Robert Schuman pas-
kelbė deklaraciją, kurioje pateikė pla-
ną, kaip pasiekti, kad Europoje nekil-
tų karų ir ji galėtų toliau plėtotis. Ši
deklaracija suteikė postūmį Europai
vienytis, o 1986 metais, minint R.
Schuman 100-ąsias gimimo metines,
gegužės 9 d. buvo paskelbta Europos
diena.

Ekologinio plaukimo tradiciją Nerimi ir Nemunu šįmet tęs ekologinis plaustas
,,Bliuškis”. Simono Švitros (ELTA) nuotr.

Europos Sâjunga sutarè
dèl migrantû politikos

Europos Komisijos prognozès:
Lietuvos laukia nuosmukis

Atkelta iš 1 psl. sulaikymas gali
bū-ti pratęstas dar metams. Nemažai
europarlamentarų sutiko su socialis-
tų kritika, kad pastarasis susitarimas
,,nėra tobulas”, tačiau jie vis tiek pa-
žymėjo, kad tai ,,didelis žingsnis į
priekį”. Pažymima, kad kai kurios
valstybės (pavyzdžiui, Prancūzija)
gali susidurti su teisių gynėjų pasi-
priešinimu, nes joms teks ilginti su-
laikymo terminus, tačiau visiškai at-
mesti susitarimą dėl techninių nesu-
tarimų būtų neapgalvotas žingsnis.

Nelegalių migrantų problema
šiandien yra itin svarbi kai kuriose
ES valstybėse. Teisių gynėjai dažnai
pateikia Vokietijos pavyzdį. Šioje ša-
lyje gydytojai turi informuoti parei-
gūnus, jei pagalbos kreipiasi nelega-
lūs migrantai. Pasak teisių gynėjų,
dėl šios priežasties imigrantai dažnai
atsisako medicinos pagalbos. Tuo tar-

pu Prancūzijoje šį mėnesį nuskendo
imigrantas iš Afrikos, kuris plaukda-
mas mėgino pabėgti po to, kai polici-
ja paprašė jo pateikti asmens tapaty-
bę liudijančius dokumentus. Kita di-
delė ES narė – Italija – šiemet patyrė
nelegalių migrantų padarytų nusi-
kaltimų skaičiaus šuolį. Tai lėmė
griežtesnę šalies poziciją derybose dėl
pastarojo susitarimo.

Naujoji ES procedūra nelegalų
atžvilgiu: 7 dienų laikotarpis grįžti
savanoriškai; ilgiausias 6 mėnesių su-
laikymo laikotarpis; papildomas 12
mėnesių laikotarpis ,,ypatingiems at-
vejams”; privaloma readmisijos su-
tartis; specialios įstaigos ir globos
priemonės vienišiems vaikams; nele-
galų patekimas į sulaikymo centrus;
draudimas sugrįžti deportuotiems as-
menims.

www.draugas.org
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danti į pajūrio miestą Čingdao, kur
vyks olimpinės buriavimo varžybos,
buvo vėl skubiai atidaryta, oficialioji
naujienų agentūra ,,Xinhua” citavo
tyrimo komisijos išvadą, kad avarijos
priežastis buvo ,,didelis greitis”. Tai
didžiausia geležinkelių avarija Kini-
joje nuo 1997 metų.

HANOJUS
Vietnamo policija antradienį sos-

tinėje Hanojuje sulaikė mažiausiai 2
kampanijos prieš Kiniją aktyvistus, o
šalies pietuose esantis Hošimino
miestas rengiasi čia įvyksiančiai
olimpinio deglo estafetei. 2 jauni vy-
rai sostinėje prie populiaraus turgaus
išskleidė juodą plakatą su užrašu
,,Beijing 2008” ir pavaizduotais ant-
rankių formos olimpiniais žiedais.
Dešimtys policininkų iškart juos ap-
supo ir sulaikė, per garsiakalbius ra-
gino žmones išsiskirstyti, o užsienio
žiniasklaidos atstovams taip pat nu-
rodė trauktis iš senamiestyje esančio
Dong Šuano turgaus rajono. Beijing
olimpiados ugnis į Hošiminą buvo at-
skraidinta vėlai pirmadienį iš Šiaurės
Korėjos.

NEW YORK
Rusijos nuolatinis atstovas Jun-

gtinėse Tautose (JT) Vitalij Čiurkin
įspėjo tarptautinę bendriją vengti
pernelyg optimistinių atsiliepimų
apie padėtį Irake. Nepaisant JT Sau-
gumo Taryboje pristatytame prane-
šime dėl Irako pastebėtų teigiamų
pokyčių, ,,teigiamos tendencijos šioje
šalyje dar nėra įsitvirtinusios galuti-
nai”, – pareiškė diplomatas pirma-
dienį spaudos konferencijoje JT Sau-
gumo Taryboje. Pasak jo, ,,šalies vy-
riausybei dar kol kas nepavyko už-
megzti veiksmingo dialogo”, o ,,pa-
siekti laimėjimai neužtikrina teigia-
mų pokyčių ateityje”.

JOHANESBURG
Zimbabvės vadovas Robert Mu-

gabe ,,negali būti prezidentu”, jeigu
parlamentą kontroliuos opozicija,
pirmadienį pareiškė šalies svarbiau-
sios opozicinės partijos vadovas. Mor-
gan Tsvangirai, lankydamasis kai-
myninėje Pietų Afrikoje, Johanes-
burg, tvirtina įveikęs R. Mugabe ko-
vo 29 d. vykusiuose prezidentiniuose
rinkimuose.

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

Paskelbtas nuosprendis
protestû Tibete dalyviams VIENA

Austrijos prezidentas Heinz
Fischer pirmadienį oficialiai patvirti-
no Lisabonos sutartį, kuria siekiama
pertvarkyti sprendimų priėmimo
tvarką padidėjusioje Europos Sąjun-
goje (ES). Jo parašas buvo paskutinis
ratifikavimo proceso žingsnis. Prieš
tai ES sutarčiai pritarė ministrų ta-
ryba ir abeji parlamento rūmai. H.
Fischer sakė, jog sutartį pasirašė ,,są-
žiningai išnagrinėjęs visus veik-
snius”. Savaitgalį protestuotojai vėl
ragino H. Fischer nepasirašyti sutar-
ties, nes ji, kai kurių žmonių nuomo-
ne, pažeistų Austrijos neutralumą.
Tačiau H. Fischer atmetė tuos teigi-
nius ir pridūrė, kad naujoji sutartis
,,savo turiniu atitinka” ES konstitu-
cijos projektą, kurį 2005 m. atmetė
prancūzų ir olandų rinkėjai ir kurį
Austrija ,,ratifikavo be jokių proble-
mų ar susirūpinimo”.

BUDAPEŠTAS
Vengrijos ministras pirmininkas

Ferenc Gyurcsany pirmadienį prista-
tė mažumos vyriausybę. ,,Gavusi
mandatą vyriausybė pradeda naują
laikotarpį – kabineto programa nesi-
keičia, bet nariai, sudėtis ir tikslai
pakis”, – pranešė premjeras spaudos
konferencijoje Vengrijos parlamente.
Valdančioji Vengrijos socialistų ir li-
beralų koalicija apie savo skilimą
pranešė balandžio pradžioje. Tuomet
šalys susitarė, kad liberalams pasi-
traukus iš vyriausybės sudėties, ka-
binetui toliau vadovaus socialistas F.
Gyurcsany, o liberalai rems naująją
vyriausybę kaip ,,konstruktyvi opozi-
cija”. Socialistai koalicijoje su libera-
lais iš Krikščionių demokratų liau-
dies partijos vadovavo šaliai nuo
2006 metų.

DZIBAS
Kinų pareigūnai antradienį dėl

didžiausios traukinių katastrofos per
daugiau kaip dešimtmetį kaltino per-
nelyg didelį greitį, be to, nuogąstau-
ja, kad žuvusiųjų skaičius gali viršyti
70. Po to, kai geležinkelio linija, ve-

Tbilisis, balandžio 29 d. (,,Inter-
fax”–BNS) – Visų 26 NATO šalių ats-
tovai per susitikimą pagal formulę
,,26+1” (26 NATO valstybės plius
Gruzija) parėmė Tbilisį santykių su
Maskva klausimais, pareiškė Gruzi-
jos prezidento Michail Saakašvili spe-
cialusis pasiuntinys, buvęs užsienio
reikalų ministras David Bakradzė.
,,Gruzija susilaukė visiškos paramos
dėl savo priekaištų Rusijai”, – sakė D.
Bakradzė spaudos konferencijoje
Briuselyje.

Kaip Gruzijos žurnalistams pa-
žymėjo NATO spaudos ir informaci-
jos departamento vadovas James Ap-
paturai, ,,visi valstybių–NATO narių
atstovai–remia Gruzijos teritorijos
vientisumą”. ,,Mes pritariame Gru-
zijos požiūriui dėl taikaus nesutari-
mų sureguliavimo ir Bukarešto susiti-
kimo sprendimo, kad Gruzija turi tapti
NATO nare”, – sakė J. Appaturai.

Drauge jis pažymėjo, kad NATO
pataria Gruzijai tęsti dialogą su Ru-
sija ir ragina Tbilisį ,,laikytis, kaip ir
iki šiol, santūrumo Abchazijos ir Pie-
tų Osetijos klausimu ir dėti tik diplo-
matines pastangas šiai krizei įveikti”.
Pasak jo, 26 Sąjungos šalių pasiunti-
niai ,,visiškai pritarė NATO genera-
linio sekretoriaus pareiškimui dėl
šios problemos”, kuriame buvo pa-
reikštas susirūpinimas dėl Rusijos
sprendimo užmegzti tiesioginius ry-
šius su Abchazija ir Pietų Osetija”.
,,Pasiuntiniai sutiko su tuo, kad šie
Rusijos veiksmai pakerta Gruzijos

teritorijos vientisumą ir turi būti per-
žiūrėti”, – pažymėjo J. Appaturai.

Jis taip pat pranešė, jog daugelis
NATO Tarybos narių pareiškė nuo-
monę, kad ,,bet kurie pareiškimai dėl
galimybės panaudoti Rusijos karinę
jėgą Gruzijos teritorijoje yra mažų
mažiausiai ‘neproduktyvūs”. J. Appa-
turai taip pat atmetė Gruzijos žinias-
klaidos anksčiau išplatintą pareiški-
mą jo vardu, kad NATO neva reika-
lauja išvesti Rusijos taikdarius iš Ab-
chazijos. ,,Aš noriu pabrėžti, kad šis
pranešimas visiškai melagingas.
Nesakiau nieko panašaus, ir nieko
panašaus nebuvo kalbama NATO
Taryboje”, – pabrėžė jis.

Anksčiau nepripažintos Abcha-
zijos užsienio reikalų ministras Ser-
gej Šamba paskelbė, kad Suchumis
pasiryžęs ,,pasirašyti su Rusija karinį
susitarimą”.

Abchazija ,,laukia Rusijos veiks-
mų, kurie galėtų užtikrinti nepripa-
žintos respublikos saugumą”, – pa-
reiškė S. Šamba, kalbėdamas radijo
stoties laidoje. ,,Mes kelerius metus
siūlėme Rusijai užmegzti asociacijos
santykius, kurie numato ir karinį
bendradarbiavimą”, – sakė jis. Savo
ruožtu Abchazija, pasak jo, pasiryžu-
si ,,suteikti viską, kas atitinka Rusi-
jos interesus dėl karinių bazių išdės-
tymo ir kitais klausimais”.

Tokio bendradarbiavimo būtiny-
bę S. Šamba aiškina ,,Gruzijos, kuri
aktyviai demonstruoja savo agresy-
vius planus, grėsme”.

NATO remia Gruzijos
priekaißtus Rusijai

Tibeto sostinės Lhasos teisme skaitomas nuosprendis 17 tibetiečių. Reuters nuotr.

Lhasa, balandžio 29 d. (,,Inter-
fax”– BNS) – Kinija nuteisė 17 tibe-
tiečių, kurie kaltinami dalyvavę riau-
šėse Tibete. Už mėginimą mesti iš-
šūkį Kinijos okupacijai protestų da-
lyviai susilaukė bausmių, kurių dydis
svyruoja nuo 3 metų iki gyvos galvos.

Kaip skelbia „The Guardian”,
nuosprendis Tibeto sostinės Lhasos
teisme buvo skaitomas atvirame po-
sėdyje, kurį stebėjo 200 žmonių. Tei-
giama, kad pačios griežčiausios – įka-
linimo iki gyvos galvos – bausmės su-
silaukė 2 protestų dalyviai – nekilno-
jamo turto firmos vairuotojas bei bu-
distų vienuolis.

Vairuotojas apkaltintas kartu su
gauja protestuotojų deginęs automo-
bilius, suniokojęs policijos nuovadą

bei užpuolęs gaisrininką.
Kinijos valdžia teigia, kad per ne-

ramumus, kurie buvo patys didžiausi
per pastaruosius porą dešimtmečių,
žuvo 22 žmonės. Tuo tarpu Tibeto at-
stovai teigia, kad aukų skaičius yra
nepalyginamai didesnis, o didžiausia
kaltė gula ant Kinijos, surengusios
kruviną susidorojimą su protestuo-
tojais, pečių.

Teigiama, kad šiuo metu Kinijos
valdžia priverstinėse paskaitose su-
pažindino Tibeto budistų vienuolius
su teisinėmis normomis. Pranešama
apie priverstines „patriotines pamo-
kas”, kuriose vienuoliai verčiami iš-
sižadėti Dalai Lamos – išeivijoje esan-
čio Tibeto dvasinio vadovo.

AZIJA

AFRIKA

EUROPA

JAV
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PPAASSLLAAUUGGOOSS

SIÙLO DARBÂ IEŠKO DARBO

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

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

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

LYDI ŠVENTADIENIS
VI Velykų savaitė

Begalinė meilė
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas)

Jei mane mylite, — jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir
jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, — Tiesos Dvasią,
kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįs-
tate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse. Nepaliksiu jūsų našlaičiais — ateisiu pas
jus. Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš
gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš esu savo Tėve,
ir jūs manyje, ir aš jumyse. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas
tikrai mane myli. Kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam
apsireikšiu.”                    (A – Sekmadienio Evangelija pagal Joną 14, 15-21)

Jėzus, atsisveikindamas su apaš-
talais, jiems kalbėjo apie meilę. Mes
tikriausiai tokiu atveju kalbėtume
apie mūsų poelgių reikšmingumą,
būsimosios aukos svarbą, jos reikšmę
pasaulio likimui. Galbūt užsisklęs-
tume nevilties skausme. Tačiau Iš-
ganytojas savo dėmesį kreipia į kitus
dalykus ir, kalbėdamas apie savo
sekėjus, ištaria bene svarbiausius
žodžius: Kas mane myli, tą mylės
mano Tėvas.

Krikščionis yra žmogus, kuris
žino, jog yra mylimas. Tvirtindamas,
kad meilė yra svarbiausias įsakymas,
Viešpats Jėzus dar kartą paliudija,
jog Dievas savo santykius su žmogu-
mi pagrindžia ne paskirstomuoju
teisingumu, bet meile. Mes čia, žemė-
je esame ne tam, kad kažką privalė-
tume atidirbti, bet kad išmoktume
pajusti meilę ir ja dalintis. Nėra
jokios prasmės mėginti suvokti, kodėl
Dievas myli žmogų. Tam nėra jokių
motyvų, arba, geriau sakant, nėra
jokio išorinio motyvo, kodėl Dievas
turi mus mylėti. Dievo meilės pag-
rindas glūdi pačioje Jo esmėje. Jis
myli, nes Jo prigimtis yra meilė. Kaip
tik tokios meilės vedamas Jėzus
ieškojo pražuvusiųjų, lankė muiti-
ninkus ir nusidėjėlius, elgėsi nepa-
aiškinamai ir nepateisinamai to meto
nuostatų ir įstatymų požiūriu. Kris-
tuje pasirodė meilė, kurią pagrindžia
ne mylimo objekto vertumas, bet Jo
dieviškoji prigimtis. ,,Motyvuota”
meilė visuomet liks žmogiška. Ne-
turinti motyvo meilė yra dieviška.
Dievas myli, neatsižvelgdamas į vertę
ar kokybę. Dievas myli nusidėjėlį ne
dėl jo nuodėmių, bet nepaisant jo
nuodėmių. Be abejo, ir teisiuosius Jis
myli ne todėl, kad jie elgiasi garbin-
gai, bet todėl, kad Jis negali jų ne-
mylėti. Jei būtume mylimi tik už ge-
rus darbus, tokia Dievo meilė ne-
betektų savo esmės.

Dievo meilė negali būti apribota
žmogaus elgesiu. Išganytojas yra sa-

kęs: Jis leidžia saulei tekėti virš
blogųjų ir gerųjų, siunčia lietų tei-
siesiems ir neteisiesiems. Būtų labai
bloga naujiena, jei sužinotume, kad
Dievas mus myli tik todėl, kad esame
geri ir tik tiek, kiek esame geri. Die-
vas myli ne tai, kas yra verta meilės,
bet mylėdamas suteikia vertę savo
meilės objektui. Tai, kas buvo never-
tinga, įgyja vertę Dievo meilės dėka.
Dievas myli mane ne todėl, kad esu
kažko vertas, turiu ypatingų gabumų
ar nuopelnų, bet tampu išskirtiniu
žmogumi todėl, kad Jis mane myli.
Meilė netikrina vertės, bet tą vertę
sukuria. Ji yra skirta kiekvienam
žmogui, todėl kiekvienas galime
sakyti, jog esame patys svarbiausi.
Jam ir tik Jam mes nesame visuo-
menės, tautos, kolektyvo dalis, bet
visas pasaulis. Drauge tokia meilė
įpareigoja į ją atsiliepti. 

Mylimieji, jei Dievas mus taip
pamilo, ir mes turime mylėti vieni
kitus, — rašo apaštalas Jonas. At-
kreipkime dėmesį į šiuos apaštalo
žodžius. Jis nesako: Jei Dievas mus
pamilo, tai ir mes turime Jį mylėti,
bet: turime mylėti vieni kitus. Mūsų
atsakymas Dievui pastebimas mūsų
artimo asmenyje. Viešpats sau priims
tai, ką mes vardan meilės padarysime
savo artimui. Kartais galima įsivaiz-
duoti, jog mylime Dievą. Įmanoma
abstrakčiai, remiantis sentimentais,
kalbėti apie meilę Dievui, ir iš tikrųjų
tik pasitenkinti žodžiais. Iš tikrųjų
nėra prietaiso, kuriuo galima būtų
išmatuoti mūsų meilės Dievui nuošir-
dumą. Pats tikriausias liudijimas yra
tai, kiek mes mylime žmones, pa-
saulį, kiek mes stengiamės daryti ge-
ra ir gyventi kitiems. Šioje srityje ne-
gali būti jokių abejonių. Tik tokia
meilė naikina blogį, mūsų nuodėmes,
žadina viltį ir suteikia prasmę kas-
dienybei.

Pagal „Vatikano radiją“ parengė 
N. Šmerauskas

Paroda „Vydūnui – 140”
Tilžėje

EMILIJA ALGAUDÈ
BUKONTIENÈ
Kraupiško (Uljanovo) vid. 
mokyklos mokytoja

Tilžė (Sovetskas), antras pagal
dydį Karaliaučiaus krašto (Kalinin-
grado srities) miestas, įsikūręs prie
Nemuno ir Tilželės, gali didžiuotis ne
tik turtinga istorija, bet ir savo švie-
suoliais. Vienas jos žymiausių tau-
tiečių – rašytojas, filosofas, aktyvus
visuomenės veikėjas Vydūnas. 

Tilžės (Sovetsko) miesto istorijos
muziejuje atidaryta paroda, skirta
140-osioms Vydūno metinėms. Ją
rengė muziejaus darbuotojai kartu su
Lietuvos Vydūno draugija. Parodoje
atskleisti miesto istorijos puslapiai,
susiję su žymaus veikėjo gyvenimu
Tilžėje, jo kultūrine bei literatūrine
veikla. Pirmoje salėje paruošta paro-
da apie Vydūną rusų kalba, pristaty-
tos knygos apie jį (B. Aleksandra-
vičius „Vydūnas’’, „Nuo Mažvydo iki
Vydūno’’ ir kt.)

Antroje muziejaus salėje isto-
rinę-bibliografinę parodą sudaro de-
vyni stendai, kuriuose chronologine
tvarka pateikta medžiaga apie Vy-
dūno tėvus, šeimos narius, vaikystę,
mokymosi metus, mokytojavimą Kin-
tuose, gyvenimą Tilžėje, kur prabėgo
aktyviausieji jo kūrybinio darbo me-
tai. Paminėti kūrėjo darbai: drami-
niai kūriniai, originalių darbų rinki-
niai „Lietuvos aidas’’, „Lietuvos var-
peliai’’, jo „Vadovėlis lietuvių kalbai
išmokti’’, kai kurie eilėraščiai, kny-
gos vokiečių kalba. 

Sužinome apie kitų autorių kny-
gas apie Vydūną: tai V. Bagdonavi-
čiaus „ Filosofiniai Vydūno humaniz-
mo pagrindai’’, ,,Vydūno dramaturgi-
ja’’, ,,Vydūnas lietuvių literatūroje’’.
Skelbiamos kai kurių Vydūno laiškų,
susirašinėjimo su įžymiais žmonėmis
ištraukos. Taip pat gausu nuotraukų
iš asmeninio albumo, jose įamžinti
svarbiausios rašytojo gyvenimo aki-
mirkos: vestuvių nuotrauka, su se-
serim Marija, Magda, su žmona Kla-
ra, nuotrauka čiuožykloje, Vydūnas
groja arfa, jo raštų leidėjos Martos
Raišukytės ir kitos nuotraukos. Ki-

tose nuotraukose matome Vydūno
dalyvavimą visuomeninėje veikloje:
susitikimai su Tilžės lietuvių draugi-
ja, su bičiuliaus, akademiniu jau-
nimu, dailininkais, lietuvių giedotojų
choro dalyviais, Tilžės lietuviais, Ha-
nau stovyklos tremtiniais.

Užfiksuoti ir liūdni gyvenimo
įvykiai, kai 1944 metais miestas
skendėjo karo dūmuose, ir Vydūnas,
kaip ir visi Tilžės gyventojai, buvo
priverstas išsikraustyti. Įdėtos namo,
kuriame jis gyveno ir kur atidengta
memorialinė lenta su rašytojo barel-
jefu, Vydūno palaikų perlaidojimo
Bitėnų kapinaitėse, jo kapo nuo-
traukos. 

Džiugu, kad Tilžės (Sovetsko)
muziejus skyrė reikiamą dėmesį
įžymiam šio krašto žmogui. Kad tokia
paroda peržengė Lietuvos sieną,
didelis Vydūno draugijos, jos pir-
mininko V. Bagdonavičiaus nuopel-
nas. Reikia pasidžiaugti, kad skelbi-
mai apie parodą patraukia miestie-
čių, jo svečių dėmesį, kviečia apsi-
lankyti muziejuje. Malonu buvo ma-
tyti į muziejų ateinančius mokslei-
vius ir suaugusius. 

Tilžės muziejuje.

Karaliaučiaus krašto kultūros atašė
– A. Juozaitis.



DRAUGAS, 2008 m. balandžio 30 d., treçiadienis                     9

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

Raseinių pašte tuo metu dirbusio
Kleopo Ambrozaičio liudijimu, jie
buvo išduoti Kauno telegrafisto –
klausėsi jų pokalbio su žmona dėl
atvykimo. Mat Vidmantas dažnai
naudojosi Kleopo paslauga ir slapta
atvykdavo į Raseinių paštą pasikal-
bėti su žmona, gyvenančia Kaune. O
ten telegrafistai budėdavo pamaino-
mis. Kleopas žinojo jų keitimosi gra-
fiką ir suvesdavo tik budint patiki-
mam asmeniui. O tą kartą grafiką,
matyt, saugumo nurodymu, netikėtai
pakeitė. (Suimti tik PUTINAS ir
Kleopas Trumpaitis, o VIDMANTUI
žmonos pagalba, pasisekė pabėgti.
Tai sukėlė didelį įtarumą ir nepasi-
tikėjimą Jūros srities vadovybėje. Už
šią avantiūrišką išvyką Vidmantas
buvo atleistas iš Kęstučio apygardos
vado pareigų ir netrukus išsiųstas,
kaip Žemaitijos atstovas, darbui į
Aukštaitijos Algimanto apygardos
štabą. – E. I.).

Po jų arešto Kęstučio apygardoje
prasidėjo griūtis – buvo surastas
Kęstučio apygardos archyvas, suimti
visi apylinkės rėmėjai (17 žmonių),
tarp jų, pagal PUTINO parodymus,
gruodžio 10 d. naktį areštuota ir ji
pati – AUDRONĖ. Tardymų pradžio-
je savo nusikaltimų neprisipažino,
tačiau po to, kai sužinojo, jog visi
Kęstučio apygardos archyvai paimti –
ėmusi prisipažinti ir parodyti tas
vietas, kur ji lankėsi drauge su parti-
zanais. Ji taipogi pasakojo apie pažįs-
tamus partizanus, minėdama juos
slapyvardžiais ir pavardėmis, tačiau
aš jų neprisimenu. Tik įstrigo at-
mintin, kad VASARIS (Mažeika), pas
kurį pernai buvau apsilankiusi ryšių
punkte irgi suimtas.” 

Likimo sesių pasikalbėjimas, at-
sidūrus vienoje kameroje, saugu-
miečių stropiai užrašytas su visomis
smulkmenomis. Juodviejų dialogas
pagyvėja atradus bendrų pažįstamų –
Jūros srities vadą LUKĄ (J. Žemaitį),
kuris ,,liepos mėnesį iš Jūros srities
išvyko į Aukštaitiją. Ji mano, kad
LUKAS dabar laikosi anapus Šiaulių.
Ji labai nori, kad mane išleistų į
laisvę ir kad grįžusi viską papasako-
čiau LUKUI – apie josios likimą. Bet
aš jai negarantavau, jog mane paleis”. 

Iš pokalbio nieko ypatingo ne-
paaiškėja, jokių naujų faktų. Juodvi
daugiausia kalbasi apie spaudą, jos
platinimą, kitas ryšininkes, minėda-
mos tik slapyvardžius, ieško bendrų
pažinčių, aptaria Jūros srities mėgi-
nimus nustatyti ryšį su tylinčia
Tauro apygarda. Faktai dunkso pri-
dengti paslaptingu, tik ryšininkėms
žinomu šydu. AUDRONĖ gailisi tik
dėl vieno – kad ji jau nebegalės dirbti
svarbaus ryšininkės darbo, kurį ji at-
likdavo stropiai ir sąžiningai. Ir ne-
žinia koks likimas ištiks Jūros srities
ir Kęstučio apygardos vadus, kas gi
kitas galės ją pakeisti. Ji žino net,
kad svarbi Prisikėlimo apygardos
ryšininkė VIDA (Eleonora Grigalavi-
čiūtė, su kuria STIRNA buvo susiti-
kusi) ir DŽENI – taip pat areštuotos. 

Šis patalpinimas į vieną kamerą
dviejų svarbių ryšininkių galėjo būti
ir abipusė provokacija – ar STIRNA

nieko nenuslėps, apie ką buvo šne-
kėtąsi su AUDRONE ir – atvirkščiai.
Nenuslėpė – nusipelnė didesnio ke-
gėbistų pasitikėjimo. O tuo labiau
juos galėjo sudominti, kad STIRNA
tebeturi galimybę susitikti su seniai
Lietuvoj paieškomu, ,,taip vadinamu
prezidentu” – Jonu Žemaičiu-LUKU!

Paskutinė Vilniaus MGB kalė-
jime Izabelės ranka rašytų parodymų
data 1949 m. kovo 11 d. Po trijų die-
nų ji buvo užverbuota KGB agente
TAMARA ir su užduotimis teikti ži-
nias, paleista į laisvę. Ne šiaip sau
paleista, o pagal įprastą MGB scena-
rijų – suvaidinanat kalinės įtikinantį
pabėgimą, ją kažkur gabenant į gim-
tus kraštus, kad visi išgirstų ir labiau
įtikintų, bėgant palydėta čekistų
automatų serijomis. Viena iš užduo-
čių galėjo būti ir įpareigojimas susi-
tikti su generolu Jonu Žemaičiu, ku-
riuo ypač domėjosi net pats Berija.

Tačiau veltui ,,kariakinai” ir
,,judzemai” (LTSR KGB 2-ojo sky-
riaus operatyviniai įgaliotiniai) lau-
kia iš naujai iškeptos agentės TA-
MAROS žinių ir kovos brolių išdavi-
mo. Po dviejų kartų iškvietimo –
jokios naudos. Trečio nelaukė: girios
paukštis – į girią žiūri. 

12. Sulaužyta priesaika! 

Iškamuotą kalėjimo ir tardymų I.
Vilimaitę, grįžusią namo, anot jos ar-
timos draugės ryšininkės O. Grigaliū-
naitės-Bartulienės pasakojimo, MGB
ramybėje nepaliko nė dienos. Jie tuoj
pareikalavo užduočių vykdymo, agen-
tūrinių pranešimų. Per prievartą iš-
gautą pasižadėjimą tęsėti, išdavinė-
jant kovos brolius, Izabelei neleido
sąžinė. Neprabėgus nė savaitei, ji per
senus ryšius susisiekė su Maironio
rinktinės štabu, ir atėjusi pas juos
viską prisipažino, jog gelbėdamosi iš
nelaisvės, sulaužė priesaiką, tuo
pačiu perdavė visą tardymų eigą ir
informaciją – ką čekistai žino apie
miško paslaptis, paprašė vadovybės
leidimo likti Sąjūdyje. Bet kokių
ryšių su MGB ji griežtai atsisakė.
Kito pasirinkimo nebuvo. Tik kovoje
su okupantu ji matė vienintelę ga-
limybę atpirkti kaltę dėl priesaikos
sulaužymo. Šias nuostatas paliudija
ir likęs gyvas, grįžęs iš gulagų poeto
VYTENIO brolis partizanas Viktoras
Šniuolis–VYTVYTIS. Tuo metu ne
kartą bendravęs su Izabele, gyvenęs
viename bunkeryje, vykdęs drauge
įvairias užduotis, dalyvavęs jos prisi-
pažinimo ir sugrįžimo į pogrindį su
rinktinės vadovybe susitikimo lem-
tingąją valandą.

Ši žinia apie netikėtą Izabelės
sugrįžimą ir jos prisipažinimą ne iš
karto pasiekė Vyriausiosios vadovy-
bės štabą. ,,Norint sužinoti, ar ji
nieko neišdavė, reikėjo susisiekti su
Aukštaitijos partizanų vadovybe, tad
jos patikimumo patikrinimas užtru-
ko kelerius metus. Taip sutapo, kad
1949 m. žuvo Rytų Lietuvos srities ir
Algimanto apygardos, kurios teritori-
joje I. Vilimaitė buvo sulaikyta, vado-
vybė. O tai tik sustiprino nepasitikė-
jimą ja.                    Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje
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Lietuvių biotechnologijos Kinijoje
Lietuvos biotechnologijos ben-

drovė „Fermentas” įsteigė atstovybę
Kinijoje. Tyrimų bendrovės „Bioin-
formatics” duomenimis, „Fermen-
tas” savo srityje yra viena iš penkių
didžiausių pasaulio bendrovių, pir-
maujanti ir Europos DNR markerių
rinkoje.

Bendrovės rinkodarą sustiprin-
sianti atstovybė padės „Fermentui”
įsitvirtinti sparčiai augančioje Kinijos
rinkoje, o metų pabaigoje joje pradės
veikti ir logistikos, konsultavimo bei
apskaitos padaliniai.

Bendrovė „Fermentas China”
įkurta netoli Honkongo esančiame
Shenzhen mieste, kuriame sutelkta
didelė dalis šalies biotechnologijos
pramonės ir mokslinių centrų.

„Praeitais metais mūsų pardavi-
mai Kinijoje išaugo 15 procentų.
Kurdami atstovybę šioje šalyje, visų
pirma žiūrime į ateitį. Kinija jau
šiandien patenka į didžiausių pa-
saulio biotechnologijų rinkų penke-
tuką, nors tai – tik šios rinkos augimo
pradžia”, – teigė „Fermentas Inter-
national Inc.” vykdomasis direkto-
rius prof. Viktoras Butkus.

Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacijos duomenimis,
Kinijos investicijos į mokslinius ty-
rimus kasmet išauga 20 procentų.
Pagal šalies investicijas į mokslinius
tyrimus ji yra pralenkusi Japoniją ir
užima antrąją vietą pasaulyje, nusi-
leisdama tik JAV.

Pasak V. Butkaus, „Fermento”
pavyzdys rodo, kad nedidelės šalys,
vystydamos žinių ekonomiką, gali
sėkmingai plėsti eksportą į tokias
ekonomikos milžines kaip Kinija.
2007 m. „Fermento” pardavimai į
Kiniją siekė 3,6 mln. litų ir sudarė 7
proc. viso Lietuvos eksporto į šią šalį.

Įkūrus naująją bendrovę, „Fer-

mento” produkciją visoje Kinijos te-
ritorijoje ir toliau platins trys vietos
kompanijos. Pasak V. Butkaus, „Fer-
mentas China” tikslas yra sustip-
rinti, labiau prižiūrėti šių platintojų
veiklą, todėl ateityje jų tinklas bus
dar labiau plečiamas. „Kinijos rinka
išsiskiria savo dydžiu, žmonių gal-
vosena, verslo specifika, todėl sie-
kiant čia įsitvirtinti yra veiksminga
remtis vietos kompanijomis”, – sakė
V. Butkus. Šiuo metu Kinijoje yra
platinama daugiau nei 700 Lietuvoje
gaminamų genų inžinerijos, genomi-
niams tyrimams ir molekulinei diag-
nostikai skirtų biotechnologijų ga-
minių.

Netrukus bus išleistas pirmą
kartą į kinų kalbą išverstas „Fer-
mento” produkcijos katalogas, taip
pat kinų kalba bus sukurtas ben-
drovės tinklalapis. Gegužės mėnesį
„Fermentas” dalyvaus ir vienoje di-
džiausių Kinijos biotechnologijų par-
odų „Biotech China 2008” Šancha-
juje.

Naujajai bendrovei vadovauja
NianQiang Wen, anksčiau buvęs vie-
nu Kinijos biotechnologijos ben-
drovės, kuri platina „Fermento” pro-
duktus, vadovu. Metų pabaigoje ben-
drovėje turėtų dirbti apie 10 darbuo-
tojų. „Fermentas China” yra jau aš-
tuntoji už Lietuvos ribų veikianti
„Fermentas International Inc” ben-
drovė. Kitos bendrovės veikia JAV,
Kanadoje, Vokietijoje, D. Britanijoje,
Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje.

99 proc. „Fermento” produkcijos
yra eksportuojama į daugiau nei 70
pasaulio šalių. Lietuvos aukštųjų
technologijų bendrovėje dirba dau-
giau nei 300 aukštos kvalifikacijos
specialistų, tarp jų – du profesoriai ir
33 mokslo daktarai. 

Balsas.lt

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.
klausykite seniausios Amerikoje lietuviškos

radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Tikriausiai nieko naujo nepasa-
kysiu – šiųmetinį Lietuvių operos
spektaklį ,,La Traviata” labai pagyvi-
no ,,Suktinio” šokėjai. Nuotaikingos
čigonės ir energingi matadorai už-
būrė žiūrovus.

Savaitę prieš operos premjerą
apsilankiau tautinių šokių grupės
,,Suktinis” repeticijoje. Mažojoje salė-
je, Jaunimo centre grojo muzika,
smagiai sukosi šokėjų poros. Buvo jau
truputis po 6 val. v. Po šokio sukaitę
šokėjai susėdo čia pat ant grindų.
Tačiau vos pailsėję, vadovės Salomė-
jos Strižigauskienės paraginti, ir jau
vėl sukosi ant scenos. Ne juokas –
trys valandos repeticijų. Ir taip kas
sekmadienį. Jokio atodūsio. Ilsėtis
nėra kada, nebe už kalnų Šokių šven-
tė Los Angeles. Šokėjai šoks visus
Studentų ratelio šokius.

,,Pasiruošimas Šokių šventei
vyksta labai labai intensyviai. Esame
truputį pavargę. Šokių šventėje daly-
vausime pirmą kartą, turėjome iš-
mokti 13 visiškai mums nežinomų šo-
kių. Aišku, galėjome pasakyti, kad iš-
moksime kokius 5, o kitų nešoksime,
bet tas net neatėjo į galvą, esame stu-
dentų kolektyvas – tai kiek reikia,
tiek šokame. Pasitarę nusprendėme,
jei jau važiuojame, tai reikia išmokti

visą programą. Ir mokomės, ir lie-
jame prakaitą. 

Šiuo metu grupėje šoka 23 šo-
kėjai.  Dauguma jų – studentai. Jiems
tikrai nelengva – jie ne tik mokosi,
daugelis dar ir dirba. Repeticijoms
lieka tik sekmadieniai. Niekas nesi-
skundžia, kas sekmadienį ateina, sto-
ja į ratą ir šoka, šoka... Dauguma
šokėjų ruošiasi važiuoti į Šokių šven-
tę.

Dabar matome, kad labai pavar-
gome. Kartais net atėję į repeticiją
šokėjai šokį prisimena tik tada, kai
įjungi muzikos įrašą. Šokių daug,
brėžinių daug – tikrai yra sunku, bet
mes stengiamės. Darbo įdėta begalės,
tokio ‘šturmo’ mes dar neturėjome.
Gražiai, lėtai mokindavomės šokius,
koncertavom, šokom savo malonu-
mui, o ši žiema privertė dirbti iš pe-
ties. 

Gal tik dabar, kai jau šokius tik
‘šlifuojame’, kai artėja pati šventė,
artėja koncertas, atėjo pakilimas,
susikaupimas didesnis, laukimas gra-
žaus”, – dalijosi mintimis apie pa-
siruošimą Šokių šventei vadovė Sa-
lomėja Strižigauskienė.

Žinia, važiuoti į šokių šventę rei-
kalingos lėšosi. Iš kur jos? Verčiasi
,,Suktinis” sunkiai. Gegužės 31 d. šo-
kėjai ruošia koncertą. Taip manoma
surinkti šiek tiek lėšų. Jiems padės

,,Suktinis” repetuoja. 
Ilsimės. Vismantas Vidugiris ir Aušra Jasaitė.

Laimos Apanavičienės nuotraukos

,,Suktinio” šokėjos operoje ,,La Traviata”.                               Jono Kuprio nuotr.

,,Suktinis” ruošiasi Šokių šventei
,,Sodžiaus” ansamblis, nes šokėjų
grupė nedidelė, vieniems koncertinę
programą suruošti sunku. 

Kitą dalį kelionės užsimokės pa-
tys studentai. Sunkumai jų nebaugi-
na, jie ruošiasi išsiversti kukliausio-
mis sąlygomis, dauguma studentų
neturi daug lėšų, o ir tėvų, kurie juos
galėtų paremti, taip pat čia nėra.
Truputį lėšų yra likę iš buvusio kon-
certo. Už tuos pinigus užsisakė vieš-
butį, bilietus nusipirko už savo pini-
gus. 

,,Mums su Vidmantu (Striži-
gausku – L. A.) pasižiūrėjus į tuos
studentus jų labai gaila. Jie neturi nė
vieno laisvadienio, dirba, studijuja, o
sekmadieniais dar šoka. Bet nepai-
sant to, jie noriai sutiko dalyvauti ir
šiųmetiniame Lietuvių operos pas-
tatyme.

Lietuvių operoje ‘Suktinis’ pra-
dėjo šokti 2007 m. pakvietus chor-
meisterei Jūratei Grabliauskienei.
Pabandėme, atrodo, visiems patiko,
tad pakvietus dalyvauti šiemet, neat-
sisakėme”, – pasakoja apie dalyvavi-
mą Lietuvių operos spektakliuose
,,Suktinio” vadovė.” 

Daugybė rūpesčių – rūbai, ke-
lionės, koncertai, lėšų rinkimas slegia
vadovų pečius. Tačiau man labiausiai
į akis krito žmogiškumas ir šiluma,
kuriuo savo šokėjus apgaubia ,,Suk-
tinio” vadovai. Smagu žiūrėti, kaip
jie dirba su šokėjais. Tai tikrai rimtas
darbas. Patiko repeticijos pabaiga –
visi sustoja į ratą ir atsisveikina. 

Į klausimą, kas jie yra šokėjams –
vadovai, tėvai, globėjai, draugai, Sa-
lomėja atsakė: ,,Darbe – vadovai. Re-
peticijose vyksta rimtas darbas.
Laisvalaikiu – draugai.”

Įdomu buvo sužinoti pačių šokė-
jų nuomonę apie jų grupę, apie bū-
simą kelionę į Los Angeles.

Aušra Ąžuolaitytė (studentė, šo-
ka 2 metus): ,,‘Suktinis’ – tai smagiai
praleistas laikas, laisvalaikio pralei-
dimo būdas, gera kompanija, drau-
gai.”

Aušra Jasaitė (į repeticijas va-
žinėja iš Wheeling, IL): ,,Kartais pa-
vargstam taip toli važinėti, taip nori-
si sekmadieniais pamiegoti, bet trau-
kia geras kolektyvas. Čia susirinko
tikriausiai geriausi Čikagos žmonės,
todėl ir norisi kas sekmadienį su jais
susitikti”.

Vismantas Vidugiris (kolektyve
tik trys mėnesiai): ,,Man čia labai
patinka, puikūs žmonės, visi draugiš-

ki. Esu laimingas, kad vėl šoku.”
Monika Januškytė (šoka jau 2

metai): ,,Labai smagus, prasmingas
laiko praleidimas – ir sportas, ir ma-
lonumas, ir nauda. Man labai smagu
šokti, aš visada norėjau šokti tauti-
nius šokius ir esu laiminga, kad atra-
dau šį kolektyvą.”

Greta ir Linas Umbrasai (šoka
nuo pat kolektyvo įsikūrimo): ,,Dau-
gėja šokėjų, šokame sudėtingesnius
šokius, viskas toblėja. Šokių nesiruo-
šiame mesti, važiuosime į Šokių šven-
tę. Į grupę įsijungia žmonės, kurie
gyvenime niekada nešoko, tačiau po
kiek laiko jie puikiai įsilieja į mūsų
būrį. Smagu priimti atėjusius naujus
narius. Tuos, kurie neišsigąsta –
krikštijame, priimame tikraisiais na-
riais. Turim ir kitas tradicijas – kartu
važiuojame į gamtą, švenčiame gim-
tadienius, dalyvaujame mūsų šokėjų
vestuvėse.”

Vilma Jurgaitienė (į kolektyvą
įsijungė po pirmojo ,,Suktinio” kon-
certo): ,,Smagu kartu šokti. Beveik
visi ruošiamės važiuoti į Šokių šven-
tę. Važiuosime ne tik patys, bet ir
‘antras puses’ pasiimame, mat po
šventės norime truputį dar pakeliau-
ti, susipažinti su vakarine pakrante.”

Visus norinčius ir galinčius
,,Suktinis” kviečia gegužės 31 d. at-
vykti į jų koncertą ir taip paremti
būsimą kelionę į Šokių šventę.
,,Suktinis” turi savo sąskaitą ,,Fifth
Third Bank”. Sąskaitos numeris
7235509895. Sąskaita Vidmanto Stri-
zigausko vardu. Išrašant čekį nuro-
dyti (memo): ,,Suktinis”.

Repeticijos metu vadovė Salomėja
Strižigauskienė atidžiai stebi šo-
kėjus.
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Lietuvos regionû margumynai

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

AGOTA PLAUŠINAITYTĖ
GUDAITIENĖ

Jau suėjo penkiolika metų, kai mūsų brangi mamutė ir močytė
išėjo į savo Kūrėjo namus užtarnautam poilsiui.

Nepraėjo dar nei viena diena, kad mes jos neprisimintume ir
nepasigestume.

A. a.  Agota mirė 1993 m. gegužės 3 d. Ją prisiminti šv. Mišios
bus atnašaujamos Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemont, IL š. m.
gegužės 3 d. 2 v. p.p. Prašome visus prisiminti mūsų brangią
mamutę ir močytę savo maldose.

Giliame liūdesyje pasilieka: Jolanda, Alfonsas, Vilija ir
Svajonė Kereliai

Aukos Lietuvos Dukterų draugijai
mirusiųjų atminimui

A. a. Aldonos Kazakevičienės – $75 aukojo USDA–NRCS įstaiga;
Halina Bagdonienė aukojo:  $35 a. a. Birutės Prapuolenienės atm. ir
$35 a. a. Aldonos Slonskienės atm.

A. a. Ginto Vaitkaus atm. aukojo: $100 MaryAnn Vaitkus;  po $50
Theresa M. Krištopatis; Ann-Marie ir Tod Meyn; Richard ir Janina
Lalas. $35 Nagle šeima.  po $25 V. ir V. Plepys; Irena Novak.

Lietuvos Dukterys nuoširdžiai užjaučia artimuosius ir dėkoja už aukas.
LDD adresas 2735 W. 71st St., Chicago, IL 60629,

tel. 773-925-3211

Pirmasis Lietuvos Garbės konsulas Michigan a.a. Jurgis Jurgutis ir Michigan
gubernatorė Jennifer Granholm.

A. A. Jurgis Jurgutis
Šių metų balandžio 30 d. suėjo

metai, kaip netekome puikaus žmo-
gaus – Jurgio Jurgučio. Tie metai nė
kiek nesusilpnino netekties jausmo,
jie dar primena, kad nebėra mums
brangaus, artimo ir mylimo žmogaus.

Jurgis Jurgutis gimė 1936 m. ko-
vo 23 d., mokytojo šeimoje Varniuose,
Žemaitijoje. 1944 m. Jurgučių šeima
pasitraukė į Vokietiją, po ilgesnio kla-
jojimo karui baigiantis atsidūrė Ba-
varijoje, Regenburge. Prasidėjus emi-
gracijai į Ameriką, 1949 m. atvyko į
Detroitą. Jurgis įstojo į McKenzie
gimnaziją, kurią sėkmingai pabaigė
1954 metais. Po to mokėsi į Wayne
State universitete, bet Korėjos karas
nutraukė studijas ir jis buvo pašauk-
tas tarnauti kariuomenėje. Tarnybą
atliko Hawaii saloje, komunikacijų
dalinyje. Atlikęs karinę tarnybą, 1957
metais grįžo į Wayne State universi-
tetą. 1968 metais baigė jį įgydamas
Industrial Engineering and Manag-
ment magistro laipsnį. Dar besimo-
kydamas, 1961 metais, pradėjo dirbti
,,Ford” kompanijoje, kur darbavosi
iki 1995 metų, iki išėjimo į pensiją.
Kaip įvairių skyrių vadovas, Jurgis
darbavosi Amerikoje, Anglijoje, Pran-
cūzijoje, Belgijoje, Meksikoje, Italijoje
ir Japonijoje. Per savo karjerą ,,Ford”
kompanijoje jis ėjo daugiau nei 20
įvairių vadovaujamų pareigų. Keletą
metų prieš išeinant į pensiją, Jurgis
buvo paskirtas didžiausio pasaulyje
automobilių dalių paskirstymo cen-
tro Brownstown direktoriumi. Būda-
mas centro vadovu, į darbą priėmė
daug lietuvių, tarp jų ir naujai atvy-
kusių, kurie bus jam amžinai dėkingi
už susikurtą patogų gyvenimą Ame-
rikoje ir galimybę padėti artimie-
siems Lietuvoje. Išėjęs į pensiją, Jur-
gis buvo daugelio kompanijų konsul-
tantu ir patarėju atsarginių dalių ga-
myboje, jų sandėliavime ir paskirsty-
me. Metus konsultavo Detroit miesto
savivaldybę. 

1959 metais Jurgis sukūrė lietu-
višką šeimą su Danguole Šeputaite.
Jie sulaukė vaikų Pauliaus, Astos ir
a.a. Dariaus.

Jurgis visą savo gyvenimą buvo
labai atsidavęs lietuviškai veiklai.
Dar būdamas studentu dalyvavo Det-
roit ,,Šilainės” tautinių šokių ansam-
blyje, Studentų sąjungos Detroit sky-
riaus veikloje, vadovavo Akademikų
skautų Detroit skyriui. Nuo 1979 iki
1983 metų Jurgis ėjo tuntininko pa-
reigas Baltijos tunte. Buvo veiklus
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos
Tarybos narys ir Tarybos pirminin-
kas. Priklausė Amerikos lietuvių res-
publikonų federacijai ir dalyvaudavo
respublikonų renginiuose.

Giliai tikintis, Jurgis daug laiko
praleisdavo gilindamasis į religiją ir
filosofiją. Dalyvaudavo, remdavo
žmonos dailininkės Danguolės paro-
das, buvo entuziastingas jų organiza-
torius. Didžiavosi vaikų pasiekimais,
rėmė juos dėmesiu ir patarimais. 

2001 metais Lietuvos užsienio
reikalų ministras Antanas Valionis
Jurgį Jurgutį paskyrė Lietuvos Res-
publikos Garbės konsulu Michigan
valstijoje. Jurgis tarpininkavo tarp
Lietuvos ir Amerikos valdžių, rūpino-
si lietuvių gerove, dažnai skrisdavo į
Lietuvą konsultuoti daugelį Lietuvos
firmų. 

Labiausiai pasigendame Jurgio
kaip žmogaus, kuris pakeldavo suklu-
pusį, grąžindavo į kelią pasiklydusį,
pasodindavo prie Kūčių ir Padėkos
dienos šeimyninio stalo alkaną, suša-
lusį ir pavargusį. Liūdime garbingo
žmogaus, savo šviesiu autoritetu,
protingu patarimu ir konkrečia pa-
galba padėjusio pradėti gyvenimą ir
įsikurti Amerikoje dešimtims naujų
emigrantų iš Lietuvos. Liūdime ir ge-
dime, bet niekada neužmiršime švie-
saus Jurgio Jurgučio atminimo. 

Su gilia pagarba velioniui,
Adolfas Burakauskas

Kuršėnų miesto seniūnija ir
Visuomeninė seniūnijos taryba, atsi-
žvelgdama į gyventojų pasiūlymus,
septintąja miesto Garbės piliete iš-
rinko Dailininkų sąjungos narę, ke-
ramikę docentę Genovaitę Jacėnaitę.
Ji gimė Kuršėnuose 1951 metais,
baigė Kuršėnų 1-ąją vidurinę mokyk-
lą, studijavo Vilniaus dailės institute
keramikos specialybę. Keramikė dir-
bo Vilniaus dailės institute (vėliau –
akademija), nuo 1957 metų dalyvauja
respublikinėse ir tarptautinėse paro-
dose.

Kuršėniškiams maloniausia, kad
keramikė, etnokultūros žinovė, nie-
kada neužmiršta savo gimtinės, ak-

tyviai dalyvauja miesto veikloje, nuo-
lat propaguoja Kuršėnus spaudoje ir
įvairiuose renginiuose. G. Jacėnaitė
yra viena iš aktyviausių Kuršėniškių
klubo Vilniuje, Žemaičių bendrijos
Vilniuje narių. Ji dažnai atvyksta į
Kuršėnus, susitinka su mūsų miesto
tautodailininkais, skaito paskaitas
įvairiose konferencijose, turi sukau-
pusi daug medžiagos apie mūsų mies-
to istoriją. Džiugu turėti Vilniuje
tokią aktyvią mūsų miesto ambasa-
dorę, kuri  rūpinasi Kuršėnų kultūra,
tautodaile, padeda ir pataria mūsų
keramikams, kultūros kūrėjams.

Vytautas Kirkutis
Bernardinai.lt

Keramikė išrinkta Kuršėnų miesto 
garbės piliete

Veisiejuose dvelktelėjo pavasaris
Veisiejuose įvykusi šventė „Šv.

Jurgio pavasaris”, anot organizato-
rių, buvo kaip niekad dzūkiška. Buvo
surengta tradicinė „Pirmosios vagos
šventė” — arimo arkliais varžytuvės.
Taip pat tą dieną vyko senovinių
amatų demonstravimas, senovinės
Jurginių apeigos, saviveiklininkų bei
profesionalių muzikantų pasirody-
mai. Kitą dieną — Šv. Jurgio parapi-
jos atlaidai Veisiejų bažnyčioje.  

Sugužėjo medžio drožėjai, skulp-
toriai, kalviai, menininkai, dailinin-

kai, kurie dalyvavo tradiciniame
tarptautiniame menininkų plenere
„Veisiejų pavasaris 2008”. Tai jau
aštuntasis toks forumas mieste prie
Ančios ežero. Šiemet jame dalyvavo
22 menininkai iš 5 šalių. Menininkai
kūrybinėje stovykloje dirbs visą sa-
vaitę. Sukurtus dailės, medžio dro-
žybos, kalvystės, skulptūros darbus
bei kompozicijas bus galima pamatyti
Veisiejų technologijos ir verslo mo-
kykloje.

LRT

Biržai lieka civilizacijos nuošalėje
Biržų rajono savivaldybė parengė

nuotekų šalinimo projektus, tačiau
planai biržiečiams centralizuotai
tiekti vandenį atidėti ateičiai. Šiaurės
Lietuvos perlu vadinamų Biržų žmo-
nės, palyginti su kitų šalies regionų
gyventojais, labiausiai atskirti nuo
civilizacijos. Garbingą praeitį turintis
miestas prasčiausiai šalyje aprūpin-
tas centralizuotai tiekiamu vandeniu,
čia deramai nešalinamos ir nuotekos.
Prie vandentiekio tinklų prijungtų
biržiečių namų suskaičiuojama per-
pus mažiau nei gretimuose rajo-
nuose.

Biržų rajono savivaldybės admi-
nistracijos Ekonomikos skyriaus ve-
dėja Zita Marcinkevičiūtė tokią pa-
dėtį aiškina sovietmečio palikimu.
Anot jos, prieš porą dešimtmečių Bir-
žuose dar veikusios pramonės įmonės
išleisdavo itin užterštas nuotekas. Jei
tada būtų plėstas vandentvarkos tin-
klas, už taršą būtų reikėję mokėti
milžiniškas baudas. Todėl buvo nu-
tarta apskritai netiesti vandentiekio
ir nuotekų trasų.

Taršos problemoms spręsti šiuo
metu vykdoma Lielupės-Ventos upių
baseino investicinė programa. Iš jos
lėšų Biržų vakarinėje dalyje, kur
esama daugiausia privačių namų, jau
tiesiamos vandentiekio ir kanalizaci-
jos trasos. Tikimasi, kad be centra-
lizuotai tiekiamo vandens gyvenan-
čių biržiečių turėtų nelikti iki 2022-
ųjų. Tačiau lėšų ėmė trūkti. Kadan-
gi pinigų vandentvarkai skiriantis
Europos Sąjungos Sanglaudos fondas
pirmenybę teikia nuotekų šalinimo
sistemai, Biržų rajono savivaldybė
užsakė parengti techninius doku-
mentus, reikalingus tik nuotekų tin-
klų plėtrai centrinėje ir pietrytinėje
Biržų dalyse.

Padėtį, kai projektuojamas nuo-
tekų šalinimas, nors nėra centrali-
zuotai tiekiamo vandens, Z. Marcin-
kevičiūtė pavadino paradoksalia. Ji
neabejoja, kad taip daryti neracio-
nalu, tačiau pabrėžė, jog kitos išeities
nėra.

Daiva Baronienė 
,,Lietuvos žinios”
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia dalyvauti šv.
Mišiose ir pasimelsti, kad kongregaci-
jos įsteigėja Motina Marija Kaupaitė
būtų paskelbta Palaimintąja. Šv. Mi-
šios bus šeštadienį, gegužės 3 d., 9:30
val. r. seselių Motiniškajame name,
2601 W. Marquette Rd., Chicago. Mi-
šias aukos kun. Jordan Kelly, OP, Či-
kagos arkivyskupijos Evangelizacijos
direktorius.

�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.

�Cicero lietuvių medžiotojų ir
žuvautojų klubo narių metinis susi-
rinkimas įvyks gegužės 4 d. 2 val. p.p.
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago. Maloniai kviečiame
visus dalyvauti.

�,,Pipirų ratelio” gegužinė įvyks
sekmadienį, gegužės 4 d., 10 val. r. po
vaikų šv. Mišių Pasaulio lietuvių cen-
tro sodelyje. Kviečiami visi, ypač ,,Pi-
pirų ratelio” abiturientai. Dainuo-
sime, žaisime, pūsime balionus, dažy-
sime veidelius.

�Ateitininkų namuose Lemonte
pokalbiai apie Šiluvos Mariją vyks
gegužės 6 ir 20 d. 9:30 val. r. Juos ves
kun. Kęstutis Trimakas. Pokalbiai
baigsis šv. Mišiomis apie 12 val. p.p.
Įėjimas nemokamas. Visi laukiami.
Informacija tel.: 630-257-8087 (Vida
Maleiškienė).

�Smulkaus verslo gerinimo fon-
dų pristatymas (Small Business Imp-
rovement Fund Presentation) vyks
gegužės 6 d. Balzeko Lietuvių kultū-
ros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago) nuo 11:30 val. r. iki 1 val. p.
p. Jeigu jūsų  verslas yra TIF apygar-
doje, Jūs galite kreiptis į Smulkaus
verslo pagerinimo fondus. Norinčius
dalyvauti prašome užsiregistruoti iki
gegužės 2 d. (penktadienis) tel.: 773-
436-1000; Ext. 109.

�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.
galėsite susipažinti su darželio vaikų
veikla, apžiūrėti vaikų darbelius,
užsiregistruoti naujiems mokslo
metams. Laukiame tėvelių, kurie no-

rėtų 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 auto-
grafu.

�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.

�,,Seklyčios” restoranui skubiai
reikalingas žmogus valymo ir indų
plovimo darbams. Kreiptis tel.: 773-
476-2655 (,,Seklyčia”) arba tel.: 708-
271-7044 (Rita).

�,,Seklyčios” restoranas tris kar-
tus per savaitę – pirmadieniais, tre-
čiadieniais ir penktadieniais – gali už-
sakytus pietus atvežti į namus, gyve-
nantiems  Marquette Park ir Brigh-
ton Park rajonuose. Nebrangiai ga-
miname lietuvišką, gardų, maistą.
Gaminame ir dietinį maistą. 

�Baltimorės Lietuvių festivalio
Rengimo komitetas praneša, kad 36-
asis kasmetinis lietuvių festivalis
įvyks Catonsville Armory, 130 Mellor
Ave,. Catonsville, Maryland, gegužės
17–18 dienomis (šeštadienį ir sekma-
dienį) nuo 11 val. r. iki 6 val. v. At-
vykusius džiugins tautiniai šokiai,
linksma muzika, darbai iš gintaro,
medžio drožiniai, keramika. Veiks
paroda apie pokario partizaninį ju-
dėjimą Lietuvoje. Įėjimo kaina – 3
dol. Tel. pasiteiravimui: 410-646-
0261 arba raštu: Marytė Patlabaitė,
3550 Benzinger Rd., Baltimore. Kvie-
čiame visus apsilankyti. 

IÕ ARTI IR TOLI...

Bilietus į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę ir kitus 
šventės renginius galite įsigyti šokių šventės tinklalapyje:

http://www.sokiusvente.com 

Sukaktuvinė – 40-oji– mokytojų tobulinimosi kursų savaitė 
tema ,,Pakalbėkim, parašykim...” 

Dainavoje vyks 2008 m. birželio 22–29 dienomis. 
Kursuose dalyvaus Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų 

katedros vedėja doc. Meilutė Ramonienė ir 
žinoma dainininkė Veronika Povilionienė.

Kursus rengia JAV LB Švietimo taryba.

Norintys vykti į mokytojų tobulinimosi kursus Dainavoje privalo užpildyti
registracijos formą ir iki gegužės 1-os dienos kartu su 50 dol. negrąžinamu
registracijos mokesčiu siųsti Kristinai Petraitienei adresu: 1425 Carleton
Ave., Naperville, IL 60565. Užsiregistravę po gegužės 1-os dienos privalo
pridėti 10 dol. pavėlavimo mokestį. Skambinti Kristinai Petraitienei tel.:
(630) 290-4490 arba rašykite  el. paštu: Kriste007@hotmail.com 

Penktadienį, balandžio 25 d. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre
vykusio fotomenininko Jono Kuprio fotografijų parodos apie JAV lietu-
vių katalikų veiklą atidarymo metu buvo galima įsigyti Šiluvos
jubiliejui skirtų kolekcinių vokų su JAV pašto ženklais, kuriuose pavaiz-
duota Šiluvos Madona. Įdomu tai, kad šie gražūs pašto ženklai skirti ne
tik kolekcionieriams, bet ir tinkami siųsti. Juos susirinkusiems pristatė
filatelistų draugijos ,,Lietuva” pirmininkas Jonas Variakojis.

Nuotraukoje: Jonas Variakojis apie pašto ženklus pasakoja arki-
vyskupui Sigitui Tamkevičiui, SJ.                   Laimos Apanavičienės nuotr.

Lietuvių Fondo 45-as metinis narių suvažiavi-
mas įvyks 2008 m. gegužės 3 d., šeštadienį.

Registracija nuo 8:30 val. r. iki 10 val. r. 
Darbo posėdžio pradžia 9:30 val. r. 

Kviečiame visus LF narius atvykti į Pasaulio lietuvių
centro didžiąją salę. LF adresas: 14911 127th Street,
Lemont, IL 60439; tel.: 630-257-1616.

Vytenis S. Silas, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Petras Kuprys, gyvenantis Evanston, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Regina Kazlauskas, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.


