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•Skautybės kelias. Buvo
buvo – kaip nebuvo (p. 2)
•Kas laisvins Lietuvą, jei
ne jaunimas? (p. 3)
•Šiluvos žinia, nr. 14 (p.
4, 8)
•New Haven apylinkė (p.
5, 11)
•Lietuvos savaitė (p. 6)
•Juozapėlis (32) (p. 9)
•Žydų valstybei – 60 me-
tų (5) (p. 9) (pabaiga)
•JAV LB Vidurio apygar-
dos metinis suvažiavimas
(p. 10)

grupės (PAG–7) stovyklą Čagčarane
buvo paleista raketa. Ji nukrito ne-
toli stovyklos tvoros, įvykio metu
niekas nenukentėjo.

Stovykloje tuojau po sprogimo
sustiprinta apsauga, apie įvykį infor-
muota Čagčarano miesto policija.
Pradėtas bendras įvykio tyrimas.

,,Padėtis Afganistane reikalauja
ypatingo budrumo, tačiau aš didžiuo-
juosi savo kariais, kurie, nepaisant
pastarųjų dienų įvykių, savo pareigą
atlieka labai gerai. Aš pasitikiu jų
profesionalumu ir geru pasiruošimu
vykdyti misiją”, – pranešime spaudai
sakė PAG–7 vadas pulkininkas Ra-
mūnas Baronas.

Pirmadienio naktį Čagčarane
įvyko du sprogimai, mieste vyko su-
sišaudymas. Pirmasis sprogimas
miesto centre sukėlė gaisrą, kuris
vietinių gyventojų buvo užgesintas.
Vėliau į PAG stovyklą iš šiaurinės
pusės buvo paleista raketa, kuri nuk-
rito oro uosto teritorijoje.

Operacijų centro valdymo virši-
ninkui majoras Mantas Paškevičius
sakė, jog šiuo metu padėtis mieste
yra rami, tačiau stovyklos apsauga
yra sustiprinta.

Lietuva nuo 2005 metų birželio
vadovauja Provincijos atkūrimo gru-
pei (PAG). Pagrindinė PAG užduotis
– padėti Afganistano valdžiai plėsti
įtaką provincijoje, užtikrinti saugu-
mą ir sudaryti tinkamas sąlygas pro-
vincijai atkurti.

Pristatomas
Lozoraiçiû
šeimos archyvas

Neramumai Afganistane
têsiasi

Paskelbtas ,,Poezijos
pavasario 2008” laureatas

Vilnius, gegužės 26 d. (BNS) –
Alytaus kapinėse antradienį amžino-
jo poilsio atgulė Afganistane žuvęs
Lietuvos karys Arūnas Jarmalavi-
čius. Prezidentas Valdas Adamkus A.
Jarmalavičių po mirties apdovanojo
Vyčio kryžiaus ordino Didžiuoju kry-
žiumi. Dekretą pasirašęs šalies vado-
vas A. Jarmalavičiui valstybinį apdo-
vanojimą suteikė už narsumą ir pasi-
aukojimą atliekant Lietuvos ir NATO
užduotis Afganistane. Vyčio Kryžiaus
ordino Didysis Kryžius yra antras pa-
gal reikšmę Lietuvos karinis valsty-

bės apdovanojimas. Juo, be kitų, buvo
apdovanoti ir Lietuvos piliečiai, žuvę
per 1991 m. sausio 13 dienos įvykius.

Seržantas A. Jarmalavičius žuvo
praėjusį ketvirtadienį, kai į Goro pro-
vincijos sostinėje Čagčarane esančią
NATO bazę, kurioje tarnauja lietu-
viai, mėgino įsiveržti afganų riauši-
ninkai. Lietuvos karys žuvo nuo šū-
vių, tačiau dar neaišku, kas šaudė.

Tuo tarpu Krašto apsaugos mi-
nisterija praneša, kad pirmadienio
naktį į Lietuvos vadovaujamos Afga-
nistano Goro provincijos atkūrimo

Vilnius, gegužės 27 d. (ELTA) –
44-uoju ,,Poezijos pavasario” laurea-
tu Lietuvos rašytojų sąjungos valdy-
bos posėdyje išrinktas kaunietis poe-
tas Viktoras Rudžianskas už eilėraš-
čių rinkinį ,,Nuo do iki do”.

Į šių metų ,,Poezijos pavasario”
laureato ąžuolo vainiką už pernai iš-
leistas poezijos knygas taip pat pre-
tendavo poetai Gasparas Aleksa, Ar-
nas Ališauskas, Almis Grybauskas,

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, gegužės 26 d. (Balsas.lt)
– Lietuvos nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje atidaroma pa-
roda, kurioje bus pristatomi leidiniai
iš Lietuvai dovanoto kelių kartų Lo-
zoraičių šeimos archyvo.

Parodos atidaryme dalyvaus pre-
zidentas Valdas Adamkus, ilgamečio
Lietuvos ambasadoriaus prie Švento-
jo Sosto Kazio Lozoraičio žmona ir
dukra bei diplomatų šeimą pažinoję
asmenys.

Iš viso Lietuvai dovanotame Lo-
zoraičių šeimos archyve yra per 17
tūkstančių leidinių.

Kazys Lozoraitis prieš metus
juos pats atgabeno iš Romos ir prieš
mirtį spėjo pamatyti sudėliotus M.
Mažvydo bibliotekos lentynose.

Šiuo metu į elektroninį katalogą
jau yra suvesta apie 700 knygų, kurių
iki šiol Lietuvoje apskritai nebuvo.

Ypač vertingais laikomi tarpu-
kario leidiniai, kurie Lietuvoje buvo
sunaikinti okupacijos metais, ir tos
knygos, kurios buvo draustos soviet-
mečiu.

Taip pat Lozoraičių archyve gau-
su knygų su jų autorių autografais.

Silvija Vėlavičienė iš Lietuvos
nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos
sako, jog Lozoraičių šeimos dovana
Lietuvai yra neįkainojamas lobis is-
torijos ir kultūros tyrinėtojams. Pa-
rodą galima bus apžiūrėti visą mėne-
sį.

Alytaus kapinėse amžinojo poilsio atgulė Afganistane žuvęs Lietuvos karys
Arūnas Jarmalavičius. ELTOS nuotr.

Poetas Viktoras Rudžianskas. ELTOS nuotr.
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BUVO BUVO – KAIP NEBUVO
(Kaziuko mugę Lemont tebeprisimenant)

Ses. SOFIJA JELIONIENÈ

Smagus buvo šiųmetinis „Ka-
ziukas”! Atmintin vis grįžta tuomet
išgyventa nuotaika, kai, žmonių mi-
nioje bevaikštant, pagaudavai save
besišypsant. Tas nenusakomai malo-
nus jausmas visų pirma apėmė
pamačius šv. Mišių laikyti ateinantį
tėvą Antaną Saulaitį (mums, skau-
tams, jis visada yra brolis Antanas).
Ryšėjo jis žalią skautininko kak-
laraištį. Ta ryškia žaluma, lyg pa-
vasario dvelksmu, nušvito visa pal. J.
Matulaičio misijos koplyčia. Prieš jį
procesijoje oriai lingavo nešamos
skautiškų vienetų vėliavos, lydimos
skautų ir skaučių palydos.

Mišioms įpusėjus, priešais mane
sėdintys du vilkiukai vienas kitam
rodė savo uniformų ženklus, tyliai
juos aptarinėjo, aiškino. Pataisius
vieno iš jų persisukusį kaklaraištuką,
jaunasis skautukas atsisuko ir gra-
žiai lietuviškai ištarė: „Ačiū”. Abu
nusišypsojom. O kai Mišių pabaigoje
brolis Antanas perskaitė šv. Pran-
ciškaus maldą, buvo aišku, kodėl jis
šia proga ją pasirinko. Ten sakoma:
,,O Viešpatie, padėk labiau norėt ki-
tus paguost, kaip būti paguostam.”

Juk tai pats pirmasis skauto/ės
įsipareigojimas, kasdieninis gerasis
darbelis, nors ir koks mažas jis be-
būtų.

Vėliau vingiuojančiais koridoriais
ir laiptinėmis plačiu srautu visi šyp-
sodamiesi traukė į mugę. Čia jau
sklandė skautiška, jaunatviška dva-
sia (ji visada tokia būna, kur tik lietu-
viai skautai susiburia). Orūs akade-
mikai skautai – paslaugūs prekeiviai:
kas knygų stalą aptarnauja, kas ant
rankų riestainių vėrinius pasikabinę
– siūlo nusipirkti. Netoli scenos –
linksmybių kampelis mažiesiems.
Jaunos skautukės, gėlių vainikėliais

pasidabinusios (jų ir veidukai kažko-
kiais simboliais išmarginti), pirkti
siūlo įėjimo bilietėlius. Vyresnieji –
prityrę skautai ir skautės – loterijos
padėjėjai. Kiekvienas su šypsena ir
dėmesiu mugės svečiams.

Na, o kiek šurmulio ir juoko
girdėti iš didžiulės pripūstos guminės
„tvirtovės”, kiek čia staigių nušliau-
žimų „kūliais” virstant! Tėveliams
tik kantriai laukti teko, nes šioms
linksmybėms galo vis nesimatė!

Uniformuoti vadovai – architek-
tai ir chemikai, mokytojai ir gydyto-
jai, advokatai ir kompiuterių žinovai
– kavos virdulius, maistą iš virtuvės
pristato, skautų mamytėms ir tėve-
liams jį dalina. Ir čia – visi paslaugūs,
su šypsena.

Taip nuo ankstyvo ryto iki pa-
vakarių: kas riestainį kremta, kas
„sprogūzus” kemša, kas didžiulį ant

Iš Čikagos į Devintąją
Tautinę stovyklą

Planuojate važiuoti į IX
Tautinę stovyklą, kuri vyksta

šią vasarą, rugpjūčio 9–19 d.
Camp Monotac, netoli

Cleveland, Ohio valstijoje?
O gal dvejojate, nes nežinote,

kaip ten nuvykti? Čikagos
tuntų tuntininkai norėtų
sužinoti, ar kas domėtųsi

važiuoti į IX Tautinę stovyklą
autobusu. Daugiau
informacijos gausite

paskambinę tuntininkams.

„Aušros vartų/Kernavės“
tuntininkė:

Rasa Ramanauskienė,
tel.: (630) 845-0151

„Nerijos“ tunto tuntininkė:
Taiyda Chiapetta,

tel.: (708) 839-4438

„Lituanicos“ tunto tuntininkas:
Linas Paužuolis,

tel.: (630) 830-9460

Visas Tautinės stovyklos
registracijos anketas galite

rasti internete adresu:
www.skautai.net

Akimirkos iš Kaziuko mugės Lemonte. Indrės Tijūnėlienės nuotr.

ilgo koto pasišiaušusį saldumyną, lyg
kokį pakulų kuodelį, su sese ar broliu
dalijasi. Ir kalbasi jie abu lietuviškai
(aplink – nei tėčio, nei mamos). Iš-
girdus net širdis apsąla – sulėtinu
žingsnį, kad ilgiau pasidžiaugti ga-
lėčiau.

Valgykloje – jauna skautiška šei-
mynėlė: tėtis maisto bilietėlius pri-
iminėja, mamytė – vyr. skautė – ir dvi
paukštytės laimikius dėlioja, o veži-
mėlyje saldžiai miega mažiausioji se-
sytė, tik kojytės vežant tabaluoja.

Ir kaip nesišypsosi visa tai ste-
bint? Kaip netikėti, kad mūsų lietu-
viškoji skautybė dar ilgai gyvuos?!
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Su kantrybe galima
nuvažiuoti toliau

ALEKSAS VITKUS

Nors visiška dauguma Amerikos piliečių ir visi trys kandidatai į
prezidentus sutinka, kad Irako karą reikia baigti, lieka nesu-
prantama, kaip lengvai tie kandidatai žiūri į dar vieno karo – su

Iranu galimybę. Štai neseniai Hillary Clinton, atsakydama į vieno žurna-
listo klausimą, ką ji darytų, jei Iranas užpultų Izraelį, taip atsakė: „Mes
Iraną sunaikintume.” Panašiai kalba ir John McCain, tvirtindamas, jog
Amerika negali leisti Iranui įsigyti branduolinių ginklų, kas reikštų, kad
jis vestų Ameriką į dar vieną karą. Barack Obama, užsiėmęs savo „chan-
ge” pažadais, apie tai dar nėra aiškiai pasisakęs.

Tokia šiandien sunkiai suprantama nuostata viską tvarkyti karine jė-
ga turėtų mums priminti ir dabar beveik viso pasaulio pasmerktą bei su-
kritikuotą Amerikos karinės jėgos panaudojimą „sutvarkant” Saddam
Hussein valdomą Iraką. Tada 2003 m. kovo 20 d. prezidentas Bush, sek-
damas viceprezidento Dick Cheney skatinima „preemptive” politikos dok-
trina, pradėjo žygį prieš Iraką. Toji doktrina atsirado pasibaigus šaltajam
karui, kai Amerika pasijuto likusi vienintelė pasaulio „supergalybė”, ne-
turinti sau lygių priešų.

Atmesdamas iki šaltojo karo pabaigos vykdytą „containment” poli-
tiką, Bush aiškino, jog jos neįmanoma pritaikyti, kai turima reikalų su
tokiais nenuspėjamais vadovais kaip Saddam, užmiršęs, jog ir Stalin
žingsnių nuosaikumu nebuvo galima pasitikėti. Neprisiminė prezidentas
Bush nė to, kad „containment” politikos dėka ir su Jungtinių Tautų (JT)
inspektorių pagalba Amerika vis dėlto sugebėjo Saddam išlaikyti „paža-
botą” ilgus dvylika metų po jo tėvo vesto pirmojo Dykumos (Irako) karo.
Tuometinis gynybos sekretorius Paul Wolfowitz skundėsi, kad tokia poli-
tika – prižiūrėti Iraką – Amerikai kainavo 30 mlrd. dolerių. Šiandien tai
atrodytų kaip nebrangus pirkinys, ekonomistui, Nobelio premijos laurea-
tui Joseph Stiglitz suskaičiavus, kad Irako karas Amerikai kainuos šimtą
kartų daugiau negu tie 30 mlrd., dėl kurių taip aimanavo Wolfowitz.

Toji Cheney doktrina buvo paruošta dar prezidento Bush (tėvo) ka-
dencijos metu, kai Cheney buvo JAV gynybos sekretorius. Joje jis griežtai
atsiribojo nuo „containment” politikos ir siūlė Amerikai dominuoti visa-
me pasaulyje, arba, kitaip sakant, vesti beveik nepažaboto imperializmo
politiką, ją pateisindamas žodžiu „benevolent” arba geranoriška.

„Mes stengsimės sudaryti koalicijas, – aiškino Cheney, – bet, jei rei-
kės, eisime ir patys vieni”. Ši doktrina išėjo į viešumą, kai apie ją sužino-
jo dienraštis „The New York Times”. Kilo didelis triukšmas, pakenkęs
geram Amerikos vardui pasaulyje. Todėl doktrina buvo perrašyta, sušvel-
ninta ir oficialiai paskelbta 1992 m. Nors kitas prezidentas šios doktrinos,
galima sakyti, nepaisė, valdžią po aštuonerių metų perėmus prezidento
Bush sūnui, ši doktrina vėl atgijo.

Ji nesivaržydama tvirtina, kad Amerika turi teisę pirma pradėti karo
veiksmus, jei ji žino ar bent įtaria, kad priešas gali ją užpulti, nors apie
tokio priešo puolimo vietą ar laiką būtų galima tik spėlioti. Dabartinis
tarptautinis JT patvirtintas įstatymas tokią akciją leidžia, jei „susidaro ne-
išvengiamos puolimo grėsmės sąlygos”. Ta teise pasinaudodamas Bush juk
ir pradėjo karo veiksmus prieš Iraką, tvirtindamas, jog Amerikos žvalgy-
ba turėjo nenuginčijamų įrodymų, kad Irako prezidentas Saddam Hus-
sein turi ir ruošiasi netrukus panaudoti masinio naikinimo ginklus (WMD).

Senosios „containment” doktrinos autorius buvo 2005 m. miręs Ame-
rikos užsienio politikos įkvėpėjas George F. Kennan. Pagarsėjęs kaip so-
vietų reikalų žinovas (buvęs ambasadorius Maskvoje), jis savo pažiūras,
kaip Amerika turėtų elgtis su neseniai buvusiu savo sąjungininku, 1947
m. išdėstė „Foreign Affairs” žurnale. Ten jis aiškino, kad Sovietų Sąjunga
ir jos prievartinė valdymo sistema ilgainiui subyrės, svarbiausia dėl ide-
ologiškai netinkamos ekonominės krašto politikos. Todėl jis ragino Ame-
rikos politikus būti kantriems, siūlydamas vadinamąją sulaikymo ar „con-
tainment” politiką, pagal kurią bet kokiam sovietų žingsniui plėsti savo
imperiją Amerika turėjo kuo griežčiausiai priešintis.

Šią sulaikymo politiką pradžioje vedė vis trys prezidento Truman val-
stybės sekretoriai, o po jų – ir kiti, nuo Dwight Eisenhower ir Richard
Nixon iki Ronald Reagan laikų. Kai sovietai nuo 1979 m. bandė užvaldyti
Afganistaną, Reagan slapta padėjo afganistaniečiams gintis. Tą patį jis da-
rė ir Nicaragua valstybėje, siekiant sustabdyti ten augančią sovietų įtaką,
bet Amerikos kariuomenės jis ten nesiuntė.

Išsivystęs šaltasis karas retkarčiais virsdavo karštu – amerikiečiams
– Korėjoje ir Vietname, o sovietams – Afganistane, bet abi didžiosios pa-
saulio galybės tiesioginio susirėmimo išvengė. Milijonai žmonių žuvo, mi-
lijardai dolerių buvo išleista atominių ginklų varžybose ir pagaliau, taip
kaip Kennan buvo pranašavęs, Sovietų Sąjunga sugriuvo ir šaltasis karas
pasibaigė. Todėl reikia pripažinti, kad ta George F. Kennan „contain-
ment” politika ir atvedė prie Sovietų Sąjungos sugriuvimo, atvedė be ka-
ro, gal galėjusio tapti net branduoliniu.

Net ir pats prezidentas Bush dabar jau gal pradeda suprasti, kad su
kantrybe galima ir toliau, ir pigiau nuvažiuoti. Kai savo kalboje 2002 m.
sausio 29 d. jis tris valstybes: Iraną, Iraką ir Š. Korėją, suplakė į viena, pa-
vadindamas „axis of evil” („blogio ašis”), jis pagrasino Iranui, o jau kitais
metais įsiveržė į Iraką. Šiandien jau, matyt, mato savo klaidas. Kai pa-
sirodė, kad Š. Korėja įsigijo branduolinį arsenalą, Bush nešoko jos bom-
barduoti, bet pasirinko taikingesnį kelią – derėtis su Kim Jong II ir kartu
toliau remti P. Korėją. Kritikuoti? Taip, galima, juk Amerika kritikavo ir
Pakistaną, ir Indiją už neteisėtą ar nereikalingą branduolinių ginklų įsigi-
jimą. Tik Izraelis kažkaip tos kritikos išvengė.

KAS LAISVINS LIETUVĄ,
JEI NE JAUNIMAS?

VYTAUTAS RUBAVIÇIUS

Gegužės 24 d. popietę prie Vil-
niaus universiteto šurmuliavo jauni-
mo minia – galų gale studentai išdrį-
so viešai išsakyti savo nepasitenki-
nimą valdžios vykdoma švietimo poli-
tika, ypač nuožmiu valdžios siekiu
paversti aukštąsias mokyklas diplo-
mus pardavinėjančiomis įmonėmis, o
jaunimą įkinkyti į didelių ir vis di-
dėsiančių įmokų už aukštąjį mokslą
vežimą. Papiktino studijuojantį jau-
nimą ir prieš jį, o ypač – prieš gerai
besimokančius studentus nukreiptas
Konstitucinio Teismo išaiškinimas,
ką laikyti gerai besimokančiais stu-
dentais. Po Teismo išaiškinimo tokių
iškart sumažėja, o mokslo įstaigoms
suteikiama galimybė savo nuožiūra
„reguliuoti” jų kiekį. Šitas išaiškini-
mas, beje, pratęsia išryškėjusį keti-
nimą riboti ir mažinti Konstitucijoje
numatytų žmogaus teisių apimtį,
siaurinant Konstitucijos žodžių se-
mantinį (reikšmių) lauką.

Akademiniam jaunimui derėtų
suprasti, kad visos politinės korup-
cinės sistemos institucijos veikia
ranka rankon, kad įmokomis už mok-
slą jaunimas būtų pajungtas ilgame-
tei vergovei, kuri neleistų jam skatin-
ti pilietinės visuomenės saviraidą.
Valdžiai reikalingi ne išsilavinę, at-
sakomybę už valstybės reikalus išsi-
ugdę piliečiai, o vien nuolankūs bal-
suotojai, kas ketverius metus nuo-
lankiai įsijungiantys į rinkimų kam-
panijas. Paskolos ir skolos yra veiks-
mingiausias žmonių valdymo būdas,
tad prie skolų reikia pratinti jaunimą
nuo mažumės. Toks atvirai nereiškia-
mas valdžios ir jos elito tikslas lemia
didžiumą švietimo problemų. Tad
studentijos pradėta kova už gali-
mybes siekti aukštojo išsilavinimo,
taip pat už mokymo kokybę yra sykiu
ir kova už laisvę gyventi savo gyve-
nimą, už laisvę neaukoti savo ateities
tiems, kas trindami rankas laukia vis
didėjančių jų įmokų ir jau tas paja-
mas įskaičiuoja į savo europinės
gerovės kūrimo planus.

Gal studentų nepasitenkinimo
proveržis išjudins platesnius akade-
minio jaunimo sluoksnius. Šiaip jau
Lietuvos studentija bei abiturientija
stebina visuomeniniu abuojumu, sa-
kytume, užguitumu. Atrodo, jog visą
savo jaunatvišką įkarštį ji išlieja
anoniminėje interneto erdvėje ar
klubų prietemoje. Tiesa, ne ką akty-
vesni ir vyresnieji – matome, kaip
sunkai rutuliojasi profsąjungų judėji-
mas. Atrodytų, jog streikavusius mo-
kytojus turėjo palaikyti bent jau dalis
aktyvių vyresniųjų klasių moksleivių.
Deja... Ir prie universiteto laukiami
buvo abiturientai – juk jiems teks
tempti įmokų jungą. Pro akis ir ausis
jauni žmonės praleidžia daug įvykių
bei nutikimų, kurie reikalingi jų
atsako. Niekas neišėjo į gatves rei-
kalauti valdžios paaiškinimo, kaip
gyvas į policininkų rankas patekęs
rašytojas, europinio garso religijo-
tyrininkas a. a Gintaras Beresnevi-
čius virto „neatpažintu vyriškos ly-
ties lavonu”. O juk buvo išskirtinis,
studentų gerbiamas dėstytojas, kurio
nėra ir nebus kuo pakeisti.

Keli šimtai prie universiteto su-
sirinkusių studentų ne tik išsakė sa-
vo reikalavimus bei požiūrį į Lietu-
voje įsivyravusią politinę korupcinę
sistemą, bet ir pažymėjo šiek tiek
kapitalistinį pasaulį pakeitusio pran-

cūzų bei vokiečių studentijos šurmu-
liavimo 40-dešimtmetį. Kapitalas pri-
pažino būtinumą vienaip ar kitaip
socializuotis, o studentija įtvirtino
savo teises siekti aukštojo išsilavini-
mo nepaisant socialinių sąlygų nu-
lemtos nelygybės. Tiesa, teisės linku-
sios „nugaruoti” – jas būtina suvokti
ir nepaliaujamai tvirtinti. Prancūzų
ir vokiečių studentus palaikė dalis jų
dėstytojų bei profesorių, pasižymėju-
sių humanitarinių ir socialinių moks-
lų srityje. Lietuvoje studentus palai-
ko tik keletas filosofų bei politologų –
didžiuma akademinio elito labiau rū-
pinasi priedais prie atlyginimų, prie-
mokomis bei vartojimo ar kitokių
paskolų įmokomis. Tad būsimos jau-
nimo įmokos yra masalas daliai dės-
tytojų, kurie tikisi iš jų pagerinti savo
buitį. Tačiau jau kalbama apie rug-
sėjo mėnesį numatomą dėstytojų
streiką. Gal jaunimo aktyvumas lais-
vins ir akademinę bendruomenę iš
pilietinio stingulio?

Mūsų valdžia nebijo jokių reika-
lavimų ir nekreipia į juos dėmesio.
Galima metų metus rašyti raštus
Vyriausybei, Švietimo ir mokslo mi-
nisterijai, tačiau rezultatas vienas –
demagogiški, su patyčių padažu atsi-
rašinėjimai. Suveikia tik viešos akci-
jos, vieningi streikai, grasinimai pi-
lietiniu nepaklusnumu. Tačiau ir tais
atvejais valdžia linkusi taip per-
skirstyti biudžeto lėšas, kad vieni ne-
patenkintieji būtų nuraminami kitų
nepatenkintųjų sąskaita, o valdinin-
kai tame šurmulyje galėtų prisidurti
ir sau. Taip buvo ir streikuojant mo-
kytojams – valdininkai bei politikai
iškart pasikėlė sau atlyginimus, o
mokytojams atlyginimai keliami nu-
kreipiant į juos skriaudžiamų kate-
gorijų darbuotojų nepasitenkinimą.
Išaiškėjo, kad ir daugiau kaip pusė
universitetams skirtų lėšų perduota
neva mokytojams. Tad jaunimui
reikėtų pagalvoti apie veiksminges-
nes, politinį elitą galinčias supurtyti
idėjas bei veiksmus. Nemanau, kad
valdžia drįstų „neišgirsti” didžiosios
gabaus jaunimo dalies nusiteikimą,
pavyzdžiui, praleisti „metus be Lie-
tuvos aukštosios mokyklos” ar „me-
tus be stojimo į Lietuvos aukštąją
mokyklą”. Derėtų studentams pagal-
voti ir kaip pritaikyti linksmąjį poli-
tologijos mokslą Vilniui atliekant
Europos kultūros sostinės spektaklį.

Niekas kitas, tik jaunimas gali
paskatinti pilietinės visuomenės savi-
kūrą, savivaldos plėtrą, laisvinimąsi
iš politinės korupcinės sistemos
įtvirtintų nelaisvės pavidalų. Tačiau
tokiam išsilaisvinimo siekiančiam
jaunimui derėtų suvokti, jog indivi-
das, jo laisvė, orumas neturi jokios
vertės visuomenėje, kurioje žmogiš-
kuosius išteklius „demokratiniu bū-
du” tvarko aukštieji šventos Nuosa-
vybės bažnyčios žyniai. Kai nuosavy-
bė paskelbiama šventa, tai visiems
tampa aišku, kaip siekti to šventumo
ir kas yra patys švenčiausi. Lietuvoje
valstybė jau perduota tokių šventųjų
dešimtukui, tad ar pajėgs jaunimas
pasipriešinti, kad tiems šventiesiems
nebūtų perleista ir Tėvynė. Ne tik
kad perleista neatlygintinai, bet dar
ir pridedant jų įmokas už aukštąjį
išsilavinimą. Juk šventiesiems reikia
vis daugiau šventumo, kad jie kuo
įvairesniais būdais galėtų tvarkyti
žmogiškuosius išteklius.

Balsas.lt



4 DRAUGAS, 2008 m. gegužėš 28 d., treçiadienis

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

Marija – Globėja ir Kelio rodytoja

Arkivysk. SIGITAS
TAMKEVIÇIUS, SJ

Knygoje „Apaštalų darbai” pasa-
kojama, kaip po Jėzaus įžengimo į
dangų apaštalai skelbė apie nukry-
žiuotą ir prisikėlusįjį Jėzų Kristų ir
kaip augo įtikėjusiųjų žmonių skai-
čius. Apaštalas Pilypas nuvyko į Sa-
mariją, kuri su džiaugsmu priėmė
Evangelijos žinią. „Apaštalų darbų”
knygos autorius pabrėžia, kad „di-
delis džiaugsmas pasklido po tą mies-
tą” (Apd 8, 8). Šiandien Detroito Die-
vo Apvaizdos parapijoje taip pat yra
daug džiaugsmo, nes švenčiate savo
parapijos įkūrimo 100 m. jubiliejų ir
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo
Šiluvoje 400 metų jubiliejų. Ruošda-
miesi Šiluvos jubiliejui jūs daug kartų
girdėjote pasakojimus apie Šiluvą ir
tenai įvykusį Dievo Motinos apsireiš-
kimą. Pabandysiu viena kita detale
papildyti girdėtus pasakojimus.

Kauno kurijos archyve yra sau-
gomas pergamentas, kuriame surašy-
ta Šiluvos istorija nuo jos įkūrimo
1457 metais iki jos prisikėlimo 1651
m. XVI amžiuje, rašoma pergamente,
atsirito į Lietuvą Reformacijos banga,
kuri Šiluvoje sunaikino jau spėjusius
užsimegzti Katalikų bažnyčios vai-
sius. Katalikai prarado bažnytinę
nuosavybę, bažnyčias ir dvasios va-
dovus. Paskutinis Šiluvos klebonas,
praradęs bet kokią viltį, užkasė į že-
mę parapijos dokumentus bei liturgi-
nius reikmenis ir paliko parapiją. Ka-
talikų tikėjimui buvo tarsi pasirašy-
tas mirties sprendimas. Toje tikėjimo
naktyje įvyko Dievo Motinos apsi-
reiškimas. (...)

Marijos pasirodymas ir jos ašaros
netruko išauginti gausius vaisius. Per
teismus buvo atgauta Šiluvos kata-
likų nuosavybė ir pastatyta bažnyčia,
prie kurios apsigyveno katalikų kuni-
gai, atgaivinę tai, kas per 80 metų
buvo sunykę ar sunaikinta. Greitai
Šiluvoje apsigyveno net penki kuni-
gai, kurie kasdien aukojo Mišias ir
skleidė Marijos apsireiškimo žinią.

Nors būsimi amžiai Lietuvos
žmonėms atnešė labai didelių negan-
dų – karus, marus ir okupacijas, ku-
rių metu buvo draudžiamas lietuviš-
kas žodis, o tikėjimas naikinamas, ta-
čiau išliko Lietuva, o su ja ir Katalikų
bažnyčia. Atvykusieji iš kitų Europos
kraštų žmonės stebisi, kaip lietuviai
sugebėjo išsaugoti savo tikėjimą. Tik-
riausiai jie vieni nebūtų sugebėję šitai
padaryti, jeigu nebūtų turėję gerą
Globėją – Dievo Motiną Mariją, kurią
labai gerbė. Pamaldumas į Šiluvos
Dievo Motiną Mariją sklido net už
Lietuvos ribų.

Kai Šiluvos steigėjas Petras Ged-
gaudas pastatė pirmąją bažnyčią, jai
davė Marijos Gimimo ir apaštalo Pet-
ro vardą. Tradicija pasakoja, kad P.
Gedgaudas parūpino šios bažnyčios
altoriui Marijos paveikslą, kuris vė-
liau su kitais dokumentais buvo už-
kastas į žemę. Šiluvos Dievo Motinos
stebuklingasis paveikslas yra pieštas
nuo labai senos Marijos ikonos, dabar
esančios Romoje Marija Madžiore ba-
zilikoje, kuri vadinasi „Salus populi
romani” – romėnų tautos globėja. Ši
ikona dar vadinasi Kelio rodytoja.

Krikščioniška mintis nesunkiai
atseka, kad šis Marijos, kaip Globėjos
ir Kelio rodytojos pasirinkimas, tik-

Homilija sakyta Jubiliejaus iškilmėse balandžio 27 d. Dievo Apvaizdos bažnyčioje Detroit/Southfield, Michigan

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ (k.) ir Detroit arkivyskupas
kardinolas Adam Maida.

riausiai, ir buvo toji priežastis, kad
Marija sunkią valandą nepaliko savo
vaikų, bet parodė jiems kelią pas savo
Sūnų.

Istorijos vėjai bei audros daugelį
iš jūsų privertė palikti Lietuvos žemę
ir ieškoti pastogės Amerikos žemėje.
Nors Amerika daugeliui buvo ir lieka
svetinga šalis, bet ji ateivį negali ap-
dovanoti tuo, ką jis gali gauti tėvų ir
protėvių žemėje. Mūsų tikėjimas ska-
tina branginti tėvus ir tas šaknis, iš
kurių išaugo mūsų gyvenimo medis.
Iš tų šaknų yra išaugęs ir krikščio-
niškojo tikėjimo medis. Šiluva yra da-
lis mūsų katalikiškų ir lietuviškų
šaknų, iš kurių išaugo vysk. Valan-
čius, knygnešiai, partizanai, laisvės
žadintojai ir Nepriklausomybės kūrė-
jai. Švenčiant Šiluvos Dievo Motinos
apsireiškimo jubiliejų, noriu palinkė-

ti jums, detroitiškiai, labai branginti
Šiluvos Dievo Motinos atminimą ir
jai patikėti savo ir savo vaikų dabartį
bei ateitį. Būtų labai gera, jei kiek-
vieno lietuvio, kur jis begyventų,
namuose būtų saugomas Šiluvos Die-
vo Motinos paveikslas.

Apaštalas Petras, kurio vardas
taip pat buvo duotas pirmajai Šiluvos
bažnyčiai, savo laiške pirmiesiems
krikščionims rašė: „Mylimieji! Šven-
tai sergėkite savo širdyse Viešpatį
Kristų, visuomet pasiruošę įtikina-
mai atsakyti kiekvienam klausian-
čiam apie jumyse gyvenančią viltį” (1
Pt 3,15). Meldžiu Viešpatį ir Šiluvos
Dievo Motiną Mariją, kad tą viltį iš-
saugotumėte per visą gyvenimą ir
perduotumėte ją savo vaikams ir vai-
kaičiams.

Šiluvos Mergelės Marijos paveikslas Hamilton
Aušros Vartų Dievo Gailestingu-

mo Motinos Švč. M. Marijos parapijos
pradžia skaičiuojama nuo 1948 metų,
šiais metais ji ruošiasi švęsti savo gy-
vavimo 60-metį. Šventovė, kurią pa-
rapijiečiai savo jėgomis statė, plėtė ir
gražino, iki šiol yra visų Hamilton
lietuvių dvasinės traukos centras. Čia
balandžio 27 d. sulaukėme pašventin-
to Šiluvos Mergelės Marijos paveik-
slo, kuris minint 400 metų Švč. M.
Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubilie-

jų keliauja per Kanados lietuvių para-
pijas.

Iš Sault Ste. Marie kun. V. Staš-
kevičiaus atvežtas paveikslas buvo
sutiktas prie Aušros Vartų šventovės
durų ir su iškilminga procesija paly-
dėtas prie pagrindinio altoriaus. Pa-
veikslą nešė Dalia Kesminienė ir Ma-
rijus Gudinskas. Su žvakėmis, smil-
kalais, kryžiumi ir gėlėmis jį lydėjo
jaunieji parapijiečiai: Vaughn Pru-
den, Mykolas Bartininkas, Birutė Ba-

nytė, Dalytė Bartininkaitė, Vytas Ba-
nys, Matas ir Tomas Senkai. Buvo
įneštos vėliavos: Lietuvos (nešė Inga
Brazauskaitė), Kanados (Petras Bar-
tininkas), KLKM draugijos Hamilton
skyr. (Gražina Enskaitienė), ateiti-
ninkų (Vincas Gudinskas), skautų vė-
liavą lydėjo Gailius Senkus, Kasparas
Špokas, Cleo Sanmartin, Caprice
Sanmartin, Margot Latanzi ir Rūta
Simonavičiūtė.

Paveikslą pasitiko ir iki specia-
liai jam skirtos, gėlėmis papuoštos
pakylos palydėjo klebonas Audrius
Šarka, OFM ir diakonas Bernardas
Belickas, OFM. Sukalbėjus maldą,
buvo aukojamos Šv. Mišios.

Bažnyčios choras ir Žibutė Vai-
čiūnienė, vadovaujant vargonininkei
muzikei Darijai Deksnytė-Powell,
giedojo specialiai šiai progai paruoš-
tas giesmes. Solo giesmę atliko Da-
nutė Enskaitienė. Šv. Mišių skaiti-
nius skaitė Stasys Kareckas ir Emi-
lija Pruden, o iškilmingai dienai skir-
tą pamokslą sakęs diakonas B. Belic-
kas, papuošė jį savo kūrybos eilėmis.
Aukas nešė buvusios ilgametės
KLKM draugijos Hamilton skyriaus
pirmininkės Magdutė Vaitonienė ir
Elena Liaukuvienė. Po Mišių visiems

susirinkusiems buvo suteiktas ypa-
tingas palaiminimas, sukalbėta Švč.
M. Marijos litanija.

Po Mišių dalyviai fotografavosi
prie Marijos paveikslo, o vėliau rin-
kosi į Jaunimo centrą, kur ilgai bend-
ravo ir vaišinosi. Kadangi turėjome
paveikslą visą savaitę, kas dieną po
rytinių Mišių buvo kalbamos maldos
ir giedamos giesmės Šiluvos Marijos
garbei. Buvo kalbamas rožinis ir Ši-
luvos M. Marijos litanija.

Sekmadienį, gegužės 4 d., kle-
bonas su parapijiečiais kalbėjo rožinį
prieš Mišias ir litaniją po Mišių.
Chorvedė muz. Darija Deksnytė-Po-
well mišioms parinko gražias gies-
mes, skirtas Šiluvos Marijos garbei.
Gale pamaldų paveikslas buvo per-
duotas atstovams iš Lietuvos Kanki-
nių parapijos Mississauga, kur
paveikslas praleido savaitę nuo gegu-
žės 11 d. iki gegužės 18 d.

Garbė ir Šlovė, Tau, Švč. Dievo
Motina, mūsų Tėvynės, mūsų šeimų,
mūsų Tikėjimo, Vilties ir Meilės Glo-
bėja. Dėkojame Tau, kad kartu su
laisva Tėvyne Lietuva galime minėti
Tavo stebuklingo apsireiškimo 400
metų jubiliejų.

M. G. Enskaitienė
Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos bažnyčioje Hamilton, balandžio
27 d. sutikus Šiluvos Dievo Motinos piligriminį paveikslą.
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New Haven apylinkė
SIGITA ŠIMKUVIENÈ

Nedidelė New Haven apylinkė
jungia apie 40 šeimų. Joje įvairių kar-
tų lietuviai: čia gimę ir augę, atvykę
su tėvais po Antrojo pasaulinio karo,
atvykę iš Lietuvos po Nepriklauso-
mybės paskelbimo. Bet visus juos vie-
nija noras išlikti lietuviais. Mūsų Lie-
tuvių Bendruomenės apylinkė išsi-
skiria iš kitų tuo, kad turime akade-
mikų. Tai dr. Elona Vaišnienė, prof.
Rimas Vaišnys, prof. Tomas Venclova,
dr. Žydrūnas Gimbutas, dr. Laima
Karosienė, Jonas Zdanys. Visada
džiaugiamės, kai mūsų renginius
aplanko ar paskambina mums seni
bendruomenininkai. Tai Monikutė ir
Zenonas Merkevičiai, Salomėja Valiu-
kienė, Jurgis Kisielius.

Jau šešeri metai kaip nebeturi-
me savo patalpų, tad renginius labai
sunku suruošti. Glaudžiamės priva-
čiuose namuose, Yale University, Wa-
terbury Vyčių klube, Brandford, Dur-
ham. Esame labai dėkingi visiems,
kurie mus priima.

Nors renginių ne tiek gausu mū-
sų apylinkėje, jie visi mums ypatingi.
Praėjusį rudenį šventėme poeto ir pu-
blicisto Tomo Venclovos 70 metų ju-
biliejų. Profesorius jau 29 metai kaip
dirba Yale University, jis mielai vyks-
ta skaityti paskaitų ir į kitų šalių
mokslo įstaigas.

* * *
Neįprastai šiais metais praėjo

mūsų Vasario 16-ios šventė (ji vyko
kovo 23 dieną). Juk buvo švenčiamos
90-osios Nepriklausomybės metinės!
Ir šiame renginyje dalyvavo neįprasti
svečiai – pagrindinė pranešėja buvo
NY apygardos pirmininkė, ,,Ameri-
kos lietuvio” ,,Metų žmogumi” iš-
rinkta Ramutė Žukaitė. Savo trum-
pame, bet išsamiame pranešime Ra-
mutė papasakojo LB rūpesčius, apie
mūsų paveldo išsaugojimą, pateikė
daug faktų apie New York Aušros
Vartų bažnyčios reikalus, papasakojo,
kaip dirba lietuviai jų bendruomenė-
je. Pranešėja atvyko su savo nuosta-
bia mama, NY apylinkės veikėja Al-
dona Žukaitiene.

Sulaukėme svečių ir iš toliau. Ka-
rolis Simon atvyko iš Michigan, Po-
vilas Simonavičius – iš Čikagos. Mat
šventę surengėme mūsų bendruome-
nės narių David Simon ir Header
Gerkin (abu jie dirba Yale University
Teisės mokykloje, Header profesorė,
David – lektorius) gražiame ir įspū-
dingame name Edgil gatvėje, New

Haven. Mūsų tie du ypatingi svečiai –
tai David Simon tėvas Karolis Simon,
kuris supranta ir kalba lietuviškai.
Jis viešėjo keletą kartų Lietuvoje,
lankėsi savo senelio gimtinėje Anykš-
čių krašte. Karolis Simon labai di-
džiuojasi esąs lietuvis, savo darbo
kabinete (jis University of Michigan
dėsto ekonomiką) turi pasikabinęs
lietuvišką vėliavą ir Vytį.

Antras ypatingas svečias, tai 93
metų lietuvis iš Čikagos Povilas Si-
monavičius. Nors Povilas gimęs ne
Lietuvoje, o Amerikoje, puikiai kalba
lietuviškai, prisimena savo tėvo mei-
lės istoriją. O ji tikrai labai įdomi.

Jo tėvelis bernavo Troškūnų dva-
re pas ponus Krasauskus ir įsimylėjo
jų dukrą. Aišku, Krasauskai neno-
rėjo, kad samdinys būtų jų žentas,
tad įsimylėjėliai slaptai susitikinėda-
vo, meilės raštelius slėpdavo medžio
drevėje. Po metų įsimylėjėliai pabėgo
iš dvaro, susituokė ir iš Rygos iš-
plaukė į Ameriką.

Mielas Povilas labai didžiuojasi
savo anūku David, jo žmona Header,
proanūkiais Benu ir Anna, įsijungu-
siais į New Haven LB gretas.

* * *
Labai džiugu, kad mūsų apylin-

kėje yra nuostabių, pasiaukojančių
lietuvybei žmonių, be kurių pagalbos
mes neišsiverstumėm. Pabandysiu iš-
skirti pačius aktyviausius.

Dr. Elona Vaišnienė ir profeso-

rius Rimas Vaišnys. Ši šeima visada
lieka ištikima savo lietuviškoms šak-
nims. Rimas yra Yale universiteto
Elektrinės inžinerijos ir Ekologinės ir
evoliucinės biologijos departamento
profesorius. Dėsto ir dirba prie eko-
loginių ir sociologinių procesų mode-
liavimo Yale University ir Vytauto Di-
džiojo universitete Lietuvoje.

Apie gerbiamą Eloną reikia pra-
dėti rašyti nuo jos visuomeninės lie-

tuviškos veiklos. Ji JAV LB tarybos
narė, taip pat Krašto valdybos narė,
yra atsakinga už LB tinklalapį. Porą
kartų į metus dr. Elona vyksta dirbti
Lietuvos Seimo ir PLB komisijoje.
Būdama Lietuvoje ji skaito paskaitas
Pilietinės visuomenės instituto pra-
šymu (instituto direktorius Darius
Kuolys). Lietuvoje yra susikūrę klu-
bai, pavadinti ,,Civitas”, verčiant pa-
žodžiui iš lotynų kalbos būtų pilie-
tiškumas. Dr. Vaišnienė su savo pas-
kaitomis jau aplankė 12 ,,Civito” klu-
bų. Ji mielai prisideda ir prie Piliečių
santalkos (nevyriausybinės organi-
zacijos Lietuvoje) veiklos.

Elona aktyvi ir amerikiečių orga-
nizacijose. Jau antri metai ji daly-
vauja ,,Moterų balsuotojų” Lygos or-
ganizacijoje, kuri susikūrusi prieš 80
metų ir jau jungia daugiau kaip 150
tūkstančių narių. (Nuo 1973 metų
šios organizacijos veikloje dalyvauja
ir vyrai.) Dar prieš vykdama į Lietu-
vą šią žiemą, dr. Vaišnienė susisiekė
su šios organizacijos centro valdyba
Washingtone, DC ir gavo daug infor-
macijos, kuri labai reikalinga Lietu-
voje. Net 10 apskričių Lietuvoje turi
,,Moterų politikių klubus”. Dr. Elona

yra kviečiama į juos skaityti savo pra-
nešimus. Aktyvi visuomenininkė
mielai dalyvauja ir New Haven apy-
linkės renginiuose, padeda juos
ruošti.

Turi Elona savo seną pomėgį dai-
nuoti. Meilė dainai ir muzikai atėjo iš
garsios ir dainingos Marijošių gimi-
nės. Nuo 1993 metų ji dainuoja gas-
pel muzikos ansamblyje ,,Druska ir
pipirai”. Savo muzikinius gabumus

Elona yra parodžiusi ir New Haven
apylinkės vakarėliuose, puikiai trauk-
dama liaudies dainas.

* * *
Rimas Samis mūsų apylinkės

pasididžiavimas. Visada linksmas ir
nuotaikingas, pilnas įvairių idėjų ir
sumanymų, aktyvus New Haven apy-
linkės valdyboje, teatro grupės ,,Ait-
varas” narys, JAV LB XVIII tarybos
narys, Connecticut Sporto klubo val-
dybos narys. Rimas yra vienas tų jau-
nų žmonių, kuriam svarbu išlikti lie-
tuviu. Jau ketvirti metai, kaip jis su
savo draugu Arvydu Trumpausku
ruošia pasilinksminimo vakarus.

O viskas prasidėjo labai papras-
tai. Naujų metų sutikimą jis surengė
New Britain, Šv. Andriejaus parapijos
salėje, kurioje dalyvavo apie šimtas
lietuvių. Po šio renginio Rimas vis
daugiau susilaukdavo skambučių – o
kur dar koks vakarėlis ar diskoteka
bus? Rimas su Arvydu įsigijo gerą
koncertinę aparatūrą ir mielai va-
žiuoja padėti surengti koncertus ir
kitoms apylinkėms ir klubams, tinka-
mai priimti dainininkus iš Lietuvos.

Nukelta į 11 psl.

Nepriklausomybės paminėjimo dalyviai New Haven.

Vaiva Vėbraitė su vyru Jim Gust.

Simon-Simonavičiai.



6 DRAUGAS, 2008 m. gegužės 28 d., trečiadienis

Gegužės 17–18 dienomis Lietu-
voje įvyko net du steigiamieji naujų
politinių jėgų suvažiavimai. Tėvynės
sąjunga ir partija „Lietuvos krikščio-
nys demokratai” persitvarkė į vienin-
gą politinę jėgą, taip pat įvyko steigia-
masis skambiai pavadintos Prisikėli-
mo partijos suvažiavimas. Gegužės
24 dieną oficialiai įsteigtas Frontas –
kairiajai ideologijai atstovaujanti po-
litinė partija, vadovaujama iš social-
demokratų partijos pašalinto Algirdo
Paleckio.

Ar sugebės prisikelti
Prisikėlimo partija?

Pirmiausia – apie pramogų vers-
lo atstovo Arūno Valinsko planus
įkurti partiją.

Apie tai, kad ketinama steigti
naują partiją, kuri labai skirsis nuo
visų dabar esančių, Valinskas prabilo
daugiau nei prieš mėnesį. Žinant, kad
komerciškai sėkmingi pramoginiai
projektai televizijoje Valinską padarė
vienu populiariausiu Lietuvos gyven-
tojų, ir atsižvelgiant į tai, kad jis tik-
rai pakankamai protingas, išprusęs,
turi sukaupęs nemažą kapitalą ir ge-
rai išmano viešuosius ryšius, dalis po-
litikos apžvalgininkų suskubo pareik-
šti, kad Prisikėlimo partija turi labai
geras galimybes per Seimo rinkimus.
Didele dalimi ir todėl, kad esančios
politinės partijos yra itin nepopu-
liarios, o žodis „politika” virtęs keiks-
mažodžiu. Be to, Valinskas paskelbė
jau gavęs keliasdešimties gerai žino-
mų pramogų pasaulio atstovų sutiki-
mą dalyvauti naujos politinės orga-
nizacijos veikloje. Jis taip pat patiki-
no, kad kuriama partija nėra tik pok-
štas, bet ketina rimtai dalyvauti Sei-
mo rinkimuose. Tiesa, Valinskas net-
rukus patikslino, jog pats asmeniškai
bei artimiausi jo bičiuliai pramogų
versle neketina persikelti į Seimą.
Esą jie rinkimuose ketina dalyvauti
kaip simboliai, o vėliau savo iškovo-
tas vietas užleis daugiau parlamen-
tiniam darbui tinkantiems žmonėms.
Pakankamai sąžiningas prisipažini-
mas, tačiau tikrai neraminantis. Nes
tai reiškia, jog Lietuvos gyventojams,
prisidengus populiarių veikėjų vei-
dais, bus siūloma pirkti „katę maiše”,
nes visiškai nėra aišku, kas bus tie,
kuriems tiesiamas kelias į Seimą. Ly-
giai taip pat nėra aišku, ką Valinskas
ir jo bendrai gali pasiūlyti Lietuvai,
kokioms politinėms idėjoms yra pasi-
ryžę atstovauti. Tikrai aiškiau nepa-
sidarė ir po Valinsko pareiškimo: „Jei
Lietuvą ištiks krizė, su mumis bus
linksmiau.”

Galima būtų juoktis, jei nebūtų
neramu. Juk valstybės valdymas vis
dėlto kas kita nei pramoginės laidos
kūrimas. Be to, sunku paneigti, kad
Valinsko projektas gali būti suvokia-
mas ir kaip dabartinės valdžios ban-
dymas nukreipti dėmesį per rinkimų
kampaniją nuo rimtų problemų prie
pramogų. Rimtai vertėtų vertinti ir
kai kurių apžvalgininkų spėliones,

kad Valinskas partiją kuria, tarda-
masis su Gediminu Kirkilu ir „vals-
tybininkais” pasivadinusia grupe, sie-
kiančia perimti valstybės valdymą į
savo rankas.

Kaip ten bebūtų, Valinskas jau
įrodė, kad politikos ir teisės srityse
jam sekasi kur kas prasčiau nei reži-
suoti pramogines laidas. Steigiama-
jame Prisikėlimo partijos suvažia-
vime buvo daug gerai visai Lietuvai
žinomų žmonių, tačiau buvo pamirš-
ta teisinė nuostata, kad nauja partija
gali būti įregistruota, jei to reikalauja
ne mažiau kaip tūkstantis žmonių,

kurie (arba jų atstovai) susirenka į
steigiamąjį susirinkimą. Prisikėlimo
partijos steigiamajame suvažiavime
dalyvavo keli šimtai žmonių, kurie
turėjo įgaliojimus atstovauti 700 stei-
gėjų. Taigi formali naujos partijos
steigimo procedūra nebuvo įgyven-
dinta. Nors Valinskas pateikė regist-
racijos dokumentus Teisingumo mi-
nisterijai, labai abejotina, ar jo vado-
vaujama partija bus įregistruota. Gali
būti, kad Valinskui teks iš naujo ren-
gti steigiamąjį suvažiavimą. Bet ku-
riuo atveju partijos steigimo reginys
tikrai nepavyko ir sudavė stiprų smū-
gį paties Valinsko įvaizdžiui.

Raginimai į Frontą
entuziazmo nekelia

Gegužės 24 dieną įvyko Algirdo
Paleckio įkurto Fronto steigiamasis
suvažiavimas. Nepaisant triukšmin-
gų ir gerai suplanuotų viešųjų akcijų,
šiam politikui sekasi kur kas sunkiau
nei atrodė prieš kelis mėnesius. Keti-
nimas suburti daugybę žmonių, ku-
rie piktinasi Socialdemokratų parti-
jos valdymu, bet yra kairiųjų pažiūrų,
kol kas lieka nelabai įtikinantis. Dar
daugiau, Paleckiui nepavyko suburti
net keliolikos autoritetą visuomenėje
turinčių žmonių. Na, o vienu iš par-
tijos ideologu vadinamas prieštarin-
gai vertinamas veikėjas Vytautas Pet-
kevičius tikrai šiai partijai nesuteikia
patrauklumo. Taip pat kaip ragini-
mai nacionalizuoti privačias bendro-
ves ir duoti atkirtį kapitalizmui.

Tiesa, Paleckis kur kas labiau pa-

tyręs politikoje nei Valinskas ir stei-
giamajame suvažiavime nepakartojo
Prisikėlimo partijos klaidos. Nors ir
sunkiai, bet Paleckiui pavyko suburti
reikiamą skaičių delegatų ir Teisin-
gumo ministerijai neturėtų kilti abe-
jonių dėl Fronto steigimo teisėtumo.

Tačiau prisiminkime Paleckio
nesenas kalbas, kurios žadėjo esmi-
nes permainas Lietuvos politikoje.
Atrodė, kad jau netrukus susikurs
tikrai galinga kairioji politinė jėga,
kuri šluos nuo kelio visus priešinin-
kus ir gudriai pasinaudos didelės vi-
suomenės dalies nepasitenkinimu ka-
pitalistinės visuomenės ydomis. Ta-
čiau kol kas iš didelio debesies ma-
žas lietus. Algirdas Paleckis turėtų
pripažinti, kad dirbti organizacinį
darbą yra kur kas sunkiau nei minio-
je šūkauti populistinius šūkius.

Gal ir gerai, kad labai greitai at-
siskleidė tikrieji Fronto steigėjų su-
gebėjimai. Galima sutikti su daugeliu
šios organizacijos vadovo kritinių
pastabų apie politinio gyvenimo blo-
gybes, tačiau bėda ta, kad jo siūlomi
politiniai vaistai pernelyg primena
Kubos ar Venesuelos patirtį.

Nugalėtojų partija?

Svarbiausiu gegužės politiniu
įvykiu Lietuvoje neabejotinai buvo
Tėvynės sąjungos ir partijos „Lietu-
vos krikščionys demokratai” susijun-
gimas. Tiek krikdemai, tiek konser-
vatoriai dėl jo apsisprendė dar praė-
jusių metų pabaigoje. Vis dėlto deta-
lių derinimas gerokai užsitęsė. Vienu
metu net atrodė, kad planai žlugs dar
nebaigus jų įgyvendinti. Tačiau taip
neįvyko. Nepasitvirtino liūdna politi-
nio gyvenimo Lietuvoje taisyklė: kuo
garsiau dešinieji kalba apie susijun-
gimą, tuo labiau skaldosi.

Gegužės 17 dieną Lietuvoje atsi-
rado nauja galinga partija – ,,Tėvynės
sąjunga – Lietuvos krikščionys demo-
kratai”, sukurta, pertverkant dvi

partijas į jungtinę politinę jėgą, kuri
turi neblogas galimybes perimti ša-
lies valdymo vairą po rinkimų.

Tiesa, netrūksta ir šio susijungi-
mo kritikų. Jie pateikia bent kelis ar-
gumentus. Pirma – tie, kurie gana
kritiškai vertina buvusią konserva-
torių veiklą, tvirtina, kad krikščionys
demokratai esą parsidavė už kelias
vietas Seime po rinkimų. Kitas kriti-
kų argumentas – jungtinėje partijoje
krikščionys demokratai visiškai pra-
ras savo savitumą, jų skelbiama so-
cialinė politika bus užgožta nemažo
konservatorių dėmesio stambiajam
kapitalui.

Iš dalies kritikai teisūs. Partijų
susijungimas dar nereiškia politinės
galios padvigubėjimo. Teks išspręsti
tikrai nemažai vidinių problemų, nes
ne vienoje savivaldybėje krikščionys
demokratai ir konservatoriai prieš-
tarauja vieni kitiems. Neišvengiamai
teks derinti požiūrius ir daryti nuo-
laidas. Kita vertus, keistai skamba
tvirtinimai, kad tuo atveju, jei LKD
būtų išlikusi savarankiška jėga, jai
būtų užtikrinta šviesi politinė ateitis.
Partijų susijungimas yra sudėtingas
išbandymas, bet kartu – ir svarbi sėk-
mės prielaida. Vieningas veikimas vi-
sada sustiprina, o tarpusavio pešty-
nės – silpnina. Tai, kad partija pava-
dinta „krikščionių demokratų”, dar
neužtikrina nei jos kokybės, nei poli-
tinės sėkmės. Viskas priklauso nuo
tikro darbo, politinės drąsos ir pasi-
aukojimo.

Prisipažįstu, esu dešiniųjų parti-
jų susijungimo šalininkas. Tikrai su-
tinku su Valentinu Stundžiu, kad tai
puiki galimybė sugrąžinti krikščio-
niškąją demokratiją į nacionalinės
politikos lygmenį. Kita vertus, pui-
kiai suprantu, kad sunku bus atsis-
pirti pagundoms ieškoti lengviausio
kelio, atstovauti ne žmonių, bet kurio
nors finansinio rėmėjo interesams.
Tėvynės sąjunga toli gražu ne visada
veikė nuosekliai ir ryžtingai. Pasta-
raisiais metais būta daug vidinės su-
maišties šioje partijoje, o jos vadovai
padarė tikrai daug klaidų. Vis dėlto
esu įsitikinęs, kad dabar svarbiau ne
teisti politikus už praeities klaidas,
bet skatinti visus naudingus politi-
nius sumanymus ir bent iš lėto judėti
brandesnės politikos link.

Ar Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai sugebės tapti
nugalėtojų partija? Ar sugebės pel-
nyti daugumos Lietuvos žmonių pa-
sitikėjimą? Daug kas priklausys ir
nuo krikščionių demokratų ryžtingu-
mo ir pasiaukojimo. Krikščioniškoji
demokratija gali tapti gaivinančiu įs-
kiepu Tėvynės sąjungoje arba apmir-
ti. Nuo to, kaip seksis naujai jung-
tinei partijai, labai priklausys ir visos
valstybės stiprybė.

Paskelbtas ,,Poezijos pavasario
2008” laureatas

Atkelta iš 1 psl.
Liudvikas Jakimavičius ir
Julius Keleras.

,,Poezijos pavasario 2008” laure-
atas bus tradiciškai vainikuojamas
ąžuolo vainiku gegužės 30 d. Kaune,
Maironio lietuvių literatūros muzie-
jaus sodelyje.

Paskelbti ir kitų festivalio premi-
jų laureatai. Šįmet Vilniaus mero
premiją už eilėraščius apie Vilnių pel-
nė Kaune kuriantis poetas ir vertėjas
Antanas A. Jonynas. Aktoriaus–skai-
tovo prizas, šįmet pavadintas Laimo-

no Noreikos vardu, bus įteiktas akto-
rei Daliai Jankauskaitei. Premiją už
vertimus į pasaulio kalbas pelnė ver-
tėjas Vytautas Dumčius už japonų
trieilių vertimus į lietuvių kalbą ir
vertėja Claudia Sinnig už Tomo Venc-
lovos ir Sigito Parulskio poezijos ver-
timus į vokiečių kalbą.

Premija už eseistiką paskirta
Giedrei Kazlauskaitei, apdovanoji-
mas už poeziją vaikams – poetei Vio-
letai Palčinskaitei, o Zigmo Gėlės pre-
mija už debiutinę knygą paskirta švie-
saus atminimo poetui Petrui Ginta-

Paskutinès detalès Lietuvos
partinès sistemos portretui
prieš Seimo rinkimus?

ANDRIUS NAVICKAS

LIETUVOS SAVAITÈ

Gegužės 24 dieną įvyko Algirdo Paleckio įkurto Fronto steigiamasis suvažiavimas.
ELTOS nuotr.
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me buvo 4 Rusijos piliečiai, pranešė
BBC ir AFP. Laivo ,,Amiya Scan” ko-
mandą sudarė 9 žmonės: 4 rusai ir 5
filipiniečiai. Laivas buvo užpultas
neutraliuose Adeno įlankos vande-
nyse, kai laivas iš Panamos plaukė į
Rumunijos Konstancos uostą. Kaip
pranešė šios įmonės atstovas Lars
Walder, nė vienas iš Somalio piratų
užgrobtame laive buvusių Rusijos pi-
liečių nenukentėjo. L. Walder pareiš-
kė, kad įmonė jau susisiekė su pagro-
bėjais, ir šie patikino, jog visa įgula
jaučiasi normaliai. Laivas plukdė su-
gedusią jūrinę gręžimo techniką iš
Mombasos Kenijoje į Rumunijos uos-
tą. Iš Mombasos laivas išplaukė ge-
gužės 19 dieną, ir nuo tada su juo ne-
buvo ryšio.

WASHINGTON, DC
Amerikos kosminis zondas

,,Phoenix” perdavė pirmąsias nuot-
raukas iš Marso paviršiaus jau pir-
mąją dieną, kai nusileido šioje plane-
toje, praneša CNN. Pirmosios nuot-
raukos specialistų labai nenustebino.
Spėjama, kad ,,Phoenix” roboto ran-
kos atstumu pavyks aptikti amžino
įšalo, kuriame turėtų būti gausu į
ledą sušalusio vandens. Speciali
,,Phoenix” technika gali kasti organi-
nių medžiagų pavyzdžius ir juos tirti.
Pirmosios nuotraukos taip pat pat-
virtino, kad saulės baterijų ekranai
išsiskleidė tinkamai. Vadinasi, apa-
ratas galės panaudoti Saulės energi-
ją, nes baterijos apskaičiuotos maž-
daug 30 val. darbui.

***

JAV Vidurio Vakaruose sekma-
dienį viesulai pareikalavo mažiausiai
8 žmonių gyvybių ir nusiaubė ištisus
plotus, pranešė televizija CNN. Pra-
nešime sakoma, kad 7 žuvę žmonės
buvo rasti Iowa centro šiaurėje, Par-
kersburg ir New Hartford miestuose.
Pranešama, kad kai kuriose vietovė-
se krito didžiuliai krušos ledai. Vieti-
nė valdžia pranešė apie nemažą žalą,
padarytą namams, medžiams ir elek-
tros perdavimo linijoms. Iowa guber-
natorius Chet Culver trijose apygar-
dose paskelbė nelaimės padėtį. Tuo
tarpu Minnesota, Minneapolis ir
Saint Paul rajone per kitą viesulą žu-
vo dvejų metų vaikas ir buvo sunkiai
sužeisti dar devyni žmonės.

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

Iõrinktas naujas JAV Libertarû
partijos kandidatas î prezidentus VIENA

Irano branduolinių galvučių tyri-
mai vis dar kelia rimtą susirūpinimą,
ir Teheranas turėtų pateikti daugiau
informacijos apie savo veiklą, susiju-
sią su raketomis, pirmadienį nurodė
Jungtinių Tautų (JT) atominės ener-
getikos priežiūros agentūra. Savo
naujausioje ataskaitoje dėl Irano Tar-
ptautinė atominės energetikos agen-
tūra (TATENA) taip pat sako, kad
Teheranas neteikia informacijos apie
bandymus su itin sprogiomis medžia-
gomis, susijusius su branduoline prog-
rama. Dokumente rašoma, kad Te-
heranas turi 3,5 tūkst. urano sodrini-
mo centrifugų, kurios veikia Natanzo
atominėje elektrinėje, – kiek daugiau
nei turėjo anksčiau šiais metais.

TBILISIS
Gruzija antradienį pareikalavo

Rusijos atsiprašyti už nepilotuojamo
Gruzijos lėktuvo numušimą praėjusį
mėnesį ir sumokėti kompensaciją.
,,Gruzija kategoriškai reikalauja Ru-
sijos Federacijos pareikšti oficialų at-
siprašymą už agresijos aktą, nukreip-
tą prieš Gruziją, ir suteikti atitinka-
mą kompensaciją”, – sakoma Užsie-
nio reikalų ministerijos pareiškime.

ŽENEVA
Kiek daugiau nei milijonas nuo

viesulo nukentėjusių Myanmar gy-
ventojų sulaukė tarptautinės pagal-
bos, antradienį sakė vienos Jung-
tinių Tautų (JT) pagalbos agentūros
atstovė, kuri pridūrė, jog ,,einame
teisingu keliu”. Dauguma tų, kuriuos
pasiekė pagalba, gyvena Yangon, sa-
kė Elisabeth Byrs iš JT humanitari-
nių reikalų koordinavimo biuro
(UNOCHA). Tačiau ji pažymėjo, kad
buvo pasiekta tik 470 tūkst. – 23
proc. – žmonių iš tų dviejų milijonų,
kurie gyvena 15-oje labiausiai nuken-
tėjusių miestų.

MASKVA
Piratai prie Somalio krantų užg-

robė Panamos krovininį laivą, kuria-

New York, gegužės 27 d. (,,In-
terfax” – BNS) – Teismo sprendimu
Čilėje areštuoti maždaug 100 buvusių
karių ir liūdnai pagarsėjusios Augus-
to Pinochet laikų slaptosios policijos
DINA agentų.

Potvarkį sulaikyti 98 buvusius
kareivius ir slaptosios policijos tar-
nautojus davė teisėjas Victor Mon-
tiglio, tirdamas karinės diktatūros
metais įvykdytus daugiau kaip 40
žmonių pagrobimus ir nužudymus
per ,,Operaciją Colombo”, kurios me-
tu iš viso žuvo 119 Čilės diktatoriaus
priešininkų.

Tai viena ryškiausių teismo nu-
tarčių nuo to laiko, kai prieš 18 metų
baigėsi karinis valdymas šalyje.
Nuosprendis paskelbtas tiriant 1975
metų ,,Operacijos Colombo”, kurios
tikslas buvo sunaikinti kairiuosius A.
Pinochet oponentus, aplinkybes.

Jo chuntos valdymo metais – nuo

1973 iki 1990 metų – Čilėje buvo nu-
žudyti arba ,,dingo be žinios” dau-
giau kaip 3 tūkst. žmonių.

Kaip sakoma teismui pateiktuose
dokumentuose, per minėtą operaciją
1975 m. liepą kėlusi baimę A. Pino-
chet policija – Nacionalinė žvalgybos
valdyba (DINA) – suėmė 119 disiden-
tų ir juos nužudė. Po to, teigia kaltin-
tojai, valdžia per naujienų laidas pra-
nešė, kad šie žmonės žuvo kairiųjų
susirėmimuose, vykusiuose už Čilės
ribų. 42 kūnai iki šiol nesurasti.

Sugrįžus į Čilę demokratijai 1990
metais šalies valdžia surengė kelias-
dešimties kareivių, policininkų ir spe-
cialiųjų tarnybų agentų, kaltinamų
žmogaus teisių pažeidimais, teismus.

Pats A. Pinochet, miręs 2006 m.
gruodžio 10 d., buvo kaltinamas žmo-
gaus teisių pažeidimais, taip pat suk-
čiavimu, bet dėl blogos sveikatos būk-
lės taip ir nebuvo teisiamas.

Çilèje suimti buvê kariškiai ir
slaptosios policijos agentai

Libertarų partijos kandidatas į JAV prezidentus Bob Barr su žmona.
Reuters nuotr.

Washington, gegužės 26 d.
(AFP–BNS) – Buvęs JAV Kongreso
narys Bob Barr sekmadienį buvo iš-
rinktas Libertarų partijos kandidatu
į šalies prezidentus, sukeldamas grės-
mę numanomam Respublikonų par-
tijos kandidatui John McCain.

,,Ši komanda, šis kandidatas jūsų
nenuvils. Tai bus istorinė ir pozityvi
kampanija, kuri bus sėkminga”, – per
partijos suvažiavimą Denver Colora-
do valstijoje šalinininkams sakė B.
Barr, kuris buvo išrinktas šešiais bal-
savimais.

Buvęs respublikonų Atstovų Rū-
mų narys Georgia valstijoje, kuris su-
vaidino svarbų vaidmenį Kongrese
rengiant buvusio prezidento Bill
Clinton apkaltą, pridūrė: ,,Turime
tik 163 dienas šiems rinkimams lai-
mėti. Neleiskite veltui nė vienos die-
nos.”

59 metų kandidatas anksčiau
žurnalistams sakė, jog rinkimuose
dalyvauja todėl, kad joks kitas kan-
didatas į prezidentus nesupranta fis-
kalinio konservatizmo principų ir tų
pagrindinių principų, kuriais, pasak
jo, remiantis buvo sukurta Amerika.

B. Barr, regis, nerūpi, kad dalis
konservatyvių rinkėjų gali paremti jį,
o ne J. McCain. ,,Jei senatoriui
McCain nepavyks laimėti prezidento
vietos, taip bus todėl, kad senatorius
McCain ir jo partija nepateikė vizijos,
darbotvarkės ir programų, kurios iš
tikrųjų būtų priimtinos Amerikos
žmonėms”, – pareiškė jis

Nepriklausomi kandidatai ir tre-
čiosios partijos per visą šiuolaikinę
JAV rinkimų istoriją susidurdavo su
sunkia užduotimi palaužti Demokra-
tų ir Respublikonų partijų vyravimą,
nors dėl kelių tokių kandidatų žlugo
kai kurių politikų pastangos patekti į
Baltuosius rūmus.

B. Barr sakė, jog ketina ne vien
,,išreikšti mintį”, bet ir laimėti, o par-
tijos atstovas Andrew Davis sakė, kad
jis yra ,,vienas stipriausių kandidatų
per partijos 37 metų istoriją” ir pa-
darys ,,didžiulį poveikį”.

Libertarų partija remia tai, kad
JAV vyriausybė nesikištų į asmeninį
amerikiečių gyvenimą ir jų verslą, ir
pasisako už mažesnius mokesčius,
mažesnę vyriausybės ir didesnę as-
meninę laisvę.

RUSIJA

EUROPA

JAV
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St. Catharines miestelyje 1949
m. buvo įsteigtas pirmasis Kanadoje
lietuvių pranciškonų vienuolynas,
prie kurio įsikūrė ir Angelų Kara-
lienės Misija. Jos pirmasis įkūrėjas
yra laikomas kun. Modestas Stepai-
tis, OFM. Vėliau vienuolyno viršinin-
kais buvo kun. Juvenalis Liauba,
OFM, kun. Petras Baniūnas, OFM ir
ilgiausiai St. Catharines bendruo-
menei tarnavęs kun. Kęstutis But-
kus, OFM. Iš šios Misijos buvo aptar-
naujami visi Niagara apylinkės lietu-
viai. Sumažėjus lietuvių skaičiui, kun.
Juozapo-Marijos Žukausko, OFM lai-
ku 2001 m. šventovė buvo parduota
su galimybe ja lietuviams naudotis.
Šiandien St. Catharines miestelyje
lietuviams aukojamos Mišios šešta-
dieniais. Lietuvius aptarnauja iš Ha-
milton, ON atvykstantis kun. Aud-
rius Šarka, OFM.

Gegužės 3 d. 4 val. p. p. prieš Šv.
Mišias į St. Catharines bendruome-
nės šventovę iškilmingai buvo įneštas
Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas. Jį
įnešė St. Catharines bendruomenės
nariai J. Karaliūnas ir E. Kuraitienė
lydimi tautiškais rūbais apsirengusių
mergaičių su gėlių puokšte, Hamilton
Aušros vartų parapijos klebono Aud-
riaus Šarkos, OFM ir diakono Ber-
nardo Belicko, OFM, gausiai dalyvau-
jant bendruomenės nariams.

Labai prasmingą ir gilų pamok-

slą, pritaikytą Šiluvos Švč. M. Ma-
rijos garbei, pasakė diakonas Ber-
nardas Belickas, OFM. „Marija – tai
visų mūsų dvasinė mama, kuri saugo
ir globoja kiekvieną žmogų. Jos ap-
reiškimas mus drąsina į savo namus,
į šeimas parsinešti Marijos malonių ir
jomis dalintis su tais, kurie toli nuo
tikėjimo” – sakė diakonas Bernar-
das. Po Šv. Mišių visa bendruomenė
kartu nusifotografavo prie Šiluvos
Švč. M. Marijos paveikslo. Ėjome į
bendruomenės salę žiūrėti dokumen-
tinio filmo ,,Kelias į Šiluvą”, sukurto
režisieriaus Daliaus Ramanausko.
Tai labai jaudinantis filmas, prime-
nantis mūsų tautos krikščionybės
persekiojimo laikus Lietuvoje. Dau-
gelis bendruomenės žmonių žiūrėda-
mi šį filmą ir ašarą nubraukė. Po
filmo visi kartu pasivaišinome ben-
druomenės narių suneštais pyragais
ir kava, labai šiltai pabendravome.
Esame labai dėkingi Hamiltono Bend-
ruomenės pirmininkei Angelei Vai-
čiūnienei ir jos vyrui už atvežtą apa-
ratūrą ir jų dėka parodytą filmą.
Pabaigoje bendruomenės vardu S.
Zubrickienė padėkojo Hamilton kle-
bonui Audriui Šarkai, OFM ir dia-
konui Bernardui Belickui, OFM, kad
neužmiršo šios bendruomenės ir su-
rengė jai tokias gražias iškilmes.

Surašė
br. Bernardas Belickas, OFM

St. Catharines Angelų Karalienės
šventovėje

Balandžio 29 d. Marijampolės ko-
legijos Edukologijos ir socialinio dar-
bo fakultete vyko Švč. Mergelės Mari-
jos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų
jubiliejui skirta mokslinė konferenci-
ja „Mariologiniai aspektai krikščio-
niškoje pasaulėžiūroje”. Ją surengė
šio fakulteto Lituanistikos ir religijos

mokslų katedra kartu su Marijampo-
lės kolegijos Tobulinimosi studijų
centru bei Katalikų teologijos fakul-
teto VDU Lietuvos Katalikų Bažny-
čios istorijos centru.

Vilkaviškio vyskupijos
pranešimas

Mariologinė konferencija Marijampolės kolegijoje

Gegužės 9-10 d. VDU Katalikų
teologijos fakultete vyko tarptautinė
mokslinė teorinė-praktinė konferen-
cija „Švč. M. Marijos kulto Europoje
teologiniai-istoriniai aspektai”, skirta
Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubilie-
jui. Renginys pasižymėjo intensyviu
darbu keliose sekcijose, daugiau kaip
dviejose dešimtyse pranešimų įžval-
gomis dalijosi kelių pasaulio šalių –
Kanados, Italijos, Prancūzijos, Vokie-
tijos, Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos
ir Lietuvos teologai bei kitų sričių
mokslininkai. Konferencijos darbui
vadovavo organizacinio komiteto pir-
mininkas kun. dr. Robertas Pukenis
(VDU). Pirmosios dienos vakare kon-
ferencijos dalyviai drauge šventė
Eucharistiją Kristaus Prisikėlimo
bažnyčioje. Šeštadienio vidudienį pa-
sibaigus teorinei daliai, jie buvo pa-
kviesti dalyvauti pažintinėje-tiriamo-
joje ekspedicijoje Šiluvoje, ten apžiū-
rėjo Švč. M. Marijos Gimimo baziliką,
Apsireiškimo koplyčią, diskutavo Jo-
no Pauliaus II namuose.

Konferenciją jos pradžioje gegu-
žės 9 d. pasveikino daug garbių sve-
čių. Sveikinimo žodį taręs apaštalinis
nuncijus arkivyskupas dr. Peter Step-
han Zurbriggen Marijos, kuri yra pa-
vyzdys visų laikų krikščionims, kultą
Lietuvoje susiejo su šv. Kazimiero
kultu ir tvirtino, jog jis turi gilias šak-
nis lietuvių žemėje. Linkėdamas vai-
singo darbo VDU KTF Didysis kan-
cleris, Kauno arkivyskupas metropo-

litas Sigitas Tamkevičius pabrėžė
ypatingą Dievo Motinos, apsireiš-
kusios Šiluvoje, indėlį sunkiais tautai
istoriniais laikotarpiais, jos gerbimą
ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje išsi-
barsčiusių lietuvių salelėse. VDU
rektoriaus prof. Zigmo Lydekos teigi-
mu, Marijos apsireiškimo įvykis Šilu-
voje dar laukia šiuolaikinio apmąsty-
mo platesniu europiniu kontekstu.
Svaraus dvasinio ir teologinio indėlio
stiprinant krikščioniškąsias Europos
vertybes konferencijai palinkėjo VDU
KTF l. e. p. dekanas dr. Benas Ulevi-
čius, ją pasveikino Kauno vicemeras
Kazimieras Kuzminskas, rėmėjai,
sveikinimą perdavė Europos katalikų
teologų sąjunga.

Apibendrindamas konferenciją
kun. dr. R. Pukenis jos išvadines min-
tis susiejo su Dievo Motinos apsireiš-
kimu Šiluvoje, suvaidinusiu svarbų
vaidmenį tautos istorijoje, o Marijos
kultą patvirtino tebesant svarbia ka-
talikų tikėjimo dalimi, vienijančia
Europos tautas, stiprinančia jos
krikščioniškąsias vertybes ir priside-
dančia prie krikščioniškojo paveldo
išsaugojimo. Kita vertus, dar svarbes-
nis už kulto apmąstymą yra vidinis
ryšys su Marija – visų tautų Motina,
apglėbiančia ir Lietuvą bei leidžian-
čia jai išlikti aukštos krikščioniškos
kultūros šalimi.

Kauno arkivyskupijos
spaudos tarnyba

Tarptautinė konferencija
„Marijos kulto Europoje teologiniai-istoriniai

aspektai” Vytauto Didžiojo universitete

Tautų Sekminės Lietuvoje: vigilija ir iškilmės Šiluvoje
Gegužės 10-11 dieną Šiluvoje

kartu su kitomis pasaulio tautų šali-
mis dalyvaudama tarptautiniame
projekte (rengėjai – International
Catholic Charismatic Renewal Servi-
ces) Lietuva šventė Tautų Sekmines.
Vienuolikos dienų programoje, kai
laukdamos Sekminių daugybė bend-
ruomenių, parapijų, vyskupijų buvo
įsitraukusios į maldos devyndienį,
Sekminių vigilija ir iškilmės Šiluvoje
tapo atsivėrimo Šventosios Dvasios
veikimui, krikščioniško džiaugsmo
ir bendrystės Dvasioje išgyvenimo
švente. Joje dalyvavo maldos grupių,
katalikiškų bendruomenių „Naujoji
sandora”, „Gyvieji akmenys”, „Ug-
nies vaikai”, „Dievo mėnuliai” ir kt.
nariai iš daugybės Lietuvos parapijų
bei vietovių, taip pat įvairių kongre-
gacijų seserys vienuolės.

Pirmadienį, gegužės 12 d., atsi-
liepdami į Viešpaties raginimą eiti į
pasaulį ir skelbti Evangeliją, Kretin-
gos pranciškoniškasis jaunimas,
„Naujosios Sandoros”, „Gyvųjų ak-
menų” nariai, Vilniaus kunigų semi-
narijos auklėtiniai, Kauno kunigų
seminarijos parengiamojo kurso ug-
dytiniai, kunigai Donatas Šukys, Kęs-
tutis Kėvalas, Šiluvos klebonas Eras-
tas Murauskas ir sesuo benediktinė
Celina Galinytė su evangelizacine mi-
sija lankėsi Šiluvoje, Žaiginyje bei še-
šiose Raseinių mokyklose ir šlovini-
mu, liudijimais, vaidinimais skelbė
„įstabius Viešpaties darbus” įvairaus
amžiaus, socialinės bei tikėjimo pa-
tirties žmonėms.

Kauno arkivyskupijos
spaudos tarnyba

Kauno arkivyskupo ir Raseinių r. mero spaudos
konferencija Šiluvoje

Gegužės 13 d. Jono Pauliaus II
namuose vyko Kauno arkivyskupo
metropolito Sigito Tamkevičiaus ir
Raseinių r. savivaldybės mero Petro
Vežbavičiaus spaudos konferencija
rengiantis nacionaliniam, europi-
niam ir tarptautiniam įvykiui Šiluvo-
je – Švč. M. Marijos apsireiškimo 400
metų Jubiliejui. Į Marijos apsireiški-
mu paženklintą, Jubiliejinių iškilmių
laukiančią ir joms besirengiančią
vietą susirinkę spaudos ir kitų ži-

niasklaidos priemonių atstovai klau-
sėsi arkivyskupo bei mero pranešimų
apie vis labiau įsibėgėjančius pasi-
rengimo iškilmėms darbus ne tik pa-
čioje Šiluvoje, bet ir jos apylinkėse bei
Raseiniuose, pro kuriuos rudenį nu-
sidrieks šventės dalyvių keliai, tiesio-
giai susipažino su Šiluvos šventovė-
mis, vykstančiais atnaujinimo dar-
bais.

Kauno arkivyskupijos
spaudos tarnyba

Prieš Šv. Mišias į St. Catharines bendruomenės šventovę J. Karaliūnas ir E.
Kuraitienė iškilmingai įnešė Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslą.

St. Catharines bendruomenės nariai po Šv. Mišių prie Šiluvos Švč. M. Ma-
rijos paveikslo.
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Žydų valstybei — 60 metų
Aleksas Vitkus

Nr. 5
Truman nebuvo koks nors ypa-

tingas žydų rėmėjas ir jis pripažino
Izraelį dėl kelių priežasčių. Kai žydai
savo pirmose kovose prieš anglus
pasirodė visai neblogi kovotojai, Tru-
man pradėjo galvoti, kad žydams
apginti Amerikos karių nereikės. Jis
pasiskubino Izraelį pripažinti, kad to
pirmieji nepadarytų sovietai, taip ten
įkeldami savo koją. Žinoma, buvo
svarbi ir politika. Truman gerai su-
prato, jog artėjančiuose rinkimuose
jam reikės žydų balsų ir žydų finan-
sinės paramos, o tai gauti, reikėjo
Izraelį pripažinti.

Izraelio prezidentu buvo išrink-
tas Chaim  Weizmann, kuris gegužės
mėnesio pabaigoje atvyko preziden-
tui  Truman išreikšti padėką už tokį
skubų Izraelio pripažinimą.

Artėjo tų metų prezidentiniai
rinkimai, ir jau rugsėjo mėnesį de-
mokratai susirūpino, kai visose ap-
klausose aiškiai pirmavo respubliko-
nų kandidatas Thomas Dewey. Buvęs
FDR viceprezidentas (1941–1945)
Henry A. Wallace nesutiko nei su vie-
nos, nei su kitos partijos užsienio rei-
kalų programa ir kandidatavo kaip
Progresyviųjų partijos kandidatas.
Truman kenkė ir dar vienas kandi-
datas – Strom  Thurmond, kuris ne-
sutiko su demokratų partijos žmo-
gaus teisių programa, nutaręs kandi-
datuoti kaip Valstijų teisių partijos
kandidatas. Tai, žinoma, labai padidi-
no galimybę laimėti respublikonui
Dewey. Clifford buvo pranašavęs, kad
po Izraelio pripažinimo Amerikos
žydai vos neužpils Truman rinkimi-
nės kampanijos gausiomis aukomis,
tačiau taip neįvyko, ir Truman dėl to
nebuvo nustebęs, nes, gerai pažino-
damas žydų būdą, jis taip aiškino:

„Žydams vis reikia duoti ir duoti, o ką
mes per vasarą esam jiems gero
padarę?”

Ir kai lapkričio mėnesį Truman
vis dėlto labai nelauktai ir tik visai
mažute persvara laimėjo rinkimus,
Dewey vis tiek liko laimėtoju žydais
gausiose New York, New Jersey,
Pennsylvania ir Michigan valstijose.
Dėl to gal labiausiai reikėtų kaltinti
Henry Wallace, kuris vis skųsdavosi,
kad Truman nepakankamai rėmė
Izraelį.

Eddie Jacobson, buvęs Truman
ginklo draugas Pirmajame pasauli-
niame kare ir jo bendražygis mėgi-
nant laimę bendrame versle, už savo
paslaugas žydų valstybei per savo
draugą Truman buvo labai vertina-
mas Izraelio prezidento Weizmann ir
ministro pirmininko Ben-Gurion. Kai
vienas entuziastas Kansas City rabi-
nas žurnalistams pasakė, jog Eddie
Jacobson yra vertas būti Izraelio
prezidentu, Truman jam laiške pa-
rašė, kad jis su tuo visiškai sutinkąs.
Sužinojęs, kad Eddie mirė (1955),
Truman apsiverkė ir tarė: „Netekau
savo brolio.”

Kai Truman pasitraukė į pensiją
1953 metais, jis buvo dar pilno fizinio
stiprumo. Jau ruošėsi kelionei aplan-
kyti Izraelį. Deja, nelaimingai nukri-
tęs savo namų vonioje, jis staiga pa-
sikeitė ir niekada pilnai neatsigavo.
Netrukus jis pradėjo save įsivaizduoti
esant senosios Persijos karaliumi
Cyrus (550–530 pr. Kr.), kuris istori-
joje buvo pagarsėjęs kaip išmintingas
ir gailestingas valdovas, leidęs žy-
dams grįžti į savo tėvynę iš taip vadi-
namos Babilono vergijos.

Šiandien, prabėgus jau 60 metų,
ką prezidentas Bush ar Condoleezza
Rice besakytų, Palestinoje taikos vis
dar nėra. Hamas grupė vis dar siun-
čia iš Gaza raketas į Izraelį, o Vakarų
krante žydai ir toliau stato savo nau-
jas gyvenvietes. Be to, palestiniečiai
tarp savęs nesutinka, Hamas kovoja
prieš  Fatah, o Izraelio premjerui
Ehud Olmert dar gali prireikti atsa-
kyti ir už korupciją. Ar būtų tos prob-
lemos, jei prieš 60 metų prezidentas
Truman būtų sutikęs su gen. Mar-
shall nuomone?

Pabaiga.

Prieš tai man buvo gerai žinoma
sąjūdžio kompetentingų pareigūnų
neigiama nuomonė dėl tolimesnio
STIRNOS panaudojimo, kaip įg(alio-
tinės) tarp J(ūros) ir M(indaugo)
Vadovybių. Ryšium su tuo, dar pražy-
giuodamas per AL ŽA, (Algimanto ir
Žalgirio apygardas?), painformavau
STIRNĄ apie padėtį ir pasiūliau jai
praleisti žiemą ŽA ribose. STIRNAI
sutikus, ŽAV įpareigojau ją priglobti
bent iki pavasario. Todėl man išsi-
skiriant su STIRNA iš 28 į 29 naktį,
įsakiau jai 49.01.29 vykti į ŽA.

Man išsiskiriant su Stirna iš 28 į
29 naktį, Al ŠA N Tv KpV KOS-
TANTĄ, mane ir STIRNĄ palydėjusį
iki susitikimo vietos su MV ŠA-
RŪNU, įpareigojau palydėti STIRNĄ
iki RP (ryšių punkto), iš kurio ji
turėjo išvykti pas AL ŽAV 49.01.29.
Be to, tam pačiam KpV įsakiau mane
painformuoti apie STIRNOS iš-
vykimą. Tačiau išvykti į AL ŽA STIR-
NAI neteko, nes ji buvo suimta tame
pačiame RP (ryšių punkte). (...) pagal
Kostanto pateiktą informaciją
49.01.29 STIRNA kartu su RP
rš(yšininke) buvo išėjusios pas kai-
myną medaus gauti. Joms besisve-
čiuojant pas kaimyną visiškai netikė-
tai tenai užėjo Viešintų valsčiaus
stribai vandens atsigerti. Stribams
pasirodžius, visi sumišo. Tai pastebė-
jo stribai ir ėmė tardyti šeimininkus
ir kartu STIRNĄ. Vėliau tie patys
stribai STIRNĄ nusivarė į Viešintų
valsčių, iš kur ji pateko į Anykščius.”
Toliau ŽALGIRIS rašo (aukščiau
cituota N. Gaškaitės ištrauka iš to
paties raporto), kad rajone, kuriame
laikėsi MV ŠARŪNAS ir kiti svarbūs
pareigūnai 49.01.31 „įvyko didelė
medžioklė, sekančią dieną, t.y. 02.01,
tą patį rajoną puolė didelės rusų ka-
riuomenės jėgos. Visas rajonas (miš-
ko dalis) buvo apsuptas siautėjančios
kariuomenės dalinių ir tame apsu-
pime buvo išlaikytas dvi savaites. Į
mišką buvo atgabentos lauko virtu-
vės, dienomis kūrenami laužai, o
naktimis saugomi ir sekami visi kvar-
talai.’’

„Man nuvykus pas MV ŠARŪNĄ
ir pas jį išbuvus nuo 49.01.28 iki
49.03.06. neteko girdėti nei iš paties
ŠARŪNO, nei iš kitų MV dv parei-
gūnų bei part(izanų), kad STIRNA
būtų išdavusi „Birutkalnį’’ (vasaros
stovyklą). Tiesa, tarp ŠARŪNO ir
STIRNOS asmeninių intrigų buvo,
be to, iš M. įg. pareigų STIRNA buvo
atleista tiesiog kaip nebereikalingas
ir nebenaudingas padaras, dėl ko
STIRNA labai pergyveno. Tačiau
būtų labai sunku įtikėti tvirtinimui,
kad STIRNA būtų išdavusi „Birut-
kalnį’’ vien asmeniško keršto sumeti-
mais. ,,Birutkalnį’’ išdavė ne STIR-
NA, bet kažkas kitas. „Birutkalnio”
išdavimu STIRNA buvo apkaltinta
tik jai išdavus ŠARŪNO vasarinę ir
„Žalgirio” būrio nebegyvenamas
slėptuves.”.

Dėl suėmimo datos ŽALGIRIO
pateiktoji versija vis tik labai abejoti-
na. Nė viename tardymų protokole,
kurio pirmoji data 1949 m. vasario 9
d. STIRNA pasako jos susitikimo bei

išsiskyrimo su ŽALGIRIU ir apsigy-
venimo Piengalių kaime pas Strolį, o
vėliau, po susidūrimo su stribais ir
jos arešto tikslias datas. Užfiksuota
pačių emgėbistų rašytuose protokoluo-
se kiekviena jos paskutinės savaitės
slapstymosi diena. Juk jie puikiai
žinojo datą, kada ją suėmė ir niekaip
nebūtų leidę jos meluoti. O tardoma
ji juk tikrai nežinojo, kad ją ketins
užverbuoti ir, ištrūkusi iš MGB nagų,
vėl atsidurs miške. Tai koks tikslas
jai buvo meluoti?

ŽALGIRIS pateikia prielaidą,
kad ji meluoja suėmimno datą dėl to,
jog iki vasario 7 d. (sausio 31 d.) pra-
sidėjo didžiulės NKVD kariuomenės
„oblavos’’ kaip tik tame rajone, kur
buvo žiemoti apsistojęs MV ŠA-
RŪNAS bei kiti KD vadai. ,,(...) buvo
apsuptas siautėjančių kariuomenės
dalinių ir tame apsupime buvo iš-
laikytas dvi savaites. Į mišką buvo
atgabentos lauko virtuvės, dienomis
kūrenami laužai, o naktimis sekami
ir saugojami visi kvartalai. Tuo laiku
buvo užpultas vienas KD, surastas
’Žalgirio’ būrio nebegyvenamas bun-
keris, o aš su ŠARŪNU ir M Vdv D
buvome iškelti iš žiemai parengtos
gyvenvietės bei darbovietės (be kau-
tynių)’’. (...) „Be to, tuo pačiu laiku
buvo sužinota, kad STIRNA paimta
ir išdavusi bunkerį’’ (...) „Stirna
galėjo išduoti ir mano atvykimą pas
ŠARŪNĄ. Jei ji tai padarė, yra aišku,
kodėl norima nuslėpti faktišką datą.
Šiuo klausimu esu nuomonės, kad
aukščiau aprašytieji įvykiai yra vien
STIRNOS išdavimų paseka. Mūsų
sąlygose galimi sutapimai, tačiau
šiuo atveju, dėl to tektų labai pa-
abejoti.’’

,,Tačiau būtina konstatuoti fak-
tą, kad STIRNA, išdavusi ‘Žalgirio’
būrio seną nebegyvenamą bunkerį,
padarė nusikaltimą. Jos tvirtinimas
esą tas bunkeris buvęs nebegyvena-
mas ir sugriuvęs, yra visiškai be pag-
rindo, nes tame bunkeryje part. ga-
lėjo gyventi, be to, apie to bunkerio
sugriuvimą jai niekas iš anksto ne-
pranešė. Kaip tik man buvo žinoma,
kad tas bunkeris sugriuvo žiemą –
prieš pat STIRNOS išdavimą’’. (...)
„Dėl STIRNOS tolimesnio parodymo
išsamiau pasisakyti negaliu, nes ne-
turiu duomenų’’.

Taigi duomenų nebėra, daug
prielaidų, tačiau motyvų trūksta.
STIRNA vis tik neišdavė nė vieno
bunkerio su ten apsigyvenusiais par-
tizanais. Nors tardoma paminėjo ne-
maža ryšių punktų, į kuriuos ji ke-
liaudavo, ir ryšininkų slapyvardžių
bei pavardžių, tačiau dalis jų MGB
buvo žinomi seniau ir nė vieno ry-
šininko suėmimo ar akistatos su
STIRNA protokoluose neužfiksuota.
Taip, ji pasakė, kad apsigyventi pa-
dėjo 1949 m. sausio mėn. sutiktas
KALNIETIS, kuris iš Žemaitijos
atvyko susitikti su ŠARŪNU. Tačiau
ar šis pasakymas galėjo lemti šitokią
čekistų ,,oblavą’’ Šimonių girioje,
teigti sunku. Juk MGB iš agentų tin-
klo apytikriai žinojo, kokiuose miš-
kuose įrengti to krašto partizanų
bunkeriai.           Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 32
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Giedra Mažrimienė siunčia „Šypseną mamai”
IEVA ŠADZEVIÇIENÈ

Švelnumo persmelkti tapybos darbai, mirgan-
tys prasmingais uogų ir vaisių simboliais, pakiliais
angelų atvaizdais, gėlėmis ir medeliais. Visa tai
susijungia Giedros Mažrimienės kūryboje į poe-
tišką, svajingą, o kartais ir kiek pasakišką pasaulį,
atsiskleidusį Čiurlionio galerijoje (Čikaga) ekspo-
nuotoje parodoje, skirtoje Motinos dienai, „Šypse-
na mamai”, kuri vėliau buvo perkelta į Dievo Ap-
vaizdos parapijos Kultūrinį centrą Detroit. 

Giedros Mažrimienės kūrinių esmę perteikia
itin prasmingi pačių darbų pavadinimai: „Gyvybės
medeliai”, „Avinėlio laukimas”, „Avinėlio skrydis”,
„Angelų pokštai”, „Gyvybės knyga” ir kt. Žaismin-
gi ir netgi dekoratyviu stiliumi atlikti kūriniai, taip
netikėtai įgauna daug gilesnę prasmę. 

„Avinėlio skrydyje” matome be galo švelnų
baltą avinėlį, kuris sklando virš rausvos, žydinčios
pievos – jį laiko iškėlęs ne tik didelis rausvas ba-
lionas, bet ir prisegti nedidukai „angelo” sparne-

liai. Tai tikras lengvų
mūsų vaikystės sapnų ir
svajonių įsikūnijimas,
trapios vizijos prisimini-
mas. 

Nedidukas avinėlis
pasirodo ir kūrinyje
„Avinėlio laukimas”. Ta-
čiau čia visas dėmesys
sutelkiamas ne į jį, bet į
pirmame plane sėdintį
angelą. Jo rūbas, nuber-
tas mažomis gėlelėmis, o
mąslus profilis išsiskiria
auksinio rutulio fone.
Tai ir žaismingas rutu-
lys, ir angelo aureolė, ant
kurios viršaus stovi bal-
tasis avinėlis. Šis darbas,
persmelktas giliomis
krikščioniškosiomis tie-
somis, tuo pačiu asoci-
juojasi ir su motinyste –
kiekvienos moters „savo-
jo avinėlio laukimu”. 

Pavasarišku žydė-

jimu persmelkti ir vyro – moters meilei, besiru-
tuliojanties santykiams, skirti kūriniai: „Paslap-
tis”, „Saldus sunkumas”, „Mudviejų pasaulis”,
„Bučinys po vyšniomis”. Šalia trapių gėlių žiedų
(jais nubarstomas ir fonas, ir figūros) įjungiamas ir
uogų – saldžių raudonų vyšnių simbolis. („Saldus
sunkumas”, „Bučinys po vyšniomis”). Raudonos,
viliojančios uogos, neatsiejamos nuo pagundos
vaisiaus – obuolio simbolikos. Giliaprasmiai pava-
dinimai (pvz:. „Saldus sunkumas”) ir vėl pakužda
kaip turėtume „skaityti” Giedros Mažrimienės
kūrinius. 

Pagrindiniu tematiniu elementu gėlės tampa
dailininkės darbe „Laukiančios lelijos”. Tai nepa-
prastos gėlės, bet „laukiančios”: galbūt laukian-
čios, kada bus padovanotos, kada jomis bus pasi-
džiaugta, o galbūt, kada prie jų prisilies rūpestinga
mamos ranka. 

Parodoje „Šypsena mamai” eksponuoti G.
Mažrimienės kūriniai, pripildyti švelnios poezijos
ir nesibaigiančio žydėjimo – kaip pats pavasaris.
Čia neapseinama be ryškios, kontrastingos rau-
donos, gaivinančios žalios ar svajingos mėlynos.
Dailininkės dėka mamoms šypsosi angelai ir avi-
nėliai, dovanojamas „Rožinis sapnas” ir „Bučinys
po vynuogėmis”.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Gegužės 24 d. Bočių menėje,
Pasaulio lietuvių centre, vyko JAV
LB Vidurio Vakarų apygardos meti-
nis suvažiavimas. Ar suvažiavimo lai-
kas negerai parinktas (Memorial Day
ilgasis savaitgalis) ar kitos priežastys,
tačiau reikia pažymėti, kad jame da-
lyvavo nedaug Lietuvių Bendruome-
nės narių. Iš trylikos apygardoje
esančių apylinkių dalyvavo tik
Brighton Park (pirm. Vytautas Sen-
da), Cicero (pirm. Mindaugas Bau-
kus), East Chicago (pirm. Birutė Vi-
lutienė), Lemont (pirm. Rimantas

Dirvonis) ir Marquette Park (pirm.
Rita Šakenienė) apylinkių atstovai.
Sakau atstovai, nes nei V. Senda, nei
R. Dirvonis suvažiavime nedalyvavo. 

Suvažiavimas prasidėjo JAV vė-
liavos pagerbimu ir Lietuvos tautinės
giesmės giedojimu. Sukalbėjus invo-
kaciją (kun. Jaunius Kelpšas) tylos
minute buvo pagerbti išėjusieji Ana-
pilin.

JAV LB Vidurio apygardos
pirmininkė Aušrelė Sakalaitė atsis-
veikino su greitai į Lietuvą išvyks-
tančiu Lietuvos Respublikos genera-
liniu konsulu Čikagoje Arvydu Dau-
noravičiumi ir su baigusia savo ka-
denciją Lemonto apylinkės pirmi-
ninke Irena Vilimiene. Suvažiavimo
ir apygardos vardu pirmininkė pa-
dėkojo A. Daunoravičiui ir I. Vili-
mienei už jų darbą ir įteikė jiems
dovanas. 

Su generaliniu konsulu Jaunimo
centro vardu taip pat atsisveikino jo
valdybos pirmininkė Milda Šatienė.

Nors dalyvių buvo nedaug, suva-
žiavimas vyko  dalykiškai ir sklandžiai. 

Praėjusių metų protokolą pers-
kaitė nauja apygardos sekretorė Da-
lia Stonkuvienė (vietoje Birutės Vin-
dašienės). Pagrindinį pranešimą pa-
darė apygardos pirmininkė A. Saka-
laitė. Iždininkė Genovaitė Treinienė
suvažiavimo dalyviams pristatė fi-
nansinę apyskaitą, o apygardos Kont-
rolės komisijos pirmininkas Liudas
Kirkus perskaitė šios komisijos pra-
nešimą, kuriame pabrėžė, jog fina-

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos metinis suvažiavimas

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos
pirmininkė Aušrelė Sakalaitė įteikia
atminimo dovaną LR generaliniam
konsului Čikagoje Arvydui Dauno-
ravičiui. 

Grupė JAV LB Vidurio Vakarų apygardos metinio suvažiavimo dalyvių. 
Laimos Apanavičienės nuotraukos

sinė apygardos veikla vykdoma gerai.
Apie apygardoje esančių apylin-

kių vykdomus darbus pasakojo Dan-
guolė Ilginytė (Brighton Park), Min-
daugas Baukus (Cicero), Birutė Vi-
lutienė (East Chicago), Irena Vili-
mienė (Lemont) ir Rita Šakenienė
(Marquette Park). 

Visiems lietuviams opus Šv. Ka-
zimiero lietuvių kapinių klausimas.
Apie šių kapinių Sklypų savininkų
draugijos (įkurta 1967 metais) veiklą
papasakojo draugijos pirmininkė

Birutė Vitkauskienė. Ji ir Antanas
Paužuolis atsakė į iškilusius ta tema
klausimus.

Apie XIII Šokių šventę informa-
vo apygardos valdybos narė Genė Ra-
zumienė.

Suvažiavimas priėmė rezoliuci-
jas, kurias, padėkojusi apygardos pir-
mininkei už gražų darbą,  perskaitė
B. Vilutienė.

Po pietų dalykiškai vykęs suva-
žiavimas, dalyviams sugiedojus ,,Lie-
tuva brangi” baigė savo darbą.

Dailininkė Giedra Mažrimienė su jaunaisiais programos atlikėjais parodos
,,Šypsena mamai” atidaryme.                                        Jono Kuprio nuotraukos

Giedros Mažrimienės paroda ,,Šypsena mamai” Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre.                      
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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.

Atkelta iš 5 psl. Paskutinis sma-
gus jų suruoštas vakaras įvyko prieš
dvi savaites Hartford – Rimas su
Arvydu pakvietė visus atvykti į dis-
koteką, paragauti šalto alaus, pasi-
vaišinti kiaulės kojomis su žirniais.
Vakaro metu vyko loterija, buvo
paruošti įvairūs klausimai muzikos ir
sporto temomis, ekranuose  buvo ga-
lima stebėti nufilmuotas krepšinio
varžybas, pasiklausyti dainų, links-
mai pasišokti. Artimiausias renginys,
kurį ruošia Rimas ir jo bendražygiai,
bus Joninės.

* * *
New Haven apylinkė džiaugiasi,

kad tokie žmonės kaip generolas Jo-
nas Kronkaitis, Vaiva Vėbraitė
darbuojasi Lietuvos labui. Nors gene-
rolas seniai nebegyvena mūsų apylin-
kėje, bet pakviestas visada noriai ap-
silanko savo gimtinėje.

Mūsų miela Vaiva, paveldėjusi
meilę Lietuvai iš savo tėvelio Juozo
Vėbros, toliau darbuojasi jos labui. Ji
Prezidento patarėja, viena iš APPLE
kursų įkūrėjų ir pirmoji jų direktorė,
aktyvi LB veikloje – Krašto valdybos
vicepirmininkė. Jos geri ir nuoširdūs
patarimai apylinkės darbe labai nau-
dingi. Vaiva padeda redaguoti įvairius
pranešimus, šiuo metu kaip tik ruo-
šia New Haven apylinkės nuotraukų
parodą, jai aktyviai talkina jos vyras
Jim Gust.

* * *
Aktyvus ir visada mielai visiems

padedantis yra mūsų Tomas Pleč-
kaitis. Tomas dalyvauja apylinkės
renginiuose, padeda juos suruošti. Jis
iš gausių Plečkaičių ir Kronkaičių
šeimų, mokosi lietuvių kalbos sava-
rankiškai, domisi lietuviška spauda.
Tomas tas žmogus, kuris globoja
New Haven apsistojusius svečius ir
atlikėjus iš Lietuvos: Virgį Stakėną,
Vytautą Babravičių, Veroniką Povi-
lionienę, muziejaus darbuotoją Biru-
tę Vagrienę ir kitus.

* * *
Galima pasigirti ir mūsų jauni-

mu, kurie garsina Lietuvių Bendruo-
menę. Vienas iš jų tai dailininkas–
iliustratorius Rolandas Kiaulevi-
čius. Jis visada linksmas ir besišyp-

santis, moka bendrauti su įvairaus
amžiaus žmonėmis. Jo sukurtais dar-
bais mes visada džiaugiamės ir jį pa-
laikome. Džiaugėsi New Haven ir
viso Connecticut lietuviai turėję ga-
limybę išvysti GIRO (Gintaro Jociaus
ir Rolando Kiaulevičiaus) pasirodymą
kovo 29 dieną Brandford. Šokių mu-
zikos ritmas ir dailininkų teptukų
šokis drobėje paliko žiūrovams dar
niekur nematytą įspūdį. Vakaro metu
nutapytas šokėjos paveikslas buvo
parduotas aukcione, jis papuošė Jū-
ratės ir Rimo Samių namus.

* * *
Nuoširdžiai renginius ruošia ir

juose dalyvauja Jurgita Mockutė
(apylinkės valdybos sekretorė), dr.
Žydrūnas Gimbutas (nuolatinis eks-
kursijų vadovas po Yale University),
Dzina ir Einaras Inkratai, Laima ir
Randy ir Emilijus Reis, Kristina Re-
peikaitė, Austėja Pečiūraitė, Edita
Tamulionytė, Rima Laukaitienė (apy-
linkės iždininkė), Birutė Geležaus-
kienė ir kiti.

Paskutinis labai įdomus renginys
New Haven apylinkėje įvyko balan-
džio 15 dieną. Bostoniškis Jonas Li-
mantas atlydėjo svečius iš Lietuvos –
LR ambasadorių dr. Vytautą Žalį,
Klaipėdos universiteto rektorių, prof.
Vladą Žulkų su žmona Leonora ir
dailininką  Ernestą Žvaigždėną. Pir-
miausia svečius savo namuose Dur-
ham priėmė Vaiva Vėbraitė, pavaišino
arbata. Svečiai kalbėjo apie švietimo
sistemą Amerikoje ir Lietuvoje. Atvy-
kusius į New Haven juos pasitiko dr.
Žydrūnas Gimbutas, surengęs trum-
pą, bet išsamią kelionę po Yale Uni-
versity. 

Su apylinkės žmonėmis poetu
Tomu Venclova, jo žmona Tatjana
Vencloviene, dr. Elona Vaišniene,
Austėja Pečiūraite ir kitais svečiai
diskutavo prie vakarienės stalo pri-
vačiuose namuose. Visi mūsų svečiai
dėkojo Vaivai ir apylinkės lietuviams
už nuoširdų priėmimą.

New Haven apylinkėje dabar
pats darbymetis – ruošiamės Naujo-
sios Anglijos poezijos šventei. Poezi-
jos pavasario šventėje dalyvauja 5
poetai,  ,,Jaunų širdžių” ansamblis iš
Bostono. Bet apie visa tai vėliau.

New Haven apylinkė

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Mylimas vyras, tėvelis, senelis

A † A
DR. ALBINAS GARŪNAS

4914.01.19–2006.05.30

Mirties sukaktį minint, šv. Mišios už jo sielą bus
aukojamos šeštadienį, gegužės 31 d. 8 val. r. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio bažnyčioje Lemonte ir šv. Mišios auko-
jamos Lietuvoje, Užpalių parapijos bažnyčioje, ten kur jis
buvo pakrikštytas.

Maloniai prašome pasimelsti už a. a. Albino sielą ir
dalyvauti šv. Mišiose.

Amžiną Atilsį duok Jam  Viešpatie,
Ir Amžinoji šviesa tegul Jam šviečia.

Liūdesyje žmona Ona Garūnienė-Prunskytė,
dukros  Rūta ir Dalia su šeimomis bei artimieji

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A.
KUNIGAS ANTANAS

ZAKARAUSKAS

2008 m. gegužės 29 d. sueina vieneri metai, kai į Amžinybę
iškeliavo mylimas kunigas Antanas Zakarauskas, Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos klebonas emeritus.

Šv. Mišios bus atnašaujamos ketvirtadienį, gegužės 29 d., 7
val. r. Švento Kazimiero seselių motiniško namo koplyčioje.

Prašome prisiminti kunigą Antaną maldose.

Liūdintys artimieji
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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

�Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejus, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629, gegužės 29 d. 7 val. v. kvie-
čia į paskaitą ,,Kaip žengti pirmuo-
sius žingsnius į aukštąjį mokslą Ame-
rikoje?” Pokalbyje dalyvaus Daley
College Taikomųjų mokslų dekanė dr.
Loreta Višomirskis. Tel. pasiteiravi-
mui: 773-582-6500.

�Visus mylinčius tautinius šo-
kius ir muziką ,,Suktinis” kviečia ge-
gužės 31 d. 6:30 val. v. Jaunimo cen-
tro Didžiojoje salėje. Gros liaudiškos
muzikos kapela ,,Sodžius”. Po kon-
certo vyks diskoteka, veiks baras. Bi-
lietus galite nusipirkti krautuvėlėje
,,Lietuvėlė” ir kavinėje ,,Bravo”. Tel.
pasiteiravimui: 630-677-2082 arba
630-544-0940.

�Birželio 1 d. rengiama Ateiti-
ninkų šeimos šventė. Kuopos kartu
dalyvaus šv. Mišiose 9 val. r. Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje.
10:30 val. r. vyks iškilmingas posėdis,
kuriame kuopos nariai duos įžodį, ir
bus atsisveikinta su abiturientais.
Visi kviečiami.

�Š. m. birželio 1 d. Bočių menė-
je, PLC, Lemonte po 11 val. r. šv.
Mišių Palaimintojo J. Matulaičio mi-
sijoje įvyks susitikimas su Kauno
Medicinos universiteto Tarptautinių
ryšių ir studijų centro koordinatore
Rūta Antanaitiene. Ruošia JAV LB
Krašto valdyba ir Jaunimo sąjunga.

�Birželio 1 d., sekmadienį, Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo parapijoje Brighton Park (2745
W. 44th St., Chicago) vyks atsi-
sveikinimas su Nerijumi Šmeraus-
ku, kuris išvyksta tarnystei į Lietuvą.
10 val. r. – šv. Mišios, 12 val. p.p. –
vaišės ir pabendravimas parapijos sa-
lėje. Apie dalyvavimą prašome pra-
nešti Evelinai Oželienei tel. 773-254-
7553 arba Nerijui tel. 773-875-8847,
el.paštu: nuostaba@gmail.com arba
adresu: 2345 W. 56th St., Chicago IL
60636. 

�Ateitininkų namų (12690 Ar-
cher Ave., Lemont, IL) gegužinė sek-
madienį birželio 1 d. prasidės 12 val.
p. p. Bus muzika, valgis, draugai ir
smagi nuotaika. Visi laukiami.

�Gegužės 28 – birželio 1 d. India-
na University, Bloomington, rengia-
ma 21-oji AABS (Association for the
Advancement of Baltic Studies) kon-
ferencija. Šiemetinės konferencijos
tema: ,,Baltic Crossroads: Examining
Cultural, Social, and Historical Di-
versity” (,,Baltų kryžkelės: kultūri-
nės, socialinės ir istorinės įvairovės
tyrimai”). Daugiau informacijos apie
konferenciją, joje vyksiančias sesijas
bei pranešimų santraukas galima
rasti:  

http://depts.washington.edu/aabs/ 

�Š. m. gegužės 30 d., penktadie-
nį, University of Wisconsin Memorial
Union, Main Lounge rengiamas Ma-
dison-Vilnius Sister Cities, Inc. meti-
nis pokylis. Programoje: 6 val. v. –
kokteiliai, 7 val. v. – vakarienė. Šių me-
tų pokylio viešnia-kalbėtoja – ,,Drau-
go” vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė,
kuri kalbės apie mažumų įvaizdį lie-
tuvių kultūroje. Kaina asmeniui – 27
dol. Čekius rašyti: Nijole Gaucys,
2210 West Lawn Ave., Madison, WI
53711. Daugiau informacijos galite
rasti apsilankę tinklalapyje: madis-
onvilnius.org

�Intensyvūs lietuvių kalbos kur-
sai rengiami nuo birželio 23 d. iki
rugpjūčio 15 d. University of Califor-
nia, Los Angeles. Lietuvių kalbą dės-
tys PLB Lituanistikos katedros dok-
torantė Daiva Litvinskaitė. Studentų
laukia įdomi kultūrinė programa, su-
sitikimai su žymiais Baltijos šalių
mokslininkais, bus gera proga apsi-
lankyti ir XIII Lietuvių tautinių šo-
kių šventėje. Studentams siūlomos
stipendijos. Dėl išsamesnės informaci-
jos kreiptis į Dan Ryan, UCLA BALSSI
co-director: danryan@ ucla.edu arba
apsilankykite tinklalapyje: www.in-
ternational.ucla.edu/languages/pro-
jects/balssi/.

�JAV LB Švietimo tarybos ren-
giama 40-oji mokytojų tobulinimosi
kursų savaitė tema ,,Pakalbėkim, pa-
rašykim...” Dainavoje vyks birželio
22–29 dienomis. Kreiptis į Kristiną
Petraitienę: tel.: 630-290-4490 arba
Kriste007@hotmail.com

IÕ ARTI IR TOLI...

Visas XIII Šokių šventės komitetas ruošiasi didžiam
įvykiui. Darbo daug, bet rengėjai rankų nenuleidžia.
Danguolė Varnienė į Los Angees  iš Rytų pakrantės pa-
kvietė dailininkus Gintarą Jocių ir Rolandą Kiaulevičių,
kurie  sukūrė 3 įspūdingus darbus. Visi jie bus panau-
doti  Šokių šventėje.

XIII Šokių šventė vyks Galen Center at the Univer-
sity of Southern California, 3400 S. Figueroa Street, Los
Angeles, CA 90007. Tel.: 213-740-0626. Tautinių Šokių
šventės pradžia – 1:30 val. p.p. California laiku.

Bilietus į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę ir kitus
šventės renginius galite įsigyti šokių šventės tinkla-
lapyje: http://www.sokiusvente.com 

Nuotraukoje: vienas G. Jociaus ir R. Kiaulevičiaus sukurtų darbų.

Atminimo dienos (Memorial Day) tradicinės susikaupimo apeigos prie Steigėjų paminklo Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse vyko gegužės 26 d. Šv.
Mišias aukojo vyskupas John. R. Gorman, DD. Po Mišių buvo pašventintas arkivyskupo Paul Martinkaus paminklas. Apeigas vedė ir vainiką šventino kun.
Jonas Kuzinskas. Vainiką prie Steigėjų paminklo padėjo Emilija ir Antanas Paužuoliai. Giedojo Vyčių choras, vadovaujamas Aušros Bužėnaitės. Apeigas
surengė Šv. Kazimiero lietuvių kapinių sklypų savininkų draugija (pirmininkė Birutė Vitkauskienė). 

Nuotraukose renginio akimirkos: kun. J. Kuzinskas dalija Šv. Komuniją; gieda Vyčių choras, vadovė Aušra Bužėnaitė.                     Joe Kulys nuotraukos


