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•Skautybės kelias. Cleve-
land atkurtas filisterių
skautų skyrius (p. 2)
•Kvietimas dalyvauti Lie-
tuvos Respublikos Seimo
rinkimuose (p. 3, 9)
•Šiluvos žinia, nr. 15 (p.
4, 8, 10)
•Palydos į Šokių šventę
Los Angeles (p. 5)
•Šiluvos bazilika (6) (p.
9)
•Knygos ,,Mūsų šokiai”
istorija ir sveikinimas N.
Pupienei (p. 10)

CO komisijos atstovė.
Lietuvos nacionalinės UNESCO

komisijos generalinės sekretorės tei-
gimu, tarptautiniai specialistai jau
anksčiau susipažino su Kuršių neri-
jos nacionalinio parko planavimo
tvarka, todėl reikėtų išgirsti jų nuo-
monę ir apie šiai tvarkai prieštarau-
jantį Bendrąjį planą.

Anot A. Dirmaitės, Kuršių neriją
įtraukus į UNESCO Pasaulio pavel-
do sąrašą, valstybė įsipareigojo rū-
pintis jos apsauga, informuoti Pa-
saulio paveldo komitetą apie verty-
bės būklę bei supažindinti su numa-
tomais dideliais petvarkymo ar nau-
jų statybų darbais prieš pagrindinių
dokumentų rengimą ir prieš spren-
dimų priėmimą. A. Dirmaitės duo-
menimis, apie rengiamą Neringos
Bendrąjį planą ir jo numatomus pa-
keitimus komisija iki šiol informuota
nebuvo.

A. Dirmaitė nesiryžo spėti, ko-
kios būtų pasekmės, jei į tarptauti-
nius specialistus nebūtų kreiptasi, o
rengiami dokumentai būtų patvir-
tinti. ,,Jei bus priimtas sprendimas
vykdyti dideles statybas – statyti oro
uostą, didelius baseinus, tiesti tiltą
per Kuršių marias – Kuršių nerija iš
Pasaulio paveldo sąrašo gali būti iš-
braukta”, – sakė Lietuvos nacionali-
nės UNESCO komisijos atstovė.

Į UNESCO Pasaulio paveldo są-
rašą nepakartojamu pasaulio kultū-
ros objektu pripažinta Kuršių nerija
įtraukta 2000 metais.

Lietuva
priskiriama prie
senû žmoniû
valstybiû

Kuršiû nerija reikalauja
didesnio dèmesio

VDU apdovanotas už kalbû
pažinimo projektâ

Vilnius, birželio 17 d. (BNS) –
Lietuvos nacionalinė UNESCO ko-
misija siūlo, kad rengiamą Neringos
Bendrąjį planą įvertintų tarptauti-
niai paminklosaugos ir gamtosaugos
specialstai.

Komisija siūlo kreiptis į UNES-
CO Pasaulio paveldo centrą ir prašyti
pasiūlyti paveldosaugos ir gamtosau-
gos srities specialistus, kurie susipa-
žinę su padėtimi galėtų pateikti savo
pastabas bei pasiūlymus dėl tolimes-
nės valstybės saugomo Kuršių nerijos
nacionalinio parko ateities.

Pasak Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos generalinės sek-
retorės Astos Dirmaitės, kreipimasis
į tarptautinius specialistus šiuo metu
galėtų būti geriausia išeitis. ,,Kuršių
nerijos nacionalinio parko direkcija,
remdamasi parko planavimo tvarka
ir tarptautiniais dokumentais, siekia
išsaugoti šį nuostabų gamtos objektą,
o savivaldybė nori kurorto. Kuomet
pati valstybė, jos įstaigos neapsisp-
rendžia, ko nori, tuomet susidariusią
sudėtingą padėtį turėtų spręsti tarp-
tautiniai specialistai”, – teigė UNES-

Vilnius, birželio 17 d. (ELTA) –
Liublianoje (Slovėnija) vykusioje
konferencijoje įteikti „Mokymosi visą
gyvenimą” programos 2008 m. apdo-
vanojimai. Kalbų kategorijoje sidabro
medaliu apdovanotas Vytauto Di-
džiojo universiteto (VDU) projektas
FEEL („Linksmai, lengvai ir efekty-
viai mokykimės pažinti kitas šalis,
kalbas ir kultūras”).

Konferencija „Kokybė ir mobi-

lumas Mokymosi visą gyvenimą prog-
ramoje” skirta Slovėnijos prezidenta-
vimui Europos Sąjungai (ES). Jos
metu įteikti apdovanojimai 15 euro-
pinių švietimo ir profesinio mokymo
projektų.

Kalbų kategorijoje sidabro me-
daliu apdovanotam VDU projektui
FEEL vadovavo doc. dr. Ineta Savic-
kienė ir VDU Regionistikos katedra.
2004-2006 m. vykdyto projekto tiks-
las – žadinti susidomėjimą 2004 m. į
ES įstojusių šalių kalbomis ir kultū-
romis. Pagal projektą sukurta suve-
nyrų, atmintinių apie kalbas, brošiū-
rų ir kompaktinių plokštelių su kalbų
mokymo priemonėmis.

Projekto FEEL koordinatoriai
dalyvavo Europos kalbų festivalyje
Briuselyje, vyko renginiai visose ES
šalyse. Įvairioms auditorijoms skirtas
projektas supažindino europiečius su
10 naujųjų šalių kultūriniais ypatu-
mais, ragino domėtis naujųjų ES ofi-
cialiųjų kalbų mokymosi galimybė-
mis, skatino turizmą ir kultūrinius
mainus.

Vilnius, birželio 17 d. (BNS) –
Lietuvos gyventojų mirtingumas pas-
taruosius septynerius metus didėja,
gyventojų mažėja ir jie sensta – tokie
perspėjimai pateikti Seimui Nacio-
nalinės sveikatos tarybos metiniame
pranešime.

Nacionalinės sveikatos tarybos
pirmininkas Juozas Pundzius sako,
kad blogėjantiems demografiniams ir
sveikatos duomenims neigiamą įtaką
daro ir gyventojų emigracija.

„Sveikatos duomenys šiandien
yra ne visai džiuginantys: padidėjo
mirtingumas, išlieka nepatenkinami
demografiniai duomenys, taip pat
sutrumpėjo vidutinė Lietuvoje gyve-
nančių žmonių gyvenimo trukmė –
mažiau kaip 71 metai”, – tokie faktai
pateikiami Nacionalinės sveikatos
tarybos pirmininko pranešime.

,,Šių procesų priežastys – dalis
susiję su migracija, kai sveiki, jauni
žmonės palieka Lietuvą, be to, paste-
bima natūralaus senėjimo tendenci-
jos ir Lietuva jau priskiriama prie se-
nų žmonių šalių grupės”, – kalbėjo J.
Pundzius.

Nacionalinės sveikatos tarybos
duomenimis, daugiausia žmonių mir-
šta nuo kraujotakos sistemos ligų –
53 proc., nuo piktybinių navikų – 18
proc, dėl išorinių priežasčių – avarijų,
savižudybių – 11 proc.

Kuršių neriją įtraukus į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, valstybė įsipareigojo
rūpintis jos apsauga.
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Cleveland atkurtas
filisterių skautų skyrius
DR. STEPAS MATAS

2008 m. gegužės 4 d. Cleveland
Dievo Motinos parapijos konferencijų
kambaryje įvyko pirmoji atkurto filis-
terių skautų skyriaus sueiga, kurioje
dalyvavo jos nariai ir svečiai, iš viso
apie 40. Sugiedojus „Lietuva bran-
gi”, pirmininkė fil. Mylita Nasvytienė
savo žodyje pabrėžė Akademikų
skautų sąjūdžio veiklos gaires.

Kovo 2 d. Cleveland lankėsi Čika-
gos filisterių skautų sąjūdžio pirm.
fil. Svajonė Kerelytė ir Čikagos filis-
terių draugovės pirmininkė fil. Jolan-
da Kerelienė, kurios kreipėsi į mus
prašydamos atkurti fil. skyrių Cle-
veland, kuris jau daug metų neegzis-
tavo, nors savo laiku buvo veiklus ir
kūrybingas.

Fil. pirmininkė priminė, kad tu-
rime moralinę atsakomybę ir pareigą
būti tuo tęsiniu ir pavyzdžiu jaunes-
niems, mokslo siekiantiems sesėms ir
broliams, kad jie užaugę ir subrendę
skautybės ideologijoje paveldėtų gau-
sius lobius. Šioje pirmoje atkurtoje
filisterių sueigoje ryžkimės aktyviai
stoti į mūsų aiškiai nurodytą skauty-
bės kelią! Viešnios linkėjo, kad atkur-
tas skautų fil. skyrius ištikimai bu-
dėtų: Dievui, Tėvynei ir Artimui ir
taptų kūrybingu ir aktyviu vienetu
mūsų bendruomenėje!

Po fil. Nasvytienės žodžio fil.
Amanda Muliolienė priėmė Danutės
Liaubienės pasižadėjimą. Po „Gau-

deamus ” buvo pristatyti nauji kandi-
datai: Teresė Paškonytė, Vaiva Mel-
dažienė, Rasa Taraškienė, Lina
Aukštuolytė ir Vincas Taraška. Ben-
dram rate sudainuota „Stovėjau aš
parimus”. Po dovanų ir gėlių įteikimo
filisteris dr. Stepas Matas tarti žodį
pakvietė visuomenininką inž. Juozą
Ardį.

Paminėjęs lietuviškojo akademi-
nio skautavimo steigimo Lietuvoje
pirmuosius žingsnius ir ideologijos
formavimosi pagrindus J. Ardys pa-
ryškino šios ideologijos patriotizmo
savai tautai bruožą. Patriotizmas, su-
siformavęs dar Lietuvoje praeito
šimtmečio trečiame dešimtmetyje,
lieka ir šiandien toks pat aktualus,
tvirtas ir šviesus, kaip buvo tuo pir-
muoju, dinamišku mūsų nepriklauso-
mos Lietuvos atkūrimo laikotarpiu, –
teigė pranešėjas. Tas pats patriotiz-
mas, skatinęs filisterius jungtis į ben-
drą visuomeninį darbą tais laikais
skatina ir šiandien jungtis į visuo-
meninį darbą, išlaikant lietuvybę tiek
čia išeivijoje, tiek ir puoselėjant ją
Lietuvoje. Kalbėtojas pabrėžė, kad
patriotizmo sąvoka, apie kurią čia jis
kalba, yra idealistinė, „šalkauskinė”,
kurioje tautos vaidmuo, jos kultūri-
nis paveldas yra esminis elementas.
Šis patriotizmas yra daugiau nei
pagarba pilietinei visuomenei – tai
dėkingumas savo tautai, solidarumo
jai jausmas, tai pagarba valstybei, jos
institucijoms, jos istorijai ir atsa-

REGISTRACIJOS ANKETA
Vardas, pavardė ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adresas –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Telefonas –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dalyvausime –––––––––––– asmenys –––––––––––––––––
(skaičius)

(50 proc. išankstinis mokestis reikalingas užtikrinti vietą. Prašau
užsiregistruoti iki š. m. birželio 1 d.)

F.S.S. studijų dienos
Filisterių skautų sąjungos Čika-

gos skyrius imasi š.m. rugsėjo 26–28
d. ruošti Studijų dienas Čikagos apy-
linkėje (Darien, Illinois). Visi A.S.S.
skyriai yra kviečiami atsiliepti į
kvietimą ir dalyvauti šiame renginy-
je.

Registracija rūpinasi fil. s. Jū-
ratė ir Jonas Variakojai. Prašau ne-
delsiant užsiregistruoti tel. (773)
585-8649, adresas: 3715 West 68th
St., Chicago, IL 6062).

Studijų dienų kaina (trys dienos
su dviejų naktų nakvyne* ir 5 paval-
gymais 185 dol. asmeniui; trys dienos
be nakvynės ir 5 pavalgymai – 150
dol. ((*kambarys yra dviems asme-
nims. Jei kas norėtų vienam asme-
niui, kaina 200 dol.))

komybės pajutimas. Ir šis patriotiz-
mas nelygintinas su liberaliuoju kon-
stituciniu patriotizmu, kuriame tau-
tos vardas ne tik neminimas, bet ku-
riame pabrėžtinai atsiribojama nuo
tautiškumo. J. Ardys paminėjo, kad
šis skirtumas yra reikšmingas ypač
dabar, apsčiai papildžius, mažiausiai
patrigubinus, lietuviškosios išeivijos
gretas nauja, trečiąja išeivijos banga.
Šis skirtumas liečia dabartinės, nau-
jai besikuriančios išeivijos solida-
rumą ar jos stoką. Prelegentas tikisi,
kad filisterių veikloje ateityje bus
stipriai puoselėjamas tautiškas pat-
riotizmas kaip atsakomybė už savo
tautos ateitį, patriotizmas, kuriame
tauta yra svetinga šeimininkė savo
teritorijoje, savo valstybėje, kur būtų
vengiama peršamo patriotizmo, kur
tautai yra diegiamas, propaguojamas
kitiems patarnavimo jausmas. Vietoj
to kalbėtojas pabrėžė grožio, dorybės,
kaip įkvepiančios meilę savai valsty-
bei, svarbą.

Atgaivinant veiklą ir planuojant
veiklos kryptį J. Ardys palinkėjo
skautams filisteriams savo sueigose
nuolatos ir nuosekliai kreipti dėmesį

į sparčiai besikeičiančius mūsų išeivi-
jos tarpusavio vidinius ryšius. Turi-
me ir žinome galimybes savo kilmės
duoklei, baigdamas pareiškė kalbėto-
jas, jis palinkėjo atsikuriančio skautų
filisterių skyriui daug sėkmės ir iš-
tvermės ateities veikloje.

Po vaišių filisteriai Amanda ir
Algis Mulioliai rodė skaidres iš savo
kelionių kopiant į 13,000 pėdų kalno
viršūnę (Longs Peak). Sueiga baigta
daina „Dievui, tau ir žmonijai”.

Filisterė Amanda Muliolienė (k.) priima Danutės Liaubienės (d.) pasiža-
dėjimą.

Dalis Cleveland skautų filisterių narių ir kandidatų skautų filisterių skyriaus atkūrimo sueigoje.
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Paslaptingi Kremliaus
,,priešai”

PETRAS KATINAS

Oficialioji Kremliaus propaganda nesiliauja puolusi Gruzijos, kurią,
remiantis apklausų duomenimis, dauguma rusų laiko didžiausiu
Rusijos priešu, kaip ir Jungtines Amerikos Valstijas. Dabar prie tų

didžiausių priešų pradedama priskirti ir Estija. Žinomi Estijos politikai,
kurie pataria Tbilisio valdžiai, skelbiami ne tik Rusijos priešais, bet ir
vykdantys Washington, DC nurodymus. Ypač daug pylos tenka du kartus
buvusiam nepriklausomos Estijos premjerui, dabar nacionalistinės parti-
jos „Res Publica” vadovui Mart Laar. Žinoma, nacionalistais ir vos ne
fašistais skelbiami visų patriotinių posovietinės erdvės šalių partijų ir
judėjimų vadovai. Geriausiu atveju jie apšaukiami rusofobais.

Kalbant apie Estiją, tai Rusijos politologai ir Dūmos deputatai vienu
balsu teigia, kad estų politikai ir konsultantai tiesiog užplūdo Gruziją ir
už didelius honorarus, kuriuos, esą, išmoka įvairūs Vakarų fondai, skaito
paskaitas apie demokratiją. Pabrėžiama, kad buvęs Estijos premjeras M.
Laar yra Gruzijos prezidento Michail Saakašvili patarėjas, moko jį, kaip
elgtis su tokia kaimyne kaip Rusija. Esą M. Laar daugiausia laiko pralei-
džia prabangiausio Tbilisio viešbučio bare, gurkšnoja geriausius vynus su
Gruzijos parlamento deputatais, o vakarais iš ten jį nuvežą pas preziden-
tą M. Saakašvili jo paties atsiųstu limuzinu. Be M. Laar, Gruzijoje dar-
buojasi, pasirodo, labai pavojingas estų veikėjas, buvęs Estijos žvalgybos
Informacijos departamento vadovas Eerik Niiles Kross, kuris irgi pata-
rinėjąs Gruzijos žvalgybininkams, kaip susidoroti su Rusijos agentais bei
šnipais. Jau įprasta, kad Rusijos žiniasklaida, žinoma, su Kremliaus pri-
tarimu, vanoja Estijos prezidentą Toom Hendrik Ilves. Pasirodo, kad jis
irgi yra senas Rusijos priešas, net tituluojamas amerikiečių estu, nes daug
metų dirbęs Laisvosios Europos radijo stotyje, finansuotoje JAV centrinės
žvalgybos. Net dabar Estijos prezidentas dirbąs ne Estijai, o JAV.

Rusijos politologas Oleg Samorodnyj teigia, kad Estijos prezidentas T.
H. Ilves, premjeras Andrus Ansip ir užsienio reikalų ministras Urmas
Paet parengė Estijos politinių tikslų Gruzijoje planą, kuriame išdėstoma:
siekti greitesnio Gruzijos įjungimo į Europos Sąjungą; įtraukti Gruziją į
NATO, padėti jai vykdyti ir vystyti Šiaurės sąjungos glaudžios partnerys-
tės programą; visaip priešintis Rusijos planams atplėšti separatistines Ab-
chaziją ir Pietų Osetiją; siekti pakeisti ES ar kitų neutralių šalių pajėgo-
mis Rusijos „taikdarių” karinius būrius Abchazijoje. Kremlius teigia, kad
Estijai spaudžiant Gruzija pažadėjo pripažinti Kosovo nepriklausomybę.
Cituojami Gruzijos užsienio reikalų ministro Lado Gurgenidzė žodžiai, jog
„iš principo Gruzija pasirengusi pripažinti Kosovo nepriklausomybę, nes
taip padarė visi mūsų draugai”. Na, o minėtas rusų politologas savo
straipsnyje „Kuo užsiima Gruzijoje nuo Baltijos krantų atvykę patarėjai?”
pabrėžia: „Dabar iš Estijos visi keliai veda į Gruziją. Estų įsijungimas į
gruzinų nesutarimą su Rusija padeda jiems atsikratyti ‘jaunesniojo brolio’
komplekso. Estai dabar rodo save kaip lygius su JAV ir Rusijai.”

Pasirodo, Gruzijoje antirusiškas nuotaikas esą kursto ne tik estai, bet
ir lietuviai. Mat ir Estijos, ir Lietuvos prezidentai T. H. Ilves ir Valdas
Adamkus yra amerikiečiai, todėl jie ir stengiasi įtikti Washington, DC,
dargi kursto Gruzijos prezidento M. Saakašvili karines ambicijas. Esą
Baltijos valstybių politikai, kurstydami Gruzijos prezidentą, pasiekė, kad
šiais metais Gruzijos karinis biudžetas siektų 1,1 mlrd. larių (733 mln.
dolerių), kas sudaro beveik 7 proc. bendrojo vidaus produkto. Ir apskritai,
po „rožių” revoliucijos, Gruzijos išlaidos gynybai padidėjo dešimt kartų.
JAV, savo ruožtu, finansavo dvi Gruzijos gynybos programas: „Apmo-
kymas ir aprūpinimas” bei „Stabilumo stiprinimas”, tam skirdamos 1,3
mlrd. dolerių, neįskaitant padovanotos karinės technikos ir karinės įran-
gos. Pasirodo, Estijos ir Lietuvos patarėjai įkalbėjo Ukrainą ir net Turkiją
padėti kurti Gruzijai šiuolaikinę karinę struktūrą, ir dėl to dabar Gruzija
bet kuriuo metu gali pašaukti prie ginklo 35 tūkstančius karių. Bet labiau-
siai Rusijos karinius apžvalgininkus piktina ir erzina tai, kad kariškių at-
lyginimai Gruzijoje per pastaruosius metus pasiekė 700-1,200 dolerių. Ru-
sijos kareiviai apie tokius atlyginimus, nepaisant naftos ir dujų dolerių
srauto, gali tiktai pasvajoti.

Tai, kad Baltijos šalys pagal išgales padeda Gruzijai, nieko stebėtino.
Juo labiau, kad net nemažai Briuselio biurokratų, Europarlamento narių,
ypač socialistų, šoka pagal Maskvos muziką. Tą rodo kad ir toks faktas,
jog birželio pradžioje iš Europarlamento tribūnos Gruzijos adresu svaidėsi
žaibais faktiškai Rusijos okupuotos Pietų Osetijos delegacija. Gruzija bu-
vo kaltinama osetinų kalbos genocidu, esą Gruzijos nacionalistų kariuo-
menė 1918-1920 m. nušlavė nuo žemės paviršiaus daugelį osetinų kaimų,
todėl osetinai ir dabar siekia prisijungti prie bolševikinės Rusijos. Ir
Europarlamento kairieji, tarp kurių yra ir buvusių aršių komunistų ne tik
iš Rytų Europos, bet ir iš Senosios Europos šalių, jau atvirai kalba, kad
Pietų Osetija turi teisę prisijungti prie Rusijos, nes 97 proc. gyventojų turi
Rusijos pasus ir faktiškai yra Rusijos piliečiai. Todėl šiuo metu ne tik
pačioje Rusijoje, bet ir Briuselio ES struktūrų koridoriuose Baltijos šalys
ir Lenkija, palaikančios ir remiančios Gruzijos nepriklausomybę ir jos te-
ritorinį vientisumą, skelbiamos vos ne karo Kaukaze kurstytojomis.

Tačiau Maskvos propagandos šaukliai nepamiršta pasigirti, kad Bal-
tijos ir Gruzijos rusofobams nieko neišeis puolant Rusiją, nes dabar Mask-
va ir Berlynas yra ypač geri sąjungininkai. Tą liudija ir naujojo Kremliaus
valdovo D. Medvedev priėmimas Vokietijoje, kur kanclerė Angela Merkel
parodė Rusijos prezidentui nepaprastą pagarbą ir priėmė jį kaip kokį
imperatorių. Belieka tikėtis, kad dabartinis Berlynas atsipeikės ir nekels
rankų aukštyn už rusiškas dujas ir naftą.

KVIETIMAS BALSUOTI LIETUVOS
RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUOSE

Kviečiame visus Lietuvos Respublikos piliečius JAV 2008 m. spalio 12 d.
balsuoti eiliniuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose.

Balsavimą Jungtinėse Amerikos Valstijose organizuos Lietuvos Respub-
likos ambasada Washington, DC, Lietuvos Respublikos Generaliniai konsu-
latai Čikagoje ir New York, bei Lietuvos Respublikos garbės konsulatai Cle-
veland, Los Angeles ir Seattle. LR piliečiai galės balsuoti paštu arba atėję į
Lietuvos ambasadą Washington ar vieną iš minėtų konsulinių įstaigų.

Rinkėjų registracija
Siekiant sutikrinti rinkėjų sąrašus, visi Seimo rinkimuose balsuoti norin-

tys Lietuvos Respublikos piliečiai turi užpildyti rinkėjo anketą ir ją pagal gy-
venamąją vietą iki rugsėjo 1 d. pasiųsti į Lietuvos ambasadą Washington, DC
ar LR konsulinę įstaigą JAV (žr. sąrašą apačioje).

Kur gauti anketą?
Šią anketą galima gauti asmeniškai apsilankius įstaigose nurodytose są-

raše (žr. apačioje), o taip pat LR ambasados Washington, DC tinklalapyje
(www.ltembassyus.lt), Generalinio konsulato Čikagoje tinklalapyje (www.
konsulatas.org), Generalinio konsulato New York tinklalapyje (www.ltcon-
sny.org).

Tiems Lietuvos piliečiams, kurie balsavo praeituose rinkimuose ir kurie
nuo to laiko nėra pakeitę savo gyvenamosios vietos artimiausiu metu, pagal
LR Vyriausiosios rinkimų komisijos pateiktus rinkėjų sąrašus bus pasiųstos
rinkėjo anketos.

Labai prašome visus Lietuvos piliečius, norinčius dalyvauti rinkimuose,
užpildytas rinkėjo anketas iki rugsėjo 1d. išsiųsti į Lietuvos ambasadą Wa-
shington, DC ar vieną iš minėtų LR konsulinių įstaigų JAV (pagal gyvenamąją
vietą). Anketos gali būti siunčiamos paštu, faksu arba elektroninio pašto
adresu.

Lietuvos ambasadoje Washington, DC ir konsulinėse įstaigose kviečiame
registruotis tik tuos, kurie numato balsuoti JAV. Jei rinkimų dieną būsite
Lietuvoje ir ten numatote balsuoti, prašome registruotis Lietuvoje.

Lietuvos ambasada Washington, DC ir LR konsulinių įstaigų JAV, kuriose
pagal gyvenamąją vietą galima registruotis ir balsuoti rinkimuose į LR Seimą,
sąrašas:

Lietuvos ambasada Washington D.C.
2300 Clarendon Boulevard,
Suite 302
Arlington, VA 22201
Tel: (202) 234-5860, #130
Fax: (202) 328-0466
E-mail: rinkimai@ltembassyus.org
Kviečiami registruotis piliečiai, gyvenantys Alabama (AL), Alaska (AK),

Arizona (AZ), Arkansas (AR), California (CA), Colorado (CO), Delaware (DE),
Florida (FL), Georgia (GA), Hawaii (HI), Idaho (ID), Iowa (IA), Kansas (KS),
Kentucky (KY), Louisiana (LA), Maryland (MD), Minnesota (MN), Mississippi
(MS), Missouri (MO), Montana (MT), Nebraska (NE), Nevada (NV) New
Mexico (NM), North Carolina (NC), North Dakota (ND), Oklahoma (OK),
Oregon (OR), Pennsylvania (PA), South Carolina (SC), South Dakota (SD),
Tennessee (TN), Texas (TX), Utah (UT), Virginia (VA), Washington (WA),
West Virginia (WV), Wyoming (WY), Columbia District (DC) valstijose bei
kitose JAV teritorijose – Puerto Rico, Amerikos Samoa, Guame, Virginia
Islands bei kt., o taip ir Meksikoje.

Lietuvos Generalinis konsulatas Čikagoje
211 East Ontario Street
Suite 1500
Chicago, IL 60611
Tel: (312) 397-0382
Fax: (312) 397-0385
E-mail: kons.cikaga@urm.lt
Kviečiami registruotis piliečiai, gyvenantys Illinois (IL), Ohio (OH), Mi-

chigan (MI), Indiana (IN) ir Wisconsin (WI) valstijose;

Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas New York
420 Fifth Ave Third Floor
New York, NY 10018
Kviečiami registruotis piliečiai, gyvenantys New York (NY), Connecticut

(CT), Massachusetts (MA), New Jersey (NJ), Rhode Island (RI), New Hamp-
shire (NH), Maine (ME) ir Vermont (VT) valstijose;

Generalinis garbės konsulatas Los Angeles
3236 N. Sawtooth Ct.
Westlake Village, CA 91362
Tel: (805) 496-5324
Fax: (805) 496-7435
E-Mail: cglalith@gte.net
Kviečiami registruotis LR piliečiai, gyvenantys Los Angeles mieste.

Generalinis garbės konsulatas Cleveland
18021 Marcella Rd.
Cleveland, OH 44119
Tel: (216) 486-8692
Fax: (216) 486-8612
E-Mail: ingrida.bublys@ibinternationalinc.com
Kviečiami registruotis LR piliečiai, gyvenantys Cleveland mieste.

Nukelta į 9 psl.
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Šiluvos žinia
Leidžia Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija
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APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJAUS APLINKRAŠTISsiluva.iseivijoje@gmail.com

MARIJOS PAMOKA

Prieš žengiant Jėzui
į dangų apaštalai klausė
savo Mokytoją, ar ne da-
bar jis atkursiąs Izraelio
karalystę. Jėzus pamo-
kė, kad ne apie tai reikia
kalbėti, nes svarbiausias
mokinių uždavinys –
būti jo liudytojais lig pat
žemės pakraščių (plg.
Apd 1). Evangelistas
Matas papildo šį pasako-
jimą mokiniams skirtais
Jėzaus nurodymais. Jė-
zus kalbėjo: „Man duota
visa valdžia danguje ir
žemėje. Tad eikite ir padarykite ma-
no mokiniais visų tautų žmones,
krikštydami juos vardan Tėvo, ir
Sūnaus ir Šventosios Dvasios, moky-
dami laikytis visko, ką tik esu jums
įsakęs” (Mt 28).

Kristaus mokiniai buvo pasiųsti
kurti Dievo karalystę visame pasau-
lyje. Jie pasklido po pasaulį ir visur
skelbė Evangelijos žinią, kad Jėzaus
Kristaus yra gelbėtojas, už mus miręs
ir prisikėlęs. Reikia tik atsiversti,
daryti atgailą ir pasikrikštyti. Reikėjo
net keturiolikos šimtmečių, kol
Evangelijos žinia pasiekė Lietuvą. Po
to istorijos audros dar ilgai ir negai-
lestingai draskė Katalikų Bažnyčios
medžio šakas, kliudydamos megztis
išganymo vaisiams. Tų audrų sūku-
ryje, kai Katalikų Bažnyčia Lietuvoje
pergyveno labai sunkius laikus, Šilu-
voje apsireiškė Švč. Mergelė Marija ir
verkdama skundėsi: „Čia buvo garbi-
namas mano Sūnus, o dabar ariama
ir sėjama”. Šie Marijos skundo žo-
džiai sklido tarp žmonių ir vertė aiš-
kintis, kas buvo toji apsireiškusioji
Moteris ir kodėl ji verkdama skundė-
si, jog negarbinamas jos Sūnus.

Šiluvos istorija pasakoja, kad po
Marijos apsireiškimo Šiluvoje greitai
viskas pasikeitė. Buvo pastatyta nau-
ja bažnyčia, po to didesnė, dar vėliau
puošni dabartinė bazilika. Vėl pradė-
ta aukoti Mišios, o minios piligrimų
plūdo į Marijos Gimimo atlaidus. Ir
visa tai vyko labai sunkiais laikais,
kai Lietuvą terojo karai, marai ir
šimtmečius trukusios okupacijos.

Kartą kalbėjau universiteto stu-
dentams apie Dievo Motinos apsireiš-
kimą Šiluvoje Lietuvos istorijos kon-
tekste. Vienas iš klausytojų paklausė,
kas nulėmė, kad esant labai nepalan-
kioms istorinėms sąlygoms, Katalikų
Bažnyčia Lietuvoje išaugo ir tapo
gausiausia konfesija. (...) Į šį klausi-
mą būtų nelengva atsakyti, jei atsiž-
velgtume grynai į žmogiškąjį fakto-
rių. Natūraliai Bažnyčia turėjo sunyk-
ti. Tačiau Lietuvos istorijoje mato-
me labai ryškiai įsispaudusias Dievo
Motinos Marijos pėdas. Be abejo, jos
yra ryškiausios Šiluvos žemėje, ta-
čiau ne vienintelės. Aušros Vartai,
Trakai, Pivašiūnai, Žemaičių Kalva-
rija, Krekenava, Pažaislis – tai vietos,
kurias žino ir lanko piligrimai. Tose
vietose tikinčiųjų didžiausios pagar-

bos susilaukia malo-
nėmis garsėjantieji
Švč. Mergelės Marijos
paveikslai. Ten tūks-
tančiai žmonių patiria
Dievo gailestingumą,
daro atgailą ir gydo sa-
vo sielos žaizdas. Tur-
būt dėl šios priežasties
Šiluvoje apsireiškusioji
Dievo Motina vadina-
ma Ligonių sveikata.

Neseniai mes per-
gyvenome sovietmetį,
kai komunizmo kūrė-
jai buvo pasišovę visiš-

kai sunaikinti Bažnyčią. Šiluva
tuomet buvo viena iš pagrindinių
dvasinių oazių, kur žmonės sėmėsi
ištikimybės Evangelijai ir tvirtumo
prieš ateistinę priespaudą. Sovietinė
valdžia mąstė, jog Šiluva yra pavojin-
ga vieta, nes čia žmonės, kaip jie
sakydavo, fanatiškai įtiki į Dievą.
Šiluva buvo tapusi komunizmo kū-
rėjų galvos skausmu. Buvo metų, kai
per Švč. Mergelės Marijos Gimimo
atlaidus Šiluvoje neleisdavo atvykti
nė vienam kunigui, buvo metų, kai
per Šilinių atlaidus paskelbdavo
kiaulių marą, kad būtų sukliudyta
piligrimams atvykti į Marijos ap-
sireiškimo vietą. Šioje kovoje laimėto-
ja liko Šiluvos Dievo Motina, kuriai
prieš aštuoniolika metų kardinolas
Vincentas Sladkevičius drauge su jau
nepriklausomos šalies vadovu pa-
aukojo Lietuvą ir jos žmones.

Drįstu teigti, kad Marijos vaid-
muo Lietuvos gyvenime buvo milži-
niškas. (...) Šiluvos bazilikos didžia-
jame altoriuje tikinčiųjų labai gerbia-
mas Švč. Mergelės Marijos paveiks-
las, savo amžiumi siekiąs apsireiški-
mo metus, vaizduoja Mariją, kaip glo-
bėją ir kelio rodytoją. Jis yra nupieš-
tas pagal seniausią Marijos paveikslą,
esantį Romoje Marijos Madžiore bazi-
likoje. Paveikslas labai gerai atspindi
Marijos misiją rodyti į savo Sūnų, ku-
ris apie save pasakė: „Aš esu kelias,
tiesa ir gyvenimas” (Jn 14,6) ir savo
globa apsiausti ją pasitikinčius žmo-
nes. Šią Marijos pamoką reikėtų įsi-
savinti kiekvienam, kuris bet kokia
proga artinasi prie Dievo Motinos.
Mes būsime prasmingai paminėję
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400
metų jubiliejų, jeigu Jos Sūnus taps
mūsų gyvenimo tiesa ir keliu, kuriuo
ištikimai eisime.

Šia proga noriu pareikšti pagar-
bą lietuviams išeivijoje, kurie Švč.
Mergelės Marijos apsireiškimą Šilu-
voje įamžino Marquette Park Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
Čikagoje, Nacionalinėje šventovėje
Washington ir daugelio bažnyčių vit-
ražuose. Didelė pagarba Dievo Mo-
tinai Marijai padėjo po pasaulį iš-
blaškytiems lietuviams išsaugoti
krikščioniškas ir tautines šaknis.

Dievo Motina Marija, globok čia
susirinkusius ir po visą pasaulį pa-
sklidusius Lietuvos vaikus. Amen.

Homilija sakyta Jubiliejaus iškilmėse gegužės 4 d.
Marijos Angelų Karalienės katedroje Los Angeles, California

Arkivysk. Sigitas
Tamkeviçius, SJ

Tūkstantinė minia Los Angeles
katedroje meldėsi Šiluvos Marijai
Šių metų gegužės 4 d. Los Ange-

les senamiestyje esančioje Our Lady
of Angeles katedroje, dalyvaujant ne-
toli tūkstančio maldininkų miniai,
buvo lietuvių kalba atšvęstos didin-
gos pamaldos Šiluvos Marijai. Šios
pamaldos yra labai reikšmingas Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos sukurto
Šiluvos komiteto darbo rezultatas.
Per trumpą vienerių metų laikotarpį,
Šiluvos komitetas pajėgė įveikti visus
sunkiausius darbus: surinkti reika-
lingas lėšas, išplatinti Šiluvos Marijos
apsireiškimą tarp kitų tautybių ti-
kinčiųjų ir sukviesti tokią gausybę
maldininkų. Komiteto vadovai – Šv.
Kazimiero lituanistinės mokyklos ve-
dėja Marytė Newsom, Šv. Kazimiero
lietuvių parapijos administratorius
kun. Tomas Karanauskas ir liturgijos
vedėja mokytoja Jūratė Venckienė –
tiksliai, pagal nustatytą tvarkaraštį
vedė visas didžiosios šventės pamal-
das.

Žmonėms renkantis į katedrą,
koridoriuje buvo dalinamas gražiai
paruoštas leidinys apie Šiluvos Ma-
riją ir visą šv. Mišių eigą; jame taip
pat buvo surašyti pagrindinių auko-
tojų, geradarių ir jubiliejaus organi-
zatorių vardai. Prieš prasidedant iš-
kilmingoms pamaldoms lenkų kilmės
vargonininkas Szymon Grab atliko
įspūdingą vargonų koncertą.

Maldos prasidėjo didžiule proce-
sija, kurioje dalyvavo organizacijos su
savo vėliavomis ir plakatais, jauni-
mas tautiniais drabužiais, tikinčiųjų
atstovai, diplomatai, svečiai kunigai
ir garbingieji mūsų sielų vadovai:
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius,
prelatas Edmundas Putrimas, kuni-
gas Tomas Karanauskas. Buvo įnešta
naujoji Šiluvos vėliava, kuri vėliau
pašventinta. Vėliava sukurta ir
pasiūta dr. Kristinos Kazlauskienės.

Pirmu sveikinimo žodžiu į minią
kreipėsi arkivyskupas Oscar A. Solis,
Los Angeles arkivyskupijos augzilia-
ras etninių parapijų reikalams, pa-
sveikinęs kardinolo Roger Mahony
vardu ir kartu pasidžiaugęs, jog visų
Motina Marija šiandien kalba mūsų
širdims kaip prieš 400 metų Šiluvoje.

Po vyskupo O. Solis žodžių prasi-
dėjo iškilmingos šv. Mišios. Drauge su
lietuviais kunigais pamaldas koncele-
bravo kunigai svečiai iš kaimyninių

parapijų. Tą dieną Šv. Kazimiero lie-
tuvių bažnyčioje sekmadienio pamal-
dų nebuvo. Pačią jausmingiausią mi-
nutę po įžanginių giesmių tautiniais
rūbais apsirengusios „Spindulio” an-
samblio šokėjos lėtai nešė tautines
juostas prie Šiluvos Marijos paveiks-
lo, kaip mūsų sielų ilgos kelionės mal-
dose už Lietuvos laisvę simbolį, pas-
tatyto katedros altoriaus priekyje;
nešė kryžių su Rūpintojėliu – mūsų
tikėjimo atsparumo visoms buvu-
sioms okupacijoms simbolį; taip pat
gintarinį rožinį ir baisiajame Sibire
kalinių ranka parašytą maldaknygę
„Marija, gelbėk mus”; duonos ir
vyno, kaip Kristaus kūno ir kraujo
simbolį.

Pamokslą lietuviškai sakė arki-
vyskupas S. Tamkevičius, kurio su-
trumpintą variantą angliškai perpa-
sakojo prelatas E. Putrimas. Aukų
rinkimo metu katedros skliautais
skambėjo Bach/Gunoud „Ave Maria”,
atliekama smuikininkės Giedrės Vai-
čekauskaitės ir fleitistės Kristinos
Kazlauskienės išpildoma.

Parapijos choras, vadovaujamas
maestro Viktoro Ralio, lietuvių ir
anglų kalbomis atliko kompozito-
riaus Fausto Strolios giesmę „Į Šilu-
vos Mariją” lietuvių ir anglų kal-
bomis. Aukojimo pabaigoje J. Gra-
bowski „Ave Maria” suskambo atlik-
ta mūsų solistų Vitalijos Vilkienės ir
Antano Polikaičio. Komunijos daliji-
mo metu, drauge su padedančiomis
katedros vienuolėmis, dalijo ir mūsų
lietuviai ministrantai – Jūratė ir
Juozas Venckai, Dalia Jasiukonienė,
Angelė Vaičekauskienė ir Gediminas
Leškys. Iškilmingiausiu momentu
choras giedojo giesmę „Prieš altorių”,
kuriai Maironio žodžiams muziką
parašė mūsų garbusis parapijos sta-
tytojas prel. Jonas A. Kučingis. Visų
šv. Mišių metu gražiai patarnavo
svečias Nerijus Šmerauskas. Negali-
ma buvo atsidžiaugti, kai komunijos
metu savo angeliškais balsais į ben-
drą maldą įsiliejo vaikų choras, va-
dovaujamas Auksuolės Jackūnaitės,
atkartojęs jaunos solistės Lianos
Bandžiulytės giedamą giesmę „Svei-
ka Marija – Ave Maria”.

Po paskutinės giesmės „Marija
Marija, skaisčiausia lelija”, kurią
drauge su chorais Nukelta į 8 psl.

400 metų nuo Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus iškilmėse Los
Angeles katedroje gegužės 4 d.
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PALYDOS Į ŠOKIŲ ŠVENTĘ LOS ANGELESPALYDOS Į ŠOKIŲ ŠVENTĘ LOS ANGELES
RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Birželio 14 d. vakarą surengtame
koncerte ,,Žvilgsnis į XIII Lietuvių
tautinių šokių šventę” Pasaulio lietu-
vių centre, Lemonte, pasirodė ketu-
rių tautinių šokių kolektyvai: Čika-
gos ir Lemonto apylinkių grupės
,,Grandis” (vadovė Violeta Fabiano-
vich), ,,Spindulys” (vadovė Rasa Pos-
kočimienė) ir ,,Lėtūnas” (vadovė Ni-
jolė Pupienė), o iš Madison, Wiscon-
sin, atvyko ,,Žaibas” (vadovė Nijolė
Ertzweiler). Vakaras prasidėjo iškil-
mingu grupių įėjimu į salę. JAV
Lietuvių Bendruomenės Vidurio Va-
karų apygardos pirmininkė Aušrelė
Sakalaitė tarė trumpą žodį ir visi
dalyviai atsistojo minutei tylos, prisi-
mindami 1941 m. Baisiojo birželio
įvykius Lietuvoje.

Vakaro programoje, paįvairinant
kelių šokėjų deklamuojamais eilė-
raščių žodžiais, sušokta šokių pynė iš
artėjančios šokių šventės programos,
vyksiančios liepos 6 d. Los Angeles.
Kai kurios grupės taip pat sušoko
kelis mėgstamiausius savo repertu-
arų šokius, kurie neįtraukti į Los
Angeles programą. Smagiai ir nuo-
taikingai kiekvienos grupės šokėjai
atliko vaizdingais pavadinimais pa-
vadintus šokius: ,,Trapukas”, ,,Klum-
pakojis”, ,,Klumpiai”, ,,Oželis”, ,,Pu-
tinėlis”, ,,Dek, ugnie” ir daug kitų.
Šoko vaikai, paaugliai, studentai,
jauni veteranai ir tikriausiai nenorin-
tys save taip pavadinti – ,,pagyve-
nusieji” šokėjai.

Kaip scenoje minėjo ,,Grandies”
ansamblio vadovė Violeta Fabiano-
vich, tokiai programai parengti rei-
kėjo daug gražaus vadovų, mokytojų,
talkininkų ir tėvelių bendravimo ir
derinimo. Publikos salėje gal galėjo

būti daugiau, bet, nepaisant to, žiū-
rovai parodė savo pasitenkinimą gra-
žiais plojimais palaikydami linksmos
muzikos taktą. Ypač gausių plojimų
susilaukė vaikai ir jaunieji šokėjai,
dideliame būryje (sujungus dvi gru-
pes – ,,Grandį” bei ,,Spindulį” – ir
prisijungus keliems Lemonto Mairo-
nio lituanistinės mokyklos šokėjams)
pašokę ,,Viru viru košę” ir kitus jau-
natviškus šokius.

Iš Wisconsin atvyko tik maža
grupelė ,,Žaibo” šokėjų bei dvi tau-
tinių šokių entuziastės, mažos šokių
vadovės anūkėlės, kurios kantriai
laukė scenos pakraštyje, kad galėtų
po suaugusiųjų pašoktų trijų šokių
kartu su grupe pašokti. ,,Žaibo” šokių
vadovė Nijolė Ertzweiler aiškino, kad
šiuo metu ne vieną jų Madison apy-
linkės gyventoją, įskaitant ir šokėjus,
paveikė smarkus lietus ir potvyniai.
Vienas vakaro programoje turėjęs
šokti šokėjas negalėjo atvykti, todėl
prie jų ratelio prisijungė ,,Grandies”
šokėjas Jonas Korsakas, kuriam vien-
as iš trijų šoktų šokių buvo tik tą
dieną išmoktas! Žiūrovai ir jo kolegos
šokėjai jam specialiai paplojo.

Reikia pasidžiaugti, kad pasisekė
įveikti visus derinimo ir gamtos sun-
kumus bei iššūkius. Nesimatė ilgų
repeticijų valandų, skaudančių sąna-
rių, įtemptų nervų. Vakaras buvo
smagus bei linksmas šokėjams ir pub-
likai, kurie išeidami nepagailėjo pa-
gyrimo žodžių. Tai buvo tikrai smagi
,,maža šventė” ir gražus šių keturių
grupių išlydėjimas po paskutinių re-
peticijų savaičių į kelionę, kurios tiks-
las – prisijungti prie didesnio šokių
grupių būrio pirmą kartą California
valstijoje vyksiančioje XIII Lietuvių
tautinių šokių šventėje!

Audros Kubiliūtės-Daulienės nuotraukos Dalios Cidzikaitės nuotrauka
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Europa privalo îsiklausyti
î airiû motyvus

Uždrausta naudoti sovietinê
ir naciû simbolikâ

Vilnius, birželio 17 d. (Alfa.lt) –
Seimas uždraudė susirinkimuose,
demonstracijose ir kitose eitynėse
naudoti ne tik nacistinės Vokietijos,
bet ir SSRS ar Lietuvos SSR vėliavą,
herbą, ženklą ar uniformą su šių re-
žimų simboliais. Taip pat bus drau-
džiama naudoti Vokietijos nacional-
socialistų arba SSRS komunistų par-
tijos vadovų atvaizdus, giedoti šių bu-
vusių valstybių himnus.

„Tikiuosi, kad Teisingumo mi-
nisterija atsakingai nagrinės ne tik
konservatorių kregždutes, bet ir ki-
tus paukštelius”, – apie partijų regis-
truojamą simboliką kalbėjo pataisas
pasiūliusi konservatorė Vilija Alek-
naitė Abramikienė.

Tuo tarpu prieš pataisas pasisa-
kęs socialdemokratų frakcijos narys
Vytautas Čepas parlamentarų priim-

tą draudimą vadino per daug smulk-
menišku ir tik skatinančiu siekti už-
drausto vaisiaus. „Sutinku, kad rei-
kia pasmerkti stalinistinį režimą.
Pasmerkti rimtai, o ne knebinėtis po
sagas, kaklaraiščius ir kepures. Ne-
jaugi ir dėl batų raištelių turėsime
balsuoti?” – klausė V. Čepas.

Tvarkos ir teisingumo frakcijos
narys Rimantas Smetona padarė pas-
tabą socialdemokratams, kad jie už-
kirto sau kelią susirinkimuose iška-
binti Algirdo Brazausko, kuris vado-
vavo Lietuvos komunistų partijai,
portretą.

Socialdemokratas Julius Saba-
tauskas pastabos autoriui atsakė,
kad, jo nuomone, problemų nekils:
„Mes stabams nesimeldžiame. Turi-
me gyvus vadovus, kuriuos gerbia-
me.”

Vilnius, birželio 17 d. (BNS) –
Studijų kokybei ir veiksmingumui ge-
rinti, reikiamų sričių specialistams
rengti, gabiausiems studentams ska-
tinti numatoma skirti milijonines
Europos Sąjungos (ES) lėšas.

Iki 2013 metų Lietuvos aukšta-
jam mokslui ketinama skirti 764 mln.
litų ES struktūrinių fondų lėšų. Dau-
giau nei pusė jų (460,5 mln. litų) bus
skiriama studijų kokybei gerinti, li-
kusioji paramos dalis – studijų tarp-
tautiškumui, veiksmingumui ir pri-
einamumui didinti.

,,Būdami viena pirmaujančių val-
stybių Europoje pagal aukštąjį mok-
slą baigusių žmonių skaičių, turime
siekį tapti pirmaujančia šalimi ir pa-
gal studijų kokybę. Įveikti šį iššūkį
padės ir ES parama, kurios naudą ir
tikimės pirmiausia pajusti augančios
studijų kokybės bei didėjančio jų
veiksmingumo srityje”, – sakė Švieti-
mo ir mokslo ministerijos sekretorius
Giedrius Viliūnas.

Naudojant ES lėšas, numatoma
tobulinti studijų turinį – rengti nau-

jas bei atnaujinti senas studijų prog-
ramas, diegti pažangius studijų meto-
dus, taip pat kelti dalykinį ir pedago-
ginį dėstytojų pasirengimą. Beveik
244 mln. litų ketinama skirti univer-
sitetų bei kolegijų infrastruktūros at-
naujinimui.

Anot G.Viliūno, siekiant prit-
raukti studentus bei išlaikyti juos ša-
lies universitetuose, bus didinamas
gabiausiems ir labai gerai besimo-
kantiems studentams skiriamų var-
dinių stipendijų skaičius, neribojami
skatinamųjų stipendijų dydžiai.

Numatyta, kad projektus para-
mai gauti galės teikti ir įvairios orga-
nizacijos, tiesiogiai bendradarbiauda-
mos su aukštosiomis mokyklomis.
Tokiu būdu studentai bus skatinami
atlikti praktikas verslo įmonėse, stu-
dijų metu susipažinti su darbdavių
poreikiais, jų reikalavimais.

Švietimo ir mokslo ministerijos
duomenimis, 2004-2006 metais studi-
jų kokybei gerinti iš ES struktūrinių
fondų skirta 162,5 mln. litų, pavyko
įsisavinti apie 70 proc. lėšų.

Vilnius, birželio 17 d. (ELTA) – Lietuvoje viešėjęs Lenkijos prezidentas
Lech Kaczynski Lietuvoje gyvenantiems lenkams įteikė Lenko kortas. Teisę
gauti tokį dokumentą, primenantį lenkišką pasą, turi teisę kiekvienas lenkų
kilmės buvusios Sovietų Sąjungos gyventojas, įrodantis savo ryšį su lenkų kal-
ba, kultūra. Lenko korta nesuteikia Lenkijos pilietybės, tai – simbolinis skolos
grąžinimas keliems milijonams lenkų, pokario metais išblaškytiems iš tėvy-
nės. Lenko korta suteikia teisę gyventi Lenkijoje, dirbti, mokytis, studijuoti,
naudotis sveikatos priežiūra, su nuolaida važinėti viešuoju transportu bei
gauti nemokamą vizą. Šis dokumentas užtikrina daugkartinį įvažiavimą į
Lenkiją, jis prilyginama vizai, leidžiančiai nuolat gyventi Lenkijoje. Asmenų,
turinčių Lenko kortą, vaikai įgyja vienodas teises į mokslą ir stipendijas, kaip
ir Lenkijos piliečiai. Asmenys, turintys Lenko kortą ir leidimą gyventi, galės
dirbti Lenkijoje, gauti bedarbio pašalpą, kitas socialines garantijas, įsigyti ne-
kilnojamojo turto ir pan. Eltos nuotr.

Studijû kokybei gerinti –
milijoninès ES investicijos

Pagerbti nusipelnê sportininkai
Vilnius, birželio 16 d. (ELTA) –

Vilniuje, Kūno kultūros ir sporto de-
partamente (KKSD), buvo pagerbta
per 20 Lietuvos sportui nusipelniusių
sporto darbuotojų, veteranų bei spor-
tą mylinčių žmonių.

Aukščiausiu KKSD apdovanoji-

mu – pirmojo laipsnio ordinu už nuo-
pelnus kuriant ir plėtojant Lietuvos
sporto sistemą bei už mūsų šalies dvi-
račių sporto plėtrą ir 70 metų jubilie-
jaus proga apdovanotas žinomas dvi-
račių sporto treneris N. Dumbaus-
kas.

Trakai, birželio 16 d. (ELTA) –
Lietuvos ir Lenkijos vadovai Valdas
Adamkus ir Lech Kaczynski sako ne-
laiką Airijoje įvykusio referendumo
dėl Lisabonos sutarties pražūtingu
Europos Sąjungos (ES) ateičiai. Tra-
kuose susitikę prezidentai teigė ma-
ną, kad Europa privalo įsiklausyti į
airių motyvus, rasti būdą dar kartą
pasisakyti šiais klausimais.

Prezidento V. Adamkaus teigimu,
Vilniaus ir Varšuvos požiūriai dėl ES
ateities visiškai sutampa. ,,Mes siū-
lysime Airijai išsakyti tuos trūku-
mus, kuriuos ji mato dabartinėje su-
tartyje, ir jeigu tai yra pagrįsti sun-
kumai, į juos atsižvelgti, bandyti rasti
kelią, kad airiai vėl galėtų pasisakyti
tuo klausimu. Gal net išvengiant re-

ferendumo, nes tai dar dvejiems me-
tams nukeltų galutinį sprendimą”, –
pažymėjo V. Adamkus.

,,Mes viltingai žiūrime į ateitį ir
manome, kad sprendimas bus suras-
tas. Taip pat raginsime kitas ES vals-
tybes tęsti Lisabonos sutarties pat-
virtinimą”, – sakė prezidentas V.
Adamkus.

Tęsti Lisabonos sutarties patvir-
tinimą ragina ir netrukus pirminin-
kavimą ES perimsianti Prancūzija,
taip pat Vokietija, Didžioji Britanija.
Tuo tarpu Čekijos prezidentas Vaclav
Klaus tvirtina, kad dabartinėmis ap-
linkybėmis, po nepavykusio referen-
dumo Airijoje, sutarties patvirtini-
mas neįmanomas.

Antrojo laipsnio ordinais už lai-
mėjimus vystant irklavimo sportą ap-
dovanoti 70 metų jubiliejus šven-
čiantys olimpinis prizininkas A. Bag-
donavičius ir J. P. Jankauskas.

KKSD Sporto garbės komandoro
ženklu už indėlį į sporto mokslo plėt-

rą Lietuvoje ir 70 metų jubiliejaus
proga apdovanota I. Vitkienė, už Lie-
tuvos žirgų sporto plėtrą ir 75 metų
sukakties proga – V. Rupas, už sporto
plėtrą Lietuvoje ir 65 metų sukakties
proga – P. Trukšnys, už indėlį į Lietu-
vos krepšinio plėtrą – J. Fiodorovas,
už nuopelnus plėtojant irklavimo
sportą – G. Kupčinskas, už plaukimo
sporto vystymą – K. Autukas, už in-
dėlį į sporto mediciną – A. Opalniko-
va. Pastarieji keturi apdovanotieji
švenčia 60 metų jubiliejus.

75 metų sukaktį švenčiančiam
buvusiam lengvaatlečiui R. Lukaus-
kui, 60 metų jubiliejus švenčiantiems
sporto mokslininkams L. Meidui ir N.
Jaščaninienei bei 50 metų jubiliejus
švenčiantiems Jonavos sporto sky-
riaus vedėjai R. Stupurienei ir Seimo
nariui, baidarių ir kanojų sporto vys-
tytojui G. Jakavoniui įteikti KKSD
Sporto garbės kryžiai.

KKSD aukso medaliu apdovanoti
garbingus jubiliejus švenčiantys spor-
tui ištikimi V. Dunderis, B. Zabulio-
nis, L. Kuprys, P. Jefišovas, A. Da-
manskis ir A. Mackevičius.

Buvo pagerbtas nemažas būrys Lietuvos sportui nusipelniusių sporto darbuotojų, veteranų bei sportą mylinčių žmonių.
Eltos nuotr.
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programą. Praėjusią savaitę Irano
prezidentas Mahmoud Ahmadinejad
pareiškė, kad jo šalis ,,neprekiaus sa-
vo orumu” dėl šalies branduolinės
programos. Iranas iki šiol slapta sod-
rina uraną ir, kaip baiminasi Vakarų
šalys, siekia pasigaminti atominę
bombą.

WASHINGTON, DC
Kelios žmogaus teisių apsaugos

ir statistikos rinkimo organizacijos
šiais metais Jungtinėse Valstijose at-
liks visuotinį musulmonų surašymą,
antradienį rašo ,,USA Today”. Sura-
šymo organizatoriai tikisi, kad tyri-
mas pateiks tikslesnius duomenis
apie JAV musulmonų skaičių ir etni-
nę priklausomybę. Manoma, kad bus
patikslintos maldų vietos, taip pat į
rezultatus bus įtraukta daugiau isla-
miškų sektų. Rezultatai bus paskel-
bti 2009 m. pradžioje.

***
Buvęs JAV viceprezidentas, No-

belio premijos laureatas Al Gore pa-
reiškė paramą Barack Obama ir sa-
kė, kad Jungtinės Valstijos ,,papras-
čiausiai negali sau leisti dar 4 metus
tęsti pastarųjų 8 metų politikos”.
,,Kad Amerika vestų pasaulį per pa-
vojus ir galimybę, kuriuos matome
prieš save, mes turime turėti naują
vadovybę”, – pareiškė jis per Michi-
gan valstijoje vykusį susirinkimą, ku-
riame dalyvavo ir B. Obama. A.
Gore, kuris per itin atkaklią demok-
ratų pirminių rinkimų kovą tarp B.
Obama ir Hillary Clinton laikėsi nuo-
šaliai, dabar pavadino B. Obama
žmogumi, kuris gali užglaistyti nuo-
monių skirtumus partijoje ir padėti
išspręsti šalies problemas.

KAIRAS
Gaisras nuniokojo istorinę koptų

bažnyčią Nilo deltoje, kurioje, kaip ti-
kima, pabėgimo į Egiptą metu prieg-
lobstį rado Šventoji Šeima ir kurioje
liko akmuo su Jėzaus pėdos atspau-
du, pranešė saugumo pareigūnai. Ug-
nis, kuri įsiplieskė Švč. Mergelės baž-
nyčioje Sachoje, sunaikino altorių ir
istorinę ikoną, taip pat padarė žalos
pačiam pastatui. Manoma kad gais-
ras galėjo kilti dėl elektros gedimo.

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

Prancùzija planuoja
grîžti î NATO LIUKSEMBURGAS

Bosnija ir Hercegovina pirmadie-
nį Liuksemburge pasirašė svarbų su-
sitarimą su Europos Sąjunga (ES) po
beveik 13 metų, kai baigėsi ją nunio-
kojęs pilietinis karas, žengdama pir-
mą žingsnį Bendrijos link. Jos vado-
vai sakė tikį, kad šio susitarimo pa-
sirašymas padės palaidoti praeitį ir
atvers naują saugumo ir klestėjimo
laikotarapį. Be Kosovo, nepriklauso-
mybę paskelbusio vos prieš kelis mė-
nesius, Bosnija ir Hercegovina buvo
vienintelė Balkanų šalis, kuriai rei-
kėjo įveikti šį etapą po to, kai po ilgų
atidėliojimų balandžio 29 d. Stabili-
zavimo ir asociacijos susitarimą pasi-
rašė Serbija.

BEIJING
Policija taikant griežtas saugu-

mo priemones, olimpinis deglas ant-
radienį buvo pradėtas nešti per Ki-
nijos vakarinį Sindziango uigūrų au-
tonominį rajoną, kuriame gyventojų
daugumą sudaro musulmonai ir ku-
ris laikomas iki šiol kebliausiu deglo
etapu Kinijoje. Regiono sostinės Ur-
umči centras buvo uždarytas, polici-
ninkai ribojo judėjimą šiame mieste,
kur paprastai gyvenimas virte verda.
Olimpinio deglo nešimas per Sin-
dziangą ir Tibetą dėl rusenančio vie-
tos etninių grupių nepasitenkinimo
laikomi kebliausiais per visą Beijing
olimpiados ugnies 3 mėnesių kelionę.

TEHERANAS
Iranas antradienį pareiškė toliau

vykdysiąs urano sodrinimo darbus,
kuriuos jis laiko savo ,,raudonąja li-
nija”, praneša šalies oficiali naujienų
agentūra IRNA. Europos Sąjungos
(ES) užsienio politikos vadovas Ja-
vier Solana šeštadienį įteikė Iranui
didžiųjų Vakarų valstybių pasiūlymą
dėl prekybos santykių ir kitų paska-
tų, kuriomis mėginama įtikinti šią
šalį sustabdyti įslaptintą branduolinę

Belfastas, birželio 16 d. (AFP–
BNS) – JAV prezidentas George W.
Bush atvyko į Šiaurės Airiją, šią Di-
džiosios Britanijos provinciją, kuri
yra paskutinė jo stotelė atsisveikini-
mo kelionėje po Europos šalis.

Numatytas G. W. Bush susitiki-
mas su naujuoju pirmuoju ministru
Peter Robinson iš Demokratų junio-
nistų partijos (DJP) bei jo pavaduoto-
ju Martin McGuinness, katalikų
,,Sinn Fein” atstovu.

Manoma, kad G. W. Bush bus in-
formuotas apie praėjusį mėnesį vyku-
sios Belfasto konferencijos rezulta-
tus, kuria buvo siekiama pritraukti
JAV investicijas į Šiaurės Airiją. Taip
pat numatytas jo apsilankymas bend-
roje katalikų ir protestantų pradinėje
mokykloje.

Kai kurie šiame G. W. Bush apsi-

lankyme įžvelgia jo pasitikėjimą
Šiaurės Airija, tuo tarpu kitiems jis
suteikia palankią progą protestuoti
prieš karą Irake.

Keli šimtai Belfasto centre susi-
rinkusių žmonių, tarp kurių didelę
grupę sudaro ,,Sinn Fein” atstovai,
mosikavo plakatais, ant kurių buvo
galima perskaityti tokius užrašus:
,,Bush čia nepageidaujamas”, ,,Bush,
lauk”.

Nepaisant griežtų saugumo są-
lygų, Belfaste planuojamos kitos de-
monstracijos. Apie 50 žmogaus teisių
aktyvistų iš ,,Amnesty International”
surengė demonstraciją sekmadienį.
Pastaroji organizacija reikalavo, kad
per susitikimą su JAV prezidentu bū-
tų kalbama ir tokiu klausimu kaip
JAV karinė belaisvių stovykla Gvan-
tanamo įlankoje.

G. W. Bush baigia savo
kelionê po Europâ

N. Sarkozy patvirtino, kad Prancūzija netrukus grįš į NATO karines pajėgas, iš
kurių pasitraukė 1966 metais. Reuters nuotr.

Paryžius, birželio 17 d. (AFP–
BNS) – Prancūzijos prezidentas Nico-
las Sarkozy antradienį pristatė dide-
lio šalies pajėgų pertvarkymo planą
sumažinti pajėgų dydį, sustiprinti
žvalgybą ir nustatyti šalies grįžimo į
NATO karines pajėgas kursą.

,,Mažesnės ir technologiškai pa-
žangios pajėgos padės Prancūzijai su-
tikti naujas grėsmes, ypač – teroriz-
mą, kuris kelia didžiausią pavojų”, –
Paryžiuje kreipdamasis į maždaug 3
tūkst. karininkų sakė N. Sarkozy.

,,Šiandien artimiausia grėsmė
yra teroristinės atakos grėsmė, – sakė
prezidentas, kuris yra vyriausiasis
ginkluotųjų pajėgų vadas. – Ta grės-
mė yra, ji tikra ir mes žinome, kad ry-
toj ji gali įgauti naują formą – dar
rimtesnę, su branduolinėmis, chemi-
nėmis ir biologinėmis priemonėmis.”

Reaguodamas į tą grėsmę N. Sar-
kozy paskelbė ,,didžiules investavimo
į žvalgybą pastangas”, pasinaudojant
palydovais, nepilotuojamais lėktuvais
ir kita stebėjimo iš oro įranga. Tas in-
vesticijas padengs ginkluotųjų pajėgų
sumažinimas nuo 270 tūkst. iki 225

tūkst. karių.
N. Sarkozy taip pat patvirtino,

kad Prancūzija netrukus grįš į NATO
karines pajėgas, iš kurių pasitraukė
1966 metais, kai Charles de Gaulle
atmetė JAV vyraujančią padėtį šioje
Sąjungoje.

Tačiau prezidentas pažymėjo,
kad branduolinio atgrasinimo pajė-
gos ir toliau bus griežtai tikrinamos
ir kad Prancūzija išlieka ,,nepriklau-
soma sąjungininke, laisva partnere”.

,,Galime atnaujinti savo santy-
kius su NATO nebijodami dėl savo
nepriklausomybės ir be rizikos, kad
būsime prieš savo norą įtraukti į ka-
rą”, – sakė N. Sarkozy, pristatydamas
savo naują gynybos strategiją.

Ši strategija pristatyta po to, kai
buvo paskelbta pirmoji per 14 metų
Prancūzijos pajėgų apžvalga, kurią
parengė 35 specialistų komisija.

Terorizmo, kibernetinių atakų ir
gamtinių nelaimių amžiuje priskirti
teritorinį saugumą gynybos strategi-
jai yra aiškus pokytis Prancūzijai, ku-
ri turi didžiausią armiją Europos Są-
jungoje.

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

EUROPA
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Atkelta iš 4 psl. giedojo ir maldi-
ninkų minia, visos šventės vadovė M.
Newsom savo kalboje padėkojo sve-
tingiems katedros vadovams kle-
bonui Msgr. Kevin Kostelnick, arki-
vyskupui O. Soliui, arkivyskupui
metropolitui S. Tamkevičiui, visiems
dalyvavusiems kunigams ir ypač pa-
maldų dalyviams.

Po iškilmių svečiai ir dalyviai ne-
skubėdami apžiūrėjo didingą kated-
rą, taip pat vieną iš katedros koply-
čių, išpuoštą lietuviškais meno kūri-
niais. Ši nedidelė patalpa buvo ap-
juosta ilga (5 x 65 pėdų) lietuvių
aukomis Amerikoje pastatytų bažny-
čių vitražų nuotraukų pyne, vaizduo-
jančių Mariją lietuviškoje tautodailė-
je. Vitražų nuotraukas išmoningai
suprojektavo architektas Rimas Mu-
lokas, išdėliojęs jas ilgame plakate.
Viduryje koplyčios buvo pastatyta
nuostabi Jurgio Šapkaus skulptūra
„Tremtinė Marija”. Apžiūrėję koply-
čią ir pavaikščioję po katedrą, šventės
dalyviai grįžo į Šv. Kazimiero parapi-
jos salę, kur jų laukė vaišės. Parapijos
salės sienos buvo išpuoštos keliasde-
šimčia mažų ir didelių paveikslų. Dar
prieš metus Šiluvos komiteto para-
ginti California lietuviai menininkai
savo kūriniais uoliai prisidėjo prie
šventės papuošimo. Tai menininkai:
Jina Leškienė, Irena Raulinaitienė,
Danguolė Kuolienė, Sigitas Šniras,
Daiva Venckutė, Birutė Prasauskie-
nė, Ilona Pietarienė, Tamara Kontri-
mienė, Erdvija Ginotienė, Rasa Ar-
bas, Angelė Budreikienė, Žarutė Bud-
reikytė, Dave Matke ir skulptorius
Jurgis Šapkus savo 6 pėdų skulptūrą
parodęs Katedros koplyčioje.

Vakarienės metu šventės vadovė
M. Newsom dar kartą padėkojo pa-
maldų dalyviams ir aktyviai dirbu-
siems komiteto nariams. Kun. Tomas
Karanauskas nuo parapijiečių įteikė
dovanas arkivyskupui S. Tamkevi-
čiui, prelatui A. Putrimui, pagalbi-
ninkui N. Šmerauskui. Arkivysku-
pas S. Tamkevičius savo kalboje prisi-
pažino, jog jis nesitikėjo pamatyti to-
kios gausybės maldininkų, padėkojo
už tikėjimo žadinimo darbus, puikią
lietuvišką veiklą, palinkėjo meilės ir
sugyvenimo visiems.

Mes, Los Angeles lietuviai, at-
šventėme nuostabią Šiluvos Marijos
apsireiškimo 400 metų jubiliejaus
šventę. Tą dieną mūsų visuomenė
buvo vieninga maldoje Marijai, prašy-
dama palaimos mūsų šeimoms ir vi-
siems mūsų kasdieniams darbams.
Dabar, kai didžioji šventė jau praeity-
je, galima įvertinti prisidėjusių žmo-
nių pastangas ir darbus. Šiluvos ko-
mitetą sudarė aktyviausieji parapi-
jiečiai, atsidavę planuotojai darbinin-
kai, kurie sugebėjo pradinį sumany-
mą užbaigti gražiausia švente. Tai jie

rašė kreipimusis dėl aukų į visuome-
nę ir aukojo patys, po dienos darbų
skubėjo laiku atvykti į pasitarimus,
nepaisydami užsikimšusių greitkelių
ir atstumų, kai kuriems net 50 ar 80
mylių. Sėkmė darbe ateina, kai daug
įdedama pastangų ir gerai suplanuo-
jama.

Už šventės liturgiją atsakinga
Jūratė Venckienė kruopščiai ruošė
pamaldų eigos planą, tarėsi su savo
pagalbininkais-ministrantais, ilgai
repetavo su patarnaujančiu jaunimu.
Dvasinio atsinaujinimo programai
vadovavo Dalilė Polikaitienė ir Dalia
Jasiukonienė. Katedros koplyčios pa-
puošimo projektuotojas buvo archi-
tektas Rimas Mulokas, jo padėjėja
Raimonda Kontrimienė. Leidinio
apie Šiluvos Mariją, vyskupų, diplo-
matų ir Los Angeles miesto valdžios
žmonių pasisakymų sudarytoja buvo
Danguolė Marija Navickienė. Visiems
lietuviams atpažįstamo Šiluvos Mari-
jos paveikslo spausdinimo darbus at-
liko ir kaštus padengė Dalytė Lovett
ir Frank Trotman, poeto B. Braz-
džionio vaikaičiai. Iškilmių giesmių
mokytojai ir nenuilstami repetitoriai
– maestro Viktoras Ralys ir Auksuolė
Jackūnaitė sugebėjo paruošti chorus,
pritraukti didesnį giesmininkų skai-
čių. Komiteto narė Marytė Šepikaitė
buvo atstovė ryšiams su Los Angeles
miesto administracija. Stambiausių
šventės rėmėjų Albino ir Vitos Mar-
kevičių bei Elenos Vidugirienės pa-
galba leido komitetui pradėti darbus
dar pradinėje veiklos stadijoje. Ge-
diminas Leškys prisidėjo prie rekla-
mos ir finansinių darbų. Parapijos
komiteto pirmininkas Karis Petrulis
paruošė ilgai prie Šv. Kazimiero lietu-
vių bažnyčios kabintą Marijos pla-
katą. Eugenijus ir Vytenis Vilkai dir-
bo organizacijų vėliavų atnaujinimo
darbus. Mindaugas Gedgaudas pa-
ruošė, išspausdino ir padengė jubilie-
jaus aukotojų laiškų pašto išlaidas.
Visus šventės organizavimo, aukų
sutvarkymo bei išlaidų kompiuteri-
nius darbus atliko Juozas Pupius.
Įvairiais darbais prisidėjo dr. Stasys
Goštautas, Dalia Gricienė, Jūratė
Jakeliūnienė, Jonas Kulikauskas,
Jieva Mulokaitė, Kęstas Reivydas,
Audra Reivydienė, Sigitas Šniras ir
Angelė Vaičekauskienė. Šventės už-
baigimo vakarienę suruošė Ingrida
Jodelienė, Vytautas Mickevičius ir
šeimininkė Genovaitė Plukienė su
padėjėjais. Šios iškilios šventės vy-
riausioji vairuotoja nuo pradžios iki
pabaigos, idėjos sumanytoja, darbų
planuotoja, darbininkė ir įvykdytoja
yra Šv. Kazimiero lituanistinės mo-
kyklos vedėja Marytė Newsom. Ji,
vyskupo Jono Ivanausko paraginta,
būdama patyrusi pedagogė, sumaniai
mokėjo pasirinkti žmones ir nukreip-
ti jų pastangas tikslingiausiai atlikti
darbus. Jos paskutinis, kaip viso ren-
ginio vadovės, darbas buvo tie nuošir-
dūs padėkos žodžiai, išsakyti kated-
roje parapijos salėje visiems šventės
organizatoriams ir dalyviams. Tačiau
didžiausią nuopelną turime priskirti
mūsų lietuvių visuomenei. Tai jos, vi-
suomenės, aukos padėjo įvykdyti pa-
prastus darbus, padengti išlaidas; tai
visuomenės nuopelnas, kad komiteto
pastangos buvo vaisingos. Visuomenė
didžiosios šventės dieną prisidėjo
džiugia malda, masiškai atvykusi į
katedrą padėkoti Šiluvos Marijai. Ši
šventė mus visus pakylėjo nuo kas-
dienybės.

Regina Gasparonienė,
Šiluvos komiteto narė

Šiluvos Madonos paveikslas aplankė
Lietuvos Kankinių parapiją Anapilyje,

Missisauga, ON
Lietuvos Kankinių parapija yra

antra seniausia lietuviška parapija
Kanadoje ir pirmoji Toronto mieste,
įsteigta 1928 metais Toronto arkivys-
kupijoje. Tada parapijos šventovė bu-
vo konsekruota šv. Jono Krikštytojo
vardu. Kai prie lietuviškų kapinių
Mississauga susidarė galimybė nu-
pirkti daugiau žemės, tuometinis kle-
bonas kun. Petras Ažubalis nutarė
perkelti parapiją į šią vietovę, kad
kartu būtų Anapilio lietuviškos sody-
bos pastatai, šventovė ir šv. Jono lie-
tuvių kapinės. Parapijai persikėlus į
Anapilį, naujai pastatytoji šventovė
buvo konsekruota Lietuvos Kankinių
vardu. Po kun. Ažubalio mirties 1980
m. parapijos klebonu buvo prel.
Jonas Staškevičius, o nuo 2006 m. –
kun. Vytautas Staškevičius.

Gegužės 4 d. į Hamilton Aušros
Vartų parapiją buvo nuvykę mūsų pa-
rapijos jaunimo atstovai: Rasa Alek-
nevičiūtė, Daiva Paznėkaitė, Andrius
Paznėkas ir Vytas Dzemionas, parga-
benti Šiluvos M. Marijos paveikslą į
mūsų parapiją. Mūsų šventovėje ge-
gužės 11 d. prieš Mišias ir Mišių metu
giedojo parapijos vaikų choras „Ange-
liukai”, papildytas Motinos Dienos
proga vaikučių mamų. Chorui vado-
vavo Valdas Ramanauskas. Paveiks-
las iškilmingai sutiktas prie pagrindi-
nių šventovės durų parapijos kunigų.
Po paveikslo pasmilkymo ir sukalbė-
tos maldos procesija nulydėjo paveik-
slą į jam skirtą visai savaitei vietą.
Procesiją lydėjo vėliavos, kunigai,
Pirmąją Komuniją priimanti Adrija-
na Maksimavičiūtė, o paveikslą nešė
Rasa Šiaučiūnaitė, Elė Stravinskaitė,

Dainius Ramanauskas ir Audrius Va-
liulis. Šventovė buvo gražiai išpuošta
gėlėmis KLK Moterų draugijos šios
parapijos skyriaus, o prie paveikslo
padėta gėlių puokštė – Suvalkų kraš-
to lietuvių išeivijos sambūrio.

Mišias aukojo prel. Jonas Staške-
vičius, kun. Kazimieras Kaknevičius
ir klebonas kun. V. Staškevičius, ku-
ris pasakė dienai skirtą pamokslą,
apimdamas visus keturis šią dieną
sutapusius įvykius: Sekminių šventę,
Švč. M. Marijos paveikslo įnešimą,
Motinos dieną ir Adrijanos Maksi-
mavičiūtės Pirmąją Komuniją.

Mišios užbaigtos giesme „Ma-
rija, Marija”. Tuoj po šių pirmųjų
ryto Mišių buvo kalbamas rožinis,
kurį vedė Valentina Baliūnienė, o po
paskutinių dienos Mišių vyko gegu-
žinės pamaldos.

Per savaitę, kas vakarą vyko ge-
gužinės pamaldos prie pastatyto
Švenčiausio. Susirinkdavo nemažas
maldininkų skaičius. Kelis vakarus
vargonais giedojimą lydėjo prel. Jo-
nas Staškevičius ir Vitas Balyta. Jau-
tėsi dvasinė ir šventiška nuotaika.

Gegužės 18 d. tarp Mišių buvo
kalbamas rožinis. 11 v. r. Mišios vėl
buvo užbaigtos gegužinėmis pamal-
domis, prie paveikslo buvo sukalbėta
Kanados Šiluvos jubiliejui skirta mal-
da. Tada klebonas perdavė paveikslą
Prisikėlimo parapijai Toronto. Ten
paveikslas lankėsu nuo gegužės 25 d.
iki birželio 1 d. Paveikslas buvo išly-
dėtas iš mūsų šventovės giesme
„Sveika Marija”.

Kanados Šiluvos
jubiliejaus spaudos tarnyba

Pirmąją Komuniją priima Adrijana Maksimavičiūtė.

Šiluvos Dievo Motinos savaitė
Prisikėlimo parapijoje Toronto

Prisikėlimo parapija yra antroji
lietuviška parapija Toronto arkivys-
kupijoje, įsteigta tėvų pranciškonų
1953 metais. Pirmoji šventovė buvo
pastatyta Toronto mieste 1956 me-
tais. Ilgainiui daugeliui parapijiečių
išsikrausčius iš miesto centro, 1997
metais buvo nuspręsta parapiją per-
kelti į Toronto miesto vakarus. Ten
2001 metais, pastatyta nauja švento-
vė, pašventinta 2001 m. spalio mėne-
sį. Klebonais yra buvę Bernardinas
Grauslys, OFM (1953 – 1957), Placi-
das Barius, OFM (1958 – 1973), nuo
1973 m. Augustinas Simanavičius,
OFM.

2008 m. gegužės 25 d. renkantis
šv. Mišioms parapijiečius pasitiko Ši-
luvos M. Marijos paveikslas pastaty-
tas prieš įėjimą į šventovę. Atrodė,

kad šv. Marija laukė, kad visi ją pa-
sveikintų. Vaikų ir jaunimo choras,
vadovaujamas A. Puodžiūnienės, D.
Radkės ir D. Viskontienės, pavasa-
riškai pasipuošęs, buvo paruošęs pir-
mąją giesmę. Įnešant paveikslą prie
altoriaus laukė kunigai: klebonas Au-
gustinas Simanavičius, OFM, kun. J.
Šileika, OFM, kun. L. Kemėšis ir dia-
konas dr. K. Ambrozaitis, pasakęs tai
progai pamokslą. Paveikslą įnešė pa-
rapijos tarybos pirmininkas M. Sun-
gaila, religinės sekcijos pirmininkė A.
Bubulienė ir du jaunimo atstovai:
Daina Šablinskaitė ir Matas Zenke-
vičius.

Prieš Mišių pradžią klebonas su-
kalbėjo maldą „Viešpaties Angelas” į
kurią įsijungė visi Mišių dalyviai.
Prieš Mišias ir Nukelta į 10 psl.
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Dantû gydytojai

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos

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

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

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

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

PPAASSLLAAUUGGOOSS

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.

• SKELBIMAI  •  SKELBIMAI  •  SKELBIMAI  • 

* Moteris ieško darbo. Dirba su sun-
kiais ligoniais ir su visomis apara-
tūromis. Geros rekomendacijos. Tel.
773-396-9232.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti
atostogų. Tel. 312-492-8795.

* Moteris gali padėti šeštadieniais
Oak Lawn ar aplinkiniuose rajonuo-
se. Tel. 708-220-3202.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-

552-4169.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo pietiniuose rajonuose. Tel. 708-
691-8650. 

* Moteris ieško darbo po pietų, nak-
timis ar gali išleisti atostogų nuo
birželio pabaigos ar liepos pradžios.
Siūlyti ir kitus variantus.  Vairuoja
automobilį. Anglų kalba buitinė. Tel.
708-833-0417.

* Moteris ieško darbo su grįžimu į
namus arba su gyvenimu. Galimi
pakeitimai. Tel. 708-299-6417.

•••ÎVAIRÙS SKELBIMAI•••

Šis Šiluvos paveikslo palyginimas
su garsiąja ikona leidžia tiksliau nu-
statyti ir Šiluvos Madonos paveikslo
sukūrimo datą. Salus populi romani
ikonos kopijas popiežius Pijus V leido
daryti tik 1569 m. Vadinasi, Šiluvos
Dievo Motina niekaip negali būti nu-
tapyta ankstesniais metais. Tai pa-
tvirtina ir tapymo ant drobės alieji-
niais dažais technika, dar netaikyta
XVI a. statant pirmąją bažnyčią  Ši-
luvoje. Salus populi romani – ro-
miečių globėjos paveikslui dėmesio
skyrė visi XVI a. antrosios pusės –
XVII a. pradžios popiežiai. Tad šio
paveikslo kopijos gana sparčiai plito.
Jas platino vyskupai, vienuolijos
(Lenkijoje ir Lietuvoje – jėzuitai,
dominikonai, karmelitai ir unitai
bazilijonai). Palyginus daugybę tokių
paveikslų su Šiluvos Mergele Marija
matyti, kad šiluviškis paveikslas dau-
giausia panašumų turi su paveikslais,
nutapytais paskutiniais XVI a. de-
šimtmečiais Italijoje arba XVII a. pir-
mojoje pusėje Lenkijos ir Lietuvos
unijoje. Šiluvos paveikslas pats pana-
šiausias į nuo 1606 m. Letyčovo (Uk-
rainoje, Podolėje) dominikonų baž-
nyčioje kabėjusį paveikslą (dabar jis
yra Liubline), 1594–1597 m. atvežtą
iš Romos.

Tad kada nutapytas Šiluvos Die-
vo Motinos paveikslas? Viena tikrai
aišku, ne anksčiau kaip 1569 m., bet
tikriausiai ir ne vėliau nei XVII a.
trečiasis dešimtmetis, kai Šiluvoje vėl
pastatyta nedidukė katalikų bažny-
čia. Restauruojant paveikslą išsiaiš-
kinta, kad apatinė jo dalis pridurta
vėliau, veikiausiai paveikslą didi-
nant, kad tiktų didesniam altoriui.
Tad nepadidintas paveikslas tikriau-
siai buvo skirtas 1623–1624 m. Šilu-
voje pastatytai medinei bažnytėlei,
1642 m. ją perstačius į didesnę, buvo
padidintas ir paveikslas. Arba jis
galėjo būti padidintas 1670 m. perke-
liant į naują didįjį altorių.

Smalsesniam piligrimui Šiluvos
Dievo Motinos paveikslas iškelia
nemaža klausimų. Kodėl šio paveik-
slo užsakovai, o gal nežinomas, kaip
manoma, vietinis dailininkas parinko
Šiluvai Švč. Mergelės paveikslą, ku-
rio pirmavaizdis – garsioji Salus po-
puli romani ikona? Ar vien dėl jos po-
puliarumo, ar dėl to, kad šios ikonos
kopijas uoliai platino jėzuitai, rūpinę-
si pamaldumu Šiluvos Mergelei? Gal
būtų galima daryti ir drąsesnes prie-

laidas? Pavyzdžiui, kad bizantiško-
sios tradicijos hodegetria tipo Mado-
nos paveikslu norėta pabrėžti per
Marijos apsireiškimą Šiluvoje per-
duotą žinią.

Šiluvoje pasirodžiusi Marija kal-
bėjo ne apie save, o apie savo Sūnų. Ji
tarsi rodė į Jį. Būtent tai ir reiškia
Šiluvos Marijos paveikslo ikonografi-
jos tipas hodegetria – kelio rodytoja,
vienintelio tikrojo kelio – Jėzaus –
rodytoja.

Pasakojama, kad po Marijos apsi-
reiškimo Šiluvoje aklas senelis, paro-
dęs, kur užkasta skrynia su bažny-
čios turtu, praregėjo. Panašus pasa-
kojimas apie dviejų aklų vyrų pra-
regėjimą siejamas su ikona – Šiluvos
Dievo Motinos paveikslo pirmavaiz-
džiu. Nežinome, ar Šiluvos paveikslo
kūrėjas arba užsakytojas įžvelgė šias
sąsajas, ar jomis pasinaudojo, o gal
tai tėra tik atsitiktiniai, nors ir įdo-
mūs sutapimai.

Paveikslo gerbimas

Visuose vyskupų pranešimuose
Šventajam Sostui apie Šiluvos Švč.
Mergelės paveikslą rašoma kaip apie
itin žmonių gerbiamą ir malones
skleidžiantį.

Šiluvos pergamentinėje istorijoje
apie 1651 m. rašoma: „Didėja  Dievo
gerumas ir jam ištikimų žmonių pa-
maldumas ypatingomis ir stebuklin-
gomis malonėmis, kurias teikia viso-
kiuose reikaluose kreipiantis į Švč.
Mergelę, kaip liudija įvairūs ir gausūs
pakabinti votai.” Votai, matyt, kaupti
ne vienerius metus, jų prisirinko tiek
daug, kad Šiluvos klebonas Joakimas
Skirmantas pavedė garsiam Kara-
liaučiaus auksakaliui Laurynui Hof-
manui nukaldinti Marijos ir Kūdikio
figūroms aptaisus. Užsakymas įvyk-
dytas maždaug 1674 m., nes 1677 m.
vyskupas Kazimieras Pacas per Šilu-
vos parapijos vizitaciją rado daug dė-
kingų žmonių suaukotų liturginių
drabužių bei indų, bet prie paties pa-
veikslo tebuvo suskaičiuoti tik 28 si-
dabriniai votai. Likusieji, matyt, su-
naudoti kaldinant aptaisus.

Vyskupo Kazimiero Paco vizitaci-
jos akte smulkiai aprašoma, kaip
įrengtas altoriuje stebuklingasis Ma-
rijos paveikslas. Ant jo užleidžiamas
kitas paveikslas, vaizduojantis dažną
XVII a. antroje pusėje siužetą: į Ma-
riją strėlėmis šaudo piktosios dvasios,
o angelai ją gina ir saugo savo sky-
dais. Pats stebuklingas paveikslas dėl
apsaugos iš kitos pusės būdavo stip-
riai užrakinamas geležiniu užraktu.
Tiksliai nežinome, kada originalusis
dengiamasis paveikslas buvo pakeis-
tas dailininko Rutkovskio tapytu.
Veikiausiai Lietuvos Nepriklauso-
mybės laikais, laikotarpiu po I pa-
saulinio karo.

Šiluvos Dievo Motinos su Kūdi-
kiu paveikslo gerbimą liudija ne tik
gausūs votai, paveikslo figūrų apden-
gimas kaldintas aptaisais, bet ir gau-
sios bei įvairios pamaldumo prakti-
kos: maldos, giesmės, ėjimas aplink
altorių, kuriame kabo garsusis pa-
veikslas, keliais.

Vienas iš svarbiausių tiek Šilu-
vos, tiek šio paveikslo istorijoje įvy-
kių – Švč. Mergelės paveikslo vai-
nikavimas.            Bus daugiau.

ŠILUVOS BAZILIKA
Ištraukos iš vadovo piligrimams 

,,Šiluva: čia per amžius garbinamas Dievo Sūnus” 
(Kauno arkivyskupija, 2006)

Nr. 6

SIÙLO DARBÂ

Janitorial  Area Manager
needed to cover accounts in

Chicago & suburbs. Experience in
training & managing employees
required. Fax resume to Carol

708-385-3379

Ieškome žmogaus, kuris
galètû rinkti skelbimus
,,Draugui”. Dèl sâlygû

praõome skambinti Silvijai
tel. 773-585-9500

Atkelta iš 3 psl.

Garbės konsulatas Seattle
5919 Wilson Ave. South, Seattle,
WA 98118-3062, USA
Tel. (1 206) 725 4576
Fax. (1 206) 725 1883
E-Mail: vytasl@grybas.com
Kviečiami registruotis LR piliečiai, gyvenantys Seattle mieste.

Lietuvos Respublikos piliečiai galės balsuoti paštu arba atėję į Lietuvos
Respublikos ambasadą arba konsulines įstaigas. Primename, jog balsuoti tu-
rėsite ten, kur užsiregistruosite. Balsuoti galima tik viename iš balsavimo
punktų.

Daugiau informacijos apie rinkimus galite rasti LR ambasados Washing-
ton, DC tinklalapyje www.ltembassyus.lt, Generalinio konsulato Čikagoje
tinklalapyje www.konsulatas.org, Generalinio konsulato New York tinkla-
lapyje www.ltconsny.org arba LR Vyriausiosios rinkimų komisijos tinkla-
lapyje www.vrk.lt.

LR ambasados Washington, DC info

KVIETIMAS BALSUOTI LIETUVOS
RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUOSE
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Atkelta iš 8 psl.     per jas labai
gražiai giedojo jaunimo choras, pra-
dėjęs giesme: „Ausk Marijai”. Pakilią
nuotaiką dar papildė kanklininkių
ansamblis, vadovaujamas D. Valai-
tytės ir J. Janeliūnienės. Per auko-
jimą Aura Gabrytė ir Aras Puodžiū-
nas atnešė pintinėlę baltų gėlių ir
padėjo prieš Marijos paveikslą.

Po Mišių parapijos salėje visuo-
meninė sekcija, vadovaujama A. Plei-
nytės visus vaišino kava ir pyragė-
liais. 

Sekmadienį, birželio 1 d., Toron-
to Prisikėlimo parapija atsisveikino
su Šiluvos M. Marijos paveikslu.
Prieš Mišias „Retkartinis” choras

giedojo Strolios giesmę „Šiluvos Ma-
rija”, o Mišias pradėjo su „Ausk Ma-
rijai”. Po Mišių, visiems dalyviams
kartu sukalbėjus maldą Šiluvos Ma-
rijai, chorui giedant „Graži Marija,
Tu esi”, paveikslas lydimas kunigų ir
Mišių dalyvių buvo išneštas į lauką,
kur prie parapijos kryžių buvo pa-
daryta bendra visų nuotrauka. Pa-
veikslą išnešė K.K.M. parapijos sky-
riaus valdybos narės: D. Baziliaus-
kienė, S. Štuopienė ir parapijos tary-
bos atstovės A. Pleinytė ir D. Rocca.
Šiluvos Šv. Marijos paveikslas iškelia-
vo iš mūsų šventovės, bet malonūs
prisiminimai pasiliko žmonių širdyse.

Birutė Čepaitienė

Šiluvos žinia 

Piligriminį Šiluvos paveikslą pasitiko
Toronto lietuvių slaugos namai ,,Labdara”

Lietuvių slaugos namų „Labda-
ra” Toront statyba prasidėjo 2001
metais ant žemės tik per kelią nuo
Toronto Prisikėlimo parapijos, o jų
atidarymas įvyko 2002 m. Savaitės
bėgyje, kai paveikslas buvo Prisikėli-
mo parapijoje, trečiadienį gegužės 28
d., paveikslas, lydimas kun. Jono Ši-
leikos, OFM ir diakono dr. Kazimiero
Ambrozaičio buvo nuneštas į „Labda-
rą” Mišioms, kurios celebruojamos
slaugos namų koplyčioje kiekvieną
trečiadienį. Mišioms slaugos namuo-
se atvyksta visi Toronto apylinkės lie-
tuviai kunigai rotacine tvarka.

Paveikslas buvo iškilmingai pri-
imtas diak. Kazimiero Ambrozaičio,
ses. Paulės Savickaitės, tą dieną ka-

pelionaujančio prel. Jono Staškevi-
čiaus ir visų slaugos namų gyventojų
bei tarnautojų. Pasitinkant buvo su-
giedota Marijos giesmė,  sukalbėta
Šiluvos Marijai skirtoji išeivių malda.

Šia proga buvo atnašaujamos Ši-
linės Mišios. Mišių skaitinius bei vi-
suotinę maldą skaitė ses. Paulė, Eva-
ngeliją – diak. Kazimieras, o tai iškil-
mei skirtą pamokslą pasakė prel. Jo-
nas. Visas iškilmių giesmes vargonais
palydėjo Rūta Simanavičienė. Iš
džiaugsmo ir susijaudinimo tuo apsi-
lankymu Šiluvos Marijos paveikslo
slaugos namuose buvo pamiršta nusi-
fotografuoti.

Kanados Šiluvos Jubiliejaus
spaudos tarnyba

Šiluvos Marijos dienos Toronto
pensininkų namuose „Vilniaus rūmai”
Toronto Lietuvių pensininkų

klubas įsikūrė Toronto Lietuvių Na-
muose 1974 metais. Pensininkai labai
norėjo pasistatyti savus gyvenamus
namus. 1982 m. liepos mėnesį pra-
kasta žemė ir pradėtas statyti 9
aukštų 115 butų namas, į kurį pir-
mieji nuomininkai įsikraustė 1983
metais. Mišias šių namų salėje cele-
bruoja tėvai pranciškonai kiekvieną
penktadienį, kiekvieno mėnesio
pirmą šeštadienį ir kiekvieno mėne-
sio antrą ketvirtadienį. Nuolatinis
Mišių skaitovas yra Toronto Lietuvių
pensininkų klubo pirmininkas Alfon-
sas Alsbergas, o Bronė Vilkuvienė rū-
pinasi reikmenimis Mišioms, atlieka
zakristijonės pareigas.

Penktadienį, gegužės 30 d., iš
Prisikėlimo parapijos buvo atvežtas
keliaujantis Šiluvos Mergelės Marijos
paveikslas. Jis buvo priimtas labai
nuoširdžiai ir pamaldžiai. Mišias ce-
lebravo kun. Pijus Šarpnickas, OFM
ir kun. Jonas Šileika, OFM. Jiems pa-
dėjo diak. dr. Kazimieras Ambrozai-
tis. Šventei pritaikytą pamokslą pa-
sakė kun. Jonas. Paveikslas po Mišių
turėjo grįžti į Prisikėlimo parapiją,
bet gyventojų pageidavimu, buvo ten
paliktas iki šeštadienio ryto. Prie pa-
veikslo žmonės budėjo net iki antros
valandos ryto. Apie 8 val. r. vėl rinko-
si namų gyventojai, kad galėtų atsi-
sveikinti ir išlydėti paveikslą.

2008 m. gegužės  25 d. renkantis šv. Mišioms parapijiečius pasitiko Šiluvos
M. Marijos paveikslas pastatytas prieš įėjimą į šventovę. 

Knygos „Mūsų šokiai” istorija
ir sveikinimas Nijolei Pupienei

RIMGAILÈ 
JONYNAITÈ-ZOTOVIENÈ

1950-ieji metai buvo antrosios
lietuvių bangos emigrantų antplūdis.
Tuomet Čikagoje kūrėsi nuo  Sibiro
pasprukę pabėgėliai, išsivežę gyveni-
mo viltis, su lietuvybės kultūra, karš-
tai degančiais jausmais. Čia tuoj pat,
Tėvynės ilgesio vedini, būrėmės vieni
prie kitų, atkūrėm organizacijas, li-
tuanistines mokyklas, chorus, tauti-
nių šokių grupes, ansamblius. 1950-
ųjų metų vidury veikla buvo varoma
gražiu tempu. Tuomet, 1957 m. ir bu-
vo suorganizuota I Tautinių šokių
šventė. Vadovės buvo šokių vetera-
nės: Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė
(garsi mokytoja, išvedusi mūsų šo-
kius į pasaulines šventes Londone,
Paryžiuje, Prahoje ir kt.), Jadvyga
Meiliūnaitė-Matulaitienė, Genovaitė
Breichmanienė, Irena Šilingienė,
Kotryna Marijošienė, Galina Gobie-
nė, Janina Puodžiūnienė, Ona Razu-
tienė, Liudas Sagys, Jadvyga Regi-
nienė, Irena Smieliauskienė ir kiti.
Visi patyrę, kūrybingi mokytojai –
idealistai.

Tuomet susikūrė ir Tautinių šo-
kių institutas, į kurį aš, tik baigusi
kūno kultūrą 1944 m. Lietuvoje, 1945
m. įkūrusi pirmą tautinių šokių
grupę išeivijoje, iš kurios išaugo
,,Dainavos” ansamblis, entuziastin-
gai įsijungiau.

Instituto tikslas buvo remti ir
puoselėti lietuvių tautinę kultūrą,
ruošti tautinių šokių aprašymus, ap-
rūpinti informacija visas esančias šo-
kių grupes, rūpintis, kad mūsų šo-
kiai „nenutautėtų” svetimų tautų ap-
linkoje, kad neprarastų savo charak-
terio bei rengti kursus tautinių šokių
mokytojams.

Pirmąją Tautinių šokių šventės
valdybą sudarė: Bruno Shotas – pir-
mininkas, Bronė Jameikienė – vice-
pirmininkė, Rimgailė Zotovienė –
sekretorė, Leokadija Brazdienė ir Ire-
na Šilingienė. Visi (išskyrus Bruno
Shotą – jis buvo gimęs Amerikoje),
mes buvome tautinių šokių mokyto-
jai su mokslu ir patirtimi,  savo at-
mintyje atsivežę tautinius šokius iš
Lietuvos. Pirmajai Tautinių šokių
šventei šokiai buvo aprašomi ap-
linkraščiuose ir išsiuntinėjami vi-
soms atsiliepusioms grupėms. Kai
kurie aplinkraščiai ar papildymai bu-
vo rašomi ranka. Prieš šventę siųs-
davom vieną Tautinių šokių instituto
mokytoją į visas užsiregistravusias
grupes, kad šokiai būtų suvienodinti,
kad per šventę būtų vienodai šokami.
Po šventės paaiškėjo, kad būtina pa-
rašyti Tautinių šokių šventės knygą.
Knygos išleidimą finansavo JAV ir
Kanados I Tautinių šokių šventės ko-
mitetas.

Knyga „Mūsų šokiai”– tai I  Tau-
tinių šokių šventės valdybos narių 3-
jų metų darbas. Mes rinkdavomės
kartą per savaitę po darbo, savo na-
muose ir iš savo atminties aptarda-
vome, aprašydavome ir net sušokda-
vome šokį. Darbas buvo ilgas, bet įsi-
jungimas į jį buvo entuziastingas ir
pavyzdingai nuoširdus, net „susir-
gimų” ar pavėlavimų nebūdavo.
Ruošiant aprašymus, buvo pasinau-
dota Vytauto Bieliajaus ir Juozo
Lingio leidiniais. Spaudai pataisas
padarė Petras Petrutis, išspaudino
Morkūno spaustuvė. 1963 m. mūsų
pastangos buvo apvainikuotos knyga
„Mūsų šokiai”.

Praėjo 45-eri metai. Atsimenu,
kaip vakar, man išsikeliant gyventi į
Detroit, mano klasę Aukštesniojoje
lituanistinėje mokykloje perėmė jau-
na talentinga tautinių šokių mokyto-
ja Nijolė Jasėnaitė-Pupienė, kuri
2007 m. šventė 45 m. darbo jubiliejų
ir pelnytai buvo pagerbta 2007-ųjų
metų JAV LB Kultūros tarybos tau-
tinių šokių mokytojos premija.

Pokalby su „Draugo” redaktore
Laima Apanavičiene („Draugas”,
sausio 6 d.) N. Pupienė sako: „Kažkas
parašė knygą ‘Mūsų šokiai’.” Ta
knyga, išėjusi keliais leidiniais, buvo
mokytojams kaip biblija. Ja naudojosi
visi mokytojai ir vadovai. Pagal tos
knygos šokių aprašymus buvo su-
ruoštos visos tautinių šokių šventės
iki Lietuvos nepriklausomybės atga-
vimo.”

Sveikinu talentingą mokytoją
Nijolę už nuopelnus, nuoširdžiai lin-
kėdama, kad prasmingo lietuvybei
darbo pasiekimai džiugintų ją per vi-
sus ateities metus!

Rašau su dvigubu jausmu – džiaug-
smu, kad galiu pasveikinti, ir liūde-
siu, kad iš I Lietuvių tautinių šokių
šventės valdybos tarp gyvųjų likau
tik aš viena. Todėl ir jaučiu pareigą
parašyti mūsų šokių istorijos papil-
dymą.

Nijolė Jasėnaitė-Pupienė apdovano-
ta 2007 m. JAV LB Kultūros tarybos
tautinių šokių mokytojos premija.                      

Laimos Apanavičienės nuotr.

Brian J. Simnic, gyvenantis Cedar Lake, IN, a. a. kun. John
Velučiui atminti paaukojo  ,,Draugui” 100 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Marija Kuprienė iš Cicero, IL pratęsė ,,Draugo” prenumeratą dar
metams ir paaukojo dienraščiui 50 dol. auką. Labai Jums ačiū, kad mus
skaitote ir remiate.

Wanda Petkus, gyvenanti St. Pete Beach, FL, skaitys ,,Draugą”
dar metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu ji atsiuntė ir 50 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame.
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A † A
Rašytojas  

ANATOLIJUS KAIRYS

Mirė 2008 m. birželio 9 d., sulaukęs 93 metų. Gyveno Čikagoje,
Marquette Park apylinkėje.

Gimė 1914 m. rugpjūčio 28 d. Petrapilyje, Rusijoje. Amerikoje
išgyveno 61 metus.

A. a. Anatolijus buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse,
Čikagoje. Laidotuvės privačios.

Nuliūdę artimieji

Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Neseniai pasibaigė Čikagos kul-
tūros centre Petronėlės Gerlikienės
kilimų paroda ,,Embroidered Myths
and Everyday Stories”, kurią centrui
padėjo suruošti Čiurlionio galerija ir
LR generalinis konsulatas Čikagoje.
Paroda sukėlė didžiulį susidomėjimą
– apie ją rašė amerikiečių laikraščiai,
kalbėjo per radiją. 

Mūsų knygynėlyje galite nusi-
pirkti knygą–albumą apie šią savitą
menininkę, kuri kurti pradėjo gar-
baus amžiaus.

Knygą ,,Petronėlė Gerlikienė.
Siuvinėti kilimai/Tapyba”(Vilnius,
2005) parašė jos anūkai, taip pat me-
nininkai, Darijus ir Jurgita Gerlikai.
Joje ne tik aprašyta įdomi Gerlikie-
nės gyvenimo istorija. 

Menininkė buvo šmaikšti, kiek-
vieną savo darbą savotiškai komen-
tuodavo. Būdama beraštė ji negalėjo
užrašyti, tačiau tą padarė jos marti
Marijona Danutė Čiplė. Tie pasaky-
mai, tai dar vienas, dabar jau žodinis,
menininkės ,,stebuklas”. Štai pvz.
kaip ji komentuoja paveikslą ,,Linų
brukimas”: ,,Jaujoje moterys bruka
linus. Pilvotas prižiūrėtojas stebi mo-
teris. Jos net bijo prasižioti. Sustin-
gusios, nieko nematančios jų akys.
Moterys visada ryši gražias skare-
les”. Arba siuvinėdama ,,Šermukšnį”
kalba: ,,Šermukšnis – glotnus medis
ir visuomet šalia savęs augina atžalą.
Neilgaamžis, tik taip ir išlieka. Ne-
turiu tokių raudonų su morkiniu at-
spalviu siūlų uogoms. Ta medžiaga

tiktų, sukarpysiu ją ir prisiūsiu kiek-
vieną uogą juodu siūlu, mat kiek-
viena uoga turi juodą galvutę.”

Ar ne puiku? Kokia įžvalgi buvo
menininkės akis! 

Knyga parašyta anglų ir lietuvių
kalbomis. Tai graži dovana ne tik
jūsų draugui lietuviui, bet ir ameri-
kiečiui, besidominčiams menu.

Knygos kaina  – 35 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 9,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau leidinių – už kiek-
vieną papildomą knygą – 2.5 dol. mo-
kestis. Prieš perkant knygą prašome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė L. A. 

,,Petronėlė Gerlikienė.
Siuvinėti kilimai/Tapyba”

A †  A
ELENA NOVICKIS

(JANUTIS)
Mirė 2008 m. birželio 14 d.
Nuliūdę liko: vyras Boleslovas, sūnus Rimas ir žmona Eglė;

dukra  Daina ir Donald Goliszewski; anūkai  Stefanie ir Andrew
Goliszewski, ir Matas Novickis.

Velionė buvo pašarvota antradienį, birželio 17 d. nuo 3 v. p. p. iki
9 v. v. Modell laidojimo namuose, 7710 S.  Cass Ave., Darien, IL.

Laidotuvės trečiadienį, birželio 18 d. Iš laidojimo namų 9:15 val.
ryto velionė atlydėta į Lady of Peace bažnyčią, kurioje 10 val. ryto
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Elena palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Modell FH. Tel. 630-852-3595 arba
www.modellfuneralhomes.com

Amžinam poilsiui į Dievo Namus iškeliavo pirmadienį, 2008
m. birželio 16 d.

A † A
KAZIMIERAS VYTAUTAS

DOMARKAS

Gimė 1918 m. rugpjūčio 7 d. Kaune. Gyveno Highland India-
na. Amerikoje išgyveno 58 metus.

Nuliūdę liko: žmona Agota, dukterys Rūta Grigienė ir Rasa
Šilkaitienė su šeimomis, pusbrolis  Adolfas Ruibys su šeima ir gi-
minės Lietuvoje.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, birželio 18 d. nuo 6 v. v.
iki 8 val. v. Kuiper laidojimo namuose 9039 Kleinman Ave., High-
land, Indiana.

Atsisveikinimas įvyks ketvirtadienį 9:30 val. ryto laidojimo
namuose. A. a. Kazimieras bus išlydėtas į St. James bažnyčią, ku-
rioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis
bus palaidotas Memory Lane Mausoleum, Schererville, Indiana.

Vietoje gėlių prašome aukoti: „Lithuanian Jesuit Fathers
Baltic Project”, 12690 Archer  Ave., Lemont, IL 60439.

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

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Kuiper Funeral Home, tel. 1-219-923-7800
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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

�Nijolė Baronienė, rašytojo Aloy-
zo Barono našlė, ruošia jo parašytų
knygų parodėlę, nes jai rūpi, kad Ci-
cero, birželio 22 d. minėjimas ir jo
monografijos sutiktuvės puikiai pa-
sisektų. Minėjime kalbės pedagogė
Aldona Šmulkštienė, visuomeninin-
kas ir Aloyzo ilgametis draugas Juo-
zas Baužys, skaitovės Audra Berna-
tavičienė ir dr. Rasa Sideravičienė.
Kviečiame dalyvauti ir toliau gyve-
nančius lietuvius, kurie rašytoją paži-
nojo, bendravo. Minėjimas vyks Ci-
cero Šv. Antano parapijos salėje po
ryto  9 val. r. lietuviškų šv. Mišių. Bus
vaišės.

�Manigirdo Motekaičio fortepi-
jono studijos mokinių koncertas
įvyks sekmadienį, birželio 22 d. 3 val.
p.p. Jaunimo centro salėje. Po kon-
certo – užkandžiai. Įėjimas nemoka-
mas. Visi maloniai kviečiami atvykti.

�ALRK Moterų sąjungos 3-os
kuopos susirinkimas įvyks birželio 28
d., šeštadienį, 2:30 val. p.p. Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos salė-
je. Bus svarstomi svarbūs reikalai.
Prašome nares dalyvauti.

�JAV  LB Grand Rapids apylin-
kės Joninių gegužinė  vyks šeštadie-
nį, 2008 m. birželio 21 dieną, 3 val. p.
p. Dovydo ir Gražinos Dainelių sody-

boje,  7645 Bouman Dr., Middleville,
Michigan, tel.: 2690-795-1045 (va-
žiuoti iš šiaurės arba  pietų MI-37
keliu iki  Parmalee Rd.,  tada apie 2
mylias į rytus iki Bouman Dr.) Pra-
šome atsinešti užkandžius ir gėrimus
bendram stalui ir kėdes. Ruošiame
loteriją, tad prašome prisidėti do-
vanomis (fantais).  Atvykite su gera
nuotaika, bus muzika,  šokiai, žaidi-
mai vaikams, loterija, Joninių laužas
ir malonus pabendravimas. Kviečia-
me visus – šeimas su vaikais, jaunus
ir vyresnius, senelius,  draugus, kai-
mynus prisidėti ir dalyvauti smagioje
gegužinėje. Lauksime Jūsų  visų!  

�Kviečiame birželio 21 d., šešta-
dienį, 2 val. p.p. atvykti į Jonines, ku-
rios vyks Kings Point Park, Great
Neck, NY. Parke yra šokių ir žaidimų
aikštelės, didžiulė pieva, supynės.
Bus lietuviško maisto, alaus, muzikos
ir šokių! Ieškosime  paparčio žiedo.
Jonės, Janinos ir joms prijaučiančios
galės nusipinti vainikus ir pažaisti
tradicinius šios šventė žaidimus. Į
parką nuvažiuoti galite Long Island
Expressway (495) Exit 33 North,
Lakeville Rd. (gatvės pavadinimas
pasikeis į Middle Neck Rd).  Po 3,5
mylių pasukite į kairę, į Steamboat
Rd.  Pavažiavus 9 mylias iš dešinės
pusės bus įėjimas į parką. Tel. pasi-
teiravimui: Andrius Guobys (516-
547-3604) arba Ramutė Žukaitė (516-
353-1229).

IÕ ARTI IR TOLI...

Ieško giminių

Šeštadienį, birželio  14 d. PLC Jaunimo rūmuose vyko mažoji šokių
šventė. Koncertas, sukvietęs  keturias tautinių šokėjų grupes ,,Grandį”
(vadovė Violeta Fabianovich) ir ,,Lėtūną” (vadovė Nijolė Pupienė) iš Či-
kagos, Lemonto ,,Spindulį” (vadovė Rasa Poskočimienė)  ir Madison, WI
,,Žaibą” (vadovė Nijolė Ertzweiler), buvo tarsi generalinė repeticija
prieš Los Angeles vyksiančią XIII Lietuvių tautinių šokių šventę.

Bilietus į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę ir kitus šventės rengi-
nius galite įsigyti šokių šventės tinklalapyje: http://www.sokiusvente. com 

Nuotraukoje: ,,Lėtūno” šokėjai (iš kairės) Jurgis ir Dalia Anysai, Dai-
va Litvinskaitė, ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė ir Giedrius Šul-
nius.                                                                     Nuotr. iš ,,Draugo” archyvo

Visus, visus, visus birželio 22 d. kviečiame į Jonines, 
kurios vyks Arabian Knights Farms, 

6526 Clarendon Hills Rd., Willowbrook, IL 60527

Joninėse dalyvaus Veronika Povilionienė
ir patys šauniausi Čikagos lietuvių muzikantai.

Vaikams  – atrakcionai, jodinėjimas arkliukais, 
kaimo ,,zoologijos sodas”. Loterijoje – vertingi prizai.
Joninių laužas ir t.t. ,,Bravo Deli” lietuviškas maistas.

Alus ir gaivinantys gėrimai.
Automobiliai statomi 75 St. ir Clarendon Hills Rd. 

gimnazijos aikštelėse. Iš ten visą dieną  nemokamai
pirmyn ir atgal svečius vežios autobusai. 

Bilietai – 10 dol. Vaikams iki 10 m. – nemokamai.
Informacija tel.: 708-207-8406. 

Rašome iš Vilniaus, tikėdamiesi surasti JAV gyvenančius gimines. Ieš-
kome Prano Pagojaus, Prano sūnaus, gimusio apie 1888 m. Lietuvoje, Telšių
apskrities Nevarėnų valsčiaus Petraičių kaime, išvykusio į JAV apie 1900
m., palikuonių. Lietuvoje liko jo sesuo ir brolis Kazys, gimęs 1896 m., kuris
trumpam buvo atvykęs pas Praną ir apie 1916 m. grįžo į Lietuvą. Čia sukū-
rė šeimą, susilaukė 5 vaikų, anksti liko našlys. 1940 m. enkavedistai jį nužu-
dė. Iš vaikų likusios tik dvi seserys – Elena, gimusi 1930 m., gyvenanti Vil-
niuje, ir Stefanija, gimusi 1932 m., gyvenanti Telšiuose.

Iš anksto dėkojame ir tikimės sulaukti brangius artimuosius atsilie-
piant adresu: Elena Petrulevičienė, Bitininkų 5, LT - 08417, Vilnius, Lie-
tuva. El. paštas: rimamck@yahoo.com; tel.: 8 618 24439

Elena Petrulevičienė
Kazio Pagojaus duktė

Ingrida Bublienė, ,,IB International. Inc.” firmos prezidentė nese-
niai lankėsi Klaipėdoje, kur susitiko su Klaipėdos miesto meru Rimantu
Taraškevičiumi. Susitikimo metu aptartos investicijų Klaipėdoje galimy-
bės.

Nuotraukoje: Ingrida Bublienė ir Rimantas Taraškevičius Klaipėdos
merijoje.                                            Nuotr. iš asmeninio I. Bublienės albumo

Birželio pabaigoje
,,Lietuvos aido” 

galerijoje 
(Vilnius, Žemaitijos g. 11 

tel.: 8 52124727) 
atidaroma New York
gyvenančios lietuvių

dailininkės 
VIDOS KRIŠTOLAITYTĖS

naujausių darbų 
paroda.

Galerija vasaros metu
dirba darbo dienomis

nuo 11 val. r. iki 6 val. v.,
savaitgaliais nedirba.

Veronika Pleskus, gyvenanti St. Pete Beach, FL, kartu su meti-
niu „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai
dėkojame.


