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Medvedev tikina, kad Rusijoje dvivaldystès nebus

beviziam režimui gauti yra reikalavi-
mas, kad atmestų paraiškų vizai
gauti kiekis neviršytų 10 proc. ribos.
2006 m. šis Lietuvos rodiklis buvo
27,7 proc., tuo tarpu pernai, pasak
Užsienio reikalų ministerijos (URM)
sekretoriaus Oskaro Jusio, Lietuvoje
riba nebuvo peržengta. Tačiau ją vir-
šijo užsienyje gyvenantys lietuviškų
pasų savininkai, kurie taip pat gali
prašyti JAV vizos.

Apie 400 tūkst. tautiečių gyvena
užsienyje, didžioji dalis – Jungtinėje
Karalystėje ir Airijoje. Nemažai emi-
grantų, prašydami JAV vizų, negali
pateikti pažymų, jog turi gerą tarny-
bą, nuolatines pajamas ar nekilnoja-
mojo turto. Nesant garantijų, jog jie
po kelionės į JAV bus suinteresuoti
grįžti į dabartinę savo gyvenamąją
vietą, vizų jie dažnai negauna.

Taip pat, pasak JAV konsulo,
prieš priimant naujas valstybes į pa-
lengvinto vizų režimo programą,
Jungtinėse Valstijose turi pradėti
veikti naujoji biometrinio patikrini-
mo, Nukelta į 6 psl.

Maskva, kovo 25 d. (,,Interfax”/
BNS) – Išrinktasis Rusijos preziden-
tas Dmitrij Medvedev tikina esąs tik-
ras, kad jiedu su dabartiniu Rusijos
prezidentu bendradarbiaus veiks-
mingai, o dvivaldystės šalyje nebus.

,,Dabartinis prezidentas – veik-
lus vadovas. Jis gali ir pasiryžęs dirb-
ti ir toliau, skatinti mūsų šalies raidą,

kad ji vyktų būtent tuo keliu, kuris
buvo nustatytas prieš 8 metus. Todėl
ir buvo sudarytas kandidato į prezi-
dentus ir Rusijos prezidento, kaip ga-
limo būsimo premjero, jungtis”, – sa-
kė D. Medvedev interviu įtakingam
Britanijos verslo laikraščiui ,,Finan-
cial Times”.

,,Bet aš negaliu sutikti su Jumis

dėl to, kad gali atsirasti kokia nors
dvivaldystė, kuri Rusijoje, spren-
džiant iš istorijos patyrimo, turėjo vi-
sokių liūdnų padarinių. Kiekviena
valdžia turi dirbti savo darbą. Prezi-
dentas yra konstitucijos garantas ir
turi įgaliojimus, premjeras dirba sa-
vo darbą. Tai visiškai normalus daly-
kas”, – pabrėžė jis.

Minimos
Baltarusijos
nepriklausomybès
metinès

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) – Vil-
niuje minimos Baltarusijos neprik-
lausomybės paskelbimo 90-osios me-
tinės. Savo tėvynės nepriklausomy-
bės metines Vilniuje drauge mini bal-
tarusių visuomeninės organizacijos
bei draugijos, kurios kovo 25 d. šven-
čia Baltarusių vienybės dieną. Taip
siekiama atkurti Lietuvos sostinėje
gyvavusią prieškario tradiciją.

1918 m. kovo 25 d. buvo paskelb-
ta nepriklausoma Gudijos Liaudies
Respublika, pirmą kartą įteisinusi
baltą–raudoną–baltą vėliavą ir vals-
tybinę gudų kalbą. Ši nepriklauso-
mybė nuo Rusijos truko mažiau nei
metus – pirmajam pasauliniam karui
baigiantis iš Baltarusijos pasitraukus
Gudijos Liaudies Respubliką rėmu-
siems vokiečiams, šalis pateko bol-
ševikų įtakon ir 1919 m. buvo pri-
jungta prie Sovietų Sąjungos.

Nepriklausomybę šalis atkūrė
1990 m. liepos 27 d. Po nepriklauso-
mybės atkūrimo įteisintą senąją bal-
tarusių baltą–raudoną–baltą vėliavą
bei herbą vytį vėliau į valdžią atėjusi
prezidento Aleksandr Lukašenka ad-
ministracija pakeitė į sovietmečio
simbolius.

Lietuvos santykius su Baltaru-
sija įtakoja griežta ES pozicija auto-
ritarinio prezidento A. Lukašenka ir
demokratijos padėties toje šalyje at-
žvilgiu bei artima kaimynystė ir ben-
dra 679 kilometrų siena.

Bevizis reñimas nèra imigracijos programa

,,Metû vilties” apdovanojimas
îteiktas ir amerikietei

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) – Nors
tiksli naujosios bevizių kelionių į
Jungtines Valstijas tvarkos įsigalioji-
mo diena nėra žinoma, JAV diploma-
to vardijamos datos atskleidžia, kad
Lietuvos piliečiai jos gali tikėtis ne
anksčiau kaip po metų ar dar vėliau.

JAV ambasados Vilniuje konsulas
James Fellows teigė, kad Lietuvai itin

svarbus klausimas, ar šalis atitinka
bevizio režimo reikalavimus, bus
sprendžiamas šių metų rudenį.
Rugsėjo 30 d. JAV baigiasi finansiniai
metai, todėl po šios dienos bus per-
žiūrima statistinė informacija, kiek
buvo atmesta Lietuvos piliečių pa-
raiškų JAV vizai gauti.

Viena iš JAV nustatytų sąlygų

Vilnius, kovo 25 d. (Delfi.lt
/,,Draugo” inf.) – Gausus būrys iški-
liausių šalies asmenybių kasmet per
Šv. Velykas atiduoda pagarbą pap-
rastiems žmonėms, kurių kilnūs,
nuoširdūs ir gėrio kupini darbai vis
labiau stebina ir suteikia viltį tikėti
šviesesniu rytojumi. „Lietuvos garbės
2008” komisija ir šiemet įteikė de-

šimt garbingųjų padėkos statulėlių.
Už kilnius, drąsius ir nuoširdžius
darbus apdovanotieji buvo įvertinti
ne tik statulėlėmis, bet ir staigmeno-
mis bei dovanomis. Vienų laukė be
galo pasiilgti draugai, kurie atvyko
net iš Amerikos, kitų – vaikystės sva-
jonių išsipildymas, o kai kurių – net
ir tikrosios dangaus žvaigždės.

„Metų vilties” apdovanojimas
atiteko JAV gyvenančiai Jan Par-
menter, kuri mamos ir tėčio meilę do-
vanoja dešimtims Lietuvos vaikų na-
muose gyvenančių neįgalių mažylių.
Jan Parmenter yra iš JAV LB Grand
Rapids apylinkės, nepaprastai nuo-
širdi ir pasišventusi vaikams moteris.
Ji prieš pusantrų metų su vyru Bill
įvaikino neįgalią lietuvaitę iš Vil-
niaus. Jų šeima artimai bendrauja su
LB apylinkės valdyba ir apylinkės lie-
tuviais, padeda kitoms šeimoms įsi-
vaikinti vaikus iš Lietuvos. Jan yra
,,Bethany Christian Services” organi-
zacijos įsivaikinimo programos koor-
dinatorė Albanijoje, Kazachstane,
Haityje ir Lietuvoje.

Lietuviai bevizių kelionių į JAV gali tikėtis ne anksčiau kaip po metų.

,,Lietuvos garbės” statulėlė.
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KAI PAŽADAS
IŠTESĖTAS

Su giliausiu liūdesiu ir pagarba
Lietuvių skautų sąjunga atsisveikino
su buvusiu ilgamečiu Vyriausiuoju
vadovu a.a. Sigitu Miknaičiu. 80-ties
metų sulaukęs, š. m. kovo 15 d. po
sunkios ligos jis iškeliavo Amžinybėn.

Šimtmetį 2007 metais atšventęs
pasaulio skautų sąjūdis, 156 valsty-
bėse turi 28 milijonus narių. Visur
yra labai vertinamas šios jaunimo
organizacijos įnašas žmonijai, verti-
nami ir jos vadovai.

Mes, lietuviai skautai išeivijoje,
auklėdami jaunimą pagal kilniuosius
skautų įstatus ir šūkį Dievui, Tė-
vynei, Artimui, turime, galima sa-
kyti, dar vieną pažadą – mylėti Lie-
tuvą Tėvynę, kurios jau dvi trys
išeivijoje gimusios kartos nėra mačiu-
sios. ,,Skautauti galime visur, bet lie-
tuviškai skautauti galime tik Lietu-
vių skautų sąjungoje” – pasakė v. s.
fil. Sigitas Miknaitis, eidamas LSS
Tarybos pirmininko pareigas 1979–
1984 metais.

Sigitas Miknaitis gimė 1927 m.
spalio 29 d. Sausininkuose, Bartinin-
kų vls., Vilkaviškio apskrityje. Ant-
rojo pasaulinio karo metu pasitraukė
į Vokietiją, 1948 m. baigė gimnaziją ir
pradėjo studijas Pabaltijo univer-
sitete, Pinneberge, kurias mechani-
kos inžinieriaus diplomu apvainikavo
jau Chicagoje 1956 m. 30 metų dirbo
Automatic Electric ir General Telep-
hone Electronics bendrovėse, 1987-

1992 m. – Electronics Pittway korpo-
racijoje, Auroroje, IL. Visur buvo pro-
jektų vadovu, turi 6 patentuotus
išradimus.

Į lietuviškąją skautybę įstojo
1945 m. Vokietijoje, į Akademinį
skautų sąjūdį – 1948 m. Vadovo gabu-
mais apdovanotas, į skautišką veiklą
Chicagoje įsijungė prieš 40 metų. Tuo
metu skautų ,,Lituanicos” tunte buvo
daugiau nei 400 jaunuolių. Tuntinin-
ko pareigas Sigitas ėjo 1972-1974 m.,
Lietuvių skautų Brolijos Vyriausiuo-
ju skautininku buvo išrinktas 1976-
1978 m. kadencijai. Tada jam teko
rūpintis dvejomis Tautinėmis stovyk-
lomis – 1978 m. jis buvo skautų Bro-
lijos stovyklos viršininku Amerikoje,
o į Tautinę stovyklą Australijoje su
dukra Rūta ir šimtine skautų-ių vyko
kaip garbės svečias.

LSS Tarybos pirmininku buvo
išrinktas trejoms kadencijoms (po 3
metus) – 1979-1984 ir 1991-1993 m.
Teko būti dviejų jubiliejinių stovyklų
viršininku. 1983 m. jubiliejinę sto-
vyklą prie Auroros, Kanadoje, jis pa-
vadino ,,Aušros” vardu, ,,Aušros”
laikraščio šimtmečiui paminėti, į ku-
rią suvažiavo 700 skautų ir skaučių
švęsti skautijos 65-tį. Kai po dešimt-
mečio jam vėl teko sąjungos pirmi-
ninko našta, Lietuva jau buvo laisva
ir, Sigitui Miknaičiui vadovaujant,
1993 m. jubiliejinėje stovykloje Rake,
MI, tarp 800 išeivijos skautų žygiavo

23 skautai bei vadovai iš Lietuvos.
Koks buvo džiaugsmas!

Čia suminėti tik keli daugiausia
pastangų ir pasiaukojimo pareika-
lavę darbai. Janina ir Sigitas Mik-
naičiai skautiškoje, lietuviškoje vi-
suomenėje daugiau nei 20 metų nuo-
lat savo darbu rėmė skautų ir skau-
čių tuntus Chicagoje, jiedu yra Lie-
tuviškosios skautybės fondo įkūrėjai,
net ligos metu Sigitas vadovavo Lie-
tuvių skautų sąjungos archyvui-
muziejui Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Janina septynerius metus
aukojo savo darbą Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijai Lemonte, o Sigitas
kelis metus buvo tos misijos tarybos
pirmininku.

Janinos ir Sigito Miknaičių šei-
moje užaugo sūnus Vytautas, taip pat
inžinierius ir oro skautas, ir duktė
Rūta – skautininkė, filisterė. Gražios
ir jų šeimos. Vytautas su žmona Ja-
net užaugino dukras Audrą ir Gaidą,
sūnus Rimą, Darių ir Povą – jie visi
trys yra Amerikos marinai. Dukros
Rūtos ir Guntis Ozers dukros Julia ir
Carina priklauso lietuvaitėm skau-
tėm.

Kovo 18 d. Petkaus laidojimo na-
muose kartu su Deveikių-Miknaičių
šeima buvo gausus būrys bičiulių ir
didžiulė skautiškoji šeima. Liūdesio,
pagarbos, padėkos mintis išsakė Si-
gito svainis Gediminas Deveikis, stu-
dijų dienų draugas Pranas Jurkus,
,,Lituanicos” tunto tuntininkas Li-
nas Paužuolis, Filisterių skautų są-
jungos Chicagos skyriaus pirmininkė
Jolanda Kerelienė, Vydūno fondo
tarybos pirmininkas Leonas Maska-
liūnas, Akademinio skautų sąjūdžio
vadijos pirmininkės pavaduotojas
Vytenis Kirvelaitis, Lietuvių skautų
sąjungos Tarybos pirmininkas Ginta-
ras Plačas, Sigito pusseserė Marytė
Pileckienė. Paskutinį žodį Tėvui tar-
damas sūnus Vytautas, padėkojęs už
pavyzdį, išauklėjimą, idealų įdiegi-
mą, savo oro skauto ženklą – sparnus
įdėjo į karstą. Ačiū ir ilsėkis ramybė-
je.

Alė Namikienėa. a. v. s. fil. Sigitas Miknaitis

,,Skautybės keliui”

DĖKOJAME

55-erius metus gyvuojantis Vydūno vardo fondas
remia lietuvių studentų studijas ir vertingų knygų
leidimą, skiria mokslo premijas Akademinio skautų są-
jūdžio garbės narių vardais, leidžia savas knygas, skelbia
rašinių konkursus.

2008 m. sausio 28 d. netekome ilgametės tarybos
sekretorės fil. Irenos Kairytės. Lietuvių tautinių šokių
ansamblio ,,Grandis” pagyvenusiųjų ratelis fil. Kairytės
atminimui Vydūno fondui paaukojo 245 dol. Tariame
nuoširdų ačiū: Vidai Brazaitytei, Eduardo ir Violetai
Fabianovich, Sigitui Gudžiui, Dariui Karaliui, Ramunei
Kubiliūtei, Linui ir Mary Ellen Marčiams, Edvardui
Račkui, Virgiui ir Alvidai Rukuižoms, Virgiui ir Onutei
Smilgiams.

Jūsų auka užtikrins Vydūno fondo darbų tęs-
tinumą ir įprasmins fil. Irenos Kairytės daugelio metų
darbą ir indėlį Vydūno fondo veikloje.

Vydūno fondo valdyba
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Didžiojo penktadienio
malda kontroversijos

centre
ALEKSAS VITKUS

Didysis šių metų penktadienis jau praėjo. Meldėmės už visą pasau-
lį, klausėmės apie Jėzaus kančią, prisiminėme apie Dievo meilę
savo tautai ir kartu stebėjomės, kas šiandien vyksta žydų ir kata-

likų santykiuose.
Jei jau buvome primiršę, kad maždaug prieš 50 metų popiežius Jonas

XXIII (1953–1963), tik ką išrinktas popiežiumi, per savo pirmąsias iškil-
mingas pamaldas Velykų švenčių tridienį sulaužė ilgus metus trukusią
Bažnyčios tradiciją, gal vertėtų tai vėl prisiminti, nes dar vos tik prieš mė-
nesį, vasario 5 d., popiežiaus Benedikto XVI paskelbti Didžiojo penktadie-
nio įprastinės maldos pakeitimai ir vėl susilaukė didelio ne tik katalikų,
bet ir žydų sujudimo.

Popiežius Jonas XXIII, didelis tolerantas ir labai žmoniškai nusitei-
kęs Dievo tarnas, užuot taręs iki tol įprastą „Dieve, Tu juk neatskiri nei
neištikimų žydų nuo Tavo malonės. Išgirsk mūsų maldas, kurias kreipia-
me į Tave, prašydami atleidimo tai aklai tautai”, 1958 m. taip kalbėjo:
„Melskimės ir už žydus, į kuriuos pirmiausia kreipėsi mūsų Viešpats.”
Buvusį sakinį „Melskimės už klastingus žydus” popiežius Jonas XXIII
praleido.

Tokia popiežiaus Jono XXIII malda su mažais pakeitimais Antrojo Va-
tikano suvažiavimo metu buvo priimta kaip oficiali Didžiojo penktadienio
malda: „Melskimės už atsivertimą, taip pat ir už tai, kad Viešpats nuimtų nuo
žydų širdžių tą šydą taip, kad jie pripažintų mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.”

Kažkam katalikų Bažnyčioje pasirodė, kad ir tą versiją reikėtų pato-
bulinti. Todėl 1970 m. jau popiežiaus Pauliaus VI (1963–1978) laikais, bu-
vo paskelbta taip: „Melskimės už žydų tautą, kuri pirmoji išgirdo Dievo
žodį. Teauga jie Jo vardo meilėje ir Jo įstatymo ištikimybėje. Visagali ir
amžinasis Dieve, Tu jau seniai pažadėjai Abraomui ir jo palikuonims. To-
dėl išgirsk mūsų Bažnyčią, kuri meldžiasi už tautą, kurią Tu pirmą pa-
rinkai sau taip, kad ji galėtų prieiti prie pilno išganymo. Mes to prašome
per Kristų, mūsų Viešpatį.”

Nei viena, nei kita versija žydų bendruomenės nebuvo sutikta su pa-
sitenkinimu. Tai jautė ir pergyveno popiežius Jonas Paulius II. Gal todėl
ir dabartinis popiežius Benediktas XVI pagaliau pasiryžo šią Didžiojo
penktadienio maldą šitaip performuluoti: „Melskimės už žydus, kad Die-
vas nušviestų jų širdis taip, kad jie pripažintų Jėzų Kristų kaip visos
žmonijos išganytoją. Visagali ir amžinasis Dieve, kurio troškimas yra, kad
visi žmonės ateitų prie tiesos žinojimo ir būtų išganyti. Leisk per savo
malonę, kad kai visa žmonija įžengs į Tavo Bažnyčią, kad ir visa Izraelio
tauta būtų išgelbėta, per Kristų, mūsų Viešpatį.”

Skaitytojui gali atrodyti, kad tai palyginti nedideli pakeitimai, bet šį
kartą sujudo ne tik žydai, bet ir katalikai. Žydai, kaip ir visuomet, jokiu
būdu nenori sutikti su mintimi, kad Kristus gali būti jų išganytojas ar kad
jiems toks katalikų siūlomas išganymas iš viso yra reikalingas. Rabinas
Jacob Neusner šį dokumentą pavadino „antisemitiniu”. Todėl popiežiui
paskelbus šią naują maldos versiją, su ja nesutinkanti Rabinų Taryba
protesto ženklan nutraukė dialogą su katalikų Bažnyčia.

Kardinolas Walter Kasper, vokietis, į tokį protestą atsakė, sakydamas,
jog jis negalįs suprasti, kodėl mes turime atsižvelgti į žydus, formuluoda-
mi savo maldas. Vėliau, išsigandęs žydų reakcijos, Kasper atsisakė min-
ties, kad žydus reikia jau dabar bandyti atversti, ir pradėjo aiškinti pagal
apaštalo Pauliaus laišką romiečiams, kuriame Paulius taip rašo: „Dalis
Izraelio tautos lieka užkietėjusi, kol įeis pagonių visuma, o tada bus išgel-
bėtas vienas Izraelis, kaip parašyta pranašo Izaijo” (11, 25–26).

Kai kurie katalikai naujoje popiežiaus Benedikto paskelbtoje Didžiojo
penktadienio maldos versijoje įžiūrėjo jo norą grįžti į prieš 45 metus įvy-
kusį Bažnyčios posūkį. Taip pasitaikė, kad tik keletą dienų prieš šios nau-
jos versijos dokumento paskelbimą popiežius paskelbė ir naujas nuorodas,
leidžiančias plačiau grįžti prie senųjų, dar prieš Vatikaną II aukojamų Mi-
šių lotynų kalba. Nors tas pokytis tada daug kam nepatiko, dabar prie jo
žmonės pamažu priprato. Šitie katalikai tokį popiežiaus žingsnį sutapati-
no su jo tariamu noru grįžti prie lotynų kalbos ir tuometinių liturginių
apeigų, čia įžiūrėdami Vatikano bandymą ir vėl įvesti griežtesnį monar-
chinį katalikų Bažnyčios valdymo stilių.

Tuo tarpu kiti katalikai sutinka su popiežiaus naująja maldos versija,
pabrėždami, kad per ją popiežius ne tik žydų nesmerkia, bet į juos ištiesia
ranką taip, kaip ir Dievas jų neatmetė. Juk ir Paulius savo laiške romie-
čiams rašė: „Juk ir aš izraelitas, iš Abraomo palikuonių, iš Benjamino
genties. Dievas neatstūmė savosios tautos, kurią iš seno yra pasirinkęs”
(11, 1–2). Todėl tokie katalikai ne tik sutinka su popiežiumi, bet ir gėrisi
jo drąsa suformuluoti naują maldą, nebijant neigiamos žydų reakcijos.
Juk popiežius yra vokietis, buvęs kardinolas Ratzinger, vaikystėje privers-
tas įsirašyti į „Hitlerjugend”, po to tapęs kareiviu, ko jam ir šiandien kai
kas nenori dovanoti ar bent priekaištauja. Jis pats tikrai žydų nebijo ir
neturi priežasties bijoti.

Katalikų Bažnyčia moko, kad žydai yra Dievo išrinktoji tauta. Ji no-
ri, kad žydai pripažintų Mesiją. Todėl ir popiežius savo naujame doku-
mente tik dar kartą patvirtino, jog Bažnyčia niekada neatsisakys prievolės
suvesti žmoniją, įskaitant ir žydus, į bendruomenę, kurią sukūrė pats
Kristus. Tad ar šv. Dvasia tikrai apleido popiežių Benediktą, kaip nori
tvirtinti kai kurie to dokumento priešininkai?

NEDEMONSTRUOJI –
NEEGZISTUOJI

KÊSTUTIS GIRNIUS

Lietuvoje didėja pilietinis ir poli-
tinis aktyvumas. Streikuoja mokyto-
jai, nors valdžia įsipareigojo smarkiai
padidinti jiems atlyginimus. Statis-
tikos departamento duomenimis,
2007 m. lapkričio ir gruodžio mėn. ša-
lies švietimo įstaigos surengė 161
streiką, iš jų 96 įspėjamuosius. Tai
didžiausias per metus surengtų strei-
kų skaičius nuo 2000 m., kai buvo
pradėta rinkti informacija apie juos.
Net kai kurie moksleiviai surengė
savo mokytojus palaikančią akciją.

Vasario pabaigoje Klaipėdoje so-
cialiniai darbuotojai paskelbė gedulo
dieną, protestuodami prieš blogas
darbo sąlygas. Juos palaikė kolegos
Kaune, Šiauliuose ir Joniškyje, taip
pat Klaipėdos universiteto socialinį
darbą studijuojantys pirmakursiai.

Ne tik darbo sąlygos ir atlygini-
mai jaudina piliečius. Dar daugiau
aistrų sukėlė nacionalinio investuo-
tojo ir patronuojančios bendrovės
,,Leo LT” kūrimas. Prie Prezidentū-
ros buvo surengtos demonstracijos.
Iniciatyvinė grupė renka parašus,
kad būtų atšauktas nacionalinio
investuotojo bendrovės ,,Leo LT”
kūrimą įteisinęs Atominės elektrinės
įstatymas ir priimtas tinkamesnis,
skaidresnis įstatymas. Grupės nariai
rinko parašus viename iš ,,Maximos”
prekybos centrų Vilniuje. Be to, dali-
jami lipdukai, raginantys žmones
nepirkti ,,Maximoje”.

Neatsilieka ir emigrantai. Airijos
Lietuvių Bendruomenė ragina tėvus
siųsti savo vaikučių nuotraukas. Po
nuotraukomis pridėtas tekstas, pa-
vyzdžiui: ,,Aš Gediminas Kūris.
Mano tėvai – lietuviai. Mano seneliai
– lietuviai. Konstitucinio Teismo
sprendimu esu Airijos pilietis.” Visos
nuotraukos bus surinktos į vieną
dokumentą ir išsiųstos Seimo na-
riams, Vyriausybei bei prezidentui.

Šis sveikintinas pilietinis ir poli-
tinis aktyvumas rodo, kad vis dau-
giau žmonių nesusitaiko su nepalan-
kia padėtimi ir reikalauja, jog poli-
tikai bei darbdaviai patenkintų jų
poreikius.

Lietuvos gyvenimą dar smarkiai
veikia slogi tarybinės okupacijos
patirtis. Komunistai sukūrė ,,karei-
vinių visuomenę”, uždrausdami ne-
priklausomas visuomenines organi-
zacijas ir profesines sąjungas, są-
moningai naikindami žmonių tar-
pusavio pasitikėjimą, solidarumą, pi-
lietinę visuomenę palaikančias sa-
vybes. Kompartija sugriovė beveik
visus socialinį kapitalą ugdančius
visuomenės horizontalius ryšius. Ne-
uždraustos organizacijos tapo paval-
džios kompartijai. Užuot palaikusios
savo narius ir suteikusios jiems
užuovėją, jos vykdė partijos politiką,
stebėjo ir drausmino kitaip galvo-
jančiuosius. Paprastas žmogus buvo
atskirtas, abejingas savo aplinkai, už-
sidaręs savyje ir šeimoje.

Dar neįveiktos šio slogaus pavel-
do pasekmės. Profsąjungos yra silp-
nos, įstatymai nėra joms palankūs.
Politinės partijos pernelyg centrali-
zuotos. Išskyrus rinkimų kampaniją,
jos ne itin bendrauja su rinkėjais,
neslepia savo abejingumo. Paprasti
piliečiai, nors ir dažnai burnoja prieš
politikus, stojiškai susitaiko su tuo,
ką valdžia daro ir jiems duoda.
Kreivai žiūrima į politinį aktyvumą,
iš dalies ir dėl to, kad pirmosios
,,megztųjų berečių” demonstracijos

sukūrė neigiamą protestų akcijų
įvaizdį – esą protestuotojai yra pikti,
nesukalbami, neracionalūs.

Dėl šių ir kitų priežasčių susik-
lostė dvilypė padėtis. Vadinamajam
elitui valdininkų, net ir pačių aukš-
čiausių pareigūnų bei politikų, durys
yra atviros, galimybės išdėstyti savo
poziciją ir reikšti savo norus beveik
neribojamos. Nežinia, kiek kartų Žil-
vinas Marcinkevičius ir kiti ,,Vilniaus
prekybos” šulai tarėsi su premjeru,
bet tikrai daugiau, negu būtų laiko-
ma padoru Vakarų Europoje. Kol eli-
tui galioja atvirų durų politika, pa-
prastiems piliečiams valdžios durys
yra uždaros, politikai sunkiai prieina-
mi.

Paprastam piliečiui jau kurį laiką
galioja taisyklė ,,nedemonstruoji –
neegzistuoji”. Vis daugiau žmonių su-
pranta, jog taisyklė greit nepasikeis,
tad protestais ir kitomis akcijoms jie
siekia priminti valdžiai, kad egzistuo-
ja ir kad tolesnis jų pageidavimų ne-
paisymas neliks be pasekmių.

Vakarų Europos gyventojai daž-
nai išeina į gatves išreikšti savo nuo-
monės, daryti spaudimo valdžiai ir
darbdaviams, paveikti politikos pro-
ceso. Streikai yra dažnas reiškinys ne
tik Italijoje ir Prancūzijoje, bet ir
Vokietijoje. Nors kartais pertempia-
ma styga ir paralyžiuojama visa šalis,
gyventojai dažnai palaiko streikuo-
jančiuosius, nes supranta, kad viešos
akcijos dažnai yra vienintelė priemo-
nė savo teisėms apginti. 2003 m.
daugelyje Europos miestų šimtai tūk-
stančių žmonių protestavo prieš Ira-
ko karą. Nors kelias karui nebuvo
užkirstas, o nemažai Europos šalių
ilgainiui pasiuntė savo karių į Iraką,
vyriausybės buvo supažindintos su
gyventojų nuostatomis ir darė
atitinkamas išvadas.

Ne visi pritaria politiniam akty-
vumui. Neseniai savaitraštis ,,Econo-
mist” rašė, kad protestuotojai ir ak-
tyvistai turi iškreiptą policijos supra-
timą. Esą jie tikisi iš valdžios to pa-
ties, ko iš kavinės savininko – ką pa-
nori, tą ir gauni. Parlamentinė de-
mokratija veikia kitaip. Rinkėjai iš-
renka valdžią, per kitus rinkimus gali
ją pakeisti, bet tarp rinkimų jie turi
susitaikyti su kompromisais ir esama
padėtimi. ,,Economist” teigimu, pro-
testuotojai retai pasiekia savo tikslų,
tad dar kartą nusivilia.

Šitokia minimalistinė demokrati-
jos samprata, sutapatinanti pilietinę
pareigą su dalyvavimu rinkimuose,
gal tenkina manančiuosius, kad žmo-
gus iš gatvės neturi kištis į ,,išmin-
tingesniųjų” reikalus. Gal tinka bran-
džiai demokratijai, nors tuo labai
abejoju. Bet ji tikrai netinka Lietuvai,
kur iš sąstingio reikia išjudinti rin-
kėjus ir politikus. Žmonės turi įsisą-
moninti, kad negana balsuoti kartą
kas ketverius metus, o po to pykti,
keikti valdžią ir vėl balsuoti už naujai
pasiskelbusius ,,gelbėtojus”.

Protestai ir demonstracijos padės
pakirsti šį užburtą ratą, leis juose
dalyvaujantiems bent iš dalies nus-
tatyti šalies politinę darbotvarkę,
primins politikams, kad jų rentos
nėra pirmos reikšmės valstybės rei-
kalas. Poreikis reaguoti į suaktyvėju-
sius piliečius didintų politikų atsa-
komybės jausmą ir verstų juos labiau
bendrauti su rinkėjais. Laimėtų visa
Lietuva.

Veidas.lt
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Šiluvos žinia
Leidžia Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija

Išeivijoje nr. 10 (2008 m. kovas)

APSIREIŠKIMO 400 METŲ JUBILIEJAUS APLINKRAŠTISsiluva.iseivijoje@gmail.com

Dievo Motinos M. Marijos jubiliejinių metų
Šiaulių vyskupijoje paskelbimo dekretas

Prieš 400 metų Šiluvoje, Švenčiausioji Mergelė Marija palietė Lietuvos že-
mę. Tai pirmasis M. Marijos apsireiškimas Europoje. Marija pasirodė 1608
metais, kai Šiluvoje ir kitose parapijose nebuvo kunigų, o katalikų tikėjimas
buvo labai susilpnėjęs. Tuomet su skausmo ašaromis akyse Marija kalbėjo:
,,Kitados šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir
sėjama.”

2008 m. rugsėjo 14 d. visa Lietuva švęs Švč. M. Marijos apsireiškimo Šilu-
voje 400 metų jubiliejų.

Trokšdamas, kad mūsų vyskupijos žmonės, sekdami Marijos pavyzdžiu,
visuomet džiugiai ištartų „fiat” – „tebūnie” Dievo valiai, Šiaulių vyskupijoje
2008-uosius skelbiu Dievo Motinos M. Marijos metais. Šiuos metus pradėsime
minėti kovo 9 d., sekmadienį. Tą dieną visose vyskupijos bažnyčiose aukosime
šv. Mišias, meldžiant M. Marijos globos ir užtarimo visai vyskupijai. (...) Dievo
Motinos M. Marijos garbei skirtuosius metus užbaigsime gruodžio 31 dieną
padėkos šv. Mišiomis.

Šiauliai, 2008 metų kovo 4 diena, šv. Kazimiero iškilmė, Nr. D-02/08.

† Eugenijus Bartulis
Šiaulių vyskupas

Kun. Evaldas Alūza
Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis su malda ir giesme veda maldos žygį į
Šiluvą.

Rašinių konkursas Šiluvos tema
JAV Lietuvių mokyklose

Šiluvos Mergelės Marijos 400
metų jubiliejaus atidarymas Kana-
doje vyks balandžio 5 d., šeštadienį,
Anapilyje.

2 val. p. p. Lietuvos Kankinių
šventovės salėje rengiama vysk. Jono
Ivanausko paskaita apie Šiluvos įvy-
kius.

2:45 val. p. p. Lietuvos Kankinių
šventovėje chorai giedos Švč. Merge-
lės Marijos giesmes.

3 val. p. p. Lietuvos Kankinių
šventovėje vyks šv. Mišios, kurias ce-
lebruos vysk. J. Ivanauskas su visais
suvažiavusiais kunigais ir tikinčiai-
siais. Bus pašventintas Šiluvos Švč.
Mergelės Marijos paveikslas, kuris
keliaus per visas Kanados lietuvių
parapijas bei telkinius. Po iškilmių
šventovėje visi bus pakviesti kavai
parapijos salėje. Visi tautiečiai kvie-
čiami vieningai jungtis į šią Kristaus
Motinos Marijos garbės šventę!

Sukurti proginiai ženklai

Jubiliejiniams metams Kanadoje
paminėti sukurti plakatai, kuriems
medžiagą parinko Šiluvos komitetas.
Juos dailiai suprojektavo ir išspausdi-
no ,,Printing Net” spaustuvės savi-
ninkas Jurgis Kuliešius. Plakatai bu-
vo išsiųsti visoms parapijoms/misi-
joms/bendruomenėms, kad būtų iška-
binti atvirose lankomose vietose.

Simbolinį ženklą sukūrė prel. Jo-
nas Staškevičius ir Jurgis Kuliešius.
Buvo parinktas klevo lapas, nes tai
Kanados simbolis, esantis ant Kana-
dos vėliavos. Viduryje įkomponuotas
Šiluvos simbolis (,,Šiluva Kanadoje”).
Parinkta mėlyna spalva, nes tai tradi-
cinė Marijos spalva. Didelio formato
ženklas bus per šventes iškabintas
kiekvienoje vietovėje. Jis taip pat
naudojamas ant laiškų, aukų vokelių
ir kt.

Šiems metams specialiai sukurti
ir pagaminti lipdukai. Komitetas pa-
teikė savo pasiūlymus ir keturis pro-

jektus paruošė ,,Twisted Sticker”
bendrovės savininkas Mykolas Sam-
sonas. Komitetas pasirinko spalvingą
ir patrauklų apvalaus lipduko projek-
tą, kuris skirtas vaikams užsiklijuoti
ant sąsiuvinių šeštadieninėse mokyk-
lose, stovyklose ir kt. Lipdukus
spausdino ,,Twisted Sticker” bendro-
vė. Taip pat paruoštos knygelės
,,Šiluva – piligrimo vadovas”, kurios
bus parduodamos visose apylinkėse.
Išspausdinti ir lankstinukai apie Ši-
luvą (lietuviškai ir angliškai) bei pa-
veiksliukai su malda, kurią sukūrė
prel. Jonas Staškevičius (lietuviškai
ir angliškai).

Jubiliejinė malda

Švenčiausioji Mergele Marija,
kuri prieš 400 metų Šiluvoje pasi-
rodei stovinti ant akmens ir verkianti
su kūdikėliu Jėzumi rankose. Tada
Tu prakalbėjai į skirtingų tikybų
lietuvius krikščionis žodžiais: ,,Šioje
vietoje buvo garbinamas mano
Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama”.
Mokyki mūsų lietuviškąją išeiviją
gerbti visa, kas Tavo Sūnaus garbei
sukurta ir pašvęsta, kad nuolankiai
žengtume krikščioniškos vienybės
keliu.

Stebuklingasis Šiluvos paveiks-
las, kurio pavidalu lankai mūsų išei-
viją, Nukelta į 8 psl.

Šiais metais švenčiant Marijos
apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubilie-
jų, JAV Lietuvių mokyklų mokiniai
supažindinami su apsireiškimo istori-
ja.

JAV LB Švietimo taryba paskelbė
konkursą trijų amžiaus grupių – 2-3,
4-6 ir 7-10 klasių – mokiniams. Kovo
8 d. pamokų metu buvo rašomi raši-
niai Šiluvos tema. Mokytojai pristatė
rašinių temas iš straipsnelio apie ap-
sireiškimą Šiluvoje. Buvo išvardyti
žodžiai ir trumpos sakinių ištraukos,
kurias mokiniai galėjo panaudoti ra-
šinyje atskleidžiant savo mintis. Mo-
kytojai paaiškino sunkiau supranta-
mus apsireiškimo istorijos teksto žo-
džius, papasakojo apie krikščionis
kalvinus ir katalikus, rodė Šiluvos
Marijos paveikslo ir apsireiškimo

koplyčios vaizdus. Vėliau mokiniai
patys buvo paprašyti atpasakoti šią
istoriją ir įvardyti jos prasmę bei
svarbą krikščionims Lietuvoje ir pa-
saulyje. Vyresniųjų klasių mokiniams
nagrinėjimui buvo pateikti eilėraš-
čiai. Buvo aptariama eilėraščio nuo-
taika, poeto išsakyta mintis bei jos
literatūrinis grožis ir reikšmė.

JAV LB Švietimo tarybos atran-
kos komisijai rašiniai pristatomi pasi-
rašyti slapyvardžiu. Geriausiai įver-
tintų trijų rašinių autoriai bus apdo-
vanoti piniginėmis dovanomis. Kon-
kursas vyksta iki 2008 m. balandžio 1
d. Rašinius siųsti tarybos pirminin-
kei Daivai Navickienei, adresu: 170
Query St., New Bedford, MA 02745.

JAV LB Švietimo tarybos
pranešimas

Šiluvos paveikslas keliauja Dievo Motinos
Nuolatinės Pagalbos parapijoje Cleveland

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius,
SJ specialiu dekretu 2008 m. paskel-
bė Šiluvos Dievo Motinos jubilieji-
niais metais. Lietuvoje jubiliejus bus
iš-kilmingai atšvęstas 2008 m. rugsėjį

6-15 d. Lietuvių išeivijai skiriama
rugsėjo 15 d. Tos dienos liturgijai va-
dovaus Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, SJ ir užsienio lietuvių
sielovadoje dirbantys kunigai. Šiose

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

Lietuvoje Jubiliejiniai metai pra-
sidėjo 2008 vasario 3 dieną. Šiuo pasi-
rengimo laikotarpiu vyks įvairūs ren-
giniai, tarp jų Šiluvos Dievo Motinos
paveikslo piligriminė kelionė per pa-
rapijas ir šeimas.

Į šią visai lietuvių tautai taip
brangią šventę Dievo Motinos Nuola-
tinės Pagalbos Cleveland parapija
jungiasi pradėdama Šiluvos Dievo
Motinos paveikslo piligriminę kelionę
per visas mūsų parapijos šeimas ar
pavienius asmenis.

Ši piligriminė kelionė prasidėjo
sekmadienį, vasario 24 d., 10 val. Mi-
šiose Dievo Motinos šventovėje ir
vyks šia tvarka:

• Baigiantis Mišioms, šeima ar
pavieniai asmenys perima Dievo
Motinos paveikslą ir nešasi jį į savo
namus. Ten jis tinkamai sutinkamas
ir laikomas iki ateinančio sekmadie-
nio, kai prieš Mišias bus grąžintas į
šventovę ir Mišioms baigiantis per-
duotas kitai šeimai ar asmenims.

• Per visą savaitę paveikslą sau-
gojanti šeima yra kviečiama bend-
roms maldoms ir susimąstymams,
siekiant suartėjimo ne tik su Dievu,
Dievo Motina ir Jos Sūnumi, bet ir
vieno su kitu. Į šias maldos valandas
galime pasikviesti draugus, gimines,
kaimynus – daryti visa, kas gali pa-
dėti mums dvasiškai atsinaujinti ir
sustiprėti.

• Šia proga bus paruošta maldų
knygelė.

Labai džiaugiamės turėdami ga-
limybę tokiu būdu įsijungti į Šiluvos
Dievo Motinos jubiliejinius metus.
Kviečiame visas mūsų parapijos šei-
mas ir pavienius asmenis priimti pa-
veikslą. Teaplanko Šiluvos Dievo Mo-
tina visų mūsų parapijiečių namus.

Norinčius įsijungti į sąrašą, pra-
šome kreiptis į Reginą Šilgalienę tel.
440-975-0637 arba Giedrę Ješman-
tienę tel. 216-738-1682.

„Mūsų žingsniai” Nr.7,
2008 vasario 17

Dievo Motinos Nuolatinės
Pagalbos parapija

Šiluvos metai Kanadoje pasipuoš
specialiais ženklais
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IŠ KUR GAUTOS TEISINGOS ŽINIOS?
Labai nustebau perskaitęs Algio

Virvyčio laišką 2008 m. kovo 5 d.
,,Drauge” pavadinimu ,,Mažas žinoji-
mas pavojingas”. Labai gerbiu A.
Virvytį už jo drąsius ir patriotinius
straipsnius. Teko nusivilti ir, reikia
manyti, kad bus ir daugiau nusivy-
lusių, kurie skaitys A. Virvyčio laišką,
komentuojantį A. Grigaičio straipsnį
(,,Draugas”, 2008 m. vasario 13 d.).
A. Virvytis kritikuoja A. Grigaitį už jo
parašymą, jog ,,niekad nežinojau, kad
Lietuvoje galėjo būti tūkstančiai
bajorų”; arba ,,nežinojau, kad tarp
karininkų būtų nors vienas bajoras”
ir t. t. 

A. Grigaitis rašo teisybę. Kas ga-
lėjo žinoti, kad dr. Jonas Basanavi-
čius, gen. Plechavičius, Antanas Sme-
tona ir net Vytautas Landsbergis bu-
vo bajorai? Neteko skaityti, kad jie
save vadintų bajorais. Lietuvoje bajo-
rai buvo nemėgiami, nes juos laikė
išdavikais, lenkomanais ir dirbančiu-
jų prispaudėjais. Skaitantys A. Virvy-
čio mintis apie bajorus, sutiks, kad
paminėti asmenys iš tiesų buvo gar-
sūs karvedžiai, drąsus vadovai, gal
net galintys vadintis kunigaikščiais.
Pagal autorių, Mindaugas, Gedimi-
nas, Kęstutis, Vytautas buvo bajorai.

Kyla klausimas, kokiais istori-

niais šaltiniais A. Virvytis remiasi
savo laiške? Galbūt jis turėtų pa-
rašyti mokslinį darbą, pateikiant is-
torinius dokumentus, o nesiremiant
internetu ar lenkų istorikais, nes jie
nepatikimi?

Priskaityti Žemaitijai 161,000
bajorų yra neatsakinga. Reikia ma-
nyti, kad kiekvienas bajoras turėjo
mažiausiai 10 vergų (kumečių), ku-
rie apdirbo jų žemes, tokiu būdu tu-
rėsime didžiulį skaičių žmonių ma-
žame plote. Greičiausiai bajoro pava-
dinimas į Lietuvą atėjo iš lenkų, o šie
pasiėmė iš turkų, mongolų (pagal A.
Virvytį).

Žemaičiai buvo savosios žemės
patriotai ir ją gynė nuo kryžiuočių,
kalavijuočių ir švedų. Vytautas taip
pat turėjo nusileisti žemaičiams ir
neatiduoti šio krašto vokiečiams. Gal
ir Mindaugas buvo nužudytas tik
todėl, kad priėmė krikštą iš vokiečių
ordino?

Linkėtina A. Virvyčiui ir toliau
rašyti drąsius ir patriotinius rašinius,
nes skaitant laikraščius galima paste-
bėti, kad naujieji ,,bajorai” veda
Lietuvą į pražūtį.

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

Sveikiname ,,Draugo” redakciją
ir visus, kurie prisidėjo prie šešta-
dienio ypatingai įdomaus ir patrauk-
laus numerio. Man ir mano vyrui
ypatingai buvo įdomu skaityti Vita-
lijos Dunčienės straipsnį ,,Ar verta
saugoti gyvybę” — geriausias straips-
nis, kurį mes bet kada matėme apie
abortus. Taip pat įdomus buvo Tomo
Vilucko iš Lietuvos, straipsnis ,,Gausi

šeima — kitas pasirinkimas?” Dar
viena aktuali tema apie Lietuvos šei-
mų padėtį. Jono Kuprio nuotraukos
ypatingai gražios ir įdomios. Jo meno
mylėtojų nuotrauka 14 puslapyje
galėtų premiiją laimėti. Visas laužy-
mas gražus. Labai dinamiškas nu-
meris! Bravo!

Rima Sidrienė
Palos Hills, IL

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

dalia.cidzikaite@gmail.com

KOMENTARASKOMENTARAS

Ar A. Gečys laiko KGB rūšies
kartoteką apie kiekvieną iš mūsų,
Amerikos lietuvį, ar jo kirvis krito
vien tik ant darbštuolio, tikro pat-
rioto dr. Dariaus Udrio? Atrodo, kad
Gečio „faktai” nėra tikslūs, nei apie
RFE lietuvių biuro likimą, nei apie
dr. Udrio disertacijos rašymo laiko-
tarpį, gaunant pilną stipendiją tam
laikotarpiui, ir LB iš jo uolumo ir
visuomeniškumo prasiturtinant. Ne-
geras  detektyvas, be kompetencijos
liks Gečys: „faktų” nepatikrinęs, kal-

tinamajam dar esant gyvam. Gėda, ir
autoriui tektų atsiprašyti už šitokį
nelemtą ad hominem puolimą dėl
Udrio  kultūrinio svetingumo pasiū-
lymo Lietuvos žydams Amerikoje
2008 metais. Lietuva, rodos, kitaip
reagavo į globalinę „Zeitgeist” ir pla-
nuoja į savo dainų šventę mažumų
atstovų šokėjus pasikviesti. „An idea
whose time has come: cultural ex-
change as a start toward better
understanding and relations.”

Pavardė redakcijai žinoma

A. GEÇIO ,,FAKTAI” NÈRA TIKSLÙS

,,DRAUGO” KOVO 15 D. 
ÕEÕTADIENIO NUMERIS

Vieno iš JAV LB Hartford, CT apylinkės valdybos narių pavardžių yra ne
Lina Banevičiūtė, o Linas Banevičius.

KLAIDOS ATITAISYMAS

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adre-
są ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org, kur galite rasti ir skaitytojų laiškus 

skyrelyje ,,Nuomonės”

Kur mūsų knygos ir 
bibliotekos JAV?

DALÈ LUKIENÈ
JAV LB Kultùros tarybos
pirmininkè  

Skaičiau komentarus dėl bib-
liotekų (B. Juodelis ,,Kur išeivijos
lietuvių bibliotekos?”, ,,Draugas”,
2008 m. vasario 27 d.; V. Kamantas
,,Viena gera biblioteka”, ,,Draugas”,
2008 m. kovo 7 d; K. Lapienytė ,,Bib-
liotekos Lituanistikos tyrimų ir stu-
dijų centre”, ,,Draugas”, 2008 m.
kovo 5 d.; A. Paužuolis, ,,Ar tai nėra
JAV LB Švietimo ar Kultūros tarybų
darbas?”, ,,Draugas”, 2008 m. kovo
14 d.) ir džiaugiausi, kad kas nors
susirūpino ir atkreipė į tai dėmesį,
nes aš kaip tik jau keletą metų tuo
rūpinuosi. Rūpinuosi, kad būtų sut-
varkytos, sukataloguotos tos mūsų
sukauptos ir išlikusios bibliotekos,
kurios daugelyje atvejų skursta.
Lietuvių išlaikomoms bibliotekoms
reikia pagalbos sukauptas knygas bei
jose esančius labai svarbius archyvus
tvarkant ir išlaikant. Todėl ieškau
pagalbininkų ir lėšų, kurios leistų
bibliotekas ir archyvus kaip reikiant
sutvarkyti ir paremti jų veiklą. Jau
pernai vasarą buvo padaryta studija
siekiant sužinoti, kur laikomos lietu-
viškos knygos ir archyvai. Studija
paskelbta internete adresu  www.
JAVLB.org po pavadinimu ,,Lietu-
viški archyvai JAV”.  Prašau pasido-
mėti ir peržiūrėti ne tik  pateiktą są-
rašą, bet ir pasiskaityti aprašus, ku-
riuos rasite paspaudę sąrašo šone
esančią nuorodą ,,Žinynas su aprašy-
mais”.  Tame sąraše surašyti biblio-
tekos, archyvai, ir net muziejai, tu-
rintys lietuviškų rinkinių. Tą 82
rinkinių sąrašą sudariau su dr. Lee
Burchinal pagalba. Esu tikra, kad yra
bibliotekų, turinčių su lietuviškų
knygų rinkinius ir kurios nepateko į
sąrašą internete.  Būtų malonu apie
jums žinomus neįtrauktus rinkinius
išgirsti. Bibliotekos, archyvai ir net
muziejai daugeliu atvejų veikia tos
pačios įstaigos  ribose.  

Čia trumpai suminėsiu tik kelias
bibliotekas, kuriose yra bent 3,000
lietuviškų knygų.  Neminėsiu Litua-
nistinių mokyklų ribose esančių bib-
liotekų, nors jų yra keletas. 

Lituanistikos tyrimo ir studi-
jų centre, Chicago, IL,  Jaunimo
centre,  yra šios bibliotekos:  Pa-
saulio lietuvių archyvas – 113,000
knygų, 2,300 periodikos leidinių nuo
(1889 m. iki dabar). J. Dainausko
biblioteka ir archyvas – 18,000
knygų. Pedagoginio instituto bib-
lioteka – apie 10,000 knygų.

ALKA, Amerikos lietuvių kul-
tūros archyvas, Putnam CT –
80,000 knygų.

Balzekas Museum of Lithua-
nian Culture, Chicago IL – 75,000

knygų.
Švč. Mergelės Marijos Nekal-

to Prasidėjimo vienuolyno bib-
lioteka, Putnam CT – 15,000 knygų.

Amerikos lietuvių klubo bib-
lioteka, St. Petersburg FL – 5,000
knygų.

Šv. Kazimiero seselių vie-
nuolyno biblioteka ir muziejus,
Chicago IL – daugiau nei 4,100 kny-
gų.

Lietuviškas Tautiškas knygy-
nas, Baltimore, MD – daugiau nei
4,000 knygų.

Lietuvių kultūros centras,
2715 Allegheny Ave., Philadelphia PA
– 3,000 knygų.

Amerikos universitetų bib-
liotekos ir viešos bibliotekos: 

Library of Congress, Euro-
pean Division – Washington, DC –
daugiau nei 24,000 knygų.

University of Wisconsin, Ma-
dison Libraries, Madison, WI
53706 – 10,000 knygų.

University of Connecticut Li-
braries, Archives and Special Collec-
tions, Thomas J. Dodd Research Cen-
ter, Storrs CT – 10,000 knygų. 

New York Public Library, Sla-
vic and Baltic Division, Fifth Avenue
& 42nd St., New York NY – 9,542
knygų.

Kent State University Libra-
ries and Media Services – Kent
OH – 7,000 knygų ir 600 įrištų viene-
tų periodikos.

Stanford University Libra-
ries, Green Library, Stanford Uni-
versity,  Stanford, CA – 4,712 knygų.

University of Pennsylvania
Libraries, 3420 Walnut Street, Phi-
ladelphia PA – 4,500 knygų.

Harvard University Libra-
ries – Widener Library, Cambridge
MA – 4,228 knygų ir 261 periodikos
(šiuo metu prenumeruoja 71).

University of Washington Li-
braries, Suzzallo Allen Library,
Seattle, WA – apie  4,000 knygų.

University of Chicago Libra-
ry, Joseph Regenstein Library,
1100 E 57th Street, Chicago IL –
3,700 knygų.

Cleveland Public Library,
(Centre), Cleveland, OH – 3,300 kny-
gų.

Columbia University, Leh-
man Library, – New York, NY –
3,337 knygų ir periodikos. 

University of California, Ber-
keley, Libraries, Doe Library, Ber-
keley, CA – daugiau nei 2,786 knygų

University of Illinois at Chi-
cago Library, Chicago, IL – apie
2,000 knygų

University of Pittsburgh Lib-
raries, Hillman Library – Pitts-
burgh, PA – apie 1,851 knygų.

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas!
Prenumeruokite,

pirkite ir skaitykite
,,Draugą”!

www.draugas.org
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Lietuvoje ganytojû� gretos retèja

Atkelta iš 1 psl. kad keliau-
jantys į JAV vėliau išvyksta iš šalies,
siste-ma. Pagal Amerikos vyriausy-
bės nu-matytą planą ši sistema turi
pradėti veikti 2009 m. gegužę.

J. Fellows, be kita ko, pažymėjo,
kad JAV bevizių kelionių režimas ne-
bus toks pat, kokį Lietuva taiko JAV
piliečiams. Esant bevizių kelionių re-
žimui vizų nereikėtų tik turistiniais
ar verslo tikslais į Ameriką vykstan-
tiems asmenims, t. y. nuvykus į JAV
nebūtų galima nei dirbti, nei studi-
juoti, o išvykti reikėtų per 90 dienų.
Norintys Amerikoje dirbti, mokytis
arba pasilikti ilgesniam laikui ir to-
liau privalės kreiptis į JAV ambasadą
bei gauti reikiamą vizą.

Amerikiečių diplomatas įspėjo,
kad ir priėmus naują šalį į šią prog-
ramą, ji nedingsta iš JAV įstaigų aki-
račio ir yra nuolat stebima. Jei pa-
kankamas skaičius lietuvių sugalvotų
nepaisyti nustatytų darbo, mokymosi
ar buvimo Jungtinėse Valstijose apri-
bojimų, jiems grėstų deportacija iš ša-
lies, o Lietuvai – pašalinimas iš prog-
ramos, kaip prieš keletą metų nutiko
Argentinai. ,,Tai tikrai nėra imigraci-
jos programa”, – sakė J. Fellows.

Pažymėtina ir tai, kad prieš įsiga-

liojant naujajai tvarkai turi pradėti
veikti elektroninė kelionės patikros
sistema, kuria privalės pasinaudoti
visi norintys vykti JAV be vizų. Ši sis-
tema, apie kurią kol kas nedaug žino
ir Amerikos pareigūnai, bus panaši į
elektroninę registraciją JAV vyriau-
sybės tinklalapyje suvedant kai ku-
riuos asmeninius duomenis, kaip, pa-
vyzdžiui, vardas, pavardė, adresas
JAV, kur planuojama apsistoti. Tuo-
met akimirksniu bus pateikiamas at-
sakymas, ar besiregistruojančiam yra
suteikiamas leidimas atvykti į JAV. Ši
tvarka ilgainiui bus pradėta taikyti
ne tik naujosioms į programą priim-
toms šalims, bet ir Europos Sąjungos
senbuvėms.

Prieš savaitę Washington buvo
pasirašytas Lietuvos ir JAV tarpusa-
vio supratimo memorandumas dėl
JAV vizų atsisakymo programos rei-
kalavimų ir papildomų saugumo
nuostatų įgyvendinimo. Dokumento
pasirašymas yra laikomas vienu pas-
kutinių žingsnių prieš gaunant Lie-
tuvai bevizių kelionių į JAV galimy-
bę. 

Lietuvos URM pažymi, kad šis
memorandumas dar nėra sutartis,
skelbianti bevizio režimo pradžią.

Bevizis reñimas nèra 
imigracijos programa

Vilnius, kovo 25 d. (Balsas.lt) –
Atėjus Velykoms dauguma katalikų
tikinčiųjų nesulaukia deramo Dievo
tarnų dėmesio, nes šių bažnyčiose
kasmet lieka vis mažiau. Kunigai ne-
bespėja lankyti parapijiečių šeimų ir
ligonių, laikyti apeigų skirtingose pa-
rapijose, bendrauti su jaunimu ir jį
šviesti, rūpintis bažnyčių remontu.

Prieš trejus metus nebesuren-
kant seminaristų duris užvėrė Vilka-
viškio seminarija. Likusiose trijose –
Kaune, Vilniuje ir Telšiuose – klieri-
kų skaičius kasmet tirpte tirpsta.

Antai Klaipėdos šv. Juozapo Dar-
bininko parapijoje su 50 tūkst. tikin-
čiųjų bendrauja 5 kunigai. Parapijos
klebonas Saulius Damašius neslepia,
jog dėl laiko stokos kunigai nelanko
parapijiečių.

Telšių vyskupijos atstovo spaudai
kanauninko Andriejaus Sabaliausko
teigimu, kunigų mažėja ne tik Lietu-

voje, bet ir daugumoje Vakarų Euro-
pos valstybių. Pasak jo, XXI amžiuje
katalikų bažnyčia patiria „tam tikrų
išbandymų”.

Kanauninkas vardijo priežastis,
kurios lemia pašaukimų mažėjimą.
Tai – amžinųjų vertybių nuvertini-
mas, sparčiai senstanti visuomenė,
mažėjantis gimstamumas, emigraci-
ja, maldos pasitraukimas iš gyveni-
mo, dvasingumo ir šeimos institucijos
krizė.

Tą atspindi ir skaičiai. 2000 m.
Telšių seminarijoje studijavo 75 klie-
rikai, 2005 – 35, o šiemet – tik 24.
Kalbos apie bene pagrindinę pašau-
kimų kliūtį – celibatą, kurio privalo
laikytis katalikų kunigai, netyla nuo-
lat, tačiau Vatikanas leisti Dievo tar-
nams gyventi santuokoje ir susilauk-
ti vaikų nežada ir net nesvarsto to-
kios galimybės. 

www.draugas.org

Žydrùnas Savickas – vèl 
tarp nugalètojû

Ryga, kovo 23 d. (ELTA) – Lietu-
vos stipruolis Žydrūnas Savickas
Latvijos sostinėje Rygoje laimėjo pir-
mą kartą rengiamų Čempionų lygos
varžybų pirmąjį etapą, kurio prizų
fondą sudarė 20 tūkst. JAV dolerių.
32 metų galiūnas surinko 75 taškus.
Už pergalę lietuviui atiteko 6 tūkst.
dolerių (apie 13,4 tūkst. litų).

Antrąją vietą užėmė amerikietis
Travi Ortmayer, surinkęs 72 taškus.

Trečioje vietoje – latvis Agris Kazel-
niks, kurio sąskaitoje – 66,5 taško.
Ketvirtas liko pasaulio vicečempionas
rusas Michail Kokliajev (64,5 tšk.),
penktas – Estijos atstovas Andrus
Murumets (59 tšk.).

Varžybose dalyvavo 14 galiūnų iš
12 šalių. Antrasis etapas iš numatytų
dešimties vyks balandžio 5 dieną Du-
bajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai). 

Kanadoje daugèja imigrantû
Vilnius, kovo 25 d. (lietuviams.

com) – Pagal oficialią statistiką Ka-
nada pernai sulaukė didžiausio skai-
čiaus imigrantų – tiek nuolatinių,
tiek laikinų gyventojų. Šalis įsileido
429,649 nuolatinius gyventojus, laiki-
nus darbuotojus ar užsienio studen-
tus. Tai yra 60,000 daugiau negu
prieš ketverius metus.

„Šita statistika rodo, kad mūsų
imigracijos programa yra sėkminga,
ypač turint minty mūsų ekonomikos

poreikius”, – komentuoja Diane Fin-
ley, Pilietybės ir Imigracijos ministrė.
„Darbo jėgos stygių šalyje jaučia visi
sektoriai. Imigracija mums padeda
patenkinti darbo jėgos paklausą bei
pramonės šakas išlaikyti konkuren-
cingas visame pasaulyje”, – kalba D.
Finley. Anot jo, laisvesnė imigracijos
sistema dar kurį laiką tikrai liks ga-
lioti. 

Primename, kad lietuviams jau
nereikia vizų vykstant į Kanadą.

Vairuotojo pažymèjimâ� užsienieçiai
gali îgyti apgaule 

Vilnius,  kovo 25 d. (BNS) – Tu-
rėjusi sujungti šešias valstybes tarp-
tautinė transporto magistralė „Via
Baltica” gali tapti tik gražia svajone.
Magistralę pripažinus vienu kenks-
mingiausių aplinkai projektų visoje
Europos Sąjungoje (ES), pernai Briu-
selio sprendimu Lenkijoje sustabdyti
kelio tiesimo darbai įstrigs mažiau-
siai dešimtmečiui ir atsieis papildo-
mus šimtus milijonų eurų, o lenkai
prakalbo apie būtinybę pasukti ma-
gistralę kita kryptimi.

Lenkijos transporto ministerijos
atstovė ryšiams su visuomene Justy-
na Rutkowska patikino, kad „Via
Baltica” klausimas ministerijai pas-
taruoju metu bene svarbiausias, ta-
čiau kol kas jokių sprendimų nėra.
„Kad ir ką nutartume, bus blogai. Ar-
ba užsitrauksime Europos Komisijos
žaliųjų nemalonę, arba palaidosime
seną projektą ir paklosime šimtus mi-
lijonų naujam, tačiau Augustavo gy-

ventojai dar dešimtmetį kentės”, –
aiškino ji.

Pirminiais skaičiavimais, vien
parengti naują projektą ir specialistų
konsultacijos lenkams kainuotų apie
11 mln. zlotų (10,5 mln. litų). Dar rei-
kėtų įskaičiuoti geologinius tyrimus
bei parengiamuosius darbus. Be to,
magistralė pailgėtų apie 30–50 km.
Nutiesti kilometrą greitkelio kainuo-
ja apie 10–12 mln. eurų (35–44 mln.
litų), vadinasi, Lenkijos išlaidos nau-
jam projektui išaugtų iki milijardo.

Finansines Europos institucijas
prižiūrinti tarptautinė nevyriausybi-
nė organizacija „Bankwatch” kartu
su gamtosaugininkais paskelbė 50-ies
aplinkai kenksmingų projektų sąra-
šą, kurie yra arba ateityje turi būti fi-
nansuojami iš ES lėšų. Antroje ,, juo-
dojo” ekologų sąrašo vietoje atsidūrė
„Via Baltica”, planuojama tiesti per
Rospudos slėnį, kuris yra saugomas
pagal programą „Natura 2000”. 

„Via Baltica” nutrùko Lenkijoje   

Vilnius, kovo 25 d. (Balsas.lt) –
Teisės aktai numato galimybę užsie-
niečiams išlaikius egzaminą gauti lie-
tuvišką vairuotojo pažymėjimą.

Valstybinė įmonė ,,Regitra”, iš-
duodanti vairuotojų pažymėjimus,
sako įtarianti, kad užsieniečiai lietu-
viškus vairuotojo pažymėjimus gali
gauti sukčiaudami. Jiems egzaminus
leidžiama laikyti su vertėjais, ver-
čiančiais užduotis į gimtąją kalbą. Šie
esą pasakinėja atsakymus, o egzami-
nuotojai negali to patikrinti. Įrašinėti
vaizdo kameromis draudžia asmens
duomenis sauganti inspekcija.

LTV „Panoramą” pasiekė žinia,
įspėjanti apie Indijos ir Pakistano pi-
liečius, kurie padedami vertėjo išlai-
ko teorijos egzaminus ir gauna lietu-
viškus vairuotojo pažymėjimus. Esą
vertėja, versdama egzamino užduotis
į egzaminuojamojo gimtąją kalbą, jas
ir išsprendžia.

Teisės aktai numato galimybę
užsieniečiams išlaikius egzaminą
gauti lietuvišką vairuotojo pažymėji-
mą, tačiau jiems privalu turėti ir savo
šalies vairuotojo pažymėjimą. Už-

duotys kompiuteryje pateikiamos tik
lietuvių kalba, tad jie gali samdytis
vertėją.

„Tokius atvejus labai sunku pa-
tikrinti. Bandėme visus variantus,
bandėme užduotis išversti į tam tik-
ras kalbas. Tačiau patys suprantate –
išversti į tailandiečių, kinų kalbas yra
labai sudėtinga”, – sako Saulius Šu-
minas, „Regitros” generalinio direk-
toriaus pavaduotojas.

Estijoje ir Latvijoje tokie egzami-
nai filmuojami. „Regitra” svarsto ga-
limybę artimiausiu metu išversti eg-
zamino užduotis bent jau į pagrindi-
nes Europos Sąjungos šalių kalbas, o
užsieniečių laikomus egzaminus įra-
šinėti diktofonais.

Pakistano ir Indijos piliečiai, sėk-
mingai išlaikę egzaminus, jau krei-
pėsi į „Regitrą” lietuviškų vairuotojo
pažymėjimų, tačiau abu jie pateikė,
įtariama, suklastotus savo šalių pa-
žymėjimus. Tad „Regitra” dėl galimų
klastočių ketina išsiųsti užklausas į
jų gimtąsias šalis ir tik gavusi atsaky-
mus ketina išduoti lietuviškus pažy-
mėjimus.
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Kinijoje ar už jos ribų bus daugiau
smurtinių protestų prieš Kiniją. ,,Jei
smurtinės demonstracijos tęsis, at-
sistatydinsiu”, – Indijos sostinėje De-
lyje, kur vadovauja meditacijos už-
siėmimų savaitei, sakė Dalai Lama.
,,Jei Kinijoje ar už jos ribų per de-
monstracijas panaudojami smurti-
niai metodai, aš esu visiškai prieš”, –
pridūrė jis. Praėjusią savaitę tibetie-
čių dvasinis vadovas, kuris po nesėk-
mingo 1959 metų sukilimo prieš kinų
valdymą turėjo iš Tibeto trauktis į
Indiją ir apsigyveno šios šalies šiau-
rėje esančiame Dharam salos mieste,
taip pat paskelbė panašų perspėjimą.

ISLAMABADAS
Pakistano prezidentas Pervez

Musharraf antradienį per ceremo-
niją prezidento rūmuose prisaikdino
naują šalies premjerą Yousaf Raza
Gilani. Y. R. Gilani, kuris priklauso
nužudytosios buvusios premjerės
Benazir Bhutto partijai, vyriausybės
vadovu pirmadienį išrinko parla-
mentas, kuriame po rinkimų, įvy-
kusių prieš mėnesį, daugumą turi P.
Musharraf priešiška koalicija. Tie-
sioginės televizijos transliacijos metu
buvo matyti, kaip Y. R. Gilani tra-
diciniu juodu drabužiu kartoja prie-
saikos žodžius, kuriuos jam skaito
kostiumu vilkintis P. Musharraf.

NEDŽEFAS
Šiitų dvasininkas Moqtada al

Sadra paragino irakiečius rengti sė-
dimuosius protestus ir pagrasino
,,pilietiniu maištu” visame Irake, jei
JAV ir irakiečių saugumo pajėgos tęs
atakas prieš jo sekėjus. ,,Raginame
visus irakiečius visame Irake rengti
sėdimuosius protestus kaip pirmąjį
žingsnį. O jei Irako vyriausybė žmo-
nių reikalavimų negerbs, antras
žingsnis bus paskelbti pilietinį maiš-
tą Bagdade ir visose kitose provin-
cijose”, – sakoma M. al Sadra pareiš-
kime, kurį perskaitė jo aukšto rango
padėjėjas Hazem al Araji. M. al Sadra
taip pat pagrasino ,,trečiu žingsniu”,
bet sakė, jog dar per anksti skelbti,
koks jis bus. Irako saugumo pajėgos
antradienį pietiniame Basra mieste
pradėjo didelio masto operaciją prieš
ginkluotas grupuotes, įskaitant ir M.
al Sadra ,,Mahdi armiją”. Pernai M.
al Sadra paskelbė ugnies nutrauki-
mą, bet jo sekėjai kai kuriuose Bag-
dado rajonuose išėjo į gatves.

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

NATO plètra – grèsmè Europos
saugumui, teigia Medvedev

Moronis, kovo 25 d. (,,Reuters”–
BNS) – Indijos vandenyno salose
įsikūrusi Komorų valstybė antradienį
paskelbė, kad jos pajėgos per Afrikos
Sąjungos (AS) paremtą puolimą iš
jūros užėmė sukilėlių salos Anžuano
sostinę ir oro uostą. ,,Mūsų pajėgos
įžengė į (salą)... Puolimas prasidėjo
gerai”, – sakė už gynybą atsakingas
prezidentūros pareigūnas Mohamed
Bacar Dossar. Pasak jo, pirmojoje
Anžuano puolimo bangoje dalyvavo
maždaug 400 AS ir Komorų armijos
karių.

Su 1,350 AS karių parama šalies
vyriausybė tikisi greitai nuversti
Anžuano vietos vadovą, Prancūzijoje
išsilavinimą įgijusį buvusį žandarą
Mohamed Bacar, kuris pernai perėmė
valdžią per neteisėtus rinkimus ir
vadovauja kelių šimtų kovotojų gru-
puotei.

Analitikų nuomone, AS turbūt

tikisi palyginti lengvos pergalės An-
žuane, kur gyvena vos 300 tūkst.
žmonių, ir pelnyti tam tikrą tarp-
tautinį prestižą, kuris atsvertų jos
taikos palaikymo misijų Sudane ir
Somalyje sunkumus.

Komorų, kurie nepriklausomybę
nuo Prancūzijos išsikovojo 1975
metais, vyriausybės atstovas Abdou-
rahim Said Bacar sakė, kad auštant
laivu atplaukusios pajėgos greitai
užėmė sostinę Mucamudu ir dar du
miestus – Domonį ir Vani. ,,Oro
uostas Vani mieste jau kontroliuo-
jamas, – sakė jis. – Atrodo, kad viskas
prasidėjo labai sklandžiai.”

Nacionalinės vyriausybės pareiš-
kime sakoma, kad Vani įvyko ,,trum-
pas susirėmimas”, o Mucamudu buvo
užimtas ,,po trumpo susišaudymo”.
Domonyje ,,vyksta gyventojų ir Su-
dano karių bičiuliavimosi scenos”,
sakoma jame.

PRAHA
Paktas dėl prieštaringai verti-

namų JAV priešraketinės sistemos
elementų Čekijos teritorijoje gali būti
pasirašytas gegužės 5 dieną, ant-
radienį remdamasis diplomatiniais
šaltiniais abiejose šalyse rašo vienas
Prahos laikraštis. Pasirašymas su-
taps su konferencija dėl planuojamo
priešraketinio skydo, kuri turi būti
surengta sostinėje, rašo ,,Hospodars-
ke Noviny”. Į gegužės 5 dieną įvyk-
siančią konferenciją pakviesta JAV
valstybės sekretorė Condoleezza Ri-
ce. Čekijos užsienio reikalų ministro
pavaduotojas Tom Pojar sakė tik tai,
kad C. Rice turi apsilankyti šį pava-
sarį, bet dėl tikslios datos dar nesu-
sitarta. Gegužės 5-oji čekams yra
svarbi diena, kai minimos 1945 metų
sukilimo Prahoje prieš nacių oku-
pantus metinės.

LONDONAS
Pabėgusio į Vakarus Rusijos fe-

deralinio saugumo tarnybos dar-
buotojo Aleksandr Litvinenko, mi-
rusio Londone nuo apnuodijimo ra-
dioaktyviosiomis medžiagomis, našlė
kreipėsi į britų valdžią, prašydama
tęsti tyrimą, kad būtų išsiaiškinta,
kokį vaidmenį vaidino Rusijos vals-
tybės įstaigos nužudant jos vyrą. Ma-
rina Litvinenko sakė ,,Reuters’’ ko-
respondentui, jog ryžosi šiam žings-
niui, tikėdamasi, kad Didžiajai Bri-
tanijai bus išduotas Rusijos versli-
ninkas ir valstybės Dūmos deputa-
tas Andrej Lugovoj – pagrindinis įta-
riamasis A. Litvinenko nunuodijimo
byloje. Buvęs specialiųjų tarnybų
darbuotojas A. Lugovoj teigia, kad
nekaltas dėl A. Litvinenko mirties.
Rusijos valdžia ne kartą pabrėžė, kad
ji niekaip nesusijusi su A. Litvinenko
byla. 

DELIS
Tremtyje gyvenantis Tibeto dva-

sinis vadovas Dalai Lama antradienį
pakartojo grasinimą atsistatydinti iš
tibetiečių išeivių vadovo posto, jei

Komorû pajègos užpuolè sukilèliû salâ 

Naujai išrinktasis Rusijos prezidentas Dmitrij Medvedev. Reuters nuotr.                                         

Maskva, kovo 25 d. (,,Interfax”
–BNS) – Maskvai kelia susirūpinimą
galimas Ukrainos ir Gruzijos stoji-
mas į NATO, taip pat JAV planai
išdėstyti priešraketinės gynybos
(PRG) sistemos dalis Rytų Europoje,
pažymėjo išrinktasis Rusijos prezi-
dentas Dmitrij Medvedev. Interviu
įtakingam Britanijos verslo laikraš-
čiui ,,Financial Times” būsimasis
valstybės vadovas pareiškė, jog nė
vienai šaliai nepatiktų, kad užsienio
karinė sąjunga priartėtų prie jos
sienų. 

,,Padėtis dėl Gruzijos ir Ukrainos
mūsų nedžiugina. Mes manome, kad
ji itin nemaloni esamai Europos
saugumo konstrukcijai, – sakė jis. –
Aš apskritai norėčiau pasakyti, kad
bet kuri valstybė negali būti paten-
kinta, kai prie jos sienų artėja karinio
bloko, kuriame ji nedalyvauja, ats-
tovai.”

,,Negana to, nelabai paaiškina-
mas dalykas, kai dauguma vienos
valstybių, tokios, pavyzdžiui, kaip
Ukraina, piliečių griežtai nepritaria
stojimui į NATO, o jos vyriausybė
vykdo kitokią politiką”, – pridūrė D.
Medvedev.

Ukrainos ir Gruzijos prisijungi-
mo NATO Narystės veiksmų plano
(NVP) bus apsvarstytas šios organi-

zacijos vadovų susitikime balandžio
pradžioje. D. Medvedev taip pat pa-
brėžė, kad Maskvos nedžiugina ir
planai dislokuoti priešraketinės gy-
nybos (PRG) sistemos dalis.

,,Mūsų nedžiugina tai, kad dabar
aktyviai įgyvendinama idėja, susijusi
su PRG trečiuoju poziciniu rajonu.
Mes manome, kad tokio pobūdžio
sprendimai pažeidžia jėgų ir priemo-
nių Europoje, o ir ne tik Europoje,
pusiausvyrą.” Tačiau, pasak jo,
Maskva ,,pasiryžusi išnagrinėti tuos
siūlymus, kuriuos atvežė mūsų part-
neriai iš Amerikos” – JAV valstybės
sekretorė Condoleezza Rice ir Penta-
gono vadovas Robert Gates. 

Tą patį, pažymėjo jis, galima pa-
sakyti ir apie naujos sutarties dėl
strateginės puolamosios ginkluotės
sudarymo. ,,Čia taip pat yra sunku-
mų, nes mes norėtume, kad ši su-
tartis vis dėlto būtų ne tuščias po-
pierius, o joje būtų visas aštuntajame,
devintajame ir dešimtajame dešimt-
mečiais mūsų šalių sukauptas paty-
rimas. Šia prasme, tikriausiai jo
pagrindas turi būti ne tik sutartis dėl
strateginės puolamosios ginkluotės,
bet ir kai kurios kitos procedūros ir
pozicijos, kurios šiandien svarstomos.
Tam tikras judėjimas šia prasme jau
pastebimas”, – sakė D. Medvedev. 

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

EUROPA
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Pranešimas skaitytas 2007 m.
rugpjūčio 15 d. Mariologiniame kon-
grese Pažaislyje.

Dar gerokai iki Šiluvos, tarp am-
žinai žaliuojančių šilų, keleivį pasi-
tinka aukštas baltas bokštas, pri-
menąs Marijos litanijos kreipinius:
„Dovydo bokšte”, „Balčiausiasis
bokšte”... Tarsi nužengusi iš pasakos
ar sapno, prieš šimtmetį svajoklio
architekto ir skulptoriaus Antano
Vivulskio suprojektuota Apsireiš-

kimo koplyčia išsiskiria miestelio
panoramoje ir apylinkių peizaže,
nustelbdama gerokai senesnę Bazili-
ką. Šiedu pastatai išreiškia dvi šilu-
viškio pamaldumo Švč. Mergelei gijas
– stebuklingojo paveikslo ir apsireiš-
kimo vietos gerbimą. Keletą amžių
stebuklingojo paveikslo garsas skar-
dėjo keleriopai garsiau nei apsireiški-
mo istorija. Tik XX a. svarbiausi po-
žymiai, atrodo, susikeitė vietomis.
Šią permainą akivaizdžiai išreiškė ir
praėjusio amžiaus pradžioje iškilusi
monumentalioji Apsireiškimo koply-
čia.

Religingumo kaita ir naujos mal-
dingumo „mados” XX a. tyrinėtojus

skatino vis daugiau dėmesio skirti
Švč. Mergelės apsireiškimo Šiluvoje
istorijai. Į akis krenta faktas, kad per
keturis šimtmečius ši istorija, perpa-
sakota ir perrašyta daugybę kartų,
šiandien prašosi naujo, kritiškesnio ir
atidesnio žvilgsnio. Tad šio teksto
pagrindinė priežastis ir yra „tikro-
sios” apsireiškimo istorijos atgamini-
mas bei jos komentaras.

„Tikroji” apsireiškimo istorija

Iki šiol žinomas vienintelis šalti-
nis, bylojantis apie Švč. Mergelės pa-
sirodymą Šiluvoje – 1661 m. ant po-
pieriaus lenkų kalba užrašytas Šilu-
vos prepozito Mikalojaus Sviechaus-
ko pasakojimas. XVIII a., galbūt Šilu-
vos prepozito Tado Bukotos pastan-
goms, rengiantis stebuklingojo pa-
veikslo vainikavimui, apsireiškimo
istorija kitais žodžiais ir naujomis
formuluotėmis, tačiau iš esmės ne-
keičiant turinio, buvo užrašyta ant
pergamento. Taigi egzistuoja du tek-
stai – XVII a. originalas (?) ir nauja
XVIII a. redakcija. Būtent pastaroji,
t. y. šimtmečiu vėlyvesnė versija
ilgainiui tapo masiškai išplatinta
„oficialiąja” Šiluvos bažnyčios atgavi-
mo ir Marijos apsireiškimo istorija.

Iš lūpų į lūpas sklindantys pasa-
kojimai, įtaigumo siekiantis meniš-
kas polėkis ilgainiui taisė pirmojo
liudijimo turinį. Todėl jau 1748 m.
reliacijoje Apaštalų Sostui Žemaičių
vysk. Antanas Tiškevičius papasako-
jo gerokai pakitusią Apsireiškimo
istoriją, kurią XIX–XX a. savo ruožtu
dar ne kartą supainiojo įvairių ty-
rinėtojų klaidos ar perdėtas – tiek
kritinis, tiek ir apologetinis – anga-
žuotumas, pvz., Motiejaus Valan-
čiaus ar Juozo Vaišnoros, pasakojimai
nekritiškai kartojami vėlesniuose lei-
diniuose ir interneto puslapiuose, to-
dėl pirmiausia siūlyčiau įdėmiai
įsiskaityti į pirmykštį XVII a. šaltinio
tekstą.

Šiluvos bažnyčios, kuri aštuo-
niasdešimt metų buvo pražudyta ere-
tikų, istorija, kaip Viešpats Dievas
apreiškė per Švenčiausiąją Mergelę

Kartą, kai laukuose piemenėliai
prie didelio akmens ganė bandą, jie
pamatė mergaitę palaidais plaukais,
laikančią ant rankos Vaikelį ir grau-
džiai verkiančią. Tai išvydęs, vienas
piemuo nubėgęs papasakojo savo ka-
techetui. Katechetas, pasiėmęs su sa-
vimi (kalvinų) bažnyčios bakalaurą
Saliamoną, ateina prie akmens, pa-
mato mergaitę ir sako jai: „Mergaite,
ko verki?” Atsakė (mergaitė): „Todėl,
kad anksčiau šioje žemėje (t. y. šiame
sklype) buvo garbinamas mano Sū-
nus, o dabar (čia) sėja rugius”. Tai
pasakiusi pranyko. Išgirdę tuos žo-
džius, katechetas ir bakalauras tarė:
„Tai buvo kažkokia (velnio) pagunda
arba šmėkla.” Vėliau piemenėliai,
paraginę galvijus namo, pradės pa-
sakoti apie tai savo šeimininkams.
Tarp jų tame kaime atsirado vienas
senas valstietis, sulaukęs virš šimto
metų ir apakęs nuo senatvės. (Visa)
tai išgirdęs, jis taip pasakė: „Ponai
kaimynai, sakykite, ką norite, bet ant
akmens pasirodė ne (velnio) pagun-
da, o toji Mergelė su savo Sūneliu,
kurios Sūnaus senovinė katalikų
bažnyčia prieš aštuoniasdešimt metų
buvo tose žemėse, o mūsų ponai (ją)
pražudė.” Tai išgirdę valstiečiai ėmė
vienas su kitu įvairiose vietose (tą
dalyką) svarstyti, kol galiausiai žinia
pasiekė Žemaičių (vyskupijos) ofici-
jolą J. M. kunigą Kazakevičių. Jis,
pirmiausia sužinojęs, iš kurio kaimo
buvo tie valstiečiai, nuvažiavo į Šilu-
vos valsčių ir, iš jų surinkęs žinias,
kaip ir ką regėjo, ėmėsi (t. y. pradėjo

ieškoti) (teismo) knygų – ar nėra (jo-
se) įrašyto fundacijos akto? Knygose
negalėjo rasti, kol nepastebėjo, kad
du knygos lapai suklijuoti taip nežy-
miai, kad to nebūtų matyti. Vėliau
(padėjus nemaža triūso) lapai buvo
skiriami įvairiais būdais, bet viso
rašto nebuvo galima išskaityti, pa-
stebėjo tik tokius žodžius: „O aš,
Morkuvienė Vnučkienė, Maršalkienė
ir t. t. ir tas stabmeldžių žemes vi-
siems laikams prijungiu prie savo
Šiluvos surinkimo (kalvinų bažny-
čios).” Paėmęs išrašą iš aktų, Kaza-
kevičius, atvykęs į Šiluvą, dar klausė
to (aklojo) valstiečio, kurioje vietoje
anais laikais stovėjo senoji katalikų
bažnyčia. Valstietis atsakė: „Veskite
mane ten, kur dabar pasėti rugiai,
parodysiu nors apgraibomis, kur ir
kaip užkastas fundacijos aktas.” O
kai nuvedė tą valstietį į vietą, kur ir
dabar bažnyčia stovi, aklasis tuoj pat
praregėjo ir, dėkodamas Visagaliui
Dievui už tokį didelį stebuklą, liepė
kasti; ir rasta žemėje užkasta skry-
nelė, kurioje buvo fundacijos aktas. Jį
gavęs J. M. kun. Kazakevičius pa-
davė ieškinį ir penkiolika metų teisę-
sis atgavo kleboniją. Jai iki šiol pagal
Tribunolo sprendimą ir matavimus
virve nėra atiduotos visos žemės, nes,
atsiimant žemes, būtų reikėję pada-
lyti ant (katalikų) klebonijos žemės
pastatytą mūrinį (kalvinų) bažnyčios
dvarą. 

Dar pasakojama, kad tuomet, kai
Šiluvos bažnyčios byla gerai išsis-
prendė, akmuo, ant kurio buvo regė-
ta Švenčiausioji Mergelė su Viešpačiu
Jėzumi ir kuris prieš tai buvo svei-
kas, perskilo per pusę. Ir tie senieji
valstiečiai taip aiškino: kaip tas ak-
muo perskilo, taip ir (kalvinų) baž-
nyčia ir jos žemės bus atskirti nuo
(katalikų) bažnyčios žemių. 

Be to, visiems seniems Šiluvos
apylinkėse gyvenantiems žmonėms
žinoma, kad Šiluvos girioje buvo ras-
tas (prie pušies) atremtas Švenčiau-
siosios Mergelės paveikslas; vos tik
patekęs į eretikų rankas, jis buvo iš
karto sudegintas. 

Gavus teismo sprendimą, teko
patirti daug sunkumų perimant Ši-
luvos kleboniją, nes eretikai kėsinosi
į klebono Kazakevičiaus gyvybę, darė
pasalas kelyje, šaudė į jo karietą, ta-
čiau Viešpats Dievas Švenčiausiajai
Mergelei užtariant apsaugojo jį nuo
žudikiškos mirties. Perėmęs kleboni-
ją, (Kazakevičius) tuojau pat pastatė
iš pradžių mažą stoginę (laikiną
bažnyčią), nes iš karto nesitikėjo di-
delio žmonių antplūdžio. Tačiau pa-
matęs, kad žmonių suplūsta daug,
pastatė didesnę stoginę. Kadaise, kai
dar vaikinukas buvau joje per Švč.
Mergelės Gimimo šventę, a. a. J. M.
kunigas Kazakevičius, sėdėdamas
prie stalo, pasakojo, kad vien komu-
nikantų išdalijo dešimt tūkstančių
devynis šimtus aštuoniasdešimt. 

Tai, ką surašiau, iš dalies girdė-
jau iš paties J. M. kun. Kazakevi-
čiaus, būdamas Kražių kolegijos stu-
dentu, iš dalies – taip pat ir iš kitų
kunigų, kurie pamokslaudavo Šiluvo-
je per Švč. Mergelės šventes. Visa tai
tebūna Švenčiausiosios Mergelės,
kurios apgynimo šaukiamės, Garbei
ir Šlovei. Šlovingoji ir Palaimintoji
Mergelė tenenusigręžia (mūsų) rei-
kaluose, bet nuo visokių pavojų mus
teišvaduoja. Amen.

Mikalojus Sviechauskas, kanau-
ninkas ir Šiluvos prepozitas, 1661
Viešpaties metų lapkričio 20 dieną. 

Simonas Posiungevičius (?), Šv.
Pranciškaus observantų ordino Tytu-
vėnų konvento gvardijonas (?).

(Tęsinys kituose numeriuose)

Marijos perduotoji žinia 
nepavaldi istorijos dėsniams 

(I dalis)

Atkelta iš 4 psl.    teatveria
kiekvieno lietuvio širdį ir teparuošia
dirvonuojančius plotus Tavo Sūnaus
malonės sėjai.

Būki visų išeivijos lietuvių krikš-
čionių jungtis, pagalba ir užtarėja,
kad Tavo rankose laikomo dieviškojo
Sūnaus klausytume, Šventosios Dva-
sios meilėje augtume ir ryžtingai

žengtume prie Visagalio Tėvo vaišių
stalo, prirengto visoms tautoms, jų
tarpe ir mūsų brangiajai Lietuvai,
kurios žemė Tavo vardu pavadinta.
Amen.

Pagal jubiliejaus komiteto žinias
parengė

N. Šmerauskas

Lietuvos jubiliejams – nauji vokai 
ir pašto ženklai

Lietuvių filatelistų draugija „Lie-
tuva”, ruošdamasi jubiliejinei 30-ajai
LITHPEX pašto ženklų ir numizma-
tikos rinkinių parodai, įvyksiančiai
šių metų balandžio 25, 26 ir 27 d. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje Či-
kagoje, įvykį įamžins išleisdama šiai
progai skirtus vokus ir JAV pašto
ženklus. Vokuose ir pašto ženkluose
atsispindės trys svarbios datos ir
sukaktys. 

Balandžio 25 d. bus išleistas vo-
kas ir JAV pašto ženklas, skirtas
Lietuvos vardo tūkstantmečiui ir pir-
majam krikštui Lietuvoje paminėti.
Voke ir pašto ženkle bus pavaizduota
Kauno Pažaislio bažnyčioje esanti
XVII a. A. Poloni freska  „Karaliaus
Netimero krikštas”. Šio sumanymo
autorė V. Rutkauskienė, voko ir pašto
ženklo projektą paruošė L. Volodka,

tekstus J. Variakojis, o pačią freską
nufotografavo ir parūpino kaunietis
fotografas Juozas Kamenskas,  tarpi-
ninkaujant N. Šmerauskui. Tą dieną
išleistasis vokas bus antspauduoja-
mas specialiu jubiliejinės LITHPEX
30-oios parodos antspaudu-žymekliu.
Jo autorius  L.Volodka.

Balandžio 26-oji bus pažymėta iš-
leidžiant voką, skirtą Lietuvių filate-
listų draugijos „Lietuva” 60-ties gy-
vavimo ir veiklos metų sukakčiai pa-
minėti. Vokas tą dieną taip pat bus
antspauduojamas žymekliu-antspau-
du, sukurtu specialiai šiai sukakčiai
paminėti.

Trečioji parodos diena, balandžio
27-oji, bus pažymėta išleidžiant voką
ir JAV pašto ženklą Mergelės Marijos
apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubilie-
jui atminti. Tą dieną vokas bus ant-
spauduojamas specialiu parodos žy-
mekliu-antspaudu, skirtu šiai garbin-
gai Lietuvos datai įamžinti. Antspau-
do projektą sukūrė Lietuvių filatelis-
tų draugijos narys L. Volodka.

Išleistus vokus su tai progai spe-
cialiai pagamintais JAV pašto žen-
klais bus galima įsigyti LITHPEX 30-
oios jubiliejinės parodos metu š. m.
balandžio 25-27 d. Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje, adresu 6500 S.
Pulaski Road, Chicago Illinois, o vė-
liau pačioje filatelistų draugijoje.
Daugiau informacijos apie išleidžia-
mus vokus ir pašto ženklus galite su-
žinoti paskambinę tel. 773-585-8649
arba 847-244-4943.

Violeta Rutkauskienė
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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

Baigdamas Los Angeles lietuvių
istorijos aprašymą, turiu būti objek-
tyvus, realistiškas ir pripažinti tą
faktą, kad antros bangos lietuvių
smarkiai mažėja, jie keliauja negrįž-
tamai į kitus pasaulius.

Visa viltis yra trečiabangiai, ku-
rie jau stipriau įsijungia į lietuvišką
veiklą.

Dar visai neseniai Los Angeles
lietuvių telkinį nustebino faktas, kad
į jį įsijungė visi jauni trečiabangiai —
šeši nariai — ir sudarė naująją Los
Angeles Lietuvių Bendruomenės val-
dybą.

Ši naujoji jaunųjų vadovaujama
valdyba atgaivins tikruosius Lietu-
vių  Bendruomenės tikslus.

Visi turėtume palinkėti ir padėti
šiems jauniems lietuviams sėkmingai
tęsti šį svarbų lietuvybės išlaikymo
darbą Amerikoje.

Visos lietuvių bangos Amerikoje
ateina ir nubanguoja į amžinybę, ta-
čiau lietuvių pėdsakai Amerikoje
paliks amžiams. Jie bus įrašyti aukso
raidėmis į istoriją apie lietuvių veiklą
Amerikoje.

Baigiant, yra verta pažymėti, kad
Lietuvių bažnyčios klebonui prel.
Jonui Kučingiui išėjus į pensiją, nau-
jas parapijos klebonas  kun. Stanislo-
vas Anužis atvyko iš Lietuvos. (Š. m.
kovo 15 d. klebonas S. Anužis atsis-
tatydino iš klebono pareigų – Red.)
Jam talkininkauja kun. Tomas Kara-
nauskas.

P.S.: Dalis šio straipsnio medžia-
gos yra iš kai kurių istorijos šaltinių
apie lietuvių kūrimasi California pir-
muosius žingsnius.

Los Angeles lietuvių parapija

Los Angeles Šv. Kazimiero para-
pija yra viena iš jauniausiųjų JAV. Jos
įsikūrimo data laikytina 1941 m.
birželio 1 d., kada buvo pašventinta
pirmoji šiame mieste lietuvių bažny-
čia (2511 Tiro Avenue), dedikuota Šv.
Kazimiero, Lietuvos globėjo, garbei.
Ši data laikoma parapijos gimtadie-
niu.

Kai šiandien iš kitur atvykę lie-
tuviai pamato Šv. Kazimiero parapi-
jos šventovę ir prie jos esančius pas-
tatus, labai nustemba, sužinoję, kad
per tokį trumpą laiką visa tai buvo
įsigyta. Bet reikia žinoti, kad parapi-
jos pradžia buvo sunki. Reikėjo dide-
lio ryžto pradėti pionieriaus darbą.
Atrodė, kad kliūtys yra tiesiog neįvei-
kiamos. Daug kunigų lankėsi vadina-
muosiuose „laukiniuose vakaruose”,
bet, pamatę sąlygas, susilaikydavo.

Lietuvių kilmės žmonių Los An-
geles mieste ir apylinkėse buvo ne-
daug ir tų pačių dalis simpatizavo
raudoniesiems, buvo prieš religinės
bendruomenės kūrimą.

Atrodo, kad pirmasis parapijos
steigimo klausimą pradėjo kelti kun.
Pranas Garmus, kuris, atvykęs iš
Wisconsin valstijos, vedė misijas
Švento Kryžiaus bažnyčioje, ten
aukojo pamaldas ir sakė lietuviškus
pamokslus. Tada buvo susirinkęs
būrelis žmonių, susidomėjusių lietu-
viškos parapijos steigimu. Matyti,
kad parapijos steigimo reikalas buvo
aktualus, nes susirinkusieji išrinko
komitetą, kurio pirmininku buvo

Juozas Vaičkus, lietuvių profesiona-
laus dramos teatro kūrėjas, tada ban-
dęs prasiveržti į Hollywood filmus.
Deja, viskas taip ir liko pradinėje
stadijoje.

Buvo ir daugiau atvykusių kuni-
gų, kurie, patyrinėję sąlygas, grįžo
atgal, nesiryždami būti pionieriais.
Tik 1938 m. atvykęs iš Švėkšnos, pa-
sitraukęs iš klebono pareigų ir išėjęs
pensijon, prel. Julius Maciejauskas,
užsibuvęs ilgesnį laiką JAV, sulaukė
Antrojo pasaulinio karo. Kelias į Lie-
tuvą buvo uždarytas. Tada jis, atvy-
kęs į Los  Angeles, pradėjo pionie-
riaus darbą.

Trečioje gatvėje (2511) rado na-
mą, kuriame, atrodė, galima būtų įsi-
rengti bažnytėlę ir jame pačiam apsi-
gyventi.

Geriems žmonėms padedant, na-
mas buvo nupirktas ir 1941 m. birže-
lio 1 d. čia buvo pašventinta kukli
pirmoji lietuvių bažnytėlė su misi-
jinės parapijos teisėmis. Lietuvių
tada Los Angeles buvo nedaug ir da-
lis buvo nusiteikusi prieš bažnyčias ir
apskritai parapijos steigimą, platin-
dama nepalankius gandus. Nepaisant
to, klebono ir entuziastingai nusitei-
kusių negausių parapijiečių pastan-
gomis ir parama,  Šv. Kazimiero
parapija pradėjo žengti kuklius žings-
nius.

Prel. J. Maciejauskui sunkiai su-
sirgus, Los Angeles arkivyskupas pa-
skyrė kun. J. Kučingį parapijos ad-
ministratoriumi ir lietuvių klebonu.
Kun. J. Kučingis, atvykęs iš Vokieti-
jos, nuo 1946 m. buvo Šv. Kazimiero
parapijos asistentas, jam toliau teko
rūpintis naujos parapijos reikalais.
Įsigyta bažnytėlė buvo per kukli ir
neatitiko augančių lietuvių poreikių,
tuo labiau, kad lietuvių skaičius šia-
me mieste augo.  Atvykę atostogų iš
rytinio Amerikos pakraščio, jie susi-
žavėdavo gamtos švelnumu ir pasi-
ryždavo keltis į California.

Jaunas klebonas kun. J. Kučingis
visa savo energija skyrė parapijos ug-
dymo darbams. 1948 m. pradžioje
buvo surasta ir nupirkta presbiteri-
jonų bažnyčia kartu su kukliu kle-
bonijos nameliu Ewans ir St. George
gatvių kampe. Kovo 7 d. naujoje baž-
nyčioje jau buvo laikomos pamaldos.
Klebonas kun. J. Kučingis planavo
toliau — jis turėjo sumanymą statyti
naują bažnyčią. Tų pačių metų ru-
denį parapija nupirko sklypą St.
George ir Griffith Park Blvd. kampe
neva įrengti aikštę automobiliams
statyti. Iš tikrųjų turėta galvoje nau-
jai bažnyčiai statyti vieta.

Įvairiais būdais buvo telkiamos
lėšos naujos bažnyčios statybai. 1951
m. lapkričio 4 d. įvyko naujos bažny-
čios iškilmingas pašventinimas, daly-
vaujant Bažnyčios dignitoriams. Įvy-
kį aprašė ne tik arkivyskupijos sa-
vaitraštis „The Tidings”, bet ir dien-
raštis „Los Angeles Times” bei kiti
laikraščiai.

Buvusi presbiterijonų bažnytėlė,
kurioje laikinai vyko pamaldos, pri-
taikyta salei, iškasus apačioje — įreng-
ta mažoji salė, o šalia jos virtuvė. 1978
m. iš pagrindų atnaujinta ir praplės-
ta salė, kurioje vyksta svarbiausieji
šio lietuvių telkinio renginiai.

Bus daugiau.

CCAALLIIFFOORRNNIIAA LLIIEETTUUVVIIŲŲ IISSTTOORRIIJJAA
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Nr. 5

LORETA TIMUKIENÈ

Nė vienas nesame apsaugoti nuo
sunkių ligų ar nelaimių, kurios, be ki-
tų dalykų, susijusios ir su didžiulėmis
finansinėmis išlaidomis. Svarbu ži-
noti, jog bėdai ištikus galime kreiptis
pagalbos į draugus, bendradarbius,
pažįstamus ar tiesiog gerus žmones. 

Retos ligos sklerodermos užklup-
tam Arvydui Puidokui, jo žmonai
Svetlanai ir dukrytėms reikalinga
pagalba, kad jie galėtų išgyventi
sunkų operacijos ir gijimo laikotarpį.
A. Puidoko draugai jam paremti kovo
15 d. surengė labdaros vakarą. Va-
karas vyko elegantiškoje „European
Chalet Banquets” salėje. Susirinko
per 200 Puidokų šeimai norinčių
pagelbėti žmonių. Tai – Arvydo ir jo
žmonos draugai, pažįstami, bendra-
darbiai ir tie, kuriems nėra svetimas
užuojautos jausmas. Šie žmonės,
pirkdami bilietus į labdaros vakarą,
parėmė jauną, nelaimės ištiktą šei-
mą. 

Vakaro metu buvo papasakota
Arvydo Puidoko gyvenimo ir jį už-
klupusios sunkios ligos istorija, pa-
rodytos sustabdytos šio jauno žmo-
gaus ir jo šeimos gyvenimo akimir-
kos. Sunku buvo be jaudulio klausy-
tis Arvydo žmonos Svetlanos padėkos
žodžių, į susirinkusius iš ekrano
kreipėsi ir pats Arvydas. Jam šiomis
dienomis taikoma cheminė terapija,

vėliau jo laukia sudėtinga operacija.
Tai pareikalaus didelės jauno žmo-
gaus ir jo artimųjų stiprybės. Artė-
jant A. Puidoko operacijai, padėti
brolio šeimai iš Lietuvos atvyko sesuo
Audronė. 

Viltingai nuteikė ir vakare daly-
vavusio kunigo Jauniaus Kelpšos pa-
sakyti žodžiai: ,,Kada šalia nelaimės
atsiranda gerumas, tikėjimas, tuomet
įsižiebia viltis.” Labdaros renginį
kunigas pavadino gerumo vakaru. Jis
Puidokų šeimai perdavė 5 tūkst. do-
lerių, kuriuos paaukojo Lietuvos
Dukterų draugija, padedanti nelai-
mės užkluptiems žmonėms. Kunigas
Jaunius Kelpšas yra šios organizaci-
jos kapelionas.

Vakaro dalyviai turėjo galimybę
nusiųsti filmuotus palinkėjimus Ar-
vydui arba įrašyti stiprybės ir vilties
teikiančius žodžius į albumą. Vakaro
metu koncertavo grupė ,,Romeo”, vy-
ko loterija. Už vaišes ir kitas vakaro
išlaidas sumokėjo buvę Arvydo ben-
dradarbiai, 400 dol. skyrė labdaros
fondas ,,Iš širdies į širdį”. Iš viso į
Puidokų sąskaitą jau yra pervesta 35
tūkst. dolerių. Visi labdaros vakare
dalyvavę žmonės tikisi, kad šiai šei-
mai likimas bus palankus ir jiems
užteks stiprybės įveikti užklupusias
bėdas. 

KAI ĮSIŽIEBIA VILTIS

Nuotraukos iš www.arvydas.info

S. Puidokienė su dukrele.

Vakaro dalyviai rašo linkėjimus A.
Puidokui.
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,,Mieliulišką ranką” atpažinsi iš tolo
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Penktadienį, kovo 28 d., 7:30 val.
v. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cent-
re atidaroma retrospektyvinė daili-
ninko Juozo Mieliulio paroda,  vyks jo
knygos ,,Juozas Mieliulis” pristaty-
mas. Puikus sutapimas – šiandien
(kovo 26 d.) dailininkas švenčia savo
gimtadienį, ir paroda bei knygos su-
tiktuvės tarsi dovana sau.

Reikia atvirai pasakyti, kad Juo-
zas Mieliulis, ne taip, kaip kiti jo ben-
draamžiai dailininkai, yra mažai ži-
nomas Lietuvoje. JAV gyvenantys vy-
resnieji lietuviai meno gerbėjai pa-
žįsta jo kūrybą, tačiau drįstu tvirtin-
ti, kad neseniai į šį kraštą atvyku-
siems jo kūryba nežinoma. Apie
Juozą Mieliulį pirmą kartą išgirdau ir
jo darbus pamačiau tik 2000 m. Lie-
tuvių dailės muziejuje, PLC, Lemont
vykusioje jo tapybos parodoje ,,Erd-
vės kompozicija”.  

Pirmą kartą su J. Mieliuliu teko
pabendrauti prieš pusantrų metų,
lankantis jo namuose. Tada artimiau
susipažinau ir su pačiu dailininku, ir
su jo darbais. Įdomių drobių autorius
ir puikus pašnekovas prasitarė, kad
ruošiasi leisti knygą. Knyga pagaliau
išvydo dienos šviesą. Mums malonu,
kad autorius sutiko suruošti parodą
Čiurlionio galerijoje. Kartu nutarėme
meno mylėtojams pristatyti ir dar
dažais kvepiančią knygą.

Dailininkas J. Mieliulis meno
mokslus pradėjo dar Lietuvoje. Nuo
1947 iki 1950 metų mokėsi Freiburg
École des Arts et Métiers (Freiburg
dailės ir amatų) mokykloje. Freibur-
go dailės ir amatų mokykla – tai ak-
tyvios lietuvių išeivių veiklos poka-
rio Europoje pasekmė. Mokykla buvo
kredituojama ir išlaikoma kaip ir vi-
sos kitos prancūzų aukštosios mo-
kyklos. Jai vadovavo Vytautas K. Jo-
nynas, kuris šios mokyklos struktūrą
kūrė Kauno taikomosios dailės insti-
tuto pavyzdžiu.

Emigravęs į Ameriką, 1953 m. J.
Mieliulis baigė James Millikin Uni-
versity at Decatur, IL bakalauro laip-
sniu, o 1957 m. įgijo magistro laipsnį
Institute of Design, Illinois Institute
of Technology. Baigęs mokslus, jis
daug metų dirbo pedagoginį darbą
Čikagos aukštesniosiose mokyklose,
tačiau visą savo laisvalaikį skyrė me-
no studijoms,  ieškojo naujų meno ke-
lių, originalių, nematytų kompozici-
jų. 

J. Mieliulio darbai, manau, nus-

tebins visus, kurie juos pamatys
pirmą kartą. Šioje parodoje bus rodo-
mi 25 darbai. Tai nėra drobės, skirtos
pasikabint virš sofos ar butui de-
koruoti. Mieliulis – savitas kūrėjas.
Jau nuo jaunystės stebėdamas ir
studijuodamas kitų darbus, jis surado
savo kelią, nepasekė nė vienu kitu
dailininku: ,,...profesoriai iš manęs
norėjo padaryti savęs kopiją. Bet aš
norėjau būti savimi” (,,Juozas Mie-
liulis”, psl. 97). Siurrealistiniuose J.
Mieliulio paveiksluose realistiniai
objektai pavaizduoti fantastinėse ap-
linkybėse. Jis ieškojo savo kelio ir
atrado jį. Dailininko darbai išsiskiria
kompozicijos originalumu, savotišku
spalvų derinimu ir, aišku, filosofine
mintimi. 

Šio dailininko pavardės nerasite
nei gražiai Lietuvoje išleistoje ,,Išei-
vijos dailėje”, nei kituose leidiniuose.
Kodėl? Gal todėl, kad autorius seniai
nebekuria naujų darbų, gal todėl, kad
kai kas jį laikė ir tebelaiko keistuoliu,
kuris užsispyrusiai laikėsi savo me-
ninių įsitikinimų, nesivaikė naujovių,
tvirtai ėjo savo pramintu taku, o gal,
anot dailininko, todėl, kad ,,pripaži-
nimo šviesa atsisuka į tą vietą, kur
talentas slypi, dažniausiai tik atsitik-
tinai” (,,Juozas Mieliulis”, 101 psl.).
Tačiau populiarumas J. Mieliuliui ne-
svarbu. Jis visada pirmiausia norėjo
būti ne garsiu, o laisvu menininku.

Įdomu pavartyti J. Mieliulio kny-
gą. Prie šio leidinio dirbta ilgai,
neskaičiuojant darbo valandų. Leidi-
nyje dailininko mintys apie kūrybą,
meną, apie tiesos ieškojimą. Joje su-
dėta visa J. Mieliulio filosofija. Knyga
parašyta dviem – anglų ir lietuvių
kalbomis. Šį albumo dydžio leidinį
autorius dedikavo savo broliui Alek-
sandrui Mieliuliui-Neptūnui, Algi-
mantui, buvusiam Kęstučio partiza-
nų apygardos vadui, kuris žuvo 1949 m.

Knyga prasideda trumpa daili-
ninko biografija, toliau išvardyti jo
aplankyti muziejai ir šalys bei mies-
tai, kuriuose menininkas lankėsi sa-
vo kelionės po Europą metu. Prieš
turinį dar įdėtos trys autoriaus pasta-
bos, kuriose pasakyta, kad rėmai yra
organiška dailininko paveikslų dalis,
kad jo paveikslų dydis yra ,,nuo lau-
kujės iki laukujės briaunos” ir kad
piešiniai anglimi ant popieriaus su-
kurti 1948-1960 metais.

Knygos turinį sudaro 5 dalys.
,,Erdvės kompozicija” – joje autorius
išreiškia savo požiūrį į meną, žanrą,
realybės iliuziją, kompoziciją, darbų
formatą, erdvės kompoziciją, spalvą,

dvasinį ir didaktinį mo-
mentus. Skyriaus pabaigo-
je autorius teigia: ,,Visas
menas yra pramoga, bet
ne kiekviena pramoga yra
menas.” 

Antras skyrius – ,,Vi-
zualinis eksperimentas”.
Jame autorius teigia, kad
meną aiškinti nėra lengva,
mat estetinis jautrumas,
anot autoriaus, yra viena
nepatikimiausių galių. Taip
pat jis teigia, kad galbūt
netoli tas laikas, kai meno
buvimą bus galima įrodyti
mokslinėmis priemonėmis.

Trečiajame skyriuje
,,Visata” J. Mieliulis tvirti-
na, kad ,,gyvenime niekur
niekas nėra buvęs pra-
džios ar pabaigos liudi-
ninkais”. Autorius emociš-
kai linksta į visatos galybę,
iškelia ir gyvybės  klausimą.

Skyriuje ,,Reliatyvybė” autorius
prisipažįsta pastebėjęs, kad visos ver-
tės yra realiatyvios, tačiau į reliatyvy-
bės teoriją žiūri kritiškai. Čia jis kal-
ba apie trauką, šviesą, laiką, matybą. 

Paskutinis skyriaus pavadinimas
sukelia šypseną – ,,Šuns balsas į
dangų neina”. Jame autorius sako:
,,Greitai pastebėjau, kad galvojimas
nėra labai mėgstamas užsiėmimas.
Bet jokios žalos nebuvo padaryta.
Tarp kitų dalykų tai padėjo apsaugoti
mane nuo populiarumo mene.... Tie-
sa, kaip ir visos vertės, yra reliatyvi.
Paprastai, kai kalbame apie mūsų
tiesą, viskas yra tvarkoje. Bet kitų
tiesa? Čia jau kita istorija.”

Knygoje yra keletas priedų. Pir-
majame autorius kalba apie ,,auksinę
proporciją”, antrajame – apie žmo-
gaus galimybių varžymąsi su techni-
ka. Skaitant šias knygos dalis negali
atsistebėti J. Mieliulio žiniomis. Žino-
ma, gali sutikti ar nesutikti su jo pa-
darytomis išvadomis, tačiau pamąs-
tymai tikrai įdomūs. Tuoj po antrojo
priedo įdėti brėžiniai, kuriuose auto-
rius rodo auksinės proporcijos pritai-
kymą statant Egipto piramides.

Trečiasis priedas – tai trumpas
įvadas į savo kūrybos pristatymą. At-
skirai dailininkas išskyrė tris savo
piešinius, kurie jam ,,atrodo yra esą
geriausi ir buvo sukurti be profesorių
priežiūros”. 

Lankantis dailininko namuose
man teko peržiūrėti du storus albu-
mus, pripildytus dailininko anglimi
pieštų piešinių. Kaip pats autorius

sako, jis ,,piešdavo nuolat ir dažnai.”
Tarp tų piešinių yra gana įdomių dar-
bų. Ir gerų piešinių yra tikrai ne trys.

Knygos pabaigoje – J. Mieliulio
anglimi pieštų ir tapybos darbų juo-
dai baltos ir spalvotos reprodukcijos
bei darbų sąrašas.

Įdomu tai, kad pats dailininkas
niekam nepatikėjo daryti savo darbų
nuotraukų. Jis visą gyvenimą viską
darė pats – piešė, tapė, darė savo dar-
bams rėmus, ruošė parodas, studijavo
filosofiją ir meną,  daug rašė. Ir...
išliko savimi. ,,Mieliulišką ranką” at-
pažinsi iš tolo. Laimė, kad dailinin-
kas savo kelyje sutiko mokytojus,
kurie ,,turėjo vieną dorybę. (...) – tol-
eranciją ir kantrybę”, už kurią jiems
menininkas reiškia gilią pagarbą. 

Gaila, kad gražiai išleistoje kny-
goje yra keletas korektūros klaidų,
tačiau tas nekliudo įsigilinti į J. Mie-
liulio apmąstymus ir filosofiją.  Mes
galime su juo sutikti ar ne, mums gali
patikti ar nepatikti jo sukurti darbai,
tačiau vienbalsiai turime pripažin-
ti, kad J. Mieliulis – neeilinė asmeny-
bė.

Kviesdami į Juozo Mieliulio pa-
rodą ir knygos ,,Juozas Mieliulis”
(Spausdino ,,Draugo” spaustuvė)
pristatymą tikime, kad meno mylėto-
jai, kurie yra susipažinę su jo kūryba,
atvyks susitikti su šiuo menininku, o
tie, kurie pirmą kartą pamatys, bus
maloniai nustebinti.

Sveikiname dailininką su gimta-
dieniu, linkime jam sveikatos ir su
įdomumu laukiame susitikimo su juo.

Juozas Mieliulis.
Laimos Apanavičienės nuotr.

Juozas Mieliulis. Van Gogh išlydint.

Knygos viršelis.
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AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI

$200 Irena Kriaučeliūnienė, Burr Ridge, IL (viso $1,700).
$150 Vincas ir Theresa Urbaitis, Cleveland, OH (viso $1,950).
$100 Halina Bagdonienė, Oak Lawn, IL (viso $2,450), Marija Kris-
čiūnas,  Burlington, IA (viso $650), Ona Matusaitis, Yarmouthport,
MA (viso $300);  Rimantas Ramanauskas, Lemont, IL (viso $200).
$40 Marija  Andrijonaitė, Chelsea, MI (viso $135).
$25 Juozas ir Sniega Masiulis, Elmhurst, IL (viso $115), Richard Sle-
petys, Brick, NJ (viso $110).

Pagerbdami mirusių atminimą Lietuvos Partizanų globos
fondui aukojo:
a. a. IRENOS DIKTANAS atm. per L.P.G. fondo atstovą E. Sla-
vinską aukojo:
$25 Aldona Jasinskienė, St. Petersburg, FL (viso $35).
$20 Loreta Kynas, S. Pasadena, FL (viso $160).
$15 Irena ir Eugenijus  Slavinskai, St. Petersburg, FL (viso $530),
Marija Saulienė, St. Petersburg, FL (viso $30).
a. a. IRENOS KAIRYTĖS atm.
$25 Donata Karuža, Oak Lawn, IL (viso $720).
a. a. JUOZO MILIAUSKO 20 metų mirties atminimui –
$100 Janina Miliauskienė, Worcester, MA.
Lietuvos Partizanų globos fondas širdingai dėkoja visiems auko-
tojams už gausias aukas.
a. a. Irenos Diktanas, a. a. Irenos Kairytės, a.a. Juozo Mi-
liausko giminėms bei artimiesiems L.P.G. fondo valdyba reiškia nuo-
širdžią užuojautą.

Lietuvos Partizanų globos fondas, 
2711 W. 71st St.,  Chicago, IL 60629

SKELBIMAI

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

SIÙLO DARBÂ SIÙLO DARBÂ
Cook buffet style Lithuanian and

American foods for up to 100 hotel
guests at the Franciscan Guest

House, Kennebunk, Maine of the
St. Casimir Province. An 8 month

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

work authorization and some eng-
lish. Housing provided. 

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

or call 207-967-4865.
SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Nuomojamas dirbančiam/iai ar porai
gyvenama patalpa (kambarys arba

butas). Namas yra - 2 blokai nuo Pulaski
g-vės arba 4 blokai iki 63 g-vės, susisie-
kimas geras. Laukiami tvarkingi gyventojai.

Tel.1-773-349-0111, Danutė 

IŠNUOMOJA

SALES REPRESENTATIVE:
Work in your own neighborhood,
we’ll train hardworking person.

We’ve been in business since 1975
selling lighting products for all

kinds of businesses. No experience,
hard worker to earn money!

Mike: (773) 650-1700 ext 102
mike@midwest-lighting.com

A † A
KAZIMIERAS GENČIUS

Mirė 2008 m. kovo 24 d.
Gimė 1918 m. lapkričio 23 d. Jakiškių kaime,  Gražiškių parapi-

joje, iš kur persikėlė  gyventi į Bartininkų parapiją.
Ilgus metus išgyvenęs Chicago, IL, vėliau persikėlė į Semionole,

FL.
Priklausė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijai.
Nuliūdę liko: sūnūs Albinas ir Valentinas su žmona Kristina,

liūdi anūkai Danutė, Paulius ir Jonas.
Velionis  buvo tėvas a.a. Rimanto Genčiaus, uošvis a.a. Irenos.
A.a. Kazimieras bus pašarvotas ketvirtadienį, kovo 27 d. nuo 3

v. p.p. iki 9 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S.
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 28 d. 9:30 val. ryto iš Petkus
Lemont laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matu-
laičio misiją, kurioje  10 val. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių
a.a. Kazimieras bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašome aukoti Lietuvos našlaičiams.
Kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti

laidotuvėse.
Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
v. s. fil. SIGITUI MIKNAIČIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame velionio žmo-
nai JANINAI, sūnui VYTAUTUI, dukrai RŪTAI su
šeimomis ir liūdime netekę mūsų skautiškos šeimos
nario.

Akademinio Skautų sąjūdžio
vadija ir nariai

A † A
HENRIKUI JOHANSONUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai IRENAI,
sūnui LINUI su žmona Milda, dukrai ALDUTEI, sese-
riai IRENAI RYDELIENEI ir jos vyrui  EDVARDUI,
jų dukroms DALEI ir RITAI  su šeimomis bei seseriai
SOFIJAI su vyru.

Edvardas Bliūmentalis
Jadvyga Dautienė

Jolanta ir Ramis Dautai
Saulė ir Marius Narbutaičiai

Stasė ir Zenonas Obeleniai
Bronė Paulionienė
Elza Račkauskienė

Roma ir Henrikas Tatarūnai

A † A
PRAURIMA MŪRINAS

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad mirė
2008 m. kovo 22 d., sulaukusi 95 metų amžiaus.

Gyveno Melrose Park, Illinois.
Gimė Šiaulių mieste, Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 59

metus.
Nuliūdę liko: sūnus Teisutis su žmona  Elizabeth, sūnus

Šarūnas su žmona Marcia; sesuo Laimutė Šmulkštienė, sesuo
Jūratė Dabrovolskienė Lietuvoje ir jų šeimos; dukterėčia Giedrė
su šeima Floridoje bei kiti giminės Amerikoje, Kanadoje ir
Lietuvoje.

A a. Praurima buvo  dailininko a.a. Broniaus Mūrino žmona.
Velionė pašarvota antradienį, kovo 25 d. nuo 3 v. p.p. iki 8 v.

v. Bormann koplyčioje, 1600 W. Chicago Ave., Melrose Park, IL.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 26 d. Iš koplyčios 10 val.

ryto a. a. Praurima bus atlydėta į Sacred Heart parapijos bažny-
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už jos sielą. Po pamaldų
velionė bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę artimieji

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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Pasaulio lietuvių centro Moterų renginių komitetas rengia Atvelykio vaišes
kovo 30 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Visi nuoširdžiai kviečiami smagiai praleisti

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

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

�Dėmesio! FSS Čikagos skyrius
kovo 27 d., ketvirtadienį, 6 val. v. ruo-
šia vakaronę su iš Lietuvos atvykusiu
doktorantu Giedriumi Globiu. Vaka-
ronė vyks PLC posėdžių kambaryje,
14911 127th Street, Lemont. Visus
maloniai kviečiame dalyvauti.

�Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
šeštadienį, kovo 29 d., 7–9 val. v. ati-
daroma Ellen Heck paroda ,,Lietu-
viška vasara”. Jauna amerikietė dai-
lininkė pristatys 30 grafikos ir tapy-
bos darbų, kurie sukurti perteikiant
amerikietės patirtis Lietuvoje. Atida-
ryme dalyvaus dailininkė, bus vaišės.
Įėjimas nemokamas. Paroda veiks iki
balandžio 14 d. Muziejus atidarytas
kasdien nuo 10 val. r. iki 4 val. v.  Tel.
pasiteiravimui: 773-582-6500 (Rita
Janz).

�Balandžio 10 d. organizuojama
kelionė į baleto spektaklį ,,Mie-
gančioji gražuolė” (Civic opera Hou-
se). Spektaklio pradžia 2 val. p.p. Iš-
važiuojame 12:30 val. p. p. iš PLC
kiemo. Kaina su kelione – 75 dol. Vie-
tas užsisakyti galite tel.: 630-968-
0184 (R. Kronas).

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

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

�Balandžio 20 d., sekmadienį,  2
val. p.p. Šv. Kazimiero seserų rėmėjų
draugija rengia žaidimų popietę

(Bingo Party). Popietė vyks Maria
High School patalpose (67-ta ir Cali-
fornia gatvių kampas, Chicago). Įėji-
mas nuo 12 val. p.p. iš kiemo pusės.
Galėsite nusipirkti kugelio, dešrelių,
pyrago, kavos. Bus parduodami na-
miniai pyragai ir naminė duona. Se-
selės ir rėmėjos kviečia apsilankyti,
linksmai praleisti laiką ir paremti Šv.
Kazimiero seserų vienuolyną. 

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

�Lietuvių operos spektaklis G.
Verdi ,,La Traviata” įvyks balandžio
27 d. Morton mokyklos salėje (2423
S. Austin Blvd., Cicero). Bilietus į
Lietuvių operos spektaklį galite nu-
sipirkti: siuntinių persiuntimo įstai-
goje ,,Atlantic”, įsikūrusioje šalia
,,Seklyčios” (2719 W. 71st St., Chi-
cago) ir parduotuvėje ,,Lietuvėlė”
(5741 S. Harlem Ave., Chicago), PLC
po pamaldų. 

�,,Vaiko vartai į mokslą” organiza-
cijos vardu atsiprašome, kad dėl blogo
oro sąlygų negalėjome paruošti pietus
sekmadienį, kovo 9 d. Pietus ruošime
balandžio 6 d. Tą sekmadienį, tuoj po 10
val. r. šv. Mišių Cleveland Dievo Motinos
bažnyčioje, kviečiame į parapijos sve-
tainę papietauti. Gardžiai pietaudami
paremsite Lietuvos nuskriaustus vai-
kus, kuriuos šelpia organizacija ,,Vaiko
vartai į mokslą”. Nuoširdžiai kviečiame
visus dalyvauti. Iš anksto  dėkojame   už
dalyvavimą ir paramą.

IÕ ARTI IR TOLI...

Lietuvių prekybos rūmai (Li-
thuanian Chamber of Commerce)
daug nusipelnė Jungtinių Amerikos
Valstijų ir Čikagos verslo bendruo-
menei, o šiuo metu užmezga verslo
ryšius Lietuvoje ir Baltijos valsty-
bėse.

Lietuvių prekybos rūmai šiais
metais švenčia 75-erių  metų veiklos
jubiliejų ir reiškia pagarbą vienai iš
šios organizacijos ilgamečių narių –
Evelina Oželienė. Ji jau penkiasde-
šimt metų aktyviai dirba daugelyje
lietuviškų organizacijų, tokiose kaip:
Lietuvos Vyčiai; Amerikos Lietuvių
taryba; Lietuvių Romos katalikų Mo-

terų sąjunga; Čikagos lietuvių mote-
rų klubas; Lietuvių Romos katalikų
federacija; Balzeko lietuvių kultūros
muziejus.

Evelinos Oželienės garbei vaka-
rienė vyks Willowbrook pokylių salė-
je, 8900 S. Archer Ave., Willow
Springs, IL 2008 m. balandžio 13 d.,
sekmadienį 1 val. p. p. 

Dėl papildomos informacijos ir
registracijos prašome skambinti
Stanley Balzekas, Jr. 773-582-6500
arba Ruth Katauskas 773- 737-8085.

Stanley Balzekas, Jr.
Lietuvių prekybos 
rūmų prezidentas

Bus pagerbta Evelina Oželienė

Evelina Oželienė ir Stanley Balzekas, Jr., Lietuvių prekybos rūmų preziden-
tas.

Jaunųjų menininkų GINTARO JOCIAUS
ir ROLANDO KIAULEVIČIAUS

grupė GIRO kviečia visus – didelius 
ir mažus – į savo pasirodymus:

kovo 29 d., šeštadienį,
vakaras suaugusiems ir vaikams 7:30
val. v. (dalyvaus muzikinė grupė RAT,
pramoginių šokių šokėjai Alex Scott,
Marta Matchabelli ir Sherry Gethers).

kovo 30 d., sekmadienį, 
popietė vaikams ,,Story Time

Extravaganza” 1 val. p.p. 
Abu renginiai vyks 
249 W. Main St., 

Brandford.,Ct, 06405
Tel. pasiteiravimui: 203-494-6857arba
203-481-13333. Daugiau informacijos

galite rasti apsilankę tinklalapyje:
www.gintarasart.com

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

http://www.sokiusvente.com 

Koncertuos ,,Dainavos” vyrų vienetas
Prieš keletą mėnesių išleidęs jau

antrąją kompaktinę plokštelę ,,Šešie-
se” ,,Dainavos” ansamblio vyrų vie-
netas kviečia visus į taip ilgai lauktą
koncertą. Muzikinis vakaras rengia-
mas šį penktadienį, kovo 28 d., 7:30
val. v. Lietuvių dailės muziejuje,
PLC, Lemonte. Girdėsite ištraukas iš
naujosios plokštelės bei taip pat ir
ankstesnes, publikos pamėgtas dai-
nas iš pirmojo kompaktinio įrašo.
Grupėje dainuoja Liudas Landsber-
gis, Vidas Neverauskas (akompania-
torius), Audrius Polikaitis, Marius
Polikaitis, Darius Polikaitis (vado-
vas), ir Kastytis Šoliūnas. Bilietai
prie įėjimo – 10 dol. (5 dol. mokslei-
viams ir vaikams). Po muzikinės pro-
gramos bus vaišės ir proga visiems
draugiškai pabendrauti. Visi malo-
niai kviečiami pasiklausyti grupės
laisvalaikio valandų darbo! 

Naują kompaktinę plokštelę ,,Še-
šiese” galima nusipirkti internete,
,,Dainavos” meno ansamblio tinkla-
lapyje http://www.dainava.us/cms 

Taip pat jau galima užsisakyti
vyrų vieneto dainas mp3 formate in-
terneto svetainėje http://www.
digstation.com/
DainavosAnsamblioVyruVienetas

Darius Polikaitis


